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Franchising jako forma sieciowego umiędzynarodowienia 
podmiotów hotelarskich w procesie globalizacji korporacyjnej

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie, że franchising stanowi instrument sieciowego 
umiędzynarodowienia koncernów hotelowych. W opracowaniu przedstawiono pro-
blematykę sieciowej internacjonalizacji hoteli z perspektywy kooperacyjnej formy 
globalnej ekspansji. Ukazano teoretyczne podejście do zagadnienia internacjonali-
zacji za pośrednictwem orientacji sieciowej, którą porównano z modelem uppsal-
skim. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego 
metodą ankietową, w terminie od stycznia do kwietnia 2017 roku. Dane pierwotne 
uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanego do menadżerów odpo-
wiedzialnych za rozwój sieci hotelowych koncernu AccorHotels oraz Best Western 
Hotels&Resorts na rynku polskim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzo-
no, że sieciowanie stanowi sposób internacjonalizacji analizowanych marek hotelo-
wych i wykorzystywane jest w strategiach działania oraz rozwoju koncernów. Inter-
pretacja wyników podjętych badań pozwoliła na stwierdzenie, iż funkcjonowanie 
w sieci franchisingowej pozwala hotelom na maksymalizację zysku oraz zdobycie 
przewagi konkurencyjnej. 

Słowa kluczowe: franchising, globalizacja korporacyjna, internacjonalizacja, kon-
cerny hotelowe. 

Kody JEL: F53, L22

Wstęp 

Współczesne otoczenie obliguje hotele do kreowania zróżnicowanych powiązań przyj-
mujących postać sieci. Sytuacja tego rodzaju wynika ze znikomych możliwości samodziel-
nego angażowania się w rywalizację o uzyskanie przewagi nad konkurentami. W kontekście 
rzeczywistych uwarunkowań funkcjonowania danego przedsiębiorstwa w otoczeniu, mo-
tywy tworzenia sieci mogą być zróżnicowane. Istotnym czynnikiem formowania powiązań 
sieciowych jest zyskanie dostępu do zasobów, wiedzy oraz umiędzynarodowienie działalno-
ści. Rola powiązań między przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku hotelarskim uzy-
skuje coraz większe znaczenie. Dlatego też kluczowy element stanowi określenie znaczenia 
podejścia sieciowego z wykorzystaniem sieci franchisingowych w procesie umiędzynaro-
dowienia organizacji.

Wykorzystane w artykule podejście sieciowe do internacjonalizacji sieci hotelowych za 
pomocą franchisingu pozwoliło na wnikliwą analizę przyczyn umiędzynarodowienia oraz 
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związków zachodzących z pozostałymi uczestnikami rynku. Elementy tego rodzaju wpłynę-
ły na efektywność konkurowania sieci hotelowych na polskim rynku. 

Celem artykułu jest przedstawienie franchisingu w charakterze struktury sieciowe-
go umiędzynarodowienia koncernów hotelowych na globalnym rynku. W opracowaniu 
przedstawiono znaczenie sieci współpracy według założeń podejścia sieciowego w proce-
sie internacjonalizacji, scharakteryzowano koncern hotelowy AccorHotels i Best Western 
Hotels&Resorts oraz przedstawiono wyniki badań własnych.

Tezę opracowania ujęto w formie stwierdzenia, iż franchising stanowi narzędzie sie-
ciowego umiędzynarodowienia koncernów hotelowych z punktu widzenia kooperacyjnego 
modelu ekspansji.

Dotychczasowy zakres prowadzonych badań zarówno teoretycznych, jak i empirycz-
nych nie obejmował zagadnienia franchisingu z perspektywy sieciowej internacjonalizacji 
przedsiębiorstw. Aktualnie brakuje kompleksowych badań, które odpowiadałyby wymogom 
weryfikacji zależności między funkcjonowaniem organizacji w relacjach sieciowych a pro-
cesem ich umiędzynarodowienia. 

Niemniej jednak możliwe wydaje się przeprowadzenie analizy wskazanego problemu, 
ponieważ sieci wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstw m.in. przez: 1) dostrzeganie 
nowych szans rozwoju w uzyskaniu dostępu do rynków międzynarodowych (Ellis 2000,  
s. 382), 2) zdobycie przewag konkurencyjnych za pomocą gromadzenia zasobów wiedzy lub 
rozwoju jawnych powiązań o zasięgu globalnym (np. franchisingowych) (Zhou, Wu, Luo 
2007 s. 196). Wybór podejścia dawczego do dalszej analizy wskazanej problematyki uza-
leżniony będzie od ustalenia perspektywy prowadzonych badań przed przystąpieniem, do 
których powinno się ustalić, czy sieciowe umiędzynarodowienie przez franchising stanowi 
element rozwoju, czy jest następstwem rozwoju organizacji. 

Znaczenie procesu globalizacji korporacyjnej

Współczesne procesy globalizacji związane są ze zwiększającą się ekspansywnością 
czynników produkcji, towarów oraz usług. W związku z tym przyczyniają się do dynami-
zacji globalnych powiązań, które wynikają z tendencji gospodarek będących pod wpływem 
oddziaływania czynników zewnętrznych oraz pogłębiających się nacisków ze strony kon-
kurencji. Istotny element w rozwoju globalizacji stanowią przedsiębiorstwa ponadnarodo-
we, które równocześnie pełnią rolę jej kluczowego użytkownika. Mechanizm globalizacji 
wywiera wpływ na formowanie się gospodarki światowej, a także poszczególnych państw, 
kreowanie nowego ładu społecznego i moralnego, jak również na polityczną organizację 
świata (Kuciejewski 2003, s. 48-49).

Z kategorią globalizacji zintegrowane jest określenie „sektor globalny”. Wobec tego na-
leży wskazać, że jest to strefa, w której strategiczna sytuacja konkurentów na podstawowych 
rynkach regionalnych lub krajowych zależy w znacznym stopniu od ich ogólnej sytuacji 
w skali światowej (Porter 2010, s. 67). Potwierdzeniem optymalnego rozwoju globalnego 
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rynku jest zauważalna konkurencyjność gospodarki. Wykluczone jest, aby była ona wspie-
rana wyłącznie ekspansywnością przedsiębiorstw. 

Należy zaznaczyć, że teraźniejsze oblicze globalizacji obejmuje zdarzenia powszechnie 
znane jako dynamizowanie międzynarodowego podziału pracy, ożywienie w międzynaro-
dowym handlu i wymianie czy kształtowanie globalnego rynku. Z kolei udoskonalony jej 
charakter wyraża się w spotęgowanych przepływach międzynarodowego kapitału, wiedzy, 
technologii i zasobów (m.in. alianse strategiczne, fuzje, przejęcia, joint venture, systemy 
franchisingu i outsourcingu). W związku z tym niezbędna wydaje się eksploracja mechani-
zmów globalizacji, za pomocą której możliwe jest rozróżnienie sukcesywnie następujących 
etapów transformacji. Wśród czterech zasadniczych perspektyw rozwoju procesów globali-
zacji należy wymienić: stadium I – internacjonalizacji, stadium II – umiędzynarodowienia, 
stadium III – integracji, stadium IV – globalizacji korporacyjnej (Blomstermo, Deo Sharma 
2003, s. 16-18; Wiedersheim-Paul, Olson, Welch 1978, s. 21-22; Ozimiewicz, Michałowski 
2013, s. 111-112; Flejterski, Wahl 2003, s. 68-69; Gorynia, Jankowska 2008, s. 7-9). 

Wskazany w artykule problem traktowany jest z ujęcia perspektywy IV stadium globa-
lizacji korporacyjnej, gdy struktura makro-, mezo- i mikroekonomiczna kształtowała się 
etapowo w płaski system. W następstwie tego procesu powstało powiązanie scalające jed-
nocześnie państwa i organizacje (tzw. układ korporacyjny). Tego rodzaju fazę rozwoju po-
stępującej integracji nazwano globalizacją korporacyjną. Dlatego też korporacyjność należy 
uznawać nie tylko za wyróżnik charakterystyczny wyłącznie dla korporacji transnarodo-
wych, ale jako możliwość współdziałania i jednoczesnego konkurowania organizacji. 

W literaturze przedmiotu globalizacja korporacyjna ukazywana jest z punktu widzenia 
wielowymiarowego przecinającego granice procesu ekspansji korporacji transnarodowych, 
których zakres wyznacza maksymalizacja zysku, a efektem analizowanego postępowania 
jest progresywny wzrost roli i znaczenia korporacji transnarodowych (Marzęda 2007, s. 31). 

Dynamiczny współudział korporacji ponadnarodowych w procesie globalizacji kształ-
towany jest głównie przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz kooperację z innymi 
podmiotami. Ich funkcjonowanie wynika z rozproszenia geograficznego w różnych czę-
ściach globu. Realizowane są z pominięciem granic państw, które równocześnie jest przygo-
towywane, konsolidowane i zarządzane za pomocą jednostki centralnej usytuowanej w kra-
ju rodzimym. W literaturze przedmiotu problematyka rozwoju przez ekspansję zagraniczną, 
a zwłaszcza przekształcenia przedsiębiorstw hotelarskich w globalne korporacje została 
ukazana wśród poglądów dotyczących: teorii przewagi monopolistycznej S.H. Hymera, 
R.E. Cavesa (Kosińska 2008, s. 103); teorii reakcji oligopolistycznej F.T. Knickerbockera, 
(McDougall, Shane, Oviatt 1994, s. 121); teorii internalizacji P.J. Burckley’a i M.C. Cassona, 
(Buckley, Casson 1976, s. 51-52); teorii cyklu życia produktu R. Verona, (Rymarczyk 2004, 
s. 38). 

W zaprezentowanych podejściach umiędzynarodowienie (internacjonalizacja) interpre-
towane jest jako pewnego rodzaju tok postępowania występujący między organizacją ho-
telową a nieznanym rynkiem. Z kolei w podejściu sieciowym przedstawiane są obustronne 
relacje zachodzące wśród przedsiębiorstw hotelarskich. Na podstawie teorii systemów wza-
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jemnych można stwierdzić, że każda organizacja bazuje na zasobach kontrolowanych przez 
pozostałe przedsiębiorstwa. Należy uznać, iż powiązania sieciowe stanowią istotny czynnik 
rozwoju i wpływają na realizację celów długookresowych (Johanson, Mattsson 1987, s. 23). 

Korporacje transnarodowe występują w charakterze jednostek (podmiotów) gospo-
darczych posiadających aktywa generujące przychód w co najmniej dwóch państwach 
(Wolniak 2010, s. 135). W związku z tym umacniają one więzi ekonomiczne za pośrednic-
twem międzynarodowej działalności oraz wymiany kapitałowej. Dlatego też korporacyjność 
należy pojmować jako model przystosowania się organizacji do przeobrażeń wynikających 
z funkcjonowania w globalnym otoczeniu. Wskazują one zatem na przewagę postępowania 
zbiorowego nad jednostkowym. 

Stadium globalizacji korporacyjnej w sektorze usług hotelarskich wyznacza poszuki-
wanie instrumentów wpływających na poprawę konkurencyjności za pomocą kreowania 
zróżnicowanych struktur ponadnarodowych. Omawiany etap globalizacji propaguje przed-
siębiorstwa hotelowe skłonne do dynamicznej kooperacji i jednoczesnej rywalizacji. Ich 
funkcję we współczesnym procesie globalizacji można ująć za pomocą dziesięciu motywów 
funkcjonowania (Zorska 2007, s. 78-82):
1. dominujący udział w ogólnoświatowych przepływach towarów i czynników; 
2. duży wpływ na inne podmioty globalizacji oraz bezpośrednio i (lub) pośrednio na me-

chanizm, a także czynniki kształtujące ten proces; 
3. aktywne uczestnictwo w rozwoju globalizacji realizowane poprzez różne formy ekspansji; 
4. dominujący udział w „falach” fuzji i przejęć przedsiębiorstw na świecie, co stymuluje 

globalizację sektorów, gospodarek i samych korporacji transnarodowych; 
5. zdolność organizowania i koordynowania realizacji działań (funkcji) tworzących war-

tość, rozproszonych geograficznie w wielu państwach, lecz powiązanych funkcjonalnie 
– zintegrowanych w ramach ponadgranicznych sieci; 

6. stosowanie ponadgranicznych strategii; 
7. szybkie wykorzystanie możliwości technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 

(ICT), intensyfikację przepływu informacji, wdrożenie dostosowań organizacyjnych 
i strategicznych do tworzącej się gospodarki opartej na wiedzy; 

8. orientację na tworzenie, wykorzystanie i rozwijanie wiedzy, jako strategicznego zasobu 
przedsiębiorstwa, służącego podnoszeniu innowacyjności oraz globalnej konkurencyj-
ności; 

9. wpływu na wyrównywanie się lub ujednolicanie różnego rodzaju warunków dla mię-
dzynarodowego biznesu – instytucjonalnych, infrastrukturalnych, standardów techno-
logicznych, językowych itp., co stanowi jedną z przesłanek integrowania działalności 
gospodarczej w skali globalnej; 

10.  podejmowania działań na rzecz stworzenia wizerunku społecznie odpowiedzialnych firm, 
wrażliwych globalnie na problemy społeczne i uczestniczących w ich rozwiązywaniu. 

Reasumując należy stwierdzić, że na globalnym rynku decydujący wpływ na funkcjo-
nowanie hoteli mają duże, skonsolidowane w skali międzynarodowej korporacje hotelowe, 
z reguły posiadające sieciową strukturę organizacyjną, które kooperują w globalnym otocze-
niu konkurencyjnym. Funkcjonowanie tego rodzaju struktur bazuje na wielowymiarowych 
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możliwościach, w których określa się rynki globalne, regionalne, preferencje nabywców, 
zasoby, koszty, konkurentów oraz korzyści. Proces globalizacji umożliwił sektorowi przed-
siębiorstw hotelowych dokonywanie inwestycji na wielu rozwijających się rynkach celem 
zaspokojenia potrzeb nabywców oraz sprostania zmaganiom po stronie podaży. 

 

Koncepcja sieciowego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 

Współczesnym wyróżnikiem funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich jest bez-
ustanne zwiększanie i poszukiwanie ogólnodostępnego obszaru gospodarczego działania. 
Miernikiem tego rodzaju poczynań są zmiany w strukturze i kształcie otoczenia, jego dyna-
mice oraz zależności poszczególnych komponentów. W rezultacie pojawiają się powiązania 
koncentrujące działania hoteli w zakresie wielostronnych struktur na różnych szczeblach 
oraz o różnokierunkowym zakresie. Wzrasta zakres i wielkowymiarowość obustronnych 
relacji, które z jednej strony utrudniają procesy społeczno-gospodarcze, a z drugiej strony 
kreowane są nietypowe możliwości rozwoju hoteli opierające się na współpracy między 
różnymi strukturami w zakresie ekonomicznym, społecznym, kulturowym oraz środowisko-
wym. W odpowiedzi na wymienione okoliczności kształtują się sieci organizacyjne posia-
dające kluczowe znaczenie, które są wewnętrznie mocne jednak o otwartych, elastycznych 
powiązaniach (Penc 2003, s. 124-127). Zachowanie tego rodzaju prowadzi do formułowania 
się nowych modeli funkcjonowania bazujących na sieciach kontaktów w gronie przedsię-
biorstw hotelarskich. Tym samym przyczyniają się one do kształtowania wielopostaciowych 
sieci organizacyjnych o charakterze „rozciągniętych” instytucji, które w sposób korzystny 
i szybszy odpowiadają na nieregularne wymagania społeczne oraz ekonomiczne. 

Zaawansowana specjalizacja, aktywność organizacji hotelarskich oraz zwiększanie ob-
szaru funkcjonowania sprawiają, że ich niezależność i specyfika pozostaje w znacznym 
stopniu zawężona na poczet współpracy partnerskiej. Uwarunkowania tego rodzaju powo-
dują, iż współczesne przedsiębiorstwo zaplątane jest w sieć kontaktów i relacji, których 
nie może odrzucić (Tubielewicz 2004, s. 194-195). Możliwa jest natomiast koncentracja 
na poszukiwaniu optymalnych metod kooperowania w sieci, które umożliwią zdobycie ko-
rzystniejszych rezultatów w każdej domenie działalności organizacji. Najczęściej przebiega 
ona za pośrednictwem trwałych relacji z pozostałymi podmiotami lub stanowi wynik formo-
wania skutecznych sieci: procesów, funkcjonalnych i organizacyjnych.

Umiędzynarodowienie funkcjonowania przedsiębiorstw hotelowych, wyrażające się 
w stopniowej ekspansji na rynki zagraniczne, nazywane jest internacjonalizacją konwen-
cjonalną (model uppsalski). Krytyczna ocena stanowiska konwencjonalnego spowodowała 
wyznaczenie paradygmatów związanych z nie etapową formą umiędzynarodowienia zwaną 
internacjonalizacją niekonwencjonalną (model sieciowy). 

Z perspektywy syntetycznej podejście sieciowe koncentruje się na formowanych przez 
przedsiębiorstwo hotelarskie sieciach, w których występuje jako współzależne od pozosta-
łych jednostek współtworzących organizację. Według stanowiska sieciowej internacjona-
lizacji przedsiębiorstwa, umiędzynarodowienie dotyczy powstania, utrzymania oraz roz-
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woju relacji z innymi uczestnikami na rynkach zagranicznych (Johanson, Mattsson 1987,  
s. 62). Obecnie sieci powiązań stanowią rozwinięte struktury będące wynikiem zwiększone-
go znaczenia franchisingu, który przyczynia się do powstania nowych związków organizacji 
z otoczeniem, dlatego też wzmacnia się stopień rozszerzania sieci. Tym samym organizacją 
sieciową (network organization), określaną również siecią strategicznego współdziałania, 
siecią międzyorganizacyjną, nazywa się układ relacji międzyorganizacyjnych, który umożli-
wia powiązanym ze sobą organizacjom realizację wspólnego zamysłu strategicznego celem 
podniesienia ich efektywności (Ebers 1997, s. 3). 

Natomiast samodzielny proces internacjonalizacji podlega złożonemu podmiotowo oto-
czeniu globalnemu przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do wykreowania długoterminowych 
formalnych i nieformalnych współzależności. Wzajemne więzi traktowane są jako element 
bezpośrednio zapoczątkowujący proces, który wpływa na tempo internacjonalizacji wskutek 
m.in. zapewnienia wiedzy oraz ograniczenia niepewności. Na istotę związków sieciowych 
w procesie umiędzynarodowienia wskazuje również zweryfikowany klasyczny etapowy 
model internacjonalizacji Uppsala (Johanson, Vahlne 2009, s. 1412-1415). Paradygmat tego 
rodzaju rozpoznawalny jest z perspektywy procesu uczenia się przedsiębiorstwa. Wynika 
on z koncepcji przyjmującej, iż przedsiębiorstwo hotelarskie w sposób etapowy pozyskuje 
wiedzę o globalnym rynku. Zdobywając umiejętności w tym zakresie dynamizuje swoje 
umiędzynarodowienie. Przebiega ono w pierwszej kolejności od umiarkowanego do coraz 
większego zaangażowania zasobów poza granicami oraz zastosowania odpowiednich form 
internacjonalizacji przy równoczesnym poszerzaniu geograficznego obszaru obsługiwanych 
rynków.

Według modelu uppsalskiego, proces internacjonalizacji przedsiębiorstw hotelarskich 
odbywa się równocześnie w dwóch obszarach − aktywności rynkowej oraz dywersyfikacji 
geograficznej. Jednocześnie wraz z rozszerzeniem funkcjonowania i zwiększeniem zaanga-
żowania na nowych rynkach następuje etapowy wzrost umiędzynarodowienia podmiotów 
hotelarskich. 

Klasyczny model internacjonalizacji przedsiębiorstwa ukazuje postępowanie hotelu 
w roli zdarzenia incydentalnego. Wobec tego zarządzający, wspomagając się własnymi za-
sobami, kompetencjami oraz zdobytą przewagą konkurencyjną, kreują proces internacjona-
lizacji działalności. 

Z kolei według stanowiska sieciowego, przedsiębiorstwo hotelarskie rozwija się jako 
ogniwo wielowymiarowego systemu, w którym funkcjonuje wiele wpływających na sie-
bie podmiotów (Pietrasieński 2014, s. 25-26). Mimo iż podejście sieciowe odwołuje się do 
najistotniejszych założeń modelu uppsalskiego, to jednak posiada inne przesłanki i zasad-
ność działania. Stanowisko sieciowe odróżnia się od modelu uppsalskiego przede wszystkim 
przebiegiem uczenia się przedsiębiorstwa. Z perspektywy sieciowej połączone jest ono ze 
współuczestnictwem w kreowanym systemie wzajemnych zależności i wpływów. Natomiast 
w kategorii etapowej proces uczenia się podmiotów hotelarskich ma formę zespoloną, pro-
gresyjną w czasie, a jego intensywność ukierunkowana jest swoistym doświadczeniem bę-
dącym następstwem funkcjonowania na globalnym rynku.
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Proces oddziaływania powiązań sieciowych na mechanizm internacjonalizacji przedsię-
biorstw hotelarskich umożliwia określenie przyczyn umiędzynarodowienia. Zastosowanie 
modeli sieciowych w procesie internacjonalizacji podmiotów hotelarskich polega na tworze-
niu i wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej hotelu przez skonsolidowanie działań z pozosta-
łymi partnerami sieci. Zatem kluczową funkcję pełni tworzenie nowych i ewolucja istnieją-
cych powiązań między podmiotami z zagranicy. Tym samym stopień umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstwa funkcjonującego w sieci uwarunkowany jest siłą, wagą, stopniem ważno-
ści i poziomem zintegrowania (Gorynia 2007, s. 79). Ponadto, sieciowa koncepcja koopero-
wania przedsiębiorstw wskazuje na faktyczny proces ekspansji na rynek i pozostania częścią 
składową sieci. W związku z tym stanowisko sieciowego umiędzynarodowienia przedsię-
biorstwa świadczy o tworzeniu i rozwijaniu relacji biznesowych we współzależności od 
podmiotów funkcjonujących na terenie innych państw. W konsekwencji tego rozwój oraz 
przebieg internacjonalizacji organizacji hotelarskiej zależy od jej globalnej sieci biznesowej. 

Dlatego też uzasadniona jest postawiona teza, ponieważ podmioty hotelowe kooperu-
jące ze sobą m.in. w sieciach franchisingowych tworzą systemy, w których biorą czynny 
udział podczas procesu świadczenia, dystrybucji oraz użytkowania usług. Powiązania sie-
ciowe występujące w relacjach kooperujących podmiotów stanowią determinantę warun-
kującą osiąganie założonych celów strategicznych. Powstające podczas współpracy więzi 
posiadają istotne znaczenie, ponieważ tworzenie powiązań z międzynarodowymi partnerami 
umożliwia wykorzystanie ich zasobów. Jedną z metod umiędzynarodowienia działalności 
jest przystąpienie do sieci franchisingowej, w której główny element tworzą relacje między 
franchisingobiorcą a franchisingodawcą oraz pozostałymi podmiotami zawiązującymi układ 
sieciowy. Należy uznać, iż franchising nie stanowi wyłącznie formy prowadzenia hotelu, ale 
wyznacza strategię ekspansji oraz model sieciowego umiędzynarodowienia podmiotów ho-
telowych. Franchising, w wyniku kreowania więzi gospodarczych, pozwala na wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej przez działanie w ramach sieci.

Według D. Blankenburg, istnieją znaczne dysproporcje między modelem etapowym 
a sieciowym umiędzynarodowienia. W konwencjonalnych modelach internacjonalizacji 
strategiczne zadania ustalane są przez zarząd, otoczenie organizacji uważane jest za obo-
jętne, kluczowe zasoby przyczyniające się do zagranicznej ekspansji pozostają pod jego 
indywidualnym nadzorem, a rozwój oraz sposób funkcjonowania na globalnym rynku trak-
towany jest w sposób niezależny. Z kolei według paradygmatu internacjonalizacji niekon-
wencjonalnej zachowanie organizacji koncentruje się na kompleksowym rozwoju procesu, 
ekspansja na globalne rynki stanowi skonsolidowany system wynikający z ustawicznych 
przekształceń otoczenia (wewnętrznego oraz zewnętrznego) organizacji. Strategiczne cele 
podejmowane są w następstwie wielostronnego oddziaływania podmiotów hotelarskich 
funkcjonujących w sieci. Natomiast zagraniczna ekspansja spowodowana jest perspektywą 
zastosowania zasobów będących w sieci. W modelu sieciowym, odwrotnie do koncepcji 
etapowej, umiędzynarodowienie nie następuje w sposób liniowy, a fazy i tempo globalnej 
ekspansji mogą podporządkowywać się przeobrażeniom zależnie od oddziaływania uczest-
ników sieci. Dlatego też mogą one stanowić zarazem sukces, jak i niepowodzenie organiza-
cji (Blankenburg 1995, s. 378). 
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Umiędzynarodowienie hoteli z wykorzystaniem sieci franchisingowych 

Franchising uznawany jest za nietypową formę kooperacji i internacjonalizacji przedsię-
biorstwa, która nie posiada ujednoliconego formalnie określenia. W literaturze przedmiotu 
znajduje się wiele definicji sukcesywnie rozwijanych w ostatnich latach.

Franchising utożsamiany jest z systemem marketingu kooperacyjnego lub formą mar-
ketingowej kooperacji pionowej. Typową jego cechą pozostaje odsprzedaż kompleksowe-
go systemu marketingowego (Chajęcki, Bojar 2012, s. 106). W przedstawionym sposobie 
współpracy gospodarczej występuje pionowa synchronizacja przedsiębiorstw, a zależności 
są umiejętnie zarządzane przez inicjatora sieci. Tego rodzaju relacje zawierane są przez nie-
zależne hotele podczas wielostronnych etapów świadczenia i dystrybucji oferowanych usług. 
Przedmiotem procesu kooperacji usługowej w hotelarstwie jest uzyskanie atrakcyjniejszej 
pozycji konkurencyjnej, która byłaby trudna do osiągnięcia przez samodzielnie funkcjo-
nujący hotel. Występuje wówczas integracja podmiotów, w sposób bezpośredni połączona 
z odmienną domeną działalności, taką jak: finanse, zarządzanie, rachunkowość, organizacja. 

W efekcie nasilenia się wśród przedsiębiorstw hotelarskich tendencji do integracji pio-
nowej franchising uznany został za szansę utrzymania się na rynku. Natomiast dla małych, 
niezależnych obiektów stanowi możliwość rozwoju. Umożliwia im nie tylko konkurowanie 
z globalnymi korporacjami, ale także stwarza warunki rozwoju dla inwestorów nieposiada-
jących doświadczenia oraz znacznego kapitału (Sztorc 2010, s. 94). 

Rozmaicie interpretowane zagadnienie franchisingu powoduje, że poszczególne określe-
nia traktują w sposób odmienny zależności występujące między franchisingodawcą a fran-
chisingobiorcą. W literaturze przedmiotu pojęcie charakteryzowane jest najczęściej jako:
 - koncepcja przedsiębiorstwa, czyli wypracowania przez franchisingodawcę sposobu pro-

wadzenia firmy, który pozwoli osiągnąć sukces (Mendelsohn, Acheson 1992, s. 52-54);
 - sprzedaż ograniczonych praw do używania nazwy firmy zagranicznemu przedsiębior-

stwu (Gorynia i in. 2000, s. 41);
 - forma dystrybucji towarów i usług (Kośmider, Steinerowska 1998, s. 27);
 - metoda wspomagania uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej (Pokorska 

2004, s. 36);
 - udzielenie wyłącznego prawa sprzedaży na określonym w umowie obszarze geograficz-

nym (Cox, Pajewska 2000, s. 17);
 - bezkapitałowa lub niskokapitałowa forma ekspansji rynkowej franchisingodawcy 

(Stawicka 2009, s. 29);
 - zakres stosunków ekonomicznych, w ramach, których właściciel produktu, procesu lub 

nazwy zezwala innej firmie na prowadzenie określonej działalności, w zamian za pewną 
opłatę (Tokaj-Krzewska 1999, s. 34);

 - alternatywna forma finansowania przedsięwzięć gospodarczych (Golawska-Witkowska, 
Rzeczycka, Zalewski 2006, s. 68); 

 - forma ekspansji geograficznej przy finansowaniu zapewnionym przez franchisingobior-
cę (Antonowicz 2008, s. 22);
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 - prawo do utworzenia przedsiębiorstwa i jego prowadzenia zgodnie z pomysłem, wiedzą 
i technologią dawcy franczyzy, przekazane franchisingobiorcy (Zadora 2009, s. 87).
Pojęcie franchisingu aczkolwiek uzyskało wiele różnych określeń, z reguły interpreto-

wane jest jako swego rodzaju płaszczyzna relacji ekonomicznych, na mocy których fran-
chisingodawca umożliwia franchisingobiorcy, za stosownym zobowiązaniem pieniężnym, 
wykorzystanie produktów i technologii będących jego własnością. Zastosowanie odnosi się 
przede wszystkim do takich elementów, jak marka, know-how oraz sposób wsparcia funk-
cjonowania działalności. 

Szczegółowa definicja omawianego problemu została sprecyzowana w kodeksie ho-
norowym przedsiębiorstw stowarzyszonych w Niemieckim Związku Franchisingowym 
(DFV). Zgodnie z nim, franchising jest zorganizowanym systemem kooperacyjnych powią-
zań pionowych występujących między samodzielnymi w sensie prawnym przedsiębiorcami 
na bazie umowy o charakterze ciągłym (Banachowicz, Nowak, Starkowski 1995, s. 113). 
Współcześnie stanowi on formę prowadzenia działalności, która zyskuje coraz większe zna-
czenie. Franchising oznacza nie tylko zgodny z prawem sposób funkcjonowania przedsię-
biorstw, ale swego rodzaju formę zagranicznej ekspansji. Okoliczność pożądaną stanowi 
rozwój systemów franchisingowych poza granicami macierzystego kraju m.in. pod wpły-
wem znacznego natężenia konkurencji na rynku regionalnym. Dynamika sieci franchisin-
gowych powoduje, iż w sposób zdecydowanie bezkonkurencyjny przystosowują się one 
do gospodarek będących w fazie rozwoju. Współcześnie zagadnienia rozwoju systemów 
franchisingowych na lokalnych rynkach zostały przedstawione w literaturze przedmiotu 
w sposób szczegółowy (Altinay, Roper 2005, s. 224). Natomiast problematyka franchisin-
gu w charakterze modelu sieciowego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw hotelarskich 
nadal pozostaje niezgłębiona, bowiem dotąd nie zwrócono uwagi na precyzyjne określenie 
determinant, według których funkcjonują sieci franchisingowe oraz tendencji procesu inter-
nacjonalizacji franchisingu. 

Sieciowe umiędzynarodowienie hoteli przez franchising – wyniki badań 

Mając na uwadze powyższe rozważania w artykule przedstawiono franchising w proce-
sie sieciowego umiędzynarodowienia hoteli oraz dokonano obserwacji przebiegu interna-
cjonalizacji jako systemu wzajemnych powiązań i interakcji organizacji. Badanie przepro-
wadzono metodą ankietową za pomocą autorskiego kwestionariusza pytań skierowanego 
do menadżerów odpowiedzialnych za rozwój sieci hotelowych należących do koncernów 
AccorHotels (Accor) oraz Best Western Hotels&Resorts (BW). Zakres czasowy badań obej-
mował miesiące od stycznia do kwietnia 2017 roku. Natomiast rozważań teoretyczno-anali-
tycznych dokonano na postawie przeglądu literatury oraz metody studium przypadku. 

Prośbę o udzielenie odpowiedzi na dwadzieścia siedem pytań za pomocą kwestionariu-
sza ankiety skierowano do 104 obiektów należących do sieci franchisingowych funkcjonu-
jących w Polsce na początku 2017 roku. Kryterium wyboru koncernów do badań stanowiło 
posiadanie, co najmniej trzech hoteli danej sieci, które funkcjonowały w latach 2006-2016. 
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Założenie tego rodzaju wskazuje, że sieć aktywnie operuje w obszarze franchisingowego 
modelu umiędzynarodowienia podmiotów, a nie znajduje się jedynie na etapie planowania 
ekspansji na obce rynki. W wyniku przeprowadzonego badania odpowiedzi uzyskano od 41 
hoteli koncernu Accor oraz 18 obiektów sieci należących do Best Western.

AccorHotels założony został we Francji, aktualnie posiada 4100 obiektów oraz 3000  
condo hoteli funkcjonujących w 95 krajach. Do koncernu należą sieci hotelowe funkcjonujące 
we wszystkich segmentach rynku: pięciogwiazdkowym (Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, 
SO Sofitel, Sofitel), czterogwiazdkowym (MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Grand 
Mercure, The Sebel), trzygwiazdkowym (Novotel, Mercure, Mama Shelter, adagio, adagio 
access), dwugwiazdkowym (ibis, ibis styles) oraz jednogwiazdkowym (ibis budget, hotel F1).

Na zasadzie licencji udzielonej polskiej Grupie Orbis koncern funkcjonuje w szesna-
stu krajach: Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, 
Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz 
Węgrzech. W Europie Środkowo-Wschodniej oraz Polsce Grupa Orbis jest wiodącym ope-
ratorem hotelowym. Pod koniec miesiąca maja 2017 roku dysponowała 117 obiektami, 
z których większość funkcjonowała na rynku polskim. Strukturę hoteli według formy zarzą-
dzania przedstawiono na wykresie 1. 

 Z wykresu 1 wynika, że 26% wszystkich obiektów należących do Grupy Orbis funkcjo-
nuje na zasadzie sieci franchisingowych. 

Wykres 1
Liczba hoteli koncernu Accor według formy zarządzania  
w Europie Środkowo-Wschodniej i Polsce

Źródło: Grupa Kapitałowa Orbis. Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2017 r. (2017, s. 13).
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W 2016 roku koncern zajmował szóste miejsce wśród największych korporacji hote-
lowych na świecie (The Wins of Change 325 Hotels, 2016, s. 2-3). W miesiącu maju 2017 
roku na polskim rynku działalność prowadziły siedemdziesiąt dwa hotele należące do sieci 
hotelowych Accor. Z kolei na przełomie lutego i marca 2017 roku koncern nie dokonał pro-
longaty na kolejne lata umowy franchisingowej z czterema obiektami.

Natomiast koncern Best Western Hotels&Resorts główną siedzibę posiada w stanie 
Arizona − USA. Wszystkie hotele, które funkcjonują pod markami sieci stanowią niezależ-
ną własność prywatnych inwestorów. Włączane są do sieci wyłącznie na podstawie umów 
franchisingowych. Obecnie w ramach koncernu prowadzi działalność 4100 hoteli zlokalizo-
wanych w 100 krajach. 

Sieci funkcjonują pod sześcioma markami: Best Western, Best Western Plus, Best Western 
Plus Executive Residency, Best Western Premier, Vbsm i BW Premier Collection. Na polskim 
rynku koncern posiadał w miesiącu maju 2017 roku dwadzieścia sześć obiektów. W marcu 
2017 roku dwa hotele funkcjonujące pod marką Best Western zrezygnowały ze współpracy 
z siecią. W 2016 roku koncern zajmował dziewiąte miejsce w rankingu największych korpora-
cji hotelowych (The Wins of Change 325 Hotels 2016, s. 2-3). 

Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano na umiędzynarodowienie sieci fran-
chisingowych w segmencie pięciogwiazdkowym: Sofitel, czterogwiazdkowym: Pullman, 
Grand Mercure, Best Western Plus, Best Western Premier, trzygwiazdkowym: Novotel, 
Mercure, Best Western oraz dwugwiazdkowym: ibis, ibis styles. 

W tabeli 1 przedstawiono strukturę analizowanych sieci franchisingowych. Badane 
obiekty charakteryzowały się zróżnicowaniem pod względem standardu i liczby posiada-
nych hoteli. 

Tabela 1
Struktura badanych sieci franchisingowych koncernu Accor oraz Best Western 

Segment rynku
Liczba hoteli 

Accor Best Western 

Pięciogwiazdkowy 2 0
Czterogwiazdkowy 14 7
Trzygwiazdkowy 19 11
Dwugwiazdkowy 6 0
Jednogwiazdkowy 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 1 wynika, że największą liczbę badanych obiektów stanowiły hotele cztero-
gwiazdkowe 21 oraz trzygwiazdkowe 30 obiektów. Natomiast w badaniach nie uczestniczy-
ły obiekty należące do segmentu jednogwiazdkowego. 
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Wszystkie z badanych sieci franchisingowych (100%) prowadzą działalność na global-
nym rynku. Niemniej jednak występują duże dysproporcje pod względem terminu ekspansji. 
W badanej grupie znajdowały się zarówno sieci hotelowe prowadzące działalność na ryn-
kach zagranicznych od trzech do siedmiu lat (3 sieci), jak i umiędzynarodowione do 32 lat 
temu (6 sieci). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że marki hotelowe znajdujące się aktualnie na 
początku procesu internacjonalizacji, jako kraje ekspansji w latach 2006-2016 wybierały 
głównie państwa europejskie (69%). Rozpoczęły one działalność głównie na zasadzie umów 
franchisingowych m.in. w: Finlandii, Norwegii, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Polsce, Rosji, 
Łowie, Litwie, Rumunii, Niemczech, Holandii, Słowenii, Włoszech, ponieważ rynek w tych 
krajach jest względnie nienasycony. Mimo początkowego etapu sieciowej internacjonaliza-
cji w przypadku marek trzy- i dwugwiazdkowych, większość z nich funkcjonuje na kilku 
rynkach międzynarodowych. Trzygwiazdkowe sieci należące do koncernu Accor dokonały 
ekspansji do ponad 50 państw (Novotel − 59 krajów; Mercure − 55 krajów). Podobna sy-
tuacja wystąpiła w obiektach należących do marek dwugwiazdkowych: ibis prowadzi dzia-
łalność w 65 państwach, natomiast ibis styles w 30 krajach (AccorHotels Brand Book 2017,  
s. 8-10). Z kolei trzygwiazdkowa sieć Best Western należąca do koncernu posługującego się 
tą samą nazwą występuje w 48 państwach europejskich (Hotel Report Guide Best Western 
2017, s. 19).

Natomiast w przypadku sieci pięcio- i czterogwiazdkowych, które posiadają znaczne 
doświadczenie na globalnym rynku zauważyć można mniejszy zasięg terytorialny, lecz 
przy obecności na wszystkich kontynentach (96%). Pięciogwiazdkowe hotele Sofitel kon-
cernu Accor funkcjonują w 41 krajach, a czterogwiazdkowe Pullman w 11 państwach. Ich 
umiędzynarodowienie dokonało się na kontynencie europejskim, w rejonie Azji i Pacyfiku, 
Ameryki, Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wyjątek stanowią cztero-
gwiazdkowe obiekty marki Grand Mecure, których obiekty prowadzą działalność w 11 pań-
stwach Ameryki, Bliskiego Wschodu, Afryki i rejonach Morza Śródziemnego (AccorHotels 
Brand Book 2017, s. 12-16). Z kolei koncern Best Western dokonał umiędzynarodowie-
nia sieciami czterogwiazdkowymi Best Western Plus w 29 państwach oraz Best Western 
Premier w 36 państwach, które położone są w Europie, Azji, Afryce, Meksyku, Ameryce 
Południowej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Karaibach (Hotel Report Guide Best 
Western 2017, s. 27-30). 

Z pierwszej części przeprowadzonych badań wynika, iż niezależnie od początkowej fazy 
sieciowego umiędzynarodowienia za pomocą franchisingu wszystkie analizowane marki 
hotelowe obecne były na kilku rynkach zagranicznych. Niemniej jednak w przypadku sieci 
funkcjonujących w wyższym segmencie rynku można zauważyć mniejszy zakres terytorial-
ny, ale przy obecności na rynkach pozaeuropejskich. Sytuacja tego rodzaju wynika z oko-
liczności wysokich kosztów prowadzenia działalności obiektów pięcio- i czterogwiazdko-
wych. 

W wyniku przeprowadzonego badania zidentyfikowano najczęściej występujące moty-
wy umiędzynarodowienia działalności hoteli funkcjonujących na zasadzie sieci franchisin-
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gowych (por. wykres 2). Badana grupa sieci hotelowych wśród determinant decydujących 
o wyborze rynku ekspansji sieci franchisingowych jako główny czynnik wskazywała tzw. 
warunki pasywne (nazywane również spontanicznymi), wśród których wymieniano sponta-
niczne otrzymanie oferty od prywatnego inwestora zainteresowanego prowadzeniem dzia-
łalności pod marką sieci (69% obiektów trzygwiazdkowych oraz 57% hoteli dwugwiazdko-
wych). Tego rodzaju sytuacja uzasadnia spostrzeżenie, iż sieciowe umiędzynarodowienie 
obiektów odbywa się doraźnie w zależności od nadarzających się możliwości (Fonfara 
2009, s. 54). 

Wykres 2
Determinanty sieciowego umiędzynarodowienia wskutek franchisingu

Źródło: opracowanie własne. 

Niemniej jednak istotniejszym motywem internacjonalizacji był rozwój sieci. Stanowił 
on najważniejsze źródło sieciowej ekspansji dla 87% hoteli trzygwiazdkowych, 82% − dwu-
gwiazdkowych, 76% − pięciogwiazdkowych i 64% − dwugwiazdkowych. Z okolicznością 
rozwoju sieci związany jest bezpośrednio motyw zwielokrotnienia zysków osiąganych przez 
koncerny. Czynnik tego rodzaju wskazywało 86% hoteli należących do sieci pięciogwiazd-
kowych, 73% − czterogwiazdkowych, 92% − trzygwiazdkowych oraz 67% − dwugwiazd-
kowych. Zwiększenie liczby obiektów funkcjonujących na zasadzie sieci franchisingowych 
powinno przypuszczalnie wpływać na maksymalizację generowanych zysków. 

Wytypowane powyżej przez koncerny motywy wynikają z istoty franchisingu oraz im-
plikują znaczenie, dla którego realizują one strategię rozwoju przez franchising za pomocą 
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sieciowego umiędzynarodowienia. Strategię tego rodzaju wybierają głównie marki pięcio-
gwiazdkowe − 56% oraz trzygwiazdkowe – 48%. 

W dalszej kolejności motywami sieciowej internacjonalizacji za pomocą franchisingu, 
według badanych hoteli, były czynniki wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
ekspansji (por. wykres 3).

Wśród nich najważniejszą okoliczność stanowiło wykorzystanie sprzyjającego klimatu in-
westycyjnego dla 73% obiektów trzygwiazdkowych, 64% − czterogwiazdkowych, 57% − pię-
ciogwiazdkowych oraz 43% − dwugwiazdkowych. Na dalszych pozycjach wskazano: rozwój 
gospodarczy Polski (26% hoteli pięciogwiazdkowych, 19% − czterogwiazdkowych, 12% - dwu-
gwiazdkowych oraz 7% − trzygwiazdkowych), pokrewieństwo kulturowe (22% − pięciogwiazd-
kowych, 18% − czterogwiazdkowych, 10% trzygwiazdkowych, 6% dwugwiazdkowych), podo-
bieństwo w zakresie gospodarczym (11% − pięciogwiazdkowych, 7% − czterogwiazdkowych, 
4% − trzygwiazdkowych, 2% − dwugwiazdkowych) oraz dogodne warunki inwestycyjne  
(5% − czterogwiazdkowych, 3% − pięciogwiazdkowych, 1% − trzy i dwugwiazdkowych).

Wszystkie z badanych sieci hotelowych (100%) planują dalsze sieciowe umiędzynarodo-
wienie swojej działalności przez franchising. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że umiędzynarodowienie 
sieci funkcjonujących na zasadzie franchisingu stanowi jeden z głównych celów rozwoju 
obiektów, który zapisany jest w rzeczywistej strategii korporacji hotelowych. 

Wykres 3
Motywy społeczno-gospodarcze sieciowego umiędzynarodowienia hoteli

Źródło: jak w wykresie 2.
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W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych również zawarta w problemie ba-
dawczym teza została uzasadniona, ponieważ wskazane powyżej motywy funkcjonowania 
w sieci franchisingowej stanowią formę sieciowego umiędzynarodowienia. 

Podsumowanie 

Niestabilność współczesnego otoczenia zobowiązuje organizacje hotelarskie do zmiany 
zasad funkcjonowania. Proces umiędzynarodowienia hoteli oraz zwiększająca się dywersy-
fikacja działalności, jednocześnie z perspektywy geograficznej, jak i kulturowej, skłaniają 
przedsiębiorstwa hotelowe do ekspansji za pomocą sieci (w tym franchisingowych) na nowe 
rynki. Dlatego też, ze względu na aktualnie występujące warunki, obiekty internacjonalizu-
jące swoją działalność coraz częściej opierają swoje funkcjonowanie o sieciowe wsparcie 
globalnych korporacji. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że franchising stanowi sieciową formę umiędzy-
narodowienia działalności hoteli. Rozwój za pomocą sieci franchisingowych zapisany jest 
w strategiach koncernów prowadzących działalność głównie pod marką pięciogwiazdkową 
56%. Analizowane przyczyny sieciowej internacjonalizacji pozostają bezpośrednio zwią-
zane z korzyściami, które hotele uzyskują w wyniku rozwoju przez franchising. Z badań 
można wnioskować, iż jednocześnie z rozwojem sieci franchisingowych organizacja hotelo-
wa skłonna jest do nasilenia działań w zakresie internacjonalizacji. Należy także podkreślić 
wymiar obecności w sieci jako pospolitego źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej 
głównie dla obiektów trzygwiazdkowych (42%). Współuczestnictwo w sieci umożliwia ko-
rzystniejszy dostęp do zasobów, wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności. 

Należy stwierdzić, że rozwój za pomocą sieciowego umiędzynarodowienia z wykorzy-
staniem franchisingu stanowi złożony proces, który obliguje do zdobycia kompetencji z za-
kresu zarządzania strategicznego. Natomiast przeprowadzone badania wskazują, iż siecio-
we umiędzynarodowienie z perspektywy formy współpracy franchisingowej podmiotów na 
rynku hotelarskim pełni rolę kluczowego elementu rozwoju koncernu oraz realizacji jego 
strategii. 
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Franchising as a Form of Network Internationalisation of Hotel 
Entities in the Process of Corporate Globalisation 

Summary 

The purpose of this article is to indicate that franchising is an instrument of 
network internationalisation of hotel concerns. The research was conducted through 
a questionnaire survey addressed to the managers responsible for the development 
of hotel chains AccorHotels and Best Western Hotels & Resorts in the Polish mar-
ket. In addition, the case study method was used for network research. As a result of 
the research, it was found that cross-linking is a way of internationalisation of the 
analysed hotel brands and is used in the strategy and development of companies. 
Interpretation of the results of the investigations made it possible to conclude that 
functioning in the franchising network allows hotels to maximise profit and gain 
competitive advantage. In addition, this article presents the problem of network 
internationalisation of hotels from the perspective of a cooperative form of global 
expansion. A theoretical approach to the issue of internationalisation was presented 
through a network approach that was compared with the Uppsala model.

Key words: franchising, corporate globalisation, internationalisation, hotel concerns.
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Франчайзинг как форма сетевой интернационализации 
гостиничных субъектов в процессе корпоративной глобализации

Резюме

Цель статьи – указать, что франчайзинг – инструмент сетевой интерна-
ционализации гостиничных трестов. В работе представили проблематику се-
тевой интернационализации гостиниц из перспективы кооперативной формы 
глобальной экспансии. Указан теоретический подход к вопросу интернацио-
нализации путем сетевой ориентации, которую сравнили с уппсальской мо-
делью. В эмпирической части представили результаты опроса, проведенного 
в период с января по апрель 2017 г. Первичные данные получили с помощью 
вопросника, направленного менеджерам, ответственным за развитие сетей го-
стиниц трестов AccorHotels и Best Western Hotels & Resorts на польском рынке.

В результате проведенных опросов выявили, что формирование сетей – 
способ на интернационализацию анализированных гостиничных брендов  
и его используют в стратегиях действия и развития трестов. Интерпретация 
результатов изучения позволила сказать, что функционирование во франчай-
зинговой сети позволяет гостиницам максимизацию прибыли и обретение 
конкурентного преимущества. 

Ключевые слова: франчайзинг, корпоратвная глобализация, интернациона-
лизация, гостиничные тресты. 
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