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 Резюме: В доклада се изследва конкурентоспособността на 

европейските страни в сферата на туризма, оценена чрез система 

от показатели, формиращи индекса за конкурентоспособност на пъ-

туванията и туризма (Travel and Tourism Competitiveness Index – 

TTCI). Използван е клъстерен анализ за обособяване на еднородни 

групи страни и са идентифицирани факторите с най-голямо влияние 

при тяхното формиране. Установено е мястото на България и са 

очертани необходимите действия за повишаване на конкурентоспо-

собността и устойчивото развитие на страната като туристи-

ческа дестинация. 

  

 Ключови думи: индекс на конкурентоспособност на пътувани-

ята и туризма, клъстерен анализ, критерии, индикатори. 

 

 

 1. Въведение 
 Ролята на пътуванията и туризма в световен мащаб непрекъс-

нато нараства. Независимо от забавения икономически растеж в раз-

витите страни и геополитическите промени в отделни региони, секто-

рът на туризма остава водещ, както в националните икономики на ев-

ропейските държави, така и в международен план. Европейските дър-

жави формират регион с традиционно силно развити туристически 

дестинации поради богатото културно наследство, добре изградената 

туристическа инфраструктура и високата степен на интеграция. 

 Целта на настоящия доклад е да се извърши клъстеризация на 

европейските страни в еднородни групи според стълбовете, определя-

щи конкурентоспособността на туристическия сектор. Информацион-

ното осигуряване на анализа се основава на доклада на Световния 

икономически форум от 2015 г. за конкурентоспособността на пътува-

нията и туризма (The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2015). 

 

2. Методология на изследването 
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 Факторите, които оказват влияние върху степента на развитие на 

туристическия сектор в отделните държави, се оценяват чрез индекса 

на конкурентоспособност на пътуванията и туризма (Travel & Tourism 

Competitiveness Index – TTCI). При неговото изчисляване се отчита 

влиянието на 90 индивидуални индикатора, които са разпределени в 

четиринадесет стълба (таблица 1). 

 

Таблица 1. Базови показатели за формиране на индекса на 

конкурентоспособността на пътуванията и туризма 
Субиндекси Конкурентни стълбове 

Благоприятна среда 

Бизнес среда, Безопасност и сигурност, Здравеопаз-

ване и хигиена, Човешки ресурси и пазар на труда, 

Инфраструктура на информационните и комуника-

ционни технологии; 

Политики и условия, 

подпомагащи пътувани-

ята и туризма 

Приоритизация на туризма, Международна интегра-

ция, Ценова конкурентоспособност, Устойчивост на 

околната среда; 

Инфраструктура 

Инфраструктура на въздушния транспорт, Инфраст-

руктура на наземния транспорт и пристанищата, 

Туристическа инфраструктура 

Културни и природни 

ресурси 

Природни ресурси, Културни ресурси и бизнес пъту-

вания 

 

 Индексът на конкурентоспособността на пътуванията и туризма 

се изчислява като средна аритметична непретеглена величина от че-

тири субиндекса. Същите обединяват показателите за характеризи-

ране на отделни аспекти на конкурентоспособността отново чрез 

аритметично осредняване. Оценката на всеки показател е нормирана в 

границите от 1 до 7, като 1 е най-ниската стойност, а 7 – най-високата. 

В зависимост от посоката на влияние на отделния фактор – стимули-

ращо или ограничаващо, оценката се изчислява по следните фор-

мули:
1
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където: 
iV  е нормираната оценка; 

 iX  - фактическата оценка на i -тия показател; 

 minX i  - минимална стойност на i -тия показател; 

                                                 
1
 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015: Growth through Shocks. p. 30. 

http://www3.weforum.org. 
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 maxX i  - максимална стойност на i -тия показател. 
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 Субиндексът „Благоприятна среда” предоставя информация за 

предпоставките, чието осигуряване е необходимо условие за развити-

ето на туризма в отделните държави. Политиките и стратегиите, които 

оказват пряко въздействие върху сектора, се установяват чрез субин-

декса „Политики и условия, подпомагащи туризма”. Конкурентните 

стълбове, чрез които се установява достъпността и качеството на фи-

зическата инфраструктура, са включени в субиндекса „Инфраструк-

тура”, а тези фактори, които разкриват основните причини за пъту-

ване до дадена страна – в субиндекса „Културни и природни ресурси”. 

 Данните за индексите на конкурентоспособност на пътуванията 

и туризма за 2015 г. на включените в анализа 38 европейски държави 

са представени в таблица 2. 

 

Таблица 2. Индекс на конкурентоспособността на пътуванията и 

туризма и неговите компоненти 

Държава TTCI EE 
T&T

PEC 
I NCR Държава TTCI EE 

T&T

PEC 
I NCR 

Испания 5,29 5,26 4,66 5,68 5,64 Великобритания 5,30 5,67 4,22 5,24 5,35 

Франция 5,41 5,40 4,25 5,64 5,68 Исландия 5,19 5,79 4,70 5,10 2,58 

Германия 5,50 5,98 4,40 5,51 5,21 Ирландия 4,98 5,58 4,70 5,05 2,81 

Швейцария 5,68 6,05 4,49 5,79 3,63 Норвегия 4,98 5,82 4,39 4,77 3,09 

Италия 4,87 5,03 4,14 5,19 5,56 Финландия 5,02 6,08 4,41 4,75 2,65 

Австрия 5,41 5,83 4,53 5,42 3,50 Швеция 5,34 5,75 4,30 4,71 3,07 

Холандия 5,13 5,79 4,32 5,24 3,35 Дания 5,05 5,78 4,22 4,69 2,82 

Португалия 5,01 5,42 4,58 4,86 3,71 Чехия 4,77 5,35 4,53 4,57 2,45 

Белгия 4,92 5,58 4,15 5,15 3,16 Естония 4,88 5,65 4,69 4,41 2,12 

Люксембург 5,08 5,94 4,56 4,66 2,36 Унгария 4,54 5,28 4,76 4,06 2,47 

Гърция 4,78 5,11 4,39 4,78 3,16 Русия 4,23 4,86 3,88 4,05 3,55 

Хърватия 4,61 5,08 4,33 4,54 3,24 Полша 4,38 5,22 4,44 3,70 2,96 

Кипър 4,89 5,26 4,40 5,05 2,27 България 4,39 5,13 4,44 3,93 2,70 

Словения 4,64 5,21 4,43 4,43 2,64 Латвия 4,36 5,47 4,51 4,14 1,94 

Малта 4,88 5,40 4,59 4,81 1,83 Литва 4,34 5,42 4,36 3,73 1,97 

Черна гора 4,56 5,01 3,95 4,13 1,93 Словакия 4,35 5,14 4,23 3,65 2,37 

Македония 3,96 5,11 3,74 3,41 1,73 Румъния 4,17 4,88 4,37 3,48 2,39 

Сърбия 3,85 4,72 3,72 3,19 1,76 Молдова 3,60 4,86 3,70 2,65 1,42 

Албания 4,01 4,68 3,59 3,04 1,59 Турция 4,37 4,53 3,98 4,53 3,31 

 Източник: The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2015 – 

http://www3.weforum.org. 
 

 Клъстеризацията на страните в еднородни групи се извършва на 

два етапа. На първия етап се провежда йерархичен клъстерен анализ, 
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като целта е да се определи оптимален брой клъстери, в които да бъ-

дат разпределени страните. На втория етап, чрез приложението на ме-

тода на k-средните, са формирани отделните групи държави. Крите-

риите за клъстеризация на европейските страни са четиринадесетте 

конкурентни стълба на TTCI. 

 

 3. Резултати от изследването 

 Йерархичният клъстерен анализ е осъществен чрез метода на 

междугруповото свързване, при който разстоянието между всеки два 

клъстера се изчислява като средно разстояние между всички двойки 

обекти в тях. За установяване на дистанцията между обектите е изпол-

звано евклидовото разстояние. С цел определяне на оптимален брой 

клъстери, са приложени следните индекси
2
: Calinski и Harabasz (CH 

index), Krzanowski и Lai (KL index), Hartigan (Hartigan index), Rubin 

(Rubin index) и Dunn (Dunn index), като са тествани варианти с от два 

до осем на брой клъстера (таблица 3). 

 

Таблица 3. Емпирични значения на индексите за определяне  

на оптимален брой клъстери 

Брой 

клъстери 
CH index KL index 

Hartigan 

index 

Rubin 

index 
Dunn index 

2 16,67 1,49 12,74 51,70 0,39 

3 17,18 3,17 4,97 70,01 0,35 

4 14,31 0,36 14,05 79,94 0,35 

5 18,13 7,35 2,66 112,98 0,51 

6 15,72 0,40 5,66 122,09 0,50 

7 15,85 1,44 4,29 143,68 0,45 

8 15,56 1,22 3,75 163,61 0,48 

 

Оптималният брой клъстери според индексите CH, KL и Dunn 

съответства на максималните им стойности, а според индексите на 

Hartigan – на максималната разлика между поредните индекси и Rubin 

– на минималната стойност на вторите разлики между индексите. Ем-

пиричните стойности и на петте индекса дават съгласувано заключе-

ние относно обособяването на пет клъстера като най-подходящо ре-

шение. 

                                                 
2
 Charrad, M., Ghazzali, N., Boiteau, V., Niknafs, A. NbClust: An R Package for deter-

mining the relevant number of clusters in a data set. // Jounal of Statistical Software, vol. 

61(6), pp. 5-18. 
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На втория етап от анализа, чрез метода на k-средните, е извър-

шена клъстеризация на европейските държави в пет клъстера. Въз ос-

нова на еднофакторен дисперсионен анализ е установено, че влияни-

ето на всички конкурентни стълбове е статистически значимо, с изк-

лючение на „Здравеопазване и хигиена”. 

Обособени са следните еднородни групи страни: с много висока 

конкурентоспособност (клъстер 1), с висока конкурентоспособност 

(клъстер 2), със средно равнище на конкурентоспособност (клъстер 

3), с ниска конкурентоспособност (клъстер 4) и с много ниска конку-

рентоспособност (клъстер 5). Евклидовото разстояние между така 

обособените клъстери показва, че най-малка е дистанцията между 

клъстер 2 и клъстер 3, а най-голяма – между клъстер 1 и клъстер 5. 

Първият клъстер в най-голяма степен се различава от останалите, тъй 

като средното разстояние до всеки от останалите клъстери, измерено 

чрез евклидовото разстояние, е най-голямо. По отношение на дистан-

цията между отделните страни и съответстващите им клъстерни цент-

рове, бихме могли да определим като най-еднороден клъстер 4 и съот-

ветно като най-разнороден – клъстер 3. 

Разпределението на включените в анализа европейски държави в 

така обособените клъстери е както следва: 

 Първи клъстер – Испания, Франция, Германия, Италия, 

Великобритания. В този клъстер са включени страни с най-високи 

стойности на показателите, които формират субиндексите „Инфраст-

руктура” и „Природни и културни ресурси”, както и високи оценки по 

останалите критерии за клъстеризация. Като единствена слаба страна 

на държавите от клъстера се определя ниското равнище на ценовата 

конкурентоспособност. 

 Втори клъстер – Швейцария, Австрия, Холандия, Белгия, 

Люксембург, Исландия, Ирландия, Норвегия, Финландия, Швеция, 

Дания. Държавите в клъстера се характеризират с благоприятна среда 

за развитие на туристическия сектор, както и с висока степен на меж-

дународна интегрираност и устойчивост на околната среда. Като сла-

ба страна на държавите от този клъстер, както и при клъстер 1, се от-

кроява ниската ценова конкурентоспособност. 

 Трети клъстер – Португалия, Гърция, Хърватия, Кипър, Сло-

вения, Малта, Чехия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, 

Литва, Словакия. В този клъстер са включени предимно страни от 

Централна и Източна Европа, които се характеризират с недостатъчно 

добре развити и функциониращи инфраструктура и подкрепяща раз-

витието на туризма среда. Значително е изоставането на държавите 
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спрямо страните от първия клъстер по отношение на конкурентните 

стълбове, включени в субиндекса „Културни ресурси и бизнес пъту-

вания”. 

 Четвърти клъстер – Русия, Турция. В този клъстер са вклю-

чени държави, чиито силни страни се отнасят единствено до критери-

ите „Ценова конкурентоспособност”, „Инфраструктура на въздушния 

транспорт” и „Културни ресурси”. Като най-слаба страна се отчита 

безопасността и сигурността, чието равнище е най-ниско сред изслед-

ваните държави. 

 Пети клъстер – Черна гора, Македония, Сърбия, Албания, 

Румъния, Молдова. Страните от този клъстер изостават значително от 

останалите европейски държави по отношение на всички стълбове. 

Единственото конкурентно предимство на страните от клъстера се 

отнася до цените на туристическите услуги. 

 

 

Заключение 

Анализът на конкурентоспособността на туристическия сектор в 

отделните европейски държави, въз основа на стълбовете на индекса 

на конкурентоспособността на пътуванията и туризма, показва, че 

между страните съществуват сериозни различия в степента на разви-

тие на сектора. В резултат от клъстеризацията се установи, че стра-

ните с най-високи индекси на конкурентоспособност са тези, които 

освен, че притежават културно-исторически ценности, в максимална 

степен отговарят на съвременните тенденции за развитието на турис-

тическия бизнес. Основно конкурентно предимство на страните от 

трети, четвърти и пети клъстер, в т.ч. и на България, са ниските рав-

нища на цените на туристическите услуги. В тези страни е необхо-

димо да се работи в посока подобряване на бизнес средата и развитие 

на инфраструктурата. Успешното развитие на туристическия сектор 

ще увеличи възможностите и социалните ползи за населението, неза-

висимо от степента на икономическо развитие на отделните държави. 
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