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На 16 юли 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Иновации в туризма: определяне на стратегия за устойчиво развитие на 
островите“. 
 

На 464-тата си пленарна сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г. (заседание от 15 юли 2010 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 153 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 13 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
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1. Заключения 
 
1.1 ЕИСК предлага да бъдат разработени текущи програми за учение през целия живот 

специално за служителите на островите, които работят в областта на туризма – за това 
би трябвало да бъдат заделени специфични средства от ЕСФ и Кохезионния фонд. За 
насърчаването на островния туризъм ще спомогнат установяването на подходяща 
рамка на трудови правоотношения с цел повишаване на качеството на условията на 
труд и мерки за подкрепа на предприемачите (мрежи, маркетинг, промоции…). 

 
1.2 По подобен начин, и като се има предвид нарастващото значение на онлайн 

резервациите за пътувания и туризъм, на малките и средните предприятия в сферата на 
туризма (на островите) следва да се предлагат обучение с подкрепата на ЕС или 
опростен достъп до подходящи доставчици на услуги, за да се разработва успешно 
представяне в Интернет, без което те рискуват да загубят „модерни“ клиенти. 

 
1.3 ЕИСК предлага в стратегически разположени острови да се създаде междурегионално 

училище, което да спомага за реализирането на концепция, подобна на „Еразъм за 
студенти и работници в туристическия сектор“. 

 
1.4 Въпреки че за предприятията, особено за малките предприятия, е по-благоприятно да 

има по-малко и по-добро законодателство, би трябвало да се помисли за създаването на 
специален административен орган към службите на Европейската комисия, напр. 
Генерална дирекция по туризма – туризмът представлява 11 – 12% от БВП на ЕС, но 
делът му възлиза на почти 25% от БВП на острови като Малта. ЕИСК смята, че такъв 
орган на Комисията в областта на туризма би трябвало да следи за интересите в 
туризма (на островите) в рамките на институциите и политиките на ЕС. В свои 
предходни становища относно туризма ЕИСК предложи създаването на Европейска 
туристическа агенция. Сега Комитетът отново отправя предложението си. 

 
1.5 Островите имат присъщ недостатък в сравнение със сушата: разстояние, достъпност, 

изолираност. ЕИСК смята, че следва да се търси благоприятен данъчен режим, като се 
отчитат специалните усилия, насочени към инвестициите, запазването и създаването на 
работни места, периодите, в които бизнесът работи – всичко това с оглед смекчаване на 
последиците от сезонната заетост. 

 
1.6 Определението на ЕС за острови се оказва неподходящо в редица случаи и често 

затруднява решаването на проблемите. В предходни становища1 ЕИСК препоръча това 
определение да се промени. Тук тази препоръка се отправя отново. 

 

                                                      
1 

 „По-добра интеграция във вътрешния пазар като ключов фактор за сближаване и растеж за островите“, ОВ С 27 от 
3.2.2009 г., стр. 123. 
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1.7 Европейският съюз разработва нова концепция в регионалната политика, а именно 
макрорегионално сътрудничество (напр. Стратегия за Балтийско море – Стратегия за 
региона на река Дунав). ЕИСК е убеден, че тази концепция е интересна и че със 
сигурност може да бъде прилагана за група от острови. По този начин една 
макрорегионална стратегия за островите в Западното Средиземноморие би могла да 
реши някои от проблемите на достъпност, пред които са изправени. 

 
1.8 ЕИСК одобрява и предоставя пълната си подкрепа за програмата CALYPSO за 

социален туризъм. ЕИСК смята, че след подготвителните дейности, които започнаха 
през 2009 г., усилията следва да се насочат към една цялостна програма. ЕИСК 
препоръчва програмата CALYPSO да бъде включена в бъдеща макрорегионална 
стратегия за Западното Средиземноморие. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Туризмът дава важен и нарастващ принос към икономическия растеж и създава, в 

изключителни случаи, до 70% от БВП на даден остров. Той представлява една от най-
добрите възможности за създаване на доходи и заетост. Въпреки че пазарният дял на 
Европа в световния туризъм бавно намалява, предвижда се броят на туристическите 
пристигания да нараства. Растежът на туризма обаче не бива да се приема за даденост: 
финансовата криза през 2008-2009 г. много ясно показа това. 

 
2.2 Възникват нови форми на туризъм и те заменят традиционния масов туризъм с цел 

море и слънце. Тези форми включват по-иновативни и специализирани форми на „по-
екологичен“, съобразен с нуждите туризъм, насочен към преживяванията. Освен това 
разширяването на търсенето на туристически услуги, както и демографските промени 
(например нарастващ брой на пътуващите хора от „третата възраст“) ускоряват 
сегментацията на туристическите продукти и създаването на нови видове туристически 
продукти, които включват висока степен на нови услуги. 

 
2.3 Иновациите са основна тема за икономическата политика, както на равнище ЕС (с 

Лисабонската стратегия и стратегията „Европа 2020“), така и на регионално равнище с 
растеж на публичните инвестиции в научноизследователска дейност, образование, 
обучение и подкрепа на „най-иновативните сектори“ (напр. транспорт, енергия, 
екологични производства). Това се отнася и за услуги, особено такива, изискващи 
определено равнище на знания или квалификации, което се счита, че е характерно за 
повечето туристически дейности (напр. настаняване, кетъринг, недвижими имоти). 

 
2.4 Днешните туристи търсят най-доброто качество на най-ниската цена. Ето защо 

успешният островен туризъм се нуждае не само от добре образовани служители, но и 
от ангажимент на работодателите и техните работници за обучение през целия живот, 
така че да се поддържат високи стандарти на обслужване в бързо променящия се свят 
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на интелигентния и взискателен турист. Една от предпоставките за качествен туризъм е 
гарантирането на добро обучение и добра квалификация на хората. 

 
2.5 Основна област на промени и иновации в туризма е използването на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ). Широкото разпространение на ИКТ и Интернет в 
туристическата индустрия позволява на потребителите да общуват пряко с 
доставчиците на услуги. За сектора като цяло това може да доведе до намаляване на 
разходите (за транзакции), което впоследствие води да напредък в съкращаването на 
посредници, като туристически агенти или дори туроператори. Важни нововъведения в 
областта на масовия туризъм, като възникването на нискотарифните авиокомпании, до 
голяма степен повлияха върху растежа и по-нататъшното развитие на туристическата 
индустрия. 

 
2.6 Продължават да са налице няколко проблема за островите. Като цяло островите 

изостават спрямо сушата. Освен това много от тези нови технологии и процеси не се 
контролират, произвеждат или дори поддържат от предприятията, които са пряко 
заинтересовани от тях. 

 
2.7 Островните власти преразглеждат последствията от тези нови практики в сектора за 

инициативите и действията в собствените им туристически политики. Основната им 
грижа е да гарантират, че политиките и действията подкрепят и насърчават иновациите, 
които от своя страна допринасят за по-нататъшното развитие на туристическите им 
индустрии. 

 
3. Задължителната нужда от иновации 
 
3.1 С оглед на променящата се динамика в обществото и наследството на масовия туризъм, 

който се организира от туроператорите на ХХ-ти век, островният туризъм трябва да 
извършва нововъведения и да се приспособява към една нова парадигма, за да има 
успех. Иновацията се крие в хората, които в действителност работят в туристическия 
сектор. Парадоксално иновациите също нарушават установените навици и хората ще се 
противопоставят на промяната, ако не открият непосредствена полза от нея. 

 
3.2 През втората половина на ХХ-ти век предлагането на пазара на масовия туризъм 

определяше търсенето. Ето защо, нарастващият брой дестинации, които станаха 
достъпни, доведе до насищане на пазара. Днес променливото търсене взе връх в един 
типично доминиран от потребителя пазар. Вследствие на това ощетени са 
доставчиците. Това представлява ново предизвикателство, което може да бъде решено 
чрез иновативно и творческо мислене, като се разработи широка гама от видове 
туризъм, предназначен за различни ниши, като терапевтичен, зелен/екотуризъм, селски 
туризъм, природен туризъм и т.н. 
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3.3 Освен това начинът на живот се промени значително през последните години. 
Туристическата индустрия трябва да вземе предвид застаряващото население, което е в 
по-добро здраве и е по-заможно и което се отправя на по-чести и по-кратки почивки. За 
голяма част от туристите акцентът се премести от „възможно най-ниската цена“ към 
„най-доброто качество за най-добрата цена“. Лоялността на потребителите спада и 
туристите търсят все повече и повече устойчивост, автентичност и отдалечаване от 
масовия туризъм. Островният туризъм трябва задължително да реши въпроса с 
иновациите, ако иска да оцелее в тези обстоятелства. 

 
4. Островният туризъм и продуктовите иновации 
 
4.1 В големите компании на туристическата индустрия иновациите са рутина и стандартен 

елемент на корпоративното управление. За да гарантират, че не са се оказали 
неподготвени от неочаквани нововъведения, днешните компании включват иновациите 
като част от ежедневното им планиране. За тях иновациите са просто допълнителен 
производствен фактор. 

 
4.2 Въпреки това за специализираните за дадена дестинация малки предприятия в 

туристическата индустрия възможността да се възползват изцяло от иновациите е 
ограничена. Основното ограничение е липсата на персонал и средства. МСП в туризма 
се грижат преди всичко за удовлетворяване на ежедневните потребности на редовните 
клиенти и те не могат да отделят средства за научноизследователска и развойна 
дейност. 

 
4.3 В туристическата индустрия до голяма степен преобладават МСП и това важи в 

особена степен за островите. За да оцелеят в изключително конкурентна и глобална 
среда, туристическите предприятия, особено малките, ще трябва да постигнат 
икономии от мащаба и да натрупат критична маса, за да намалят разходите за 
транзакции, да увеличат производителността и да придобият пазарна мощ. Механизми 
за преструктуриране и сътрудничество ще спомогнат за приспособяването на 
предприятията към промените и за повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

 
4.4 Предизвикателство за туристическата индустрия е да предлага нови продукти и услуги. 

Туризмът, основаващ се на преживяванията, устойчивият туризъм и 
природният/културният туризъм са някои от стратегиите, които понастоящем са в 
основата на много новаторски туристически продукти в редица европейски 
дестинации. Островите би трябвало да популяризират тези продукти, тъй като те са 
свързани със същината на тяхната „островна идентичност“. 

 
4.5 Туризмът, основаващ се на преживяванията, възниква от взаимодействие между 

туристите и дестинациите. Цялостното впечатление на туристите се определя от редица 
незначителни контакти с различни хора, които работят в туристическата индустрия. 
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4.6 Нарасналото съзнание на потребителите за екологичните проблеми кара 
туристическите предприятия да правят нововъведения и да подобряват екологичните си 
показатели, както при взаимодействието на туристите с околната среда, така и по 
отношение на собствените си екологични показатели. В действителност основните 
продукти, в които могат да се открият иновации, са пазарни ниши като екотуризма и 
приключенския туризъм. 

 
4.7 Културният туризъм също е важен и разрастващ се сектор, който привлича сравнително 

заможни и образовани посетители. Няколко острова предприеха препозициониране на 
културните си услуги и разработват иновации, които целят увеличаване на стойността 
чрез култура. Те диверсифицират туризма си и увеличават дължината на престоя, напр. 
чрез по-добри пакети и популяризиране на наличните културни дейности и събития. 

 
4.8 Ако туризмът не е интегриран хармонично в обществото на островите и предоставя 

ползи само за няколко жители и създава проблеми на много други, той няма да бъде 
устойчива и хармонична част от обществената дейност. За да се гарантира 
„съпричастност“ на населението в подкрепа на създаването на туристическо общество 
на островите, са необходими планиране на принципа „отдолу-нагоре“ и ангажимент. 
Туризмът може да предостави възможност за обединяване на населението на даден 
остров, като се включат всички жители и се положат усилия да разберат, че туризмът 
има широкомащабно въздействие за подобряване на природната и градската среда, 
земеползването и териториалното устройство, социалните услуги и опазването на 
културното наследство (архитектура, занаяти, традиционни ястия и др.). 

 
4.9 Различни видове туризъм могат да се окажат взаимно несъвместими, особено на малки 

острови. Например развитието на пазарна ниша, като летни студентски езикови 
курсове, може да се окаже несъвместимо с разработването на летни почивки за хора от 
„третата възраст“, тъй като буйното поведение на младите хора след края на занятията 
е в конфликт с възрастните хора, които търсят спокойствие. И в този случай е 
необходима подкрепа на принципа „отдолу-нагоре“ за онзи вид туризъм, който 
островът избере, така че този избор да се окаже успешен. 

 
4.10 Накрая туризмът засяга не само хората, които пряко работят в хотелите, ресторантите 

или авиокомпаниите. Той засяга много други сектори, които допринасят за 
туристическите дейности от местния водопроводчик до местния земеделец. 

 
5. Подобряване на островния туризъм чрез иновации на процесите 
 
5.1 Туристическата индустрия винаги е била много проактивна по отношение на 

въвеждането на нови технологии, като например глобални дистрибуционни системи. 
Най-новите постижения в телекомуникациите, свързването в мрежи, базите данни, 
обработката на данни и електронният маркетинг предоставят много нови възможности 
за туристическия бизнес. Те оказват съществено влияние върху традиционните бизнес 
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модели в туризма. Използването на широколентов Интернет достъп с информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) създава добавена стойност за туристическите 
услуги и продукти и подпомага развитието на мрежи и клъстери в сектора. Проблемът 
за това е липсата на широколентови технологии и липсата на специализирани знания и 
умения, за да се извлече напълно полза от ИКТ. За да се запълнят тези пропуски, следва 
да се предвиди специално обучение за населението на островите. 

 
5.2 Потребителите стават все по-запознати с използването на ИКТ при уреждането на 

туристическите си пътувания. Понастоящем на равнище на ЕС две трети от бъдещите 
туристи организират пътуването си по Интернет и повече от 50% купуват пътуването 
си онлайн. Те търсят гъвкави и лесно достъпни продукти и предпочитат да общуват 
пряко с доставчиците на туристически услуги. За да се възползват от тази революция в 
ИКТ, предприемачите трябва да преработят целия маркетингов процес в сектора. 
Интернет технологиите предоставят както на предприятията, така и на потребителите 
голям потенциал за директен онлайн бизнес. 

 
5.3 Много европейски острови с дългогодишни традиции в туризма страдат от слабости в 

растежа и производството. Там туризмът е под огромен натиск на конкуренцията. На 
либерализирания световен пазар на туризма островите се конкурират с нови 
дестинации, които са облагодетелствани от ресурси, които са непокътнати или твърде 
малко усвоени и които имат много благоприятни икономически условия, включително 
ниски заплати, различни форми на държавни помощи и слаби валути. 

 
5.4 Както във всички сектори на услугите качеството на предлагането на услуги в 

островния туризъм зависи в значителна степен от качеството на работниците и хората в 
него. Добрите условия на работа са свързани с добрите равнища на обслужване. 

 
5.5 Европейският островен туризъм, който предимно е представен от МСП и се 

характеризира с висока интензивност на труда, изпитва проблеми с 
производителността поради фрагментираното си естество. Тази понижена 
производителност затруднява островите да бъдат конкурентоспособни в туризма. Този 
факт се отразява в цените. 

 
5.6 Проблемът със сезонната заетост има реално отражение върху стабилността на 

работните места и прави по-малко привлекателна работата в туристическия сектор. Ето 
защо трябва да насърчаваме сключването на специални договори, които гарантират 
стабилна заетост на сезонни работници, с оглед да им се предоставят заетост и 
социални права като тези на постоянно наетите. ЕИСК повдигна този въпрос в 
миналото2. 

 

                                                      
2

  Вж. становище на ЕИСК относно „Социално устойчив туризъм за всеки“, ОВ C 32 от 5.2.2004, стр. 1. 
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5.6.1 Насърчаването и иновациите в островния туризъм изискват адаптирането и 
осъвременяването на трудовите правоотношения, по-специално в области като 
професионалното обучение, израстването и професионалната кариера, 
професионалните задължения, работния ден, работното време и условията на труд, в 
рамките на социалния диалог и колективното договаряне между социалните партньори. 

 
5.7 Достъпът до острови, особено в днешния бързо променящ се свят, се осъществява 

главно чрез въздушния транспорт. Пътуването по море не винаги е надеждна 
алтернатива. То изисква солидна инфраструктура на сушата, свързана с надеждна 
мрежа от морски връзки по море. По своето естество морските връзки зависят до 
голяма степен от времето. 

 
6. Разработване на политически инструменти за иновации в туристическия 

маркетинг на островите 
 
6.1 Истинско предизвикателство за властите, отговарящи за островния туризъм, е да 

определят най-ефективния начин за разработване и прилагане на политически 
инструменти, които да подкрепят туристическите иновации, без да пречат на 
динамиката на пазара. Добра практика би била правителствата да оставят пазарните 
механизми да действат в рамките на възможното и да се наместват единствено, когато 
възникнат сривове на пазара. 

 
6.2 Островите трябва внимателно да балансират потенциално конфликтните интереси на 

предприятията, които се стремят към растеж, потребителите-туристи, които търсят 
възможности за отдих и защитниците на околната среда, които искат да се опазва 
природата. С оглед на градското планиране, ключов въпрос е: на кого да се разреши да 
взема решения относно строителните проекти. Съществуват потенциални конфликти 
между местните съвети, които могат да са повлияни от местните бизнес интереси, и 
регионалните или централните органи на изпълнителната власт, които виждат 
цялостната картина и се стремят да регулират необуздания растеж в екологично 
чувствителни зони. 

 
6.3 Правителствата би трябвало да позволят на иновативните фирми да постигат икономии 

от мащаба и да се стремят към иновации чрез кооперативни сдружения и други форми 
на свързване в мрежа. Най-успешният и обещаващ начин за иновации в туристическата 
индустрия може да се постигне чрез сътрудничество, сдружавания и/или мрежи в 
области като технология, маркетинг, разпределение и споделяне на човешки ресурси. 
Засега изглежда, че сътрудничеството в туризма е недостатъчно, особено при МСП. В 
това отношение правителствата би трябвало да подкрепят иновативните туристически 
политики, които насърчават съгласуваността и синергиите. 
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6.4 Решаването на въпросите на туризма е немислимо без включването на 
пространственото измерение. То се отнася преди всичко за комерсиализацията и 
маркетинга на атракциите. Те са суровините на туризма. Те създават пазарните 
дестинации. Посетителите избират дестинацията, която предоставя най-голямата полза, 
и стоките, за които са готови да платят. Тяхната готовност да дадат парите си нараства 
с уникалния характер на дестинацията. В повечето случаи съществуват обществени 
блага или общи ресурси, като защитени ландшафти или земи, запазени за земеделско 
ползване, които жителите на островите трябва да опазват и да управляват, така че те да 
не бъдат просто употребени или разрушени. 

 
6.5 Местните атракции и иновативните услуги придават на дестинациите характерния им 

облик. Те също ограничават възможностите за иновации на продукта, тъй като тези 
иновации не могат да бъдат създадени без включването на блага на дестинацията. 
Например морски курорт не може да бъде преобразуван в планинско убежище. В 
същото време обаче туристическа страна с разнообразни атракции може да се 
препозиционира на пазара. 

 
6.6 Масовият туризъм, основаващ се на слънце, море и Макдоналс, в дългосрочен план, не 

е непременно най-добрата форма на туризъм за островите. Примери от Шотландия 
например показват, че маломащабните специализирани форми на островен туризъм 
могат да бъдат много успешни. Не съществува универсално решение и това е 
изключително важно да се има предвид, когато се подготвя туристическа стратегия за 
островите. Това, което е идеално за малък средиземноморски остров, може да се окаже 
неподходящо за много малък остров до бреговете на Обединеното кралство, Ирландия 
или Швеция. 

 
6.7 Съдбата на дестинациите зависи от много независими променливи. Те включват 

местоположението и потенциала на изпращащия пазар, както и достъпността с оглед на 
транспортните разходи и разходите, свързани с времето. Тези променливи могат да 
бъдат повлияни единствено от публичния сектор чрез механизми, като задължения за 
обществени услуги или системи за териториално единство. Освен това до голяма 
степен те определят характера на продуктовите иновации. Следователно 
предизвикателството за местните предприемачи е да създадат допълнителна стойност 
за клиентите с нови продукти. 

 
6.8 Актуална тема в ЕС е устойчивостта на околната среда. Тя включва въпроси като 

откриване на полезни механизми за намаляване на емисиите, свързани с пътуванията, и 
това как по-общо устойчивостта на околната среда се превърна в основна движеща 
сила за конкурентоспособността в туризма. 
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6.9 Какво например възпира жителите на островите да подобряват плажовете? Или гордо 
да показват културното си наследство? Защо съществуват само няколко туристически 
курорта, обозначени като такива, когато целият остров може например да бъде 
туристическа атракция? Защо съществуват толкова голяма концентрация във времето и 
толкова кратки „туристически сезони“, когато на други места туризмът е целогодишна 
дейност? Рекламират се само няколко места, а това може да се прави за всички села и 
градове. Жителите на всеки град и село трябва да се научат да се гордеят с техния 
роден град и село и само тогава те могат да закрилят и продават своя продукт и 
културно наследство. 

 
6.10 С увеличаването на броя на туристите, посещаващи островите, властите ще трябва да 

инвестират повече, за да опазят санитарното качество на островните дестинации, 
гарантирайки добро качество на водата за пиене (и за къпане), старателното 
обработване на отпадъците, устойчивата енергия и доставката на безопасни храни. 

 
6.11 Много е важно да се осъзнава все повече значението на конкурентоспособността, тъй 

като жителите на островите трябва да гарантират, че конкурентоспособността заема 
челно място сред техните приоритети. Това не може да се върши единствено от 
правителствата. Работници, предприемачи, ръководители и административни 
институции, те всички трябва да дадат своя принос. 

 
6.12 На практика съществуват три важни и решаващи фактора: 
 

− на първо място е ангажиментът на правителството, когато става въпрос за здравна 
сигурност, устойчивост на околната среда; 

− на второ място, частният бизнес сектор, който може да включва сухоземния 
транспорт, въздушния транспорт и инфраструктурата на ИКТ; и 

− на трето, човешкият културен елемент от наличните ресурси на всяка страна. 
 
6.12.1 Правителството има голямо влияние в първата категория. Ако даден остров заема 

последните места по устойчивост на околната среда, то той просто не е достатъчно 
добър. Това показва колко прави са екологичните и културните влиятелни групи, 
когато настояват за повече оценяване на островното културно наследство и 
неотложната нужда от повече инвестиции, за да може то да бъде опазено. 
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6.12.2 Що се отнася до туристическата инфраструктура, също има какво още да се направи. 
Слаби резултати в тази област могат да бъдат стимул за действие и може да се използва 
възможността за повече инвестиции. Периодът на рецесия е благоприятно време за 
преглед на инфраструктурата и за отделяне на повече ресурси за подобряване. 
Островите трябва да направят повече сега и да търсят нови пазарни ниши чрез нови 
частни и публични инвестиции. Правителството трябва да гарантира, че частният 
сектор има голям достъп до финансиране и че банките са по-благосклонни към малки и 
средни предприятия. Те трябва да използват изцяло фондовете, които се отпускат по 
европейски пакети за стимулиране. По-важно е правителствените органи да не налагат 
неподходящи правила на частния сектор, които изцеждат целия капитал на 
предприемачите, с който те разполагат за инвестиции. 

 
6.12.3 Съществува и тъмна страна на островния туризъм: сивата икономика носи 

допълнителни приходи за жителите на островите, но тя има отрицателно въздействие 
върху заетостта и условията на труд. Вторите жилища като цяло повишават цените за 
жителите на островите, но те представляват и източник на приходи. Освен това налице 
е свръхнатоварване на инфраструктурата на водоснабдяването, отпадъците и 
енергетиката, като по време на върховите месеци тя обслужва около 20 пъти повече 
души, отколкото е местното население. 

 
6.13 Последица от сезонните колебания в търсенето на работна ръка е появата и наличието 

на недеклариран труд. Злоупотребата, дори експлоатацията на студентския труд или 
използването на незаконен труд вреди както на законните работници, така и на 
незаконните, тъй като води до намаляване на равнищата на изплащаните 
възнаграждения. 
 
Незаконният труд може да обхваща значителна част от хората, работещи в 
туристическия сектор. В някои страни той надхвърля половината от работната ръка. 
 

6.13.1 Евтина и мобилна работна ръка от новите държави-членки, напр. Полша, България и 
Румъния, е все по-видима черта на туризма на Запад, включително на островния 
туризъм. Съгласно правилата на ЕС за свободно движение на работниците, това е 
тенденция, която не може да бъде спряна, и въпросът, пред който предприемачи и 
работници са изправени, e как те могат да отвърнат на това. Необходимо е да се 
гарантира конкурентоспособността на предприятията, като същевременно се осигури 
равнопоставеност и се установи, че условията на труд се спазват и че работниците не се 
експлоатират. 
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6.14 Ето защо островният туризъм се нуждае от подходящ подход. Туризмът е от жизнено 
значение за жителите на островите и МСП на островите. Трябва да се действа сега. 
Жителите на островите трябва да се сравняват с конкуренцията. Първо трябва да бъдат 
решени непосредствените проблеми. За да остане туризмът устойчив и важна движеща 
сила за икономическия растеж, трябва да се предприемат ефективни средносрочни и 
дългосрочни действия. 

 
7. Подпомагане на мрежи за организационни иновации на туристическите 

предприятия и дестинации 
 
7.1 Няколко клона на туристическата индустрия, напр. авиокомпании, хотелски вериги, 

туроператори или агенции за отдаване на автомобили под наем, са силно 
концентрирани и често са участници в световен мащаб. От друга страна, МСП все още 
съставляват по-голямата част от туристическата индустрия на островите. За да оцелеят 
сред тези световни играчи, предприятията в островния туризъм би трябвало да се 
опитат да участват в конкуренция, която е конструктивна, а не разрушителна. Докато 
първата група заемат все по-голям пазарен дял, разширяват продуктовата си палитра и 
в крайна сметка постигат успешна продуктова диференциация и иновации за продукти 
на световно равнище, във втората група може да се окаже, че фирмите се конкурират за 
един и същи пазар, което ще доведе до конвергенция на продуктите и ценови войни. 
Ето защо е важно туристическите предприятия да знаят как да работят по-добре 
съвместно, за да бъде конкуренцията конструктивна. 

 
7.2 Предприемачите в островния туризъм, особено малките, са по-чувствителни към 

конкуренцията от техните партньори, отколкото към ползите от съвместната работа. В 
сферата на туризма може да се направи разграничение между географски 
мрежи/клъстери и мрежи/клъстери въз основа на дейността, като „зелен“ туризъм, 
винен и селски туризъм и др. Мрежите/клъстерите могат да играят основна роля в 
изграждането на капацитет за операторите да въвеждат нововъведения, например чрез 
по-ниски разходи за експериментиране, по-голямо видимо присъствие и по-добро 
реагиране на промените в търсенето. Както и в останалите сектори на услугите, 
иновациите в туристическата индустрия разчитат до голяма степен на мрежи и 
сътрудничество. 

 
7.3 Сътрудничеството между политиците, организациите на работодателите и синдикатите, 

както и включването на структури, фондации и асоциации, които играят роля в 
туристическия сектор, е също един от основните фактори за постоянния растеж на 
индустрията на островния туризъм. Докато бизнес секторът играе главната роля в 
изграждането на мрежи, местните правителства са отговорни за развитието на 
инфраструктурата, което позволява по-добро сътрудничество и подкрепя пазарните 
мрежи. 

 
___________ 
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