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Rezumat. Turismul reprezintă unul dintre acele sectoare cu cel 

mai mare potenţial de expansiune la scară globală. Strategia dezvoltării 
turismului prin prisma maximizării efectelor sale pozitive asupra 
creşterii economice regionale şi implicit asupra dezvoltării naţionale 
porneşte de la premisa că în economia globală valoarea este creată la 
nivelul regiunilor, ca entităţi geografice delimitate mai ales pe criterii 
geografice, nu ca structuri politico-administrative, iar creşterea 
economică este cumulată la nivel central şi valorificată în conformitate 
cu politica economică şi sistemul juridic naţional. 

Abordarea sistemului economic regional pe baza conceptului de 
„cluster” se justifică prin faptul că portofoliul regional de activităţi 
economice funcţionează pe baza unei reţele de relaţii inter şi 
intraindustriale grupate de tip „cluster” în cadrul cărora se creează 
valoare care se amplifică pe măsură ce rezultatele activităţii se apropie 
de consumatorii finali. 

Această comunicare are drept scop să evidenţieze rolul turismului 
ca factor de dezvoltare regională, importanţa procesului de clusterizare 
în obţinerea unor avantaje competitive importante, premisele dezvoltării 
clusterelor în turism, precum şi metodologia de identificare folosită 
pentru a selecta o zonă turistică relevantă pentru crearea unui cluster. 
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1. Introducere 
Turismul se găseşte într-o situaţie pe care unii specialişti ar denumi-o 

„schimbare de paradigmă” (paradigm shift), situaţie care nu este departe de 
procesul de globalizare a economiei şi societăţii în general (Kuhn, 1982). 
Resursele turistice tradiţionale, avantajele comparative (clima, peisajul, cultura 
etc.) devin din ce în ce mai puţin importante comparativ cu alţi factori în 
competitivitatea turistică. Informaţia (sau mai degrabă managementul strategic 
al informaţiei), inteligenţa (capacitatea de inovaţie a echipelor într-o 
întreprindere), cunoaşterea (know-how sau o combinaţie de abilităţi tehnologice 
şi cultura organizaţională) constituie acum noi resurse şi factori cheie în 
competitivitatea întreprinderilor turistice. 

Există previziuni că cele mai vizitate destinaţii din lume nu vor mai fi 
plajele faimoase ori capitalele culturale tradiţionale, ci mai degrabă produse 
create de oameni. 

Competiţia previzibilă pentru activitatea turistică actuală nu va consta în 
apariţia unor noi resorturi exotice, ci mai degrabă în utilizarea masivă a 
tehnologiilor informaţiei şi comunicării tot mai accesibile pentru produse lejere, 
inclusiv călătoriile şi experienţele virtuale (Iordache, 2008). 

În aceste condiţii, este normal ca administraţiile turistice să pună accent 
mai mult pe politicile privind oferta. Scopul principal al unor politici agregate 
ale ofertei este de a creşte şi îmbunătăţi capacitatea productivă a unei ţări. De 
aceea nu se mai pune accentul asupra creării cererii interne sau externe, sau 
îmbunătăţirii condiţiilor cererii şi managementului acesteia conform ciclului 
economic actual, sau asupra politicilor turistice axate pe promovare. 

Globalizarea şi competitivitatea crescută pe pieţele turistice de după anii 
‘80 a necesitat o continuă îmbunătăţire a proporţiei caracteristicilor preţ/produs, 
o tendinţă constantă către calitate şi eficienţă şi a condus la apariţia şi 
dezvoltarea unor noi forme de organizare a activităţii agenţilor economici după 
piaţă. Clusterele au devenit unul dintre conceptele cele mai populare de 
dezvoltare locală şi regională atât pentru cercetare, cât şi pentru practică 
(Bergman, Feser, 1999).  

2. Turismul ca factor de dezvoltare regională 
Turismul este una din industriile ce se dezvoltă cel mai rapid la scară 

mondială şi în acelaşi timp principală sursă de venituri în valută pentru un 
număr apreciabil de ţări în dezvoltare.  

Prin vastul potenţial uman, material şi natural pe care îl antrenează în 
desfăşurare, prin efectele multiplicative asupra domeniilor de referinţă, turismul 
acţionează ca un factor stimulator al progresului de dezvoltare. 
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Mult timp, importanta economico-sociala a turismului a fost ignorată în 
mod sistematic de multe guverne şi de populaţie în general, însă, cu timpul, 
această recunoaştere s-a intensificat  (Crouch, Ritchie, 1999). Astăzi, turismul a 
dovedit a fi o sursă importantă în crearea de valoare şi în ocuparea forţei de 
muncă (Botti et al., 2008).  

La nivelul economiei unei ţări sau zone, efectele turismului trebuie 
analizate, în general, plecând de la legătura lor cu obiectivele fundamentale ale 
întregului sistem economic; se poate determina contribuţia turismului la crearea 
şi utilizarea venitului naţional, efectele acestuia asupra inflaţiei, investiţiilor sau 
diversificării structurilor economice, rolul lui în creşterea calităţii vieţii 
(Iordache, 2008). 

Turismul este o activitate capabilă să stimuleze îmbunătăţiri ale 
echipamentului turistic (cazare, hrană, comunicaţii etc.), să influenţeze 
activitatea de servicii (comerciale, sănătate, de agrement), să contribuie la 
creşterea dimensiunii sectoarelor economice destinate să satisfacă cererea 
turistică. 

Prin turism se pot valorifica elemente precum peisajul, clima, apele 
minerale terapeutice, obiective culturale, elemente ce nu pot fi valorificate în 
alte domenii de activitate. Astfel, se asigură dezvoltarea unor zone mai puţin 
bogate în resurse care să permită dezvoltarea industrială a acestora, pe baza 
resurselor turistice naturale şi antropice, care atrag turişti şi duc la apariţia şi 
dezvoltarea staţiunilor turistice. 

Prin amenajarea acestor staţiuni, turismul contribuie la ridicarea 
economică şi culturală a zonelor respective şi, în consecinţă, la crearea unor 
condiţii mai bune de viaţă pentru populaţia locală. Se încurajează, astfel, 
crearea producţiei alimentare (pe baza produselor locale), utilizarea unor 
mijloace de producţie din zona respectivă, conservarea unor obiceiuri şi 
meşteşuguri tradiţionale. 

Datorită efectelor benefice asupra economiei unor teritorii, activitatea 
turistică favorizează  eliminarea decalajelor inter şi intraregionale, privite la 
scară naţională sau mondială, constituind un remediu pentru prosperitatea 
acestora, asupra urbanizării şi construcţiei de locuinţe, amenajării de drumuri, 
realizării de servicii publice etc. 

Pentru zonele de destinaţie, turismul reprezintă un mijloc de ridicare a 
nivelului de trai, de creştere a calităţii vieţii. Astfel, se oferă locuri de muncă 
pentru populaţia locală, se valorifică materii prime şi produse agricole, tradiţii 
etnoculturale ale zonelor receptoare, se amplifică consumul comercial şi cultura 
regională prin dezvoltarea artei populare, ansamblurilor artistice, a 
meşteşugurilor. 
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Turismul nu influenţează numai în mod direct nivelul calităţii vieţii, ci şi 
indirect, prin interferenţa acestuia cu unele ramuri (agricultura, industria, 
comerţul etc.). Astfel, prin turism se oferă un debuşeu pentru surplusuri relative 
de forţă de muncă, se valorifică în mod superior produse locale, se exploatează 
în comun cu alte ramuri (industria, agricultura) forme de energie 
neconvenţională, se stimulează unele ramuri producătoare de bunuri de consum 
cu rol major în asigurarea calităţii vieţii; turismul contribuie la dezvoltarea 
concurenţei, fapt ce conduce la îmbunătăţirea standardelor calitative de către 
unele ramuri economice. 

Prin forţa de convingere pe care o exercită asupra turistului contactele cu 
populaţia din locurile alese drept destinaţie a călătoriilor, turismul contribuie la 
sensibilizarea turiştilor faţă de realităţile din locurile vizitate, la cultivarea unui 
climat de înţelegere reciprocă între oameni, constituind o formă de legătură 
directă între oameni pe plan intern şi mai ales internaţional. 

3. Cluster-ul – formă de organizare competitivă  
Clusterele sunt aglomerări economice competitive formate în mod 

spontan într-un spaţiu geografic bine determinat. Procesul de concentrare, atât 
de orizontală cât şi pe verticală, duce la obţinerea unor avantaje competitive 
importante (de exemplu: logistica, promovarea de mărci la nivel internaţional 
etc.). Deşi clusterizarea firmelor se face natural, guvernele pot încuraja 
dezvoltarea clusterelor emergente prin susţinerea eforturilor pe care un grup de 
firme îl poate face pentru a fructifica la maximum potenţialul concentrării 
economice. Pe de altă parte, ele trebuie să urmărească întărirea reţelelor de tip 
interfirme, în special între investiţiile străine directe (de exemplu: companii 
multinaţionale) şi IMM-urile autohtone în vederea colaborării în crearea 
lanţului de firme cu valoare adăugată ridicată la nivelul economiei (legătura 
între cooperarea interfirme şi competitivitate a fost demonstrată şi de Comisia 
Europeană, ENSR Enterprise Survey, 2003). 

Conform lui M. Porter, cluster-ul reprezintă o aglomerare geografică de companii, 
furnizori, prestatori de servicii şi instituţii asociate într-un domeniu anumit, interconectate 
prin factori externi şi complementari de diverse tipuri. Cluster-ul poate fi localizat în 
orice tip de comunităţi teritoriale, de la cele mici, cum ar fi un grup de localităţi, oraşe sau 
comune, până la regiuni, stat sau zone frontaliere între state.  

Clusterele sunt rezultatul unor concentrări de companii, astfel încât 
acestea să poată produce sinergii mai ridicate, prin intermediul proximităţii lor 
geografice şi interdependenţei lor (Rosenfeld,1997). Feser (1998) subliniază că 
acestea nu presupun numai gruparea economică a unor companii şi instituţii 
dintr-un anumit sector, ci mai degrabă se referă la relaţiile prin care se 
interconectează, se generează şi consolidează anumite avantaje competitive. În 
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conformitate cu Porter (1998), un avantaj competitiv solid într-o economie 
globală depinde din ce în ce mai mult de factorii locali – cunoştinţe, relaţii, 
motivare etc., cu care, din punct de vedere geografic, concurenţii mai 
îndepărtaţi nu pot concura. Porter (2000, 2003) consolidează descrierea lui, 
definind un cluster printr-un grup de companii interconectate – furnizori, 
prestatori de servicii şi instituţii asociate, într-un domeniu special, legate prin 
analogie şi complementaritatea. 

Tabelul 1 
Iniţiative de cluster 

Cele mai frecvente scopuri ale iniţiativelor de cluster 
Dezvoltarea reţelelor de comunicare dintre oameni 
şi cluster 

 Cultivarea reţelelor de comunicare dintre 
companii 

 Dezvoltarea noilor inovaţii şi tehnologii 
 Crearea unui brand pe regiuni 
Asigurarea unui sprijin comunităţii de afaceri 
Analiza tendinţelor tehnice în domeniu 
 Dezvoltarea firmelor prin intermediul 

procesului spin-off 
Asigurarea companiilor cu traininguri în 

management 
 Îmbunătăţirea procesului de producţie 
 Asigurarea incubatoarelor cu servicii 
 Studierea şi analiza clusterelor 
 Organizarea proiectelor de infrastructură privată 
 Realizarea de rapoarte cu privire la 

activitatea de cluster 

 Susţinerea firmelor existente în dezvoltare 
 Asigurarea unui grad înalt de inovaţie 
 Atragerea firmelor noi, precum şi a oamenilor 

de ştiinţă în regiunea respectivă 
 Dezvoltarea exportului din cluster 
 Implicarea specialiştilor-marketologi 
 Îmbunătăţirea procesului de conştientizare a 

companiilor de tip cluster 
 Asigurarea cu training de tip tehnologic 
 Promovarea noilor descoperiri în cluster 
 Lobby asupra infrastructurii din partea statului 
 Perfecţionarea politicii regulatorii 
 Lobby cu privire la majorarea subsidiilor în 

regiune 
 Coordonarea achiziţiilor de stat 
 Stabilirea noilor standarde tehnice 
Diminuarea concurenţei în cluster 

Cele mai rar întâlnite scopuri în iniţiativele de cluster 
 
Sursa: elaborat de autori în baza Solvell O. „The Cluster Initiative Greenbook. The 

Competitiveness Institute”, Gothenburg, 2003, p. 11. 
 

Avantajele acestor aglomerări numite clustere/poli de 
competitivitate/reţele de competenţe sunt multiple, unele dintre acestea 
constând în următoarele:  

 reduc costurile individuale ale fiecărei societăţi din reţea;  
 realizează economii externe;  
 membrii companiilor pot creşte cifra de afaceri prin oferirea de 

produse în comun;  
 pot apăra mai bine interesele reciproce bazate pe principii durabile şi 

competitive;  
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 determină colectarea unor sume mari de bani la nivel local/bugetul 
central, generând astfel o evoluţie pozitivă şi competitivă a 
economiilor naţionale, regionale şi locale;  

 joacă un rol decisiv în creşterea standardelor de viaţă atât în rândul 
locuitorilor, cât şi al organismelor de administrare. 

În vederea implementării clusterelor este necesar să se ţină cont de 
câteva recomandări: 

 definirea noţiunilor de bază, principiilor politicilor de cluster şi 
mecanismelor de realizare a lor; 

 promovarea ideii de cluster, formarea unei viziuni corecte privind 
concepţia şi instrumentele de dezvoltare a clusterului; 

 elaborarea unui sistem unificat de indicatori, privind crearea si 
funcţionarea clusterelor; 

 utilizarea mai eficientă a finanţatorilor, în calitate de potenţiali 
parteneri în diverse aspecte ale dezvoltării turismului.  

Experienţa statelor dezvoltate a demonstrat că procesele de clustering servesc 
drept fundament pentru dialogarea constructivă dintre reprezentanţii sectorului 
antreprenorial şi stat, medii educaţionale, de informare, ONG-uri etc. El a permis să 
crească eficienţa relaţiilor reciproce din cadrul proceselor de inovaţie dintre sectorul 
privat, stat, asociaţii comerciale, instituţiile educaţionale şi de cercetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Clusterele şi politica economică 
  

Caracteristici generale ale clusterelor: 
 sunt o formă de activitate economică regională limitată din interiorul 

sectoarelor înrudite, de obicei legate de anumite instituţii ştiinţifice 
(universităţi, centre de cercetare şi inovaţie etc.); 

 reprezintă verigi (lanţ valoric) verticale de producere; sectoare 
specifice înguste, în cadrul cărora etapele comune (interconectate) ale 
procesului de producere constituie nucleul clusterului (spre exemplu, 
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lanţul „furnizor - producător - comerciant – client”). În această 
categorie intră şi reţelele în jurul firmelor principale (dominante); 

 sunt ramuri ale industriei constituite la un înalt nivel de agregare (spre 
exemplu „clusterul transportatorilor aerieni”) sau prin compatibilitatea 
sectoarelor la un nivel încă mai înalt de agregare (spre exemplu 
„clusterul agroturistic”). 

Printre caracteristicile specifice clusterelor amintim: 
 Firmele din grupare (cluster) au domenii de activitate identice sau 

interconectate; 
 Domeniile pot fi diverse, dar elementul comun este că într-o regiune 

un anumit tip de industrie sau activitate economică devine dominantă 
şi înalt performantă; 

 Deşi între firme există relaţii de tip concurenţial şi ele sunt specializate 
pe tipuri, varietăţi de produse similare, între ele se produce un fenomen 
paralel de cooperare, de asociere în domenii care le asigură tuturor un 
spor de competitivitate; se creează un optim al raportului concurenţă - 
cooperare între firmele locale sau de „competiţie cooperativă” (de 
obicei, acest comportament competitivo-cooperativ conduce la 
obţinerea de avantaje competitive deosebite pentru întregul ciorchine 
de firme); 

 Între firme apar nu numai fenomene de mimetism sau de copiere 
rapidă a inovaţiei, dar şi infrastructura comună de inovaţie, în care 
universităţile şi centrele tehnologice au un rol esenţial; 

 Există între firme o capacitate de asociere şi relaţii de încredere 
întreţinute de un mediu portant cultural prielnic, care reduc costurile 
tranzacţiilor şi măresc avantajele competitive pentru fiecare formă de 
aglomerare; 

 Domeniile de cooperare pot fi pregătite profesional, tehnici de 
management şi marketing, cercetare-dezvoltare şi tot ceea ce 
presupune întărirea capacităţii inovative pentru toate formele. 

4. Coordonatele cluster-ului în turism 
Clusterul turistic este o concentrare geografică de companii şi instituţii 

interconectate prin activităţi de turism. Aceasta include furnizori, servicii, 
guverne, instituţii, universităţi şi concurenţi (Capone, 2004). Beni (2003) 
defineşte clusterul turistic ca un set de atracţii turistice, puţin diferenţiate, 
concentrate într-o zonă geografică ce oferă facilităţi şi servicii de calitate,  
coeziune politică şi socială, prin coordonarea colectivă eficientă a lanţului de 
producţie şi adoptarea unui managementul excelent al reţelei de companii care 
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generează avantajele comparative şi competitive. Pentru Novelli şi alţii (2006), 
obiectivul unei cluster turistic este de a mobiliza companiile care în general 
lucrează independent, în crearea, valorificarea şi promovarea cu succes a 
produsului turistic într-o regiune.  

Premisele dezvoltării clusterelor în turism presupun: 
 Existenţa întreprinderilor competitive; 
 Amplasarea geografică favorabilă, potenţial natural, tradiţii culturale, 

gastronomice, sincera ospitalitate; 
 Partenerii cheie sunt concentraţi în preajmă; 
 Diversitatea mare a partenerilor; 
 Existenta legăturilor formale şi neformale între partenerii clusterului.  

Un cluster în turism este asociat cu un produs turistic şi o destinaţie 
turistică. Costa (2005) adaugă faptul că la dezvoltarea clusterului în domeniul 
turismului ar trebui să fie incluse următoarele componente: 

 elemente statice reprezentate de serviciile de cazare şi restauraţie;  
 elemente mobile date de serviciile de transport de pasageri, cele ale 

agenţiilor şi operatorilor de turism, servicii rent-a-car;  
 elemente dinamice, respectiv serviciile de agrement, cultural-sportive 

fiind principalele responsabile pentru intensificarea consumului prin 
creşterea cheltuielilor de către vizitatori.  

În conformitate cu Ferreira (2003) clusterul în turism include, în plus faţă 
de activităţile specifice sectorului turistic-cazare, catering, transport, 
divertisment şi atracţii diverse, operatori şi agenţii de turism, ghiduri, 
meşteşuguri, închirieri de maşini, şi activităţi de sprijin, cum ar fi servicii 
organizaţionale de sprijin, infrastructura de transport, educaţie şi formare 
profesională, consultanţă şi alte servicii de afaceri. Este nevoie de participarea 
şi a altor actori decât a celor specifici pentru a dezvolta un cluster în turism 
(Brown, Geddes, 2007). Pentru aceşti autori, guvernul ar trebui să încurajeze 
programe de atragere a investiţiilor private, să finanţeze investiţiile în 
infrastructură şi să promoveze turismul în regiune, deoarece numai aşa un 
cluster se poate dezvolta şi poate să asigure competitivitatea unei destinaţii 
turistice.  

Clusterele în turism, şi nu numai, pot funcţiona sub mai multe forme: 
 Geografică: iniţierea spaţială a activităţilor economice clusterizate, 

începând de la nivel local (spre exemplu, cluster-ele din turismul 
balnear, montan sau de coastă) şi sfârşind în plan global (spre exemplu, 
clusterul turismului cosmic); 

 Orizontală: câteva ramuri/sectoare pot să intre (constituie subreţele) în 
cadrul unor clustere mai largi (spre exemplu, sistemul touroperatorilor 
sau al hotelierilor); 
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 Verticală: în clustere pot să existe etape ale procesului de producere 
comune/interconectare concrete. E important, în acest caz, cine din 
participanţii reţelei reprezintă iniţiatorul şi executorul final al 
inovaţiilor în limitele clusterului; 

 Laterală: în cadrul clusterului se unesc (fuzionează) diferite sectoare, 
care pot să asigure economiei impactul global, ducând la noi 
combinaţii interioare (spre exemplu, clusterul tip conglomerat); 

 Tehnologică: compatibilitatea ramurilor care utilizează una şi aceeaşi 
tehnologie (spre exemplu, clusterul sistemelor de rezervare turistică); 

 Focus: cluster de firme, concentrate în jurul unui centru-întreprindere, 
centru tehnologic sau instituţie de învăţământ; 

 Calitativă: esenţial aici e nu atât realitatea cooperării dintre firme, ci 
modul în care cooperează. Reţeaua nu întotdeauna, automatic, 
stimulează dezvoltarea inovaţiilor. Invers, se întâmplă ca în cadrul 
reţelelor, procesele de inovare să fie blocate în schimbul ridicării, 
majorării măsurilor de protecţie (secret tehnologic, comercial etc.). 
Relaţiile reciproce cu furnizorii pot să stimuleze procesele de inovaţie, 
dar tot ele pot fi utilizate, transpunându-li-se cheltuielile partenerilor şi 
postaţi fiind astfel în constrângeri financiare. 

Pentru dezvoltarea potenţială de clustere trebuie luate în considerare 
anumite criterii statistice specifice, cum ar fi: 

 Cifra de afaceri sectorială din zonă în comparaţie cu cifra de afaceri 
din sector la nivel regional/naţional; 

 Rata forţei de muncă ocupate din sector din zona dată; 
 Creşterea mai mare decât media din sector (date anuale, comparaţie 

sectorială); 
 Identificarea unui număr mai mare de IMM nou înfiinţate în zonă/sector; 
 Concentrarea unui grup important de organisme/instituţii cu 

competenţă în dezvoltarea infrastructurii economice şi/sau care 
furnizează servicii/training companiilor locale ce operează în zonă. 

Metodologia de identificare folosită pentru a selecta o zonă turistică 
relevantă pentru crearea unui cluster se bazează pe trei mari componente: 

 proximitatea fizică (concentrarea geografică); 
 dominanţa IMM-urilor – nivel ridicat de concentrare a companiilor 

mici (numărul de IMM-uri mai mare decât numărul companiilor mari); 
 reţele interfirme în câteva dintre industriile interconectate.  

În cadrul „clusterului” firmele grupate au domenii de activitate identice 
sau interconectate, dar chiar dacă domeniile sunt diverse, elementul comun este 
că într-o regiune un anumit tip de industrie sau activitate economică devine 
dominantă şi de performanţă înaltă. Deşi între firme există relaţii de tip 
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concurenţial şi ele sunt specializate pe tipuri, varietăţi de produse similare, între 
ele se produce o cooperare, asociindu-se în domenii care le asigură un spor de 
competitivitate, astfel creând raportul optim de concurenţă – cooperare numit 
„competiţie cooperativă”. Între firme apar nu numai fenomene de mimetism sau 
de copiere rapidă a inovaţiei, dar şi de infrastructură comună de inovaţie, în care 
universităţile şi centrele tehnologice au un rol esenţial. Există o capacitate de 
asociere şi relaţii de încredere întreţinute de un mediu de încredere reciprocă ce 
reduc costurile tranzacţiilor şi sporesc avantajele competitive pentru fiecare 
formă de aglomerare. Domeniile de cooperare pot fi pregătite profesional, 
inclusiv tehnici de management şi marketing, cercetare - dezvoltare şi tot ceea 
ce presupune capacităţi inovative.  

Impedimente în dezvoltarea clusterelor: 
 Frica de a investi, din cauza unor relaţii neformale complicate, 

generate de dorinţa elitei locale de a tine totul sub control; 
 Influenţa nefastă a infrastructurii generale, transporturilor, 

telecomunicaţiilor ş.a.; 
 Nu toţi operatorii turistici sunt pregătiţi pentru implementarea 

proiectelor inovaţionale; 
 Buget auster; 
 Migraţia populaţiei active peste hotarele ţării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Raportul Global asupra Competitivităţii 2006-2007, Forumul Economic 
Mondial, Editura Palgrave Macmillan, 2006. 

 
Figura 2. Modelul Clusterului în turism 
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Practica utilizării fenomenului de cluster poate fi întâlnită nu doar în ţări 
dezvoltate cum ar fi SUA, Germania, Franţa, Italia, ci şi în ţări care deţin un 
potenţial turistic regional dezvoltat, axat pe una sau mai multe resurse turistice 
(cluster balnear, cultural, agroturistic etc.). 

Este important de accentuat că fenomenul cluster-ului nu poate apărea la 
comanda autorităţilor, ci este un răspuns la politica pe care o promovează 
guvernul.  

Formele de stimulare a acestui proces din partea statului diferă în funcţie 
de specificul economiei, dar majoritatea sunt de natură financiară cum ar fi 
finanţare directă, împrumuturi, credite preferenţiale pentru elaborarea politicilor 
şi dezvoltarea viziunilor ştiinţifice şi de cercetare, inovaţii şi tehnologii 
avansate. Sarcina principală a guvernului fiind îmbunătăţirea şi eliminarea 
condiţiilor nefavorabile şi eliminarea impedimentelor ce stau în calea 
dezvoltării inovaţiilor (Iordache, et al., 2009).  

Clusterele au impact asupra concurentei în trei sensuri: 
a) prin sporirea productivităţii companiilor aflate într-o anumită zonă; 
b) prin delimitarea direcţiei şi ritmului de inovare, prin care viitoarea 

productivitate va fi influenţată; 
c) prin stimularea creării de afaceri noi care vor dezvolta şi întări 

respectivul cluster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Creşterea competitivităţii operatorilor turistici prin clustere turistice 
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Una dintre căile de creştere economică sugerate de economişti este 
includerea turismului printre ramurile prioritare pentru dezvoltare în regiunile 
sau ţările cu economie în curs de dezvoltare. Deschiderea pieţelor respective 
pentru investiţiile şi serviciile internaţionale este însoţită de pierderi 
substanţiale de venit la fiecare dintre verigile creatoare de valoare din industria 
turistică. 

Pierderile sau scurgerile din veniturile regionale realizate în turism sunt 
definite ca sume retrase din cheltuielile turiştilor pentru: plata impozitelor, 
repatrierea profiturilor, importuri de bunuri şi servicii destinate activităţii 
turistice, salarii plătite în exteriorul regiunii. Pierderile din veniturile turistice se 
împart în următoarele categorii (Iordache, 2004): 

 scurgeri externe sunt direcţionate în exteriorul destinaţiei turistice şi al 
portofoliului industrial regional şi sunt determinate de: finanţarea 
externă (prin credite sau investiţii de capital), plata unor servicii prestate 
de furnizorii externi (de rezervare, comercializare, transport etc.); 

 scurgeri interne, care în general sunt imputabile importurilor efectuate 
de ramurile care formează portofoliul industriei turistice; volumul lor 
depinde de cererea turiştilor privind calitatea şi nivelul serviciilor  
turistice şi diversitatea bunurilor de larg consum (pot fi asociate şi cu 
plata din surse externe a capitalului şi forţei de muncă); 

 scurgeri invizibile, care includ valoarea ocaziilor ratate sau costurile de 
oportunitate, în categoria lor intrând: pierderi invizibile de natură 
financiară (generate de evaziunea fiscală), schimburi valutare 
neoficiale, investiţiile şi depozitele offshore1, deteriorarea resurselor 
naturale rare, a potenţialului cultural şi patrimoniului istoric. Scăderea 
pe termen lung a resurselor menţionate şi în mod ireversibil are ca 
efect, în plan regional, scăderea calităţii destinaţiei turistice şi a 
calităţii vieţii. 

Strategia dezvoltării turismului aplicată asupra întregului sistem de tip 
cluster din interiorul unei regiuni are ca obiective: 

 reducerea scurgerilor de venit pe fiecare verigă a reţelei. Clusterele 
turistice includ, pe lângă subramurile industriei turistice, şi alte ramuri 
din afara sectorului, dar care au legături cu acesta prin procesul de 
valorificare economică a resurselor turistice.  

 maximizarea valorii nou create (adăugate) la nivelul fiecărei verigi 
incluse în cluster. Strategia de dezvoltare turistică regională de tip 
cluster presupune concentrarea atenţiei spre activităţile componente 
care generează cele mai mari pierderi de venit: distribuţia, publicitatea 
şi marketingul produselor turistice, serviciile informaţionale, serviciile 
de transport extern, finanţarea construcţiilor hoteliere şi a construcţiilor 
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de agrement, serviciile media, serviciile profesionale ş.a. Aceste 
activităţi pot fi reduse, pot fi înlocuite sau fructificate în interiorul 
clusterului.  

Industria turistică se sprijină pe o multitudine de legături intersectoriale şi 
interteritoriale care se constituie într-o cauză a fragmentării politicii din acest 
sector şi integrării sale în mod difuz în diferitele politici sectoriale: politica 
balanţei de plăţi, politica monetară, politica de amenajare a teritoriului, politica 
de mediu. Acest aspect determină subevaluarea aportului turismului la creşterea 
şi dezvoltarea economică şi plasarea obiectivelor de dezvoltare a turismului pe 
o poziţie secundară în raport alte obiective economice. 

5. Concluzii  
Politica macroeconomică privind dezvoltarea turismului necesită 

concentrarea acţiunilor iniţiate de puterea publică (guvern), dar şi cooperarea 
între regiunile sau statele care includ turismul printre priorităţile economice în 
scopul atingerii unor obiective comune prin concentrarea eforturilor şi 
mijloacelor acestora. Interesul sau dezinteresul manifestat de autorităţile publice 
faţă de creşterea economică durabilă poate fi evidenţiat într-o anumită măsură 
prin politica turistică şi efectele acesteia pe termen scurt (contribuţia la 
dezvoltarea economică a ţării sau regiunii) sau pe termen lung – rezistenţa 
economiei în faţa crizelor economice, creşterea competitivităţii economiei pe 
piaţa mondială şi îmbunătăţirea imaginii ţării în comunitatea internaţională. 

Majoritatea ţărilor adoptă strategii de susţinere a dezvoltării economice 
locale, incluzând clusterele economice, prin: 

 programe de identificare a zonelor cu potenţialul de aglomerare de 
firme în viitor şi de susţinere a accelerării acestui proces spre 
tehnologii înalte; 

 programe care acordă susţinere îngemănării între mediile universitare 
şi de cercetare şi firmele dintr-o anumită zonă; 

 programe de susţinere a IMM-urilor în anumite zone pentru că 
grupările de firme provin din această zonă; 

 programe de marketing regional pentru că, acum, prin aceste 
aglomerări există competiţii nu numai între firme, dar şi între regiuni; 

 benchmarkingul avantajelor competitive (adică studiul stării factorilor 
în ţări sau regiuni ale lumii pentru industrii cu avantaje comparative, 
pentru a măsura şansele acestora pe termen lung, de a crea aglomerări 
de forme specializate) ca un important instrument practic de politică 
economică, devenit decisiv în alocarea de resurse de către autorităţile 
naţionale şi regionale; 
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 marketing de ramură sau regional cât mai agresiv, eminamente faţă de 
regiunile limitrofe care abundă în piaţa unui anume produs turistic. 

Experienţa statelor dezvoltate demonstrează că procesele de clustering 
servesc drept fundament pentru dialogarea constructivă dintre reprezentanţii 
sectorului antreprenorial şi stat, medii educaţionale, de informare, ONG-uri etc. 
Acesta permite creşterea eficientă a relaţiilor reciproce din cadrul proceselor de 
inovaţie, practicilor manageriale şi calificării specializate a personalului. 

 
Notă 
 
(1) Cont deţinut la bănci din exteriorul ţării debitorului (bănci offshore) şi în care sunt vărsate 

o parte din veniturile realizate din exporturi spre a acoperi plăţile viitoare privind serviciul 
datoriei. Creditorii sunt beneficiarii acestor conturi de depozit, deoarece ei beneficiază de 
o garanţie suplimentară a creditului lor având prioritate în cadrul serviciului datoriei. 
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