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Rezumat. În economia actuală, turismul este unul dintre cei mai 
dinamici factori ai creşterii economice şi prosperităţii în comunităţile care 
dispun de un potenţial turistic valoros. Cu toate acestea, dezvoltarea 
turismului depinde de cadrul legal şi strategic adoptat la nivel local, 
regional şi naţional. În România, schimbările în cadrul strategic realizate 
pentru a stimula dezvoltarea industriei turistice au fost determinate în 
mare parte de disponibilitatea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE.  

Cu toate acestea, în pofida faptului că peste 90 % din finanţarea UE 
alocată pentru dezvoltarea sustenabilă şi promovarea turismului a fost 
deja contractată, rezultatele întârzie să se vadă. Articolul include o analiză 
a factorilor care influenţează eficacitatea politicilor publice şi fondurilor 
structurale în facilitarea dezvoltării turismului în România, punând în 
evidenţă „lecţiile” care ar trebui învăţate pentru a asigura o mai bună 
utilizare a finanţărilor externe în perioada 2014-2020. 
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1. Introducere şi context  
 
Creşterea continuă a sectorului turistic generează o necesitate din ce în ce 

mai stringentă de a planifica şi reglementa industria turistică şi de a elabora 
strategii coerente de dezvoltare a destinaţiilor. Beneficiile economice şi sociale 
ale dezvoltării turismului sunt cu atât mai mari cu cât această dezvoltare are loc 
într-o manieră unitară, coerentă, planificată şi sustenabilă, în conformitate cu 
strategia generală de dezvoltare a destinaţiilor turistice.  

O dezvoltare neplanificată poate genera beneficii economice pe termen 
scurt. Cu toate acestea, pe termen lung, lipsa unei strategii de dezvoltare poate 
produce efecte negative asupra mediului înconjurător şi poate conduce chiar la 
scăderea calităţii destinaţiilor turistice. 

Conform Organizaţiei Mondiale a Turismului (2012), planificarea la nivel 
naţional şi regional a turismului conduce la mai multe avantaje care sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea destinaţiilor turistice. Aceste avantaje sunt 
prezentate în tabelul 1. 

 
 Tabelul 1  

Avantaje ale planificării turismului la nivel regional şi naţional 

 Stabilirea obiectivelor și politicilor de dezvoltare a turismului, precum şi a modalităţilor prin care 
aceste obiective pot fi atinse;      

 Dezvoltarea turismului astfel încât resursele naturale şi culturale sunt menţinute şi conservate în 
vederea utilizării prezente şi viitoare; 

 Integrarea turismului în politicile de dezvoltare generale regionale şi naţionale şi stabilirea de 
conexiuni între turism şi alte sectoare ale economiei; 

 Furnizarea unor informaţii raţionale pentru a facilita procesul de luare a deciziilor legate de 
dezvoltarea turismului, atât în mediul public, cât şi în cel privat; 

 Facilitarea dezvoltării coordinate a tuturor elementelor sectorului turistic: atracţii turistice, activităţi, 
facilităţi şi servicii; 

 Optimizarea şi găsirea unui echilibru între beneficiile economice, de mediu şi sociale ale 
turismului; 

 Furnizarea unei structuri care să specifice locaţia, tipologia şi nivelul de dezvoltare al atracţiilor, 
facilităţilor, serviciilor şi infrastructurii; 

 Stabilirea unor linii directoare şi standarde pentru pregătirea documentelor programatice pentru 
destinaţii şi forme de turism specifice, precum şi pentru proiectarea corespunzătoare a facilităţilor 
turistice; 

 Furnizarea unui cadru pentru coordonarea eficace a investiţiilor sectoarelor public şi privat; 
 Stabilirea unor elemente de referinţă pentru monitorizarea continuă a planurilor şi proiectelor de 

dezvoltare a turismului.   
Sursa: Organizaţia Mondială a Turismului (1994), Planificarea turismului la nivel regional şi 
naţional, pp. 3-5. 
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Până la începutul anilor 1950, turismul a fost slab reglementat, iar 
destinaţiile turistice s-au dezvoltat necontrolat şi haotic. Strategiile de 
dezvoltare a turismului au cunoscut însă o evoluţie continuă începând cu a doua 
jumătate a secolului al XX-lea, fiind adoptate în destinaţiile de pe întreg 
mapamondul. Strategiile au fost adaptate la schimbările din industrie, suferind 
modificări odată cu tranziţia de la turismul de masă la „noul turism” (Poon, 
1994), axat pe calitatea experienţei şi satisfacerea într-o măsură cât mai mare a 
nevoilor turiştilor.  

Schimbarea de paradigmă definită de Poon la începutul anilor 1990 a 
condus la apariţia mai multor principii de interes pentru factorii de decizie în 
domeniul politicilor publice (Poon, 1993): 

 mediul natural este întotdeauna prioritar; 
 strategiile trebuie să se concentreze pe transformarea turismului într-un 

sector competitiv şi dinamic; 
 este necesară stimularea canalelor de distribuţie; 
 cu toate că politicile sunt elaborate de organizaţii publice, ele trebuie 

să se concentreze pe dezvoltarea unui sector privat dinamic. 
Strategiile de dezvoltare a turismului sunt elaborate, în prezent, fie de 

către organizaţiile de management al destinaţiilor (consilii locale, administraţii 
ale parcurilor naţionale), fie de ministere, direcţii sau departamente din cadrul 
acestora. De altfel, ultimul deceniu a marcat un interes crescut pentru elaborarea 
unor documente programatice de dezvoltare a destinaţiilor şi formelor de 
turism, atât la nivel transnaţional, cât şi la nivel naţional şi regional. 

 
2. Politicile de dezvoltare a turismului la nivelul UE.  

 Turismul – o prioritate a UE 2020 
 
Crearea unei politici comune în domeniul turismului este un răspuns 

firesc la creşterea continuă a acestui sector de activitate. La nivelul Uniunii 
Europene, politica în domeniul turismului nu a avut un temei juridic specific 
până în anul 2007, odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona (Danklefsen, 
2007), care a intrat în vigoare de la 1 decembrie 2009. 

Până la momentul respectiv, deciziile de reglementare a turismului la 
nivel european erau fundamentate pe articolul 3 din Tratatul CE, care furniza 
cadrul legal pentru libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor, 
IMM-urile şi protecţia consumatorului, precum şi politicile de mediu, de 
transport şi politicile regionale – toate acestea având un impact direct asupra 
dezvoltării turismului.  

Motivaţia includerii turismului în Tratatul de la Lisabona are la bază 
conştientizarea de către instituţiile Uniunii Europene a contribuţiei industriei 
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turistice la atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona. În tratat, turismului 
îi este dedicat titlul XXI „Turismul”, articolul 176 B stipulând faptul că UE va 
completa acţiunile statelor membre în sectorul turismului, în special prin 
promovarea concurenţei întreprinderilor Uniunii în acest sector (Official 
Journal of The European Union, 2007). 

Totodată, în iunie 2010, Comisia a adoptat comunicarea „Europa, 
destinaţia nr. 1 a lumii – un nou cadru politic pentru turismul în Europa” 
(Comunicarea 352, 2010), adresată Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor.  
Documentul argumentează necesitatea unei abordări coordonate a iniţiativelor 
în domeniul turismului, definind un nou cadru strategic pentru acţiuni menite să 
stimuleze competitivitatea turismului şi capacitatea lui de a genera creştere 
economică durabilă.  

Această comunicare propune o serie de iniţiative multinaţionale în 
domeniul turismului precum crearea unui portal integrat al destinaţiilor 
europene şi lansarea unei competiţii a destinaţiilor europene de excelenţă 
(EDEN) în vederea îmbunătăţirii vizibilităţii şi sustenabilităţii turismului 
european. O altă iniţiativă-pilot lansată de Comisie este programul Calypso, 
care vizează creşterea cu 50.000 a sosirilor de turişti în extrasezon, printr-o 
utilizare mai eficace a capacităţii de transport şi cazare turistică (Comisia 
Europeană, 2012). 

Turismul este un domeniu interdisciplinar, puternic conectat la evoluţia 
altor sectoare de activitate complementare, cum sunt transporturile, agrementul, 
construcţiile, comerţul şi chiar agricultura (Scutariu, 2009). În acest context, 
este firesc ca dezvoltarea turismului să fie influenţată nu doar de elaborarea 
unor strategii specifice, ci şi de politicile integrate, precum cele legate de 
dezvoltarea durabilă.  

 
De altfel, la nivel european, turismul face deja parte din politica mai 

amplă în materie de mediu, iar această dimensiune a câştigat în importanţă de-a 
lungul timpului, odată cu intensificarea preocupărilor privind schimbările 
climatice şi conservarea resurselor naturale (Parlamentul European, 2012).  

Cu toate acestea, dezvoltarea turismului în statele din Uniunea Europeană 
este neuniformă deoarece aceasta nu depinde numai de politicile şi strategiile 
adoptate la nivel european, ci şi de modul în care fiecare stat membru înţelege 
să le aplice. Conform Anuarului Statistic Eurostat (2012), cele mai atractive 20 
de regiuni turistice din UE sunt concentrate în doar șase state: Spania, Franţa, 
Italia, Marea Britanie, Austria şi Germania, toate acestea având o tradiţie 
îndelungată în domeniul turismului. 
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Destinaţiile turistice din ţările emergente sunt cu mult mai puţin atractive 
în raport cu cele din ţările dezvoltate. Ţări ca Letonia, Lituania, Estonia, 
Slovacia,  Bulgaria sau România sunt prin regiunile cu cel mai mic număr de 
turişti şi cu cel mai mic număr de înnoptări. Totodată, există diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte intensitatea circulaţiei turistice (indicator 
măsoară numărul de înnoptări în raport cu populaţia rezidentă). În 2009, 
intensitatea medie a circulaţiei turistice la nivelul UE-27 a fost de 4.463 de 
înnoptări per 1.000 de locuitori (Eurostat, 2012). 30 de regiuni din UE au 
înregistrat o intensitate de 10.000 de înnoptări per 1.000 de locuitori. Marea 
majoritate a acestor regiuni este situată în statele dezvoltate din punct de vedere 
economic,  precum şi în state care sunt membre ale UE de mai bine de două 
decenii: șase în Marea Britanie, cinci în Italia, patru în Austria, trei în Grecia, 
două în Germania, Spania, Olanda şi Portugalia şi câte o regiune în Franţa şi 
Finlanda. 

Situaţia este diferită pentru ţările în curs de dezvoltare din sudul şi centrul 
Europei, ţări care au aderat la Uniunea Europeană după 2004. Din cele 22 de 
regiuni cu 1.000 de înnoptări sau mai puţine per 1.000 de locuitori,  opt sunt 
situate în Polonia, șase în România şi trei în Bulgaria. În timp ce Bulgaria a 
înregistrat o creştere considerabilă a numărului de turişti nonrezidenţi, Sud-Vest 
Oltenia din România rămâne regiunea cu cei mai puţini turişti străini, doar 3,1% 
din numărul total de turişti provenind din afara ţării (Institutul Naţional de 
Statistică, 2012). 

În secţiunile următoare vom analiza măsura în care elaborarea şi 
implementarea politicilor publice şi strategiilor în domeniul turismului vor 
exercita un impact semnificativ asupra dezvoltării destinaţiilor turistice în ţările 
emergente. În acest sens, vom aprofunda nivelul de dezvoltare al cadrului 
strategic şi politicilor publice în România, aducând în discuţie existenţa unei 
corelaţii calitative între gradul de absorbţie a fondurilor europene şi evoluţia 
numărului de turişti în perioada 2007-2011. 

 
3. Politicile de dezvoltare a turismului în economiile emergente.  

Cazul României 
 
Strategiile de dezvoltare a turismului în România se află într-o corelaţie 

strânsă cu procesele ce au loc în administraţia publică (Nedelea, Dolipschi, 
2004). 

Primul document programatic oficial elaborat de România după aderarea 
calităţii de membru al Uniunii Europene şi care a stabilit principalele direcţii de 
dezvoltare a turismului a fost Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 
(2008). Lucrarea reprezintă un proiect comun al Guvernului României, prin 
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Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), prin Centrul Na’ional pentru Dezvoltare Durabilă. 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a avut un rol major în 
elaborarea ulterioară a documentelor programatice specifice diferitelor forme de 
turism. De altfel, direcţiile enunţate în Capitolul V al strategiei – „Dezvoltarea 
durabilă şi promovarea turismului” au stat la baza stabilirii celor trei domenii 
majore de intervenţie finanţate prin Programul Operaţional Regional în 
domeniul turismului. Acestea sunt: 

Conform Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (2008), strategia a 
pus bazele unor măsuri concrete de dezvoltare a turismului, care au vizat atât 
suportul material al turismului – patrimoniul cultural, resursele naturale cu 
potenţial turistic, infrastructura de cazare şi agrement –, cât şi mijloacele de 
valorificare durabilă a patrimoniului turistic, prin dezvoltarea economiilor 
locale (comerţ, construcţii, transporturi, alimentaţie publică, industria mică şi 
artizanat) şi crearea de noi locuri de muncă. 

Totodată, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a stabilit 
obiective specifice pentru Axa 5 a Programului Operaţional Regional. Potrivit 
documentului, până în 2015 Statul român şi-a propus implementarea a 400 de 
proiecte în domeniul infrastructurii de turism, sprijinirea directă sau indirectă a 
350 de firme în domeniul turismului, desfăşurarea a cel puţin 10 campanii de 
promovare a brandului turistic la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţarea a 
10 centre naţionale de informare şi promovare turistică, având ca rezultat, 
printre altele, crearea unui număr de 1.000 de noi locuri de muncă (Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile, 2008). 

Conform Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional 
(2012), până la momentul de faţă, prin Programul Operațional Regional au fost 
finanțate 518 proiecte în domeniul turismului, din care 105 proiecte în domeniul 
infrastructurii de turism (prin domeniile majore de intervenţie 5.1 şi 5.2) şi 347 
de proiecte în domeniul promovării potenţialului turistic (domeniul major de 
intervenţie 5.3). 

În afara Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, în perioada 
2006-2007, o  echipă de experţi ai Organizaţiei Mondiale a Turismului a 
elaborat, împreună cu omologii din România, în numele Guvernului României, 
un Master Plan pentru Dezvoltarea Turismului Naţional în perioada 2007-2026.  

Masterplanul cuprinde un program de acţiune pe şase ani (2007-2013), în 
conexiune cu susţinerea financiară prin fondurile structurale alocate din Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, la care România are acces ca urmare a integrării în 
Uniunea Europeană în ianuarie 2007. 
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Scopul acestui document programatic a fost formularea unui cadru 
general al politicilor pentru dezvoltarea şi managementul durabil al industriei 
turistice în ceea ce priveşte resursele naturale şi culturale. Acest plan a fost 
proiectat astfel încât să constituie o strategie-umbrelă, care să includă alte 
planuri şi strategii, descrise în aşa fel încât să optimizeze contribuţia sectorului 
la economia naţională (Organizaţia Mondială a Turismului, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 2007). 

Documentele strategice programatice – strategii şi planuri de acţiune – 
elaborate ca urmare a Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 
urmăresc, pe de-o parte, marketingul şi promovarea turismului românesc, iar, pe 
de altă parte, dezvoltarea unor forme de turism specifice, prioritare – turismul în 
natură, turismul balnear, turismul rural – în conformitate cu direcţiile de acţiune 
identificate în Master Plan.  

Aceste documente strategice sunt (Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 2012): 

 Strategia de creare şi promovare a brandului naţional de turism; 
 Strategia naţională de dezvoltare a turismului balnear; 
 Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului; 
 Strategia de dezvoltare a sudului litoralului românesc; 
 Planul strategic şi operaţional de marketing turistic al României 2011-

2015; 
 Planul strategic şi operaţional de marketing turistic pentru Bucureşti 

2011-2015. 
Implementarea Strategiei de creare şi promovare a brandului naţional de 

turism şi a celor două planuri strategice şi operaţionale de marketing s-a realizat 
inclusiv prin 12 proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa 5.3 – Operaţiunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca 
destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional”. 
Cele 12 proiecte sunt implementate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi au o valoare totală de peste 75 milioane de euro, din care 
aproximativ 55 milioane reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă 
(Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, 2012).  

În anul 2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat 
procedura de achiziţie publică pentru contractarea serviciilor de definire şi 
realizare a brandului de turism al României, iar începând din toamna anului 
2010 România a început să se promoveze ca destinaţie de turism sub actuala 
identitate vizuală. Conform MDRT (2012), campaniile derulate sub umbrela 
Strategiei de creare şi promovare a brandului naţional de turism au ca scop 
construirea unei imagini pozitive a ţării ca destinaţie turistică, atât la nivel 
intern, cât şi la nivel extern, prezentarea avantajelor sale competitive, precum şi 
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consolidarea avantajului competitiv al României în ceea ce priveşte dezvoltarea 
turismului şi dezvoltarea durabilă.  

Astfel, cu toate că documentele strategice nu au fost finanţate din 
Programul Operaţional Regional, implementarea lor a fost, ceea ce ne 
determină să considerăm că rolul fondurilor structurale în dezvoltarea 
turismului în România a fost atât relevant, cât şi semnificativ.  

Rolul Programului Operaţional Regional în domeniul turismului se 
extinde însă dincolo de simpla implementare a politicilor de turism şi 
strategiilor. Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea sustenabilă şi promovarea 
turismului” dispune de o alocare de aproximativ 663 de milioane de euro, 
reprezentând circa 18% din alocarea totală a POR (Autoritatea de Management 
a Programului Operaţional Regional, 2007). Scopul acestei axe, conform 
definiţiei oferite de Documentul cadru de implementare a Programului 
Operaţional Regional (2007), este de a facilita valorificarea durabilă şi 
promovarea patrimoniului cultural şi a resurselor naturale, precum şi de a 
îmbunătăţi calitatea infrastructurii de cazare şi agrement, pentru a stimula 
creşterea atractivităţii regiunilor, dezvoltarea economiilor locale şi crearea de 
locuri de muncă.  

Axa Prioritară 5 este structurată în trei domenii majore de intervenţii, în 
conformitate cu priorităţile stabilite de Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului Naţional în perioada 2007-2026, analizat în secţiunile anterioare. 

Cele trei domenii majore de intervenţie sunt:  
 Restaurarea  şi valorificarea patrimoniului cultural  şi modernizarea 

infrastructurii conexe;   
 Crearea, dezvoltarea  şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 

valorificarea sustenabilă a resurselor naturale  şi pentru creşterea 
calităţii serviciilor turistice  

 Promovarea potenţialului turistic  şi crearea infrastructurii necesare în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin 
proiectarea unei imagini pozitive a României, definirea  şi promovarea 
brandului turistic naţional, dezvoltarea turismului intern prin 
diversificarea ofertei  şi a activităţilor de marketing specifice, inclusiv 
prin realizarea unui sistem unitar de informare şi statistică turistică on-
line.   

Cele 518 proiecte contractate prin Programul Operaţional Regional – Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului” – însumează aproximativ 
un milion de euro, ceea ce reprezintă 18% din suma contractata pe toate cele 
şase axe ale POR (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional, 2012). Cu toate acestea, impactul acestora asupra dezvoltării 
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României ca destinaţie turistică şi asupra evoluţiei numărului de sosiri ale 
turiştilor la nivel naţional şi regional pare să rămână redusă. 

 Astfel, în pofida faptului că POR este programul operaţional cu cea mai 
mare rată de absorbţie (aproximativ 20% în octombrie 2012) potrivit 
Ministerului Afacerilor Europene (2012), iar rata de contractare pentru Axa 
prioritară 5 este de peste 90% din alocările totale, la nivel naţional numărul de 
sosiri de turişti a stagnat în perioada 2007-2011, după cum reiese şi din figura 1. 

 

 
    Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2012. 

 
Figura 1. Evoluţia numărului total de sosiri ale turiştilor, 2008-2009 

 
Potrivit Institutului Naţional de Statistică (2012), în ultimii ani, numărul 

de turişti cazaţi în unităţile de primire turistică din România a variat între șase şi 
șapte milioane de sosiri, înregistrând valoarea maximă (7,12 milioane de turişti) 
în 2008. Mai mult decât atât, statisticile arată că finanţările externe disponibile 
pentru organizaţiile din domeniul turismului nu au putut diminua efectele 
negative ale crizei economice, efecte care au atins punctul maxim în 2009 şi 
2010.  Deşi în 2011 situaţia s-a îmbunătăţit, totalul sosirilor ajungând 7,03 
milioane de turişti pe an, industria turismului nu a putut să revină la nivelul de 
dezvoltare atins în 2008. 



Dragoş Dumitru Jaliu 
 

44 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2012. 

 
Figura 2. Evoluţia numărului de turişti străini în România, 2008-2009 

 
În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini, evoluţia a fost similară. Mai 

exact, numărul turiştilor străini care au vizitat România a scăzut în perioada 
2008-2012, după atingerea valorii maxime în 2007, după cum este indicat în 
figura 2. Consecinţele acestui fapt sunt considerabile, întrucât indică faptul că 
strategiile de promovare şi marketing implementate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului şi finanţate prin Programul Operaţional Regional în 
perioada 2007-2012 s-au dovedit, în mare parte, ineficiente. 

Incapacitatea României de a atrage turiştii străini se reflectă şi în 
ponderea scăzută pe care aceştia o au în numărul total al sosirilor de turişti. 
Astfel, în 2011 doar 22% din toate sosirile de turişti erau generate de vizitatori 
străini. Această valoare este deosebit de mică în comparaţie cu Bulgaria, unde 
aproximativ 68% din vizite se datorează străinilor (Institutul Bulgar de 
Statistică, 2012). 

Mai mult decât atât, la nivel regional, distribuţia proiectelor finanţate prin 
Programul Operaţional Regional, pe Axa prioritară 5, diferă considerabil faţă de 
distribuţia sosirilor de turişti în cele opt regiuni de dezvoltare ale României, 
indicând absenţa unei corelaţii directe între proiectele implementate în 
domeniul turismului şi finanţate din FEDR şi nivelul de dezvoltare al industriei 
(Ţigu, Răvar, 2012). Absenţa unei asemenea corelaţii nu este însă 
surprinzătoare, întrucât fondurile alocate prin POR variază la nivelul regiunilor 
de dezvoltare, alocarea fiind mai mare pentru zonele cele mai puţin dezvoltate 
şi mai scăzută pentru cele mai dezvoltate (Iorgulescu, Răvar, 2012). 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2012. 
 

Figura 3. Ponderea turiștilor români și străini în numărul total  
al sosirilor de turiști în România, 2011 

 

Nivelul scăzut de competitivitate ce caracterizează industria turismului 
românesc la ora actuală este reflectat şi în clasamentul elaborat de Forumul 
Economic Mondial (2011), clasament inclus în Raportul asupra Competitivităţii 
Turismului. România ocupă poziţia 63 în această ierarhie, înregistrând totuşi o 
îmbunătăţire comparativ cu ediţia precedentă, în care ţara noastră era cotată pe 
poziţia 66. Conform  Forumului Economic Mondial (citat de Croitoru, 2011), 
România a rămas în urma celorlalte economii emergente ale UE, aflându-se pe 
o poziție inferioară în raport cu Republica Cehă (poziţia 31), Slovenia (poziţia 
33), Croaţia (poziţia 34), Ungaria (poziţia 38), Bulgaria (poziţia 48), Polonia 
(49) şi Slovacia (54).  

 
4. Factori de influenţă ai eficacităţii politicilor publice şi fondurilor  

 structurale în facilitarea dezvoltării turismului  
 
O creştere a competitivităţii României pe piaţa internaţională a turismului  

nu este posibilă în absenţa unor politici publice coerente, care să stimuleze 
activitatea turistică şi să permită accesul la finanţări externe. Însă, pentru a 
facilita dezvoltării turismului, este esenţial ca factorii de decizie politică să ia în 
considerare condiţiile care au avut un impact negativ asupra eficacităţii  
politicilor publice şi fondurilor structurale.  

Pornind de la o analiză comprehensivă a literaturii de specialitate, am 
identificat o serie de factori determinanţi ai lipsei de eficacitate: 

 Întârzierea adoptării unor politici publice coerente în domeniul 
turismului 

Primele documente strategice menite să fixeze cadrul pentru dezvoltarea 
turismului în România au fost elaborate şi adoptate în perioada 2006-2008, 
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unele dintre acestea, cum ar fi Master Planul pentru Turism, stabilind direcţiile 
pentru implementarea viitoare a Axei prioritare 5 din Programul Operaţional 
Regional. În Bulgaria, spre exemplu, un astfel de cadru strategic a fost creat 
încă de la începutul anilor 1990, când a fost înfiinţat Comitetul Turismului 
(Kaycheva, Purcell, 1995). Acest comitet nu numai că stabilea şi coordona un 
cadru pentru accesarea şi implementare fondurilor structurale, dar era 
responsabil şi de tranziţia de la o economie centralizată către economia de piaţă 
şi privatizarea organizaţiilor publice din turism. 

 Eşecul în adoptarea de politici publice care să se focalizeze pe 
implicarea activă a sectorului privat şi a organizaţiilor neguverna-
mentale  în dezvoltarea turismului 

Documentele strategice elaborate şi adoptate de autorităţile naţionale cu 
scopul de a consolida dezvoltarea turismului stabilesc direcţii şi orientări care 
sunt predominant adresate organizaţiilor publice. Mai mult decât atât, potrivit 
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional (2012), 
aproximativ 50% din toate proiectele finanţate prin POR, Axa prioritară 5 sunt 
contractate de autorităţile locale şi ministere. 

Studiile arătă, însă, că regiunile cu cel mai mare număr de organizaţii 
neguvernamentale sunt şi regiunile cu cel mai mare număr anual de sosiri ale 
turiştilor (Tigu, Răvar, 2007). Acest fapt demonstrează că politicile orientate 
către dezvoltarea sectorului neguvernamental şi axate pe o mai mare implicare a 
ONG-urilor în domeniul turismului vor conduce la creşterea numărului total de 
turişti şi, implicit, la extinderea industriei turismului.  

Nu în ultimul rând, sectorul privat este principalul susţinător al dezvoltării 
turismului. Hoteluri, restaurante, servicii de divertisment, agenţii de turism şi 
tur-operatori, cu toţii aparţin sectorului privat. Astfel, politicile din domeniul 
turismului ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea entităţilor private şi pe 
capacitatea lor de finanţare şi de sprijinire a investiţiilor.  

 Lipsa coordonării între promovarea turismului şi strategiile de 
dezvoltare 

O analiză a documentelor strategice care formează cadrul actual pentru 
dezvoltarea şi promovarea turismului în România arată că aceste documente au 
fost create şi adoptate de diferite entităţi, la momente diferite şi în mod 
independent unele de celelalte. Drept urmare, obiectivele acestora nu coincid 
întotdeauna şi implementarea lor duce adesea la efecte negative asupra culturii 
şi mediului local.  

Această tendinţă nu este vizibilă doar la nivel naţional, ci şi la nivel 
regional şi local. Spre exemplu, deşi strategia de promovare a munţilor Bucegi 
este centrată pe ecoturism, strategiile de dezvoltare locală presupun 
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expansiunea masivă a infrastructurii de acces – chiar şi drumuri de asfalt –  
către zonele naturale protejate.  

Aceste diferenţe sunt accentuate de disponibilitatea fondurilor structurale, 
care face posibilă, pentru comunităţile locale şi ONG-uri, implementarea 
proiectelor de promovarea turismului în destinaţii care încă nu dispun de 
infrastructura de bază necesară pentru oferirea unor servicii turistice minime. 

Experienţa practică a arătat că proiectele de promovare cu valoarea totală 
de peste un milion de euro sunt implementate în zone care nu dispun de unităţi 
de cazare şi în care atracţiile se găsesc într-o stare de degradare evidentă. Prin 
urmare, acestea nu duc la dezvoltarea continuă a activităţilor turistice.  În 
asemenea cazuri, este evident că implementarea proiectelor finanţate prin POR 
nu va duce la creşterea numărului sosirilor de turişti, context în care finanţarea 
primită poate avea chiar impact financiar negativ asupra organizaţiilor care 
asigură cofinanţarea proiectelor, în condiţiile ineficienţei investiţiilor făcute. 

 
Concluzii 
 
Aşadar, există o diversitate de factori care influenţează eficacitatea 

politicilor publice şi a fondurilor structurale în consolidarea dezvoltării 
turismului în România.  Pe lângă factorii menţionaţi anterior, se mai poate 
aminti şi absenţa viziunii şi a spiritului inovator în crearea politicilor publice în 
domeniul turismului. Sunt numeroase, din păcate, cazurile în care comunităţi 
care dispuneau de un patrimoniu cultural bogat şi divers nu au fost incluse în 
politicile de dezvoltare ale turismului din diferite ţări până când au fost 
descoperite şi relansate de către investitori străini. În plus, nu trebuie uitat faptul 
că brand-ul turistic anterior al României, axat pe promovarea litoralului Mării 
Negre şi a serviciilor de agrement specifice,  a fost redefinit abia după ce, timp 
de mai mulţi ani, cererea pentru acest tip de turism intrase într-un declin 
continuu, atât la nivel naţional, cât şi la nivel mondial.  

Acest lucru relevă faptul că  în ceea ce priveşte dezvoltarea şi 
promovarea, România este un stat mai degrabă reactiv, decât proactiv, 
reacţionând la schimbări în loc să le anticipeze şi în loc să transforme 
ameninţările  în oportunităţi. Trebuie să avem, bineînţeles, în vedere faptul că 
suntem, în continuare, o economie emergentă şi că nu avem, încă, experienţa 
necesară pentru obţinerea unor performanţe înalte. Ceea ce putem face, însă, 
este să învăţăm din greşelile trecutului şi să folosim know-how-ul acumulat  
pentru un management mai eficient şi o utilizare mai bună a fondurilor 
structurale şi de coeziune în următorul exerciţiu financiar. 
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