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INTRODUCERE

Ca urmare a locului ocupat în economiile naţionale şi rolului
îndeplinit în dezvoltarea acestora, turismul este considerat unul dintre
cele mai dinamice sectoare, cu o evoluţie mereu ascendentă. Conform
statisticilor Organizaţiei Mondiale a Turismului, în prezent turismul ar
reprezenta una dintre primele industrii mondiale, (cu o cifră de afaceri de
3.500 miliarde dolari SUA), numărul unu în lume în ceea ce priveşte forţa
de muncă angajată (peste 6,5% din populaţia ocupată a globului) şi ar
deţine locul 2-3 în ierarhia exporturilor mondiale

(după industria

petrolului şi industria construcţiilor de maşini).
Toate aceste poziţii ale turismului în economia societăţii urmează
să se accentueze, încât specialiştii apreciază că în secolul 21 turismul va
reprezenta cea mai mare afacere economică. România are o remarcabilă
vocaţie turistică. Dispunem de importante resurse turistice, concretizate în
existenţa unui spaţiu geografic variat, combinat cu valoroase creaţii
istorice şi de artă şi cu un potenţial balneoclimateric deosebit al
pământului. Valorificarea

eficientă

a acestor resurse turistice şi în

interesul economiei naţionale poate constitui o şansă de dezvoltare a ţării
noastre. Potenţialul turistic este imens, dar din păcate, puţin valorificat.
Deşi este poate ramura economică cu avantajul competitiv internaţional
cel mai mare, performanţele sale economice în prezent sunt modeste.
Considerând turismul între ramurile de bază ale economiei noastre,
distinsul profesor N. N. Constantinescu remarca: "Structura pe ramură a
economiei naţionale de care avem nevoie este industrie - agricultură turism competitiv"
La cele menţionate se impune adăugat faptul că turismul, prin
natura sa, prezintă numeroase avantaje faţă de alte domenii de activitate:
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> în cazul turismului „materia primă" folosită există din belşug în
ţară şi este extrem de valoroasă;
> valoarea adăugată în turism este superioară;
> turismul nu este o ramură energointensivă;
> turismul permite transformarea în valută a unor resurse materiale şi
umane, neexploatabile pe alte căi etc.
Urmărindu-se unele interdependenţe între parte şi întreg, în prezenta
lucrare de doctorat se prezintă perspectiva turismului rural românesc în
contextul general al turismului european. în analiza efectuată se pleacă de
la premisa că turismul rural este o formă distinctă, cu o anumită
specificitate - funcţie de zonă şi specific, care îi permite o anumită
mişcare proprie, dar în acelaşi timp, evoluţia sa se găseşte sub influenţa
legilor pieţei turistice, a unor măsuri generale de politică în domeniul
turismului.
Viitorul turismului românesc depinde hotărâtor de capacitatea, de
mobilitatea agenţilor economici şi a spaţiului de a valorifica potenţialul
deosebit de care dispunem, de a se adapta exigenţelor crescânde ale
cererii turistice şi de a ridica calitatea activităţii turistice sub toate
aspectele, adică de a organiza şi realiza un turism modern şi competitiv.
Totodată, depăşirea neajunsurilor şi dificultăţilor cu care este confruntat
turismul românesc în prezent necesită o politică naţională coerentă şi
eficientă. Exemplul ţărilor care au realizat un turism dezvoltat este
edificator în acest sens putând fi luat ca exemplu.
Problema principală a turismului românesc în perioada următoare
inclusiv a turismului rural este calitatea produsului turistic sub aspectul
serviciilor turistice, fără de care nici un patrimoniu turistic, oricât ar fi de
valoros, nu poate fi valorificat eficient. Problema secundara care concura
la stagnarea turismului sunt cele legate de infrastructură.
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Necesitatea concentrării atenţiei asupra calităţii produsului turistic
rezultă din cel puţin trei împrejurări:
> creşterea ofertei de produse turistice în fiecare tară şi la nivelul
economiei mondiale, fapt ce determină o sporire a utilizatorilor;
> creşterea ponderii calităţii în cadrul concurenţei produselor turistice
pe piaţa naţională şi internaţională;
> influenta hotărâtoare a calităţii asupra celorlalţi indicatori
economici ai firmei turistice.
Calitatea produsului turistic românesc, indiferent

de forma

sa

concretă, necesită aplicarea unor strategii flexibile, de diversificare a
genurilor de prestaţii turistice şi de diferenţiere a produsului turistic oferit,
comparativ cu ofertele concurenţilor. Strategia de flexibilitate permite
urmărirea evoluţiei cererii turistice şi adaptarea prestaţiilor turistice în
funcţie de specificul şi variaţiile acesteia, precum şi în concordanţă cu
caracteristicile mediului natural şi vocaţia turistică a zonei; strategia de
diversificare

a

genurilor

de

prestaţii

turistice

asigură

lărgirea

diferenţierea acţiunilor turistice în funcţie de preferinţele

şi

diferitelor

categorii de turişti: zone geografice, profesie, vârstă, turism organizat şi
turism neorganizat etc., strategia de diferenţiere a produsului turistic
comparativ cu ofertele concurenţilor permite dezvoltarea originalităţii
produsului turistic, prin creaţie de spaţii şi modalităţi de viaţă turistică, cu
valenţe spirituale şi specific naţional. îndeosebi pe piaţa internaţională
produsul turistic trebuie şi poate să posede atributele unicităţii.
în dezvoltarea turismului românesc o atenţie deosebită se cere
acordată mediului înconjurător, acesta reprezentând „materia primă",
obiectul şi domeniul de desfăşurare a activităţii turistice. în aceste
condiţii,

relaţia

turism-mediu

înconjurător

prezintă

o

semnificaţie

deosebită, dezvoltarea şi ocrotirea mediului constituind condiţia sine qua
non a practicării lui: produsele turistice care includ resurse degradate îşi
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micşorează

valoarea,

determină

reducerea

cererii

turistice

şi

deci

utilizarea mai redusă a bazei materiale turistice, scăderea încasărilor
provenite din comercializarea lor.
Deşi în România degradarea resurselor turistice nu a atins limite
îngrijorătoare, problema se impune menţinută în actualitate şi luată în
calcul în orice strategie de dezvoltare a turismului.
Prin asemenea orientări de dezvoltare a turismului, România se
poate transforma dintr-o ţară cu un potenţial turistic bogat şi variat într-o
ţară cu un turism dezvoltat, modern şi competitiv. Conceptul de turism
rural românesc, fiind un produs turistic în curs de

fundamentare,

delimitare şi organizare, comportă încă discuţii.
In principiu,

turismul

rural

include toate activităţile

care

se

desfăşoară în acest mediu. El este reprezentat de aşezările rurale situate
într-un mediu nepoluat, semnificative prin valorile etno-folcloricc şi
culturale, păstrătoare de tradiţii săteşti sau cu un bogat trecut istoric, care
în

afara

funcţiilor

administrative,

economice

şi

culturale

proprii,

îndeplinesc sezonier sau în tot cursul anului şi funcţia de primire şi
găzduire a turiştilor pentru petrecerea unui sejur.
Turismul rural este expresia orientării unei părţi însemnate din
turiştii contemporani către natură ca urmare a implicaţiilor civilizaţiei
post

industriale. Astăzi

natura devine pretext de reflecţie,

pentru

descoperire, pentru educaţie, dar şi pentru tratament, performanţe sportive
şi implicit pentru o viaţă nouă.
La realizarea acestui obiectiv strategic al turismului românesc,
turismul rural poate şi trebuie să aducă o contribuţie

substanţială.

Specialiştii în domeniu consideră că turismul rural, agreat şi solicitat în
prezent de piaţa turistică, va constitui turismul viitorului şi va avea un
aport important la rezolvarea problemelor mai sus menţionate.
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