ILIE ROTARIU

GLOBALIZARE ŞI TURISM
cazul României

1

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
ROTARIU, ILIE
Globalizare şi turism: cazul României / Ilie
Rotariu, - Sibiu: Continent, 2004
Bibliogr.
ISBN 973-8321-26-3
338.48(100-498)

© Toate drepturile sunt rezervate autorului
Carte editată de S.C. Grupul de Presă şi Editură
CONTINENT S.R.L Sibiu-Bucureşti
Sibiu. Str. Dr. I.Raţiu 2. Cod 550012, tel. 0269 / 210077
Colecţia economică
2

ILIE ROTARIU

GLOBALIZARE ŞI TURISM
cazul României

CONTINENT
2004
3

4

În rai, vestiţii generali ai lumii, Alexandru,
Cezar, Napoleon etc. servesc cu zel pe cel mai
mare general din istorie: un pantofar din
Colorado. Cât a trăit pe pământ n-a fost nici un
război în Colorado…
După o schiţă de Mark Twain
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Introducere: circumscriere ideatică
... Febvre şi Martin spun, în "L'apparition du livre", că fabricarea
hârtiei a cunoscut un mare avânt în secolul al XI-lea datorită inventării unei
metode de a transforma "mişcarea circulară în mişcare alternativă". Era vorba
de la trecerea de la moară la ciocane... ceea ce înseamnă descompunerea unor
operaţii continue în operaţii fragmentate.
Ce a inventat Gutemberg? Payson Usher - (History of Mechanical
Inventions) spune: "Din nefericire nu se poate da un răspuns clar, pentru că
nu dispunem de un document competent al epocii asupra amănuntelor
procesului de tipărire al primelor cărţi". Tot astfel, nici firma Ford nu dispune
de un raport despre procesul concret de producţie a primelor sale
automobile."
A.N.Whitehead în Science and the Modern World (p.141) parcă
conchidea pentru timpul trecut: "Cea mai mare invenţie a secolulu XIX - lea,
a fost inventarea metodei de a inventa. S-a născut o nouă metodă. Pentru a
înţelege epoca noastră, trebuie să neglijăm în detaliile lor toate inovaţiile,
cum sunt căile ferate, telegraful, radioul, maşinile de tors, coloranţii sintetici.
Trebuie să ne concentrăm asupra metodei însăşi..."
Metoda invenţiei constă, cum a demonstrat-o Edgar Poe în
Philosophy of Composition pur şi simplu în a începe cu soluţia problemei sau
cu efectul pe care vrei să îl produci. De aici te întorci pas cu pas, la punctul
de la care trebuie să începi pentru a găsi soluţia.... A fost nevoie de un nou
pas realizat de secolul XX-lea. Nu ne mai întoarcem înapoi de la produs la
punctul de plecare, ci urmărim procesul însuşi, izolat de produs. A urmări
contururile procesului, ca în psihanaliză, este singura posibilitate de a evita
consecinţele procesului, şi anume nevroza sau psihoza.
"Trebuie să repet că ceea ce mă preocupă este procesul separării
simţurilor care permite detribalizarea oamenilor. Dacă această detribalizare
socială şi afirmare a individului constituie "un lucru bun", nu sunt în măsură
să hotărăsc…" Pe scurt, Harold Innis (Empire and Communications) a fost
primul care a tras atenţia asupra faptului că formele unei anumite tehnici de
medii implică procesul de transformare....
“Vocea specialiştilor trage un serios semnal de alarmă în legătură cu
apropierea momentului când geneticienii vor reuşi să creeze o suprarasă
umană… Supraomul este pe cale să apară în foarte scurt timp… Elocvent ar
9

fi nivelul atins de tehnologia dopajului în sport şi nu numai… Nu mai e mult
până când părinţii vor putea opta pentru sexul copilului, culoarea pielii, a
ochilor, a părului său sau a coeficientului de inteligenţă” (Tribuna Weekend –
23 august 2003).
“Materia vie este subiectul unui proces de dezvoltare, care trece prin
diferite niveluri: materia biosică (materie vie comună), materia noesică
(materie vie cu un înalt grad de dezvoltare şi organizare care permite
gândirea abstractă), materia enisică (un nivel mai ridicat decât materia
noesică, încă nepusă în evidenţă pe planeta noastră), etc….O nouă frontieră a
fost trecută, dar cu un front incomparabil mai larg decât părea la început”1
“Prin natura ei, Legea Entropiei însăşi apare drept cea mai
economică dintre toate legile naturale. De fapt meritul de a fi introdus
entropia ca o nouă variabilă a stării constă tocmai în simplificarea analitică şi
unificărilor realizate astfel... Legea Entropiei, este principiul al doilea al
termodinamicii şi care este în contradicţie cu principiile mecanicii clasice…
În cazul noutăţii prin combinaţie (de elemente concomitente sau
consecutive), se întâmplă pur şi simplu ceva, fără o causa efficiens sau o
causa finalis... Să întrebăm mereu "de ce"? În cazul unor probleme poate ne
lămurim mai bine întrebând "în ce scop". De ce trebuie să facem deosebirea
între obiect, adică Existenţă şi eveniment, adică Devenire?... în domeniul
organismelor vii numai forma contează... formele nu pot fi numărate”2
Iată câteva afirmaţii despre trecut, despre cum am ajuns în prezent. Cum
este prezentul şi care sunt principalele modificări ale civilizaţiei umane? Nu
ne încumetăm la o astfel de lucrare. Dar vom încerca să prezentăm proiecţia
câtorva procese specifice.
Ne propunem să vedem care sunt principalele exigenţe şi restricţii cu
care se va confrunta turismul românesc din perspectiva globalizării. Pentru că
omenirea a atins "zidul”: nu numai că a populat întreg globul, dar prin
mijloacele de comunicare şi deplasare puse în mişcare omul este prezent
oriunde, tot timpul, peste tot; a ajuns să atingă limitele "cuştii": un nou
orizont, o nouă formă a Weltanschaung-ului. Menţionăm şi "comprimarea"
spaţiului prin transporturile contemporane iar comunicaţiile prezentului fac,
1

Macovschi, E. – The confirmation of the biostructural theory by the high-voltage electron
microscopy – comunicare prezentată la Academia Republicii România, octombrie 1981
2
Nicholas Georgescu-Roegen - Legea Entropiei şi procesul economic - Ed. Politică 1979 ( The
Entropy law and the economic process - Harvard University Press, Cambridge Massachussetts
1971)
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de exemplu, ca bursele, aflate pe diverse meridiane să funcţioneze practic
continuu pentru homo planetarium, comprimând astfel şi timpul.
Şi acest fenomen nu este nou. Încă în 1955 A. Gregg scrisese: "Omenirea
are cancer, iar acest cancer este omul."3 19 ani mai târziu în "Omenirea la
răspântie"4 se afirma: "Brusc... omenirea se află confruntată cu o mulţime de
crize fără precedent... Intensitatea crizei survenite în dezvoltarea globală a
lumii... poate fi rezolvată numai într-un context global". S-a ajuns la
conceptul de "creştere organică" ce va deveni mai apoi, după mai multe
transformări cel de "dezvoltare sustenabilă", concepte încă în evoluţie.
Este, deci, lipsit de sens să punem în discuţie întrebarea, oportunitatea
intrării turismului românesc în sistemele turistice globale. Bunul simţ şi
reflexul de autoconservare ne obligă să abordăm care sunt exigenţele şi
restricţiile cu care ne vom confrunta şi pe care va trebui să le rezolvăm.
Vom analiza starea turismului românesc şi standardele turismului global
pentru a încerca să circumscriem zonele de handicap ca şi cele de avantaj.
Comparând, pe cât posibil cu strategiile şi politicile urmate de alte ţări - unele
aflate în situaţia noastră - vom căuta să identificăm principalele mijloace care
să ne pună în avantaj în competiţia turistică globală.
Cercetarea a fost fascinantă, rezultatele bogate, concluziile
surprinzătoare, materialele adunate numeroase şi deosebit de eterogene. Nu
vom putea – în limitele temei şi lucrării propuse - decât să facem numai
câteva analize şi consideraţii care să ne permită să discutăm despre economia
românească, despre implicaţiile majore asupra turismului, acesta fiind o
activitate de rezultantă.
Va trebui însă să facem o scurtă diagnoză a sistemului economic
mondial, să stabilim cîteva caracteristici ale globalizării, să vedem ce este
turismul internaţional, starea turismului românesc şi dacă putem, să tragem
nişte concluzii aplicabile şi dacă posibil, lucrative.

3
4

A.Gregg. A medical aspect of the population problem, în Science nr. 121, 1955 p. 681
M-Mesdarovic, E. Pestel, Omenirea la răspântie, Bucureşti, Ed. Politică 1975 pag. 11 şi 151
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PARTEA I-a
1. Sistemul economic mondial contemporan şi proiecţia unor fenomene
specifice
Economia, ansamblul activităţilor umane desfăşurate în sfera
producţiei, distribuţiei şi consumului bunurilor materiale şi serviciilor a
depăşit de mult cadrul restrâns al definiţiei. Astăzi este un truism că revoluţia
tehnico-ştiinţifică a adus cercetarea la disciplinele de graniţă, la cercetările
interdisciplinare, a dublat specialistul – “cel care ştie totul despre nimic” – cu
un nou homo universalis, dar de altă natură decât cel din epoca
enciclopediştilor sau Renaşterii. Producţia, distribuţia şi consumul s-au
schimbat total faţă de teoria clasică. Tot mai des apar lucrări profane, mai
apropiate de jurnalistică decât de stilul academic, dar care diseacă, judecă
fără prejudecăţi şi prezic dezinvolt şi viitorul economiei, şi, de multe ori sunt
validate de viaţă. Manualele de economie explică componentele şi
mecanismele de funcţionare ale celor trei sfere ale activităţii economice. Dar
nici teoria clasică, nici chiar cea post-marxistă (care pune în centru ei omul,
ca supremă valoare) nu se opresc tocmai asupra factorului dinamic, cel
care a făcut şi a suferit transformările majore ale ultimilor ani: omul, dar nu
numai ca forţă de muncă sau consumator, ci ca fiinţă umană, ca “trestie
gânditoare”5 care îşi caută menirea. Tocmai această nelinişte şi mai apoi
forţă a căutării l-au adus în ziua de azi a evoluţiei sale.
Esenţială pentru existenţa vieţii societăţii, ştiinţa economică s-a
specializat, a format un sistem de discipline care să ajusteze şi să conducă
procesele economice spre bunăstarea şi siguranţa colectivităţilor umane. Mai
mult, transformându-se tocmai omul, cel care pune în mişcare şi este
beneficiarul economiei, sistemul a înglobat şi discipline aparent depărtate, în
zona de interferenţă
formând noi sisteme care să poată răspunde
imperativelor prezentului.
În plus, sistemele politice diferite, diversitatea nivelurilor de
dezvoltare existente pe glob au dus la “sisteme economice” multiple, care
funcţionează fiecare după regula lui internă dar şi interacţionează cu celelalte
într-un “tot” pe care îl numim sistemul economic mondial contemporan.
Am fost nevoiţi să facem această menţiune prevenitoare datorită
specificului şi noutăţii domeniului pe care păşim: turismul - total diferit de
producţia clasică, relativ puţin cunoscut la noi în formele sale de ultimă oră.
5

Blaga. L. - Trilogia cunoaşterii în Opere, 1983, Bucureşti, Editura Minerva

12

De vreo doi ani, în cercurile specialiştilor şi în literatura de specialitate sau
conexă se foloseşte curent, de exemplu termenul de “commodification”6,
adică de transformare în marfă (commodity7) a noilor “produse
turistice”: “experiences”8, “trăirile”9 pe care le includ şi cu care se
identifică produsele turistice. Termenul pe care îl propunem – în aşteptarea
unuia mai bun - este cel de “marfarizare”, pe care îl vom folosi în continuare.
Acest exemplu ne permite să ilustrăm transformarea omului atât ca
subiect cît şi ca obiect al economiei dar şi modificarea poziţiei sale
existenţiale. Turismul este el însuşi un sistem de procese integrat în economia
mondială dar şi un mijloc de investigare gnoseologic. Ca să integrăm şi
efectul asupra consumatorului-turist trebuie să apelăm iarăşi la sisteme.10
S-a scris imens despre economia şi sistemul economic mondial
contemporan. Sau despre globalizare. Noi ne vom opri numai asupra câtorva
proiecţii particulare cu impact semnificativ asupra principiilor, restricţiilor
sau exigenţelor pentru turismul românesc în vremea globalizării, pe care le
considerăm necesare studiului nostru pentru că turismul “clasic” a trecut în
faza “postmodernistă” iar noile forme de turism funcţionează după alte
pricipii.
Multe din paragrafele care urmează par a fi mai aproape de filozofie,
istorie, sociologie, politologie etc. Dar turismul nu vinde nici fier, nici
ciment, nici alimente, nici alte produse “clasice”: vinde “trăiri”. Globalizarea
a impus folosirea tehnicilor de marketing şi management şi în turism, de
multe ori înaintea producţiei sau comerţului. Fiecare problemă abordată o

6

Nu a fost găsit în dicţionare
commodity: 1. An article of trade or commerce, esp. a product as distinguished from a service.
2. Something of use, advantage or value. 3. Stock Exchange. Any unprocessed or partial
processed good, or grain, fruits, or vegetables, or precious metals – Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary, San Diego 2001, Thunder Bay Press.
8
experience: 1. A particular instance of personally encountering or undergoing something: My
encounter with the bear in the woods was a frightening experience. 2. The process of personlly
observing, encountering or undergoing something…5. Philos. The totality of the cognitions
given by perception; all is perceived, understood and remembered. 7. to lean by experience. Syn.
Encounter, know, suffer. EXPERIENCE … refers to encountering situations, conditions etc. in
life or to having certain sensations or feelings. EXPERIENCE implies being affected by what
one meets with;
9
cât de departe sunt sentimentele, plăcerea, tristeţea, întreaga zonă a impalpabilului, de marfa
clasică a teoriei economice! Şi totuşi, asupra lor se aplică curent ca şi pentru turism tehnicile
marketingului sau managementului, nu numai în teorie, ci şi în practică, uneori înaintea şi mai
sistematic decât în comerţul cu mărfuri.
10
Vezi şi definiţiile din anexa 3 dar şi Georgescu N. Roegen - Legea entropiei şi procesul
economic, Ed. Politică, Bucureşti, 1996.
7
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vom regăsi în capitolele dedicate turismului, la locul lor, ca elemente care
explică noua faţă a turismului postmodernist11.
1.2 Schimbări fundamentale în structura intimă a economiei12
“Istoria gândirii economice”13 ne spune prin vocea lui Xenofon (427-335
î.e.n.): “o asemenea ştiinţă cu ajutorul căreia, oamenii pot să-şi îmbogăţească
viaţa economică, iar viaţa economică, după determinarea noastră, este
întreaga avuţie fără excepţie, iar prin avuţia fiecăruia dintre noi înţelegem
ceea ce este lui util în viaţă”. Iar Aristotel “arată că economia se referă la
gospodăria casnică a stăpânului de sclavi” şi divide activitatea economică în
două sfere: “a) economia – activitatea de producere a valorilor de
întrebuinţare necesare gospodăriei casnice a stăpânului de scalvi; b)
chrematistica – respectiv circulaţia mărfurilor realizată în scopul dobândirii
de avere”14. Tot el subliniează şi schimbul de mărfuri,15 cel care nu are ca ţel
îmbogăţirea, ci procurarea bunurilor necesare stăpânilor de sclavi. “El îşi
dădea seama că dincolo de faptul că oamenii – cei liberi se înţelege, sclavii
nefiind luaţi în calcul – vor o viaţă economică tihnită şi frumoasă, aceasta se
desfăşoară în mod obiectiv după legi dure şi nemiloase pentru unii”16
Mult mai târziu, la 1615 Antoine de Montchrestien va impune
sintagma economie politică (introducând şi statul ca actor al dramei), pentru
ca numai câţiva ani mai târziu (1651) Thoomas Hobles să puncteze cu “homo
homini lupus est”. De la Adam Smith (1776) şcolile economice se succed
una după alta, toate oferind baze teoretice şi sfaturi practice privind obţinerea
bunăstării oamenilor.
Menţionăm, fără o ierarhizare: “liberul schimb” transformat ulterior
în liberalism, respectiv neoliberalism (ultimul azi la “putere”), marxismul, cu
aplicaţia practică a sistemelor socialiste şi comuniste, protecţionismul,
keynesismul, dezvoltarea sustenabilă etc. Turismul apare târziu în literatura
economică, odată cu “fordismul” şi va continua cu “postfordismul”17
11

Pentru termenul turism postmodernist vezi Antti Hankanen, Postmodern mass tourism –
impossible combination or future trend? – comunicare la Conferinţa ATLAS – Visions of
Sustainebility – Estoril 14-16 noiembrie 2002
12
economie din gr. “oikos” (economie, îm sens de organzare), “nomos” (principii)
13
citate după Popescu, D. – Istoria Gândirii Economice – din antichitate până la sfârşitul
secolului XX – Sibiu-Bucureşti, Ed. Continent.
14
ibidem
15
ibidem
16
sublinierile noastre
17
v. anexa 5
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Recapitulând:
la început, economia era înţeleasă să menţină viaţa umană. Dar pentru
“cetăţeni” - sclavii find uneltele vorbitoare pentru a realiza acest
deziderat!
apoi s-a separat comerţul ca speculaţie, ca mijloc de dobândire de avere
culminând – în perioada clasică – cu schimburile începute prin marile
descoperiri geografice: mărgele de stică contra aur, ţesături contra
mirodenii sau sclavi contra gloanţe.
economia, chiar pentru “cetăţeni” era un teritoriu de mare risc: homo
homini lupus est!
teoriile economice (fie marxism, fie liberul schimb, fie dezvoltarea
durabilă,etc.) au eşuat la proba practicii, nerealizând principiul non
multus sed multa

Totuşi, chiar dacă teoria a avut rateuri, economia mondială a atins cote
de neimaginat chiar acum câteva zeci de ani. Dacă acum câteva sute de ani,
producţia de hrană nu putea asigura necesarul zilnic, astăzi, per total
economia mondială a produs în anul 2000 un Produs Intern Brut de 34109900
mil. USD (preţuri 1995), adică 5632 USD/capita din care 5% în agricultură,
31% în industrie şi 64% în servicii. Economia mondială hrăneşte 6211 mil.
locuitori (anul 2002) producând în medie între 1996-98 2074 mil. tone
metrice de cereale, 215 mil. tone metrice de carne, 628 mil. tone metrice de
tuberculi şi rădăcinoase, adică 334 kg de cereale, 101 kg tuberculi şi
rădăcinoase şi 34,6 kg carne per capita, consumând în 1999 9702 mil. tone
metrice echivalent petrol (tmep) adică 1623 kgep per capita, din care 7689
mil. tmep din resurse fosile, 602 mil. energie nucleară, 222 mil. hidroenergie,
1098 mil. din resurse regenerabile, ceea ce revine 244 tmep per un milion de
USD sau 309 kgep consum casnic per capita. Un consum de 3414000 mil.
mc. de apă din care 71% în agricultură, 20 % în industrie şi 9% în consumul
casnic. Aceasta asigura în 1997 2782 kilocalorii per capita, din care 441 din
produse animale şi 650 mc. apă per capita. Totalul exporturilor mondiale se
ridică la 5984 md. USD din care produse miniere 790 md., 616 md.
combustibili şi 111 md. neferoase; produse manufacturate din care: 130 md.
oţel şi fontă, 595 md. produse chimice, 432 md. semiprelucrate, 2453 maşini
şi echipamente de transport, 566 md. autovehicule, 828 md. produse de
birotică şi echipamante de telecomunicaţii, 1061 md. alte utilaje şi
echipament de transport, 147 md. textile, 196 md. îmbrăcăminte, etc. Aceasta

15

a permis ca aşteptarea de viaţă să fie de 66 ani pentru perioada 2000-2005, ca
86% dintre bărbaţi şi 75% dintre femei să ştie să scrie şi să citească, etc.,etc.18
Dar, economia mondială este pusă în mişcare de oameni şi din această
cauză este dezechilibrată profund. Şi în ceea ce priveşte accesul la producerea
bogăţiei dar şi la consumul ei. Omenirea, în ciuda forţei economiei mondiale,
între 1995-199719 înregistra 1,2% bolnavi de HIV, 29% dintre copii
subponderali, mortalitatea copiilor sub 5 ani de 83 la mie, linia de sărăcie este
stabilită la “sub 1 USD/zi şi sub 2 USD/zi”, sărăcia este încă endemică şi se
moare de foame. Accesul la apă potabilă este asigurat pentru 72% din
populaţie: 90% în mediul urban, 62% în mediul rural, accesul la condiţii
sanitare este de 44% adică de 85% în mediul urban şi de 40% în mediul
rural. Cel mai puternic sector al economiei este cel pentru producerea
armelor, războiul este pentru mulţi oameni o realitate cotidiană. Avem sărăcia
cruntă şi bogăţia opulentă.
Rangul

Economia
1
2

SUA
Japonia

3
4

Md. USD

Md. USD recalculat prin
indicele puterii de consum

10417
3979

10138
3261

Germnaia
Marea Britanie

1976
1552

2172
1511

5
6

Franţa
China

1410
1237

1554
5732

7
8

Italia
Canada

1181
716

1481
902

9
10
11

Spania
Mexic
India

650
637
515

852
879
2695

12
13

Rep. Corea
Brazilia

477
452

784
1311

14
15

Olanda
Australia

414
411

Indonezia = 664
544
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Federaţia Rusă

347

1142

18
Sursa: United Nation Population Division, World Bank, UNCTAD, WTO – International
Trade Statistics 2002
19
ultimile date disponibile
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….

….

….

….

178
179

Tonga
Palau

0,138
0,130

0,644
St Vincent = 0,626

180
181

Insulele Marshall
Sao Tome şi Principe

0,108
0,500

Vanatu = 0,577
St Kitts = 0,499

182

Kinbati
0,440
Dominica = 0,378
Sursa: World Trade Organisation – Statistics 2002

Am dat acest tabel pentru a marca extremele, dar şi pentru a sublinia un
fapt îmbucurător: cele mai populate ţări, acum şi în perspectivă se regăsesc în
vârf, ceea ce dă speranţă! Dar el ne indică şi o anomalie: inechitatea care
duce la diferenţe mari între cele două coloane de cifre, ale cărei cauze vor fi
abordate în capitolul următor.
Am făcut acestă punctare a dezvoltării ştiinţei economice şi economiei
mondiale pentru a susţine afirmaţiile:
1. astăzi economia nu mai este orientată spre producător, spre
mijloacele de producţie. A depăşit starea de penurie şi s-a întors spre
consumator. Acesta decide ce, când şi cât să se producă. Sistemul economic
este suficient de adaptabil încât “marketingul” şi “managementul” să poată
pune la dispoziţie orice, oriunde, oricând pentru CONSUMATOR. Trebuie
totuşi să facem o rezervă: pentru “consumator”-ul din ţările bogate. Locuitorii
zonelor sărace (sărace în resurse: financiare, infrastructură tehnicoindustrială, forţă de muncă calificată, apartenenţa la circuitele economice
globale etc.) nici nu pot visa la aşa ceva. Nu au putere de cumpărare, deci
sunt neinteresanţi pentru un sistem orientat spre piaţă. Parafrazând: dacă
piaţă nu e, acel loc nu e! Acest subiect este suficient cunoscut. Noi, a trebuit
să-l menţionăm pentru că turismul există numai pentru cei cu putere de
cumpărare. Pentru ceilalţi este “altă poveste”, pe care o vom vedea curând.
2. economia şi-a schimbat menirea. Sistemul economic de azi este
orientat exclusiv spre profit. Nici nu-şi mai face scrupule din a o afirma.
Activitatea economică se dezvoltă numai acolo şi atât timp cât poate aduce
maximum de profit. Imediat ce a apărut un alt loc sau un alt domeniu care
poate asigura un profit mai mare, imediat vechia locaţie este părăsită,
indiferent de ceea ce se numesc azi “costuri sociale”. Aceasta nu a dus numai
la tensiuni sociale, dar modelează sistemul economic după chipul şi
asemănarea “profitului”, deseori împotriva omului. Să ne gândim numai la
armele moderne! Vom vedea că, atunci când profitul riscă să fie pus în
pericol, sistemul este dispus să folosescă şi mijloacele “neortodoxe”, ca
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turismul de masă, numai să-l menţină şi să-l crească, devenind mai prefăcut şi
persuasiv decât “iezuiţii”.
3. viaţa omenirii a stat şi stă sub semnul forţei, al puterii. Pentru
neascultare Adam a fost alungat cu forţa din rai, din gelozie Cain la ucis pe
Abel, pentru îmbunarea zeilor li s-au adus ofrande… În plus, economia de
energie caracteristică rasei umane (numită popular lene) a condus la
înlocuirea muncii prin forţă ori de cîte ori a fost posibil. Forţa s-a materializat
în timp în multiple forme. Dăm o posibilă “scală” a folosirii forţei pentru
acapararea de către cel puternic a bunurilor existente, produse de altul ca şi a
poziţiei celui slab: canibalul şi-a mâncat prizonierul neavând ce face cu el20,
apoi agricultorul războinic, ca să nu mai muncească să degajeze câmpul de
bătălie de cadavre, l-a transformat în sclav, cu drept de viaţă şi de moarte
asupra lui, feudalul i-a spus şerb şi l-a subordonat pentru dreptul de a-i lucra
pământul, industriaşul la numit muncitor pentru dreptul de a lucra în fabrica
sa, cel bogat l-a numit sărac şi i-a închis accesul spre mijloacele de creare a
bogăţiei, lăsându-i numai strictul necesar pentru supravieţuire etc. Atunci
când cel slab a protestat (s-a răsculat, a încetat lucrul, a ieşit în stradă etc.) tot
forţa a intervenit. Până în momemntul în care, în ţările bogate s-a constatat că
forţa brută are rezultate slabe şi că se obţin altele mult mai bune prin noile
forme ale forţei din epoca postindustrială: persuasiunea, manevrarea socială
etc. Având deja acumulări mari, în ţările bogate s-a ajuns la convenţia ca
efortul pentru o productivitate ridicată al noilor “sclavi moderni” să fie
răsplătit printr-un standard de viaţă ridicat, comparativ cu ceilalţi oameni în
aceiaşi situaţie din alte ţări sărace şi nedeosebindu-se – la prima vedere – cu
nimic fată de cel al stăpânilor. Sistemul democratic a adăugat speranţa că
oricine are şanse egale21 iar abundenţa de bunuri şi servicii, saturaţia:
bunurile bogaţilor nu mai trezesc invidie sau ură, cel mult dorinţa de a-i
imita. Forţa s-a impus prin “vaccinare”. Neosclavagismul a biruit, prin
persuasiune, prin modernul “panem et circense”, aşa cum vom vedea mai
departe.

20

vezi teoriile lui Freud, Jung şi continuatorii privind şi credinţa dobândirii puterii spiritului celui
mâncat – om sau animal pentru o altă explicaţie
21
“…regimul turcesc, scrie N. Iorga, e foarte democratic: putea să ajungă un tăietor de lemne
Mare-Vizir, şi, îndată ce Sultanul nu l-ar fi vrut… se putea întoarce să taie lemne”. Dar aceasta
nu se cheamă democraţie ci despotism asiatic. Citat după Alexandrescu, S. 1998. Paradoxul
român. Bucureşti. Ed Univers. Nici democraţia actuală nu se deosebeşte principial de cea antică:
atunci democraţia era pentru “cetăţeni”, nu şi pentru sclavi. Azi este aparent pentru toţi, dar
“numărul” impune regula. Este nevoie însă de “resurse” pentru a obţine “majoritatea”, resurse
care nu sunt la îndemâna marei mase a lucrătorilor.
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4. şansa sau poate blestemul omenirii este curiozitatea, condamnarea la
cunoaştere. Pentru asta a şi fost omul alungat din rai. Au curs tone de
cerneală şi s-au filmat mii de ore de emisiuni despre revoluţia tehnicoştiinţifică. Nu ne vom opri asupra ei: considerăm că cititorul are destule
informaţii. Punem însă o altă întrebare: ce a fost mai întâi? Visul lui Jules
Verne privind călătoria spre lună, teoria E=mc2 ivită în mintea lui Einstein
sau bomba atomică sau aselenizarea? Altfel spus, revoluţia tehnică sau
revoluţia culturală? Amândouă au necesitat acumulări uriaşe, cu mari
sacrificii. Dar efectul de “bulgăre de zăpadă” o dată pornit, acum ne
entuziasmează, dar mîine, s-ar putea să constatăm că nu este decât un proces
cancerigen care se apropie de metastază. Rolul culturii este esenţial pentru
turism, fiind “patul” pe care germinează circulaţia turistică.
5. o forţă nouă într-o formă veche: aşa putem caracteriza sistemul
economic mondial. a) alături, pe aceiaşi planetă sau continent trăiesc
superspecialiştii în genetică, spaţiul cosmic sau tehnicile războiului de mâine,
dar şi aborigenii consideraţi sălbatici din Pădurea Amazoniană sau Borneo,
fiecare cu tehnica lui. b) sărăcia lucie, lipsa minimului pentru supravieţuire
coabitează împreună sau alături cu superabundenţa. c) diferendele religioase
sunt la ordinea zilei, chiar ca războaie, ca în anii întunecaţi ai Evului Mediu.
d) analfabetismul, ignoranţa, superstiţia convieţuiesc cu luciditatea ştiinţifică.
e) 658 de miliardari ai lumii posedă cât 2,3 miliarde dintre cei mai săraci ai
lumii. Şi putem continua…
6. poate cea mai mare omisiune a ştiinţei economice civile este
ignorarea războiului. Într-o lume dominată de Marte, care alocă o bună
parte a resurselor în acest scop, o bună perioadă din istoria ei este război,
ultimele mondiale. Un război se pregăteşte, economia se “militarizează” iar
după, se “reconverteşte” la producţia civilă. Literatura economică “laică” (nu
cea din instituţiile de învăţământ militare, de regulă inaccesibilă civililor)
aproape nu abordează aceste perioade, deşi ele marchează profund cursul
istoriei. Mai rar, ca după sfârşitul războiului rece asistăm la o abundenţă de
materiale privind “tranziţia” spre economia de piaţă, poate nu întâmplător.
Noi - deşi aparent turismul este incompatibil cu războiul - vom constata că
războiul s-a adaptat perfect noilor sale forme, în accord cu morala
contemporană.
7. O ultimă afirmaţie: sistemul economic, ştiinţa economică, informaţiile
şi munca depusă în acest domeniu ar fi fără sens dacă am uita destinatarii:
oamenii. Ori tocmai aceştia s-au schimbat şi s-au aruncat într-un proces
ciudat care a zdruncinat nu numai viaţa pe pământ dar chiar pe ei însăşi. Dar
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cine sunt acei oameni care au determinat actuala direcţie şi o continuă?
Pentru că ei sunt poate cei geniali sau bolnavi! Răspunsul urmează.
1.2.1 Terorismul: schimbări majore pe termen scurt?
Am arătat mai sus că cele două restricţii clasice recunoscute de
teoria turismului, respectiv disponibilul de timp liber şi bani nu sunt singurele
şi nici cele hotărâtoare în dezvoltarea circulaţiei turistice internaţionale.
Ultimile evenimente din lume ne arată o nouă restricţie majoră: terorismul22
Din 11 septembrie 2001 lumea a intrat într-o turnură ciudată; se
spune curent că lumea nu va mai fi cum a fost.23 Poate că apropierea de
evenimente să nu ne permită perspectiva istorică asupra fenomenului.24 Cert
este că acum omenirea e în fierbere: nimeni nu mai are încredere în nimic şi
în nimeni.
Frankfurther Alegemeine Zeitung în numărul din 14 septembrie
2001 arăta că baza terorismului sunt mijloacele de mass media. Acte teroriste
au fost dintotdeauna, dar ele devin stresante, la cote ridicate, în lumea globală
a comunicaţiilor instantanee: ele, mass media sunt cele care, în fapt crează,
întreţin şi ajută terorismul. Dacă un atac terorist nu este cunoscut de lumea
întreagă, faptul ar trece neobservat. Dar transmiterea la televiziune în direct a
atacului din 11 septembrie şi a celor ce au urmat au creat psihoza globală, au
creat de fapt fenomenul terorist actual. Ca să nu mai vorbim de transmiterea
declaraţiilor lui Bin Laden după atacurile aeriene asupra Afganistanului.
Libertatea, libertatea de expresie are costurile ei, foarte ridicate!
Două puncte vrem să subliniem:
- circulaţia turistică a primit o grea lovitură. Pe termen scurt a căzut
catastrofal. Pe termen mediu va suferi schimbări majore. Este evident că în
22

Nu este singular. Boala vacii nebune a dus la efecte poate mai dezastruoase. "Oamenii care
lucrează în afacerile cu vacanţe au suferit mai mult decât fermierii ale căror vite au fost infectate
de virusul bolii vacii nebune. Numai la începutul sezonului (primavara 2001 n.n.) am pierdut mai
mult de 186 milioane de guldeni. Fermierii, între timp au primit compensaţii pentru pierderile
suferite... Probabil toate vacanţele la ferme, şi nu numai vor fi compromise" declara Tim Bolweg
- preşedintele RECON (Association of Recreational Entrepreneurs din Olanda ) în In-sight vol. 2
nr. 3 Septembrie 2001. Dar, probabil boala vacii nebune nu putea fi transmisă spectaculos, la
televiziune cu o audienţă maximă, la ore de vârf, deşi pierderile omeneşti şi financiare sunt foarte
mari iar originile tenebroase - după unele opinii! La fel virusul gripei atipice (SARS).
23
v. şi Popescu, D. – Un debut fatidic pentru economia secolului XXI? Terorismul: între
aparenţe şi esenţe – în Revista Economică nr. 3(6) 2001 – Chişinău Sibiu 2001
24
vezi o altă viziune, care confirmă şi dovedeşte şi opinia noastră Meyssan, T. - Cumplita
Minciună – Editura Antet XX Press 2002, titlul original L’effroayable imposture Edition Carnot,
2002
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lumea globală nu se va putea trăi fără transportul aviatic. Dar ameninţarea
teroristă va schimba mult modul actual de a călători. Întâi vor fi necesare
investiţii masive în securizarea transportului, ceea ce înseamnă investiţii
uriaşe în care va trebui să fie implicat iarăşi statul şi de care vor profita în
primul rând structurile transnaţionale. Apoi însăşi călătoria ca atare se va
schimba: turistul va trebui să-şi asume şi un risc, care îi va da altă trăire.
Rezultatul va fi un nou tip de vacanţă dar poate şi o reorientare majoră în
destinaţii. Pe termen scurt este evident că ţările musulmane sau cele cu
sisteme politice instabile vor avea cel mai mult de suferit.
Vom asista probabil la o reorientare în alegerea mijloacelor de
transport. S-ar putea ca trenul şi automobilul să câştige mai mult teren. Nu că
ar fi mai sigure - teroriştii ameninţându-le la fel - ci pentru că credinţa
publică le simte aşa. Apoi va creşte, probabil, ponderea vacanţelor la distanţă
mică sau medie, a vacanţelor în propria ţară sau uniune multinaţională. Cert
este că fluxurile turistice majore îşi vor menţine caracteristica de a fi
cantonate între ţările dezvoltate.
Este posibil, să asităm la obişnuinţa populaţiei cu ameninţarea
teroristă (fenomen posibil în timp) pentru că pericolul la care se expune este
acelaşi şi acasă şi într-o staţiune (cel puţin pentru locuitorii din marile
metropole)
- funcţia de mass media a turismului va fi mai puternică. Pe măsură ce
populaţia conştientizează rolul mediilor tradiţionale (radio, televiziune, presă
etc.) în întreţinerea presiunii teroriste este de aşteptat ca să apeleze tot mai
des la probe irefutabile. De exemplu: oamenii de afaceri vor trebui să
călătorească; condiţiile de călătorie vor fi total diferite, costurile mai mari.
Dar vor avea mai multă încredere în informaţia directă, de la partenerul din
ţara unde trebuie să călătorească sau de la colegul care s-a întors de acolo
decât în ceea ce găseşte în presă. În acest fel rolul şi importanţa
touroperatorilor, a agenţiilor de turism va creşte, aceştia devenind consilieri
credibili.
Ridicarea alarmei generale în SUA de la galben la portocaliu a
coincis, surprinzător cu anunţarea obligativităţii introducerii măsurilor
speciale antiteroriste şi pe avioanele cargo, ceea ce pune în joc sume uriaşe
sau va reduce livrările “next day” din cauza costului prohibitiv. Concomitent
oficialii americani anunţau interzicerea accesului avioanelor care nu au
însoţitori înarmaţi, profesionişti, cu efect direct asupra preţurilor
transportului. Iar bugetele alocate securităţii pe perioada sărbătorilor de iarnă
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au fost practic nelimitate, acţionând ca un nou impuls pentru economia
americană şi USD.
În toate cazurile însă trebuie să subliniem că avem un fenomen
global, care este prezent pe tot globul dar care nu afectează întreaga
populaţie, ci numai anumite popoare. Pentru România esenţial este să nu fie
catalogată de potenţialii turişti străini în această zonă: restul sunt speculaţii
politice!
1.2 Revoluţia tehnico-ştiinţifică şi revoluţia culturală. Efectele
lor asupra civilizaţiei umane şi impactul asupra sistemelor
economice.
În literatura economică s-a creat o anumită ambiguitate a termenului
de "producţie". Majoritatea studiilor şi discuţiilor se axează pe ceea ce vom
denumi "industriile extractive", prin care înţelegem toate ramurile care
realizează o transformare a materiei în produse, indiferent dacă este vorba de
materii prime naturale, de însăşi pământul prin activitatea agricolă, sau de
prelucrarea unor produse ale muncii omeneşti ca de exemplu oţeluri speciale,
circuite integrate etc. Tot mai frecvent se vorbeşte de industria terţiarului, de
industria turismului, a serviciilor, de comerţul cu know-how, cu inteligenţă
etc.
După război, odată cu implicarea ştiinţei în toate domeniile vieţii
omeneşti asistăm la o schimbare radicală a întregului sistem economic uman.
Revoluţia culturală şi cea tehnico-ştiinţifică25, mai ales acum în etapa
revoluţiei "informaţionale" şi "organizaţionale" a produs mutaţii adânci în
procesul însuşirii de către om a resurselor materiale. Omenirea, pentru a se
perpetua şi dezvolta, a ajuns în faza înterpunerii, în procesul muncii, între om
şi natură, a unui ansamblu cognitiv şi tehnic atât de complex încât acesta a
început să aibă o autonomie internă, propria sa entropie, astfel încât
"producţia" elementelor necesare supravieţuirii şi dezvoltării nu se mai
limitează numai la transformarea materiilor naturale în produse, ci prin feedback, se extinde la modificarea majoră a însăşi naturii umane, inclusiv a
naturii parţial creată de om, ca şi a domeniilor considerate tradiţional ca
"suprastructură": ştiinţă, cultură, ştiinţe sociale, educaţie etc. Nu se mai poate
gândi astăzi, să desfăşori activităţi în ramuri de vârf fără prezenţa unei forţe
25

Poate surprinde ordinea termenilor: este deliberată şi o promovăm. Suntem în situaţia
cunoscutei întrebări “ce a fost mai întâi: oul sau găina?”. La fel aici: ce a fost mai întâi: gândul,
mutaţia în mintea omului (cultura) sau suportul tehnic care dă “viaţă” zborului minţii (ştiinţa,
tehnica)
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de muncă care să nu fi încorporat şi să nu folosească resurse largi din
domeniul cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice şi culturale, din "natura" cognitivă
creată de om.
Din păcate, cvasitotalitatea cercetărilor economice se apleacă asupra
producţiei "clasice", fie de tip industrial sau agricol, transporturi etc. adică
asupra structurilor actuale sau trecute ale vieţii economice. Destul de rar apar,
la noi, lucrări asupra sectorului terţiar, structură a viitorului, deşi majoritatea
studiilor de prognoză prevăd o creştere spectaculoasă, o dezvoltare rapidă, o
promovare ridicată a acestui sector în viaţa de mâine.26
"Este simptomatic, pentru confuzia care domină teoriile economice
referitoare la servicii, faptul că şi în prezent continuă disputele privitoare la
caracterul neproductiv al serviciilor"27. Omenirea se află încă sub şocul
produs de conştientizarea puterii economice, ideologice şi emoţionale pe care
o oferă imaterialul. "Controversa este în continuare alimentată de lipsa de
informare şi mai ales de caracterul sumar şi inconsistent al conceptualizării
noului domeniu economic – imaterialul”28. Şi, subliniem problematica
întregului sector imaterial - din care face parte şi turismul - întrucât,
însumând valorile tranzacţiilor internaţionale invizibile, a fluxurilor
financiare internaţionale, rezultă că volumul fluxurilor internaţionale
imateriale este de 50-70 de ori mai mare decât cel al comerţului internaţional
cu bunuri materiale29. Contribuţia sectorului de servicii la formarea
produsului intern brut a ajuns în medie la 67 % în ţările membre OECD şi
chiar şi în ţările în curs de dezvoltare cu venit sub 610 USD/ loc. la 38 % în
medie. Ponderea fluxurilor invizibilelor în comerţul mondial a ajuns la 37,4
% în 199730. Tranzacţiile cu servicii internaţionale reprezintă în mod constant
cca. 20 % din comerţul mondial total
Timp de milenii omul s-a luptat continuu, cu natura în scopul
adaptării acesteia nevoilor sale. În ultimele decenii asistăm la un proces nou,
în care omul îşi contruieşte propria natură, care se suprapune şi înlocuieşte
pe cea veche – “naturală”. Atât ca mediu cât şi ca univers interior. Aceasta
mi se pare principala caracteristică a timpului pe care îl trăim. Economia
26
vezi Rotariu, I. - teză de absolvire curs postuniversitar, sub conducerea Vacărel, I. 1986
publicată ca: “Probleme actuale ale relaţiilor economice, valutare şi fiscale internaţionale Exportul Intern“, Editat de Intertourism - Sibiu 2000
27
Cristiana Cristureanu – Economia imaterialului: tranzacţiile internaţionale cu servicii, 1999.
Bucureşti. Ed. All Beck pag.5
28
idem pag. 2
29
Bretob Th. – La dimension invisible, Ed. Odile Jacob, 1994
30
Anuarul Statistic al Băncii Mondiale 1999
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continuă să transforme entropia înaltă în entropie joasă31, dar într-un mod şi
cu un scop total diferite. Acest proces implică responsabilităţi extraordinare.
Sunt multe lucrări care au încercat să prefigureze viitorul omenirii.
Unele pesimiste, chiar alarmiste, altele optimiste sau cumpătate. Dintre
acestea menţionez numai lucrarea "Omenirea la răspântie " a lui M.
Mesarovic şi E. Pestel32 pentru gradul ridicat de validare în timp. Dar, cu
toată mulţimea ecuaţiilor luate în calcul, de multe ori se pare că pădurea nu se
mai vede din cauza copacilor, realitatea amână termenele fatidice prezise.
Fenomene noi, de substanţă, procese specifice determină dezvoltarea vieţii
economice fără ca ele să fie între cele estimate. Să ne gândim numai la noua
faţă a terorismului global!
Tema lucrării noastre pare, la prima vedere, pentru economişti o
lapalisadă33 : atât de des sunt folosiţi în zilele noastre termenii de
"globalitate" şi "turism" ! Cercetarea întreprinsă confirmă întrutotul aceasta.
Dar a adus în analiză şi reflexie aspecte nebănuite, pe unele supunându-le
acum atenţiei Dumneavoastră
În cele ce urmază ne vom opri numai asupra a trei dintre ele:
1.3 Fordismul: începutul unei noi economii
Teoriile economice nu se nasc din nimic. Majoritatea pornesc de la
realitatea trecută sau contemporană. Altele vor să corecteze realitatea zilei
pentru un mâine mai bun. Puţine sunt pur teoretice, “artă pentru artă”. Iar
teoria are multe probleme la validarea în practică.
Marile descoperiri geografice (transportul lesnicios şi schimbul
neechivalent, baza îmbogăţirii, a acumulărilor, inclusiv a reginei Angliei, ce
avea să pună bazele unui imperiu uriaş, încă viu prin Commonwelth) au fost
dublate în perioada revoluţiei industriale de exploatarea dură a propriilor
populaţii, pentru care o întreagă literatură stă mărturie. Cert este că în toată
această perioadă economia era încă într-un stadiu patriarhal, în ciuda
producţiilor mari din unele manufacturi şi a comerţului intens (şi romanii
31
vezi Georgescu N. Roegen - Legea entropiei şi procesul economic, Ed. Politică, Bucureşti,
1996.
32
Vezi în aceiaşi idee “Galaxia Gutemberg” a lui M. McLuhan, “Megatendinţe”a lui J. Naisbitt
etc. până la Tofler, etc.
33
lapalisadă: fapt evident, de necontestat. Vine din franceză, din textul înscris pe crucea
cavalerului Lapalisse, cu înţeles evident: "Lapalisse segniorul murit-a colea, O clipă înainte ca
duhul să-şi dea, Seniorul era încă în viaţă"

24

aveau ateliere cu mii de sclavi, mine sau latifundii, care nu se deosebeau
principial de noile fabrici). Două argumente:
- dacă aveai nevoie de vase te gândeai la un olar, un sticlar sau un
producător de articole din tablă. Dacă vroiai să călătoreşti te duceai la
transportatorul local. Chiar dacă producţia nu mai era artizanală, ci de
fabrică! Cumpărai ceea ce găseai, iar dacă se strica, de regulă trebuia să
cumperi unul nou în întregime.
- acumularea primitivă, fie în antichitate, Evul Mediu sau epoca
industrializării se baza pe o ecuaţie simplă: patronul plătea cât mai puţin,
muncitorul cheltuia cât primea şi-i ajungea pentru supravieţuire lui şi
familiei. Raportul era atent observat.34 Fără nici o risipă pentru muncitor.
Practic totul era făcut de mână chiar dacă poate şi cu ajutorul maşinilor.
Şi aceasta a durat pe tot parcursul primilor 800 de ani ai mileniului. O
manufactură de talia lui General Motor ar fi fost de neînţeles pentru
Napoleon la 1812 sau Wilhem Cuceritorul la 1066.
Dar, americanii de origine europeană, neastâmpăraţi şi inventivi,
sprijiniţi de guvernul Statelor Unite au trecut la construcţia de maşini de mare
precizie pentru fabricarea de arme cu piese ce se puteau schimba, fiind
identice cu cele originale.35 Pistoalele Colt au cucerit încrederea americanilor.
Englezii au venit rapid să preia sistemul. Se născuse producţia de masă!
Saltul calitativ, deşi numai unul tehnic, trebuia dublat de unul cantitativ.
Precizia maşinilor unelte a devenit atât de mare încât, în Detroit producătorii
se călcau unul pe altul, cu minţile înfierbântate, să se îmbogăţească.
Fabricarea bicicletelor explodase. Henry Ford a intrat în industria
automobilistică, încă artizanală la acea vreme, încă din 1890. Şi-a adunat o
echipă bună în jur. În 1906 preia controlul întregii fabrici şi produce Modelul
N pe care ar fi vrut să-l vândă cu 500 USD. Dar cererea era redusă, veniturile
clasei mijlocii erau mici. Nici ritmul montajului nu era suficient de ridicat
pentru o producţie pe scară mare. Idea liniei de montaj a fost preluată de la
abatoarele din zonă şi a trebuit ceva timp până a fost pusă la punct. În 1913,
în strict secret se ajunsese la montarea a 10 maşini simultan pe linie. La 30
aprilie 1914 se asamblau 1212 maşini în opt ore de lucru, adică o medie de o
oră şi 33 min. per maşină. Şi bulgărele s-a pornit: 168200 buc. în 1914,
248307 buc. în 1915, şi 1,8 milioane în 1923. Modelul T, la un preţ de 260
USD/buc. Clasa de mijloc avea acces la automobil. Ford pusese America pe
roate. Ford nu recunoşte că s-ar fi inspirat din metodele tayloriste, deşi
trebuie să-i fi fost cunoscute.
34
35

v. şi teoria clasicilor începând cu W. Petty
Hounshell, H – From the American System to Mass production, 1800-1932”
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Oricum, linia de montaj obliga la descompunerea mişcărilor pe faze, pe
operaţii simple pe care un muncitor să le poată învăţa rapid, pentru a folosi
masa mare de imigranţi din zonă, dar şi pentru a putea menţine “tactul”
liniilor de montaj la care lucrau 30000 de muncitori. Fluctuaţia era imensă,
cuvântul de ordine era “mai repede” spus în engleză, polonă, italiană sau
germană. Trebuia o soluţie.
Nu linia de montaj este cea care a schimbat din străfunduri economia
mondială, punându-şi amprenta şi pe economia de azi. La 5 ianuarie 1914
Ford ia o decizie care îi va înfuria pe rivali, dar va transforma din temelie
economia: măreşte substanţial salariile muncitorilor la 5 USD pe zi ceea ce
însemna că o maşină putea fi cumpărată şi de clasa muncitoare, fiind
echivalentul a 52 de zile de muncă. În opinia noastră, acesta a fost elementul,
care a creat producţia de masă în SUA şi apoi în Europa. Muncitorul
primea ca salar nu numai strictul necesar ci şi un plus substanţial care îi
mărea artificial puterea de cumpărare faţă de timpul trecut. Plata peste
echivalentul reproducerii simple a forţei de muncă a dus la calmarea
tensiunilor sociale, la un trai peste nivelul tradiţional din timpul revoluţiei
industriale şi de mai înainte, la consumul de masă. Muncitorul nu mai trebuia
“împins” să lucreze, o făcea singur să-şi potolească lăcomia şi orgoliul. Iar
masa aducea profit maxim, ca masă, de această dată.
Ford devenise o legendă aşa cum este Bill Gates astăzi. Poate că
“metoda” Ford ar fi rămas o reuşită solidară. Geniul lui Ford, sau al celor din
jurul lui a avut grijă s-o facă să triumfe. Circulă şi acum o anecdotă privind
răspunsul lui Ford întrebarea privind reţeta lui de succes: “calul” său a fost
J.B. White: şeful biroului din Detroit al Wall Street Journal36! Tocmai
utilizarea presei, ajunsă deja la producţie şi consum de masă graţie rotativei,
care a adus preţul unui ziar aproape la nimic a fost cea care a răspândit şi a
încins spiritul american, transformându-l în consumator de masă;
nomazi fiind, autoturismul a înlocuit calul. Exemplu va fi urmat de Alfred
Sloan şi GM sub deviza “pentru orice pungă şi orice nevoie”. Şi de aici
urmează restul: petrolul, drumurile şi autostrăzile, turismul, mai apoi
societatea de consum.
Teoria fordistă este cunoscută. Până acum n-am găsit însă subliniat şi pus
în valoare tocmai elementul de salt calitativ al fordismului: creşterea
deliberată a puterii de cumpărare. În anexa 5 dăm principalele caracteristici
ale fordismului în viziunea lui Walter Briggs (2000): producţia de masă, stat

36

culeasă din Muzeul Ford din Highland Park din Detroit.
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naţional, ierarhie pe verticală, clase sociale, standardizare, planificare,
reglementare – într-un cuvânt certitudine.
Un nou impuls va fi dat în 1951 când Diners Club va lansa cartea de
credit de "credit" (din 1950 atât Diners Club cât şi American Express
lansaseră deja cartea de credit de "debit", de cheltuieli) pentru 200 de clienţi
care le puteau folosi în 27 de restaurante din New York!!! care va amplifica
apoi, ca un bulgăre de zăpadă creditul în economia americană şi apoi în
lumea întreagă. Astfel, în ţările dezvoltate se ajunge să se cheltuiească azi de
cca 10 ori peste posibilităţile normale ale populaţiei. La aceasta se adaugă
mijloacele financiare simbolice ce circulă pe reţelele informatice ale pieţelor
financiare. Situaţia este, grosier comparată similară celei din '29, dar de mult
mai multe ori mai gravă, simbolurile având acum o mult mai mică acoperire
în economia reală, ca cerere solvabilă. Mai mult economia simbolurilor
începe să devină independentă şi să aibă propria ei entropie. Astfel, creşte
"disponibilul" bănesc al populaţiei dar şi "fondurile" pentru investiţii:
rezultat: expansiunea - printre altele - a activităţii turistice legată de ţările
dezvoltate. 37
Şi tăvălugul noii economii, pusă în mişcare după război, contrar
sfaturilor lui Keynes nu se opreşte aici. Economiştii din ţările ex socialiste
erau terorizaţi de mărimea stocurilor din industrie, una din cauzele care
“ţinea” pe loc economia planificată. Acelaşi element a fost scos în evidenţă şi
de comentatorii vestici pentru a arăta superioritatea economiei de piaţă.
Stocurile înseamnă muncă aruncată, entropie joasă irosită. O privire mai
atentă asupra cifrelor economiei americane sau a altor economii dezvoltate,
cu consum de masă, scoate imediat în evidenţă stocurile gigantice din reţelele
de distribuţie, de la supermarketinguri la micile magazine. Fără să le vezi în
realitate cifrele rămân cifre! Dacă în cazul produselor alimentare asistăm la o
adevărată risipă, în pofida valorificării industriale a alimentelor care depăşesc
timpul foarte scurt de garanţie, mărfurile industriale sunt şi mai greu
reciclabile şi “recuperabile”, mai ales că valorile sunt mai mari. Şi totuşi, ce
se întâmplă cu aceste stocuri imense? Soluţia: mutarea lor la populaţie,
cumpărarea peste nevoi şi puterea de consum, în final aruncarea lor de către
consumatorul mult prea lacom, dispus să muncească greu, să-şi satisfacă
plăcerea de a cumpăra, pentru ca apoi să arunce. Ceea ce rămâne este
“plăcerea”. Fenomenul este mai greu de remarcat, deşi are la bază aceiaşi
idee a lui Ford: plata peste nevoi, consumul de masă, profitul maxim ca masă.
37
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Postfordismul postmodernist are alte caracteristici: producţia orientată
spre consumator, globalizarea, societatea fragmentată, stilul de viaţă, nu
marfa, valoarea simbolului, improvizaţia, dereglementarea, incertitudinea.
Sistemul economic are însă acelaşi scop: profitul maxim. v. anexa 5
O posibilă direcţie de aprofundare a cercetării, pentru a ilustra atipicul
fenomenelor reale comparative cu “standardele” teoriei poate fi următoarea:
Sistemele “productive” ale societăţii postindustriale sunt atât de
performante încât un număr foarte mic al populaţiei poate asigura producerea
cantităţilor necesare vieţii îmbelşugate a societăţii acestor ţări, în plus şi un
surplus suficient pentru export, care ar putea acoperi necesarul considerat
normal pentru întreaga planetă. Totuşi acest surplus este limitat fizic. Trecând
peste considerentele morale, chiar ale milei creştine imperativul economic al
profitului prevalează. Astfel, spre exemplu, în UE suprafeţele agricole
exploatabile sunt strict limitate pentru a menţine un nivel acceptabil al
producţiei care să nu ducă la supraproducţie şi deci la prăbuşirea preţurilor,
situaţie greu de controlat şi imaginat acum când “economia simbolurilor”
reprezintă de câteva ori volumul “economiei fizice”. Şomajul astfel rezultat
trebuie absorbit, într-un fel sau altul. Dezvoltarea sectorului de servicii este
supapa la îndemână.
S-a ajuns astfel ca, de exemplu, în aceiaşi fermă o generaţie să se
ocupe de apricultura clasică, deosebit de productivă iar cealaltă generaţie să
fie nevoită să se îndrepte spre servicii, ca agroturismul. UE alocă fonduri
însemnate pentru astfel de conversii. Amenajarea “destinaţiilor turistice”, a
zonei devine deosebit de laborioasă dar şi prioritară. O imensă muncă de
persuadare a populaţiei este atent coordonată. S-a început cu inocularea
obişnuinţei de a călători: în împrejurimi (distanţa medie a deplasării turistice
este de 65 de mile) mai ales pe timpul weekendului. A fost susţinută şi
dezvoltată o infrastructură specială care să implice costuri mici (campinguri,
spaţii pentru rulote, cicloturism, plimbări, drumeţii etc.). Se explică astfel de
ce 80% din circulaţia turistică este cea locală, naţională.38 O bună parte a
forţei de muncă “disponibilă” este angajată în susţinerea activităţii turistice:
amenajarea destinaţiei turistice, întreţinerea utilităţilor, sport şi agrement,
servicii de promovare, informare, ghidaj etc.
Acest fenomen este mai vizibil în ţările cu venituri mari pe cap de
locuitor şi economii dezvoltate: Olanda, Danemarca, Suedia, Elveţia, Marea
Britanie, Elveţia. Dar acestea sunt şi ţările care fac eforturi deosebite pentru
ajutorarea ţărilor estice, mai ales pentru dezvoltarea agroturismului.
38
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Veniturile din agroturism nu sunt mari dar permit totuşi un venit acceptabil şi
mai ales ocuparea forţei de muncă în mod permanent deşi circulaţia turistică
este sezonieră (în extrasezon are loc conservarea, modernizarea, repararea şi
apoi deschiderea bazei materiale). Se pune legitim întrebarea: de ce acest
interes şi acest efort, mai ales din partea unor oameni obişnuiţi cu munca
şi cu profitul, pentru care ajutorul trebuie să îmbrace, în practică, forma
sponsorizării sau filantropiei.
Am ajuns la concluzia că evoluţia demografică a Europei a adus
ambele categorii de ţări în aceiaşi poziţie: scăderea populaţiei pe termen
mediu şi lung şi o presiune crescândă a imigraţiei, mai ales din afara Europei.
Mai mult, o dată început procesul de lărgire al UE, s-a decis şi modernizarea
progresivă a economiilor aderente. Acesta înseamnă economii performante,
similare celor din Europa de vest ceea ce presupune şi un viitor şomaj
asemănător. La care se adaugă, pentru sectorul agricol – pentru a păstra
exemplu – necesitatea reconversiei, sau mai precis a reorientării profesionale
a unei mari părţi din populaţie. În România aproape 50% din populaţie
locuieşte în mediul rural şi în majoritate are sursele de venit în acel loc. Ori,
ca efect al integrării numai o mică parte a populaţiei se va ocupa de
agricultură, de agricultura industrializată. Pentru România am putea să luăm
în cosiderare un procent de 50% - 7-8% = 42-43% din populaţie care va fi
afectată de efectele integrării. Chiar dacă numai jumătate din aceasta va
trebui să îşi găsescă o nouă activitate şi ajungem la cifre impresionante, de
ordinul milioanelor de oameni. Normal, acest proces nu este imediat. Se vor
parcurge, similar altor ţări care au aderat la UE etapele migrării, întâi limitate
a forţei de muncă pentru perioade scurte, apoi la emigrare efectivă, pe măsura
ajustărilor economice şi dezvoltării noii configuraţii economice naţionale.
Este sigur însă că nu se poate accepta, din cauza riscului social folosirea
sistemului “ajutoarelor” de şomaj, sociale etc. Forţa de muncă trebuie ţinută
sub presiune, antrenată pentru efort.
Idea adânc înrădăcinată în imaginea românilor că ţara noastră are o
natură care permite turismul ecologic, agricultura ecologică este falsă.
Standardele pentru includerea lor ca “ecologice” sunt ridicate, necunoscute
de marea masă a românilor şi contrazise de realităţi. Gradul de deteriorare a
biosistemelor este mult mai ridicat decât în ţările vestice unde ample acţiuni
de ecologizare au avut loc. Este suficient să amintim cantitatea mare de
gunoaie de pe marginea şoselelor româneşti în comparaţie cu utilităţile
existente în vest sau depoluarea Rinului şi starea reală a apelor noastre. Iată
deci zone largi deschise pentru viitorii şomeri. Şi situaţia, cu diferenţele
corespunzătoare este similară şi pentru celelalte ţări aderente. De unde se vor
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finanţa însă aceste activităţi? O primă sursă sunt fondurile comunitare de
preaderare, de aderare, de reconversie etc. (menite să “plătească pacea
socială” şi aderenţa la uniune) la care se vor adăuga cofinanţările. Apoi, pe
măsura conturării noii economii postintegrare, aceasta va trebui să finanţeze
şi ocuparea forţei de muncă "disponibile relativ" pentru a evita un şomaj
peste nivelul general admis în UE. Agroturismul este una din căi. O altă
pârgie o constituie dezvoltarea birocraţiei, dar a unei birocraţii eficiente, aşa
cum există, funcţionează şi se dezvoltă ea în ţările dezvoltate, asigurând atât
locuri de munncă, şi deci pace socială dar şi potenţarea actului economic şi
social, în final maximizarea profitului şi, concomitent a plăcerii de a trăi a
întregii populaţii.
Putem afirma că integrarea are cauze, moduri de operare şi finalităţi
mai puţin dezbătute până acum. Ele derivă din unitatea intimă a Europei, a
modului european de gândire şi viaţă, din cerinţele sistemului tehnicoeconomic şi cultural al societăţii contemporane care acţionează, după o
analiză atentă, unitar. Cercetarea poate fi extinsă şi în alte domenii, cu
rezultate similare; viziuni noi privind postfordismul, economia contemporană
1.4 Economia complectă: ciclul pace – război - pace. Un ciclu pe
orizontală?
“Nici un alt subiect nu este ignorat cu atâta uşurinţă de către noi, cei
suficient de norocoşi să trăim în pace. În fond, cu toţii avem propriile noastre
războaie personale de supravieţuire: câştigarea pâinii, îngrijirea familiei,
lupta cu bolile. Totuşi, felul cum ne purtăm războaiele intime, pacifice, cum
ne trăim vieţile cotidiene, este profund influenţat de către războaiele reale, şi
chiar imaginare, din prezent, trecut sau viitor”39
Cu atât este mai surprinzătoare constatarea că ştiinţa economică
“civilă” nu se ocupă de loc de economia perioadelor de război din istoria
lumii sau chiar din contemporaneitate. Studiile realizate de militari sunt cvasi
ignorate sau inaccesibile economiştilor “laici”. Ori, pe scara timpului,
perioada de război este poate la fel de întinsă în timp ca şi cea de pace.
Istoria ne arată, că marile descoperiri tehnice au fost legate de arta
războiului. Nu ştim dacă homo sapiens a folosit la început uneltele să-şi
obţină hrană sau să se apere. Cert este că ultimile trei secole stau sub semnul
lui Marte, în ceea ce priveşte progresul tehnic. Abia după ce n-au mai fost un
secret militar, descoperirile au fost extinse la domeniul civil. De la căderea
39

Toffler, A., H. – Război şi antirăzboi – supravieţuirea în zorii secolului XXI, Editura Antete
1995

30

mărului lui Newton, la ghilotină şi abia apoi la maşinile de decupat; întâi
navele cu aburi de război, abia apoi marina comercială; întâi avioanele
militare şi apoi zborurile civile; întâi Hiroşima şi apoi centralele electrice etc.
etc. Trebuie să amintim, că Războiul Rece a dus la programul NASA, cu
componenta militară, la nivelul actual al “războiului stelelor” mai presantă
poate decât cercetarea ştiinţifică sau aselenizarea - investiţie uriaşă ale cărei
“reziduri” de cercetare, aplicate în economia civilă aveau să transforme
lumea: mase plastice, fibra de nailon, chimicalele, tehnicile de refrigerare etc.
Nu putem decât să bănuim efectele cursei înarmărilor asupra tehnicii din
fostul URSS, din China sau Israel.
Teoria economică clasică analizează ciclurile de producţie, cu
perioadele lor de avânt, dezvoltare maximă şi apoi de decădere. Mult mai
puţine sunt studiile care se ocupă de ciclul pace-război-pace-război.
Fenomenul este prezent de la începuturi, dar se limita la viaţa unei
comunităţi. O dată cu apariţia statelor naţionale acest ciclu a început să
difuzeze de la un stat la altul, pentru ca, prin cele două războaie mondiale să
devină ciclul economiei mondiale ca ansamblu.
Perioada premergătoare războiului a fost una de schimbare a
sistemului de proprietate, guvernele preluând controlul asupra economiei
pentru a acumula resursele necesare pentru luptă. Militarizarea economiei, a
însemnat îngheţarea pieţelor libere, preluarea controlului asupra economiei de
către stat, alocarea unui părţi consistente din buget spre domeniul militar,
subordonarea muncii populaţiei efortului de război. Aceste fenomene nu au
fost atât de vizibile ca la cele două conflagraţii mondiale, când efortul a fost
concertat şi simţit de majoritatea populaţiei lumii.
Economia de război are legile ei. Genii economice au apărut în
statele beligerante atât în timpul pregătirii războiului, al începutului lui dar
mai ales în timpul lui, când succesul pe câmpul de luptă depindea de victoria
din economie. În această perioadă au loc şi marile salturi sociale, ca după cel
de-al II-lea război mondial când, pentru obţinerea victoriei şi mobilizarea
eforturilor populaţiei se fac promisiuni mari, imposibile înaintea războiului
(reforme agrare, emancipare, accesul la abundenţă, eliberarea şi/sau cucerirea
popoarelor de sub jugul capitalist/comunist, etc.)
După război, pe lângă reconstrucţie, ajutată substanţial prin trecerea
spre economia civilă a noutăţilor tehnice militare are loc şi un proces radical
privind proprietatea. Economia etatizată trebuie “democratizată”, proces
obţinut prin privatizare, proces esenţial pentru reactivarea pieţelor libere, a
liberei concurenţe, singura capabilă să aducă bunăstarea. Procesul are
particularităţi funcţie de ţară.
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Efortul făcut de economiile naţionale în perspectiva războiului
franco – prusac şi apoi al celor două războaie mondiale poate fi ilustrat prin:
Număr de ore lucrate 1870-1998 – milioane ore
Ţara
Austria
Belgia
Danemarca
Finlanda
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Norvegia
Suedia
Elveţia
Marea
Britanie
Subtotal
Europa Vest
Irlanda
Spania

1870
6096
6346
2425
2312
52421
45979
39740
4096
2079
5663
3883
39260
210242

număr ore lucrate
1913
1950
855
6353
8794
7628
3260
4516
342
3987
50137
37871
78380
66573
44745
37693
6070
9097
2547
3000
6734
6676
4996
4796
52176
43859
269318

1973
5618
7016
4226
3745
37960
64019
36605
9018
2884
6094
6325
52328

232049 225838
2745
25656

2145
28017

1990
5425
6849
4377
4148
34831
57641
38436
8512
2964
6733
5858
44104

populaţia
1950
6.9
8.6
4.2
4
41.8
68.4
47.1
10.1
3.2
7
4.7
49.8

2000
8.1
10.3
5.3
5.2
59.3
82.3
57.5
15.9
4.5
8.9
7.2
58.7

255.8

523.2

2490
25525

3
28

3.8
40.8

1998
5640
5905
4481
3675
34108
54971
36661
10369
3000
6295
6141
40383

219327 211828
1914
25019

Australia
Canada
USA

1855
3752
55029

5028
7851
66644

6358
9971
9894 15811
77289 107389

13058 14198
22290 23924
121918 114518

8.2
13.8
157.8

19.2
30.8
285

Japonia

55029

66644

77289 107389

121918 114518

83.6

127

13874
36056
4990
8930
18882
6127
3423

22074 24853
105427 117761
8787 10938
2161 24788
51304 65339
14371 18189
11068 14900

17.1
54
6.1
12.6
27.8
7.6
5.1

37.1
171.8
15.2
42.1
99
26
24.3

Argentina
Brazilia
Chile
Columbia
Mexic
Peru
Venezuela

18766
69512
5658
14165
31286
9116
6559

Sursa:The World Economy: a Millenium Perspective, Maddison (OCDE
2001)
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Totalul chetuielilor guvernamentale
ca procent din PIB în preţuri curente, Europa de Vest, Statele Unite şi
Japonia, 1913-1999
Ţara
1913
1938
1950
1973
1999
Franţa
8,9
23,2
27,6
38,8
52,4
Germania
17,7
42,4
30,4
42,0
47,6
Olanda
8,2
21,7
26,8
45,5
43,8
Marea Britanie
13,3
28,8
34,2
41,5
39,7
Medie aritmentică
12,0
29,0
29,8
42,0
45,9
Statele Unite
8,0
19,8
21,4
31,1
30,1
Japonia
14,2
30,3
19,8
22,9
38,1
Sursa:The World Economy: a Millenium Perspective, Maddison (OCDE
2001) pag. 131

Ar fi deosebit de interesant să putem analiza în detaliu aceşti
indicatori. Din păcate, “rupturile” în seriile statistice nu ne permit. Dar, chiar
starea de fapt: în structura cheltuielilor guvernamentale, la poziţia “cheltuieli
militare” statisticile marchează de regulă “x” din cauza nedisponibilităţii
datelor marilor producători de armament.
Cel mai interesant este ciclul de după cel de-al doilea război
mondial: pe de o parte, în “lagărul socialist”, închis prin Cortina de Fier
destul de tîrziu (1968) se trece la un nou sistem, iar pe de altă parte, în
democraţiile vestice, după blocarea extinderii comunismului şi menţinerea lui
în limitele convenite prin înţelegerile politice ale tratatelor de pace, se revine
la economia de piaţă prin privatizări succesive, unele încă în curs. Excepţia
din tările rămase sub ocupaţie sovietică, unde s-a trecut la etatizarea
economiei, la dezvoltarea industriei, mai ales a industriei grele poluante,
intens consumatoare de energie inferioară, cu costuri reduse cu forţa de
muncă, în tradiţia rusă întemeiată de Petru cel Mare, la costituirea de imense
stocuri, mai ales de materii prime prelucrate primar, avea să se încheie la
Malta. Dar până atunci, Războiul Rece va schimba evoluţia clasică a etapei
de reconversie a economiei de război spre economia de pace.
Ciclul pace-război-pace nu pare atât de important prin prada de
război obţinută cât mai ales prin “primenirea” societăţilor, fie ele state
naţionale sau colectivităţi mai mari sau mai mici. Studiul ciclului economic
întreg, inclusiv cu perioada de război poate pare straniu cercetătorului
academic. Atât numai că, şi acesta ştie că seniorii războiului gândesc altfel.
Clausewitz scria despre “războiul absolut” şi spunea: “războiul nu
este decât continuarea politicii prin alte mijloace” şi vedea armata ca pe un
instrument al strategiei politice. Generalul german Erich Ludendorff a lărgit
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conceptul de “război total”. Teoreticienii nazişti au extins ulterior ideile de
război total, negând realitatea păcii însăşi şi insistând că pacea nu ar fi decât o
perioadă de pregătire pentru război – “războiul dintre războaie”. Mareşalul
Şapoşnikov, care a condus Academia Frunze din 1925 în 1945 parafraza
“dacă războiul nu este decât continuarea păcii prin alte mjloace, pentru noi
pacea nu este decât continuarea războiului prin alte mijloace” Războiul total
avea să fie purtat pe cale politică, economică, culturală şi propagandistică,
întreaga societate fiind convertită într-o unică “maşină de război”. Războiul
total reprezenta raţionalizarea în stil industrial împinsă pînă la extrem.
De ce am insistat atât pe tema război-pace, economie de războieconomie de pace? Ce legătură poate avea cu turismul, când acesta
încetează în timpul războiului? Ultima jumătate de secol a schimbat multe în
lume. Azi trăim a epocă ciudată, adusă de Războiul Rece: starea de pacerăzboi continuă.
“Să nu credeţi că izbucnirea celui de-al treilea război mondial va fi
marcată de explozia primelor arme nucleare. Războiul a început de mult. Ne
aflăm chiar în miezul acestui conflict, dar nu o ştim, pentru că el nu îmbracă
formele şi aparenţele exterioare ale războaielor clasice de odinioară.
Singurele evidenţe militare ale acestui război sânt conflictele locale sau
regionale. Aş mai adăuga şi terorismul…” spunea Contele de Marenches,
şeful SDECE (Serviciul de Documentare Externă şi Contraspionaj din Franţa)
încă în 1986.
“Remiza nucleară SUA-URSS a stabilizat lumea după 1950, divizată
în două tabere clar definite. Din 1960 ‘războiul’ între puterile nucleare a fost
’distrugerea reciproc-asigurată’. În ultimii ani s-au cheltuit aproape un trilion
de dolari anual în scopuri militare ca ‘prime de asigurare’ plătite de marile
puteri ca războaiele să nu intre pe teritoriul lor. Dar ele au alimentat
războaiele locale … “ întăreşte Alvin Tofler.
Constatăm singuri: războiul din Coreea 1950-1953, războiul din
Vietnam 1957-1975, războaiele arabo-israeliene 1967,1973,1982, războaiele
din Golf 1990-1991, 2003, războaiele din Afganiastan 1998, 2002 etc. Dar
au fost conflicte în Burundi, Bolivia, Cipru, Sri Lanka, Cuba, Madagascar,
Cecenia, Iugoslavia dar şi în Budapesta, deportări şi lagăre în Rusia,
România, China,etc. Între 1945-1990 numai trei ţări au fost complet
scutite de război. Denumirea de perioadă “postbelică” este un amestec de
tragedie şi ironie. Dar perioada de după 1950 este şi perioada naşterii şi
dezvoltării turismului de masă.
Argumentul geo-economic este insuficient pentru a explica lumea de
azi. Prin folosirea numai a factorilor economici şi militari se ignoră rolul
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ştiinţei, culturii şi informatizării care sunt adevăratele motoare ale progresul
de azi, chiar şi în domeniul militar, în economiile avansate.
Dacă lucrările academice sunt mai rare, literatura pe această temă
este foarte bogată. Amintim de Huntington doar pentru că a aşezat pe Carpaţi
falia între ortodoxismul estic şi catolicismul şi protestantismul vestic;
deocamdată, tot Balcanii au fost zona de pulbere prin prăbuşirea Iugoslaviei.
Este de notat că, în ciuda inviolabilităţii frontierelor, atât de clamată de
marile puteri, totuşi după 1989, în Europa au căzut cele dintre Germanii, din
Cehoslavacia şi cele din Iugoslavia, ultima în urma unei lungi perioade de
violenţă încă neîncheiate. În Orient Hong Kong-ul, Macao. Şi URSS-ul!
Noi vom puncta numai teoria lui Tofler40. El distinge în evoluţia
omenirii trei perioade:
Civilizaţia Primului Val care a fost şi este încă inextricabil ataşată
de pământ. Indiferent de forma locală, indiferent ce limbă vorbesc
reprezentanţii săi, ea este un produs al revoluţiei agricole. Chiar şi astăzi,
mulţimi de oameni trăiesc şi mor trudind solul neînduplecat, la fel cum
făceau strămoşii lor cu secole îm urmă.
Civilizaţia celui de-al Doilea Val ale cărei origini se află în dispută.
Unii istorici îi urmăresc originile până în perioada Renaşterii sau chiar mai de
demult. Dar viaţa marilor mase de oameni nu s-a schimbat în sens
fundamental până acum aproximativ trei sute de ani. (în concepţia lui Tofler
n.n.). A fost momentul primei aplicări economice a maşinii cu aburi şi al
începutului proliferării fabricilor în Marea Britanie, Franţa şi Italia. Ţăranii
au început să se mute la oraş. Idei noi şi îndrăzneţe intrau în circulaţie: ideea
de progres; strania doctrină a drepturilor individuale; noţiunea rousseauistă a
contractului social; laicismul; despărţirea bisericii de stat şi insolita idee că
liderii trebuie aleşi prin voinţa populară, nu ca drept divin. Şi mai ales un nou
mod de creaţie a averii – producţia în fabrică transformată curând în
producţia de masă, consumul de masă, învăţământul de masă, mijloacele de
informare în masă, toate conexate şi slujite de instituţii specializate - şcoli,
corporaţii şi partide politice. În SUA a fost nevoie de un război civil, în
Japonia de Revoluţia Meiji, în Europa de Napoleon. O lume bisecţionată.
Civilizaţia celui de-Al Treilea Val, apărută numai într-un număr
restrâns de state vinde lumii informaţii şi inovaţii, management, cultură
superioară şi populară, tehnologii avansate, software, educaţie, instruire,
asistenţă medicală şi alte servicii, primind produsele primului şi celui de-al
40
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doilea val. Unul din aceste servicii poate reieşi foarte bine şi ca fiind protecţia
militară bazată pe comanda asupra forţelor superioare tip Al Treilea Val.
Acest lucru l-au oferit naţiunile high-tech în războiul din Golf. În economiile
celui de-Al Treilea Val, producţia de masă (care ar putea fi aproape
considerată semnul definitoriu al societăţii industriale) constituie deja o
formă demodată. Producţia de-masificată – serii scurte de produse înalt
specializate – reprezintă noul cap de pod al fabricaţiei. Desfacerea de piaţă de
masă cedează locul segmentării pieţelor şi “marketingului pe particule” în
paralel cu schimbarea producţiei. Serviciile proliferează. Bunuri patrimoniale
intangibile, ca informaţiile, devin resursa-cheie… Mass-media se de-masifică
în paralel cu producţia. Şi sistemul familial se de-masifică: familia de tip
nucleic, cândva standardul modern, devine o instituţie minoritară, în vreme ce
proliferează formulele cu un singur părinte, cuplurile recăsătorite, familiile
fără copii şi celibatarii. Societatea se schimbă pe măsură ce omogenitatea tip
Al Doilea Val e înlocuită de eterogenitatea societăţii tip Al Treilea Val.
Această cultură de tipul celui de-Al Treilea Val este caracteristică ţărilor
dezvoltate, care au realizat acumulări suficiente pentru a asigura baza tehnică
pentru tehnologia celui de-Al Treilea Val. Ţările din Al Treilea Val devin tot
mai puţin dependente de partenerii lor din Primul sau Al Doilea Val, cu
excepţia pieţelor de desfacere.
Adăugăm la aceste consideraţii ale lui Tofler şi polarizarea puterii,
atât între state cât şi în interiorul acestora. Deşi “formele” se generalizează,
“conţinutul” rămâne acelaşi, ca în cazul abandonării sistemului colonial. O
dată ce sunt transformate de către Al Doilea Val, economiile naţionale se văd
obligate să abandoneze o parte din suveranitate şi să accepte intruziunile
economice şi culturale reciproce crescânde. Chiar şi în Statele Unite, Japonia
şi Europa, lupta internă pentru control între elitele celui de-Al Doilea Val şi
Al Treilea Val este în curs de desfăşurare.
Lumea tri-secţionaţă este contextul în care se vor purta majoritatea
războaielor de acum încolo. Iar aceste războaie vor fi altfel decât cele pe care
şi le imaginează cei mai mulţi dintre noi. Anvergura, viteza şi puterea de
ucidere îşi ating toate trei limitele extreme cam în acelaşi moment al istoriei –
actuala jumătate de secol. Moartea a ajuns pe bandă rulantă prin revoluţia
tehnico ştiinţifică. Dacă nu altceva, numai acest fapt ar justifica termenul de
“evoluţie în natura războiului”. Armata, spune Donn Starrz în cartea lui
Tofler, “este o fabrică. Ideea era ca fabricile noastre industriale vor produce,
produce şi iarăşi produce arme. Armata va trece oamenii printr-o fabrică de
instrucţie. Apoi va pune oamenii şi armele la un loc şi vom câştiga
războiele”. Atât numai că decuplarea completă între diverse naţiuni şi
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civilizaţii este irealizabilă, totuşi, întrucât nu este posibil să se pună capăt
poluării, bolilor şi imigrărilor prin penetrarea graniţelor ţărilor celui de-Al
Treilea Val.
Economia celui de-Al Treilea Val sparge pieţele în bucăţi mai mici
şi mai diferenţiate. Apar nişele comerciale, urmate de produsele de nişă,
finanţarea de nişă şi jucătorii de nişă la bursa acţiunilor. Această demasificare a economiilor avansate îşi află paralela într-o de-masificare a
ameninţărilor din lume, războiul între supra-puteri fiind înlocuit de către o
multitudine de “ameninţări de nişă”: violenţe etnice şi religioase, războaie
locale. Dispute asupra frontierelor, lovituri de stat de parcă sistemul croit la
sfârşitul celui de-al doilea război mondial le-ar fi pregătit. Acest scenariu cu
“multe războaie mici” îi determină pe planificatorii militari ai multor armate
să privească din nou spre ceea ce ei numesc “operaţiuni speciale” sau “forţe
speciale” – războinicii de nişă ai zilei de mâine.
Şi toate acestea pentru ca în ţările celui de-Al Treilea Val populaţia
să fie departe de războiul real, să-l vadă numai la televizor, devenind o
obişnuinţă zilnică a ştirilor precum inundaţiile, cutremurul, incendiul sau
accidentele în lanţ pe autostradă. Aceasta a şi dus, în opinia noastră, la
coabitarea atât de rapidă cu acţiunile teroriste. Nimeni în Irlanda, de pildă
nu este mirat că se află în plin război religios, că explodează maşini
capcană, că are loc un atentat, că viaţa ar putea să-i fie în pericol: este
cotidianul vieţii îmbelşugate. Războaiele, molimele, foametea, frigul, sărăcia
sunt undeva departe, dincolo de ecranul televizorului!
Mai adăugăm ziua de mâine care, în lumea contemporană a început
deja de azi: războaiele spaţiale, despre care nu ştim nimic (în 1960 primul
satelit spion american, în 1987 870 de lansări din care 700 SUA şi URSS, în
1989 1700 de lansări din care 1000 aparţinând altor naţiuni, în 1983 Ronald
Regan a propus Iniţiativa de Apărare Strategică), armamentul şi soldaţii
roboticii, microrobotica şi microelectronica, telepsihologia şi armele
ingineriei genetice etc.
În ciuda acestei imense acumulări, terifiante şi înfricoşătoare precum
“A Doua Venire”, lumea continuă să trăiască aparent paşnic: cei săraci
scurmând după pâinea şi apa zilnică, cei bogaţi încercând noi “experienţe” în
lumea turismului postmodern.
Dăm după Thierry Meyssan bugetele militare actuale ale
principalilor actori internaţionali:
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State problema
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State problemă - (Rogue States în terminologia americană) Cuba,
Iranul, Irakul, Lubia, Coreea de Nord, Sudanul şi Siria
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Israel

9

SUA
Rusia
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60

Taiwan

8

Canada

7

China

42

Spania

6

Japonia

40

Australia

6

Marea Britanie

34

Ţările de Jos

5

Arabia Saudită

27

Turcia

5

Franţa

25

Singapore

4

Germania

21

Suedia

4

Brazilia

17

Emiratele Arabe Unite

3

India

15

Polonia

3

Italia

15

Grecia

3

Corea de Sud

11

Iran

9

Argentina
Total fără SUA

3
382

Nu credem că aceste cifre se apropie de realitate, fiind cunoscut,
prin tradiţie faptul că marea majoritate a cheltuielilor sunt camuflate sub
alte capitole.
Riscul unei conflagraţii majore anihilat prin conflictele locale,
exercitarea forţei prin războaiele de nişă duc la schimbarea tipului de
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economie, nu numai din punct de vedere al efectelor revoluţiei culturale,
tehnico-ştiinţifice şi informatice. Până nu de mult, principalele companii de
apărare din SUA şi-au segregat activităţile militare de celelalte, civile. Astăzi,
afirmă Hank Hazes, preşedintele grupului de electronică şi apărare de la
Texas Instruments, “dacă ar trebuie să formulăm o viziune a ceea ce ne-ar
plăcea să vedem întâmplându-se, (ar fi vorba de) unificarea defensivului cu
comercialul, pentru ca produsele de interes militar şi comercial să se
poată realiza pe aceiaşi linie de fabricaţie”41. Un nou salt de tip fordist?
Mulţi consideră că prăbuşirea sistemului sovietic a fost de fapt
sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Trecerea economiilor de comandă,
şi de inspiraţie militară - dată de Războiul Rece - la economii de piaţă,
folosind privatizarea drept mijloc principal pare a confirma acestă versiune.
Dar dacă este numai o etapă a ciudatului război contemporan? Pentru că, din
ecuaţiile expuse mai înainte a rămas una nemenţionată: cea a puterii, putere
care poate şterge toată teoria: ca atunci când decide un război. Şi nu neapărat
numai puterea politică!
1.5 Câteva consideraţii asupra culturii contemporane: cultura
ca factor de producţie
În ultimii 10-15 ani, atât cercetările academice vestice cât şi cele
comandate de marile firme de turism sau de structurile internaţionale s-au
ocupat mai ales de cultură, de rolul ei în decizia turistică, în produsul turistic,
în procesul derulării “trăirii” turistice şi în final în amintirea turistului. Până
de curând cultura şi turismul au fost privite ca două sfere separate ale
practicii sociale. John Urry42, încă în 1995 nota că barierele între turism şi
cultură au dispărut ca rezultat al:
- culturalizării societăţii, viaţa de fiecare zi fiind caracterizată de o dediferenţiere a sferelor sociale şi culturale prin proliferarea economiei
semnelor.
- culturalizarea practicilor turistice: turismul a inclus mai multe elemente
culturale în produse, dar mai ales a crescut semnificaţia semnelor în
producţia siturilor turistice, semne create tocmai de industria de cultură

41

preluat după Toffler, A., H. – Război şi antirăzboi – supravieţuirea în zorii secolului XXI,
Editura Antete 1995
42
Urry, J. Touring culture, Comunicare prezentată la conferinţa Teorie, Cultură, Societate,
Berlin 1995
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Dacă admitem teoria lui Urry că trăim o “cultură a turismului”, că
“turismul este o parte integrală din noua ordine mondială a mobilităţii43
postmoderne atunci studiul turismului cultural devine crucial. O primă
dovadă este constatarea că mulţi turişti sunt mai familiarizaţi cu spaţii
depărtate decât cu cele din imediata lor locuinţă, ca urmare a turismului de
masă, cel care, prin democratizarea turismului a dus la termenul de “cultură a
turismului”, care a devenit în lumea dezvoltată un “drept social”44
Iată cîteva argumente care obligă la o abordare prealabilă a domeniului
culturii, pentru a putea explica mix-ul cultură-turism, devenit independent dar
influenţat atât de regulile care guvernează cultura cât şi de cele care
guvernează turismul. Tocmai lipsa unor astfel de studii la noi face acest
demers imperativ.
1.5.1 Cultura ca sector al vieţii social economice.
Din antichitate şi până astăzi între cultură şi artă, pe de o parte şi
producţia materială şi ştiinţă, pe de altă parte era aparent un divorţ
ireversibil45.
"Diviziunea muncii devine o diviziune reală abia în momentul în
care intervine diviziunea între munca materială şi cea spirituală"46. Oamenii
care se ocupă de aceasta, aparţin la rândul lor, unor sfere speciale ale
diviziunii muncii şi lor li se pare că ar lucra într-un domeniu independent. În
măsura în care ei alcătuiesc o grupă independentă înlăuntru diviziunii sociale
a muncii, în acceaşi măsură producţia lor exercită la rândul ei o influenţă
asupra întregii dezvoltări sociale, chiar şi asupra celei economice. Ei însăşi se
află la rândul lor, sub influenţa dominantă a dezvoltării economice.
Nu vom dezvolta această idee, vom reţine doar că cultura şi arta sunt
o parte, un sector al vieţii şi că trebuie înţeleasă ca atare, la adevărata ei
43

Clifford, J. – Routes: travel and translation in the late twentieth centuyz – Harvard Universitz
Press 1997
Richards, G. – Time for a holiday? Social rights and international tourism consumption, în
Time and Society nr. 7 din 1998
45
Deşi, conform DEX, Ed. Univers Enciclopedic 1996 cultura este definită ca ”Totalitatea
valorilor materiale şi spirituale create de omenire şi a instituţiilor necesare pentru comunicarea
acestor valori”. Webster’s Dictionary 2001 defineşte cultura ca: 1. The quality in a person or
society that arises from a concern for what is regarding as excellent in arts, letters, manners,
scholarly pursuits.etc… 3. A particular form or stage of civilization, as of a certain nation or
period: Greek culture. … 6. the sum total of ways of living built up by a group of human beings
and transmitted from one generation to another… Noi vom înţelege mai departe, în lucrarea
noastră cultura în sensul ei restrâns, “clasic”, ca totalitate a bunurilor intelectuale ale omenirii.
46
K.Marx – Opere alese. Ed.Politică 1968
44
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importanţă şi esenţă, ca şi producţia materială, mai ales că epoca
contemporană, evoluţia tehnico-ştiinţifică ne obligă la aceasta. Aducem în
sprijin observaţia că un număr tot mai mare de lucrători pleacă din sectoarele
economice “clasice” spre noul domeniu al culturii contemporane, sector în
plină expansiune.
Ne vom opri asupra câtorva aspecte ale culturii şi revoluţiei culturale întrucât
turismul se bazează pe cultură, “trăieşte” prin ea şi este modelat de ea.
Modificările în cultură induc modificări în activitatea turistică mai profunde
decât cele din infrastructura materială. Nimeni nu călătoreşte cu scopul să
doarmă în hotel sau să mănânce în restaurant. Chiar în voiajele pentru
“gourmets47”, imboldul vine din cultura turistului, nu din foamea lui. De
altfel, principala preocupare a ATLAS (Association for Tourism and Leisure
Education) este turismul cultural, investigarea şi catalogarea noilor tendinţe şi
forme prin care cultura face mixtura cu călătoria. Şi nu este singura structură
care are această prioritate.
Să circumscriem câteva din implicaţii evoluţiei tehnico-ştiinţifice
asupra culturii.
1.5.2 Implicaţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice asupra culturii
-Implicaţii macroeconomice: locul culturii în viaţa social economică, transformarea culturii în factor de producţie.
Revoluţia tehnico-ştiinţifică duce la o transformare universală a
tuturor forţelor de producţie şi pune în mişcare întrega lor structură
elementară şi schimbă implicit poziţia omului. Producţiei îi impune o unitate
tehnică superioară, care devine baza auto-mişcării producţiei. Între om şi
natură nu se mai interpune numai o unealtă ci un întreg proces tehnic de
producţie de sine stătător, şi care ia o structură şi dinamică interioară
modelată. O parte importantă şi crescândă a activităţii omeneşti legate de
procurarea mijloacelor de subzistenţă poate dobândi caracterul de activitate
tehnico-inginerească.
Ştiinţa a urmat până acum drumul producţiei. În epoca medievală şi
în Renaştere ea a fost artizanală apoi laboratoarele şi asociaţiile de cercetări
au început să poarte pecetea întreprinderilor manufacturiere; în epoca
industrială ştiinţa a devenit industrie, apoi industria devine ştiinţă.
47
termen indicând persoane predispuse spre degustarea mâncărurilor bune. Opus: gurmanzi:
mari mâncăi.
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În prezent eliminarea de forţe de muncă din producţia industrială şi
înlocuirea lor prin tehnică, precum şi "eliberarea de capital" sunt un semn al
creşterii forţelor de producţie. Acest proces are loc în condiţiile scăderii
muncii direct productive tradiţionale, respectiv ale reducerii timpului de
muncă necesar. Noile forţe de producţie care invadează producţia modernă au
alţi parametrii umani, o legătură mai strânsă şi mai esenţială cu dezvoltarea
omului, reprezintă o nouă situare a omului în lumea forţelor de producţie şi
prin aceasta o nouă situare a omului în general. Ele determină transformări
ale masei de bază a muncii, structura muncitorului colectiv şi ale poziţiei
diferitelor domenii ale activităţii umane. Forţa pe care o capătă omul prin
mijloacele oferite de revoluţia tehnico-ştiinţifică duce la inversarea
modalităţii percepţiei timpului: sute de generaţii omeneşti s-au străduit să
prindă “timpul naturii” folosind istoria, ori azi “natura”, sub modelarea noilor
forţe se schimbă atât de rapid încât “mâine” a devenit “azi”, “acum”.
Revoluţia tehnico-ştiinţifică reprezintă în fond şi o revoluţie
culturală într-un sens nou, mult mai profund şi mai cuprinzător, deoarece ea
nu se limitează la anumite schimbări în cadrul culturii, ci transformă însăşi
poziţia culturii în viaţa societăţii în general pentru a face chiar şi dezvoltarea
condiţiilor materiale ale civilizaţiei direct dependente de cultivarea relaţiilor
şi a forţelor omeneşti. Dacă înţelegem, după vechiul citat din Kant, prin
cultură cultivarea calităţilor şi forţelor umane, revoluţia tehnico-ştiinţifică se
contopeşte în acest sens şi context cu cea mai mare revoluţie culturală din
istorie de până acum, deoarece pune cultura, care până acum însoţea viaţa la
marginile ei, în mod direct în mijlocul vieţii. Astfel se constituie baza pentru
o unificare a lumii economice şi a lumii culturii, în timp ce dispariţia lor
însoţise sistemul uman ca o umbră.
Marile probleme ale bazei industriale ale civilizaţiei devin
rezolvabile pe calea unei schimbări totale a întregii structuri a forţelor de
producţie, a întregi baze civilizatorii a vieţii umane. Revoluţia tehnicoştiinţifică nu îngăduie numai, dar şi impune o dezvoltare permanentă şi
generală a forţelor fiecărui om. Ea cuprinde de la început nu numai industria
ci toate sferele civilizaţiei. Are loc o schimbare în ceea ce priveşte rolul
ştiinţei, a instrucţiunii şi culturii în general. În timp ce în secolele trecute
cultura îşi îndeplineşte misiunea numai la periferia vieţii sociale a omului ea
devine un factor hotărâtor al dezvoltării, plasat în mijlocul evenimentelor.
Dezvoltarea nivelului de trai determină dezvoltarea generală a capacităţilor
creatoare în tehnică, ştiinţă, economie, artă şi în domeniul grijii pentru om.
Bogăţia pe care economia de timp o crează (disposable time) poate fi spaţiul
pentru dezvoltarea forţelor umane, pentru dezvolatrea omului ca scop în sine.
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Revoluţia tehnico-ştiinţifică urmează un raport de echivalenţă între progresul
producţiei propriu-zise, progresul învăţământului, perfecţionarea serviciilor
sau a oricăror moduri de dezvoltare a forţelor creatoare ale omului.
În aceste condiţii, împărţirea muncii şi sectoarelor economice în
productive şi neproductive îşi pierde vechiul sens, deoarece acum în întrega
viaţă omenească se produc forţe de producţie decisive pentru progresul
umanităţii. În schimb, o neutilizare a acestor domenii de creare a aptitudinilor
umane echivalează cu o risipă. Cultura se transformă într-un factor de
producţie.
- Implicaţii în interiorul sistemului.
Revoluia tehnico-ştiinţifică cuprinde de la început nu numai
industria, ci toate sferele civilizaţiei, ale activităţii umane, ale vieţii. Ea
provoacă chiar înlăuntrul acestor sfere mişcări şi mai pronunţate decât în
producţia industrială propriu-zisă. Ea oferă un nou suport, noi mijloace de
prelungire a forţelor naturale ale omului până la o zonă de neimaginat şi greu
de urmărit în fantastica ei explozie.
Trei ni se par cele mai importante rezultate ale acţiunii revoluţiei
tehnico-ştiinţifice asupra culturii.
a) restructurarea rapidă a culturii
b) fenomenul culturii de masă
c) o relaţie nouă, directă între industrie şi cultură.
a) Restructurarea rapidă a culturii
Schimbările rapide în structura culturii sunt fenomenul cel mai
derutant al ultimelor decenii. Genurile şi speciile culturale ale diferitelor
componente ale culturii se schimbă într-un ritm uluitor. Mişcarea este dublă:
pe de o parte o schimbare şi o transformare rapidă a fiecărei componente în
parte, pe de altă parte schimbări puternice ale raporturilor între ele. Pentru a
susţine aceste idei invităm cititorul să urmărească profundele transformări ale
literaturii sau din pictură, ale genurilor literare de exemplu: apariţia şi
succesiunea galopantă a acestora este o reacţie directă a rapidelor cuceriri ale
omenirii în domeniul ştiinţei şi tehnicii, ale lărgirii şi înnoirii fără precedent a
orizontului gândirii umane, a cunoştinţelor omului. Paralel asistăm la o
schimbare continuă a peisajului culturii, mereu apar noi modalităţi de
exprimare artistică, raporturile între ele se modifică de la o zi la alta. Cred că
e suficient să ne gândim la fenomenul cinematografic, sau la televiziune şi să
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urmărim evoluţia lor, schimbările pe care la determină în alte genuri, raportul
lor cu restul culturii pentru a argumenta ideea. Actuala dinamică a culturii e
fără precedent şi nu cred c-am greşi dacă spunem că modifică sensibil
concepţia şi obişnuinţele noastre asupra domeniului.
b) fenomenul culturii de masă
Poate că cel mai spectaculos aspect al influenţei revoluţiei tehnicoştiinţifice asupra culturii este apariţia "culturii de masă": fenomen inedit,
rezultat al actualelor progrese ale ştiinţei şi tehnicii. Produs al acţiunii "massmedia" "cultura de masă" are dimensiuni extraordinare, îmbracă aspecte
mutiple şi ridică multe întrebări, joacă un rol de sine stătător şi nu poate fi
decomandată asemănată cu nimic. În ciuda tomurilor care i s-au dedicat,
ascunde încă multe necunoscute.
Aici este şi zona de contact nemijlocit cu turismul. Orice formă de
turism, nu numai turismul cultural are la bază o motivaţie culturală, chiar
dacă “nivelul” cultural este de minimă rezistenţă. În plus, elementele
culturale sunt principalele “ingrediente” ale unei destinaţii turistice.
c) o relaţie nouă, directă între industrie şi cultură.
Ca rezultat al revoluţiei tehnico-ştiinţifice raporturile între industrie
şi alte sectoare se schimbă. Asistăm concomitent la o apropriere a industriei
de artă (vezi fenomenul design) şi a artei de industrie. Tot mai multe forme
de artă au făcut apel la tehnologie: arta cinetică, electronică, video, iar altele
sunt puternic condiţionate de progresul tehnic: artele decorative (materia
primă şi tehnologia) arhitectura, pictura, sculptura chiar şi teatrul (o nouă
bază materială i-a permis posibilităţi noi de expresie). Cine şi-ar fi imaginat
pînă de curând, pe când Goethe scria Faust că, la o “clipă” pe orizontul
istoriei, problemele clonării, ale bioroboţilor etc. vor exploda într-un
asemenea ritm că nici nu ştim ce ne va aduce ora următoare. Un gând…şi
ştiinţa s-a motivat, iar tehnica a zămislit.48
Revoluţia tehnico-ştiinţifică îşi pune amprenta irevocabil asupra
culturii. Relaţia e valabilă de ambele sensuri. În felul acesta revoluţia tehnico-

48

Înserez aici, pentru frumuseţea ideii, una din aprecierile româneşti: “Cel ce gândeşte singur şi
scormone lumina/ A dat o viaţă nouă şi-un om de fier, maşina,/ Fiinţă zămislită cu gândul şi
visarea,/ Neînchipuit mai tare ca braţul şi spinarea…” Arghezi T.; Versuri, Bucureşti, 1980,
Cartea Românească
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ştiinţifică corespunde cu o revoluţie culturală având semnificaţii şi
dimensiuni fără precedent.
1.5.3 Structura culturii
Definiţia culturii: trebuie spus că deocamdată nu s-a ajuns la un
consens în această privinţă. Unii consideră cultura ca fiind pe de o parte o
creaţie artistică, înterpretarea şi difuzarea operelor de artă, pe de alta sportul.
Alţii adaugă ştiinţa şi tehnologia. Raportul final al conferinţei
interguvernamentale asupra politicilor culturale în Europa defineşte cultura
ca ansamblu de expresii spirituale şi materiale ale unei societăţi, în măsura în
care ele sunt produsul aptitudinilor creatoare ale omului sau sunt fondate pe
aptitudinile creatoare ale acestuia şi încearcă definirea culturii în relaţie cu
justiţia socială, educaţie, comunicaţie, mediu etc.
Marea diversitate a domeniului, multitudinea problemelor pe care le
ridică, lipsa cercetărilor profunde în domeniu implică o sarcină dificilă în a
stabili structura culturii.
Cum turismul este un comerţ “inversat” (consumatorul merge la
marfă), iar cultura este principalul element al motivaţiei, este important să
avem o idee clară asupra structurii culturii şi a fenomenelor care afectează
acest domeniu, pentru a înţelege cauzele ultimelor mutaţii în turism. Dacă un
produs cultural de tipul “World Wide Web - www” poate fi consumat acasă,
tot el poate determina şi decizia unei călătorii pentru un consum “efectiv” (la
locul prezentat în www) sau poate deveni o “călătorie virtuală”, un turism
“maladiv”, în cazul persoanelor atinse de “sindromul Internet”. Ori, diferenţa
este imensă!
I.
II.
I.

În producţia "culturală" există două posibilităţi :
producţia nu poate fi despărţită de actul de producţie cum se
întâmplă la toţi artiştii executanţi activi, profesori, medici.
de pe urma ei rezultă mărfuri care au o înfăţişare independentă,
specifică, care sunt recunoscute ca produse de artă.
Deci putem consemna ca genuri mari49:
1.muzica.
2. teatrul.

49
Numerotarea genurilor se continuă cu clasificarea obiectelor de artă. E foarte greu de realizat o
clasificare unică a obiectelor de artă. Cea propusă este una din cele posibile, agreată şi de
UNESCO
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3. coregrafie.
4. conferinţe şi lecţii, în măsura în care sunt realizate prin prezenţa
nemijlocită a producătorilor.
5. Cărţi şi publicaţii
- cărţi, ziare, periodice, afişe şi publicaţii turistice, manuscrise,
documente dactilografiate şi alte documente policopiate.
6. Opere de pictură şi desene, litografii, gravuri şi stampe.
7. Opere şi sculpturi, statuare sau relief
8. Antichităţi
9. Colecţii cu caracter ştiinţific (piese anatomice, specimene zoologice
etc )
10. Obiecte de artizanat.
11. Filme, material cinematografic (filme, microfilme, plăci
fotografice impresionate, diapozitive).
12. Înregistrări sonore, altele ca muzica, aparate radio şi T.V.
13. Muzică imprimată sau în manuscris, instrumente de muzică.
14. Machete şi modele, hărţi şi grafice, planuri şi desene de arhitectură
sau cu caracter inductrial sau tehnic.
15. Obiecte filatelice.
16. Arhitectură (monumente arhitectonice, monumente istorice).
17. World Wide Web – Internet-ul
Circumscrierea structurii culturii prezintă o importanţă deosebită
atât pentru cercetarea domeniului cât şi pentru eventuale posibilităţi de
intervenţie conştientă în dialectica dezvoltării ei.
II.

În producţia nematerială a domeniului culturii se crează obiecte de
artă.

Principalele raţiuni ale existenţei obiectivului de artă sunt:
- stimulează şi hrăneşte sensibiltatea, sugerează o anumită viziune a
omului în univers, lărgeşte şi aprofundează percepţia efectivă a părţilor
din natură alese de artist.
- valoarea, valoarea de întrebuinţare şi preţul obiectelor de artă comportă
particularităţi, date în principal de natura specifică a valorii de
întrebuinţare, a necesităţii pe care o satisfac.
obiectele de artă au o proprietate imuabilă, fie într-o galerie, fie într-un
depozit, ele sunt recunoscute ca obiecte de artă căci au o singură
finalitate utilitară: de-a acţiona asupra sensibilităţii umane.
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obiectul de artă, ca şi orice alt produs, crează un public cu simţ artistic şi
capabil să se bucure de frumos. “Producţia” nu produce aşadar numai un
obiect pentru subiect, ci şi un subiect pentru obiect.
de regulă, folosirea obiectelor de artă se face după satisfacerea celorlalte
trebuinţe de bază ale omului. Azi, însă, constatăm că arta este intim
legată de orice bun sau acţiune a omului (cel puţin în ţările dezvoltate
economic)

-

Drept consecinţă a revoluţiei culturale conjugată cu cea din informatică
şi comunicaţii turismul a trecut de la pachetele de servicii la comercializarea
“trăirilor”, în fapt a artei, a culturii sau a unei părţi din timpul de viaţă, de
existenţă al subiectului (turistul) contopit prin procesul intim al culturii şi cu
obiectul (“materia primă” a activităţii de turism). Pentru a exemplifica şi a
întări afirmaţia noastră menţionăm numai faptul că turistul intrat, azi într-o
agenţie de turism nu este întrebat unde vrea să plece, ci cel fel de vacanţă
doreşte: o ambianţă de familie, aventură, sport, tineret, ş.a.m.d., sau o
destinaţie exotică sau clasică etc., sau mare-soare-plaje, sau munte-zăpadăsport, sau descoperiri50 etc., adică ce “trăire” doreşte. Normal, în ţările
bogate; pentru un turist dintr-o ţară în tranziţie prima întrebare se referă la
bugetul alocat.
1.5.4 Particularităţi contemporane ale culturii
a)

Dezvoltarea fără precedent a culturii, două tendinţe: industrializarea şi
descentralizarea

Dezvoltarea extraordinară a industriei, agriculturii, transporturilor, îşi
găseşte corespondent în cultură. Asistăm astăzi la o dezvoltare fără precedent
a culturii în toate domeniile : producţie, distribuţie, consum. Poate că în toată
existenţa omenească nu s-au creat atâtea valori culturale câte ne-au pus la
dispoziţie ultimile decenii, în toate domeniile. Astăzi apar în lume anual
961.000 titluri de cărţi, 11900 cotidiene, se difuzează un număr impresionant
de programe de radio şi TV, se pictează şi se prezintă piese de teatru cum nu
s-a făcut niciodată: s-a ajuns la o adevărată explozie care ajunge să ne
copleşească. Dar adevărata explozie revoluţionară e în distribuţie. Aceasta s-a
simplificat în asemenea măsură încât omul ajunge să aibă acces uşor la toate
bunurile culturale, ajungând uneori să fie "bombardat" cu o cantitate imensă
50

în engleză discoveries sau circuit pe o temă anume
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de astfel de bunuri. În acelaşi timp consumul a crescut puternic, vâzarea de
literatură bună s-a dublat în ultimii 10 ani, iar numărul organizaţiilor
muzicale şi al celor interesaţi de artă a crescut rapid; de exemplu : două sunt
tendinţele majore în cultură: pe de o parte o tendinţă spre industrializare, atât
la nivelul producţiei - bunuri culturale create în serie - cât şi în distribuţie.
Multe din nevoile noastre culturale sunt modelate de acelaşi proces de
producţie care există pentru a le satisface. Unele bunuri culturale nici nu pot
fi concepute decât ca rezultând dintr-o producţie industrială (filmul,
programul TV, radio, discuri, carte) când vorbim de industrializare nu ne
gândim doar la multiplicarea operelor de artă, ci crearea lor în condiţii
similare cu ale industriei. Mijloacele de comunicare de masă realizează o
distribuţie industrială. Tendinţa este uşor observabilă atunci când se studiază
producţia şi distribuţia fiecărui produs în parte. Pe de altă parte asistăm la un
fenomen invers de descentralizare, de producţie pentru autoconsum. In teatru
a apărut fenomenul teatrului în grup. Extindrea extraordinară a hobbyurilor
sau tendinţe de genul "Do it yourself " sunt o reacţie la industrializarea
culturii, creşte numărul colecţionarilor, al artiştilor de ocazie, al amatorilor, al
pasionaţilor într-un domeniu sau altul. După o cercetare internaţională
organizată, în marile oraşe europene, aceste ocupaţii reprezintă circa 40 %
din timpul liber. Un semn autentic al acestei tendinţe îl constituie şi cerinţele
crescânde de participare subiectivă a cititorilor, spectatorilor şi auditorilor la
realizarea ideală şi emoţională a operelor de artă contemporană. Mai
elocvent, pentru argumentarea noastră este fenonomenul Internetului unde
producţia permite o gamă imensă de bunuri iar distribuţia este, practic un
fenomen nou, pentru restul lumii, în timp ce în SUA este deja istorie.
Ca o particularitate a culturii contemporane menţionăm creşterea
necesarului de investiţii în domeniu. Nu numai în genurile noi, legate direct
de progresul tehnic dar chiar şi în cele clasice. Astăzi o sală de teatru necesită
amenajări substanţial mărite decât în trecut, iar un atelier de sculptură sau
pictură cuprinde utilaje moderne şi costisitoare.
Descentralizarea nu trebuie s-o vedem astăzi ca o mare consecinţă
exclusivă a tendinţei spre industrializare a culturii. Încă Marx spunea:
“concentratrea exclusivă a talentului artistic în individul unic şi înăbuşirea în
marea masă este o consecinţă a diviziunii muncii şi că în societatea
comunistă nu există pictori, ci cel mult oameni care între altele se ocupă cu
pictura”; este firesc ca pe măsura creşterii timpului liber oamenii să-şi
consacre o parte tot mai mare din activitatea lor în direcţia culturii, ca o
ironie, mai ales în ţările capitaliste dezvoltate!
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b) cultura de masă. Mass-media.
Cultura de masă este rezultatul direct al acţiunii mass-media. Lipsa de
spaţiu nu ne permite să le analizăm, dar abordarea lor este esenţială pentru
orice cercetare asupra culturii contemporane. Ne dăm seama de aceasta dacă
aruncăm o privire asupra trăsăturilor, funcţiilor şi consecinţelor acţiunii lor.51
Trăsături :
-Omniprezente şi publice: se găsesc peste tot, au o răpândire largă,
neîngrădită, stau la dispoziţia oricui, le întâlnim în orice moment.
- Ritmicitate şi periodicitate
- Universalitate, conţinuturile vehiculate se disting prin complexitate şi
multilateralitate.
- Putere de penetraţie : cuprind masele, se adresează tuturor, direct fără
intermediar, simplifică distribuţia informaţiei
- Instantaneitate şi actualitate în comunicare
- Accesibilitate.
- O bună parte din ele devin activitate culturală la domiciliu.
Funcţiile :
- funcţia - informaţională
- de culturalizare
- de socializare: determină un mod specific de interacţiune socială, de
stimulare şi organizare a trebuinţei de sociabilitate a omului
- de educaţie şi instrucţie
- de "compensare" prin divertisment şi "distracţie"
Consecinţele sunt multiple, iar cercetarea n-a reuşit însă să facă lumină.
Cert este că mass-media au generalizat accesul la informaţie, distracţie şi
cultură, dar contradicţia creaţiei reapare aici în forma unei dileme între
creator şi consumator: câtă vreme omul trebuie să resimtă lipsa legăturii
dintre propria sa activitate şi propriile forţe creatoare şi nu are nici cu cultura
şi ştiinţa un contact care să întemeieze pe o astfel de activitate, se ajunge la o
stare de "criză", de "alienare", constatată de toţi cercetătorii52. Dar este mai
uşor de a ridica o uzină în câmp deschis sau de a smulge un copac secular din
rădăcini, decât de-a modifica ideile unui individ şi a-i adapta mentalitatea la o
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situaţie nouă, într-un ritm accelerat. Cercetările în domeniu par a păcătui
tocmai prin aceea că aplică unui fenomen totalmente nou norme ale vechii
gândiri.
S-a vorbit deja mult despre "cultura autovizuală" şi se spune despre SUA
că n-ar avea o cultură proprie, ori tocmai cultura audio-vizuală, acest
fenomen deosebit este caracteristica SUA, cu atât mai mult cu cât o întregă
generaţie a crescut acolo sub influenţa acestei culturi, diferită de cultura
clasică, dar cultură totuşi. Nu e vorba aici de-a a tribui SUA o cultură, dar e
singura ţară unde fenomenul e relativ mai bătrân şi n-a suferit atât influenţele
culturii clasice.
c) Industrializarea artei sau culturalizarea industriei.
Un şir de analize pur tehnice ale actualei dezvoltări ale civilizaţiei,
constată într-un fel sau altul legătura. Revoluţia industrială a eliminat din
viaţa maselor dimensiunea estetică de care dispunea lumea meşteşugărească.
S-a răspândit convingerea că tehnica şi arta s-au despărţit în mod iremediabil
şi pentru totdeauna. Totuşi se constată într-un fel sau altul, legătura dintre
mijloacele artistice şi concepţiile estetice contemporane şi acea frontieră
absolută unde se dezvoltă tehnica vremii noastre. Dincolo de o anumită linie
de demarcaţie, începe să se cristalizeze din suprafeţele dure şi formele solide,
din jocul artificial de lumini şi umbre proprii tehnicii, o frumuseţe care
îmbogăţeşte simţurile umane cu un nou fel de percepere şi plăcere.
Nu este o întâmplare că valorile estetice ale produselor încetează să fie
un privilegiu al produselor de lux, că înfloreşte o nouă ramură de artă
aplicată: "industrial design-ul" care se desfăşoară peste tot în domeniul
esteticii industriale, că un şir de state prevăd în mod obligatoriu ca un anumit
procent din cheltuielile construcţiei pentru clădiri publice să fie afectat
aspectelor estetice; se pare că design-ul va dura mai mult decât anumite
experienţe efemere ale artei contemporane şi că o să vorbim de-o civilizaţie a
esteticii industriale. Aceasta e un rezultat al relaţiei mai strânse între industrie
şi artă, un proces de umanizare a industriei, sau poate un proces de
reconciliere. Un exemplu edificator va fi “destinaţia turistică”, modul de
elaborare, construire şi exploatare a acesteia.
Inegalităţi în dezvoltarea culturilor. "Ideile clasei dominate sunt în fiecare
epocă ideile dominate, ceea ce înseamnă că clasa care are forţa dominată
materială a societăţii este totodată forţa ei dominată spirituală. Burghezia a
transformat pe medic, jurist, preot, poet, om de ştiinţă în muncitori şi
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salariaţi, astfel încât racilele şi inegalităţile sistemului economic capitalist şiau pus amprenta şi asupra culturilor"53. Politica colonialistă a marilor puteri a
avut ca rezultat mari disparităţi în domeniul cultural între metropolă şi
colonie, pentru că infrastructura culturii a fost neglijată sau împiedicată să se
dezvoltă în colonii, deşi unele dispuneau de un trecut cultural remarcabil.
Uneori s-a ajuns până acolo încât culturile naţionale ale popoarelor aflate sub
stăpânirea colonială să fie prohibite şi înlocuite cu o variantă locală a culturii
metropolei. Lupta anticolonialistă şi revirimentul afirmării fiinţei naţionale au
încercat să remedieze această stare de lucruri. Dar starea de înapoiere sau
absenţa unei infrastructuri culturale ridică mari probleme şi distanţa este încă
departe de a se fi redus. E suficient să ne gândim la diferenţele ce există între
sistemele educaţionale - condiţie sine-qua-nonă a existenţei unei culturi
puternice - cu toate eforturile făcute. Ultimele informaţii într-un studiu
UNESCO arată că 70 % din populaţia lumii este privată de folosirea efectivă
a dreptului la informare. UNESCO a lansat o acţiune în acest sens care poate
asigura informaţia minimă, recomandând existenţa a 10 exemplare ziare/zi, 5
receptoare radio şi 2 receptoare TV la 100 de locuitori. Cerinţa este minimă,
şi faptul că o mare parte a omenirii nu poate beneficia de această posibilitate
minimală ne relevă adevărata gravitate a jalnicei stări de lucruri. Discrepanţa
învăţăturii este astăzi cea mai gravă: 40 % din populaţia adultă este
analfabetă. Mai mult, la începutul secolului, tinerii ajunşi la maturitate (în
ţările în curs de dezvoltare se estimează la un miliard şi jumătate) vor avea la
vârsta adultă acel bagaj de cunoştinţe care le este dat acum, de un sistem
educaţional insuficient dezvoltat şi fără posibilitatea de-a le da o formaţie
conformă cerinţelor secolului. În prezent ţările lumii a treia fac eforturi
serioase. Contrar acţionează însă un factor puternic ce nu poate fi neglijat.
Astăzi comunicarea, distribuţia culturii presupune o echipare tehnică din ce în
ce mai perfecţionată, ce se schimbă rapid sub influenţa progresului tehnic şi
care implică sume deosebit de mari, greu de găsit în ţările în curs de
dezvoltare. Avem exemplul recent al poporului irakian care, în pragul
războiului era izolat informaţional pentru ca apoi să devină o pradă facilă a
mass-media; sau al României în 1989 sau după 1990. Dar efectele de moment
sunt trecătoare, pot fi anihilate, e drept, cu costuri, uneori uriaşe..
Nu vrem să se înţeleagă de aici că astăzi există în lume culturi superioare
şi inferioare, dezvoltate sau înapoiate. Nicidecum, pentru omenire toate
culturile sunt egale şi au aceiaşi valoare şi importanţă în tezaurul umanităţii.
Trebuie să înţelegem că actualmente există posibilităţi diferite de producţie,
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distribuţie şi acces la cultură între diferitele ţări datorită discrepanţelor
economice, că culturile diferitelor state se află pe diferite trepte de dezvoltare
corespunzătoare dezvoltării economice. Nu putem să limităm dezvoltarea
culturală a tărilor sărace la conservarea tradiţiilor şi folclorului, pitoreşti - ca
emisiuni pe Discovery sau ca spectacole oferite turiştilor străini. Tradiţiile
mor încet sub presiunea imitării obiceiurile din ţările dezvoltate. Folclorul
începe să devină un fel de exponat de muzeu ce se “expune” la diverse ocazii
sau pentru turiştii străini. Un exemplu edificator este dat de V.R. van der
Duim pentru Tanzania (Conferinţa ATLAS – Quality of Life, Leeuwerden,
iunie 2003): zonele deschise pentru turism în Tanzania sunt cele care
beneficiază de telefonia mobilă, care permite comunicarea. Şeful unui sat
Massai, de exemplu, posesor al unui telefon mobil, la sosirea turiştilor cere
un răgaz de 10 minute în care el şi ceilalţi locuitori îşi schimbă blugii şi Tshirt-urile cu costumele populare, după care turiştii vor intra în viaţa
“tradiţională” a unui sat massai!. Dar la fel este la Sibiel, lângă Sibiu. Mai
mult, noi forme de folclor se luptă cu “autorităţile” culturale pentru
recunoaştere. Doar timpul le poate valida, dar consumul de azi este
instantaneu, nu are răbdare să aştepte, decizia trebuie luată acum pentru a
putea vinde.
Dezvoltarea culturilor naţionale este singura cale justă a dezvoltării
culturii mondiale, iar diversitatea care există între culturile naţionale e de
natură de-a ridica valoarea culturii umanităţii, de-a o ridica pe culmi mai
înalte. Azi însă, cuvântul “naţional”, sub presiunea globalizării trebuie poate
înlocuit cu “comunitate”!
Împărţirea lumii în sisteme diferite politico-economice a dus la apariţia
de elemente canceroase în cultură care modifică adevăratul scop şi rol al
culturii, împiedică dezvoltarea acesteia. Totuşi, goana după destinaţii
turistice, a determinat industria loisirului să revitalizeze elementele culturale
tradiţionale din multe zone ale lumii, atât pentru valoarea lor dar mai ales
pentru ineditul lor. O dată intrate în circuitul turismului de masă, localnicii
dezvoltă noi forme care să fie competitive pe piaţă. Uneori viteza de reacţie
este uimitoare, exemplul elocvent fiind cel din filmul “Ziua în care vin
peştii”.
1.5.5 Monopolizarea în cultură.
Dacă facem o analiză a producţiei culturale vom observa că un număr
restâns de ţări produc cea mai mare parte: 7 ţări produc peste 50 % din
titlurile de cărţi, 5 ţări produc 31 % din filme, 6 ţări 60 % din producţia de
52

radio şi TV. Sunt cele mai mari producătoare în pictură, sculptură,
arhitectură, etc. Sunt promotoarele noilor tendinţe şi curente. Istoria omenirii
este din acest punct de vedere procesul asimilării de către cultura aflată pe o
treaptă superioară a dezvoltării a celorlalte culturi cu care a venit în contact.
Asistăm la dezvoltarea schimbului universal, produsele sprituale ale
diferitelor naţiuni devin bunuri comune şi din numeroasele culturi naţionale
şi locale ia naştere o cultură universală. Ori aceleaşi ţări care deţin cea mai
mare parte în producţie, deţin şi ponderea cea mai mare în procesul formării
culturii mondiale. Mai mult, aceleaşi ţări, realizează cea mai intensă
distribuţie iar produsele lor culturale sunt cele mai des întâlnite în consum.
Dacă considerăm situaţia doar din punct de vedere mondial şi ţinem cont de
culturile naţionale doar în măsura în care inflenţează cultura mondială, pe
baza consideraţiilor de mai sus avem oare dreptate să susţinem în cultură un
proces similar monopolizării? Era greu de admis o asemenea idee. Totuşi, dat
fiind insuficienţa cercetărilor lăsăm problema deschisă întrucât Internetul este
un exemplu şi un fenomen ce nu poate fi ignorat.
Dacă în producţia de cultură nu ne putem pronunţa, în ceea ce priveşte
comerţul ca cultură, situaţia e clară: respectivele ţări deţin partea leului.
- Tendinţa generală a circulaţiei programelor TV.
În domeniul producţiei de programe internaţionale de televiziune, SUA,
dominau piaţa spre 1960 când deţineau mai mult de 1/2 din totalul
exporturilor. Deja din 1965-70 exporturile de programe de televiziune
americană atingeau 100 milioane USD/an. Rămân şi astăzi principalul
exportator, dar din cauza ieşirilor de capital e dificil de a stabili volumul total
al programelor vândute sau produse în străinătate şi distribuite în diverse ţări.
Din 1970 hegemonia americană părea în declin (în 1971 doar 85 milioane de
USD). Anumiţi experţi susţin că volumul vânzărilor engleze, germane şi
franceze cuceresc un loc tot mai important.
Anumite ţări sunt mari producători regionali : Mexicul şi Brazilia produc
pentru America Latină şi zonele de limbă spaniolă din SUA. La fel Libanul şi
Egiptul pentru Orientul Apropiat. India pentru autoconsum din cauza
restricţiilor religioase.
Majoritatea programelor de TV destinate distribuţiei internaţionale sunt
produse în intenţia de a place telespectatorilor din SUA, Canada, Australia,
Japonia, Europa Occidentală (Anglia), care sunt marile pieţe de desfacere sau
poate pentru a educa într-o anumită direcţie restul popoarelor.
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Se observă două tendinţe: 1) un curent în sens unic al marilor ţări
exportatoare spre restul lumii 2) o preponderenţă, în acest curent a
spectacolelor de divertisment. Aceste două curente denotă o tendinţă spre
concentrare. Aceiaşi tendinţă o găsim şi în schimbul de informaţii: există 3
agenţii mondiale VISNEWS, UPI-TN şi CBS (CNN-ul este încă o experienţă,
şi numai în televiziune). Nu există alţi distribuitori mondiali şi toată lumea
trebuie să utilizeze aceste agenţii.
Ori, aceste programe sunt şi cele care impun, direct sau indirect
standardele pentru turism.
- Radiodifuziunea prin sateliţi
Astăzi, cel mai puternic mijloc de difuzare de informaţii este
radiodifuziunea prin sateliţi. Ea îşi propune să: a) acopere complet un
teritoriu mare cu semnale b) eliminarea distanţei - acest factor e aproape
acelaşi pentru o transmisie între 1-10.000 km. Transmiterea la nivel mondial
al semnalului TV prin sateliţi se loveşte de o serie de bariere: economice
(cost ridicat), tehnice, diferenţe de fus orar, limbă, legale, morale, culturale şi
sociale. Tratatul asupra spaţiului extraatmosferic (1966), conferinţa
internaţională a statelor privind distribuţia semnalelor purtătoare de programe
transmise prin sateliţi şi convenţia internaţională asupra protecţiei artiştilor
interpreţi sau executanţi, a producătorilor de programe şi de organisme de
radiodifuziune, au abordat o serie de probleme: evitarea impunerii unei
viziuni unice asupra pământului, problema accesului la informaţii, conţinutul
informaţiei, responsabilitatea mass-media faţă de societate, probleme
rezolvabile prin cooperare internaţională. UIT s-a însărcinat cu rezolvarea
aspectelor politice, juridice, economice ale radiodifuziunii spaţiale şi
evaluarea nevoilor naţionale, UNESCO de soluţionarea problemelor liberei
circulaţii a informaţiilor, dreptului de autor, evaluarea nevoilor de educaţie şi
cultură prin comunicaţii spaţiale, până la transferarea lor spre WTO (World
Trade Organisation).
Teletransmisia prin sateliţi nu poate înlocui comunicaţiile ordinare în
cadru naţional. Reţeaua există pe tot globul dar traficul global e format mai
ales din mesaje telefonice şi transmisii de date. Programele TV sunt încă
difuzate spre zonele care îşi pot permite să plătească. Costurile de transmisie
sunt în mare măsură fixate de proprietarii căilor de difuzare. Atât timp cât
oferta de mijloace de comunicaţie prin satelit nu depinde decât de
considerente comerciale, actuala situaţie se perpetuează.
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Cu toate aceste inconveniente, radiodifuziunea prin sateliţi, datorită
avantajelor pe care le prezintă, atât din punct de vedere al utilizatorului şi
producătorului dar mai ales al transmiţătorului s-ar putea să reprezinte în
următorii ani o adevărată "afacere a secolului"! S-ar părea că în viitor vor
exista paralel, pe lângă cele trei sisteme: 1) cablu, 2) video caseta (uz
personal), 3) TV clasică la nivel naţional şi televiziumea mondială şi
sistemele de tip “magistrale” pentru transmiterea de date.
Trebuie să adăugăm tot aici sistemele militare, despre care nu avem
informaţii disponibile privind adevăratul lor nivel de dezvoltare. Revoluţia
română a fost în fapt repetiţia pentru transmisia în direct a primului război,
cel din Irak, apoi cel din Afganistan, pentru ca în 2003 să asistăm la
manipularea întregii omeniri prin transmisia în direct al celui de-al doilea
război irakian. Este evident că stăpânirea reţelelor de comunicare globală
permite un avantaj substanţial în manipularea opiniei publice şi a reacţiilor
acesteia, chiar dacă în timp, o astfel de manevră poate costa. Formarea
reflexelor de consum ale maselor de turişti potenţiali este una din
componentele televiziunii globale. Inserţiile din programele CNN sunt
elocvente.
1.5.6 Politici culturale UNESCO
În ultimii ani s-a realizat faptul că cultura trebuie considerată ca un
sector al vieţii social-economice ca şi importanţa mereu crescând a acesteia în
strategia dezvoltării. Complexitatea problemelor şi importanţa fenomenului sa concretizat în apariţia conceptului de politici culturale. Problematica a fost
dezbătută devreme de un număr de conferinţe intreguvernamentale
(Stockholm, Veneţia) oprindu-se mai ales asupra aspectelor instituţionale,
administrative şi financiare ale politicilor culturale. Observând că laissy-fairul nu mai este capabil să rezolve probleme multiple ale contemporaneităţii,
conferinţele au încercat să stabilească rolul statului în determinarea şi
realizarea obiectivelor dezvoltării culturale, promovarea şi organizarea
dezvoltării culturale prin stat, dezvoltarea cercetării asupra politicilor
culturale şi cooperării culturale internaţionale, rolul UNESCO în domeniul
politicilor culturale
Funcţiile UNESCO au fost preluate în mare parte de Organizaţia
Mondială a Comerţului. Proliferarea produselor electronice, sumele uriaşe
aflate în joc drept copyright au determinat marii producători să treacă
reglementarea acestor probleme unui organism mai specializat pe problemele
comerciale. Scăderea preţului unitar al aparaturii precum şi al suportului
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mesajului le-a făcut accesibile pe pieţele imense din ţările care au cunoscut
exploziile demografice din ultimile decenii.
La prima vedere s-ar crede că am acordat prea multă atenţie acestor
probleme cu caracter general, dar nu trebuie pierdut din vedere că elucidarea
problemelor abordate până aici este esenţială în orice analiză a comerţului ca
cultură şi artă, în stabilirea unei strategii reale, cu atât mai mult că cercetările
sunt relativ puţine şi eterogene, ceea ce obligă o dată mai mult la studierea
problematicii culturii contemporane.
În plus, în turism cultura intervine ca element al produsului turistic,
dar ca unul determinant: nimeni nu pleacă în vacanţă pentru hotel sau
restaurant; motivaţia este alta şi întotdeauna – explicit sau ascuns – este
legată direct sau mediat de ingredientele culturale.
N-am dorit decât să stabilim eventuale puncte de reper, pentru a
permite atât evidenţierea mutaţiilor din economia de azi şi de mâine dar şi
abordarea nunţată a fenomenului turistic.
1.5.7 Particularităţi datorate obiectului comerţului cu cultură şi
artă.
O primă particularitate e dată de aspectul specific al acestui fel de
comerţ. Comerţul clasic vehiculează bunuri, mărfuri. Comerţul cu cultură şi
artă vehiculează idei. În timp ce mărfurile sunt relativ amorfe, imobile,
satisfac strict o nevoie fără alte implicaţii, ideile sunt mobile şi pot avea
efecte neaşteptate în domenii uneori foarte îndepărtate de cel al ideii propriuzise. Ele au caracteristici calitative care le dau o mare putere de penetraţie
atât lor cât şi efectelor lor. Să vinzi şi să cumperi idei, înţelepciune e infinit
mai greu decât mărfuri. Bineînţeles că şi ideile sunt materializate, pe un
suport material, dar nimeni nu cumpără o statuie pentru lutul pe care îl
conţine, ci pentru ideea pe care o materializează. Acest obiect specific
implică o serie de de particularităţi, în primul rând circulaţia internaţională a
ideiilor este mult diferită de circulaţia mărfurilor, se conduce după legi
proprii, ridică probleme specifice doar acestui domeniu. Ca să faci comerţ cu
cultura şi artă trebuie să te supui legilor acestei circulaţii să învingi barierele
şi obstacolele specifice acestei circulaţii54.
În cel de-al doilea rând, chiar dacă idea a reuşit să fie transferată se
mai ridică o problemă dată de natura specifică a realizării ca valoare de
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întrebuinţare. "Marfa culturală" nu se realizează ca valoare de întrebuinţare
potenţială, care ajunge la cumpărător, ci satisface necesitatea prin valoarea
de întrebuinţare materializată în mintea consumatorului. Adică,
consumatorul cumpără ideile unei cărţi, dar consumă ideile materializate în
mintea sa după citirea cărţii şi-şi satisface nevoia cu aceste idei derivate.
Distincţia e importantă, pentru că se întâlnesc mai multe cazuri în care se
exportă de exemplu o carte excelentă din toate punctele de vedere ca realizare
artistică şi ideatică, dar care să fie un fiasco pentru că nu are nici un ecou şi
nu e apreciată de cititorul ei, dintr-un motiv sau altul. Această particularitate
face deosebit de dificilă şi complexă desfăşurarea comerţului internaţional cu
cultură şi artă. La fel în turism, într-un grup de 20 de turişti care urcă pe
Acopole, fiecare are “trăirea” sa, deşi toţi participă la aceiaşi “epifanie”.
În al treilea rând, atunci când “produsul” cultural este numai o parte
a unuia mai complex (cel turistic – de exemplu) este foarte greu de stabilit
importanţa şi influenţa lui asupra cumpărătorului produsului final. Cu atât
mai mult cu cât, în turism în speţă, turistul nu cumpără un produs tangibil, ci
senzaţiile pe care speră să le trăiască, iar în final amintirile cu care rămâne.
Are loc deci încă o “materializare” a valorii de întrebuinţare, proces în care
elementele culturale sunt determinante, imediat după cele destinate
satisfacerii nevoilor de bază: hrană, transport, odihnă. Asistăm deci la o dublă
transfigurare. Mai mult, o experienţă culturală în procesul turistic este de
regulă una colectivă implicând atât participanţii la călătorie dar şi localnicii
prezenţi şi în plus sunt validate de opinia generală, publică privind momentul
sau obiectele respective.
- Obstacole şi bariere în comerţul cu cultură şi artă
În comerţul cu cultură şi artă există mult mai multe bariere şi mai
puternice decât în alte forme de comerţ. După natura lor le clasificăm în:
culturale, politice, economice, pe care le vom găsi, în literatura de specialitate
şi printre barierele în calea turismului internaţional..
A. Obstacole şi bariere culturale : au în general un caracter obiectiv, natural.
Printre cele mai importante cităm:
a) Anumite deosebiri între culturi. Între culturile diferitelor ţări, grupuri de
persoane există mari deosebiri date de condiţiile istorice ale dezvoltării
culturilor respective, de deosebirile de gândire şi formare ale membrilor lor.
Uneori aceste deosebiri, care sunt promotorul schimburilor culturale, pot
împiedica realizarea lor. Să ne gândim de exemplu la posibilităţile de export
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ale unor produse ale culturii creştine într-un mediu musulman. Nu trebuie să
ne gândim doar la deosebirile de religie; ele pot opera în orice domeniu, de
exemplu poluarea este blamată în ţările care au ajuns la un nivel de percepţie
al nocivităţii ei şi pot avea mijloacele să o combată. Orice om de afaceri ştie
că în orice negociere trebuie să ia în calcul diferenţele culturale, nu numai
naţionale dar şi cele derivând din nivelul diferit de cultură al partenerilor. Ori,
prestatorul turistic trebuie să preîntâmpine şi să evite eventualele tensiuni.
b) bariere şi obstacole, datorate nivelului de cultură: vom cita aici
analfabetismul, acel flagel care privează o bună parte a omenirii de
binefacerile cărţii. În altă ordine de idei, lipsa unei culturi muzicale adecvate
face dificil schimbul de muzică clasică, de exemplu. Etc.
c) bariere lingvistice: la ora actuală se vorbesc un număr important de limbi,
bariere redutabile în calea comerţului cu cultură şi artă. Deşi se admite că 12
limbi principale sunt vorbite de mai mult de 3/4 din umanitate, chineză 25 %,
engleză 11 %, rusă 8,9 %, spaniolă 6,25 % germană 3,75 %, japoneză 3,75
%, arabă 3 %, bengală 2,7 %, franceză 2,7 %, portugheză 2,5 %, italiană 2,1
% restul limbilor 22,7 %,55 totuşi aceasta nu rezolvă problema pentru că
majoritatea sunt cantonate în regiuni distincte ale globului (chineză, rusă,
germană, japoneză, italiană) iar cele plasate pe tot globul sunt relativ slabe
(engleză, spaniolă, franceză).
B. Obstacole politice. Încă de timpuriu statul şi-a asigurat monopolul asupra
vânzării, uneori şi asupra producţiei exportului şi importului. Oficial, astăzi
cenzura politică a fost suprimată. Există însă mii de posibilităţi de-a controla
schimburile culturale, ridicând bariere de neîntrecut. Totuşi în această direcţie
se observă o evoluţie lentă spre liberalizare, evoluţie, legată de tensiunile şi
contradicţiile din lumea modernă.
C. Bariere economice. Le putem clasifica în patru categorii:
a) reglementări şi restricţii monetare privind devizele, se aplică atât
importului cât şi cesiunii dreptului de autor, azi puternic puse în discuţie de
marii producători de “neo-cultură” pentru încasarea copyright-ului de pe
pieţele ţărilor rămase în urmă în dezvoltarea acestui tip de producţie.
Exemplu: diferendul americano-chinez privind copyright-ul pentru produsele
informatice a blocat relaţiile reciproce o bună perioadă de timp.

55
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b) tarife poştale: în general sunt comune pentru toate tipurile de material
cultural.
c) reglementări de vamă, licenţe sau taxe advalorem
c) taxe diverse, bariere netarifare etc.
f) costul ridicat al şcolarizării în anumite instituţii ceea ce duce la situaţia de
a exclude accesul anumitor categorii sociale sau elevi din anumite ţări.
1.5.8 " Efectul multiplicator " al produselor culturale
Pe lângă aceste particularităţi date de natura intrinsecă a obiectului,
apar altele date de "natura, de efectul multiplicator". Ce înţelegem prin
aceasta: ideile unei cărţi, de exemplu, pot avea efecte extraordinare, în
domenii mult diferite de cel al domeniului ideatic al cărţii, sau chiar al
culturii. Trei sunt domeniile în care se realizează acest efect: politic,
economic şi cultural.
Orice export de cultură (şi turismul este mijlocul pentru “exportul
intern” de cultură, prin deplasarea cumpărătorului la locul de “producţie”) are
implicaţii în toate cele trei domenii, dar există obiecte de cultură care au
efecte mai ales asupra unuia sau altuia din domenii. La acestea din urmă ne
referim.
a) Efectele în domeniul politic
Abraham Lincoln a spus despre Hariet Buches Stone care a scris
romanul "Coliba Unchiului Tom" că este femeia care a declanşat războiul de
secesiune în SUA. Evident este o exagerare, dar e la fel de adevărat că
respectiva carte a avut o mare influenţă politică asupra evenimentelor.
Sigfried Kramer în cartea sa "De Caligare a Hitler" (Berlin 1966),
demonstrează că filmele anilor ‘20 din Germania au prefigurat nazismul şi-au
exercitat o mare influenţă în acest sens. Se poate reproşa că cele două
exemple sunt de domeniu naţional. Este adevărat, dar e deosebit de dificil de
a stabili influenţa pe care o exercită în domeniu politic un anumit export de
cultură, deşi această influenţă este clar că există, ba uneori sub forme
agresive, astfel încât conferinţa interguvernamentală asupra politicilor
culturale de la Veneţia a ajuns să condamne manifestările imperialiste în
cultură. Deşi nu putem preciza cazuri concrete, dacă se observă programele
de expansiune economice americane şi programele lor culturale se va observa
că programele culturale au precedat întotdeauna programele de expansiune
economică şi că există un paralelism evident între cele două forme de
programe. Mai mult, propaganda de război fiind interzisă prin carta ONU,
mai ales în perioada războiului rece au proliferat filmele “patriotice”, în fond
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o propagandă mascată. Dacă pentru un exportator este relativ uşor să
stabilească care sunt produsele care produc efecte mai ales în domeniul
politic, pentru că le duce şi le exportă tocmai în scopul producerii de efecte în
acest domeniu, pentru importator e deosebit de dificil, de multe ori practic
imposibil, datorită între altele şi efectelor contradictorii care pot rezulta în
urma exportului. Totuşi, faptele arată că fiecare ţară posedă un aparat de
critică ideologică pentru contracararea efectelor nedorite (chiar şi în ţările
recent trecute la democraţie unde ar fi de presupus că un astfel de sistem este
exclus), după cum există organisme special însărcinate cu desfăşurarea unor
asemenea exporturi şi dezvoltarea lor, sau ale unor astfel de importuri, sau se
recurge la prohibiţii. Oricum acest efect există şi trebuie ţinut seama de el,
deşi este mai rar în comerţul cu cultură şi artă fiind de obicei cantonat în
schimburile culturale, această activitate de “public relation" a unei ţări, mai
ales că pe lângă sensul negativ al efectului, mai important e efectul pozitiv,
de a face cunoscută cultura şi viaţa unei ţări în exterior, de-a contribui la
întreţinerea şi dezvoltarea reaţiilor dintre ţările între care se realizează
transferul.
Efectele în domeniul politic sunt discret avute în vedere în
activitatea turistică. Ceea ce “vede” un turist cu ochii lui (deşi “modelat” de
ghid, de atitudinea generală a populaţiei locale – mai mult sau mai puţin
liberă să se exprime - de modul de prezentare al produselor culturale etc.)
este foarte greu de combătut, şi transformă turistul într-un aprig predicator.
b) Efecte în domeniu economic.
Nu ne vom opri asupra emiterii, asupra exportului de teorii
economice, deşi acesta ocupă un loc important, sunt des utilizate (vezi
mulţimea teoriilor emise de americani sau cele privind tranziţia în ţările
excomuniste). Vom căuta alte exemple. Nu credem să greşim dacă spunem că
de exportul de muzică beat, pop, au profitat mai mult marile companii
producătoare de instrumente şi articole electronice, decât exportatorii de
muzică propriu-zisă, deşi nu dispunem de date suficiente. Se pot da şi alte
exemple de acest fel, pentru că exporturile de cultură în acest scop sunt
numeroase datorită marii valori a efectului în domeniul economic. Este
suficient să amintim “cultura” Internetului.
c) Efecte în domeniul cultural.
Efectele în domeniul cultural ar putea fi asemănate cu investiţiile pe
termen lung, pentru că provocând anumite reacţii în cultură aceasta provoacă
la rândul ei reacţii în celelalte sectoare. Dintre toate efectele sunt cele mai
greu de analizat pentru că efectele sunt dublu contradictorii, având caracter
aleator asupra culturii, iar aceasta produce la rândul ei efecte greu de
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determinat. Totuşi, mai ales implicit, se întâlnesc cel mai des, astfel încât
acuzaţiile de imperialism în cultură devin tot mai frecvente şi deseori reale.
Precizăm încă o dată că am dezbătut aceste probleme în varianta în
care este expresă dorinţa de-a le crea, exportul fâcăndu-se conştient mai ales
în scopul creării de astfel de efecte. Din acest punct de vedere putem
considera două tendinţe în comerţul internaţional cu cultură şi artă:
- comerţul propriu-zis al cărui scop este încasarea contravalorii exportului,
efectele în alte domenii fiind întâmplătoare şi fără interes pentru
exportator.
- comerţ cu tendinţe, în care nu contează atât contravaloarea exportului cât
efectele pe care acestea le va avea. Această formă de comerţ este
deosebit de avantajoasă pentru exportator pentru că realizează două
scopuri concomitent: încasarea contravalorii şi promovarea gratuită a
anumitor interese, în condiţii de eficienţă foarte ridicată. Distincţia este
necesară pentru că, după cum e vorba de o situaţie sau cealaltă, realizarea
şi derularea exportului implică probleme diferite, atât pentru exportator
cât şi pentru importator.
În turism, în “exportul intern” de cultură întâlnim ambele tendinţe.
1.5.9 Suportul culturii: ce ne rezervă viitorul
Vom puncta acum un domeniu deosebit de important, care are
serioase repercursiuni asupra comerţului cu cultură şi artă şi implicit şi a
turismului. Este vorba de suportul culturii. În distribuţie, rolul important îl
joacă tocmai suportul culturii. Modificările acestuia sub influenţa procesului
tehnic actual sunt foarte rapide, duc la modificări şi schimbări puternice în
comerţ. E suficient să ne gândim la implicaţiile pe care le-a avut apariţia
tiparului sau televiziunii sau Internetului asupra comerţului. Este neapărat
necesar ca să se studieze şi să se aproximeze viitoarele mutaţii în acest
domeniu pentru a te putea adapta rapid şi eficient la noile situaţii. Fără un
studiu atent apare riscul de-a reacţiona târziu şi-a deveni dependent de cei
care au promovat noile mijloace. După cum au folosit lut, piatră sau lemn,
societăţile au gândit într-un fel sau altul. Suporturile tradiţionale ale culturii
au fost după epocă viul grai, lutul, piatra, uneltele, vopselele, lemnul, hârtia.
Timp de milenii s-au realizat progrese slabe în tehnica folosirii multora dintre
aceste materiale. Dezvoltarea industrială a adus schimbări profunde. A lărgit
gama materialelor, a transformat tehnicile. Cel mai spectaculos este
fenomenul tiparului. În epoca modernă a avut loc o revoluţionare a
comunicării prin apariţia cinematografului, discului, radioului, a televiziunii,
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a transmisiei de date la distanţă, a Internetului. Mijloacele electronice au
schimbat din temelii sistemul comunicaţional adresându-se concomitent la
două simţuri au impus noi modalităţi de expresie, un nou mod de gândire.
Turismul în schimb acţionează asupra tuturor simţurilor şi a gândirii şi a
simţirii.
Merită recapitulate momentele principale ale evoluţiei suportului
culturii şi implicaţiile lor. Pentru construirea memoriei omenirii s-au folosit
fie hieroglife, fie alte semne simbolice; ele erau pentru iniţiaţi şi presupuneau
un tălmaci, un preot. Fenicienii, continuaţi de greci vor inventa alfabetul, uşor
de folosit de un număr mare de oameni, pe suport ieftin, rezistent, dar greu de
multiplicat; apela la un singur simţ: la vedere, ba mai mult, gândirea a fost
canalizată spre desfacerea în bucăţi, în foneme a realităţii şi la recompunerea
ei mintală. Nu tiparul, ci rotativa va aduce cu adevărat un salt nou: ziarele în
milioane de exemplare, la preţuri insignifiante. Informaţia se difuza imediat,
graţie telegrafului şi telefonului, masei mari a populaţiei. Noutăţile se
discutau concomitent şi imediat, apărea “satul global”. Aceasta a şi permis
apariţia manipulării cititorilor. Radio se va adresa unui nou simţ: auzul. În
preajma celui de-al doilea război mondial întreaga Americă va petrece o
noapte de groază, din cauza unei piese radiofonice difuzate naţional: invazia
extratereştilor. Quo erat demonstrandum în manipulare fusese probat de elite.
Mai mult, radioul nu mai obliga mintea la procesul laborios de desfacere şi
refacere a realităţii prin foneme. Filmul şi televiziunea vor combina două
simţuri puternice şi vor avea impact major asupra spectatorului. 3D (sistemul
three dimensions) va lărgi percepţia destinatarului mesajului dar şi mijloacele
“fabricantului” lui. Omul de azi, educat, nu mai primeşte simboluri, ci o
realitate artificială, creată, menită să comunice adresându-se nu numai minţii
ci şi sufletului (simţurilor, sentimentelor). Tinerii de azi de pe băncile
universităţilor au altă structură mentală, alt mod de a percepe realitatea. Este
drept că această realitate este încă “virtuală”, dacă n-ar exista turismul care
permite deja participarea, comunicarea totală. Iată cum suportul culturii a
devenit inatagibil! Şi complex. V. anexa 1 unde mulţimea de prestatori sau
de membri ai “establishmet-ului” din turism ţes suportul nevăzut al culturii.
Infrastructura (hoteluri, autocare, restaurante etc.) sunt derivate, adevărată
este restul, partea de cultură care naşte, consumă şi transmite cultură: “trăiri”,
amintiri.
Turismul, ca suport ultim şi recent al culturii, dar şi creator al ei
este finalul argumentaţiei noastre!
Credem că pe de o parte va avea loc o dezvoltare de noi
« performanţe » tehnice prin diversificare şi prin explorarea unor noi
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domenii. Acestea vor ajunge să deţină o pondere din ce în ce mai mare ca
suport al culturii în detrimentul celorlalte pe care le va înlocui sau adopta
parţial. Baza materială a reţelei internaţionale şi deci a culturii, a transmiterii
şi înmagazionării cunoştinţelor va putea fi, deci, fascicolul de lumină.
Pe de altă parte e de aşteptat o nouă revoluţionare care va înălţa
omul cu încă o treaptă mai sus: folosirea biocurenţilor. Practic, tehnic s-a
realizat transmiterea biocurenţilor de pe şi pe creier, iar transmiterea de la
creier la creier a devenit o problemă rezolvabilă, rămâne de elaborat limbajul
care va deservi noul sistem de comunicare; în acel moment totul va fi o
chestiune de timp. Aceasta e o posibilitate care trebuie avută în vedere căci
va ridica cele mai mari şi mai grele probleme din istoria omenirii, cu
implicaţii profunde şi esenţiale asupra omului. Nu “amestecarea limbilor”, ca
la turnul Babel, ci “cocktailizarea gândurilor”, fie într-o armonioasă
coabitare, fie într-o implozie planetară a lui homo sapiens. De altfel, « în
Anglia tuturor candorilor » s-a admis deja începerea cercetărilor pentru
implantarea la om, în creier a cipului care să permită comadarea
computerului prin simpla forţă a gândului.
Vom reţine că problemele evoluţiei suportului culturii trebuie
neapărat studiate. Cercetarea trebuie făcută pentru fiecare suport în parte. În
ultima vreme se mai ridică o problemă: cea a crizei producţiei şi consumului.
Dacă asupra mijloacelor de comunicare s-au făcut studii, problema producţiei
şi consumului au fost relativ neglijate.
În anexa 1 prezentăm o schemă a activităţii turistice. Vedem că
timpul liber şi disponibilul bănesc sunt doar restricţii, condiţionări. Imboldul
îl dă impalpabilul, zona “mediului”, a informaţiilor şi obiceiurilor, în mijloc
plasându-se elementele culturii. Motorul turismului, decizia de a călători vin
din cultură, acolo unde au fost “implantate” prin contractul social. Dar şi
valoarea de întrebuinţare a produsului turistic, realizat atât de greu, de atât de
mulţi participanţi la activitatea turistică, stă tot în impalpabilul bazat pe
cultură. Analiza culturii permite o justă înţelegere a turismului, inclusiv a
mutaţiilor recente. E drept că nu răspunde la întrebarea “ce a fost mai întâi?
Oul sau găina? Gândul sau fapta!
Constatăm o anumită incertitudine, o fluiditate a termenilor
(imaterial, servicii...)56 şi o inconsistenţă a mărimilor (50-70 de ori). Aşa cum
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Creşterea volumului de informatie, dar mai ales starea de "Turn Babel" a zilelor noastre ne
obligă să facem dese precizări privind conţinutul termenilor pentru a explicita sensul exprimării.
Limba engleză a cedat locul englezei americane unde înţelesul multor cuvinte este diferit.
Traducerile în română au impus uneori sensuri mai puţin inspirate unor cuvinte, ca de exemplu
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vom încerca să arătăm, în spatele sistemelor clasice de analiză rămân
necercetate zone şi aspecte deosebit de importante, cu efecte majore asupra
vieţii contemporane. Şi vom menţiona acum, ca exemplu includerea statistică
în rândul turiştilor a emigranţilor clandestini, fenomen similar marilor
migraţii ca volum; dar câte repercursiuni - şi nu numai economice - asupra
ţărilor de destinaţie, a familiilor de acasă şi asupra acestei categorii de
"turişti"! Şi fenomenul este cunoscut, cercetat dar... este inclus în statisticile
privind turismul internaţional, fiind călători cu viză turistică! În literatura de
specialitate funcţionează încă un fel de lege nescrisă a tăcerii despre acest
fenomen.
1.6 Precizări semantice şi de conţinut
Viaţa ne obligă să urmăm anumite drumuri. Neînţelegerile ce pot
rezulta din sensul diferit al cuvintelor ne cer din ce în ce mai des să precizăm
conţinutul termenilor pe care îi folosim pentru a ne asigura că mesajul nostru
este corect receptat.
Pentru câteva secole latina a fost limba de "referinţă". Apoi
franceza... iar în ultimile decenii, fie ca urmare a puterii dolarului, fie că este
limba principală - intimă sau explicită - a computerelor, acest rol a fost luat
de engleză57. Dar, orice turist care a vizitat SUA a remarcat cu siguranţă că la
ridicarea oricărui receptor de telefon public robotul spune "pentru engleză
apăsaţi “1”, pentru spaniolă apăsaţi “2”". Iată că, în spatele unei simple
informaţii, insolite pentru un turist se ascunde un fenomen mult mai complex.
Noi ne vom rezuma acum numai la a analiza înţelesul unor termeni în engleză
şi română şi mai ales conţinutul lor şi implicaţiile diferenţelor de conţinut.

sensul cuvintelor “publicitate" şi "reclamă". Precizările sunt cu atât mai necesare în domenii
considerate "cunoscute" de majoritatea oamenilor.
argument = raţionament, dovadă adusă în sprijinul unei afirmaţii. după DEX - Academia
Română, Ediţia II, Ed. Univers enciclopedic - Bucureşti 1996
argument = 1. oral disagreament; verbal altercation, opposition, contention 2. a disscution
involving different points of viw; debate. 3. process of reasoning; serie of reasons 4. a statment,
reason, or fact for or against a point 5. an address or composition intended to convince or
persuadate 6. Subjec, matter, theme 7. an abstarct or summary of the major points in a work of
prose or poetry, or of sections of such a work după Webster's Encyclopedic Unabridged
Dictionary of English Language - Thunder Bay Press - San Diego, 2001 Vezi şi anexa 107
57
americanii fac o diferenţă clară între engleza - GB şi engleza US. În programele hard ale
computerelor găsim fără excepţie opţiunea GB şi US chiar Canada, Australia etc. Putem
considera, ţinând cont de gradul de folosire al limbii (prin computere, ca rezultat al mass-media
etc.) că prin "engleză" vom înţelege "engleza americană"
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Vă propunem să observaţi în anexa 3 diferenţele de înţeles ale
cuvintelor “globalitate” şi “turism”. Analiza atentă arată că se poate ajunge la
rezultate sensibil diferite funcţie de modul în care folosim şi/sau sensul pe
care îl dăm cuvântului.
Termenii globalitate, global prezintă în limba engleză, mai precis în
engleza americană o nuanţă specială: prin globalism dicţionarul american, dar
poate şi psihologia americanilor, ajunşi la nivelul de jandarm al lumii - proces
început după al doilea război mondial chiar dacă nu a devenit evident decât în
ultimul deceniu - înţeleg: "atitudinea sau politica de a pune interesele întregii
lumii înaintea celor individuale ale naţiunilor" iar a "globaliza" înseamnă "a
extinde ceva în alte părţi sau pe tot globul; a face ceva răspândit pe tot
globul". Ce diferenţă mare între aceste conţinuturi şi cel pe care îl dau
militanţii anti - globalizare! Dar, aşa cum vom arăta, turismul a devenit
global - adică răspândit pe întreg globul - ca urmare a metodelor de
dezvoltare de tip american şi prin aportul substanţial al capitalurilor
americane.
În literatura economică găsim definiţii diferite. Astfel:
- " globalizarea" în aspectul ei economic se referă la integrarea crescândă a
economiilor din lume, mai ales prin comerţ şi fluxuri financiare. Uneori
termenul se referă şi la mişcarea oamenilor (forţa de muncă) şi cunoştinţelor
(tehnologiilor) peste graniţele internaţionale" precizează FMI în raportul
anual pe anul 2000.
- "globalizarea este integrarea internaţională a bunurilor, tehnologiilor,
muncii şi capitalurilor”58 sau “prin globalizare înţelegem integrarea
sistemelor naţionale cu pieţele internaţionale"59
- "Economia globală trebuie în realitate privită ca sistemul capitalist global"
după George Soros60 sau "globalizarea înseamnă, de fapt, existenţa
capitalismului triadic transnaţional, care are ca instituţii de bază corporaţiile
transnaţionale, organismele internaţionale şi lobby-ul, iar ca principală piaţă piaţa globală. Globalizarea este mijlocul prin care firmele transnaţionale
industriale şi financiare controlează piaţa şi resursele disponibile în scopul
obţinerii profitului" spune Bruno Amoroso iar Paul Hirst şi Graham Thomson
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consideră globalizarea sinonimă cu mondializarea... dar ... ea nu a devenit
universală; iar Virgil Nicula spune că "globalizarea poate fi definită ca fiind
cea mai înaltă formă de internaţionalizare a activităţii economice...
Globalizarea reprezintă procesul de întrepătrundere tot mai accentuată între
economiile naţionale. Ne îndreptăm spre un nou sistem economic mondial
global, unde interdependenţa economică dintre ţări reprezintă elementul
esenţial... Globalizarea economică, în speţă, reflectă extinderea pieţei
bunurilor şi serviciilor, a pieţei monetar - financiare şi a muncii dincolo de
graniţele ţării"61
- după Radu Vrânceanu şi Lucian Cernat „ ... prin globalizare înţelegem
procesul de accentuare a interdependenţei între economii pe plan mondial,
prin dezvoltarea susţinută a schimburilor de mărfuri şi servicii şi prin
dezvoltarea fluxurilor de investiţii de capital străin”62 Daniel Dăianu
precizează: “… esenţa fenomenului din zilele noastre: tehnologii ale
informaţiei care ne pun mai iute şi mai des în legătură unii cu alţii;
comprimarea distanţelor prin noi tehnologii; interconectarea63 şi creşterea
dependenţelor reciproce; integrarea pieţelor financiare şi comerciale;
internaţionalizarea (globalizarea) crescândă a producţiei (prin intermediul
firmelor cu activitate globală); apariţia unor probleme “planetare” care
necesită abordări globale; răspândirea de comportamente şi clişee presupuse a
exprima raţionalitatea unui homo economicus ce nu cunoaşte frontiere şi
emoţii (sentimente) locale – apariţia unuui homo globalus; dezvoltarea de
identităţi transnaţionale etc.” „...Între problemele planetare, sunt de reliefat
cele care privesc protecţia mediului înconjurător – de genul efectuluide seră
(global warming), protejarea surselor de apă potabilă, migraţia masivă ilegală
cauzată de sărăcie şi de conflicte inter-etnice şi militare şi, nu în ultimă
instanţă, internaţionalizarea crimei organizate (trafic de droguri şi fiinţe
umane, de arme etc.) şi terorismul internaţional.64”... “În fine, se cuvin
menţionate şi “neînţelegerile” dintre civilizaţii, pe fondul discrepanţelor
economice şi sociale foarte mari, ca şi al intereselor divergente ce intră în
coliziune”... “… distincţia ce se poate face între dimensiunea tehnologică a
globalizării şi mijloacele (mecanismele) ce o definesc. Dacă prin globalizare
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înţelegem, în primul rând, o stare a omenirii care să permită “dialogul între
civilizaţii” (coexistenţa paşnică65), pe fundalul creării de şanse egale pentru
cât mai mulţi locuitori ai planetei de a avea o viaţă demnă – aşa cum
defineşte, de altfel, Amartya Sen împlinirea umană66 -, trebuie să avem
corectitudinea intelectuală de a accepta că nu există modalităţi suficient de
calare de realizare a acestei stări!”... “Globalizarea, în accepţia obişnuită şi
care a strârnit controverse aprinse, priveşte procese definitorii pentru ultimele
două decenii – şi nu ceea ce poate fi judecat prin prisma aspiraţiei generale a
oamenilor de pretutindeni, aceea de a poseda instrumente (tehnici) de
cunoaştere şi stăpânire a naturii din ce în ce mai potente… Merită subliniat că
dezbaterea privind globalizarea nu trebuie disociată de două procese
petrecute în deceniile trecute. …căderea sistemului comunist, care a însemnat
o extindere geografică a sistemelor bazate pe economia de piaţă. Aici includ
şi revoluţia capitalistă, mai mult sau mai puţin insidioasă, din China
comunistă, care a început la finele anilor ’70. …reformele de sorginte
neoliberală care au avut loc în ţări ale Europei Occidentale (în Marea
Britanie, în special, dar nu numai), în America Latină etc. Această stare de
spirit şi de acţiune în domeniul politicilor publice a fost încurajată de
organismele specializate internaţionale care au pledat – prin aşa numitul
Consens washingtonian67 pentru deschiderea peţelor financiare interne,
privatizare masivă, liberalizarea comerţului etc.”68
- "Globalizarea este creşterea legăturilor directe între anumite societăţi
separate şi/sau actori asociaţi ... Este posibil ca globalizarea să semnifice mai
mult decât semnatici distincte"69
Şi putem continua, pentru că puţine concepte au creat atât de puternice şi
emotive reacţii. Poate şi pentru că termenul defineşte un fenomen
contemporan şi nu avem perspectiva temporară necesară; deşi în lumea
actuală suntem obligaţi, tot mai stresant, sub presiunea "globalizării" să
gândim, să decidem şi să acţionăm imediat.
Noi vom considera, drept fenomen global orice fapt de viaţă care
se manifestă unitar în state sau la naţiuni diferite în folosul tehnocraţiei
internaţionale. Prin fapt de viaţă înţelegem orice manifestare caracteristică
biostructurilor de tip uman, ca de exemplu: fapte economice, de cultură, de
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autoconservare, ştiinţă etc. Folosim noţiunea de "fapt de viaţă" tocmai pentru
a avea o cuprindere cât mai largă (prin aceasta depăşim sfera strictă a
sectorului economic pentru a cuprinde şi influenţele "externe" asupra lui), iar
adjectivul "unitar" pentru a caracteriza entropia care caracterizează un
anumit "fapt de viaţă". Derivatele globanizare, globalism etc. urmează
corespunzător.
În literatura de specialitate au fost multe discuţii privind fenomenul
mondializării vieţii economice şi cel a globalizării. Nu insistăm, diferenţa
fiind evidentă iar termenul "mondial” având un înţeles mai bine precizat şi
este admis larg. Subliniem numai influenţa crescândă a structurilor şi a
acţiunilor de tip mondial (ONU, tratate, etc.) care, aşa cum vom vedea
favorizează globalizarea.
Nici termenul de "turism" nu este mai simplu. Iar implicaţiile
definirii şi conţinutului său sunt deosebit de importante pentru o justă
înţelegere a acestui fapt de viaţă.
Au fost folosite mai multe definiţii pentru "turism" de-a lungul
timpului, care şi-au schimbat conţinutul. Ultima, pe care o apreciez pentru
onestitatea sa a fost propusă de Rob Davidson în cartea "Tourism" (Pitman
2003): "turismul se referă la oamenii care sunt plecaţi din propria locuinţă,
pe termen scurt, în vizite temporare, în scopul declarat de a face "turism" ".
Aceasta fiind spus ne vine greu să recunoaştem că un sector al
economiei mondiale în care lucrează unul din trei locuitori ai pământului şi
care are o cifră de afaceri dintre cele mai mari se defineşte prin propria
denumire: "turism".
Invazia de neologisme, afectând chiar modul de formare al
cuvintelor nu strică, dar poate duce la neînţelegeri şi chiar la schimbări de
conţinut. Aduc în sprijinul acestei idei însăşi definiţia dată turismului de
dicţionarul român: 1. Sport constând din parcurgerea unor regiuni pitoreşti
sau de interes istoric, geografic etc.* drumeţie. 2. Activitate prestatoare de
servicii care se ocupă cu organizarea şi desfăşurarea unor călătorii de
agrement şi de recreere sau în alte scopuri.
Oxford Student's Dictionary defineşte turismul: “afacerea
(activitatea) de a asigura călătoria şi serviciile pentru turişti” dar şi " practica
de a petrece o vacanţă (concediu) ca turist"
WTTC (World Travel & Tourism Commission)70 defineşte turismul
ca activităţile persoanelor călătorind spre şi stând consecutiv în locuri din
afara mediului lor obişnuit nu mai mult de un an pentru plăcere, afaceri sau
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alte scopuri neremunerate din locurile pe care le vizitează. Concomitent
trebuie să definească şi noţiunea de "mediu obişnuit". În metodologia
statistică elaborată, WTTC consideră că se includ toate consumurile
personale făcute înainte, în timpul şi după o călătorie care sunt direct
asociate cu călătoria ca cheltuieli pentru excursii, cazare, masă şi diferite
cumpărături precum şi cele făcute de prieteni, rude sau asociaţi de afaceri
pentru călător.
Dar WTA (World Tourism Association) specifica: "turismul este
orice activitate pe care o desfăşoară oricine care se află departe de casă
pentru mai mult de 24 de ore".
Multitudinea definiţiilor folosite duc la concluzia că ar trebui să
considerăm "turism" orice călătorie, a oricui, în orice scop, deci în
consecinţă şi: emigrarea, imigrarea, vânzarea de mărfuri, oamenii de afaceri
străini...
Acest mod de definire a turismului ne obligă să luăm în studiu toate
deplasările persoanelor şi orice mişcare a lor: din cauza războaielor,
foametei, emigraţia ilegală, imigraţia (ca cea a chinezilor din Hong Kong),
refugiaţi politici, vânzare de produse etc. şi în ultimul rând, dar nu lipsit de
importanţă şi deplasările în "scop turistic".
Iată de ce am simţit nevoia să precizăm întinderea noţiunii de
"turism", aşa cum o vom folosi mai jos, respectiv în sensul larg al ei, pentru
că principalul atribut al turismului este deplasarea, contactul nemijlocit cu un
nou spaţiu, cu o "realitate" diferită de cea de la propria locuinţă.
Prin turism internaţional înţelegem acel turism care conţine
elementul de extraneitate fie privind locul, fie persoana, fie serviciul.
Dacă primele două sunt evidente "serviciul" este foarte diferit şi larg
cuprinzător. Includem aici, de exemplu faptul de a cumpăra un bilet de avion
(numai serviciul de cumpărare) de către un terţ pentru o persoană din altă
ţară: extraneitatea se găseşte în finalitatea serviciului.
A trebuit să facem aceste precizări pentru a ilustra "fluiditatea"
termenilor. Şi lipsa de discuţie, de "argument" despre aceste aspecte.
Implicaţiile sunt foarte mari. La cele deja amintite mai adăugăm faptul că
turismul este un element al nivelului de viaţă, al bunăstării. Ori, păstrând
exemplul, cheltuielile făcute de un imigrant...
De asemenea turismul este cuprins în ISIC (International Standard
Industrial Classification) la div. 5: comerţ, hotelărie, restaurante, div. 8:
servicii medicale.. şi div. 9: servicii personale dar şi în servicii financiare etc.
Ori, o proastă statistică - ca rezultat al ambiguităţii termenilor - poate duce la
rezultate total eronate. Astfel, de exemplu statistica a înregistrat în timpul
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războiului din Jugoslavia o explozie a turiştilor români spre această ţară; în
realitate, “turiştii” români, din localităţile limitrofe treceau graniţa de câteva
ori pe zi să vândă un rezervor de benzină în ţara vecină, folosind, normal
viza turistică. Sau totalul sumelor percepute de călăuze de la imigranţii
ilegali... Sau cumpărările de autoturisme din ţările UE după căderea
sistemului comunist, incluzând aici şi economia rezultată cu depozitarea
maşinilor înaintea cumpărării. Rezultatele pot fi TOTAL diferite.
În sprijinul argumentului nostru aducem şi starea actuală din teoria
ţărilor vestice despre turism. Cuvântul turism a rămas "intangibil". Dar, la o
analiză corectă nu mai este folosit în practică, decât ca termen “etichetă”.
Două noi noţiuni i-au luat locul: hospitality şi leisure71. În hospitality se
includ toate activităţile şi serviciile de bază: hotelărie, restauraţie, transport,
agenturare etc. Leisure are un spectru mult mai larg: de la agrementul clasic,
la spectacole, artă etc. dar şi organizarea mediului: activităţi coerente care să
transforme un spaţiu într-o destinaţie pentru turism: de la facilităţi pentru
"manifestări" până la “ambient”. Mai mult, lucrurile sunt luate atât de în
serios că în UE au “dispărut” facultăţi pentru “turism” şi au apărut
specializările hospitality şi leisure72. Lucrurile sunt mult mai avansate în
SUA unde, găsim specializări, pentru turism, în sistemul de învăţământ, de
genul "amenajarea mediului", "asistenţă în integrarea socială" etc. la
universităţi prestigioase precum UCLA sau UCSD73. Aici se găsesc şi se
pregătesc viitoarele cadre de conducere. Cadrele de execuţie au rămas, în
majoritate la nivelul învăţământului postliceal sau postuniversitar. Aceste
tendinţe trebuie menţionate şi studiate întrucât teoria şi practica noastră este
la nivelul anilor '60 din ţările dezvoltate. Pentru majoritatea ţărilor în curs de
dezvoltare "şansa” turistică este cea "clasică" ori ţările dezvoltate obţin bani
din turism prin noi procedee iar efectul social s-a deplasat de la simpla
refacere a forţei de muncă spre asigurarea unui stil de viaţă.
Pentru a încheia acest capitol în spiritul actual al turismului redau,
din manualul "Tourism: principles and practice" editat de Logman în 1998,
în paralel câteva "mituri" şi "realităţi" ale turismului:

71
leisure: 1. freedom from the demands of work or duty 2. time free from the demand of work or
duty, when one can rest, enjoy hobbies or sport 3. unhurried ease. Hospitality: 1. the friendly
reception and treatment of guests or strangers 2. the quality of disposition of receiving and
treating guests and strangers in a warm, friendly, generous way - Webster Dictionary - Ed. 2001
72
vezi, de exemplu www.fh-muenchen.edu
73
vezi www.ucla.edu sau www.ucsd.edu

70

- Mit: majoritatea turismului este turismul internaţional; realitate: 80 % din
călătorii au loc în propria ţară.
- Mit: najoritatea turiştilor călătoresc cu avionul; realitate: majoritatea
călătoriilor sunt terestre. Distanţa medie este de 65 mile terestre.
- Mit: munca în turism este o oportunitate de a călătorii şi o şansă să înveţi
limbi străine; realitate: majoritatea lucrătorilor sunt în sectorul de hospitality
şi nu au contact cu turiştii.
- Mit: turismul este o şansă de dezvoltare pentru toate ţările; realitate:
majoritatea circulaţiei turistice internaţionale este între ţările dezvoltate (N.N.
v. anexa 105)
adăugăm:
- Mit: restricţiile practicării turismului - al turismului de masă -: "timp
disponibil" şi "bani"; realitate: turismul este un calmant al inegalităţii sociale,
un element al menţinerii forţei de muncă în bună stare de acţiune, atent
supravegheat şi controlat de stat.
Iată cum, zone necercetate pot aduce schimbări spectaculoase!
2. Globalizarea: premise, evoluţie, caracteristici, posibilă incursiune în
viitor
”Globalizarea” este cuvântul în top al momentului, cel mai discutat
şi probabil cel mai puţin înţeles concept al acestui mileniu; foarte «tânăr», ar
putea fi doar un «accident», un moment fulgurant pe scara viitoarei istorii.
Ecologişti, apărători ai drepturilor omului, grupuri de fermieri şi cetăţeni ai
lumii a treia strigă aceasta la întâlnirile elitei puterii mondiale în Seatle,
Washington, Praga sau Veneţia. În acelaşi timp economişti şi jurnalişti
specializaţi în lumea afacerilor umplu rafturi şi tomuri proclamând
“globalizarea” ca o “inevitabilitate istorică”.
Iată de ce nu vom apela la statistici, nu vom demonstra tendinţe, nu
vom analiza macro sau micro, nu vom apela nici la tratatele erudite.
Presupunem cunoscut conceptul globalizării şi modul său faptic de
manifestare. Ne vom opri însă la unele aspecte pe care le considerăm
importante pentru gândiri de valoare privind România sau determinante
pentru turismul internaţional.
2.1 Evoluţia conceptului
Fenomenul este mult mai vechi. Piperul, porumbul şi cartofii
originari din America Latină sunt hrana obişnuită în India, Europa sau Africa.
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Mirodenii din Indonezia sunt comune în Caraibe. Descendenţii sclavilor
africani aduşi să muncească pământul în “lumea nouă” au devenit americani,
jamaicani, canadieni, brazilieni sau guianezi. Bumbacul american care a
ajutat şi a condus prima fază a revoluţiei industriale europene este cultivat în
Egipt şi Sudan.
Dar globalizarea de azi a cunoscut o nouă dimensiune în urma
schimbărilor rapide din ultimii 25 de ani. Revoluţia microelectronicii a
schimbat irevocabil esenţa contactelor umane pe pământ. Internetul şi World
Wide Web au ajutat acest proces, permiţând comunicarea mai comodă, mai
eficientă şi rapidă, astfel încât au fost denumite “al treilea val” al creşterii
economice. Transportul ieftin şi rapid şi comunicarea instantanee au
omogenizat şi lărgit cultura comercială. Stilul american a atras şi a convertit
milioane de oameni atât dintre săraci cât şi dintre bogaţi. “Concomitent azi
poţi găsi a mulţime de mâncăruri “naţionale” – tailandeze, mexicane, indiene
– peste tot în Europa. De fapt, mulţi rezidenţi sau vizitatori în Anglia cred că
globalizarea şi rezultatul “fuziunii” culinare este cel mai bun lucru care a
apărut în ultimii 500 de ani în bucătăria engleză” – spune Wayne Elliwood.74
Marile descoperiri geografice vor fi cele care stau la baza
fenomenului ca atare. Pentru perioada “clasică” Cecil Rhodes - faimos
purtător de cunvânt imperial - este cel care în 1890 definind colonialismul
marca şi esenţa fenomenului globalizării: “trebuie să găsim noi pământuri
din care să putem obţine uşor materii prime şi în acelaşi timp să le
exploatăm prin munca ieftină a sclavilor localnici. Coloniile vor oferi
concomitent şi un spaţiu de dumping pentru surplusul de produse fabricate în
fabricile noastre”. Înaintea lui, natura fenomenului avea să fie
“binecuvântată” de Papa Leon al X-lea prin celebrul edict prin care împărţea
Lumea Nouă între Spania şi Portugalia. Mulţumită lui Cristofor Columb o
nouă şansă a apărut, care a pus bazele imperialismului european: lupta a fost
accerbă, englezii, francezii, olandezii, spaniolii, portughezii, belgienii,
germanii şi mai târziu americanii au luat în posesie pământurile care se vor
numi mai târziu “lumea a treia”. Vor câştiga, prin viclenie, forţă şi muncă
dură în fabricile revoluţiei industriale Marea Britanie iar apoi Statele Unite,
europenii exilaţi pe noul continent. Dar nu numai viziunea lui Rodes s-a
impus. Pe la 1860-1870 comerţul mondial a explodat. Bogăţia din colonii
venea spre metropole. Concomitent, din metropole pleca spre colonii ca
investiţii în căi ferate, porturi, drumuri, oraşe. “Globalizarea” atunci era atât
de mare că transferurile de capital din “nord” spre “sud” erau mai mari la
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sfârşitul lui 1890 decât cele de la sfârşitul lui 1990. La 1913 (unul din
punctele de maxim ale integrării economice) exporturile deţineau în
metropole o pondere mai mare ca în 199975. Transporturile ieftine erau baza
globalizării. Dar “Europa răspândise, în toată lumea, înainte de 1914, nu doar
capitalurile şi tehnicile sale, ci şi limbile sale cele mai importante, religia sa,
valorile sale, criteriile sale şi parametrii săi de evaluare”76. Însă la acea vreme
se discuta mai ales de mondializare, conţinutul termenului, aşa cum este dat
de DEX (v. anexa 3) explicând suficient de clar. Şi mai explică profesorul
Dan Popescu că: ”mai este interpretată mondializarea, deopotrivă, ca un efect
al valului de neoliberalism care a “subminat” şi “subţiat” mai multe din
reglementările ce obstacolau libera circulaţie a mărfurilor, creându-se şi noi
reglementări ce au favorizat şi favorizează esenţial libera circulaţie a
capitalurilor. De fapt, mondializarea este strâns integrată cu acest ultim
aspect: libera circulaţie a capitalurilor, legată şi ea, la rândul ei, de
posibilităţile capitalului de a obţine profituri mai mari în alte state decât cele
din care acesta provine.”
Era încă devreme pe scena lumii! În America, Ulysses Grant, fost
preşedinte la Statelor Unite, spunea în 1879: “Domnilor, Anglia s-a servit
două sute de ani de sistemul protecţionist, l-a adus la exces şi i-a mers bine.
…După… a găsit de cuviinţă să adopte liberul schimb, deorece nu mai avea
nici un folos din protecţionism… cred că … când America va fi scos din
sistemul protecţionist tot ce se poate, va merge şi ea hotărât spre liberul
schimb”77
Au urmat două războaie mondiale în care puterile europene sau
Japonia Asiei s-au erodat, şi-au tocit forţele şi rezervele, atât cele materiale
dar şi vlaga de dominatori războinici. SUA a preluat controlul. Americanii de
origine europeană, şi nu numai ei s-au întors în Europa şi au intrat în Japonia.
Imbatabili în marketing au înhăţat ceasul revanşei: transporturile ieftine,
comunicarea rapidă, piaţa imensă a blocului anticomunist, competiţia cu
blocul sovietic au fost mediul prielnic. Mai mult, sfârşitul războiului le-a dat
posibilitatea să impună “spiritul american” – nu o “pax Americana”, nu un
imperiu american ci o dominaţie americană, dominaţie care îi lăsa pe toţi
liberi, liberi să umple democratic pământul cu “in God we trust”, spre profitul
trezorerie americane.

75

Ellwood, W. 2001. The non nonsense guide to globalisation. Oxford. New Internationalist
Popescu, D. - Mondializarea: între continuitate şi rupturi în volumul Economia ca spaţiu
deschis . Ed. Continent 2002
77
citat după Popescu, D. – Economia ca spaţiu deschis . Ed. Continent 2002
76

73

Conferinţa de la Bretton Woods trebuia să stabilească un sistem de
lucru în economia mondială postrăzboi – un sistem monetar internaţional
stabil şi cooperativ care să promoveze suveranitatea şi să prevină crizele
financiare. Scopul era de a salva capitalismul, nu de al distruge. Propunerea
principală a fost cea pentru sistemul de rate fixe de schimb. Instrumentul:
Fondul Monetar Internaţional. Influenţa lui Keynes a fost importantă. O
opoziţie puternică a mediului militar şi economic american i-a demolat
propunerile: o rezervă de monedă mondială administrată de o bancă centrală
mondială care nu se potrivea intereselor SUA care intenţionau să devină
puterea economică mondială. În schimb s-a convenit libera mişcare a
mărfurilor folosind dolarul american ca monedă internaţională. A fost creat
GATT care stabilea un set de reguli care să conducă comerţul mondial. Au
fost negociate 7 runde. În 1990, la Marrakech s-a contituit World Trade
Organisation (WTO) cu 137 de membri şi 30 de observatori. Aceasta
introduce sancţiunile comerciale ale unui membru împotriva altuia, mai ales
împotriva unui membru care nu este de accord cu interpretarea organizaţiei
privind regulile comerţului mondial. Al treilea pilon, cel politic a fost ONU,
sistem democratic în care Adunarea Generală face recomandări iar Consiliul
de Securitate ia deciziile.
Trecuse termenul cerut de Grant. Americanii au tradus din engleză
în americană termenul de mondializare, au început să “globalise”(în engleză
n.n), ceea ce înseamnă a extinde în alte părţi sau în toate părţile globului, a
face răspândit în lumea întreagă sistemul american. Nu mai era nevoie de
protecţionism, era nevoie de uşi larg deschise pentru sistemul american supus
profitului, profitului cu orice preţ, oriunde, oricând şi oricum.
Au venit anii ’70, când lumea săracă, dar mai ales bogaţii în petrol
se răzvrătesc şi folosesc bumerangul aruncat de SUA: eurodolarii,
petrodolarii, japonodolarii. Se intrase în criză. Globalizarea actuală este
diferită de cea existentă la 1970 şi din cauza prăbuşirii sistemului de reguli
stabilite după al doilea război mondial. Acordul de la Bretton Woods din
1944 a adus 25 de ani de relativ stabilă creştere economică. Dar în jur de
1980 lucrurile au început să se schimbe. Guvernele de mână forte,
neoliberale, promotoare ale pieţei libere din Anglia şi USA au aplicat terapii
noi. Formula adoptată pentru progresul economic de adiministraţiile Margaret
Thacher în Marea Britanie şi Ronald Reagan în SUA cerea o reducere
drastică a rolului regulator al statului. In schimb, guvernul trebuia să stea în
spatele managerilor corporaţiilor şi celor din lumea banilor. Filozofia
generală era că companiile trebuie să fie libere să-şi schimbe operaţiile
oriunde în lume pentru a minimiza costurile şi a maximiza plăţile către
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investitori. Comerţ liber, investiţii nerestricţionate, dereglementare, bugete
echilibrate, inflaţie joasă şi privatizarea întreprinderilor de stat au fost
trâmbiţate ca un plan în şase paşi spre prosperitatea naţională. Între 1979 şi
1994 numărul de slujbe în Marea Britanie s-a redus în sectorul public de la 7
la 5 milioane. În aceiaşi perioadă numărul noilor slujbe create au fost în
întreprinderi fără sindicate, slab plătite, în sectorul de servicii. Susan George
a numit privatizarea în Anglia drept “una din cele mai mari tâlhării din
generaţia noastră sau dintotdeauna”78.
Concomitent cu expansiunea comerţului liber cu mărfuri şi servicii
s-a făcut deregularizarea pieţelor financiare mondiale. Bănci, companii de
asigurări şi fonduri de investiţii sprijinite pe tehnologia computerelor şi pe
suportul guvernamental erau libere să-şi investească surplusul de cash în
orice putea aduce un profit rapid. În această atmosferă nouă şi relaxantă
capitalul financiar a avut o influenţă profund destabilizatoare asupra
economiei globale. In loc de investiţii pe termen lung în producţia efectivă de
bunuri şi servicii, speculatorii făceau bani din bani, fără să ia în calcul
impactul investiţiilor lor asupra comunităţilor locale sau economiilor
naţionale. Guvernele au început să se teamă de impactul destabilizator al
acestui cazino financiar global. Studiile recente indică legătura directă între
frecvenţa crizelor financiare şi creşterea fluxurilor internaţionale de capital în
anii ’90. Criza din Asia de Est începută în 1997 este un exemplu edificator.
Până în 1990 investiţiile străine erau strict controlate. Apoi sute de miliarde
de USD au intrat şi au ieşit de la un an la altul. Dereglementarea finanţei
mondiale a coincis cu revoluţia în microelectronică. Şi a fost o spărtură în
fluxurile de capital. Acestă speculaţie necontrolată a eclipsat investiţiile pe
termen lung prezisă încă de Keynes. Ruleta a pornit: les jeux sont faits!
Lumea mai are un pol. Mare, cu multă populaţie, cu probleme
imense: “lumea a treia”. Singure sau în alianţe statele încearcă să se salveze,
măcar să ajungă la stabilitate. Multe din ele au fost conduse de dictatori
privilegiaţi pentru rezistenţa în faţa expansiunii comunismului79. De la
mijlocul anilor ’60 până la mijlocul anilor ’80 la 25 de ţări le-au fost
împrumutate aproape 500 md. USD. Folosiţi pentru menţinerea la putere a
dictaturilor din lumea a treia. Dar şi statele democratice se împrumută, mai
ales cele din America de Sud, Africa şi Asia. Performanţa economică
întârzie, rambursarea devine improbabilă. Intervin structurile de pază: FMI-ul
şi Banca Mondială cu programe aproape tip: devalorizarea valutei şi scăderea
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cheltuielilor guvernamentale. Altfel intrau pe “lista neagră” a încrederii. FMI
a impus ajustări structurale. La început n-au fost acceptate, Mexicul fiind
primul exemplu. Dar FMI şi Banca Mondială impun un plan de restructurare
prin ajustări masive. Impun reduceri drastice de cheltuieli chiar în domenii
vitale şi obligă la creşterea exporturilor chiar în defavoarea producţiei de
bază, alimentare şi alte bunuri de consum. Se pune în mişcare Programul de
Ajustare Structurală, în esenţă un sistem eficient de transformare a datoriilor
private în datorii publice. În 1980 datoriile totale ale lumii a treia ajung la
1500 md. USD. În 1999 ajung la 3000 md. USD. Majoritatea erau costul
serviciului datoriilor vechi. Aceste sume imense se adaugă celor circulând cu
viteza luminii pe magistralele informatice ale finanţei internaţionale. Din
1990 până în 1997 ţările în curs de dezvoltare au plătit mai mult ca serviciu al
datoriei decât sumele primite ca noi împrumuturi, în sumă de 77 md. USD.
Două decenii de aplicare a ajustărilor structurale nu numai că nu au rezolvat
criza dar au adâncit-o aducând suferinţă milioanelor de oameni şi adâncind
prăpastia dintre săraci şi bogaţi.
Din 1990, după prăbuşirea sistemului sovietic, în acest carusel intră
o zonă nouă, cu rezerve şi stocuri imense, cu industrii declarate depăşite şi
agriculturi neperformante. Poziţia geografică permite acestor ţări să “joace”
între SUA şi UE, dar promisiunea abundenţei întârzie, “furcile caudine” sunt
tot mai dese, perspectiva căderii în “lumea a treia” mai aproape. Diferenţiat,
funcţie de tradiţii, legături, imagine… ”UN Development Program” notează
în Raportul privind Dezvoltarea Umanităţii al ONU din 1999 că 50 din cele
100 de economii mari sunt conduse de multinaţionale. Mitsubiishi este mai
mare decât Arabia Saudită, General Motor mai mare ca Grecia, Norvegia sau
Africa de Sud. Venitul anual a celor mai mari 200 de corporaţii este mai mare
decît cel al celor 182 state naţiuni care au 80% din populaţia lumii.
Companiile se pot concura acum global. Cel mai uşor mijloc de a scăpa de
concurent este să îl cumperi. Explozia achiziţiilor făcute în ultimii ani arată o
rapidă schimbare a naturii economiei globale, mai ales nevoia de relaxare a
reglementărilor privind investiţiile străine şi fluxurile internaţionale de
capital. Idea că competiţia este bună “în şi din ea însăşi” este curentul
dominant al modelului economic neoliberal. El a lansat o campanie mondială
pentru privatizarea întreprinderilor de stat. Neoliberalii argumentează că
guvernele sunt birocratice, ineficiente şi risipesc banii contribuabililor astfel
încât puterea lor trebuie restrânsă. Mai ales acolo unde au interes, o piaţă cu
cerere solvabilă, de obicei în ţările lumii a treia. În propriile ţări, oligopolurile
face pact cu statul în afaceri globale: NASA, războaie locale şi reconstrucţia
democratică, industria spaţială, a informaticii, etc.
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Această “istorie” a fenomenului ne arată că globalizarea nu este
ceva ieşit din comun. Pur si simplu aplicarea forţei, pe principii democratice
folosind mijloacele tehnice ale acestui timp.
2.2 Căi majore de manifestare
În actuala diviziune internaţională a muncii există ţări cu grade
diferite de specializare internaţională. Astfel, ţările dezvoltate, care se
bazează pe tehnică modernă şi pe circulaţia rapidă a informaţiei au o
specializare eficientă care le asigură o pondere mare în totalul schimburilor
internaţionale. Constatăm un număr tot mai mare de produse realizate prin
specializare internaţională ridicată, astfel încât nici nu se mai poate identifica,
la o privire sumară cine este producătorul. Agentul economic
superspecializat, care poate fabrica totul dar fără a produce nimic este tot mai
frecvent, costurile scăzute şi profiturile ridicate fiind rezulatul acestei
specializări. La polul opus avem ţări slab dezvolatate, cu specializare
unilaterală şi cu pondere infimă din P.I.B. însumat în exporturile mondiale.
Principalele caracteristici şi tendinţe pe piaţa mondială pot fi
considerate:
- tendinţa de restructurare a diviziunii internaţionale a muncii, respectiv de
afirmare a ţărilor
în curs de dezvoltare pe piaţa produselor
manufacturate, cu o pondere ridicată a lohn-ului.
- specializarea ţărilor dezvoltate în domeniul cercetării cu rezultate în
tehnici moderne şi ultramoderne, în timp ce ţările în curs de dezvoltare
se specializează în furnizori de materii prime şi produse industriale de
bază sau clasice
- reorientarea spre produse de bază a ţărilor dezvoltate prin creşterea
corelaţiei între industria extractivă şi cea prelucrătoare pentru a limita
dependenţa lor de sursele externe. Fenomenul este mai marcant în
Europa şi Japonia
- regruparea în cadrul ţărilor în curs de dezvoltare care poate genera o
restructurare în diviziunea internaţională a muncii. Sunt edificatoare
rezultatele obţinute de "tigrii" asiatici: Hong Kong, Singapore etc.
- scăderea numărului ţărilor implicate în fluxurile financiare internaţionale
şi în paralel creşterea lor rapidă atât cantitativ cât şi ca rol în finanţarea
celorlalte ţări
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creşterea ponderii şi rolului structurilor, zonelor economice în diviziunea
internaţională economică, apariţia de sisteme economice mixte sau total
noi (cazul Hong Kong, UE sau China)
- tendinţa de a “repatria” industrii prelucrătoare clasice, care prin echipare
ultrasofisticată – dar costisitoare ca şi capital sunk – ajung la cote de
profit şi performaţă superioare faţă de perioada cantonării lor în ţările
lumii a treia. De exemplu, fabrici de confecţii capabile să producă în
câteva ore un model de costum exact pe mărimea şi dimensiunile
preluate de la client în magazin.
Drept consecinţă se estimează că piaţa mondială va însemna o competiţie
tot mai accentuată între producători, ceea ce va adânci diviziunea
internaţională a muncii. Revoluţia tehnico - ştiinţifică, cea culturală, revoluţia
informatică şi cea din telecomunicaţii ca şi creşterea rolului factorului politic
sunt de natură să aducă schimbări majore în diviziunea internaţională a
muncii. Încă nebănuite, biotehnologia şi genetica pot provoca schimbări în
însăşi natura umană. Din păcate nu se estimează a se depăşi faza schimbului
inegal, discriminatoriu, cu toate că mai multe reuniuni şi accorduri
internaţionale şi-au propus să depăşească această stare.
Principala formă de relaţii economice între state a fost la început, şi încă
este, cantitativ, schimbul internaţional de mărfuri sau comerţul exterior.
În preajma primului război mondial au devenit semnificative investiţiile
directe de capital, care au ajuns preponderente, unele găsindu-se chiar în ţări
beligerante. După al doilea război mondial, nevoia de investiţii mari, în
principal a dus la dezvoltarea cooperării economice şi tehnico ştiinţifice
între state. Urmează imediat - în ultimul deceniu mai vizibil şi pentru
neiniţiaţi - transferurile, imensele fluxuri de capital care se mişcă
instantaneu graţie sistemelor de computere şi a telecomunicaţiilor în timp real
între ele. Toate aceste legături formează fluxurile economice internaţionale
definite ca mişcarea unor valori materiale, băneşti sau spirituale de la o ţară
la alta, care sunt şi căile principale prin care globaliazarea se extinde
La acestea se adaugă două căi care, amândouă au o contribuţie mai mare
decât toate celelalte: monopolul informaţiei şi puterea de persuasiune
şi/sau de presiune a statului de origine.
Tendinţa generală a fluxurilor internaţionale este de diversificare. Ele
sunt influenţate de o multitudine de factori tehnici, economici,
extraeconomici etc. care pot acţiona pe moment sau în perspectivă. Apariţia
unui flux nou înseamnă de regulă înlocuirea unuia vechi. Între fluxurile
economice existente într-o anumită perioadă există legături mai mult sau mai
puţin puternice.
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Totalitatea fluxurilor economice internaţionale, privite în strânsa lor
interdependenţă, formează circuitul economic mondial. El exprimă schimbul
reciproc de activităţi dintre diversele economii naţionale în sfera circulaţiei,
producţiei, cercetării ştiinţifice, în esenţă profitul final obţinut de economiile
mai performante, de actorii majori care au ca bază acea ţară. Relaţiile
economice externe ale unei ţări formează un tot unitar. Fiecare flux este
autonom, cu forme specifice de exprimare şi măsurare dar el se integrează,
ducând la noţiunea de eficienţă generală a relaţiilor economice externe, cu
metodologii specifice de măsurare a efectelor integrate. Subliniem faptul, că
pentru moment, multinaţionalele, care par a fi caracteristica globalizării nu
desfinţează statul, numai şi-l subordonează. În plus fiecare flux are timpul său
istoric de manifestare, apărând un asincronism între efortul făcut cu generarea
lui şi efectul său. De exemplu fomarea forţei de muncă cere 15-25 de ani. De
multe ori efectele sunt culese de alte ţări, din această cauză.
Evoluţia şi formele de manifestare ale circuitului internaţional depind în
principal de: gradul de dezvoltare a economiilor naţionale, gradul de adâncire
al diviziunii a muncii, stadiul relaţiilor politice internaţionale. Trebuie
subliniat şi faptul că circuitul economic mondial poate influenţa relaţiile
politice internaţionale şi prin acestea şi economia naţională.
Fenomenul globalizării este unul complex şi viu disputat. De multe ori
atât partizanii cât şi detractorii lui uită un lucru esenţial: EL EXISTĂ!
2.3 Caracteristici particulare
Cuvântul “globalizare”, o marotă care a devenit rapid lozincă,
incantaţie magică, paspartu capabil să deschidă porţile tuturor misterelor
prezente şi viitoare. Pentru unii, “globalizarea” este ceva ce trebuie să
realizăm neapărat dacă vrem să fim fericiţi; după alţii, sursa nefericirii
noastre rezidă tocmai în “globalizare”. Este sigur însă pentru toată lumea că
“globalizarea” repezintă destinul implacabil spre care se îndreaptă lumea, un
proces ireversibil care ne afectează pe toţi în egală măsură şi în acelaşi mod.
Pe măsură ce vom aprofunda cercetarea cauzelor sociale şi a rezultatelor
comprimării spaţiului şi timpului, va fi din ce în ce mai limpede că procesele
de globalizare sunt lipsite de presupusa unitate a efectelor. Globalizarea
uneşte şi divide în egală măsură: cauzele diviziunii sunt identice cu cele care
promovează uniformitatea globului. În paralel cu ridicarea la nivel planetar a
afacerilor, comerţului şi informaţiilor, s-a pus în mişcare un proces de
“localizare”, de fixare în spaţiu. Ceea ce apare drept globalizare pentru unele
înseamnă localizare pentru altele. Mobilitatea ajunge una din cele mai râvnite
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valori, iar libertatea de mişcare – o libertate întotdeauna rară şi inegal
răspîndită – devine rapid principalul factor de stratificare în epoca
postmodernă pe care o traversăm. Unii dintre noi devin cu adevărat şi
complet “globali”: alţii sunt ţintuiţi în “localitatea” lor – situaţie de loc
plăcută ori suportabilă, într-o lume în care “globalii” dau tonul şi alcătuiesc
regulile jocului vieţii.
Globalizarea aduce o nouă versiune a “proprietăţii absente”:
acţiunile – independenţa proaspăt câştigată a elitelor globale faţă de
puterea politică şi culturală limitată teritorial. Compania aparţine oamenilor
care investesc în ea – nu angajaţilor, furnizorilor sau localităţii în care este
situată. Producţia de masă a dus la giganţi. Cea mai profitabilă metodă de a
produce profit era de a pune la lucru tocmai munca, venitul muncitorului. La
aceasta s-au adăugat acumulările mari la nivelul clasei mijlocii, întâi în
Anglia, printre pensionarii reveniţi din colonii, apoi în SUA printre norocoşii
visului american. Acţiunile au separat total pe proprietar de cel care produce.
A poseda acţiuni a devenit un simplu pariu: care acţiune va da un divident
mai mare sau mai sigur? În rest, noii proprietari nu au nimic în comun cu
investiţia în sine. Acest fenomen care a depărtat proprietarul de “moşie” a
fost generat de sistemul de comunicare şi de stilul american de a îngriji de
interese.
Scrierile despre ceea ce părea într-o vreme conceptul de căpătâi în
gândirea economică– Nationalokonomie – seamănă din ce în ce mai mult cu
ficţiunea statistică. Nu mai există motive întemeiate pentru a numi americane
companii ca Mc Donald’s sau Prockter and Gambler. Într-o lume în care
capitalul nu are domiciliul fix, iar fluxurile financiare au ieşit de sub controlul
guvernelor naţionale, multe pârghii ale politicii economice nu mai
funcţionează, statul naţiune se erodează. Forţele cu caracter transnaţional sunt
în bună măsură anonime şi, de aceea greu de identificat. Ele nu formează un
sistem uniform sau o ordine, ci sunt o aglomerare de sisteme manipulate de
actori invizibili.
Tipul de unitate creat în comunităţile mici prin simultaneitatea
prezenţei şi comunicării prin viu grai, afişe şi manifeste – care presupun
costuri infime – nu spravieţuieşte la o scară mai mare. Coeziunea socială este
o funcţie a consensului, a cunoştinţelor comune, depinde în mod crucial de
însuşirea, încă din copilărie, a culturii. Dimptrivă, flexibilitatea socială se
bazează pe uitare şi pe comunicarea ieftină. Sistemul paternalist japonez este
tocmai exemplu negativ al sistemului global. Dar companiile japoneze sunt
printre cele mai mari, iar în criza din Corea populaţia şi-a adus bijuteriile şi
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economiile să ajute sistemul. Trebuie să vorbim deci de principii la scară
locală şi la scară regională sau mondială.
Globalizarea îşi are originea şi baza în marile aglomerări urbane,
cele care au permis producţia de masă care a saturat colectivităţile şi a obligat
producţia să se demasifice. Richard Sennett a fost primul mare analist al vieţii
citadine contemporane care a anunţat alarmat iminenta “dispariţie a omului
public”. Într-un mediu artificial, calculat în aşa fel încât să asigure caracterul
anonim şi specializarea funcţională a spaţiului, orăşenii s-au confruntat cu o
problemă de identitate aproape imposibil de rezolvat. Experienţa oraşelor
americane scoate la iveală o serie de caracteristici comune cvasi universale:
suspiciunea faţă de ceilalţi, intoleranţa faţă de diferenţe, resentimentul faţă de
străini şi cererile de a-i izola şi alunga, precum şi preocuparea paranoică,
isterică pentru “lege şi ordine”80. Legătura cu exteriorul se face prin cartea de
credit. Veşnic în mişcare după “un profit maxim”, adică un salar puţin mai
mare, locuitorul simplu al oraşelor şi-a pierdut rădăcinile. După Nan Elin
factorul teamă este tot mai prezent, după cum o arată sporirea numărului de
sisteme de securitate, de încuietori sofisticate pentru automobile şi
apartament, creşterea popularităţii comunităţilor “baricadate” şi “sigure”
destinate tuturor vîrstelor şi buzunarelor, supravegherea tot mai atentă a
locurilor publice precum şi abundenţa de pericole de care vuieşte massmedia. Nu traiul împreună, ci evitarea reciprocă şi separarea au devenit
strategiile de supravieţuire în megapolisul contemporan. Nu se mai pune
problema să-ţi urăşti sau să-ţi iubeşti aproapele. Dacă-l ţii la respect, rezolvi
dilema. Internetul şi www nu sunt pentru toată lumea şi nici nu dau semne că
ar putea ajunge vreodată la îndemâna tuturor. Până şi celor care au acces nu li
se permite să efectueze opţiuni în afara cadrului stabilit de furnizori, care îi
invită să “cheltuie timp şi bani oscilând între numeroasele pachete pe care le
oferă”. Pentru restul populaţiei: televiziunea. La ce se uită? Cei mulţi se uită
la cei puţini. Cei puţini care sunt priviţi sunt celebrităţile. Ele aduc mesajul
unui întreg mod de viaţă. Viaţa lor, modul lor de viaţă. A întreba ce impact
poate avea acest mesaj asupra privitorilor nu înseamnă atât a-ţi face griji şi
speranţe preconcepute. Această faţă a globalizării privind mulţimile din ţările
dezvoltate economic este necunoscută celor mulţi. Şi economiştii o ignoră de
multe ori. Practicienii o apreciază însă. Este noul consum postmodernist:
clientul trimite banii electronic, iar marfa, de regulă imagini şi semne i se
livrează fără ca furnizorul să mai facă un pas; producătorul, distribuitorul,
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Trebuie să vedem ansamblul, nu numai locurile binecunvântate, nici numai Bronx-ul, nici
media ci ansamblul. America nu este numai o societate ci în primul rând un sistem. Şi acesta se
extinde spre alte state dezvoltate.
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etc. sunt numai nişte noţiuni, nişte elemente cuantificate precis care se mişcă
conform planului de marketing. Presiunea este imensă asupra celui izolat şi
periodic izbucneşte, tot în cadrul impus. De regulă prin turism.
Sensul cel mai profund transmis de ideea de globalizare constă în
caracterul nedefinit, dezorganizat şi autopropulsat al probelmelor lumii: lipsa
centrului, a unui pupitru de comandă, a unui consiliu de decizie, a unui
birou managerial. Astăzi cea mai bogată sursă de surprize şi nesiguranţă
este comportarea pieţelor. Integrarea şi parcelarea, globalizarea şi
teritorializarea sunt procese complementare. Ele reprezintă două laturi ale
aceluiaşi proces: redistribuirea pe tot cuprinsul lumii a suveranităţii, puterii şi
libertăţii de acţiune, provocată (nu determinată) de saltul revoluţionar al
tehnologiei vitezei. Aşa numitele procese de globalizare se soldează cu o
redistribuire a privilegiilor şi a lipsurilor, a bogăţiilor şi a sărăciei, a
resurselor şi sterilităţii, a puterii şi a neputinţei, a libertăţii şi a constrângerii.
Asistăm astăzi la procesul de restratificare, în cursul căruia se formează o
nouă ierarhie socio-culturală mondială: “glocalizare” (introdus de Roland
Robertson, exprimă unitatea indestructibilă dintre tensiunile “globalizante” şi
cele “localizante” – fenomen inclus pe de-antregul în conceptul de
globalizare) pe care am defini-o ca proces de concentrare a capitalului,
finanţelor şi celorlalte resurse, de opţiune şi acţiune eficientă, dar şi de
concentrare a libertăţii de mişcare şi acţiune.
Societatea noastră este de “consum” într-un sens la fel de profund şi
fundamental ca cel pe care îl folosim pentru a spune despre societatea
predecesorilor noştri, cea industrială, că era o societate de “producţie”.
Membrii acelei societăţi erau şi producători şi soldaţi. “Norma” era dictată de
datoria de a îndeplini ambele funcţii. Însă în etapa sa târzie modernă, secund
modernă, supramodernă sau postmodernă, societatea nu mai are nevoie de
mână de lucru pentru mamuţii industriali şi armatele regulate. Ci are nevoie
să speculaze capacitatea de consum a membrilor săi. Dacă filozofii, poeţii şi
propovăduitorii moralei din antichitate s-au aplecat asupra problemei:
muncim pentru a trăi sau trăim pentru a munci, dilema pe care o auzim astăzi
se reduce la expresia: avem nevoie să consumăm pentru a trăi sau trăim
pentru a consuma? Consumatorii sunt în primul rând strângătorii de senzaţii;
şi abia într-un al doilea sens, lăturalnic, colecţionari de lucruri. Dar există o
limită fizică a consumului. Nu numai capacitatea de îngurgitare, chiar a
serviciilor despre care se crede că ar fi nelimitată, dar mai ales starea finită a
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puterii de a câştiga, de a-ţi procura putere de cumpărare. O dată ajuns la
limită, cumpărătorul devine rezid, nu mai interesează pe nimeni81.
A călători reprezintă pentru viaţa consumatorului o plăcere mai mare
decât a ajunge la destinaţie. La fel ca toate societăţile cunoscute, societatea
postmodernă, consumeristă este stratificată. Într-o societate de consumatori,
discrepanţa dintre cele două dimensiuni – “cei de sus” şi “cei de jos” –
reflectă gradul de mobilitate, libertatea lor de a alege încotro s-o apuce. În
1975 era 2 milioane de emigranţi forţat – refugiaţi – în grija Înaltei Comisii
ONU. În 1995 27 de milioane. Treptat, vizele de intrare în ţară sunt
eliminate. Nu însă şi controlul paşapoartelor. Văzută ca metaforă a noii
stratificări, ea dezvăluie faptul că “accesul la mobilitate globală” a fost ridicat
la rangul de prim şi cel mai însemnat factor stratificator. Oamenii claustraţi în
celălalt pol sunt copleşiţi de povara abundenţei unui timp redundant şi inutil,
pe care nu au cu ce să îl umple. Ei nu “stăpânesc” timpul, dar nici nu se află
sub stăpânirea lui, ca strămoşii lor care au trăit sub imperiul pontajului.
Timpul lor este nul: “nu se întâmplă niciodată nimic”. Numai timpul virtual,
timpul televizunii are o structură, un orar.
2.3.1.

Noua economie: economia « trăirilor » (experiences’
economy)

Sintagma “noua economie” are deja un înţeles conturat în teoria
economică. Astfel Paul Tănase Ghiţă spune că societatea spre care ne
îndreptăm este sau va fi Societatea Informaţională-Societatea Cunoaşterii (SISC). „Sintagmele prin care au fost desemnate societăţile de până acum conţin
câte un cuvânt-cheie (sclavagism, feudalism, capitalism) care sintetizează o
gamă de stări sociale posibile pe care oamenii, individual şi/sau în grup, se
situează în mod inevitabil, în funcţie de anumite condiţii, constituind o
structură economico-socială caracteristică. Evident, nu s-a găsit încă
cuvântul-cheie prin care să se poată releva ceea ce este sau va fi fundamental
sub aspect economic şi social pentru noua societate. SI-SC este o sintagmă ce
deplasează denumirea spre alte sfere.
Acestei societăţi în formare, îi va fi proprie o activitate economică, sau
mai direct spus, o economie mult schimbată faţă de cea de odinioară, şi faţă
de cea actuală, pe care o denumim, cel puţin acum, noua economie, sintagmă
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Oricât ar părea de bizar, dar astfel de fenomene încep să apară şi la noi, în “nişe” timpurii: de
exemplu, acţionarii (mai ales cei unici) din noile SRL – uri nu prezintă interes pentru bănci cât
timp aceştia “îşi plătesc” numai venitul minim pe economie, neâncadrându-se în normele de
creditare. Şi aici se regăsesc majoritatea.
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care ne atrage atenţia că ceea ce este nou va fi atât de important şi
semnificativ, încât va justifica însăşi denumirea respectivă...
...amintim că în ultimele două-trei decenii a început să se vorbească
despre Noua Şcoală de la Cambridge ce a fondat Noua Economie. Un grup de
economişti renumiţi – J. Robinson, P. Sraffa, L. Pasinetti şi alţii, care, în
cariera lor, au lucrat un timp la Universitatea Cambridge, au fost în vizită
acolo, sau, pur şi simplu, în cercetările lor au ajuns la aceleaşi concluzii,
constituie nucleul dur al acestei Noi Economii. Premeditat sau spontan,
aceştia au studiat în ce măsură explicaţii neo-clasice şi clasice din ştiinţa
economică, mai rămân relevante şi au concordanţă cu realitatea de astăzi.
Evident, ei au dat şi multe explicaţii noi sau au formulat concluzii, adesea,
categorice, care, în ansamblul lor, au fost etichetate “Noua Economie””.
Noi ne referim la un alt aspect, care are relevanţă pentru
turismul contemporant din timpul globalizării
Noua economie este, în viziunea lui Hans van der Loo82, de la
Samhoud Service Management din Olanda, urmarea trecerii de la PRODUS
=> SERVICII => TRĂIRI, EXPERIENŢE. Din punct de vedere istoric el
consideră anii ’40 drept anii organizării şi mecanizării, anii ’50 perioada
întreprinderilor, anii ’60 ai colectivităţilor urbane, ai ecosistemelor. Din 1970
trecem chiar la dinamica sistemelor. Periaoda 1970-1980, prin Raportul
Clubului de la Roma, din 1972 şi al World Conservation Report din 1980 este
perioada industrializării, al manifestării vizibile a efectelor ei negative, a
integrării activităţii umane cu activitatea ecologică şi ecofactorii, ai
participării la luarea deciziilor.
El distinge chiar un mod “american” versus un mod “european” de
interpretare a “experiences” (trăiri, experienţe). Conform modului american,
ilustrat de Thomas H. Devenport şi John C. Beck în “The Attention
Economy” trăirile, experienţele sunt noua religie modernă, “catedrala
cunsumului”, noua valută a afacerilor. Schematic evoluţia s-ar prezenta
astfel:

82

Van de Loo, H. – The consumer perspective: quality of experience – Conferinţa ATLAS
“Quality of Life” - Leeuwarden 2003
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Plecând de la Max Weber cu teoria “cuştii de catifea” a anilor ‘70’80, de la George Ritzer cu teoria anilor ’80 a McDonalds- izării (sub mottoul “oricînd, oriune”), unde aveam
rezultate
Valoarea pentru consumator =
preţ
(Nu valoarea produsului, ci valoarea pentru consumator, în societatea de
consum!)
O dată cu marketingul pentru servicii aceasta devine
rezultate + “proces”
preţ
+ efort
incluzând şi procesul în sine, nu numai rezultatele palpabile, dar şi efortul de
“tranzacţionare al relaţiilor”, respectiv cel legat intrinsec de prestaţia
producătorului “actor”. Imediat ce economia a trecut în era trăirilor formula
devine
Valoarea pentru consumator

=

Valoarea pentru consumator

=

rezultate + “proces” + “trăiri”
preţ
+ efort

totul fiind subrogat atenţiei gestionării întregii trăiri a clientului.
Hans van der Loo dă, după Michael J. Wolf – “The Entertainment
Economy” şi o construcţie a trăirilor (experiences) care sunt formate din
clasica ofertă plus: agrement (entertainment), senzaţie, acţiune, autenticitate,
personalizare, sentiment, relatii. Primele trei fiind caracteristice primei
generaţii a economiei trăirilor iar ultimile patru celei de-a doua generaţii.
Această teorie este, bineînţeles valabilă în ţările dezvoltate şi cu
acumulări mari, cele care sunt şi generatoarele fenomenului de globalizare.
Restul lumii poate numai să tindă spre o astfel de stare. Trebuie totuşi
analizată, dat fiind legătura evidentă cu activitatea de turism.
2.4 Rolul statului în economia de piaţă şi în economiile în
tranziţie
Necesitatea trecerii la economia liberă de piaţă, formă de organizare
economică, singura capabilă să scoată omenirea din impasul actual a devenit
un adevăr aproape banal. Urmărind însă informaţiile economice
internaţionale în ţările avansate economic constaţi că specialiştii lor gîndesc
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şi mai ales se pronunţă tot mai des altfel. Citez din L'Expansion nr. 422 din
199083 din articolul "Statul mâine - intervenţii mai puţine, mai multe
arbitrări":
"În Europa de Est, succesorii comuniştilor vor să facă tabula rasa din
Stat. De altfel peste tot ultraliberalismul a ieşit din modă84. Slăbirea puterii
politice din anii '80 i-a arătat limitele: mai puţină coeziune socială, febra
abuzurilor financiare, creşterea corupţiei (...). Astăzi, s-a ajuns la un consens
asupra necesităţii Statului. Ca să facă ce? (...) Moartea Statului… Învierea
Statului vechi… Nici una, nici alta: naşterea unui stat nou. Principala sa sursă
de ligitimitate este arbitrajul între interesele opuse pe care numai el îl poate
asigura cu imparţialitate (...) este o revoluţie culturală".
Edith Cresson explică:
"Statul nu ar trebuit să fie un acţionar inert! (...) Nimănui nu-i pasă
de toate operaţiile de apropiere pentru care sectorul privat le este teatrul (..)
dar am fi vrut ca Statul să nu facă nimic, să nu reacţioneze. Aceasta nu este
concepţia mea (...) Este de datoria Statului să aibă o viziune pe termen mai
lung (...)"
Lionel Stoleru, în acelaşi număr declară:
"...Europa nu are un hinterland organizat. Statele Unite şi-au
constituit o zonă economică integrată cu Canada şi Mexicul (...) Japonia (...)
şi-a anexat o zonă a dolarului prin cei "patru dragoni" Thailanda şi alte tări
din Asia de Sud-Est. Ori Europa putea face la fel pe de o parte cu Europa de
Est şi pe de alta cu Africa de Nord. Aceste două zone ar fi trebuit să-i permită
să joace asupra costurilor de producţie şi altor avantaje comparative în
profitul ansamblului zonei…"
Faţă de "sfaturile" pentru Est, de opiniile entuziaste, întâlnim tot mai
des, la oamenii politici sau la economiştii vestici realismul politic, economic.
“Repetarea neîncetată a sloganurilor ‘schimbarea inevitabilă’ şi
‘restructurarea necesară’ au însoţit peste tot, în prealabil deschiderea
supravegheată rapidă a economiilor şi culturilor naţionale pentru exploatarea
străină ‘fără bariere contra comerţului sau investiţiilor’. Dar este un decalaj
uimitor între ideologia dominantă a ‘pieţei libere globale autoreglabile’ şi
realitatea a zeci de mii de reglementări comerciale impuse peste tot în lume
de procesul în rapidă extindere şi secret care instituie dreptul absolut al
cererii private a corporaţiilor transnaţionale care subordonează legislativul
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Suntem în 2003, dar modul de a gândi că statul trebuie să iasă total din economie încă nu s-a
schimbat la noi, pentru mulţi oameni politici, în ciuda a 14 ani de exemple contrare
sublinierea noastră
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ales oriunde în lume” – spune Profesorul John McMurtry, de la
Departamentul de filozofie al universităţii din Guelph, Ontario, Canada
Adevărul este că opusul “pieţii libere” este în muncă. Piaţa liberă
exploatează, profită de echilibrul instabil pentru a acumula, pe când munca
produce, crează. De la căderea Zidului Berlinului, interesele financiare şi
mass-media lor au dezlănţuit împreună asupra guvernelor o agendă
copleşitoare de reguli corporatiste globale. Regulile sunt politice, dar tăcute
(secrete). Fie guvernele execută exact această agendă, fie capitalurile flotante
şi fondurile speciale vor merge în altă parte iar liderii rezistenţi vor fi ignoraţi
sau defăimaţi de presa corporatistă. Publicul este reasigurat că “o creştere
substanţială a dezvoltării va rezolva totul”. Pretenţia este ca competiţia
globală a pieţelor să fie făcută liberă de taxe şi bariere regulatorii ale
guvernului. Dar realitatea dură este tocmai opusul creşterii standardelor de
viaţă şi a noilor libertăţi pentru popoarelor lumii. Se poate spune că
propaganda făcută este un bluf, care, deocamdată ţine.
Există teorii care susţin că naţiunile devin atât de interdependente
economic între ele, încât le scade tendinţa de a se lupta între ele. Comerţul,
nu puterea militară, reprezentă acum calea spre putere în lume, spunea Bil
Clinton în campania pentru alegerea ca preşedinte al SUA.
Prin avântul luat de mijlocele de transport – acum când timpul şi
spaţiul se comprimă, după formula lui David Harvey – unele obiecte se mişcă
mai repede decât altele. Capitalul economic – adică banii şi celelalte resurse
necesare pentru a face bani şi iarăşi resurse – se mişcă repede. Suficient de
repede pentru a fi întotdeauna cu un pas înaintea oricărei forme de organizare
statală (teritorială, fară îndoială), care ar putea încerca să-l includă şi să-i
deturneze traseele.
Paradoxal, nu triumful, ci moartea suveranităţii statului a făcut ca
idea de statalitate să devină atât de populară. După cum aprecia caustic Eric
Hobsbawm, de vreme ce votul Insulelor Seychelle la ONU are aceiaşi
pondere ca cel al Japoniei “este de aşteptat ca majoritatea membrilor ONU să
fie în curând alcătuită de replicile de sfârşit de secol XX (şi republicane) ale
landurilor Saxonia-Coburg-Gotha şi Schwaryburg-Sonderhausen”
Funcţia la care a renunţat statul ortodox – sau care i-a fost smulsă –
este menţinerea acelui echilibru dinamic, ca o egalitate aproximativă între
ritmurile de creştere a consumului şi de sporire a productivităţii – adică ceea
ce a determinat statele suverane să interzică în anumite perioade importurile
şi exporturile, să închidă graniţele sau să stimuleze cererea internă
keynesiană. Conform verdictului analiştilor politici latino-americani, datorită
“porozităţii” tuturor economiilor zise naţionale şi efemerităţii, impreciziei şi
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non-teritorialităţii spaţiului pe care operează, pieţele financiare globale îşi
impun legile asupra planetei. Statele nu au suficiente resurse sau libertate de
mişcare pentru a suporta presiunea.
Comandantul Marcos al gherilelor unui stat centramerican statua
plastic: “În cabaretul globalizării, statul face striptease, iar la sfârşitul
reprezentaţiei rămâne în chiloţi: forţa de represiune”. Noii stăpâni ai lumii nu
trebuie să guverneze direct. Ei însărcinează guvernele naţionale să le
administreze afacerile.
Din cauza extinderii legilor comerţului liber, a mişcării libere a
capitalului şi finanţelor, “economia” se sustrage treptat controlului politic.
Prima semnificaţie a termenului “economie” este “zona non-politicului”.
Ceea ce a rămas din politică urmează să fie coordonat de stat – dar tot ceea ce
ţine de viaţa economică rămâne inaccesibil statului: orice încercare în această
direcţie se va ciocni de riposta promtă şi dură a pieţelor mondiale.
Încheiem cu dubiul: a murit statul? S-a transformat? În ce?
2.5 Tehnocraţia globală
O dată cu separarea proprietarului de proprietate, în marile
corporaţii apare un elemente nou: tehnocraţia. I s-a dedicat o întreagă
literatură. Mai puţin se vorbeşte de absolvenţii Institutului Francez de Ştiinţe,
care, prin însăşi poza de absovire, în anii de la începutul secolului au început
să pună bazele unei reale tehnocraţii. Legăturile strînse între ei, sprijinul
reciproc, o anumită coordonare a ţelurilor diverselor minigrupuri formate au
dus la o conştientizare a spiritului de castă într-un moment când economia
devenise o pârghie puternică şi bănoasă în mâna statului, tocmai domeniul în
care sau cu care lucrau.
Mult mai mult s-a vorbit de tehnocraţia americană. Regula de aur,
obţinerea unui divident mai atractiv decât dobânda bancară. În acest
moment acţionarii, respectiv proprietarii cei mulţi nu mai contau ci numai
acţionarii “semnificativi”, cu care se putea negocia. Managementul intrase în
schimbare.
Economia de masă a dus la un sistem piramidal al tehnocraţiei,
limitată la straturile superioare ale ierarhiei. Odată cu demasificarea
producţiei, cu apariţia industriei informatice, cu pulverizarea pieţelor, cu
marketizarea producţiei, cu “marketingul particulelor”, cu aplatizarea
diferenţelor între timpul şi locul de muncă şi cel de leisure tehnocraţia capătă
noi valenţe: se democratizează. Numărul celor care se desprind din ierarhie
creşte pe măsura creşterii veniturilor obţinute graţie globalizării, din locuri şi
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de la oameni necunoscuţi. În acelaşi timp în care unii sărăcesc şi sunt “legaţi
de loc” alţii devin mobili şi se îmbogăţesc. Directorii marilor corporaţii
transnaţionale pot constata că averea companiei a crescut sau a scăzut fără
măcar să ştie sau să cunoască cauzele. Nici nu rentează, costurile fiind prea
mari faţă de valorile recuperate. Ei au trebuit să se specializeze pe “big
picture” – “imaginea globală”, pe strategia generală care nu face decât să
îndrepte corabia pe trend. Munca efectivă o duc alte gulere albe din
companie, cei care cunosc o felie din afacere şi din consumatori, de unde vin
continuu cu profitul cerut. Şi îşi primesc partea. Şi această lume a ajuns să se
cunoscă, dacă nu personal atunci prin apartenenţa la clasă, prin stilul de viaţă
tipic unui tehnocrat. Şi prin frica de sărăcie.
Pentru locuitorii acestei lumi, adică lumea cosmopolită,
extrateritorială a oamenilor de afaceri, de cultură sau a universitarilor cu
deschidere globală, graniţele statelor se năruiesc, subminate de bunurile,
capitalul şi finanţele planetei. Ei călătoresc unde voiesc, se distrează în voiaj
mai ales dacă zboară la clasa întâi sau cu aparatele personale, sunt invitaţi şi
momiţi să călătorească. Văzută ca metaforă a noii stratificări, ea dezvăluie
faptul că “accesul la mobilitate globală” a fost ridicat la rangul de prim şi cel
mai însemnat factor stratificator. Pentru lumea celor mobili pe glob, spaţiul
şi-a pierut capacitatea de constrângere şi poate fi traversat cu uşurinţă, atât în
acepţiunea sa “reală” cât şi în cea “virtuală”. Micşorarea spaţiului aboleşte
fluxul timpului. Locuitorii acestei lumi trăiesc într-un viitor continuu, într-o
succesiune de episoade izolate cu grijă de trecut dar şi de viitor.
În această vară, am cunoscut două femei între două vârste angajate
ale unei firme comerciale internaţionale, care vorbeau cinci limbi şi aveau
trei apartamente în trei ţări… Se mişcă permanent, tipul de cultură la care
participă nu este cultura unui anumit loc: este cultura timpului, a prezentului
absolut. Călătoresc regulat de la Singapore la Hong Kong, Londra,
Stockholm, Tokio, Praga şi aşa mai departe. Stau totdeauna la hotel Marriott.
Ştiu sigur unde este întrerupătorul… Nici universităţile străine nu le sunt
străine. După un curs, li se pune aceiaşi întrebare, fie că sunt în Singapore,
Tokio, Paris ori Manchester.
Aceasta este lumea nouă a tehnocraţiei, cu straturile ei. Ei află primii
ce va fi, unde se va mişca lumea, ce trebuie făcut înainte ca ceilalţi nici măcar
să bănuiască. Îi întâlneşti în toate superhotelurile din lume, pe vasele de
croazieră de superlux, în restaurantele exclusiviste, în locurile de sport
închise mulţimii. Preţurile imense îi apără de intruşi. Dacă nu, se ascund în
spatele cluburilor sau al butonului “members only” pe reţeaua Internet. Nu-i
întâlneşti în locurile cunoscute de vacanţă. Ei nu au vacanţă, munca lor este
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vacanţă. Pentru ei sunt destinaţii speciale. Se întâlnesc unii cu alţii, se petrec
parcă recunoscându-se după un fel de miros, se salută cu o politeţe specială şi
trec mai departe. Nu “socializează”85, ci comunică pentru afacerea lor.
N-am întâlnit români în astfel de locuri. De aceea, poate, informaţia
ajunge la noi din ziare, când este Trecut.
2.6 Un posibil diagnostic asupra economiei contemporane şi
gobalizării
Teoriile şi părerile privind globalizarea sunt copleşitoare ca număr.
Cvasitotalitatea lor privesc numai pe orizontală şi/sau secvenţial astfel încât
rămân ceea ce au fost. Puţini încearcă să vadă fenomenul la locul lui, în
cadrul ansamblului, ca parte a întregului şi să descrifreze morfologia,
fiziologia şi eventuala lui patologie:
- Nicolas Georgescu Roengen spune: “entropia86 este un indice al cantităţii
relative de energie legată într-o structură izolată87”. Erwin Schrodinger
spune “orice structură vie se menţine în stare de cvasiechilibru absorbind
entropie joasă din mediu şi transformând-o în entropie înaltă”. În acest
fel se produc deşeuri.
- Omul face parte din materia bionică, dar cu un grad înalt de organizare,
capabil de gândire abstractă, deci materie noesică - spune teoria lui
Macovschi. Pentru a-şi păstra structura, entropia, respectiv dimensiunea
85

v. verbul englez to socialise în aneza 3
« nu împărtăşim ideile exprimate prin noţiunea de “societate entropică” (care exprimă o
anumită degradare, dezorganizare, un anumit dezechilibru) în sensul dat de Hazel Henderson
(1977) “statului entropic” (o societate aflată la un nivel de dezvoltare în care complexitatea şi
interdependenţa au atins un punct în care costurile tranzacţiilor sunt egale sau depăşesc
capacităţile productive…Un sistem care nu poate fi modelat, nu poate fi condus) nici
supraaprecierea crizei ecologice, timp în care pentru obţinerea unor cantităţi tot mai mici de
energie şi de materii prime se cheltuiesc cantităţi tot mai mari de energie (se ignoră calitatea noi
“energii” şi “suportul” ei, atât ca individ cât şi ca societate). Deja Prigogine a enunţat teorema
producţiei entropiei minime, în contradicţie cu principiul lui Carnot înlăturând paradoxul, arătând
că omul nu trebuie considerat izolat (sistem închis), ci că el formează un sistem mai complex cu
mediul ambiant formând un sistem staţionar, caracterizat ca apropiat de starea de echilibru. El a
numit această nouă formă a “ordonării” structurale, acest “sistem deschis” “structuri disipative”
(adaptive). Dubla calitate a vieţii (a conserva şi a perfecţiona structura) nu mai este o
particularitate ci o caracteristică generală a sistemelor deschise, şi adăugăm noi evolutive, adică
existente ca atare pe o anumită durată temporală. N.G.Roengen va aplica teoria la societatea
omenească, la economie şi nu numai”.– după V. Roman – Echilibru şi dezechilibru, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică 1978. Mai mult, între timp au trecut aproape 30 de ani!
87
mai jos înţelegem entropia ca o caracteristică a sistemelor deschise de tip uman. V. nota de
mai sus.
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informaţiei legate, fiind un sistem foarte uşor degradabil este nevoit să
preia din exterior continuu energie prin degradarea entropiei joase. Acest
proces este cunoscut îndeobşte sub numele de muncă. Noi afimăm că
principiul acestui proces este economia de mijloace, numită popular lene.
Din această cauză, omul foloseşte unelte sau forţa.
Materia noesică are trei comandamente: subzistenţa, perpetuarea şi
cultura, caracteristici legate, concomitente şi paralele, condiţionate una
de cealalaltă. Dacă privim dimesiunea “timp” în sistem empiric, pe axa
temporală88 constatăm că, cantitativ perpetuarea are un trend
exponenţial, timpul contemporan fiind în partea de sus a evoluţiei
cunoscute. Mai mult, “în timp” materia noesică apare ca o încrengătură
de tip arborescent. Dar subsistemele individuale (oamenii) nu percep
decât prezentul, îşi amintesc de trecut şi pot imagina sau previziona
viitorul. Evoluţia încrengăturii este marcată de alternanţa război – pace,
ca mod de rezolvare al tensiunilor acumulate.
Uneltele au fost dezvoltate de cultură într-un ritm asemănător. De la
prelungiri ale forţelor umane devin structuri cu legi proprii de
organizare. Calitatea, deci cultura a dus la o nouă structură cu propria ei
entropie: sistemele economice de transformare a entropiei joase. N.G.
Roengen spune: “De aceea trebuie să facem o deosebire netă între
procesul unei unităţi de producţie (uzină sau firmă) şi cel al industriei.
Ceea ce vreau să spun este că o industrie se poate extinde prin însumarea
unor procese de producţie nelegate între ele, pe când dezvoltarea unei
unităţi de producţie este rezultatul unei modificări morfologice
interioare.” Azi coexistă simbiotic structurile de tip “noesic” şi cele de
tip “productiv”; ultimele au căpătat o anumită autonomie impunându-şi
propriile legi sistemelor noesice ducând chiar la transformarea lor,
ajungându-se aproape la sisteme combinate (sau posibile în scurt timp).
“Forţa”, care acţionează între elementele noesice – numite colectivităţi –
are sens contrar entropiei. Pentru păstrarea entropiei, organismele, ca
unitate sau ca mulţime, transformă entropia joasă în entropie înaltă
pentru a menţine “tensiunea”, coerenţa structurii biologice şi noesice. Ori
forţa are sens contrar. Ea acumulează energia obţinută spre un pol,
cantitativ minor, în detrimentul restului structurii. Acţionează ca o frână,
dar de sens contrar, care prin “frecare” accelerează procesele precum
într-o celulă canceroasă. Atunci când acest fenomen se extinde şi se

88
După N.G.Roengen “ Măsurarea timpului, ca o mulţime de alte măsuri din fizică, se bazează
pe o convenţie care este în mare măsură arbitrară”
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manifestă asupra întregului sistem noesic cunoscut (omenirea în
ansamblu) avem o situaţie similară metastazei, nu neapărat ireversibilă.
Dacă facem o secţiune transversală prin materia noesică, la timpul
secţiunii, constatăm că întreaga materie noesică este caracterizată tot de
dezechilibru, dat de modul de producere şi de distribuire al energiei
obţinute prin transformarea materiei cu entropie joasă, bazat pe forţa
relativă a elementelor (oameni sau grupări de oameni). Cele mai
puternice, după complectarea deficitului de energie individual transformă
restul adjudecat în acumulare, ceea ce le dă un avantaj relativ ulterior
sau ca o acţiune per se. “Dat fiind că din punct de vedere material
procesul economic constă din transformarea entropiei joase în entropie
înaltă, adică în deşeuri, şi dat fiind că acestă transformare este
irevocabilă, resursele naturale trebuie neapărat să reprezinte o parte a
noţiunii de valoare economică... adevăratul produs al acestui proces este
un flux imaterial, plăcerea de a trăi” spune N.G.Roengen.
Dacă la începutul “istoriei” exercitarea forţei şi acumulările erau locale,
o dată ce structurile de tip productiv au reuşit prin sistemul
transporturilor şi al teletransmisiilor informatice să anihileze spaţiul liber
între zonele locale, exercitarea forţei şi acumularea au devenit globale,
respectiv afectează toate subsistemele. Astfel încât pe de o parte procesul
de exercitare a forţei (tot de tip exponenţial) a devenit mai intens, aplicat
la întrega materie noesică cunoscută, fiind denumit proces de
globalizare, iar pe de altă parte, concomitent, forţa - condusă acum de
principiul profitului maxim - realizează acumulări din ce în ce mai mari
cerute de nivelurile mereu în dezvoltare ale sistemelor productive .
Timpul contemporan confirmă teza lui H. Bergson “O fiinţă poate evita
numai degradarea entropică a propriei structuri. Ea nu poate împiedica
creşterea entropiei întregului sistem, compus din structura ei şi mediu.
Din contră, după cum ştim astăzi, entropia unui sistem creşte, în general,
mai repede în prezenţa vieţii decât în absenţa ei” - fenomenul degradării
ecologice a mediului, care poate fi o variantă a finalului perpetuării
materiei noesice.
O altă variantă poate fi cea a desprinderii sistemului productiv de
transformare a entropiei joase ca sisteme independente, bazate pe alt
element majoritar decât carbon şi apă, ca în cazul materiei bionice; pe
siliciu de exemplu. În paralel, materia noesică poate stăpâni noi
viteze/dimensiuni. Gândul, deşi bazat pe vitezele încă nemăsurate ale
proceselor chimice din materia cenuşie şi simţuri are o viteză încă
necunoscută (nemăsurată). Din punct de vedere al încrengăturii noesice
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cantonată în trecut pot exista viteze-dimensiuni şi mai ridicate, ca în
cazul comunicării arhetipale de masă. “De fapt numai o interpretare
empatică (gr. emphatheia = pătrunderea, cu ajutorul imaginaţiei, în
conştiinţa altcuiva) a tendinţelor şi stării de spirit a unei societăţi
contemporane poate uşura greaua sarcină a cercetătorului care o studiază,
sarcină ce nu poate fi transmisă nici unui instrument. Doar o minte
omenească poate afla ce simt şi ce scopuri au alţi oameni..89.” sau se
poate desprinde pentru a vedea ansamblul din exterior. O altă variantă
este ca simbioza celor două sisteme să identifice materia enisică, şi
atunci orice este posibil…
În concluzie, globalizarea este o consecinţă, un stagiu (poate
fulgurant) al materiei noesice (omenirea) în care cele două sisteme
simbiotice (omul şi sistemul productiv) au depăşit condiţionarea spaţială
şi temporală. Cum nu apar schimbări fundamentale, natura umană
rămâne aceiaşi dar pe nivelul de dezvoltare al timpului contemporan.
3. Turismul internaţional: expresie şi argument ale globalizării.
Tendinţe previzibile ale evoluţiei sale
Turismul internaţional este partea cea mai cunoscută a turismului,
deşi ştim că el nu reprezintă decât cca 20% din totalul călătoriilor. 80% sunt
“turism intern”, denumit în limbajul de specialitate şi ca turism “domestic”.
Turismul internaţional a devenit vedeta activităţii de turism atât
pentru contribuţia sa la balanţele de plăţi externe dar mai ales că era, în
perioada războiului rece, când a explodat şi turismul de masă internaţional o
excepţie care proba libertatea, mai ales superioritatea sistemului democratic
capitalist. Imediat, concurenţa între cele două blocuri s-a extins şi în
domeniul turismului, fiind un argument cu mare putere de convingere.
Turismul este o activitate deosebit de complexă, care reuneşte
elemente din toate zonele activităţii economice dar implică şi sistemele
politice, legislative, financiar bancare etc. Totuşi, la baza lui, contrar părerii
vehiculate de regulă, nu stă infrastructura turistică (mai ales cea a serviciilor
de bază) ci un amalgam de elemente din care trebuie să remarcăm pe cel
impregnat peste tot: cultura, sub toate formele şi aspectele ei.
Turismul trebuie abordat cu meticulozitate datorită capacităţii
uluitoare de agregare a diverselor ingrediente ale acestui tip de activitate. Din
această cauză, ca să putem analiza câteva am compus în anexa 1 o proiecţie
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a activităţii turistice. Orice călătorie cuprinde o bună parte din din spaţiul
schemei. Atunci când vorbim însă despre produs turistic90, pe care îl definim
ca un complex de servicii organizate unitar şi vândute pauşal pentru
realizarea unei călătorii, atunci practic cuprindem majoritatea elementelor
incluse în schema noastră. Dacă avem însă şi un element de extraneitate
atunci suntem deja în situaţia turismului internaţional.
Turismul internaţional cere şi el răbdare în analiză: aceleaşi
ingrediente au înţeles diferit funcţie de cine, cum, de ce etc. le priveşte.
Suntem nevoiţi, din această cauză să reamintim câteva elemente de bază
pentru a evita confuzii în interpretările analizei noastre. Cu atât mai mult cu
cât diversele autorităţi implicate în analiza activităţii turistice nu s-au pus de
accord, aşa cum am văzut, nici asupra înţelesului termenilor. Data recentă a
referinţelor citate este încă o dovadă că a fost foarte greu să se cuprindă
complexitatea fenomenului turistic de la începuturile sale dar şi (doar)
transformarea lui într-un domeniu important al economiei şi al vieţii în
general, ceea ce a condus la începerea codificării unitare mondiale.
Astfel, facem distincţie între vizitator şi turist. Conform OMT91
(Organizaţia Mondială a Turismului) turismul cuprinde activităţile
desfăşurate de persoane în cursul călătoriei şi sejurului în afara reşedinţei
obişnuite pentru perioade care nu depăşesc un an, în scop de loisir, afaceri
sau alte motive. “Vizitatori” sunt persoanele care se deplasează spre un loc
situat în afara reşedinţei obişnuite pentru o durată mai mică de 12 luni şi al
căror scop principal est altul decât cel de a exercita o activitate remunerată în
locul vizitat. Dar WTTC (World Travel and Tourism Council) defineşte:
“vizitator este ca cel al cărui voiaj (călătorie) se limitează la o singură zi
(“excursionist”), sau durează mai multe de 24 de ore (“turist”) în timp ce
“vizita” şi “voiajul” este o deplasare făcută atât în scopuri profesionale cât şi
din raţiuni personale (nu neapărat de losir). Putem deci să considerăm
vizitator şi pe cel din San Diego care merge la Tijuana să-şi facă plinul cu
benzină mai ieftină, şi pe “cărăuşul” care duce ilegal stupefiante de la Ruse la
Giurgiu, şi pe arădeanul care se duce la Bekescsaba la Festivalul Cârnaţilor
sau pe cel din Monaco care vizitează o expoziţie de pictură la Nisa. Toate au
un element comun: implică o viză pe paşaport, ceea ce face să fie
90
se foloseşte şi denumirea de pachet de servicii turistice, care este echivalentă. Cuvântul
“produs” vine mai ales urmare răspândirii studiilor de marketing
91
După “Recomandări privind statistica în turism” seria M nr. 83, New York 1994 pag. 9 şi 20
citate în Tourism Satelit Account (TSA) în raportul conferinţei internaţionale de la Nisa, iunie
1999 urmare eforturilor făcute de OMT şi WTTC pentru elaborarea unui sistem statistic unitar.
Vezi mai departe capitolul privind sistemul statistic
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”contabilizat” drept călător/turist străin.92 Mai mult, un japonez descinzând la
Vladivostoc este contabilizat ca sosind în Europa (Rusia). Avem acum
exemple explicite privind atenţia cu care trebuie tratate statisticile şi cel care
le interpretează: rezultatele pot fi total opuse.
Turismul internaţional cuprinde două mişcări concomitente,
suprapuse: plecarea în străinătate (sosirea în ţara de destinaţie) şi sosirea în
ţara de destinaţie (plecarea din ţara de origine). Sunt cunoscute ca
“incoming” şi “outgoing”. În mod normal cele două ar trebui să fie de valoare
egală. În practică sunt contrare, uneori opuse. Banii cu care pleacă un turist
sunt un “import” pentru ţara de origine, reprezentând o cheltuială şi un
“export” (la noi denumit “export intern”) pentru ţara de destinaţie care are un
venit. În cazul turismului, nu marfa de deplasează ci consumatorul! Această
particularitate duce de multe ori în eroare, mai ales în cazul analizelor
structurale. De exemplu, din totalul valorii unui produs turistic o bună parte
din ea poate fi comisionul touroperatorului şi agenţiei vânzătoare locale,
sumă ce “rămâne” în ţara de origine; la fel asigurările (în lipsa unui sinistru),
plata ghizilor însoţitori, servicii plătite în ţara de origine (transportul cu
avionul, autocarul etc.). O altă mare parte a preţului plătit poate să fie
“returnat” ţării de origine prin plata de către ţara de destinaţie a produselor
considerate obligatorii şi care, neputând fi produse sau certificate în ţara de
destinaţie sunt exportate din ţara de origine. Calculele făcute de ţările în curs
de dezvoltare, mai ales cele din Africa arată că uneori «exportul intern»
realizat de acestea din sosirile de turişti din ţările dezvoltate sunt inferioare,
ca aport valutar încasărilor din activitatea de “lohn turistic”, ceea ce
contrazice idea vehiculată ca o lozincă privind turismul ca factor de
dezvoltare al ţărilor sărace, aceastea ajungând în situaţia de suporta costuri
ale vacanţelor turiştilor din ţările bogate. Aceasta a şi dus la o presiune mereu
mai mare asupra restrângerii mijloacelor prin care ţările turistice importatoare
(ţările de origine ale turiştilor) le pot folosi pentru repatrierea sumelor
cheltuite de proprii turişti. Din această cauză va trebui, de fiecare dată să ne
situăm pe ambele poziţii în analiza activităţii de turism internaţional.
Similar, trebuie să vedem cu atenţie efectul noţiunilor de genul
“sosiri”, “plecări” de turişti, “destinaţie”, “ţară de origine, emitentă”,
“încasări” sau “cheltuieli”, “investiţii străine”, “investiţii directe”, “investiţii
locale” etc. pentru o corectă evaluare a fenomenului: în caz contrar, de regulă
înţelesul este tocmai invers.
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Turismul internaţional presupune permeabilitatea graniţelor. Fără o
trecere rapidă a graniţelor, fără un timp scurt alocat formalităţilor, inclusiv
vămuirii ar fi imposibilă călătoria milioanelor de turişti între ţări. Aceasta a
însemnat o restructurare majoră a sistemului de control la frontieră. Dar şi
acest pas are două feţe: în timp ce pentru turiştii din ţările bogate formalităţile
devin tot mai simple, tinzând spre anulare, pentru cetăţenii ţărilor sărace s-a
pus în mişcare şi se perfecţionaeză continu un sistem de stopare a trecerii
graniţelor pentru ţinerea sub control a migraţiei. Nu ne referim numai la
vizele obligatorii şi la sistemul cafkian al acestora, ci la întreg ansamblu de
control şi repatriere a celor ce încearcă să călătorească ilegal. Şi ca o ironie,
aceste măsuri sunt aplicate în majoritate prin autorităţile din ţările sărace.
Pentru cetăţenii a 85 de state, a obţine viza română este mai greu decât să
obţină viza americană. Şi aceasta ca o primă măsură pentru a evita ca
România să devină un loc de tranzit pentru imigranţii ilegali. Situaţia este
puţin cunoscută de către publicul larg românesc, dar chiar şi atunci când
românii stăteau nopţi întregi la coadă pentru o viză opinia era favorabilă, în
speranţa că prin colaborare se va ajunge la eliminarea vizelor pentru români.
Unele state desfăşoară chiar acţiuni de descurajare la punctele lor de frontieră
pentru călătorii din ţările sărace: este cunoscută duritatea funcţionarilor
americani, duritate aplicată selectiv, moderată în timp: cetăţenii germani, de
exemplu până în 1970 aveau nevoie de viză, care se obţinea greu şi dura
mult, iar la intrarea în SUA erau supuşi unui adevărat rechizitoriu, pe când
azi lucrurile s-au schimbat.
3.1 Câteva caracteristici definitorii ale globalizării în turism
Vom începe prin a reaminti sumar câteva caracteristici definitorii ale
globalizării în turism. Noţiunea de "globalizare" o vom înţelege atât sub
conţinutul definit de DEX cât şi de Webster.
- organizarea acţiunilor turistice internaţionale obligă la depăşirea
graniţelor propriei ţări şi la apariţia de structuri regionale de tip global
- concentrarea capitalurilor în infrastructura turistică este foarte rapidă,
lanţurile hoteliere, companiile de croaziere, trenurile internaţionale etc.
apărând încă înainte de primul război mondial (şi de termenul de
"turism"). Logistica necesară transportului: cu autoturismul, trenul,
avionul etc. a trebuit organizată de structuri globale sau chiar mondiale
- volumul capitalurilor necesare unor elemente de infrastructură a necesitat
efortul concertat al unor structuri regionale, uneori chiar al statelor
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produsul turistic fiind unul intangibil, determinat în mod hotărâtor de
calitatea muncii personalului angajat în turism a dus, pe de o parte la
apariţia timpurie a unor reguli de conduită oficioase sau oficiale dar şi la
structuri şi reglementări suprastatale sau internaţionale, unele adoptate
liber de agenţii economici ai altor state, altele aplicate de nevoie, chiar
împotriva voinţei lor.
imediat ce a devenit turism de masă au apărut instituţii şi reglementări
transnaţionale sau internaţionale
una din cele mai subtile acţiuni ale globalismului în turism este lobby-ul
imens pe care şi-l face. Se ajunge până acolo încât o zonă nu va exista pur şi simplu - ca destinaţie turistică dacă structuri globale profesionale
ale tehnocraţiei globale din turism nu au penetrat în acea regiune.
turismul este un mijloc de mass media global având toate caracteristicile
mijloacelor de informare în masă, dar cu o putere de convingere mult,
mult mai mare
turismul este o activitate globală de la începuturile sale, din momentul în
care s-a trecut de la călătorii (rezervate oamenilor cu bani) la folosirea
timpului liber al muncitorului pentru a produce profit
3.2 De la călătorie la turism (scurt istoric)

Hommo sapiens a călătorit mereu. Fie după hrană, fie după adăpost,
fie pur si simplu din plictiseală, de plăcere. Evoluând, călătoriile sale au
devenit mai lungi; fie cu întoarcere (precum Ulisse în Itaca), fie fără
întoarcere (precum Eneida spre Latium). Fie pentru pradă, precum migratorii,
fie pentru “afaceri“ precum fenicienii. Dar şi din curiozitate, precum corăbiile
regelui Solom spre Africa! Sau chiar pentru război. Omul a construit drumuri,
porturi, a îmblânzit calul... dar mai ales a adunat mai întâi informaţii. Comun
acestor câtorva tipuri de călătorie – amintite plastic – este un element pe care
îl vom găsi şi în turismul modern: călăuza, ghidul: cel care ştie drumul,
cunoşte oamenii şi locurile pe unde se călătoreşte, te poate proteja. Toate
călătoriile reuşite au avut o călăuză destoinică. Spre mileniul II al erei
noastre, infrastructura se dezvoltă şi cu toate pericolele drumurilor din Evul
Mediu călătoriile se înmulţesc. Chiar şi armatele îşi organizează sisteme de
informaţii pentru călăuzirea trupelor. Dar încă suntem departe de ceea ce
înţelegem azi prin turism.
Mişcări mari de populaţie, similare ca amploare (nu ca scop!)
turismului de masă de azi au mai avut loc în istorie. Cu un milion de ani în
urmă homo erectus a plecat din Africa spre Orientul Mijlociu şi Asia, apoi cu
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350000 de ani î.e.n. homo sapiens pleacă spre Africa, Europa şi Asia. Avem
dovezi că cu 4000 de ani î.e.n. sumerienii cunoşteau banii, scrisul, roata şi …
conceptul de tour guide (ghid).93 Între 2000-332 î.e.n. fenicienii sunt marii
călători. Apoi Homer ne vorbeşte despre greci pentru ca între 336-323 î.e.n.
Alexandru Macedon să organizeze expediţiile care vor lăsa un impact atât de
puternic. La începutul primului mileniu Europa devine o fortăreaţă.94. Asia
trimite nenumărate seminţii să cucerescă şi să fecundeze bătrâna Europă. Dar
şi propriile popoare se mişcă spre căutarea locului înfiinţării statelor
naţionale. Urmează năvala lui Gingis Han, apoi presiunea musulmană în sudest şi maură în sud-vest, cruciadele, războiul napolonian, dar mai ales Marile
Descoperiri Geografice, care vor pune bazele noii geografii. Intransigenţa
religioasă, lipsa resurselor, mai ales a pământului, perspectiva îmbogăţirii
rapide forţează valuri, valuri de europeni să plece spre Lumea Nouă. 18801913 este cunoscută ca “The Gilden Age” – perioda turismului clasic. Cele
două războaie mondiale ne vor aduce turismul de masă. Şi nu numai: în
1969 Neil Amstrong, Edwin Aldin şi Michael Collins călătoresc spre lună.
Acum un an s-a deschis era turismului spaţial prin zborul primului
cosmonaut “civil”, iar lista de aşteptare s-a lungit.95
Din antichitate, încet, încet informaţiile despre lume cresc, “ghizii“
devin mai atotştiutori. Lumea se „micşorează”. Mari călătorii au fost
întotdeauna. Dar la mijlocul ultimului mileniu apare un fenomen nou:
călătoriile încep să aibă mai ales o origine: Europa. Şi un scop declarat
comun: creştinarea sălbaticilor, mântuirea vieţii lor veşnice. Ce anume a
declanşat acest proces? Credem că atât suprapopularea Europei96 dar mai ales
aglomerarea de opinii şi orgolii ireconciliante, mai ales religioase. Şi
dezvoltarea economică este importantă: europenii au fost cei mai iscusiţi nu
numai în construcţia mijloacelor de transport dar şi în folosirea lor. Mai ales
însă, credem că “neastâmpărul“ europenilor este genetic. Chiar plecaţi în
America, iată că nu se astâmpără şi pleacă şi de acolo ... spre Europa.

93
Charles R., Goeldner R., Brennt J.R., McIntosh R.W. – Tourism – Principles, Practices,
Philosophies – John Willez&Sons,Inc. 2000
94
Vezi privind acest concept mai mult în Ilie Rotariu, Tourism as mass media: a suitable global
tool acting locally - a possible option to appraise the European heritage on the 21st century The ATLAS Winter University - January, 2001, Pecs, Hungary "The past 1000 years - Our
common heritage?"
95
Enumerare după Charles R., Goeldner J.R., Brent R., McIntrosh R,W., Tourism – Principle,
Practices, Philosophies, John Willey & Sons, Inc, 2000
96
şi azi densitatea populaţiei pe bătrînul continet este de câteva sute de locuitori/kmp în timp ce
în Canada sau SUA de câteve zeci
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Pentru a ajunge la turism cităm cîteva momente importante din istoria
turismului97:
- 1822 - Robert Senait din Bristol este primul agent de turism pentru
un vas cu aburi.
- 1830 – primul tren de pasageri între Manchester şi Liverpool
- 1837 – companiile feroviare construiesc primele hoteluri lângă gări
- 1840 – se lansează la apă primul vapor cu aburi pentru croaziere
- 1841 – Thomas Cook deschide prima agenţie de turism
- 1850 – Se înfiinţează American Express
- 1879 – Thomas Cook organizază prima excursie în SUA
- 1889 – Hotelurile Savoy, Claridge şi Carlton deschid primele lanţuri
hoteliere din Europa
- 1902 – se lansează modelul Ford T care va determina până în 1920
dezvoltarea reţelei de drumuri şi deschiderea motelurilor
- 1910 – se deschide prima şcoală de hotelărie şi restauraţie
- 1914 – pe şosele britanice circulă 130000 de automobile
- 1919 – zboruri zilnice ale Lufthansei pe ruta Berlin Leipzig.
- 1930 – numărul englezilor care trec Canalul ajunge la 1,5 milioane
- 1934 – prima companie aviatică în marea Britanie
- 1938 – Parlamentul britanic aprobă o săptămână plătită de concediu
pentru lucrători
- din 1950 – transportul aerian ieftin devine larg disponibil
- 1957 – numărul călătorilor cu avionul depăşeşte pe cel al
croazierelor
- 1983 – 77% dintre muncitori au 4 – 5 săptămâni de vacanţă
- 1987 – numărul vizitatorilor de peste mări depăşeşte 15 milioane
Dar, trebuie să mai aducem o dovadă, un argument:
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Davidson.R - Tourism - Ed. Pitman 1991
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Dezvoltarea sectorului de leasure de-a lungul timpului în Anglia
Cronologie

Actul
politic,
social sau
economic

Efectul
politic pentru
recreere98

Rolul
statului în
activitatea de
recreere

Rolul
comerţului
în activitatea
de recreere

1780-1840
suspendara
petrecerilor
populare

1834
amendarea
legii
săracilor

1833
suspendarea
sporturilor
sângeroase

Încearcă să
controleze şi
să oprească
recreerea
distructivă

Micii
antreprenori
iau locul
patronilor
aristocraţi

1840-1900
erodarea
politicii de
laissez
faire,
începutul
politicilor
social
economice

1938 –
parlamentl
aprobă o
săptămână
plătită de
vacanţă
1847-1867
Legea
fabricilor
1870
Legea
Educaţiei

1846 Legea
băilor
publice
1849 – legea
muzeelor
1850 legea
bibliotecilor
1852 Legea
recreerii
(Recreation
Ground Act)

Statul
sprijină
efortul
particular
pentru
îmbunătăţire
a distracţiei

Cresc
investiţiile de
capital ca de
ex. săli de
concerte,
sport,
echipament de
distracţie în
masă

1900-1939
Reforme
sociale
care pun
bazele
statului
bunăstării

1902
Legea
educaţiei
1908
Legea
pensionării
1911
Legea
asigurărilor de
sănătate
1934
Legea
asistenţei
şomerilor

1907 Legea
încrederii
naţionale
1909 Legea
planificării
dezvoltării
oraşelor
1919
Instituirea
comisiei
pentru
recreere
1937 Legea
sporturilor
1937 Legea
accesului pe
munte

Recunoaştera
responsabilităţii şi rolului
statului
privind
recreerea

Creşterea
importanţei
formelor
importate din
SUA: cinema,
muzică etc.
Noi
tehnologii:
radio, cinema,
automobile.
Noi investiţii
atrase în aceste
direcţii

Rolul
societăţii
civile în
activitatea de
recreere
Formarea de
organizaţii
care
controlează
organizarea
muncitorilor
Paternalisml
clasei
mijlocii dar
şi controlul
organizării
distracţiilor

Instituţionalizarea
organizării
naţionale a
grupurilor
voluntare de
presiune şi
control

98
în engleză - recreation sau leisure – dar cu sensuri evoluând în timp. În principal este vorba de
activităţi de agrement etc. opuse activităţii de muncă
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1944– 976
creşterea şi
maturizare
a statului
bunăstării

1944
Legea
Educaţiei
1945
Legea
ajutoarelor
pentru
familii
1945
Legea
parcurilor
si
acessului
în ele

1946
Consiliul
pentru artă
1946
Consiliul
pentru sport
1975 Carta
albă pentru
sport şi
recreere

Creşterea
cheltuielilor
pentru
recreere ca
element de
consum
social

Scăderea
relativă a
sectorului
industrial,
creşterea
serviciilor.
Explozie
investiţională
în sectorul
terţiar

Creşterea
organizaţiilor voluntare
pentru
controlul
calităţii
recreerii
Disoluţia
organizării
locale pe
criteriul
muncii şi
dezvoltarea
celei bazate
pe criteriul
localizării

Sursa: Hanry 1993 după Media and cultural regulations

Parcurgând rapid acest tabel observăm că statul britanic a intervenit
major în dezvoltarea sectorului de leisure. De fapt, încă din epoca
industrializării sălbatice din Anglia regele a trebui să-şi protejeze calitatea
soldaţilor stabilind norme limitative muncii tinerilor pînă la recrutare.
Imperativul militar a fost mai puternic decât presiunea grupurilor aristocratice
sau decât mişcările muncitoreşti pentru o viaţă umană pentru lucrători.
Putem deja să întrezărim că şi restricţiile practicării turismului - al
turismului de masă - cunoscute ca „ timp disponibil” şi „ bani” pot fi un mit.
În 1866, vagonul de dormit al lui Pullman “Pionierul” a început să
democratizeze luxul aristocratic. Pulman poseda acelaşi instinct pe care l-a
avut, jumătate de veac mai târziu Henry Ford: el se pricepea să încurajeze
dorinţele latente ale publicului până să le transforme în necesităţi. Ambele
cariere au gravitat în jurul aceleiaşi probleme: cum să democratizeze
elementele de confort99.
Mult mai bine se vede acest lucru analizînd dezvoltarea sectorului de
leisure în SUA. La începutul secolului, Ford căuta o soluţie pentru a
rentabiliza afacerea sa: construcţia de automobile. Dar, la salariile mizere ale
clasei muncitoare din America nu se putea depăşi acel număr critic, acea
producţie minimă la care afacerea să devină prosperă. Decizia lui Ford, de a
mări salariile propriilor angajaţi va transforma întreaga viaţă a secolului. Ford
începea un proces ce avea să se dezvolte ca un bulgăre de zăpadă: dădea
posibilitatea americanilor să trăiască peste nivelul lor de venit considerat
normal în vechiul sistem economic. Simplitatea (sau poate lipsa de
99
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profunzime) majorităţii americanilor, a căror viaţă stă centrată pe puterea
exclusivă a banului i-a făcut să adopte o nouă credinţă (pe lîngă cea adusă de
părinţii pelerini – libertatea individului) şi un nou zeu: automobilul.
Autostrăzile100 au împânzit America ca să dea satisfacţie neastâmpărului şi
neliniştii acestui popor de emigranţi, spiritului lor de nomazi101 şi au
subordonat întreaga economie şi dezvoltare noului zeu.102 Cu tot riscul şi
toate consecinţele asupra mediului, asupra lumii. Spaţiul nepopulat al
Americii putea acum fi străbătut uşor şi democratic, adică inclusiv de clasa
muncitoare. Imediat, de-a lungul autostrăzilor au apărut hoteluri, restaurante,
locuri de distracţie etc. Dar nu pentru cei bogaţi - care au rămas închişi în
lumea lor – ci pentru mulţime. Cantitatea aduce profituri mici, dar multe. Şi
cum dorinţa de a avea mai mult este în sângele americanului a început
concentrarea, au apărut lanţurile hoteliere, de restaurante, de service etc. Dar
toate MARI, gigantice şi tot timpul în expansiune. Trebuie să remarcăm că
fiecare astfel de gigant are propria filozofie (derivând din cea a proprietarului
de succes). Iată cum, total neaşteptat clasa muncitoare americană este pusă
să se distreze: simplist spus, pentru a asigura masa critică a producţiei
profitabile pentru Ford şi ai lui. În esenţă pentru a majora profiturile
prezentului chiar şi în timpul ei liber. S-a realizat astfel valorificarea
“capitalului” şi în weekend, s-a trecut de la 6 zile lucrătoare la 7 zile
lucrătoare. "Omul contemporan, prin reducerea zilei, săptămânii, anului şi a
vieţii de muncă are din ce în ce mai mult timp liber (nn. leisure time).
Dorinţa crescândă de a acoperi distanţe tot mai mari, de a-şi mări sfera de
acţiune, de a-şi diversifica produsele şi astfel, destinaţiile sale l-au făcut un
mare devorator de spaţiu care trebuie aranjat, exploatat, condus şi protejat..."
spune explicit Alfonso Passera în mesajul preşedintelui Skal către membrii.
Mult mai târziu, după război concepţia capătă o expresie democratică,
similară, iar mass media îi dă o dimensiune umanistă. Turismul, căci aşa se
va numi o anumită folosire a timpului liber va deveni precursorul, modelul şi
promotorul globalizării.
După al doilea război graniţele SUA au fost deliberat “spulberate”.
Filozofia, capitalurile şi modul de organizare s-au răspândit în lume după noi

100
şosele modernizate, a nu se confunda cu “highways”, autostrăzi în înţelesul contemporan,
începute după război
101
vezi şi anexa 107 pentru sensul englez al cuvântului traveler
102
pentru posibile implicaţii ale fordismului şi postfordismului vezi anexa 5 sintetizând părerea
lui – Walter Briggs - Winter University - ATLAS Pecs 2001 în coloanele 2 şi 4 şi propria
noastră adăugire în coloanele 1 şi 3
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profituri. Începea globalizarea, prin organizarea specială a deplasării
oamenilor.
Următorul moment, remarcat şi în exemplu privind Anglia este cel al
necesităţii convertirii industriilor aviatice de la producţia de război la una
civilă. Aici s-au concentrat capitaluri uriaşe şi forţa de muncă specială ce
trebuia protejată pe timpul războiului rece. Câteva milioane de soldaţi erau
lasaţi la vatră. După prizonierat, reconstrucţie etc. aceştia nu mai puteau cere
să revină în fabricile unde nevestele lor, emancipate prin efortul depus în
război lucrau acum. Trebuia o “supapă” care pe de o parte să conserve
cadrele superspecializate – ca cele din aviaţie – iar pe de altă parte să
valorifice capitalurile din industriile strategice, ca cea aviatică, evitând un
şomaj generalizat, mai ales în ţările învingătoare. Lansarea bonbei atomice
anunţa deja războiul rece şi viitoarele războaie locale. Dar, pe moment
trebuia o soluţie rapidă103. Apar astfel IATA, zborurile charter la preţuri
modice, marea migraţie a verii: întâi spre sudul Europei, spre soare, apoi spre
Canare etc. pentru Europa sau California şi Florida sau Cuba şi insulele din
Caraibe pentru SUA.
Un nou impuls va fi dat în 1951 când Diners Club va lansa cartea de
credit de "credit".
Dacă urmărim evoluţia fenomenului turismului de masă constatăm că
acesta are acepţiunea actuală numai după trecerea de la "călătorie" (rezervată
celor avuţi) la "turism". Aceasta se întâmplă după al doilea război mondial.
Întâi va fi puternic influenţat de prezenţa unor mari forţe de ocupaţie, mai
ales în Europa şi Japonia. Soldaţii americani, cu mare forţă financiară faţă de
învinşi îşi vor păstra obiceiurile de acasă, astfel încât turismul va fi puternic
marcat de "obiceiurile"104 lor. Pentru a motiva populaţia locală, planurile de
reconstrucţie au cuprins fără excepţie şi obiectivul vacanţă. În nici un caz nu
se poate folosi cuvântul "turism" sau “turism de masă" ţărilor din lumea a
treia, deci majorităţii populaţiei planetei.

103
similar se va dezvolta agroturismul, turismul rural etc. câteva decenii mai târziu, dar în alte
condiţii.
104
în engleză: behaviors, manners, conduct
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Principalele destinaţii turistice după sosirile internaţionale:
Loc

1950

1
2
3
4
5

SUA
Canada
Italia
Franţa
Elveţia

6

Irlanda

7

Austria

8
9

Spania
Germania

10

Marea
Britanie

11
12

Norvegia
Argentina

13

Mexic

14
15

Olanda
Danemarca

Total

%105

1970

71
%

Italia
Canada
Franţa
Spania
SUA

%

43%

Austria
17
%

9%

Germani
a
Elveţia
Iugoslavia
Marea
Britanie
Ungaria
Cehoslovacia
Belgia

1990
Franţa
SUA
Spania
Italia
Ungaria

%

38%

Austria
22%

Marea
Britanie
Mexic
Germania
Canada

Bulgaria
România

Grecia

19%

3%

Alţii

25%

25,3 mil.

100
%

165,8
mil.

100%

Alţii
457,2 mil.

38%

Canada

15%

Mexic
Fed.
Rusă
Polonia

11%

Portugalia
Malaesia

Alţii

Franţa
Spania
SUA
Italia
China

%

Marea
Britanie

Elveţia
China
10%

1999

Austria
Germania
Cehoslovacia
Ungaria
Grecia

11%

33%

Alţii

38%

100
%

664,4
mil

100
%

Sursa: World Travel Organisation (WTO); cifrele după statistica din octombrie 2000

În anii '50, 71 + 17 % adică 88 % din destinaţii erau ţările învingătoare în
război. (excepţie Germania din cauza ocupaţiei aliate). Abia în deceniul şapte
se adaugă şi outsideri precum Ungaria, Cehoslovacia, România, Jugoslavia ca
urmare, poate a atitudinii lor în domeniul politic. Până atunci veniturile se
redistribuiau între cei bogaţi. Dar aceste ţări erau şi cele în care mass media şi
comunicaţiile erau dezvoltate şi permiteau apropierea de globalizare. Ultimul
deceniu al mileniului schimbă ierarhia dar credem noi numai temporar, aşa
105

% = ponderea în total mondial
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cum este ilustrat de previziunile pînă în anul 2020. Anexa 8 ne arată clar,
statistic, pentru cine turismul este o şansă: pentru ţările dezvoltate care îşi
redistribuie veniturile şi cheltuielile, lăsând mici sume şi statelor mici. De
fapt acestă stare este normală întrucât aceleaşi ţări sunt şi principalele
emitente. Ori a trimite propriile câştiguri spre alte destinaţii ar fi o proastă
afacere; aşa, ţările dezvoltate îşi "răsplătesc” proprii muncitori pentru
cuminţenie şi efort şi-şi păstrează profiturile. Şi aceasta prin globalizare. Iar
pentru statele subdezvoltate turismul rămâne o "şansă" vânturată de
organismele internaţionale. E greu de presupus că somalezii sau afganii sau
alte popoare sărace vor face turism, doar ceva călătorii ale celor câţiva bogaţi
dintre ei. Şi baza materială şi personalul au aceiaşi distribuţie
Nu se pot acoperi, în sistem clasic din biletele călătorilor costurile unei
călătorii transcontinentale cu avionul: să enumerăm: costurile survolării mai
multor ţări, amortizarea infrastructurii, a navelor, apoi „micile” costuri cu
combustibilul, salariile etc. sistemele de rezervare etc. Si totuşi oricine ştie că
un bilet pe o cursă charter este ieftin. De exemplu biletul charter Budapesta
Tunis Budapesta chiar pe un Boeing mare este de 150 USD. Cu avionul plin,
cu 450 de pasageri abia adunăm 67500 de dolari. Sau un zbor pînă în SUA şi
înapoi costă 500 USD adică cu avionul plin cca. 225000 USD. Şi se
tranzitează Europa (câteva graniţe, câteva spaţii aeriene) şi Atlanticul
parcurgându-se cca. 8000 km! Şi totuşi, avioanele zboară, turiştii, oamenii de
afaceri etc. împânzesc lumea. CUM? Folosind acelaşi principiu al lui Ford,
dar în sens retrograd: plătim din marele buzunar al statului, adică
subvenţionăm atât cât este necesar; tot din banii mulţimii. Dar, zburând
dincolo de graniţele Angliei sau SUA (principalii “producători” imediat după
război) va trebui să implicăm mai multe state. Politic, (prin tratate) creăm
pentru acestea aceleaşi facilităţi existente în ţările dezvolate. Economic,
globalizăm şi optimizăm profiturile printr-o distribuţie declarată mai bună a
costurilor şi a oportunităţilor. Iată raţiunea apariţiei IATA ca structură care să
permită atât libertatea aerului dar şi redistribuirea costurilor.
Trebuie să revenim însă la exemplul american pentru a pune în
lumină un elemnt ascuns, dar esenţial al rolului turismului în globalizare.106
Arătam că dezvoltarea industriei automobilului în SUA a fost determinată de
necesitatea asigurării masei critice pentru profitul patronilor. Cauza intimă o
găsim în modul de gândire american, în filozofia lor bazată pe ban, în lipsa de
prejudecăţi, pe spiritul neliniştit, întreprinzător dar şi pe dorinţa bolnăvicioasă
106
Reamintim că despre globalizare se vorbeşte din deceniul 7 – 8 ori noi suntem, cu exemplele
în turism înaintea celui sau imediat după cel de-al doilea război mondial
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de a reuşi. Dăm un exemplu: lanţul McDonald’s107 are ca filozofie “totul
repede, curat, sigur şi STANDARD” – la fel în toate restaurantele lanţului.
Personalitatea europeană, din cauza, poate, şi a conservatorismului
îndelungatei ei istorii, respinge standardizarea, preferă tradiţionalul „bistro”
sau „vineceller” sau „pub”. Şi totuşi, lipsa de complexe a americanilor le-a
permis să decidă extinderea în Europa. Rezultatul? Succes total! McDonald’s
a împânzit Europa! În spatele unui astfel de exemplu stă o realitate dură.
Putem concluziona, deocamdată, până la dovedirea faptică din
capitolele următoare că dezvoltarea turismului de masă nu a fost un fenomen
natural, de rezultat al creşterii nivelului de trai, ci mai mult o intervenţie
deliberată, în societăţile dezvoltate, pentru a extinde creşterea economică. Iar
acest fenomen este de natură "globală" fiind printre primele acţiuni
globalizatoare.
3.3 Bariere în calea turismului internaţional
Trebuie să mai abordăm un aspect: barierele în calea turismului. Am
văzut că nu timpul liber (din care au destul săracii lumii) nici banii (care nu
sunt suficienţi pentru acoperirea costului real al unui bilet de avion, de
exemplu) sunt condiţiile care fac posibil turismul. Ci ansamblul politic. Care
sunt însă barierele principale. Prima este permeabilitatea graniţelor.
Învingătorii au deschis cu generozitate graniţele pentru populaţia ţărilor lor.
După mişcările marilor armate era un lucru normal. Procesul a fost lent şi
sinuos. Dar, azi în statele accordului Schengen se circulă liber. Ce diferenţă !
Dar să nu uităm barierele ridicate de războiul rece. Azi barierele se menţin,
pentru că turismul este o activitate în principal pentru populaţia statelor
bogate. Statul se implică în permeabilitatea frontierelor. Dar organismele
statului acţionează urmare lobby-ului grupurilor interesate; în acest caz al
celor din turism. Ori politica statelor dezvolate, a celor cu pondere în turism
este concertată, acţionează unitar, global, dar selectiv, funcţie de interesele
dominante. Acum pe primul plan sunt migraţia din ţările sărace şi terorismul.
De fapt, AGCS elaborat sub egida OMT (Organizaţia Mondială a
Comerţului) a alocat o bună parte circulaţiei persoanelor şi accesului pe pieţe
inclusiv pe piaţa muncii. Se pune problema armonizării diplomelor (art.
VII.4) dar şi evitarea transformării turiştilor în lucrători, mai ales că industria
turistică, cu caracter sezonier accentuat are nevoie de personal suplimentar,
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pe care îl obţine din ţările în curs de dezvoltare, fie oficial fie la negru.
Acordul a stabilit şi facilităţi şi proceduri pentru marile lanţuri hoteliere care
îşi itinerează personalul de pe o emisferă pe alta funcţie de sezon, ceea ce
implică şi obţinerea dreptului la muncă şi viza corespunzătoare, chiar între
ţările dezvoltate, care au stabilite contingente.
Urmează ca importanţă relaţiile politice, caracterul şi stabilitatea lor.
Multă vreme, războiul rece a menţinut “cortina de fier” între ţările celor două
blocuri, iar turismul a fost un mijloc de propagandă privind superioritatea
sistemului. Circulaţia internaţională în cadrul CAER se desfăşura în baza
planurilor comune. Decontarea se făcea prin acordurile de clearing. S-a ajuns
la o specializare a ţărilor, a bazelor materiale pentru a satisface nevoile
întregului bloc (globalizare?). Aceasta se va repercuta negativ asupra
reconversiei infrastructurii la standardele mondiale, după căderea
sistemmului. Ţările dezvoltate au urmat un alt drum. Dar şi acesta a fost
marcat de restricţii politice numeroase. Şi azi călătoriile cetăţenilor SUA sunt
interzise în Cuba, restricţionate într-o serie întreagă de ţări. Şi aceasta în
condiţiile în care ONU, OMT proclamă dezvoltarea liberă şi neîngrădită a
turismului.
Trebuie să menţionăm şi zonele de risc. Numeroase destinaţii sunt
evitate din cauza lipsei stabilităţii în zonă. Criteriu după care o destinaţie este
considerată una de risc este foarte greu de precizat. În ciuda războiului
cvasipermanent, Israelul are venituri mari din turism. Şi pentru derularea lui
conlucrează atât evreii, cât şi palestinienii sau creştinii. Efortul de convingere
prin mass-media şi public relation este imens. În schimb, Hondurasul, deşi
perfect sigur, din cauza regimului militar, este evitat.
Remarcăm că nu infrastructura este o barieră majoră. Ea poate fi
pentru anumite forme de turism, dar per total trece pe un plan secund. Mult
mai importante pot fi interesele economice, unele foarte depărtate şi greu de
decelat. Cel mai elocvent exemplu este căderea staţiunilor de tratament din
Europa de Est după 1990. O analiză atentă ne-a arătat că principala cauză în
turismul internaţional (nu în cel intern, unde scăderea puterii de cumpărare şi
a sistemelor sociale este esenţială) este o schimbare de atitudine în ţările vest
europene, prin preluarea sistemului american în asistenţa medicală. SUA nu
au mari rezerve minerale terapeutice, dar mai ales populaţia nu are obişnuinţa
tratamentului balnear. Sistemul de asigurări medicale american cere
imperativ ca bolnavul să fie trimis rapid înapoi la muncă. Tratamentul este
medicamentos, pe bază chimică, timpul în staţionar este redus la minim iar
bolnavul este trimis acasă, unde problemele curente ale familiei acţionează
stimulator. Acest sistem a fost preluat şi de ţările vest europene, ceea ce a
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condus la schimbări de substanţă în tratamentul balnear. Staţiunile balneare
specializate în traumatologie, de exemplu, au redus la un sfert timpul de
şedere, faţă de cele din est, care au rămas la vechile standarde. În consecinţă,
bolnavul trebuie să-şi cumpere sejurul pe banii lui, în timpul vacanţei lui,
dacă nu foloseşte o staţiune agreată de sistemul de asigurări108.
Acum numai menţionăm boicotarea sau susţinerea unei destinaţii
turistice, asupra acestei situaţii revenind în analiza situaţiei României.
3.4 Turismul ca un contract social
Să mai spulberăm un mit. Azi, se spune curent că în ţările comuniste
viaţa era foarte grea. Este adevărat. Dar concurenţa sistemelor, mai ales în
timpul războiului rece i-a obligat pe comunişti să ia măsuri care să probeze
propriei populaţii superioritatea sistemului socialist. Ori tocmai turismul, prin
CONTRACTUL SOCIAL (similar celui încheiat tacit în ţările învingătoare
între putere şi populaţie) putea ilustra cel mai bine acest lucru. Exemplu
românesc poate fi regăsit în orice ţară fost comunistă.
PREŢURI/VENITURI

DECENIUL 8
DECENIUL 9
lei
lei1
VENIT MINIM / LUNAR
1.515
2400000
VENIT MEDIU / LUNAR
1.800 -2.400
4800000
12 ZILE LITORAL
800 -1.400
8300000-17000000
adică
40 - 60 % salariu lunar
173-354 % salariu lunar
18 zile tratament
1.200 - 2.400
19800000
adică
70 - 100 % salariul lunar
412 % salariul lunar
o noapte hotel în capitale de judeţ
32,5
1.500.000
adică
46 de nopţi cu un salariu minim
3.7 nopţi
o noapte la hotel Bucureşti
37,5
2.400.000
adică
40 de nopţi cu un salariu minim dormi la rude, în
maşină...
o noapte la 4-5* Bucureşti
150 - 320 $
fără comentarii
1

vara 2003, inclusiv masa la baremul minimal.

Este adevărat că sistemul asigura condiţii de campus, dar acesta era
şi nivelul şi orizontul de aşteptare şi al populaţiei.
Un “pact” similar există şi pentru separarea tehnocraţilor, a bogaţilor
de săraci. Încă din Anglia victoriană acesta funcţiona pe principiul preţului
(separat şi distinct de sistemul cluburilor exclusiviste): preţuri deliberat
ridicate în sistemele hoteliere şi de restauraţie care să închidă accesul
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“vulgului”. Un sistem sofisticat de facilităţi aduce acest nivel spre normal sau
un altul îl transferă asupra societăţilor anonime (pe acţiuni). Astfel, la
Bucureşti de exemplu (similar oriunde în lume), o cameră la un hotel de 4-5*
ajunde la 150-320 USD, cu facilităţile aplicate poate coborî la mai puţin de
jumătate. Un bilet de avion la clasa business sau a întâia este de 9 ori mai
mare decât la clasa turist, evident disproporţionat faţă de servicii. Dar prin
aplicarea sistemului VIC (very important comercial person), celui de mileage,
etc. preţul scade substanţial. Acest “pact” guvernează o zonă importantă a
turismului, aşa numitul turism de afaceri sau de congrese etc. cu o pondere
ridicată în încasarea per turist şi totalul încasărilor.
3.5 Evoluţia tehnicilor de organizare a "destinaţiilor turistice"
consecinţă a turismului global109
Turismul, turismul de masă nu este pentru cei săraci. Pentru cei
"bogaţi", care au în "contractul social" inclusă vacanţa, după 10-15 ani de
concedii la mare, de exemplu diferenţa de preţ pe destinaţii similare ca ofertă
şi distanţă este nesemnificativă. Acest turist vrea alt criteriu de alegere. La fel
se petrec lucrurile şi în cazul celorlalte destinaţii turistice. Mai mult, trebuie
să luăm în considerare şi volumul de muncă sensibil mai mare necesar unui
confort mediu sporit, în ţările bogate: distanţe mari parcurse zilnic cu maşina,
învăţarea folosirii utilajelor casnice, stresul inerent mijloacelor de informare
şi distracţie şi nu în ultimul rând lipsa timpului liber, a timpului pentru sine.
Chiar vacanţa, prin noile tehnologii devine mai stresantă: proceduri mai
complicate - dar mult mai comode - privind alegerea şi înscrierea într-un
voiaj, călătoria mult mai “codificată”, volumul informaţiilor (şi al regulilor)
mult mai mare etc.
O primă reacţie vine din partea clientelei, care după un an de muncă
este convinsă că: "merit o vacanţă bună, mi-o datorez !". Consecinţa este
că turistul o dată ajuns la destinaţie îşi pune întrebarea: "de ce sunt eu
aici?". Timpul vacanţelor clasice, când ne urcam în autocar ca să vedem noi
destinaţii sau ne "înfundam" într-o staţiune pentru odihnă a trecut. Turiştii cei din categoria turismului de masă pentru “bogaţi” - au văzut deja totul.
Muncesc greu (şi în timpul vacanţei, ca şi clienţi - motoare ale economiei de
weekend care crează zile libere – “duminici” – personalului, marţea şi
miercurea !) şi au devenit mai pretenţioşi, întrucât oferta a devenit mai
109
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sofisticată. Cu atât mai dură este situaţia în cazul turismului de afaceri unde
clienţii chiar au fost peste tot, au alergie la muzee sau peisaje sau alte
ingrediente clasice. Mai mult, nu sunt dispuşi să-şi mai schimbe încă o dată
ritmul circadian faţă de cel intens, curent: nu vor accepta 2- 4 ore în autocar
ca să ajungă de la Bucureşti pe litoral sau pe Valea Prahovei; aceasta
echivalează - şi ei o şi conştientizează - cu o diferenţă de fus orar de câteva
ore. Ori ei sunt în vacanţă, nu în voiajele de lucru zilnice.
În concluzie, toată teoria organizării vacanţei s-a năruit. Nu că s-ar fi
schimbat ceva în tehnologie. Dimpotrivă, aceasta a devenit mai precisă şi mai
dură, mai ales sub presiunea sistemelor informatice. A apărut teoria şi
practica destinaţiilor turistice: cum să construieşti a destinaţie? Şi nu este
lucru simplu pentru că turistul modern vrea să aibă experienţe, trăiri nu să fie
un obiect al unui tur turistic, o sursă de încasări. Vrea să participe, să trăiască
altfel decât este condamnat de rutina zilnică. Globalismul a transformat nu
numai lumea într-un spaţiu limitat, chiar închis, dar şi viaţa, trăirea o reduce
la şabloane. Succesul în turism depinde de contraofertă, de şansa evadării
măcar temporare. Gunn defineşte110 “destinaţia turistică din punct de vedere
spaţial ca o arie geografică care conţine o masă critică a dezvoltării care
satisface obiectivele turistului. Elementele principale din perspectiva
destinaţiei turistice sunt resursele naturale, transportul accesibil, serviciile
atractive, promovarea şi informarea.” Dar pentru a avea o destinaţie turistică
reală, stabilă şi cu şanse de durată trebuie să adăugăm elementul cel mai
important: oamenii care o locuiesc, cei care sunt în stare să presteze servicii
de calitate şi care îşi pot modela viaţa astfel încât “trăirile” să fie posibile la
cote înalte.111 Ei transformă singurătatea cotidiană în participare, aşa cum o
doresc şi ei la rândul lor în vacanţă; nevoia de a socializa este dureroasă
pentru cei condamnaţi la rutina zilei de sistemele economice performante.
O destinaţie turistică presupune o multitudine de elemente,
practic întreg ansamblul natural, construit şi uman al ei. "Destinaţiile
artificiale" de genul cluburilor de vacanţă, al croazierelor încep să fie mai
puţin gustate. Clienţii care îşi permit să facă turism se întorc spre autentic.
Efortul trebuie să fie al întregii comunităţi: nu numai personalul din sectorul
turistic contribuie la succes ci toată suflarea. Pentru aceasta trebuie să-şi
găsească o identitate, să realizeze un flux de sinergie spre satisfacerea
110

Gunn, C. A. (1994). Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases, 3rd ed, Taylor and
Francis, New York.
111
Vezi şi Francisco M.D. Serra -MODISTUR-A System Dynamics Model of the Tourism System
Contributions of the System Dynamics Methodology to a Holistic Approach to Tourism – an
Application to the Algarve – ATLAS conference Estoril 2003

110

cerinţelor turistice, să integreze turistul în viaţa "destinaţiei" să-l facă să uite
de rutină, să-i încarce bateriile. Chiar dacă destinaţia este la 65 de mile112 de
reşedinţa turistului! Cu atât mai spinos este drumul construirii destinaţiee
turistice pentru zona de business unde "destinaţia" se adaugă la
multitudinea de forme de "incentive" şi o infrastructură cu utilităţi speciale.
Din păcate, din cercetările făcute până acum, acest capitol al
turismului contemporan şi de imediată actualitate lipseşte în România. Chiar
recenta încercare - cea a proiectului Dracula - întâmpină dificultăţi din cauza
reticenţei populaţiei şi a multor cercuri din turism datorată în esenţă
imcompatibilităţii elementelor mitului mediatic şi a ego-ului românesc care
nu se identifică cu ele. Dracula Park se vrea un parc de distraţii (pentru a
satisface egoul local) dar mitul hollywoodian face parte din categoria horror.
Pe de altă parte, factorii de decizie în turismul românesc, decizie politică sau
profesională, cu rare excepţii nici nu au auzit de aceste tendinţe noi. Din
1992, construcţia de hoteluri mici, de un confort poate bun, dar “ilustre
hoteluri necunoscute” în lumea turismului transnaţional sunt numai fonduri
blocate. În Bucureşti, de exmplu este nevoie de încă câteva hoteluri de 4-5*
de mare capacitate (cel mai mare hotel în funcţiune în vara anului 2003 este
Grand Hotel Marriott cu 402 de camere, considerat de talie cel mult medie în
hotelăria internaţională) şi de hoteluri ieftine, dar de mare capacitate.
Este evident că de la "destinaţie" trebuie pornită construcţia
turismului românesc. Deocamdată, din perspectiva turismului global, a
destinaţiilor turistice turismul românesc nu există. Tocmai datorită
importanţei acestui concept trebuie să insistăm. Destinaţia se construieşte atât
pentru turişti cât şi pentru localnici. Este diferită de altele, dar are nivelul de
confort şi organizare similar altor destinaţii, astfel încât şi localnicul dar şi
turistul să se simtă acasă, prin utilităţile pe care le regăsesc natural amândoi.
Teoria academică a statuat, iar practica a aplicat conceptul de
“community leisure and recreation”, deci agrementul şi distracţia
comunitară.113 De regulă se începe prin modelarea uzanţelor comunităţii
privind serviciile publice, definirea caracteristicilor serviciilor de leisure şi
recreation acceptate de comunitate, costurile realizării noii viziuni, apoi se
analizează pe rând arta şi sportul comunităţii, dar din perspectiva
democratizării lor, a politicilor şi mijloacelor care pot susţine o astfel de
organizare. Se introduce apoi elementul turism atât ca avantaj al comunităţii
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dar mai ales ca sistem de control şi ca modalitate de asimilare şi convieţuire.
Toate integrate într-un plan de dezvoltare, dar mai ales de susţinere a
sistemelor infrastructurii, vieţii economice, politice, sociale, leisure and
recreation care să dea un fel de viaţă, diferită de alte locuri, dar la acelaşi
standard (sau apropiat). Din păcate, la noi, practica ne arată că astfel de
preocupări sunt quasi inexistente. Nu ajunge zugrăvirea faţadelor şi placarea
vitrinelor. Transformarea se face de oamenii comunităţii, în întregul vieţii lor.
Până acum câţiva ani, la Stockholm, Copenhaga, Amsterdam sau Petersburg
ghizii îşi începeau, de regulă prezentarea cu “vă aflaţi în Veneţia
Nordului…”. Azi, tocmai locuitorii majorităţii acestor oraşe sunt cei care
umplu sălile de spectacole, străzile, spaţiile pentru sport, cafenelele, berăriile
etc. iar turiştii străini, minoritari şi “vizibili”, dar bineveniţi se amestecă, îi
însoţesc natural fără să se gândescă la “Veneţia nordului”, bucurându-se că
sunt în oraşul respectiv. Ori, unde este centrul în Bucureşti? Downtown-ul ?
Natura sălbatică, virgină nu mai este o destinaţie sigură; cel mult o
curiozitate, pentru aventură. Orice dezastru poate compromite un sezon sau
definitiv o astfel de destinaţie. Natura “costruită”, fie într-un oraş, fie pe o
plaje, fie în munţi etc. poate asigura stabilitate, locuitorii ei o vor readuce la
viaţă în pofida oricăror calamităţi ce o pot lovi. Florida, cu numeroasele ei
uragane sau tornade este organizată după ceea ce putem numi “stil american”:
depozite organizate în prealabil, utilaje special pregătite pentru astfel de
situaţii, un sistem de urmărire al dezastrului până la toleranţe de numai câţiva
metri, un sistem de asigurări adaptat circumstanţelor, populaţie special
antrenată etc. ţin practic deschisă coasta tot anul, fără să se întrerupă
activitatea turistică. Europa de vest, cu vaste arii construite este iarăşi
capabilă să treacă rapid peste intemperiile naturii: inunadaţiile Elbei la
Dresda au fost rapid contracarate, şi pe termen lung. Mai mult, la Portoroz, în
Slovenia, de exemplu plaja cu nisip are câteva sute de mp. Dar pe cine
interesează? În jurul unui hotel de 5*, cu cazino, săli de spectacole, de sport,
discoteci etc. cu piscină închisă, olimpică, cu apă de mare încălzită, duşuri
subacvatice, saună etc, piscină deschisă, bazine pentru copii, spaţii pentru
belvedere asupra golfului şi mării, baruri cu serviciu în exterior etc. (toate
“gratuit”, în preţul camerei) plus bază de tratamente cosmetice, săli de
fitness, masaj, cure de regenerare şi înfrumuseţare etc. gravitează 4-5 hoteluri
de 2-3* care au acces gratuit la utilităţile hotelului mare. Totul în ambianţa
generală a Adriaticii şi proximitatea oraşelor medievale. Astfel “managerul
Dumnezeu”114, care poate distruge printr-o vreme proastă o lună de sezon din
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cele puţine pe litoralul românesc este aici îmblânzit prin sacrificul muncii
bine gândite. Sau exemplu american: Las Vegas
3.6 Turismul de “bişniţă” – formă caracteristică perioadelor de
schimbări politice majore
Prăbuşirea sistemului comunist a adus un fenomen pe atât de insolit
pe cât de interesant: Trader Tourism sau turismul de bişniţă - "formă
globală" în teritoriul estic. Cunoaştem cu toţii, cei ce locuim în aceste spaţii
că imediat după 1989 a înflorit o adevărată industrie. Au apărut aşa numiţii
“bişniţari” care cutreierau statele foste socialiste cumpărînd şi vânzând tot
felul de produse. Fenomenul a fost atent studiat115 şi trebuie amintit aici
pentru că, aşa cum am definit noi globalizarea acesta este un fenomen diferit,
dar care îndeplineşte condiţiile ei. Egbert a monitorizat traficul dintre
Bulgaria şi Turcia timp de 4 ani. Concluziile lui sunt interesante. Fenomenul
bişniţei în acest spaţiu are, după el drept principală cauză lipsa pieselor de
schimb pentru produsele vândute în spaţiul comunist. Activitatea bişniţarului
se făcea nu numai pe fondul corupţiei funcţionarilor dar şi cu accordul tacit al
statelor care nu puteau satisface nevoile încă existente ale unei clientele a
cărei piaţă a dispărut, dar nici nu aveau capacitatea de a asigura un nivel de
trai normal, pe care bişniţa îl putea îmbunătăţi. Volumul este impresionant.
Acesta a dus la constatarea că acest tip de turism a permis învăţarea legilor
economiei de piaţă dar a şi contribuit la acumularea primitivă de capital în
favoarea unui anumite categorii de oameni. Dintre unii din ei se vor ridica
oamenii de afaceri de azi: cu ce handicap faţă de cei crescuţi într-o veritabilă
economie de piaţă?
Cel mai important fapt demonstrat este însă că acelaşi fenomen
turistic a existat în Germania postrăzboi, când s-au format unele din grupurile
de interese pe care mai apoi le găsim controlând capitaluri plasate în
Germania sau în diverse ţări urmând un drum ştiut deja.
3.7 Turismul internaţional tendinţe actuale şi previzibile
Pînă după al doilea război mondial, când structurile turistice s-au
extins şi au devenit globale vorbim numai de călătorii, deşi încă de atunci se
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punea, prin imperiile coloniale bazele globalismului. După război asistăm la
ceea ce se va numi turismul de masă.
Dacă frunzărim cu atenţie presa interbelică vom constata că liderii
ajunşi la putere în preajma războiului şi-au bazat discursul atât pe problemele
revanşarde dar mai ales pe promisiunile unei vieţi mai bune. În plină criză ei
au reuşit să determine relansarea economică. Fie că este vorba de Hitler, de
Musolini sau Churchil (deşi nu putem să punem pe acelaşi rând aceste nume)
toţi au promis şi au şi realizat un standard de viaţă mai bun decât cel din
timpul crizei. După război, întâi pentru statele învingătoare a început "marea
migraţie" modernă numită turism. La început, modest, de la 24 milioane în
1950 la 100 de milioane în deceniul şase. Planul Marshal, a avut şi o
componentă socială “ascunsă”. Pentru germanul de rând, de exemplu aceasta
spunea: întâi o bicicletă, apoi locuinţă, apoi autoturism, apoi vacanţe în
străinătate. Din deceniul şase intră în lumea turismului şi ţările învinse116.
Călătoriile s-au transformat în turism. Şi acum, cei bogaţi, continuă
să călătorească; dar şi mulţimea se mişcă, adică face turism.
“Turismul de masă s-a stabilizat de la începutul anilor ’60 până la
sfârşitul anilor ’70. Apoi, diverse fenomene independente – creşterea
economică mondială şi alte schimbări socio-economice, politici
guvernamentale, revoluţii tehnice, evoluţia procesului de producţie şi a
tehnicilor de gestiune – au transformat o parte a sectorului trecându-se de la
turismul de masă la noul turism. Acest concept acoperă şi turismul verde,
soft, alternativ şi durabil, în fapt diversificarea turismului şi dezvoltarea lui pe
canale comerciale distincte. Concurenţa în acest domeniu se bazează din ce în
ce mai mult pe diversificare, segmentarea pieţii şi integrare în diagonală” 117.
3.7.1 Prezent şi viitor în turism
În anexa 4 arătăm evoluţia fenomenului turistic. Lăsăm cititorului
plăcerea de a vedea evoluţia fenomenului şi previziunile asupra lui. Noi vom
arăta numai că azi, turismul, mai precis ramura hospitality, fără să includă alţi
"actori" turistici însuma 400.000 de hoteluri adică 12 milioane de camere, 8
milioane de restaurante, generează 4544 miliarde USD din activitatea
economică (ca cerere totală) are 67,4 milioane de angajaţi, reprezentând 2,6%
din totalul angajaţilor, crează 1280 miliarde USD din PIB-ul mondial,
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pentru ţările comuniste lucrurile s-au petrecut similar, după principiile dictaturii comuniste şi
în spaţiul graniţelor sistemului comunist
117
Organizaţia Internaţională a Muncii – La mise envaleur des ressources humaines, l’emploi et
la mondialisation dans le secteur de l’hotelerie, de la restauration et du tourism – Geneva 2001
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reprezentând 3,7% iar ca efect multiplicator direct se ridică la 3527 miliarde
USD (10,2% din PIB-ul mondial), afectează pozitiv 194,6 milioane de slujbe
(7,6% din total), reprezintă 1010 miliarde de USD din totalul exporturilor
(11,2%), 686 miliarde USD din investiţiile de capital (9,6%), 224 miliarde
USD din cheltuielile guvernamentale mondiale (3,9)118.
OMT şi FMI ne dau o imagine a locului turismului în economia
mondială evaluând pentru 1999 la 555 md. USD “exporturile” turistice, adică
8% din exporturile internaţionale.

Exporturile mondiale în 1999
Turism
Automobile
Produse chimice
Produse alimentare
Combustibili
Computere şi echipamente
Textile, îmbrăcăminte
Echipamente de telecomunicaţii
Minerale, altele decât
combustibil

Oţel şi fontă

md. USD
Sursa: OMT şi FMI 2001
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www.wto.org/statsitics www.wttc.org/statsitics şi Raport la al 3-lea sumit global WTTC –
The 2003 Wolrd Travel and Tourism Economic Reasearch – Villamoura, Algrave, Portugalia
15-17 mai 2003
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O imagine pertinentă este cea a sosirilor turistice internaţionale
şi perspectiva lor:
Sosirile turistice internationale 1950-2020
Previzi

Actual

În cifre, prezentul şi viitorul turismului se prezintă astfel (estimări):
Total mondial

md.USD

2003
% în
total
9,9
…
3,9

Creştere 1
2,2
0,6
2,8

2013
% în
total
3862,3
10,8
871,7
…
378,2
4,1

md.USD

Creştere 2
3,7
3,7
3,0

T&T în interes personal
2135,9
Călătorii de afaceri
488,8
Cheltuieli
224,1
guvernamentale
Investiţii de capital
686,0
9,6
2,8
1308,6
10,1
4,3
Exporturi către vizitatori
530,9
5,9
3,0
1332,1
6,0
7,1
Alte exporturi
479,0
5,3
8,9
1187,0
5,4
7,2
Consumul T&T
3252
…
2,1
6223
…
4,3
Cererea T&T
4544,2
…
2,9
8939,7
…
4,6
PIB-ul industriei T&T
1280,4
3,7
1,1
2279,2
3,8
3,6
PIB-ul economiei T&T
3526,9
10,2
2,0
6461,4
10,8
3,9
Forţa de muncă a
67441,1
2,6
0,1
83893,6
2,8
2,2
industriei T&T
Forţa de muncă a
194562,0
7,6
1,5
247205,0
8,4
2,4
economiei T&T
1
2003: creşterea reală ajustată cu inflaţia -%; 2 2004-2013: trendul creşterii reale ajustate cu
inflaţia -%; ‘000 slujbe. Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Economic Research,
www.wttc.com

În anexa 14 prezentăm pe lângă conţinutul indicatorilor şi o detailare
a lor. Menţionăm că rezultatele diferă funcţie de metodologia folosită, de
conţinutul indicatorilor. Indiferent de metodologie, deşi unii autorii consideră
că turismul a depăşit la un moment dat cifra de afaceri a industriei de
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armament, alţii pe cea a sectorului de combustibili etc. toţi sunt de accord că
el se află în vârful ierarhiei economiei contemporane mondiale. Pentru
corectitudine, trebuie să facem şi remarca că din totalul PIB-ului mondial
majoritatea revine ţărilor dezvoltate, ca şi activitatea turistică.
Există multiple criterii privind analiza activităţii turistice, de unde şi
multitudinea posibilităţilor de prezentare şi analiză. Este normal pentru o
activitate de rezultantă, care implică practic toate ramurile economiei şi are
ca produs unul impalpabil, greu de inclus în sistemele statistice actuale. Vom
enumera, fără să insistăm, considerând cunoscute noţiunile, principalele cifre
privind turismul internaţional mondial aşa cum sunt ele concentrate grupat de
TSA119 (T&T = Travel and Tourism – Călătorii şi turism); 2003, 2013
estimări.
O imagine elocventă este cea a “cererii T&T”, care exprimă atât
componenţii indicatorului, ponderea lor dar şi valoarea absolută în md. USD.
Vom puncta mai jos numai elementele care sunt obligatorii de luat în calcul
pentru orice decizie strategică privind turismul. Vezi şi anexa 103 pentru
detalii privind locul ei în conceptul TSA

2500

2019.91

2000
1500
1000
500
0

468.6

Structura cererii T&Tpentru 2003 (extimari)
478.95
10%
685.96
14%
2019.91
127.92
685.96
3%
530.91
478.95
422.99
11%
127.92 530.91
9% 10%
422.99 468.6
1

servicii T&T în interes personal
cheltuieli guvernamentale individuale
cheltuieli guvernamentale colective
alte exporturi

43%

T&Tde afaceri
exporturi catre vizitatori
investitii de capital

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

119

Vezi pag 185 pentru definirea noţiunii “TSA” şi anexele 14 şi 15 pentru conţinutul
indicatorilor conform WTO, WTTC şi Oxford Economic Forecasting în: 2033 Report for the
World - A world of Opportunity -The 2003 Travel and Tourism Economical Research –
www.wto.org
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FOLOSIREA FORŢEI DE
MUNCĂ ÎN T&T
•
slujbe în mii locuri de muncă
•
personalul T&T ca % în total
•
creştere cumulată reală %

300000
200000
100000
0
industria T&T

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2013

69334

70371

71092

69212

67364

67441

83894

economia T&T 187640 191461 194825 191764 191770 194562 247205

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

Continuăm cu forţa de muncă din activitatea de turism, pentru că, aşa cum am
arătat misiunea turismului este şi acea de calmant al somajului structural, atât
prin oferirea de oportunităţi de muncă direct în sector (“industria turistică”
mai jos) dar şi în domeniile care îl deservesc (“economia” turistică).
Activitatea este sezonieră, inegală, de regulă mai slab plătită, dar este o
soluţie în economiile dezvoltate, care renunţă la locurile de muncă
tradiţionale, precum şi în economiile subdezvoltate unde pot fi o supapă,
ţinând cont şi de turismul “subteran”.
Contribuţia turismului la PIB este din ce în ce mai importantă şi în
continuă creştere, atît ca “industrie” turistică cât şi ca “economie” turistică.
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2013

PIB AFERENT
T&T

2001
1998
0

2000

4000

6000

8000

10000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2013

PIB din economia T&T 3195

3330

3358

3271

3342

3527

6461

1183

1226

1241

1202

1222

1280

2279

PIB din industria T&T

•

•
•

md USD preţuri
constante 1990
PIB T&T ca % în
PIB total
creştere reală

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

Aceste rezultate n-ar fi posibile fără un efort investiţional consistent.
Deşi industria turistică necesită în mare parte capital de tip sunk (costuri
obligatorii care o dată făcute nu mai pot fi recuperate şi nici micşorate)
preluate de regulă de stat, investiţiile de tip “hit and run” (“loveşte şi fugi”)
sunt importante şi rezervate de regulă investitorilor privaţi, mari sau mici.
Lipsa unor cheltuieli sunk este dezastruoasă pentru turismul ţării sau
destinaţiei respective: operatorii turistici, cei care pun în mişcare clienţii nu
numai că nu sunt interesaţi să facă investiţii în acest scop, dar vor şterge
dintre destinaţii pur şi simplu zona respectivă. De exemplu, promovarea
generală trebuie făcută de receptor: numai când destinaţia are o imagine bună
atunci este inclusă şi în programele de promovare pentru piaţă. CNN face
continuu promovare pentru anumite destinaţii, pentru a le realiza o percepţie
favorabilă. Touroperatorii însă, nu le preiau decât după ce aceasta şi-a făcut
efectul. Similar pentru infrastructură etc. Capitalul privat sau mai precis
operatorii privaţi – fie ei intermediari sau prestatori – vin în zona “loveşte şi
fugi”, de regulă numai după ce investiţiile tip sunk au fost deja făcute.
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INVESTIŢII
DE CAPITAL ÎN
T&T
* md.USD preţuri
constante 1990
* creştere reală
cumulată%
* % în total
investiţii de capital

1500
1000
500
0
investitii de capital

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2013

610

659

642

632

647

686

1309

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

Aceşti indicatori se completează cu cei prezentaţi în anexa 14. În
această organizare a indicatorilor activităţii turistice remarcăm imediat că
activitatea cunoscută drept “clasică”, respectiv călătoriile în scop personal
cuantificate prin “cheltuieli în scop personal pentru T&T” – a căror structură
o vom analiza imediat după criteriul motivaţiei – deţine partea leului,
respectiv 65,7 % din consumul turistic în 2003 adică 47% din cererea
turistică. Pentru 2013 se estimează la 62% în consumul turistic, respectiv
43% în cererea turistică cedând în favoarea “turismului de afaceri” şi a
“exportului către vizitatori”.
Deşi în ultimii 5 ani creşterile sunt destul de mici – totuşi creşteri, în
pofida influenţei puternic mediatizatului şi intens valorificatului atac de la 11
septembrie 2001, a intensificării activităţii teroriste pe fundalul a două
războaie (Afganistan şi Irak), a instabilităţii din Balcani, Cecenia, America
Centrală, etc. – pentru următorii ani se prevede un salt important.
În anexa 16 dăm, pe acelaşi sistem de indicatori o analiză pe ţări.
Facem aceasta pentru a ilustra faptul că un număr relativ mic de ţări deţin
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majoritatea afacerii turistice. Dintr-un total de 2136 md. USD în 2003
respectiv 3862 md. USD în 2013 10 ţări (tab.1 şi 2) deţin partea leului (79,4
% respectiv 76,3%). Mici schimbări în ierarhie în 2013 faţă de 2003, conform
acestor estimări. În turismul de afaceri (tab. 3 şi 4) vor “ieşi” Mexicul şi
Olanda în favoarea Chinei şi Braziliei; acest tip de turism ne indică
concomitent şi care vor fi zonele fierbinţi în lumea globală a afacerilor, după
“mişcarea” oamenilor de afaceri. Cheltuielile guvernamentale (tab.5 şi 6) ne
arată efortul făcut de aceleaşi ţări pentru dezvoltarea turismului. Constatăm o
legătură directă între “încasări” şi cheltuielile guvernamentale, mai ales dacă
luăm în cosiderare volumul lor. Fără o “putere de lovire” semnificativă nici
rezultatele nu por fi consistente. De remarcat saltul Chinei. Situaţia este
similară în ceea ce priveşte investiţiile de capital (tab. 7,8 şi 9). Aici, dăm
spre exemplu ponderea acestora în totalul realizat de ţări mici (ca valoare a
încasărilor din turismul internaţional). Deşi efortul lor este semnificativ şi are
efect pozitiv în mişcarea cererii turistice, conducând până la un statut de
monocultură pentru unele dintre ele, unde ponderea în PIB a contribuţiei
sectorului turistic le face dependente de fluxul turistic internaţional, mai ales
în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă (tab.15-24). Unele state, state
insule au fost specializate în paradisuri turistice (şi pentru turismul subteran,
după cum vom vedea) totuşi volumul valoric realizat de acestea este
nesemnificativ faţă de majoritatea afacerii şi fluxului turistic care rămâne
cantonat în zona ţărilor dezvoltate sau puternice (Federaţia Rusă, China). De
altfel, din coroborarea indicatorilor privind contribuţia la PIB şi ocuparea
forţei de muncă putem deja stabili ca zone de taifun turistic: America de
Nord, Europa de Vest, Japonia-China, Australia, Brazilia. Sunt de altfel şi
zonele unde PIB-ul global este mare astfel încât turismul reprezintă o pondere
relativ redusă în total. Deşi în termeni relativi, ţări precum Turcia, Croaţia,
Fosta Uniune Sovietică (interesant de observat, chiar la nivelul WTO, WTTC
pendularea între denumirile Federaţia Rusă şi Fosta Uniune Sovietică) Libia,
China, Angola, Singapore, Bulgaria, Malaesia (tab.12) se aşteaptă să aibă o
creştere mai rapidă a cererii turistice (cu excepţia Chinei şi Federaţiei Ruse)
dar volumul este mult prea mic să influenţeze semnificativ volumul total. Mai
adăugăm o constatare: România lipşeşte cu desăvârşire.
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Primii “câştigători” din turismul mondial
Ţara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Încasări md. USD din turismul
internaţional
2000
% din PIB
2001

Variaţii
%
2001/
2000
-11,9
4,5
-3,7
-5,7
9,7
-3,7
-18,8

Cota de
piaţă %
2001/
2000
15,6
7,1
6,4
5,6
3,8
3,7
3,4

SUA
82,0
0,9
72,3
Spania
31,5
4,5
32,9
Franţa
30,7
1,7
29,6
Italia
27,5
2,3
25,9
China
16,2
1,6
17,8
Germania
17,9
0,7
17,2
Marea
19,5
1,5
15,9
Britanie
Austria
10,0
3,8
12,0
19,7
Canada
10,7
1,5
Grecia
9,2
6,7
Turcia
7,6
3,7
8,9
17,0
Mexic
8,3
2,2
8,4
1,3
Hong Kong
7,9
4,9
8,2
4,5
(China)
Australia
8,0
1,8
7,6
-4,5
Sursa: World Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

2,6

1,9
1,8
1,8
1,6

Întâlnim aceleaşi nume de ţări. Remarcăm şi influenţa lui 11
septembrie 2001 asupra încasărilor în SUA şi Marea Britanie, care au
înregistrat un puternic recul ce va fi recuperat în 2003. Deşi SUA au cea mai
ridicată cotă de piaţă, contribuţia turismului internaţional la PIB este mică, ca
şi efectul terorismului internaţional asupra plecărilor spre Statele Unite: se
înregistrează o scădere dar efectul asupra PIB-ului este nesemnificativ,
practic. Alta este însă situaţia în turismul intern din SUA, unde restrângerea
circulaţiei aeriene are efecte sesizabile. Comparativ, Marea Britanie a suferit
mai mult.
Pe de altă parte, pentru unele ţări (Grecia, Spania, Hong Kong,
Austria) contribuţia turismului la PIB este esenţială. Mai mult, dacă însumăm
cifrele per total UE vom constata că împreună deţin o cotă de piaţă de peste 2
ori mai mare decât SUA, aproape o treime din totalul mondial. Peste 7 % este
în ţări puternice (Germania, Marea Britanie), fără un patrimoniu natural
deosebit, dar cu unul antropic dezvoltat şi cu o industrie a turismului de
afaceri puternică. Dar cca. 20% din piaţă est deţinut de ţările europene cu
litoral.
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Primii 15 “cheltuitori” în turismul mondial
Ţara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Plăţi md.USD pentru turism
VariaCota
internaţional
ţie
de
%
piaţă
2000
2001
2001/
%
Total
USD pe % din
2001
2001
locuitor
PIB
SUA
64,5
226,3
0,7
58,9
-8,7
12,7
Germania
47,8
580,8
1,8
45,9
-3,9
9,9
Marea Britanie
36,3
618,3
2,8
36,9
1,8
8,0
Japonia
31,9
251,2
0,6
Franţa
17,1
288,4
1,0
17,5
-1,4
3,8
Italia
15,7
273,0
1,3
14,2
-9,3
3,1
China
13,1
10,3
1,2
Olanda
12,2
767,3
2,5
Canada
12,1
392,8
1,7
Belgia/Luxemburg
10,2
962,3
3,2
Austria
9,3
1148,1
3,5
9,7
4,0
2,1
Republica Corea
6,2
132,5
1,0
6,9
11,5
1,5
Suedia
8,0
902,9
2,9
6,8
-15,1
1,5
Elveţia
6,2
861,1
1,8
6,6
5,2
1,4
Taiwan
6,4
Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

Această situaţie este mult mai complexă. Cheltuielile sunt de fapt
importuri, ieşiri de “substanţă” contra “trăiri”, aparent fără contrapartidă. Dar,
turismul este o parte a standardului de viaţă, dar şi a stării de sănătate, deci se
regăseşte în PIB prin valoarea superioară a forţei de muncă refăcută şi
îmbogăţită prin vacanţe în străinătate (v. mitul turiştilor japonezi
“colecţionari” de produse din lumea întreagă). De altfel, aproape aceleaşi ţări
le regăsim şi aici. Înainte de a vedea soldul încasărilor şi cheltuielilor câteva
remarci:
- Cotele de piaţă se menţin în linii mari, similar ca la încasări
- Efortul făcut de fiecare ţară este diferit, respectiv procentul
“cheltuielilor” pentru turism din PIB este nesemnificativ pentru
SUA şi Japonia, ceea ce evidenţiază încă o dată că “miturile” în
turism pot fi false: toţi credem că japonezii şi americanii sunt marii
călători. În realitate cheltuielile pentru plecările turistice în
străinătate sunt mici comparativ cu forţa acestor ţări. De altfel şi
cheltuiala per locuitor este mică atât ca valoare absolută dar şi
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-

-

raportată la venitul mediu. În schimb, ţările europene fac un efort
mult mai mare atât per total cât şi pe locuitor.
Ţările de “taifun” al plecărilor în străinătate, luate după cheltuiala pe
locuitor sunt Austria, Ţările Nordice, Olanda, Elveţia,
Belgia/Luxemburg. Germania vine în urma Marii Britanii, contrar
obişnuinţei gândiri publice româneşti.
China intră în top în virtutea taliei pentru că, după cheltuiala per
locuitor, deocamdată nu putem vorbi de turism ci de călătorii,
numărul celor care petrec vacanţa în străinătate fiind nesemnificativ
faţă de totalul populaţiei. Totuşi, în cifre absolute outgoing-ul este
puternic, aşa cum se întâmplă şi în Federaţia Rusă. Ambele au
tendinţă de creştere puternică şi sunt obligatoriu luate în calcul de
ţările primitoare.

Situaţia comparativă a încasărilor şi cheltuielilor din turism, îm
câteva ţări
-md.USDŢara
SUA
Franta
Spania
Italia
Austria
Elvetia
Grecia
Canada
Germania
Japonia
Marea
Britanie
Olanda
Belgia
Suedia
Australia

1984
11,4
7,6
7,8
8,6
5,0
3,2
1,3
2,8
5,5
7,1
-

Încasări
Cheltuieli
Sold
1990 1994 2000 1984 1990 1994 2000 1984 1990 1994 2000
43,4 60,4 82,0 15,8 37,4 43,6 64,5 -4,4
6,0 16,8 17,5
20,2 24,8 30,7
4,3 12,4 13,9 17,1
3,3
7,8 10,9 13,6
18,4 21,4 31,5
0,8
4,2
4,1
7,0 14,2 17,3 26,0
5,5
19,7 23,9 27,5
2,1 13,8 12,2 15,7
6,5
5,9 11,7 11,8
13,4 13,2 10,0
2,6
7,7
9,3
9,3
2,4
5,7
3,9
0,7
6,8
7,6
2,3
5,8
6,3
6,2
0,9
1,0
1,3
1,1
7,3
2,6
3,9
9,2
0,3
1,1
1,1
1,0
1,5
2,8
4,6
4,6
5,6
6,3 10,7
3,9 10,4 11,7 12,1 -1,1 -4,8 -5,4 -1,4
10,7 10,6 17,9 13,9 29,5 41,8 47,8 -8,4 -18,8 -31,2 -29,9
3,6
3,5
- 24,4 30,7 31,9
- -20,8 -25,2 -28,5
3,4
14,9 14,0 19,5
6,4 19,1 18,3 36,3
0,7 -4,2 -4,3 -16,8
5,6
5,2
2,8
6,0

5,6
5,2
2,8
6,0

7,0
7,0
4,1
8,0

-

7,3
5,5
6,0
4,2

11,0
7,7
4,9
4,3

12,2
10,1
7,6
6,0

-

-3,7
-1,8
-3,1
-0,5

-5,4
-2,5
-2,1
1,7

-5,2
-3,1
-3,5
2,0

Sursa: preluat Rodica Minciu, Economia Turismului Ed. Uranus 2000, şi şi completat
după World Travel Organisation (WTO), cifrele conform iunie 2002. In bold-italic
valori negăsite în primele două tabele.

Abia acum putem să vedem efortul în domeniul turismului făcut de
câteva din principalele ţări. SUA, aparent principalul furnizor de turişti, are
de fapt o balanţă pozitivă. Valoarea cheltuielilor străinilor veniţi în SUA este
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mai mare decât valoarea cheltuielilor turiştilor americani plecaţi în
străinătate. Balanţa deţinătoarei principalei cote de piaţă este în favoarea
SUA. Într-un fel, era de aşteptat din partea maeştrilor marketingului!
Pe de altă parte avem ţări care realizează venituri din turism: Franţa
şi Italia cu sold pozitiv considerabil. Contrar părerii cunoscute, Elveţia abia
reuşeşte un sold semnificativ iar Austria are un trend descendent încât abia
echilibrează balanţa în 2000. Alte ţări au făcut din turism o sursă de venit:
Spania, Grecia, Italia.
În cealaltă extremă avem ţările care dau din PIB pentru turism:
Germania. Japonia, Marea Britanie (în ciuda încasărilor consistente, excepţie
Japonia) compensând cu solduri pozitive din alte domenii de activitate, fără
însă ca efortul să fie prea apăsător, ponderea cheltuielilor pentru turism în
PIB fiind mică, puţin peste 1%. Alte ţări însă plătesc scump “contractul
social”, respectiv standardul de viaţă ridicat: Olanda, Belgia, Suedia. Sunt de
fapt şi exemple privind concentrarea deciziei în acest domeniu în structurile
statale. În Olanda, de pildă majoritatea promovării externe, dar şi interne este
în mâna ANWB (Royal Dutch Touring Club), structură privată, dar sub
auspicii regale… Sunt ţări care au încasări, au făcut eforturi mari pentru
organizarea de destinaţii turistiice, dar încă nu au ajuns să echilibreze
cheltuielile! Din această cauză turismul internaţional, fie ca incoming fie ca
outgoing, este urmărit cu deosebită atenţie de factorii de decizie. Un caz
special avem în cazul Japoniei unde plecările în străinătate au fost şi sunt un
mijloc de spionaj economic, cunoscut deja din manuale drept caz clasic,
astfel încât “pierderea” din turism este în fond o plată externă pentru knowhow.
Analiza se poate extinde şi asupra altor ţări unde vom descoperi
situaţii similare. Nu se justifică efortul, dat fiind valoarea mică a “afacerii”,
deşi pentru cazul în sine poate fi crucială, ca în cazul insulelor transformate
în paradisuri turistice. Tocmai văzând talia marilor jucători realizăm că ei
sunt cei care decid soarta micilor jucători, de multe ori pentru a-şi optimiza
costurile plecărilor, prin servicii foarte ieftine sau prin exporturi turistice –
servicii şi mărfuri puse la dispoziţie de ţara de plecare a turiştilor – ridicate,
deci compensate în bună parte.
În anexa 17 dăm după Rodica Minciu, cîteva serii statistice care
ilustrează ritmul ridicat de creştere al turismului comparativ cu comerţul
internaţional, cu exportul de servicii etc. ponderea turismului în exportul
total, ritmurile de creştere atât pe total cât şi în câteva ţări pentru a întări cele
prezentate până acum.
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Până acum am folosit ca sursă mai ales statisticile Organizaţiei
Internaţionale a Turismului, aşa cum sunt ele organizate conform TSA.
Totuşi, aceste tehnici au inconvenientul, mai ales pentru previziuni că nu
reuşesc să surprindă factorii impalpabili sau pe cei ascunşi. Aşa cum vom
arăta imediat este foarte probabil ca aceste cifre, deşi foarte mari, înglobând
activităţi eterogene şi greu însumabile, să fie numai o parte din aisberg,
respectiv partea legală. Turismul subteran nu este nici măcar estimat. Mai
mult, ar fi posibil ca nivelele prezentate să trebuiască să fie alterate cu valori
importante privind “turiştii” (şi sumele aferente) care călătoresc în alt scop,
dar sunt contabilizaţi aici în virtutea faptului că circulă cu o viză turistică: e
vorba de imigraţia ilegală, muncitorii clandestini, turismul de bişniţă (trader
tourism) etc. care, în acelaşi timp se regăsesc în zona “subteranului”. Mai
mult, cifrele nu pot explica situaţii paradoxale ca cea a Israelului care din
1990 până în 2000 îşi creşte încasările din turism de la 1396 mil.USD la 3100
mil. USD, în principal pe seama creşterii numărului de turişti de la 1063 mii
la 2400 mii în ciuda stării permanente de conflict; fără să menţionăm numărul
important de muncitori clandestini, România furnizând câteva zeci de mii.
Pentru a surmonta aceste lacune şi a avea o imagine mai clară şi OMT a
organizat un panel format din experţi oficiali sau practicieni din 69 de ţări
(România lipseşte iarăşi) care în iunie 2003 a scos primul World Tourism
Barometer, unde se iau în calcul nu numai evoluţiile posibile ale preţului
petrolului, ale raportului USD/EURO dar şi ale mediului economic general,
ţinând cont şi de experienţa membrilor panelului.
Noi prezentăm concluziile sudiului Delphy organizat de AIT
(Aliance Touristique Internationalle) cu un grup iniţial de 5000 de specialişti,
restrâns conform metodei la 200.
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Primele destinaţii pentru următorii 15 ani (din 1998)
China
SUA
Rusia
Mexic
Canada
Ungaria
Polonia
Rep. Cehă
Franţa
Spania
Italia
Marea
Britanie
Germania
Austria
Elveţia
Hong Kong

Câştig
mare %
61
29
27
20
19
18
14
14
12
13
7
9

Cîştig
uşor %
23
42
42
44
42
45
43
41
36
31
33
30

Rămâne
la fel %
1
16
12
17
27
18
23
26
34
34
42
38

8
5
5
12

27
20
18
19

36
47
49
27

Declin
uşor %
4
3
7
10
4
10
8
8
8
10
10
14

Declin
mare %
2
1
3
0
1
1
2
2
3
3
2
2

17
17
16
27

4
2
3
7

Rang
1,49
1,96
2,09
2,19
2,2
2,25
2,34
2,37
2,51
2,55
2,65
2,68
2,8
2,9
2,93
2,98

Cei mai mari “cheltuitori”pentru următorii 15 ani (din 1998)
Rusia
SUA
Rep. Corea
Japonia
Polonia
Taiwan
Germania
Canada
Marea Britanie
Franţa
Italia
Olanda
Suedia
Elveţia
Belgia
Austria

Câştig
mare %
35
31
25
31
24
25
25
14
11
10
12
8
7
8
8
7

Cîştig
Rămâne Declin
uşor %
la fel %
uşor %
38
11
4
42
12
5
43
14
3
36
13
6
37
23
4
38
20
3
38
16
8
43
29
3
40
27
11
36
35
7
33
36
8
35
38
6
31
45
3
31
42
7
31
46
5
26
46
8
Source: AIT Delphy Study 1998

Declin
mare %
1
0
2
3
0
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Rang
1.85
1.9
2.01
2.03
2.08
2.11
2.15
2.27
2.43
2.47
2.48
2.51
2.54
2.57
2.6
2.66
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În linii mari rezultatele sunt apropiate de cele prezentate până acum,
dar găsim şi mutaţii mari: trecerea Rusiei şi Chinei pe primele locuri,
revigorarea Poloniei, Ungariei, Republicii Cehe şi Taiwanului. Această
metodă a luat în calcul mult mai multe variabile, inclusiv factori
incomensurabili. Rezultatele pe primii 5 ani din cei 15 pentru care s-a făcut
prognoza (1999-2013) confirmă justeţea rezultatelor.
Pentru a avea o imagine mai clară asupra evoluţiei viitoare a
turismului mai aducem în discuţie şi estimările OMT pentru 2020, care
prognozează 1,6 miliarde de turişti, adică de 25 de ori mai mult ca în ultimii
25 de ani
Destinaţia

Sosiri
(mil.)

% / an

Plecări

până în
2020

(milioane)

China

137.1

8

Loc

Ţara

Total

USA

102.4.

Franţa

Cota de
piaţă

3.5

1.

Germania

163.5

10.2 %

93.3

1.8

2.

Japonia

141.5

8.8 %

Spania

71.0

2.4

3.

USA

123.3

7.7 %

Hong Kong

59.3

7.3

4.

China

100.0

6.2 %

Italia

52.9

2.2

5.

Marea
Britanie

96.1

6.0 %

Marea Britanie

52.8

3

6.

Franţa

37.6

2.3 %

Mexic

48.9

3.6

7.

Olanda

35.4

2.2 %

Federaţia Rusă

47.1.

6.7

8.

Canada

31.3

2.0 %

Republica Cehă

44.0

4

9.

Rusia

30.5

1.9 %

10.

Italia

11.

TOTAL

29.7

1.9 %

788.9

49.2 %

Sursa: WTA - Madrid

Remarcăm din nou concordanţa între aceste estimări şi cele din
studiul Delphi.
Înainte de a continua analiza trebuie să subliniem precaritatea
datelor statistice. Chiar şi ONU, respectiv noul sistem TSA se bazează pe
datele statistice din balanţele de plăţi ale ţărilor, poziţiile “servicii, turism,
credite şi debite” respectiv “transport, servicii pentru pasageri, credite şi
debite” cu amendamente şi recalculări pentru ţările care nu au organizat
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sistemul de raportare la standardele ONU. Ori, aceste date sunt colectate de la
actorii raportori şi au un anumit grad de relativitate, mai ales în structură. Mai
mult, o bună parte din activitatea de turism legală, cuprinsă în sistemul
financiar nu apare la activitatea turistică: menţionăm sumele de bani cash
(sau chiar pe documente de plată, folosite nu numai pentru turism) pe care
turiştii le duc cu ei şi pentru care nu există evidenţă (în România activitatea
de schimb valutar a fost scoasă din raportare, justificat dar turiştii îşi procură
valuta obligatorie pentru trecerea frontierei din acest sistem, “scăpând”
includerii în turism) deşi cumpărările de mărfuri (exporturile către turişti)
ajung la 11% conform statisticii TSA dar ating 30% după sondajele privind
coşul turistic realizate de diferite organizaţii. Diferenţa este sensibilă. Intră
însă în raportări cheltuieli care nu au legătură cu turismul: transportul
muncitorilor, servicii pentru pasageri, mai nou vânzările prin Internet unde
este mai greu de stabilit domiciliu beneficiarului final, etc. Plus turismul
subteran. Cu atât mai sensibile sunt lucrările privind estimarea efectului
accelerator sau multiplicator al turismului.
În concluzie, turismul este o activitate “rezervată” ţărilor
dezvolatate, cu mare potenţial şi pentru ţările mici, bine controlată şi
dimensionată de structurile statale. Orice analiză trebuie făcută cu atenţie
pentru a include şi situaţiile care au apărut recent în teoria sau practica
domeniului. Înainte de a aborda fenomenul globalizării vom analiza:
3.7.2 Motivaţia turistică
Turismul este o activitate foarte complexă. Teoria prezintă mai
multe criterii pentru a grupa motivaţiile care mişcă milioane de oameni să
facă turism. Suntem nevoiţi să reamintim că luăm în discuţie numai populaţia
care îşi permite să facă turism, nu şi colectivităţile care sunt nevoite să se
limiteze la călătorii, ale unei minorităţi bogate din rândul lor.
Pentru început prezentăm pentru 1998, ultimul an disponibil după
statisticile OMT gruparea vizitelor după motivul călătoriei, conform
criteriilor OMT
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Turismul internaţional după scopul călătoriei, 1998

Mondial Africa
Asia de Sud

Agrement,

America

Asia de est/

Europa

Pacific

Sănătate, religie,

Orientul
Mijlociu

Afaceri,

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

Nu intenţionăm să facem o analiză a motivaţiei de călătorie, acest
subiect fiind larg dezbătut în literatura de specialitate. Vom face câteva
observaţii privind unele aspecte puţin prospectate sau importante sau
deficitare pentru România.
O primă observaţie este cea legată de turismul de masă. Turismul de
masă clasic este cantonat în capitolul agrement, recreere. El este destinat
mulţimii având ca principală motivaţie ieşirea din cotidianul domiciliului,
căutarea opusului muncii etc. şi a fost folosit şi ca mijloc de propagandă în
perioada războiului rece pentru susţinerea superiorităţii capitalismului. Un
produs tipic al producţiei de masă. Dar, aşa cum asistăm la demasificarea
producţiei tot aşa constatăm schimbarea radicală a acestui tip de turism.
Normal, nimeni nu va renunţa la societatea de consum, deci nici la vacanţele
în străinătate. S-a schimbat ”procesul de producţie” al turismului de masă şi a
apărut un tip nou caracterizat în principal prin120:
- un preţ mai ridicat, prin glisarea spre categoriile de confort de tip
“pacific”121 şi al serviciilor “all inclusiv”

120

Vezi şi vezi Antti Hankanen, Postmodern mass tourism – impossible combination or future
trend? – comunicare la Conferinţa ATLAS – Visions of Sustainebility – Estoril 14-16 noiembrie
2002
121
spaţii mai mari, generoase, plasate într-un context vizând relaxarea, distracţia, spre deosebire
de cele europene, preponderent concentrate spre utilitate, mai ales în anii începutului turismului
de masă
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-

marea majoritate se îndreaptă spre sejoururile la mare, combinate cu
scurte excursii, care reprezintă majoritatea plecărilor, alături de
sejururile (uneori tip circuit) pentru vizitarea destinaţiilor de tip
antropic: capitale, locuri istorice, sport, destinaţii mergînd de la
atracţia culturală până la sex. Exemple: Amsterdam, Paris,
olimpiade etc.
- o adâncă specializare a produselor turistice după tipul de “trăire”
oferit. Tehnica modernă, mai ales folosirea informaţiei, permite ca
pe aceleaşi capacităţi să se deruleze progame multiple, uneori total
diferite (aventură, turism familial, sport, etc.) prin combinarea
diferită a utilităţilor şi orelor programate, pentru clienţii din acelaşi
hotel.
- produse sociale oferite prin diverse sisteme sociale pentru
categoriile mai puţin favorizate: pensionari, şomeri, tineret, etc.
- delimitarea deosebit de discretă – practic imposibil de pus în
evidenţă, cu excepţia vizitei pe teren – între clientela din statele
dezvoltate şi cea din restul lumii. Concomitent, “fuga” clientelei
bogate spre zone exclusive şi umplerea golului lăsat de turismul de
masă: croaziere, locaţii speciale, intervale temporale rezervate etc.
- o diversificare deosebită a produselor turistice spre zone de “nişă”
pentru grupuri reduse numeric de potenţiali turişti, dar bine
localizaţi şi identificaţi, vacanţa deosebindu-se greu de hobby:
motociclism, biciclete, căţărări, scufundări, pescuit, bricolaje,
festivaluri etc. gama fiind imensă. Normal, aceste “nişe” au valori
mici dar intră în categoria turismului de masă, fiind destinate
recreerii, agrementului
Şi nu în ultimul rând modul personalizat de vânzare, pornind de la
“trăirea” aşteptată de viitorul client şi nu de la baza materială aflată în
vânzare. Deşi stadardizate prin combinarea diferită a aceloraşi module,
produsele turistice pentru turismul de masă sunt cele mai uşor vandabile prin
Internet, deci impersonal, marfa venind la client, procesul fiind similar
comandării unei pizza prin telefon. Larg posibil pentru oricine în ţările
dezvoltate.
A avut loc o modificare a comportamentului cumpărătorilor, acum
cu mai multă experienţă şi mult mai exigenţi, corespunzător noului stil de
viaţă (familii, cupluri cu un singur părinte, cupluri fără copii cu două salarii,
etc.), a crescut numărul persoanelor de vârsta a treia etc., dar se constată şi o
diminuare a veniturilor ridicate la marea masă a populaţiei. Astfel încât
formele de turism (călătorii sportive, termalismul şi îngrijirea sănătăţii,
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turismul cultural, parcurile tematice, croazierele, pelerinaje religioase) cunosc
un ritm rapid de dezvoltare. Un caz interesant este cel al industriei
croazierelor, care numai între 1980 şi 1999 a cunoscut o rată de creştere de
7,9%. Aceasta a schimbat obiceiurile de vacanţă: hotelul călătoreşte împreună
cu turistul concurând oferta de la ţărm. Implicaţiile ecologice şi economice
ale croazierelor sunt tot mai des dezbătute.
Industria turismului a început să aplice o serie de tehnologii care o
duc la ieşirea din standarde. Sistemul tehnologiei informaţiei şi a comunicării
acoperă domenii diverse: servicii de informaţii şi rezervări, teleconferinţe,
videotext şi prezentări video, videobroşuri, sisteme de gestiune a afacerilor,
sisteme de rezervare pentru transportul aviatic, transferuri de fonduri, reţele
telefonice numerice, imprimante prin satelit şi sisteme mobile de
comunicaţie. Sistemele interconectate de ordinatoare permit integrarea
operaţiilor de recepţie, administraţie, gestiunea alimentaţiei şi băuturilor,
serviciile de agrement etc. până la o integrare completă, legând prestatorul cu
agenţia de voiaj sau chiar direct cu clientul
Turismul de masă nu este condiţionat numai de “costul” său în
nivelul de trai, cost în continuă creştere şi bine oblojit social prin mijloace de
intervenţie, dar este supus unui impact notabil dat de modificările climatice,
care impun restricţii dezvoltării de noi destinaţii de acest tip, pentru o
populaţie tot mai giftuită, după zeci de ani de vacanţe mereu mai sofisticate.
Zonele calde, mai ales cele din Pacific, pe malurile căruia trăiesc deja de
acum peste 100 de milioane de milionari, număr mereu în susţinută creştere,
au permis construcţii uşoare, relativ ieftine, deci luxoase. Europa a trebuit să
se alinieze. Dar, încălzirea globală a făcut ca altitudinea minimă care să
asigure o perioadă de explotare suficientă pentru rentabilitate, pentru sporturi
de iarnă să urce peste 1800 m. Capitalurile au început să fugă din Europa spre
Apalaşi sau ţările nordice.122 Mai mult, intrarea în circuit a unor noi destinaţii
poate fi surprinzătoare: Finlanda închiriază pentru pescuit râuri întregi la
tarife forfetare. Iar la Lapland în Suedia au apărut hoteluri din gheaţă! Sunt
exemple, dar adunate devin cantitate. Binenţeles, decizia privind investiţiile
în turism şi tipul lor rămâne legată de balanţa de plăţi.
În consideraţiile făcute până acum privind turismul de masă a
trebuit să ne situăm aproape simultan şi pe locul turistului şi pe cel al
prestatorului şi pe cel al decidentului de politică turistică, fie el emiţător sau
122

oficialităţile sibiene au avut nevoie de 14 ani ca să fie convinşi de numeroşii specialişti străini
că altitudinea staţiunii Păltiniş este prea mică pentru un sezon suficient pentru ski. Oficialii
Ministerului Turismului se încăpăţânează încă să construiască pârtii cu zăpadă artificială, proces
extrem de scump pentru o clientelă care are puterea de cumpărare ca aceea din România.
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primitor, dar şi pe cel al capitalistului investitor. Iar interesele lor sunt
diferite, mereu concurente şi în dispută. Consemnăm încă o dată atenţia ce
trebuie accordată oricărei analize, oricărei decizii. Este mai ieftin să simulezi
decât să torni betonul. Ultimul nu se mai recuperează! Mai ales că prin
demasificarea turismului de masă nu se mai poate lucra “vagonabil”: trebuie
să satisfacem cererile speciale din fiecare “compartiment” sau chiar ale
fiecărui “pasager”, să livrăm cantitatea periodică de “fericire” muncitorului
cu guler alb sau albastru, care a prestat corect munca înalt productivă, cerută
de sistem. În plus, turistul de masă trebuie să aibă sentimentul că, pe perioada
vacanţei trăieşte aşa cum vede la televizor.
Cca. 20% din călătorii au ca motivaţie sănătatea, religia, vizite la
rude, altele. În ceea ce priveşte sănătatea, am expus deja schimbarea majoră
apărută în acest domeniu. Totuşi, frecventarea staţiunilor balneare rămâne
ridicată, iar această formă de turism, chiar ca turism de masă este scumpă.
Staţiunile şi-au diversificat mult oferta pentru însoţitori, de regulă turişti cu
venituri peste medie. De remarcat creşterea ofertei de servicii pentru
înfrumuseţare (de la tratamente postoperatorii la clasicele beauty salon
devenite deosebit de sofisticate atât ca dotări, înglobând tehnica de ultimă
oră, până la gimnastica de întreţinere clasică – dar cu aparate şi metode
moderne). De fapt, multe din staţiunile de loisir au construit adevărate
structuri de tratament pentru oameni sănătoşi, care îmbină sportul, cu
medicaţia, cu cochetăria şi agrementul. Investiţiile sunt costisitoare dar rapid
amortizabile, chiar în condiţiile uzurii morale deosebit de ridicate.
Vizitele la rude, cele cuprinse în statistici sunt legate de probleme
personale. Aici însă, în turismul subteran găsim o vână puternică, fiind una
din căile imigraţiei ilegale. De multe ori, vizitele internaţionale la rude se pot
transforma într-o soluţie de supravieţuire. Similar, revenirea spre rudele
rămase acasă. În timpul Cortine de Fier aceste vizite reprezentau o întreagă
industrie pentru Europa de Est. Numai în judeţul Sibiu vânzările de mărfuri
deficitare se ridicau la peste 2 mil. USD/an în perioada 1985-1989 123. Încă
sunt multe ţări unde sistemul este în funcţiune. Această formă de turism are
un specific aparte şi trebuie studiată ca atare. “Căutarea rădăcinilor”, de care
se face deseori vorbire, ca oportunitate pentru atragerea de turişti, trebuie
plasată însă la capitolul turismul de masă.
O motivaţie specială este turismul religios. Atât ca incoming (pentru
locurile de pelerinaj) cât şi ca outgoing. Am constatat deja că trăim într-o
123

vezi Rotariu, I. teză de absolvire curs postuniversitar, sub conducerea I. Vacărel, 1986
publicată ca: “Probleme actuale ale relaţiilor economice, valutare şi fiscale internaţionale Exportul Intern“, Editat de Intertourism - Sibiu 2000
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contemporaneitate a războaielor şi diferendelor religioase, în pofida uriaşului
volun de cunoştinţe adunate şi a experienţelor tragice cunoscute deja.
Holocaustul a fost abominabil şi e de admirat perseverenţa evreilor de a
menţine rana deschisă. Din păcate lumea noastră cunoşte multe tragedii
asemănătoare, trecute voit sau întâmplător în ignorare. “Singurul indian bun
este indianul mort”124, epurările staliniste din Rusia - şi extinse în ţările
ocupate pentru vina de a nu fi trecut la noua credinţă: comunismul stalinist, necunoscutele imense gropi comune din Africa a căror motivaţie religioasă
pare ciudată, prin necunoaştere realităţilor locale de către popoarele
“civilizate”, Cambodgia, Fosta Iugoslavie etc. Sau un alt fel de “holocaust”:
indiferenţa sătuilor faţă de înfometaţii din Africa sau Asia, miile de copii fără
viitor, milioanele de oameni condamnaţi la o viaţă mizeră de un sistem
economic al abundenţei! Şi toate acestea şi din cauza religiei sau credinţei.
Rădăcinile sunt de substanţă şi trebuie tratate cu răbdare şi bunăvoinţă. Fac
parte din natura umană, din întregul încrengăturii oamenilor, de ieri, de azi şi
de mâine. Mai ales acum, când acţiunile administraţiei “marii naţiuni iudeocreştine” pot cădea uşor spre extremă.125
Tradiţiile religioase sunt deosebit de puternice. Evoluţia
principalelor credinţe este redată mai jos. Majoritatea religiilor presupun şi
pelerinaje spre locurile considerate sfinte. Din marea masă a credincioşilor o
mică parte reuşeşte să le realizeze. Unele devin chiar mode pasagere şi
cuprind mase mari de oameni (shintoismul, zenul, budismul, etc. la vremea
lor). Analiza statisticii de mai jos ne arată că viitoarele mari conflicte pot
apărea între popoarele religiilor majore: creştinii şi musulmanii. Dar viaţa ne
arată că religii relativ puţin numeroase pot avea impact puternic, ca în cazul
evreilor.

124

doar colonizarea lumii noi s-a făcut pentru creştinarea “sălbaticilor”!
sintagmă folosită de secretarul US, într-o monumentală gafă într-o conferinţă de presă în
toamna lui 2003
125
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Sursa: David Barrett's World Christian Encyclopedia

Ar fi interesat de văzut volumul pelerinajelor, numărul de pelerini,
durata etc. ca informaţie turistică. Din păcate, cel puţin pentru cele două
locuri celebre: Israelul şi Peninsula Arabică126 nu am reuşit să găsim statistici
126

La ceremoniile de Hajh, din 2004, au participat aproximativ 2 milioane de pelerini. Aproape
în fiecare an, reuniunile de la Mina se soldează cu zeci şi sute de morţi calcaţi în picioare. In
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credibile. În anexa 12 prezentăm seriile statistice privind principalele religii
cu detalii pentru creştinism.
Puterea financiară a structurilor religioase este deosibit de mare.
Reproducem statisticile privind creştinismul. Cel puţin cifrele publicate. Nu
găsim aici însă acumulările făcute în timp, care pot atinge valori imense.
Aceasta ne explică implicarea bisericii în turism cu enoriaşii. În fosta
Germanie de Est, în weekend poţi întâlni numeroase grupuri din Germania de
Vest veniţi în excursie în organizarea bisericii, probabil şi cu scopul de a
ajuta economia în reconstrucţie a Estului. Fenomene similare găsim în toate
ţările dar mai ales în SUA, ca parte a acţiunilor de evanghelizare organizate
de diferite culte. Informaţiile sunt greu de adunat fiind disponibile la locurile
de pelerinaj, care nu sunt dispuse să le facă publice. Dar fenomenul există şi
este în plină dezvoltare. De altfel primul Congres Mondial al OMT a avut loc
la Roma în 1967, după ce în 1963 Papa Ioan al XXIII a emis enciclica
“Turismul şi grija pastorală” iar mai târziu Paul al III-lea va scrie despre
“Gaudium et Spes” – sau, parafrazând “a cumpăra timp liber”. Din 1981
funcţionează “Ecumenical European Network on Third World Tourism” ca
formă instituţionalizată a turismului religios creştin. Similar găsim structuri
sau iniţiative şi la alte religii.

1987, peste 400 de oameni; cel mai grav incident s-a petrecut in 1990, când şi-au pierdut viaţa
1. 426 de pelerini. Acestea sunt doar exemple, nu serii statistice cu care să putem lucra.
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Sursa: David Barrett's World Christian Encyclopedia
Totuşi, aceşti turişti sunt unii cu nevoi speciale, foarte sensibili,
necesită eforturi mari pentru a-i satisface. Atât pe credincioşi cât şi pe cei
antrenaţi de modă. Au existat momente de avânt al uneia sau alteia dintre
credinţe. De altfel, computerele Mac Intosh poartă sigla “mărului muşcat” ca
urmare a stagiului inventatorului în India.
Cea de-a treia motivaţie majoră este turismul de afaceri sau cel
profesional. Recent prezentat de Rob Davidson127 într-o viziune unitară.
127

Davidson R., Olandason R., Cope Beulah – Business Travel – Conferences, Incentive Travel,
Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel–Person Educational Limited-1994,
2003
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Turismul de afaceri este forma de turism poate cea mai rentabilă sub raport
financiar. Dar nu numai: prezenţa şi intensitatea lui sunt un barometru dar şi
un accelerator al vieţii economice. Se caracterizează prin faptul că suportarea
cheltuielilor se face de către corporaţii, de multe ori integral, astfel încât
acestea sunt dispuse să nu ezite privind sumele ce vor fi trecute pe costurile
de producţie pentru o imagine bună a firmei sau a organizatorilor. Pe de altă
parte, călătoriile de afaceri sunt rezervate de regulă persoanelor de decizie
care sunt obligate, conform uzanţelor să-şi asigure o anumită reprezentare,
deci şi să cheltuiască corespunzător. Privind din punctul de vedere al
prestatorului, această activitate foarte profitabilă pentru el cere stăpânirea
unor tehnici deosebite: cunoşterea perfectă a regulilor protocolului în afaceri,
rapida adaptare a serviciilor pentru a realiza scopul pe care îl are în vedere
clientul care organizează călătoria (reuşita înseamnă succesul clientului, nu al
prestatorului) dar şi un mediu foarte performant care să permită un astfel de
turism. “EIBTM 5 Years Trend Report – Social and Political Trends, October
2003” enumeră printre schimbările recente ale “populaţiei” turismului de
afaceri: schimbări în populaţia activă (numărul mereu în creştere al femeilor
active, al persoanelor mai în vîrstă – 55 spre 60, 65 de ani -, al persoanelor
care trăiesc singure, tendinţa spre multiculturalism şi perfectionarea tehnicilor
de gestionare a unor astfel de situaţii, participarea unui număr mai mare de
unisexuali, homosexuali sau lesbiene); schimbări ale balanţei vieţii active
(ponderea mai mare a telemuncii, a slujbelor temporare prin utilizarea unui
“portofoliu al carierei” care permite o flexibilitate deosebită); schimbări în
practica afacerilor (o mai puternică responsabilitate socială a corporaţiilor
multinaţionale, implicaţii puternice ale turismului de afaceri în ansamblul
turismului); schimbări ale geografiei politice (apariţia a 75 de milioane de noi
consumatori în ţări considerate ca lumea a treia, creşterea numărului limbilor
oficiale în UE) de la 11 la 20, creşterea populaţiei UE cu 20-25%)
După Rob Davidson cinci sunt componentele mari ale turismului de
afaceri: conferinţele, călătoriile incentive, expoziţiile, evenimente speciale şi
călătoriile de serviciu. Cifrele sunt impresionante. Pentru Europa:
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Ţara

Încasări din turism
de afaceri Md. USD
32,2
27,5
26,7
26,4
17,7
7,5
6,7
186

Pondere

Ponderea în total
încasări din turism
24,9
28,5
13,2
17,6
34,6
26,5
18,1

Franţa
17,3
Italia
14,8
Germania
14,4
Marea Britanie
14,2
Spania
9,5
Elveţia
4,0
Olanda
3,6
Total (inclu100
zând şi altele)
Sursa: O’Brien, K. – The European Travel Market -1998

Chiar şi această scurtă listă indică o specializare a unor anumite
destinaţii pentru turismul de afaceri. Vom adăuga:
Principalele destinaţii pentru turismul de reuniuni
Ţara
SUA
Franţa
M.Britanie
Germania
Olanda
Italia
Elveţia
Belgia
Spania
Japonia

Număr de acţiuni
894
757
722
505
385
332
318
303
294
266

Orasul
Paris
Londra
Bruxelles
Viena
Geneva
Berlin
Madrid
Singapore
Amsterdam
Washington DC

Număr de acţiuni
361
268
194
177
166
166
166
136
108
101

Sursa: Union des Association Internationales relatif aux congres, 1996
preluat după Rodica Minciu, Economia Turismului Ed. Uranus 2000

Tărguri şi expoziţii
-mil. vizitatoriParis
6,2
Barcelona
Milano
3,4
Amsterdam
Bruxelles
2,5
Munchen
Hanovra
2,2
Geneva
Madrid
2,1
Franckfurt
Sursa: Rodica Minciu, Economia Turismului Ed. Uranus 2000

2,0
2,0
1,9
1,2
1,1
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Dimensiunile pieţei călătoriilor incentive
Piaţa
America de Nord
Europa
Restul lumii
Total

Numărul călătoriilor – în mil.
Intern
Internaţional
4,4
1,3
2,2
2,0
1,0
0,4
7,6
3,7

Total
5,7
4,2
1,4
11,3

Sursa: Touche Ross, European Incentive Travel Survez, 1990 preluat după
Rodica Minciu, Economia Turismului Ed. Uranus 2000

Câteva precizări privind această formă de turism:
Conferinţele internaţionale, fie organizate de corporaţii, fie
organizate de asociaţii etc. se desfăşoară de regulă în locuri care se bucură de
un anumit renume şi sunt cunoscute tehnocraţilor. Un oraş necunoscut,
nesigur din punctul lor de vedere este evitat. Manifestarea se doreşte un
premiu ori acesta TREBUIE să fie substaţial şi de neuitat: deci o destinaţie cu
multiple facilităţi şi o gamă largă de atracţii, dar mai ales cu experienţă, astfel
încât serviciile să fie unice iar invitaţii să nu le mai găsescă cu altă ocazie. Şi
mai ales să-i permită participantului să trezească invidia pentru a fi fost în
acel loc. Cel puţin cele de prim rang. Se poate folosi şi o destinaţie
necunoscută ca o curiozitate, ca o variaţie, dacă are capabilitatea de a face
faţă exigenţelor de organizare. Dacă organizatorul doreşte să impresioneze,
atunci numărul participanţilor va fi între 1000-5000: dacă doreşte ceva intim,
ţintit, atunci se va limita la cîteva sute. De aici rezultă necesitatea unui acces
rapid pe calea aerului dar şi facilităţi pentru circulaţia locală, în număr
suficient şi sigure128. De cele mai multe ori pentru fiecare minigrup sau
invitat se cere un transfer separat, deci forţa de a răspunde acestei exigenţe.
Capacităţile hoteliere trebuie să aparţină neapărat unui lanţ celebru, cunoscut
(inexistenţa lui poate anula manifestarea) şi cu camere suficiente.129 Normal,
standardul serviciilor trebuie să fie peste nivel. Facilităţile pentru manifestare
(săli, utilaje tehnice, interpreţi, secretariat, diverse dotări de la aranjamente
florale personalizate, la tipărire pe loc de afişe, etc.) trebuie să dispună de
personal rutinat. Practic, după stabilirea în amănunt a serviciilor,
organizatorul manifestării trebuie să fie liber să-şi realizeze scopul său, nu să
128

de regulă companiile de transport evită astfel de acţiuni pentru că sunt destul de rare iar
necesarul de transport, ca distanţă este redus.
129
Cel mai mare hotel din Bucureşti (Marriott) are 402 camere iar per total oraş nu pot fi adunate
mai mult de 3-400 de camere în hoteluri apropiate şi de 4-5*

140

verifice prestarea serviciilor gazdelor. La noi Romanian Convention Bureau a
făcut paşi importanţi pentru pregătirea personalului, dar lanţurile hoteliere se
bazează încă pe experienţa acumulată de proprii angajaţi.
Expoziţiile sunt manifestări care “blochează” activitatea unui mare
oraş pentru câteva zile. Mărimea lor poate varia de la Jocurile Olimpice la
lansări de produse. Şi în acest caz lanţul logistic este foarte lung şi divers.
Marile expoziţii sunt localizate după aceleaşi reguli. Pentru turism, Berlinul
şi Londra pentru a fi “văzut”, Madrid şi Zurich pentru a vinde. Aceasta în
Europa. Intrarea pe piaţa expoziţiilor internaţionale presupune un capital sunk
foarte mare pentru a acumula suficientă logistică diversificată dar şi
specializarea unui număr impresionant de lucrători astfel încât “costurile”
sunt foarte ridicate şi se desfăşoară pe mai mulţi ani. Localizarea expoziţiilor
trebuie să ţină cont şi de comoditatea partenerilor potenţiali. De multe ori
expozanţii se alătură congreselor sau conferinţelor, salvîndu-şi din costuri.
Călătoriile incentive sunt tot mai folosite fie pentru premierea
propriilor angajaţi, fie ca element de intervenţie în atmosfera propriilor
angajaţi, fie ca premiu pentru parteneri sau colaboratori. În fond sunt un fel
de mită legală. Din această cauză pretenţiile deosebit de ridicate. Clientela
face parte din veşnicii călători din lumea afacerilor contemporane: au văzut
tot, au fost peste tot dar trebuie să li se ofere o “trăire” de care să-şi
amintească. Imaginaţia nu are limite, ca şi organizatea impecabilă. Grupurile
sunt fie mici (15-30) fie foarte mari. Dăm ca exemplu o zi la Budapesta: după
transfer de la aeroport şi instalare la hotel, după vizite de afaceri se pleacă cu
vaporul pe Dunăre pînă într-un sat unde după primirea specială (fanfară,
prânz târziu, bufet) urmează un raliu cu trabanturile pe cca 3 km prin pustă,
doi într-un automobil. După premiere, cu trăsura sau călare se ajunge la o
gospodărie unde urmează ospăţ folcloric (restaurant clasificat la categoria
superlux). Seara se încheie într-un bar de noapte din Budapesta. SITE este
structura internaţională care a coagulat ofertanţii de astfel de programe.
Evenimente speciale: sunt mijlocul prin care companiile îşi menţin
relaţiile şi imaginea invitând să participe la diverse manifestări speciale
clienţi sau parteneri cheie, colaboratori din mass-media, membrii din filiale
etc. cadrul intim permite să se profite de tehnicile conferinţelor şi de ineditul
călătoriilor incentive. Este o zonă unde avem şi noi un început, mai ales ca
destinaţie necunoscută.
Turismul de afaceri este legat de zonele unde se derulează
majoritatea acestora. Clientela este deosebit de pretenţioasă, deşi aparent
simplă. Presupune o acumulare de tehnică şi infrastructură puternică, dar şi
existenţa unui sistem funcţional de destinaţie turistică, care să permită
141

convergenţa forţelor locale spre reuşită şi menţinerea locaţiei în actualitate.
De regulă sezonul exclude vara – timpul vacanţelor – şi weekendurile. Tot
aici trebuie să menţionăm şi manifestările politice, care, pe lâmgă măsurile de
securitate ostentative, schimbă sistemul finanţării şi al intermediarilor, de
regulă serviciile de protocol.
Cele prezentate până acum ne arată că turismul este un sector
important al economiei mondiale, dar cum putem afla dacă este o
activitate globală? Coroborînd datele din anexele 4, 7, 8, şi 9 vom remarca
imediat că aceste cifre nu oglindesc o activitate mondială, sau cel puţin una
uniformă. Mai mult, efectul "derivat", psihologic al acestei activităţi asupra
populaţiei numite turişti şi a celei numite lucrători în turism precum şi asupra
populaţiei locale din ţările receptoare (dar şi din cele emitente - cum vom
vedea în capitolul privind turismul ca mass-media) este poate mai important
decât rezultatele economice. Şi mai ales să vedem cui prodest? Se verifică şi
afirmaţia făcută că globalismul este condiţionat de mijloacele de comunicare
şi transport şi în cazul turismului?
3.8 Activitatea turistică internaţională: activitate prin excelenţă
globală
Apariţia automobilului şi expansiunea stilului american a dus la
dezvoltarea infrastructurii. În acest domeniu a intervenit statul direct. Fără
şosele, aeroporturi, căi ferate, porturi, canalizare, apă, curent etc. nu se poate
face activitate turistică. Tratarea infrastructurii, deşi diferită de la ţară la ţară,
datorită mai ales momentului concret istoric al realizării ei a fost totuşi
unitară pentru a face compatibile instalaţiile din diferite ţări pentru o folosinţă
lesnicioasă. Accordurile internaţionale între state, folosirea sistemului ONU
au fost determinante. Mai puţin cunoscut este lobby-ul realizat de cercurile
interesate în exploatarea ulterioară: membrii automobil cluburilor, ai
cluburilor de iachting sau de aviaţie au fost de multe ori cei care au decis
direct sau au influenţat major deciziile politice atât în privinţa normelor dar şi
în finanţarea internaţională.
Sectorul privat s-a concentrat însă pe zonele de profit direct:
hoteluri, restaurante, distracţie. Dar şi aici multe proiecte au fost substanţial
ajutate de stat. La sfârşitul războiului, cu excepţia SUA, erau operante numai
câteva lanţuri hoteliere. Ce caracterizează un lanţ hotelier: un anumit tip de
servicii şi o anumită zonă a clientelei deservită pe o bună parte a globului. În
plus o anumită filozofie privind serviciile, dar şi concepţia de viaţă. Dacă
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Carlston sau Hilton sunt prin excelenţă conservatoare Intercontinental sau
Marriott sunt întreprinzătoare, ţintite pe succes în afaceri: corespunzător şi
serviciile sunt diferite iar clientela vine din medii distincte. De exemplu,
motto-ul grupului Marriott este: “At your service. When you’re confortable
you can do anything”
Care este situaţia azi? Să vedem statistica serviciilor de bază ale
turismului.
3.8.1 Sectorul hotelier
Poziţia
2001
2000
1
1
2
2
3
3
4
…
5
4
6
5
7
8
8
7
9
9
10
10
11
6
12
11
13
14
14
13
15

Societatea
Sediul social
Utell Ltd. (Pegasus Solutions)
Dallas, texas, USA
Lexington Services Corp.
Irving, Texas, USA
Unirez
Grapevine,Texas, USA
SynXis Corp.
McClean, Va.USA
Supranational Hotels
London,England
VIP International Corp.
Calgary, Alberta, Canada
Hotusa-Eurostars-Familia Hotels
Barcelona, Spain
Leading Hotels of the World
New York, N.Y., USA
Keytel SA
Barcelona, Spain
SRS Hotels Steigenberger
Frankfurt/Main, Germany
IndeCorp Corp.
Chicago, Ill. USA
Logis de France
Paris, France
InnPoints Worldwide
Alburquerque, N.M. USA
Associated Luxury Hotels
Washington D.C. USA
Sceptre Hospitality Resources (SWAN)

Camere
2001
2000
971581
1139708
495000
515000
376467
262050
220957
….
187500
192500
159409
130475
85750
78000
84000
82000
84000
74200
77362
71362
76129
90000
70000
65061
62955
26547
41655
38083
34078

Hoteluri
2001
2000
5456
6351
3800
3975
2561
1747
1785
….
1457
1609
1350
1136
975
977
395
380
840
742
394
375
337
418
3500
3681
623
379
63
62
115

143

12
16
12
17
16
18
17
19
18
20
20
21
19
22
22
23
25
24
23
25
24
Loc

Englewood, Colo. USA
Historic Hotels of America
Washington, D.C. USA
Minotel International
Lausanne, Switzerland
TOP International Hotels
Duesseldorf, Germany
Luxe Worldwide Hotels
Los Angeles, Call. USA
ILA-Chateaux & Hotels de Charme
Brussels, Belgium
Flag Choice Hotels
Melbourne East, Australia
Small Luxury Hotels of the World
Surrey, England
Relais & Chateaux
Paris, France
Design Hotels
Sausalito, Call. USA
Chateaux & Hotels de France
Paris, France
Lanţul

Nr.hoteluri
6624

53920
32066
31411
29000
31000
25000
30500
22600
25000
17676
17810
17485
23236
14891
14078
14540
10500
11510
12500
10547
11407
Brandul

1

Cendent Corp.

2

Choice Hotels International

4545

Holiday Inn

3

Best Western International

4052

Days Inn

4

Accor

3654

5

Six Continents Hotels

3274

Marriott Hotels Resorts &
Suites
Comfort Inns

6

Marriott International

2398

Sheraton Hotels & Resorts

7

Hilton Hotels Corp.

1986

Super 8 Motels

8

Societe du Louvre

933

Ramada Hotels

9

Carlson Hospitality
Worldwide
Starwood Hotels & Resort
Worldwide
U.S.Franchise Systeme

788

Hampton Inn

743

Holiday Inn Express

500

Radisson Hotels & Resorts

10
11

Best Western

105
173
167
575
725
220
245
226
165
401
403
353
435
273
270
469
452
169
170
523
532
Nr.camere
30685
1
29449
3
16409
2
15811
2
13184
7
12790
4
12501
6
12051
5
11780
6
10352
2
10087
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12
13

Extended Stay America
Hilton Group plc

431
384

14

Whitebread Hotel
C350ompany
C.H.341E. Group plc
(formely Friendly Hotels)
Sol Melia SA
Tharaldson Enterprises

357

La Quinta Corp.
Westmont Hospitality
Group
TUI Group
Meristar Hotels & Resorts
Golden Tulip Hotels, Inns
& Resorts
Hospitality International
Prime Hospitality Corp.
Hospitality Properties
Trust

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

351
350
341

Motel 6
Hilton (Hilton Hotels
Corp.)
Quality Inns, Hotels &
Suites
Courtyard by Marriott

4
90276
86063
84760
78785
72536
66246

338
287

Mercure
Hilton (Hilton
International)
Hyatt Regency
Ibis

278
277
277

Novotel
MGM Mirage Hotels
Howard Johnson

57917
52837
49831

240
234
230

Crowne Plaza
Travelodge
Residence Inn

49392
47688
46063

65576
60939

Iată cum, expansiunea stilului american a început imediat după
război într-un domeniu care putea fi uşor folosit ca exemplu viu. Din tabelul
prezentat mai sus se poate vedea importanţa fiecărei ţări şi vom avea
imaginea globală a controlului, deci al funcţionării industriei hoteliere. Dar
lucrurile nu se opresc aici. La hotelurile proprii se adaugă cele “anexate”:
Primele 10 lanţuri operând în franchiză
Compania
Total hoteluri
operate în franciză
Cendant Corporation
6.258
99%
Choice Hotel International
4.248
100%
Bass Hotels & Resorts
2.563
89%
Hilton Hotels Corp.
1.357
80%
Marriott International
998
53%
Carlson Hospitality Worldwide
581
94%
Accor
568
18%
U.S. Franchise System
374
94%
Société du Louvre
372
38%
Starwood Hotels & Resorts
299
42%

Total hoteluri în
companie
6.315
100%
4.248
100%
2.886
100%
1.700
100%
1.880
100%
616
100%
3.234
100%
400
100%
990
100%
716
100%

Sursa: www.ih-as.org pentru statistici 1999
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Primele 10 companii operând prin contract de management
Compania
Marriott International Inc.
Société du Louvre
Accor
Tharaldson Enterprises
Westmont Hospitality Group
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide
Hyatt Hotels / Hyatt International
Marcus Hotels & Resorts
Bass Hotels & Resorts
Hilton Hotels Corp.

Total hoteluri operate
prin contract de
management
759
40%
565
57%
456
14%
314
100%
296
100%
204
28%
191
185
175
173

100%
100%
6%
10%

Total hoteluri
in companie
1.880
990
3.234
314
296
716

100%
100%
100%
100%
100%
100%

195
185
2.886
1.700

100%
100%
100%
100%

Sursa: www.ih-as.org pentru statistici 1999

Observăm că unele lanţuri îşi măresc considerabil puterea de
influenţă prin cele două metode, uneori mai mari decât sectorul propriu.
Interesantă este şi studierea localizării acestor unităţi anexe. De multe ori
marile companii sunt pur şi simplu rugate să vină într-o anumită zonă: ţările
arabe au făcut eforturi mari să se integreze, aducînd marile lanţuri.130 Dar nu
numai ele. Prezenţa lanţurilor faimoase se consideră ca o garanţie a mediului
de afaceri: cel puţin aşa spun (poate nu fără interes) emisarii care vin în ţări
încă neincluse în economia globală. Teoria lor explică că o destinaţie nu este
considerată dezirabilă şi oportună dacă nu oferă “marca” siguranţei. Astfel,
un oraş cu staţii de benzină ale unor firme cunoscute, cu McDonalld’s, DHL,
cu magazine comercializând autoturisme cunoscute, hoteluri internaţionale
etc., pe care le poţi vedea fie din tren, fie din autoturism, fie din avion pe
arterele de intrare în oraş, “există”. Altfel este o simplă localitate de tranzit…
Ca exemplu putem da România, care în ultimul deceniu (dar şi
înainte prin Intercontinental) a făcut eforturi mari să poată asigura serviciile
considerate esenţiale unei ţări cu un mediu de afaceri bun. Tot România
ilustrează din plin avantajele pe care le au grupurile hoteliere globale: nici o
investiţie în infrastructura specifică: lanţul Marriott a folosit construcţia
130

vezi http://www.dubaitourism.co.ae pentru situaţia din Dubai
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existentă, Hilton vechea clădire etc. iar majoritatea investiţiilor au fost făcute
de partea română. Lanţurile au adus prestigiul şi au taxat. Uneori gestiunea
este atât de proastă încât devine păguboasă pentru hotelul aflat într-o astfel de
situaţie (v. cazul World Trade Centre şi Sofitel Bucureşti). Este un exemplu
elocvent de globalism şi interes global care respectă toate condiţiile arătate la
începutul lucrării. Tehnocraţia care conduce aceste lanţuri are propriile ei
interese. Iar proprietarii nu îi pot controla şi nici nu au interesul să o facă
atâta timp cât le asigură dividentul promis.
Globalizarea în hotelărie are rădăcini adânci, încă din 1880-1890131
urmând o serie de paşi: etnocentrat, marile lanţuri în interiorul aceleiaşi tări,
etnocentrism, marile lanţuri naţionale cu expansiune străină ca un “apendix”,
policentrism, bazată pe managementul national pe o bază “ţară cu ţară”,
regiocentrism, concentrarea pe o regiune, geocentrism, expansiunea
cvasimondială bazată pe functionalitatea produsului, stabilitatea lui şi
standardizare pentru scăderea costurilor. Urmează în paralel evoluţia
strategiei produsului de la oferta numai de camere, la conferinţe, apoi centre
de sănătate, pe care le găsim azi în toate hotelurile unui lanţ major.
Valoarea conceptului de lanţ include: achiziţiile imobiliare, facilităţi
de construcţie şi designe, franşiza, managementul operaţional, managmentul
resurselor umane, marketing şi vânzări, rezervări şi informaţii, controlul
adiministraţiei, serviciile pentru clienţi.
Este evidentă preponderenţa capitalurilor americane şi influenţa lor.
Subliniem însă că acest fenomen s-a încheiat practic în hotelărie încă din
deceniul şase al secolului trecut, în timp ce în celelalte ramuri vorbim de
globalism abia din deceniul 7 - 8. Pe lângă rolul de precursor, sistemul
hotelier a fost şi mediul în care s-au format tehnocraţiile globale, unde s-au
întâlnit şi unde au pus la punct acţiunile viitoare. Şi nimeni n-a protestat
împotriva globalizării hotelăriei: mulţi profitau şi ei, folosindu-şi timpul liber
ca turişti pentru profitul structurilor globale.
Mai amintim un aspect care arată importanţa deciziei globale şi
modul cum ea îşi face efectul. Până la război europenii se tratau în staţiuni,
unele faimoase. Observând că marile lanţuri hoteliere nu au stabilimente
semnificative în staţiuni am găsit explicaţia tot în sistemul american.
Medicina americană este considerată un business. Tratamentul este un cost, o
pierdere. Deci actul medical trebuie să-l expedieze pe bolnav înapoi la lucru
cât mai rapid, aşa cum am arătat. Dezvoltarea industriei chimice a pus la
dispoziţie o medicamentaţie largă şi profitabilă. Mult mai profitabilă decât
131

v. Go, M., Pine, R. - Globalisation strategy in the hotel industry – Routledge, London 1995
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tratamentul balnear. Mai mult, imediat profitabilă, în timp ce efectul
multiplicator al banilor unui turist venit la tratament este mult mai lent. Şi
totuşi, ţările mai sărace sunt îndemnate să dezvolte turismul naturist şi să
preia astfel, de fapt sarcina sistemelor globale. Totuşi, toate lanţurile hoteliere
majore (brand-urile) au facilităţi de sport sau întreţinere a sănătăţii, sub o
formă sau alta, această ofertă fiind subînţeleasă de clientela tehnocrată. Dar
sunt şi excepţii.
3.8.2 Restauraţia
O situaţia similară o găsim în sectorul restauranţiei
În 2003 vânzările primelor 400 de lanţuri de restaurante, în SUA se
ridică la 207,6 md. USD cu o creştere de 5,6% faţă de 2002. Pentru multe
dintre lanţuri a fost necesar să se deschidă noi unităţi pentru a compensa
scăderea vânzărilor în cele existente. Segmentul de “burgers” rămâne cel mai
mare deţinând 33,7% din vânzările top-ului celor 400. Totuşi, dominaţia lui
s-a diminuat uşor. Anul trecut deţinea 34,5% din total. Segmenul de
restaurante “menu” (categorizate de R&I ,ca snacks/cafenele) are cea mai
mare creştere ca putere relativă (de la 6,9% la 7,7%). El include conceptele
de fast food ca Starbucks, Krispy Kreme, Doughnuts. Contribuţia vânzările în
exterior la cifra de afaceri continuă să crească. Primele 400 de restaurante
rămân puternice: primele 100 dintre ele reprezintă 85% din vânzări şi 81%
din totalul unităţilor. Primele 10 lanţuri aveau în 2002 vânzări de 99,1
md.USD adică 47%m din total.
“Consolidarea” restructurează industria alimentaţiei. Primele 10 cele
mai mari (McDonald’s Corp., Yum! Brand, Diageo PLC, Wendy’s
International, Darden Restaurants, Allied Domecq Quick Service
Restaurants, Brinker International, CKE Restaurants, Outback Steakhouse
and AFC Enterprises) prelimină vânzări de 107,5 md. USD, adică 51,8% din
total. Preluările sunt numeroase: O’Charley’s a preluat lanţul 99 Restaurant
and Pub, Burger King pe Diageo PLC – care a “ieşit” din top – Consolidated
Restaurant Operation a preluat Chevys Fresh Mex, Rio Bravo Fresh Mex, El
Chico Café etc.132ceea ce indică o puternică monopolizare în SUA. Aceasta
se reflecă prin expansiunea lanţurilor spre restul lumii, numele enumerate
fiind regăsite pe toate continentele.
Datele statistice nu permit să se evidenţieze cu precizie cât anume
din vânzările din restauraţie sunt pentru turism, mai ales că în ţările
132

După Scott Hume R&I Managing Editor - Back to the Future – www.rimag.com
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dezvoltate obişnuinţa de a merge curent la restaurant este binecunoscută. Şi
primele profitoare sunt marile lanţuri de restaurante. Tot ele sunt însă şi
principalii furnizori pentru turism, în afara restaurantelor hotelurilor, întrucât
sunt preferate de turismul de masă pentru stabilitatea serviciilor oferite.
Oricum, fenomenul globalizării este evident. În Europa, deşi este o situaţie
similară, restauraţia (dar şi hotelăria) este mai nuanţată, datorită preferinţei
clientelei spre unităţile mai mici. Totuşi, grosul clientelei (şi al încasărilor)
aparţin tot marilor lanţuri hoteliere.
Mărimea sectorului hotelărie – restauraţie în Europa de exemplu133
Unităţi (numai clasificate)
ţara
hoteluri Restaucafenele
rante
Belgia
1930
21057
29724
Danemarca
481
7866
2441
Finlanda
1100
3800
6900
Franţa
28698
81313
49239
Germania
40041 108677
69068
Italia
34000
90000
150000
Spania
26388
58886
213987
Marea Britanie
40000 100000
80000
Ungaria
2002
9932
41310
Norvegia
1274
231
Elveţia
Irlanda
1072
2571
8694
Olanda
2895
19181
19396
179881 503283
670990
Total general

133

cantine

combinate

2802
1700
6399
16000
604
2866
30371

3316
25000
28316
1412841

www.wttc.org-statistics
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ţara
Belgia
Danemarca
Finlanda
Franţa
Germania
Italia
Spania
Marea Britanie
Ungaria
Norvegia
Elveţia
Irlanda
Olanda

hoteluri
12242
11831
14700
186456
301000
245000
158536
330000
27000
16400

personal
restaurante
46601

cafenele
17344

18200
376598
527000
450000

12200
90308
209000
300000

10400

320000
82000

350000
105000
1600

120000

cantine

combinate
22088

26000
461300

32520

40667

76239

1335685

1861066

1161691

1500

16700
170000

20000
177900

271000
941088
5477430

Forţa de muncă din turism se prezinta astfel în unele ţări în 1999: (mii)
Ţara
Total salariaţi
din care % Din total cu
femei
contract
Egipt
227,0
12
162,5
Bahamas
21,1
58
Canada
924,8
60
826,0
Mexic
1807,5
54
972,2
Singapore
121,2
49
90,2
Macao
21,7
51
19,7
Germania
1188,0
59
906,0
Austria
212,2
64
Croaţia
74,0
54
56,4
Spania
848,7
47
551,2
Grecia
249,2
41
128,5
Ungaria
133,2
52
România
123,9
66
114,6
Marea Britanie
11650,0
61
Republica Cehă
159,0
58
130,0
Sursa : HOTREC / Confederation of National Associations of Hotels,
Restaurants, Café and Similar Establishments within the European Union and
European Economic Area
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În cifre, sectorul hotelărie, restaurante, cafenele reprezintă 6% din
PIB-ul UE, cel mai puternic sector al industriei turismului, adică 50% din
cifra sa de afaceri, 50% din angajaţii din turism, însumând peste 6 mil. de
persoane reperezentând 4% din folosirea forţei de muncă, peste 1,5 milioane
de întreprinzători individuali, 40% din capacitatea hotelieră mondială, 6 din
primele 10 ţări din top-ul destinaţiilor turistice, 60% din sosirile turistice
internaţionale mondiale, 4% creştere anuală previzionată până în 2010.
Sectorul cuprinde 1,5 milioane de întreprinderi, 99,95% sunt de talie mică
sau medie, iar 95% folosesc mai puţin de 10 lucrători, 50% din personal sunt
femei, cca. 20% sunt lucrători individuali autorizaţi, 54% din lucrători au
numai o pregătire şcolară de bază, fiind sectorul cu un rol activ în “inserţia
socială”.
Prin acest exemplu de tip “negativ” constatăm că 50% din cifra de
afaceri este realizată de 0,05% din întreprinderi, deci de marii coloşi care
controlează a doua mare cotă de piaţă turistică a lumii: UE. De altfel sediul
social al unor mari lanţuri hoteliere este în Europa iar idea “brand-ului”
hotelier este tot de origine europeană.
O problemă comună sectorului hotelier şi de restauraţie este
obligativitatea conformării la un număr foarte mare de legi şi reglementări. În
Marea Britanie, după unele estimaţii peste 200134. Situaţia este similară în
UE. S-au întreprins paşi importanţi în acest domeniu, HOTREC publicând o
culegere de 200 de măsuri europene afectând hotelurile, restaurantele şi
cafenelele, deschizând astfel discuţiile în forurile UE pentru dereglementare
reală.
Impozitarea este tot o piedică în calea modului modern de circulaţie.
Facilităţile sunt imediat urmate de noi impozite. WTTC a calculat că
fiscalitatea a crescut sensibil între 1994 şi 1999 în 42 din cele 52 de destinaţii
studiate. Există şi măsuri de încurajare: o cotă redusă de TVA în UE
(reducerea cotei de TVA în Irlanda s-a concretizat în creerea de 30000 de
locuri de muncă). O politică greşită poate pune prestatorii în imposibilitatea
alinierii la preţurile concurenţei sau poate duce la degradarea bazei materiale.
Aplicarea legislaţiei şi a sistemului de impozitare este de cele mai
multe ori anihilată de marile structuri turistice prin presiuni asupra factorilor
politici pentru accordarea de excepţii sau prin “echilibrarea” fondurilor la
nivelul lanţului spre ţările mai înţelegătoare, în timp ce micii actori trebuie să
se conformeze, acceptând condiţii clar nefavorabile în competiţie.
134
Tackling the impact of increasing regulation – a case study of hotels and restaurant – Better
Regulation Task Force 2000
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3.8.3 Sectorul aviatic
Deşi mijloacele de transport sunt diversificate, deşi distanţa medie în
turism de 65 de mile este mai degrabă legată de autoturism, în turismul
internaţional folosirea mijloacelor de transport este diferită.
Distribuţia sosirilor de turişti străini pe mijloace de transport, în
câteva ţări
- în procenteŢara
Mijlocul de transport
Rutier
Aerian
Naval
feroviar
M.Britanie
67,6
32,3
0,1
Australia
99,6
0,4
Canada
61,8
36,2
1,6
0,4
Franţa
72,0
14,0
7,5
6,5
Grecia
8,1
78,5
11,5
0,3
Italia
72,9
15,7
3,6
7,9
Japonia
97,6
0,4
Mexic
70,5
29,5
Spania
55,5
38,5
2,3
3,7
SUA
26,2
56,9
16,7
Turcia
15,8
72,4
10,7
1,1
Sursa: OECD, Tourism Policy and International Tourism in OECD
Countries, Paris 1996, p.173 preluat după Rodica Minciu, Economia Turismului 2000

Pentru majoritatea ţărilor, pe care le-am găsit şi în topul destinaţiilor
turistice internaţionale, dependenţa de transportul aviatic este evidentă. Cu
atât mai puternică în cazul turismului de afaceri.
În sectorul aviatic grupurile de interese au folosit din plin lobby-ul
pentru a implica statul. Transportul aviatic internaţional este imposibil fără o
reglementare internaţională care să funcţioneze chiar în condiţiile războiului
rece sau de conflict. Capacităţile de producţie sunt strict localizate:
majoritatea în state puternic industrializate dar care au avut şi au un cuvânt
greu şi în organizaţiile internaţionale. Sunt două din cauzele pentru care au
apărut accordurile internaţionale şi instituţiile internaţionale, precum
IATA135. Liberalizarea transportului aerian, controlat de ţările industrializate
sau recent industrializate joacă un rol cheie în dezvoltarea turismului. În ţările
în curs de dezvoltare 80% din sosirile de turişti se fac pe această cale, ceea ce
135

IATA - Alianţa Internaţională a Transporturilor Aeriene înfiinţată în 1945. v. mai jos
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se răsfrânge şi asupra aportului net al activităţii turistice pentru aceste ţări. În
1998 lucrau în acest sector 28 de milioane de persoane. Cu toate şocurile
negative primite, pentru 2010 numărul călătorilor se extimează la 2,3
miliarde iar al angajaţilor la peste 31 de milioane.136 Liberalizarea
transportului aerian a devenit obiectul Acordului General asupra Comerţului
şi Serviciilor. Din 1997, negocierea accordurilor multibilaterale privind cerul
deschis între SUA şi UE acoperă 70% din trafic. Alianţele între companiile
aeriene, fapt nou, s-au transformat în adevărate structuri noi, cu forţă
financiară imensă. S-a ajuns astfel ca organizaţii internaţionale şi statul
însuşi să fie folosit în interesul structurilor globale.

Cota IATA în transportul aerian
după pasageri-km în 2002
150
100
50
0

International

Intern

de linie

charter

Total
total

Distributia pe categirii de avioane a flotei
membrilor IATA în 2002
8%

28%

64%
Avioane lung curier

Avioane mediu curier

altele

Sursa: World Air Transport Statistic – IATA 2003

136
IATA – The economic benefit of air transport - document elaborat în 2002 de ATAG (Grupul
de acţiune al transportului aerian)
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IATA avea la 31 decembrie 2002 273 de membrii din 143 de ţări care
dispuneau de 11338 de avioane din care 10455 erau cu reacţie. Este evident
că această asociaţie domină imperativ şi sever industria aviatică.
Pînă în deceniul opt un număr foarte mic de companii aeriene nu erau în
proprietate de stat sau nu aveau acţionar principal statul. Subvenţiile
guvernamentale au permis reconversia flotei de război, modernizarea flotei
civile şi menţinerea forţei de muncă angajate. În prezent numărul companiilor
aeriene de stat este în continuă scădere.
Schimbări majore s-au produs o dată cu 11 septembrie 2001. Dar nu
numai. Epidemia SARS din Asia a avut efecte şi mai dezastruoase, aşa cum
se poate constata şi din rezultatele financiare. Aceasta din cauza distribuţiei
rutelor principale de linie, dar şi a ponderii zborurilor charter137.
Cele mai aglomerate rute în traficul de linie138
Locuri oferite mii
Londra - Paris
Hong Kong - Taipei
Jakarta - Singapore
Bangkok – Hong
Kong
Londra – New York
Honolulu - Tokio
Amsterdam - Londra

492
465
351
322

Număr
zboruri
2987
1473
1616
1049

Număr
companii
8
7
15
10

320
278
274

1119
643
1995

8
6
8

137

Chiar dacă statisticile IATA sunt nedisponibile din cauza costului ridicat, consultarea
permanentă a buletinelor informative ale IATA şi a altor structuri de turism ne permit să afirmăm
că schimbările nu sunt esenţiale faţă de cele ce vor fi prezentate mai jos.
138
Resabook Transportateurs, 1998 preluat după Cristiana Cristureanu – Economia
imaterialului: tranzacţiile internaţionale cu servicii – Ed. ALL Beck 1999
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Numărul de aparate şi cifra de afaceri a principalelor 10 companii139
Compania
(fără ierarhizare)
AMERICAN

Număr aparate
672

Cifra de afaceri
MIL. USD
15816

UNITED

536

14511

DELTA

551

12295

NORTHWREST

359

8649

CONTINENTAL

319

5775

BRITISH AIRWAYS

229

9550

US AIR

445

7083

AIR FRANCE

220

9728

JAPAN AIRLINES

103

9160

LUFTHANSA

219

10746

Deşi datele s-au mai schimbat, concluzia rămâne: preponderenţa
companiilor americane. Statisticile mai arată că avem companii profitabile
dar şi companii cu pierderi. Ori, chiar analiza simplistă ne arată că nu putem
acoperi costurile totale ale zborurilor. Mai ales ale zborurilor charter. Acest
lucru a fost surmontat de grupurile globale cu ajutorul statului şi la iniţiativa
ţărilor dezvoltate, prin sistemul IATA. Sistemul internaţional de tarifare
urmează nişte reguli unitare şi lasă liberă concurenţa. Dar el include prin
reciprocitate o serie de servicii care scad substanţial costurile: folosirea
practic gratuită a sistemelor de urmărire şi ghidaj, taxe simbolice pentru
folosirea aeroporturilor etc. etc. În acest fel se ajunge aparent pentru toată
lumea la un preţ acceptabil. Dar grosul folosului se duce spre anumite
grupuri.
După cum flota aeriană este concentrată în proprietatea unui număr
de 20-30 de companii şi principalele aeroporturi sunt localizate în ţările
dezvoltate, unde traficul aerian este intens şi realtiv continuu.

139

IATA 1998
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Principalele aeroporturi după traficul de pasageri şi cargo – 1999
Aeroport

Număr
pasageri
-mil78,1
72,6
64,3
62,3
60,0

Corgo
-mii tone-

Aeroport

Număr
pasageri
-mil54,3
45,8
43,6
40,4
38,0

Corgo
-mii
tone608,3
1782,9
927,2
793,5
574,1

Atlanta
827,5
Tokyo
Chicago – O Hare
1912,4
Frankfurt/Main
Los Angeles
2036,1
Paris –CDG
Londra
–
1141,3
San Francisco
Heathrow
841,7
Denver
Dallas/Fort Woth
Sursa: ICAO, Airport Concil International Report, 2000 preluat după
Rodica Minciu, Economia Turismului
Notă: aeroportul Otopeni se află pe locul 279 cu 1,7 mil. pasageri

Distribuţia geografică a primelor 100 companii aeriene
Zona

Număr de companii

Ponderea în rezulatatele
Economico-financiare (%)
America de Nord
24
39,5
Europa
34
33,5
Asia de Est şi Pacific
21
20,8
America Latină
10
3,2
Africa şi Orientul Mijlociu
11
3,0
Sursa: Airline Business, 1995 (după numrul de pasageri) preluat după
Rodica Minciu, Economia Turismului

O tendinţă a ultimilor ani este “consolidarea” respectiv fuziunea
companiilor aeriene. Cele mai cunoscute operaţii de acest fel sunt Alianz
(care grupează Austrian Airlines, Lufhansa şi Tyroleum) iar recent fuziunea
Air France cu KLM140 ceea ce propulsează grupul pe locul 3 după American
Airlines şi Delta. De remarcat că statul francez va deţine în continuare 44%
din totalul acţiunilor grupului. Fuziunile sunt obligatorii pe această piaţă unde
valoarea investiţiei individuale a crescut dramatic, astfel încât, pentru a putea
140
Compania Air France a preluat operatorul olandez KLM, în cadrul unei tranzacţii estimată la
784 de milioane de euro, care va forma al treilea transportator aerian din lume si un nou lider pe
piata europeană, detronând British Airways. Fuziunea dintre Air France şi KLM - al doilea,
respectiv al patrulea operator european - reprezintă prima tranzacţie de proporţii care are loc în
industria europeană de profil. In baza acordului, acţionarii KLM vor controla 19% din capitalul
noului grup, în timp ce statul francez îşi va reduce participatia de la 54% la 44%. Restul
actiunilor (37%) va fi controlat de actionarii Air France. Operatorul Alitalia a anunţat că va
începe imediat negocierile pentru a se alătura noii companii.
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dispune de o forţă de lovire mai puternică companiile sunt nevoite să-şi
unească forţele. Aceasta este cu atât mai important cu cât marile companii
aviatice, tehnocraţia legată de acestea, deosebit de numeroasă, influentă şi
motivată financiar trebuie să facă faţă unor presiuni puternice pentru a trece
peste perioada de dificultăţi economice începută după 11 septembrie 2001.
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Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ;

Experienţa şi tendinţa generală a evoluţiei economice, cunoscută de
oricine a făcut o privire de ansamblu a situaţiei mondiale la zi şi în detaliu, ne
face să afirmăm că situaţia din 2001 şi 2003 a fost o bună ocazie de
modernizare şi restructurare a flotei aeriene, cu acceptul publicului. O gură de
oxigen pentru economie. Sumele sunt uriaşe: pentru măsurile antiteroriste,
pentru creşterea securităţii zborurilor, pentru formarea unor noi obişnuinţe în
a zbura. Cercetările arată că oamenii de afaceri americani, care sunt nevoiţi
datorită distanţei să folosească avionul, s-au adaptat la noile reguli impuse de
servicile de securitate: prezentarea la ghişeu cu 1,5 ore înaintea zborului faţă
de 20 de minute, adaptarea îmbrăcăminţii şi încălţămintei pentru un control
uşor, folosirea de bagaje de mână uşor de controlat, renunţarea la obiecte sau
materiale care cer un control mai amănunţit (evitarea obiectelor cu forme
“suspecte”, a anumitor farduri care declanşează alarma aparatelor etc.).
Concomitent, bătălia între companii nu se mai duce pe linia serviciilor la bord
care presupun costuri (meniuri copioase, băuturi gratuite nelimitate etc.) ci
prin promovarea folosirii aparaturii existente pentru creşterea confortului şi
agrementului. Mai mult, se discută în cercurile avizate despre promovarea
zbourilor lung curier: noi tipuri de aparate de mare capacitate, cu
independenţă mărită şi costuri sensibil mai reduse încep deja să iasă din
marile uzine constructoare – puţine ca număr, practic aceleaşi de la sfârşitul
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războiului – reducând uneori la jumătate durata unei curse transoceanice. În
schimb zborurile pe distanţe scurte sunt descurajate, atât prin preţ dar mai
ales prin desfinţarea de curse în favoarea mijloacelor de transport de
substituţie. Este clar că industria aviatică va cunoaşte mutaţii profunde
anunţate de concentrările de capital din ultimii ani şi în perspectiva apropiată.
Analiza poate continua în domeniul automobilului, naval etc. unde
vom găsi aceiaşi situaţie globalizatoare. Coroborând cu anexa 4 şi 9 care ne
arată provenienţa şi destinaţia majorităţii turiştilor internaţionali avem clar
qui prodest.
3.8.4 Touroperatorii
Touroperatorii constituie veriga cea mai importantă din întreg lanţul
turistic: ei realizează legătura intimă care se stabileşte între prestatorii
serviciilor de bază şi turiştii care cumpără aceste servicii, grupate într-un tot
unitar. Ei organizează pachetele de programe după dorinţa fiecărui turist în
parte, cu sprijinul prestatorilor; tot ei răspund din punct de vedere juridic
pentru deficienţele apărute pe parcursul vacanţei, drept pentru care alcătuiesc
"condiţiile generale" de lucru cu clienţii şi "condiţiile specifice" rezultate în
urma colaborării cu fiecare din prestatori în parte; în fine, tot ei ţin locul
intermediarilor în probleme ce privesc vizele, diferitele taxe, asigurările,
biletele de călătorie, etc.
Primul tur în accepţiune modernă a fost realizat de Thomas Cook în
1841, atunci când acesta s-a angajat să asigure transportul a 540 de persoane
pe calea ferată între Leiciester şi Loughborough pe o distanţă de 22 de mile.
Din acest aranjament Cook nu a obţinut nici un profit, dar a văzut calea de a
remedia această situaţie: din discounturile obţinute pentru numărul mare de
solicitări el a obţinut profituri din ce în ce mai mari, şi-a dezvoltat afacerea
începută, astfel încât curând a devenit un organizator de excursii complete.
Firma sa a rămas o putere în industria călătoriilor, în ciuda numeroaselor
schimbări în structura proprietăţii. Principalul său rival a fost şi este
American Express - prima companie care a emis cecuri de călătorie.
Anglia este considerată ţara de origine a touroperatorilor. Aici,
aceştia vând peste 6 milioane de voiaje pe an şi sunt caracterizaţi printr-o
foarte puternică integrare. Astfel, principalul touroperator, "ThomsonHoliday" posedă o companie de avioane ("Charter Britannia Airways"), mai
mult de 6000 de locuri în hoteluri şi o întreagă reţea de agenţii de distribuţie:
un sistem global! În plus, scăderea preţurilor după anii '70 le-a permis să
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capteze toate straturile de consumatori prin lansarea destinaţiilor privilegiate
la preţuri scăzute: Insulele Baleare, Malta, Adriatica.
Germania reprezintă principala piaţă europeană pentru vânzările de
voiaje forfetare. Mai mult de 50% dintre acestea sunt realizate de cei doi
giganţi - TUI şi NUR. Spre deosebire de touroperatorii britanici care s-au
constituit pornind de la o societate de turism, cei germani s-au dezvoltat fie
pornind de la reţelele comerciale ale marilor magazine sau bănci, fie pornind
de la sindicate sau comitete de întreprinderi. DETOUR, prin excepţie, are în
spate capitalurile Lufthansa.
În Olanda, Belgia, Elveţia şi ţările Scandinave, piaţa este
caracterizată prin penetrarea ridicată a touroperatorilor. De exemplu, aproape
40% din populaţia turistică a Suediei apelează la serviciile acestora. Această
cerere sporită pentru călătorii forfetare internaţionale provine de la nivelul
ridicat al veniturilor pe locuitor în aceste ţări, se datorează aşezării lor
geografice care impune folosirea avionului pentru vacanţe la soare de scurtă
durată (ţările Scandinave) şi unei oferte proprii foarte bine adaptată la cerere
(Belgia, Olanda).
Touroperatorii nord-americani au o producţie de voiaje forfetare
orientată în special spre destinaţii americane sau canadiene (70%): Florida,
California, Hawaii, Canada sau Puerto Rico. De altfel, datorită spaţiului
geografic şi mobilării lui cu utilităţi pentru leasure, America este un caz
particular în industria turistică, ea satisfăcându-şi singură cererea în
majoritate pe teritoriul naţional.
Producţia de voiaje forfetare în Japonia nu s-a dezvoltat decât la
sfârşitul anilor '60, şi aceasta din cauza numărului redus de zile de concediu
al populaţiei şi a intensităţii scăzute a voiajelor externe. Aceasta şi datorită
tradiţiei diferite şi timpului necesar pentru asimilarea tehnicilor americane,
după care a cunoscut o adevărată explozie transformându-se într-o industrie a
spionajului industrial, turistul japonez, cu aparatul de fotografiat de gât
devenit un simbol. Mai mult, călătoria, datorită sistemului paternalist japonez
este o formă de primă.
Ultimii ani aduc schimbări majore în structura intermediarilor din
turism. Un recent studiu efectuat pentru o corporaţie multinaţională pe piaţa
europeană arată că structura distribuţiei, cel puţin pentru Europa de Vest s-a
schimbat iar tendinţa este tot mai accentuată.
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3.8.5 Forţa de muncă
Este evident că forţa de muncă este esenţială pentru activitatea
turistică. Dăm exemplu ghidului: sute de oameni din diverse locuri pe unde
călătoreşte turistul pot să muncească greu, să dea ce au mai bun, dar ghidul,
cel care are microfonul în mână şi timpul turiştilor, poate distruge totul, sau,
dimpotrivă, poate crea amintirea de neuitat. De multe ori, proverbul “brânză
bună în burduf de câine” se adevereşte în turism. O mică neglijenţă, mai ales
acum în noua epocă a turismului, şterge tot efortul celor implicaţi. Dar
turismul este o activitate cu pronunţat caracter sezonier şi, o ştim, relativ mai
prost plătită.
Problemele trebuiesc rezolvate încă din faza pregătirii personalului.
Iată care este necesarul de forţă de muncă şi oferta de formare pe categorii
profesionale în Brazilia, situaţie similară în majoritatea ţărilor în curs de
dezvoltare:
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Cerere
Ofertă
Categorii profesionale după
%
Cursuri oferite pe categorii
%
numărul cerut
profesionale
Personal de execuţie
63 Antreprenori
86
Personal administrativ
8 Personal studii medii şi superioare
57
Cadre medii şi superioare
7 Personal tehnic, specializat
43
Personal de întreţinere
6 Personal de execuţie
29
Personal tehnic specializat
5 Personal de întreţinere
14
Nivel de studii cerut
Nivel de studii cerut
Secundare
12 Superioare
8
Primare
50 Secundare
68
Elementare
25 Primare
24
Fără studii
27
(agenţii de voiaj: secundar)
70
Sursa: Instituto de Hospitalidade: Demanda por capacicao profesional no
sector de turismo - Salvador 2000

Această situaţie duce la necesitatea formării la angajare sau pe
parcurs:
Tipul formării
% angajaţilor beneficiari
Stagiu pre angajare
82
Formare tehnică
14
Formare privind protecţia muncii şi sănătatea
64
Formare pentru servicii pentru clientelă
18
Formare nelegată de funcţie
9
Formare pentru cadre
9
Alte cursuri
18
Sursa: IHARA: Training and emplozee development in the hotel sector in
UK, 2000

Personalul din turism trebuie să accepte flexibilitatea în muncă:
practic, în tot mai multe hoteluri de talie mică şi medie aceleaşi persoane fac
şi munca de recepţie şi pe cea de servire şi activităţi conexe. Policalificarea
este esenţială pentru a trece perioadele de sezonalitate, prin sezonalitate
înţelegând şi timpul când anumite posturi sunt mai puţin solicitate. De regulă,
angajaţii trebuie să fie familiarizaţi cu metodele moderne de gestiune, cu
aparatura şi softurile folosite: de multe ori determinantă nu este diploma de
studii ci certificatul care îl autorizează să folosească anumite tehnologii.
Lucrul în turism aduce şi câteva avantaje de loc de neglijat: un mediu plăcut,
masa asigurată de regulă, îmbrăcămintea de protecţie, perfecţionarea
continuă.
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Din aceste cauze s-a ajuns la conceptul de organizare al carierei.
Noile tehnologii au adus profesii noi, dar mai ales au grupat sub acelaşi
acoperiş profesii diferite: lanţurile de hoteluri şi-au deschis agenţii de voiaj,
de închirieri de maşini, cazinouri, vânzări de mărfuri, servicii de sănătate etc.,
toate folosind din plin informatica. Cunoştinţele economice, deşi integrate în
softul sistemelor, rămân un mijloc de promovare, permiţând optimizarea
deciziei. E nevoie de pregătire continuă şi de învăţat noi meserii în continuu.
Teoria spune că marile lanţuri hoteliere au tendinţa să investească în cariera
angajaţilor. Cursurile prealabile angajării sunt obligatorii pentru a înţelege,
dar mai ales pentru a se impregna de filozofia grupului respectiv, condiţie
obligatorie. De aceea schimbarea brand-ului înseamnă practic o nouă
calificare. Poate că cea mai importantă cerinţă a turismului modern este
polivalenţa lingvistică. Un recepţioner, un ghid, în general un angajat în
contact cu turistul trebuie să cunoască între 4-5 limbi pentru a fi angajat.
Chiar şi o cameristă trebuie să aibă cunoştinţe minime în mai multe limbi.
Formarea continuă este deci o realitate, pentru cei care vor să reziste.
Sistemul de învăţământ din ţările dezvoltate s-a schimbat complet în
ultimii 10-15 ani. Dacă, în Europa (SUA au un sistem diferit, corespunzător
baremurilor lor de calitate) erau 2-3 facultăţi de turism recunoscute, care
satisfăceau întregul necesar de cadre şi 4-5 şcoli superioare care asigurau
necesarul de cadre de conducere medie (director de hotel, de restaurant, de
parc de distracţii etc.), restul personalului formându-se în şcoli profesionale
asistăm acum la o integrare a învăţământului. Tot mai multe institute de
formare au un număr mare de elevi la studii profesionale (de regulă după
terminarea învăţământului obligatoriu) - ucenicia dispărând practic - din care
se recrutează elevii pentru cadrele de conducere medie sau cele înalt
specializate (sistemul BAC + 2 sau 3), pentru ultimile fiind obligatoriu un
stagiu special: crupier, oleanolog, dietetician, informaticieni, agent tiketing
etc. pentru obţinerea certificatul de autorizare a practicării specializării. Tot
de aici se recrutează şi majoritatea studenţilor pentru studii avansate. De
remarcat că numărul facultăţilor de turism este în scădere ca şi numărul
studenţilor lor, iar absolvenţii sunt obligaţi să se specializeze în anumite
domenii: hospitality, leisure, managementul destinaţiei turistice, organizarea
parcurilor, managementul evenimentelor, etc. În plus, este larg răspândit
învăţământul la distanţă, pentru meseriile care permit aceasta. Trebuie
subliniat că sunt meserii care necesită o investiţie foarte mare, ca cea de
bucătar (costul materiilor prime, al timpului practicii, etc.) sau mâtre d’hotel
etc. Oricum, proba practică este sine qua non-ă.
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Libera circulaţie a forţei de muncă (în limitele contingentelor
stabilite) presupune nu numai o recunoaştere a diplomelor dar şi o
echivalenţă a lor. Programele de învăţământ încep să fie uniforme. Nu acelaşi
lucru se poate spune despre ţările în curs de dezvolatare, unde, ca şi în
România se alocă fonduri mari, comparativ cu forţa lor economică pentru
pregătirea unei forţe de muncă, de regulă incompatibilă cu cea cerută pe piaţa
internaţională, absovenţii lor acceptând posturi inferioare şi mai prost plătite.
Plus un dezechilibru major între formare şi cererea pe piaţă, costuri mari,
suportate de regulă pentru moda şi mândria de a urma anumite studii, fără a
se informa despre perspectivele reale. Tocmai pentru a folosi şi această
rezervă structurile internaţionale au introdus cursurile pentru obţinerea
certificatelor de autorizare, care se organizază şi se plătesc separat, prin
cursuri la distanţă girate de emitenţii lor. Astăzi suntem obişnuiţi să întâlnim
în unităţile de turism personal din întrega lume. Dar în marile lanţuri
identitatea naţională dispare în favoarea filozofiei lanţului. Tot ele impun,
prin exemplu şi standarde în unităţile mici.
În România, Centru de Formare din Complexul Parc din Bucureşti a
fost excelent dotat şi organizat, cu un înalt nivel de pregătire la nivelul anilor
’60 -’70, unde a şi rămas. De altfel, aceasta poate fi ilustrat prin bucătăria
românească, care foloseşte multă carne, puţin prelucrată şi cu o gamă relativ
uniformă în întreaga ţară, faţă de bucătăria elaborată, cu materii prime reduse
cantitaiv dar de înaltă calitate şi mai ales înglobând multă manoperă, ceea ce
conduce la preţuri şi profit mai mari.
Baremurile şi regulile privind cunoştinţele necesare personalului
sunt impuse de marile întreprinderi care folosesc şi majoritatea personalului,
aşa cum am văzut şi în cazul sectorului hotelărie, restauranţie, cafenele în
Europa.
3.8.6 Tehnologiile informatice şi de comunicare
Sistemele informatice de rezervare s-au pus la punct în anii ’70
pentru transporturile aeriene. Fiecare companie aeriană are propiul său sistem
de rezervare care este însă conectat la sistemul mondial de distribuţie. Practic,
pentru protejarea companiei, în sistemul mondial de distribuţie ajung numai
casetele pentru date de intrare şi de ieşire. Atât timp cât acestea erau
accesibile numai agenţiilor de turism agreate, sistemul era simplu. O dată cu
creşterea vânzărilor prin Internet au fost elaborate de distribuitorii
specializaţi, conectaţi la Intranetul distribuţiei globale interfeţe pentru accesul
publicului. Varietatea este deosebit de largă, în acest domeniul concurenţa
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fiind acerbă. Sistemul s-a extins la hotelărie, închirieri de maşini, croziere,
produse oferite de agenţii de voiaj. Azi, complexul sistem informatic de
rezervări/sistem mondial de distribuţie este coloana vertebrală a turismului,
fiind legătura principală informatică între enorme grupuri de furnizori şi
comunităţile agenţiilor de voiaj. Ele asigură în principal: gestiunea
programelor de zbor şi instalaţii de căutare, informaţii despre alte produse de
voiaj şi disponibilitatea lor, închiriere de maşini şi rezervarea pe calea ferată,
rezervări şi vânzări, bileterie, gestiunea informaţiilor pentru utilizatori,
instalaţii de gestiune şi de căutare privind tarifele şi condiţiile de voiaj, funcţii
de gestiune.
Sistemele de distribuţie globale sunt dominate de companiile aeriene
americane şi europene: Galileo Internaţional de United Airline, British
Airways, Alitalia, KLM şi Olympic Airways, Sable de American Airlineas,
Wolrdspan de Delta, TWA şi Northwest, Abacus/Amadeus One de Air
France, Lufthansa, Iberia şi SAS. În comunicarea turistică este esenţial să-ţi
asiguri accesul la sistemele de distribuţie globale. Accesul nu este întotdeuna
favorabil, costurile sunt mari, micii actori sunt în imposibilitatea acoperirii
lor. Zone întregi din Africa şi Asia de Sud-Est sunt deficitare. În plus
infrastructura în ţările în curs de dezvoltare este mediocră: reţele telefonice
vechi, neperformante, lipsa acoperirii prin sateliţi geostaţionari de
telecomunicaţie, etc. De asemenea resursele de forţă de muncă sunt limitate.
În România, în 1992 persoanele autorizate să aibă acces la terminalele acestor
sisteme se puteau număra pe o mână. Chiar şi acum este o criză de personal
autorizat, mai ales în provincie, după 10 ani de eforturi, inclusiv finaciare ale
ANAT (Asociaţia naţională a Agenţiilor de Turism)
Paralel funcţionează sistemele de Intranet ale marilor lanţuri. Aceste
sisteme asigură pe de o parte gestiunea internă, în mod unitar în toate
unităţile grupului iar pe de altă parte comunicarea între unităţile grupului.
Interfeţe de comunicare cu agenţiile de voiaj sunt organizate special, iar mai
recent şi interfeţe de comunicare direct cu clienţii. O noutate sunt
distribuitorii pe Internet care reuşesc să devină concentratori şi să ofere
preţuri preferenţiale dar şi informaţii detailate privind serviciile oferite,
accesul, oferta turistică locală etc.
În consecinţă, din ce în ce mai mult clienţii evită agenţiile de turism
clasice şi se adresează direct sistemelor de distribuţie prin interfeţele
organizate pe Internet. Mai mult, companiile aeriene, mai ales în ultimul
timp, fiind presate de scăderea costurilor, au diminuat uneori până la anulare
comisioanele accordate revânzătorilor, organizându-şi propriile interfeţe pe
Internet. Chiar din partea clienţilor tendinţa este de a elimina intermediarii şi
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de a-i menţine numai atunci când specializarea lor ridicată ar implica costuri
prea mari pentru a-i ignora, ca în turismul de afaceri.
Ţările în curs de dezvoltare sunt clar în inferioritate. Dar şi o
mulţime de agenţii de voiaj din ţările dezvoltate. Aceasta va duce la o
restructurare şi reorganizare a activităţii turistice, pentru că fără intermediere,
practic lanţul turistic se rupe. Un client cumpără cu 6 luni înainte nişte
servicii şi în ziua fixată, la locul fixat găseşte personalul care să le presteze.
Totuşi, globalizarea îşi ia partea leului, întreprinderile mici şi mijlocii
suportând şi plătind un preţ greu pentru a se menţine în viaţă şi prin aceasta
să susţină continuitatea activităţii turistice. Marii actori îşi transferă o parte
din costuri asupra micilor întreprinderi, obligate de nevoie să le accepte
preţurile şi condiţiile.
3.9 Reglementări şi instituţii transnaţionale
Dar lobby-ul se manifesta cel mai bine în cadrul organizaţiilor
internationale şi a structurilor transnaţionale.
Aşa cum am mai arătat în paginile anterioare, turismul a cunoscut o
puternică dezvoltare îndeosebi după cel de-al doilea război mondial. Până
atunci, turismul, şi mai ales turismul internaţional au avut parte de metode
foarte timide de exprimare, ţinând seama de faptul că nu existau organizaţii
turistice internaţionale care să realizeze o nivelare sau o compatibilizare a
trăsăturilor turismului practicat în fiecare ţară. Abia atunci încep să apară sau
să se activeze aceste organizaţii, iar rolul lor în dezvoltarea turismului
internaţional este unul de necontestat. Ca o consecinţă a acestui fapt apare şi
fenomenul de dezvoltare pe plan regional iar mai apoi internaţional a unor
firme sau agenţii de turism care au deţinut poziţii foarte solide pe piaţa
turistică naţională a ţărilor de provenienţă. Acestea au început prin
deschiderea de filiale în ţările cu care legăturile turistice au fost mai
puternice, sau, acolo unde acest deziderat era mai greu de împlinit, s-a uzat
de colaborarea cu o agenţie locală, care mai apoi a fost înghiţită sau înglobată
în firma mare. Astfel s-a ajuns la crearea unor coloşi de genul Nekerman,
TUI sau Club Mediterannee. Acestea nu sunt firme private aşa cum se
înţelegea în ţările din est: privat = patron cunoscut, particular. Dimpotrivă,
aceste societăţi manevrează capitaluri transnaţionale, care depind deja de o
zonă multinaţională. Chiar dacă sunt în proprietate individuală, aceste
capitaluri au un caracter public, deci aceste societăţi nu mai sunt ca în
copilăria economiei de piaţă, ci se reglează după alte reguli, după regulile
economiei globale. Unul dintre puţinele indicii în ceea ce priveşte
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provenienţa germană a TUI-ului, de exemplu, este faptul că îşi editează
cataloagele în limba germană. Cu toate acestea, nu este zonă care să dispună
de un real potenţial turistic în lume care să nu fie cuprinsă în programele sale.
În aceste cataloage pot fi găsite oferte pentru tot felul de servicii turistice,
începând de la cazare şi masă şi până la serviciile suplimentare. Prin
combinarea lor orice potenţial turist poate să-şi alcătuiască singur vacanţa,
fără a avea nevoie de sprijinul unei persoane care lucrează în domeniu. Prin
modul de prezentare a vacanţelor şi prin calitatea serviciilor oferite s-a creat
un anumit standard recunoscut de către toţi clienţii firmei, aceasta reuşind
astfel să crească în permanenţă zona de pe care adună clienţii pe care îi
deserveşte. Consecinţa imediată a cestui fapt a fost creşterea ariei pe care s-au
oferit serviciile, şi acest lucru s-a realizat prin colaborarea cu agenţiile locale,
astfel luând naştere capitaluri imense. Firmele de acest gen sunt de multe ori
cele care stau la baza bunului mers al afacerilor unor agenţii de turism mai
mici, recent apărute pe piaţă, pentru care este foarte greu, ba chiar nerentabil
să organizeze singure programele pe care le pot achiziţiona gata create.
În domeniul turismului, ca şi în alte sectoare de activitate
economică, ştiinţifică şi socială funcţionează două categorii de organizaţii
internaţionale:
organizaţiile
interguvernamentale
şi
organizaţiile
neguvernamentale. În fiecare din cele două categorii se detaşează anumite
organizaţii care au competenţe generale (ca în cazul OMT - Organizaţia
Mondială a Turismului), în timp ce alte organizaţii au competenţe
specializate într-unul din sectoarele activităţii turistice, cum este cazul
Biroului Internaţional de Turism Social. De asemenea, pentru unele
organizaţii, turismul nu reprezintă decât unul din domeniile în care ele îşi
exercită atribuţiile, care de fapt se referă la alte domenii de activitate:
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale are un comitet pentru turism
însărcinat cu rezolvarea problemelor de transport turistic aerian; Biroul
Internaţional al Muncii a creat un serviciu pentru formarea profesională în
sectorul turistic, iar Banca Mondială finanţează printr-un organism specializat
investiţiile destinate sectorului turistic.
3.9.1 Organizaţia Mondială a Turismului (OMT - WTO în
engleză) - este singura organizaţie interguvernamentală care îşi exercită la
scară universală atribuţii turistice generale. La sfârşitul războiului, o dată cu
crearea stâlpilor de echilibru ai economiei postbelice (ONU; FMI; Banca
Mondială, GATT devenit Organizaţia Mondială a Comerţului) nici turismul
nu putea să fie omis din “grila” puterii. Pentru el s-a creat OMT, ca mijloc de
exercitare a puterii mondiale, aşa cum vom arăta. În cadrul ei funcţionează
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200 de membrii afiliaţi (organisme neguvernamentale naţionale şi
internaţionale) alături de statele membre ONU. În anul 1975, Uniunea
Internaţională a Organismelor Oficiale de Turism (UIOOT) s-a transformat
într-un organism internaţional cu caracter guvernamental: OMT. Această
transformare a avut loc printr-o procedură originală, respectiv ca urmare a
deciziei Adunării generale Extraordinare a UIOOT întrunită la Mexico în
septembrie 1970. Procedura respectivă a avut drept scop asigurarea unei
continuităţi în coordonarea acţiunilor turistice internaţionale. Din decembrie
2003 devine organism specializat al ONU.
Conform articolului nr. 3 din statutul OMT, obiectivul fundamental
al acestei organizaţii este "de a promova şi dezvolta turismul, pentru a
contribui la dezvoltarea economică, la înţelegerea internaţională, la pace şi
prosperitate, precum şi la respectul universal şi aplicarea drepturilor şi
libertăţilor omului fără diferenţă de rasă, sex, limbă şi religie". OMT cuprinde
patru categorii de membrii:
-membrii ordinari, adică statele care au ratificat statutul de constituire sau
care au aderat la acesta, şi care sunt în număr de 141
-7 membrii asociaţi: trei teritorii – Aruba, Comunitatea Flamandă din Belgia,
Madeira, Antilele Olandeze, Puerto Rico şi Macao;
-doi observatori permanenţi – Vaticanul şi Palestina
-membrii afiliaţi, care sunt organizaţii neguvernamentale internaţionale şi
organizaţii naţionale publice şi private care exercită o activitate importantă în
domeniul turismului internaţional sau naţional. Sunt afiliate în special
companii aeriene, agenţii şi organisme de voiaj, institute şi centre de cercetări
turistice, lanţuri hoteliere şi restaurante, centre de formare profesională.
Membrii afiliaţi plătesc o contribuţie anuală către OMT şi sunt invitaţi să
participe la lucrările diferitelor organe ale organizaţiei. În număr de peste
350, ei sunt reuniţi în Comitetul Membrilor Afiliaţi. Din păcate România este
iarăşi un mare absent. Este inexplicabilă această situaţie: companii sau
structuri academice sau de cercetare din ţări mici şi sărace sunt prezente cu
mai mulţi membrii, deşi ştiu că nu ele decid, dar măcar află ce va fi, mai
devreme cu o zi. Lipsa banilor nu este o scuză. Cauza poate fi neştiinţa sau
mai grav…
Structura OMT este formată din: Secretariatul General, Adunarea
Generală, Consiliul Executiv, Comitetele Regionale, Comitetul Membrilor
Afiliaţi şi diferitele comitete sau comisii specializate. Adunarea Generală este
organul suprem al Organizaţiei. Ea se compune din delegaţi ai membrilor
ordinari şi asociaţi, adică state şi membrii afiliaţi. Acest organ suprem se
întruneşte în sesiune ordinară la fiecare 2 ani, adoptă recomandări şi bugetul
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organizaţiei. Comisiile regionale create de Adunarea Generală sunt în număr
de 6 şi au ca atribuţii aplicarea în fiecare din regiunile respective a
recomandărilor Adunării. De asemenea, ele favorizează dezvoltarea
turismului interregional prin comisiile OMT pentru Africa, Americi, Asia de
Est şi Pacific, Asia de Sud, Europa şi Orientul Mijlociu.
Consiliul Executiv este compus din 20 de membrii ordinari (dar
trebuie să luăm în calcul şi lobby-ul membrilor afiliaţi) aleşi de către
Adunarea Generală. El se reuneşte de două ori pe an şi adoptă măsurile
necesare executării rezoluţiilor Adunării Generale. Secretariatul General se
compune dintr-un personal egal ca număr cu numărul statelor care fac parte
din OMT. Sediul Secretariatului General este la Madrid. Secretarul general
este însărcinat cu executarea directivelor elaborate de Adunarea Generală şi
de Consiliul Executiv. Comitetul Membrilor Afiliaţi grupează membrii
afiliaţi şi îi organizează în grupe de lucru cum ar fi: turismul de tineret,
consumatorul, investiţiile turistice, turismul şi forţa de muncă, turismul şi
sănătatea, turismul şi informatica, deci mai mult latura practică, lucrativă.
Activităţile OMT sunt diverse şi numeroase. Ele acoperă ansamblul
domeniilor turismului intern şi internaţional. Iată câteva din cele mai
importante activităţi:
-elaborarea de studii şi statistici: acestea se referă la şapte mari domenii:
evoluţia turismului în lume, pieţele turistice, echipamentele şi întreprinderile
turistice, planificarea şi amenajarea turistică, analiza economică şi financiară,
efectele sociologice ale activităţii turistice, reprezentarea turistică în
străinătate. Statisticile mondiale şi regionale reprezintă obiectul unor
publicaţii regulate. Informaţiile legate de sectorul turistic sunt cuprinse în
diferite publicaţii dintre care cea mai importantă este revista "Turismul
Mondial", precum şi în "scrisorile de informaţie" adresate organismelor
naţionale de turism. Prin organizarea de "work-shop"-uri tehnice asupra
finanţării proiectelor turistice se realizează formarea şi comercializarea
produselor turistice pentru uzul membrilor ale căror instituţii specializate sunt
insuficient dezvoltate. În acelaşi timp, OMT colaborează cu Organizaţia
Internaţională a Muncii şi cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul
Înconjurător la organizarea unor reuniuni şi seminarii legate de formarea
personalului care să activeze în domeniul turistic. Tot în acelaşi scop a fost
creat în anul 1965 Centrul Internaţional de Studii Superioare în Turism
(CIEST) care a fost preluat în anul 1975 de către OMT.
-asistenţă tehnică: OMT acordă asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare,
fie direct prin propriile sale resurse bugetare, fie prin delegarea Programului
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PUND), cu ajutorul resurselor bugetare
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afectate de acesta. La începutul deceniului şapte România a beneficiat de
două astfel de programe: unul pentru organizarea Centrului de Formare şi
Perfecţionare a Cadrelor din Turism (complexul Parc-Turist-Flora) şi unul
pentru dotarea Oficiului de Statistică (printre altele un ordinator UNIVAQ,
printre cele mai puternice din lume la acea dată)
-consultaţii şi rezoluţii: OMT favorizează consultaţiile internaţionale în
cadrul sesiunilor diferitelor organe, inclusiv al comisiilor regionale, înaintând
statelor membre propuneri de program sau de acţiuni specifice. În exerciţiul
competenţeleor lor organele OMT adoptă rezoluţii. Cele mai importante
rezoluţii adoptate până în prezent sunt Carta de la Manilla (1980) şi
Declaraţia de la Haga (1989). Din 2003 cooperarea cu WTO (World Trade
Organisation) devine constantă, ţintită spre dereglementarea activităţii şi
eliminarea barierelor din calea turismului internaţional.
Într-o serie de regiuni statele crează instituţii internaţionale cu
competenţe turistice, în scopul de a coopera la dezvoltarea turismului
internaţional cu alte organizaţii sau între ele. Astfel cunoaştem Alianţa
Turistică a Oceanului Indian, Organizaţia pentru Dezvoltarea Turismului
African, etc.
Ori, în toate acestea globalismul este prezent prin puterea pe care o
au factorii de decizie din cadrul organizatiei, unde şi statele participă “în mod
democratic”, după importanţa lor în industria turismului. Iar deciziile
netezesc calea pentru expansiunea structurilor turistice globale. Pentru
populaţia Bangladeshului sau Nigeriei, activitatea OMT este neaplicabilă,
aceste populaţii neavând putere de cumpărare pentru astfel de produse.
Deşi sistemul OMT este greoi, permite totuşi statelor sărace să facă
presiuni. Structurile globale trebuie să se mişte repede într-o lume în
accelerare. Au nevoie de sisteme simple pentru decizie şi intervenţie, pentru
protejarea intereselor lor. A fost astfel creată o structură înzestrată cu forţă
financiară, cu specialişti şi cu o putere de lobby imensă:
3.9.2 Consiliul Mondial pentru Turism şi Călătorii (WTTC –
World Travel and Tourism Council) WTTC are 100 de membrii din cele
mai faimoase corporaţii din toate domeniile turismului. Este singura structură
care reprezintă sectorul privat în toată diversitatea lui. Misiunea sa este să
crească interesul pentru creşterea economică şi dezvoltare socială, să
conlucreze cu guvernele şi politicienii, să deschidă potenţialul industriei
turistice pentru crearea de locuri de muncă şi generarea de prosperitate.
WTTC are 7 direcţii strategice pe care le recomandă guvernelor:
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o viziune pentru viitorul călătoriilor şi turismului (T&T141) – “un viitor
pentru fiecare”
- măsurarea şi promovarea industriei T&T
- promovarea imaginii pozitive a T&T privind crearea de locuri de muncă
şi oportunităţii de carieră
- încurajarea liberului acces, a pieţelor libere, a cerului deschis şi
înlăturarea barierelor împotriva creşterii
- să ajute la echilibrarea infrastructurii la nivelul cererii
- să faciliteze accesul la resursele de capital şi la tehnologiile avansate
- să promoveze responsabilitatea în conservarea mediului natural, cultural
şi economic
Activitatea WTTC este axată pe trei direcţii fundamentale:
- activităţi globale: punerea în discuţie a soluţiilor care afectează activităţile
T&T oriunde în lume
- grupuri de lucru: echipe de specialişti din sectorul privat care lansează
provocări şi oportunităţi în domenii ca resursele umane, infrastructură,
impozite, şi IT-Ecomerţ
- Iniţiative şi programe regionale: pune în lucru potenţialul său nu numai
în economiile conducătoare ci şi în ţările şi regiunile care prezintă un
potenţial mare dar nu dispun de mijloacele şi resursele necesare pentru
punerea lui în valoare.
Concepţia WTTC: “Lăsaţi-ne să vă împărtăşim o viziune despre lume în care
T&T aduce profit fiecăruia, aducând o contribuţie, pozitivă, în creştere şi
sustenabilă la prosperitate, înţelegere şi bunăstare între oameni, împărtăşită
de toţi cei care călătoresc şi de comunităţile pe care le vizitează şi mediile lor
naturale, sociale şi economice”.
Pentru a conchide invităm lecturarea anexei 6 care prezintă membrii
WTTC. Este expresivă. Din păcare România lipseşte din nou.
-

3.9.3 Structuri comerciale şi profesionale în lumea turistică
internaţională
Acestea grupează pe plan internaţional organismele profesionale,
sociale şi ştiinţifice constituite în diferitele state. Aceste organizaţii au drept
scop favorizarea schimburilor, a întâlnirilor între profesioniştii diferitelor
naţionalităţi, a elaborării informaţiilor şi studiilor care să stea la baza unor
decizii pe care le adoptă autorităţile publice. Totodată scopul acestor
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organizaţii este de a reprezenta diferitele profesii în cadrul organizaţiilor
internaţionale guvernamentale. În acelaşi timp, ele sunt structuri globale unde
se iau decizii privind armonizarea intereselor, împărţirea pieţelor, regulile de
conduită uniforme, etc. care să corespundă politicii marilor companii
internaţionale turistice globale, membrilor lor.
Principalele organizaţii din această categorie sunt:
1. Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Voiaj (WATA);
2. Asociaţia Transportului Aerian Internaţional (IATA);
3. Asociaţia Internaţională a Hotelierilor (IHA);
4. Societatea Americană a Agenţilor de Turism (ASTA);
5. Federaţia Universală a Asociaţiilor Agenţiilor de Voiaj
(FUAAV);
6. Consiliul Internaţional al Agenţiilor de Voiaj (ICTA);
7. Asociaţia Internaţională a Circuitelor Turistice (ISTA);
etc.
toate cu caracter transnational, statutele lor fiind respectate de toţi
membrii de multe ori înaintea legilor locale.
Iată de ce considerăm necesar să facem prezentarea mai detaliată a
câtorva dintre aceste asociaţii, a rolului pe care îl joacă şi a atribuţiilor lor,
pentru a ilustra valenţele globalizatoare ale acestora.
World Association of Travel Agencies (WATA)
Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Turism este o organizaţie nonprofit creată de agenţi de turism independenţi în beneficiul tuturor agenţiilor
din lume. Ea ajută agenţiile recunoscute pe plan local să capete această
recunoaştere şi pe plan internaţional.
Încă din 1949, de la fondare, WATA a devenit un nume respectat în
industria turistică mondială. Cu peste 200 de membrii proveniţi din mai mult
de 180 de oraşe de pe glob, WATA a creat o adevărată reţea de agenţi de
turism, agenţi care se bucură de beneficii şi privilegii unice.
Ideea care a stat la baza creeri WATA este aceea de a coopta noi
membrii (de preferinţă firme private) în această reţea, astfel încât fiecare
membru să aibă avantajul afilierii la acest colos internaţional în paralel cu
acela dat de deţinerea supremaţiei pe piaţa locală. Statutul WATA garantează
fiecărui membru că este în măsură să concureze cu succes cu orice corporaţie
mai mare. Aderenţa la acest statut, pe de o parte, şi respectarea de către
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membrii săi a îndatoririlor impuse de codul de conduită, pe de altă parte, au
adus asociaţiei o reputaţie deosebită.
WATA este înregistrată ca asociaţie sub legea elveţiană. Prin statut,
asociaţiei şi membrilor săi li se cere să se asiste reciproc în acţiunile
întreprinse. Asociaţia are un secretariat permanent care funcţionează la sediul
ei din Geneva, şi care are menirea să acopere nevoile administrative. Sediul
central asigură de asemenea asistenţă, informaţii şi alte servicii membrilor
asociaţiei.
Calitatea de membru WATA conferă deţinătorului ei o serie de
avantaje:
a) Plata garantată a facturilor IHA142: asociaţia garantează plata tuturor
facturilor pentru serviciile prestate de către un membru IHA unui membru
WATA, până la o sumă stabilită de la caz la caz în funcţie de credibilitatea şi
vechimea pe care respectiva agenţie o are în asociaţie. În schimb, IHA a cerut
membrilor săi să accepte ca vaucherele emise de membrii WATA pentru
clienţii lor să poată fi achitate şi după plecarea turistului.
b) Garanţia internă: în anumite condiţii, unele servicii prestate de către un
membru WATA unui alt membru, vor fi plătite din fondul de garanţie.
c) Vaucherele WATA: orice vaucher purtând sigla WATA sau referinţe la
acordul IHA / WATA, sau vaucherele tipărite de WATA cu numele agenţiei
emiţătoare, sunt acceptate deplin, fără rezerve, oriunde în lume. În
majoritatea cazurilor hotelurile care acceptă aceste vauchere sunt de acord să
încaseze contravaloarea serviciilor pe care le prestează după plecarea
clienţilor, fără a cere plata vreunui acont.
d) Lista membrilor şi cărţile de vizită speciale: o mică broşură conţinând toţi
membrii WATA şi adresele lor poate fi pusă de către agenţia de turism la
dispoziţia clienţilor ce pleacă în călătorie, în cazul în care aceştia au nevoie
de asistenţă şi servicii în timpul acestei călătorii. Pentru clienţii mai
importanţi se pot pune la dispoziţie cărţi de vizită speciale.
e) WATA Master-Key: anuarul numit Master-Key este fără îndoială cea mai
importantă sursă de informaţii de călătorie. Membrii sau nemembrii WATA
care îl primesc se folosesc de el zilnic, acesta reprezentând pentru ei o bază
de date enormă care îi scuteşte de cheltuieli suplimentare de timp şi bani.
Anuarul cuprinde tarifele membrilor WATA pentru serviciile prestate
turiştilor veniţi din străinătate (pentru activitatea de INCOMING). O
prezentare standard a tuturor acestor date face ca extragerea informaţiilor să
fie o operaţie cât se poate de simplă şi la îndemâna oricui. Împreună cu
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tarifele apare şi o scurtă prezentare a ţării din care provine agenţia, prezentare
oferită de oficiul principal de turism din ţara respectivă şi care conţine câteva
informaţii de fond utile pentru cei ce urmează să viziteze acea destinaţie.
f) Circularele WATA: anunţă noutăţile de ultimă oră, astfel încât acestea să
poată fi puse la dispoziţia clienţilor.
g) Comisioanele maximale: între membrii WATA este permis un comision
suplimentar maxim de 5% faţă de preţurile publicate în Master-Key pentru
transferuri, tururi de oraş, excursii, închirieri de maşini cu sau fără şofer, etc.
ceea ce le dă un avantaj faţă de concurenţă.
Toate aceste avantaje sunt de natura celor date de globalism, reguli
uniforme, respectate strict de membrii pentru profit maxim.
Membrii cu drepturi depline, sunt de obicei agenţiile de turism care
au o structură financiară solidă şi dau dovadă de o înaltă etică profesională.
Toţi membrii WATA au aceleaşi drepturi, privilegii şi obligaţii. Pentru a
menţine un procent de exclusivitate, în oraşele mai mici de un milion de
locuitori poate exista un singur membru WATA specializat pe fiecare tip de
serviciu. Dacă numărul locuitorilor din oraş este mai mare, pentru fiecare
milion de locuitori (sau fracţiune de milion) poate exista câte un agent de
turism membru WATA.
Membrii afiliaţi este o categorie deschisă hotelurilor, liniilor aeriene,
navale şi companiilor care închiriază autovehicule. Menirea acestor membrii
este aceea de a dezvolta relaţiile stabilite între membrii WATA şi partenerii
lor.
Iată care sunt câteva îndatoriri ale unui membru WATA, elocvente
pentru modul de acţiune global:
-acesta trebuie să respecte strict etica şi codul de conduită impuse de
asociaţie
-el trebuie să sprijine dezvoltarea asociaţiei prin acţiunile sale
-colaborarea între membrii trebuie să fie una veritabilă, constructivă,
prioritară faţă de nemembri.
-membrii trebuie să participe la adunările generale şi regionale.
International Air Transport Association (IATA)
Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni a fost creată în
1919, în urma iniţiativei a şase linii aeriene de a înfiinţa o asociaţie a
traficului aerian în scopul dezvoltării colaborării între transportatorii pe calea
aerului. Acum, asociaţia are un număr de peste 200 de membrii din întreaga
lume, care sunt fie membrii activi, fie membrii afiliaţi.
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Ideea de la care s-a pornit la înfiinţarea asociaţiei era unificarea
"limbilor" vorbite în aviaţia civilă internaţională. Este greu de imaginat ce sar fi întâmplat dacă asociaţia nu lua fiinţă: fiecare companie aeriană ar fi avut
reguli de siguranţă diferite, metode de comunicare diferite, ar fi folosit poate
şi limbi diferite. Cu alte cuvinte ar fi fost foarte greu, aproape imposibil, să se
realizeze o colaborare internaţională în ceea ce priveşte zborurile aeriene
transfrontaliere. Realizarea unei standardizări în domeniu este ceea ce au
căutat - şi au reuşit să obţină - cele şase companii aeriene care au pus bazele
IATA: limba folosită în comunicare este engleza; toţi piloţii şi controlorii de
trafic dau şi primesc instrucţiuni utilizând limba engleză. Acum există o
standardizare a documentaţiei, reguli ce guvernează modul de calcul al
preţului şi de emitere a biletelor, însuşite de către personalul din întreaga
lume.
IATA are la îndemână instrumentele necesare pentru a determina
companiile aeriene să conlucreze în multe domenii, cum ar fi: siguranţa
zborurilor (găsirea de noi soluţii mai presus de resursele unei singure
companii); mediul (zgomotul şi emisiunile de gaze nocive); securitatea
(protecţia pasagerilor); medicina (factorii fiziologici şi psihologici ce
influenţează siguranţa şi confortul zborului şi al pasagerilor); de drept (în
ceea ce priveşte responsabilităţile şi relaţiile legale ale transportatorilor
aerieni faţă de clienţii lor); financiar-contabil (simplificarea contabilizării,
ţinându-se seama de taxe, asigurări şi de multitudinea de valute cu care se
lucrează).
IATA are trei mari sedii: cel de la Geneva se ocupă de problemele
ce privesc Europa, Africa şi Orientul Mijlociu; cel de la Montreal are în grijă
problemele celor două Americi; cel de la Singapore se ocupă de Asia,
Australia şi Orientul Îndepărtat. La rândul lor, aceste trei mari arii de trafic
sunt împărţite în mai multe sub-arii. Linia de separaţie a datei oferă
demarcaţia între prima şi cea de a treia zonă. Cele trei zone înseamnă însă şi
trei nivele de tarife ajustate puterii de cumpărare a zonei respective, detailate
apoi pe ţări.
Pentru uşurarea comunicării între membrii IATA din întreaga lume şi nu doar între ei - au fost standardizate foarte multe din operaţiile de
rezervare şi decontare. Toate aceste reguli se găsesc în ABC - Airways
Guide, un ghid editat de IATA în care apar şi orarele de zbor. Un alt manual
editat de IATA este APT - Air Products Tarrifs care cuprinde tarifele ce se
practică în aviaţia civilă internaţională şi modul lor de calcul.
Cele două sunt doar câteva din manualele editate de IATA care au
menirea de a duce la bun sfârşit ceea ce au început cele şase companii aeriene
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care au pus bazele organizaţiei: uşurarea comunicării. Ele sunt completate de
o serie de alte reglementări şi regulamente a căror prezentare ar lua foarte
mult timp şi se îndepărtează de problema tratată în lucrarea de faţă.
Acestea se adaugă celor spuse în partea privind rolul transportului
aviatic în dezvoltarea turismului ca activitate globală.
International Hotel Association (IHA)
Asociaţia Internaţională a Hotelierilor are sediul la Paris şi a fost
fondată la 18 martie 1946, la Londra.
Scopurile asociaţiei pot fi rezumate astfel:
1. Să ajute la dezvoltarea şi profitabilitatea prin calitate a industriei hoteliere
mondiale.
2. Să reprezinte opiniile membrilor săi, să le promoveze interesele printr-un
lobby efectiv şi permanent în toate organismele guvernamentale,
internaţionale şi regionale.
3. Să organizeze seminarii şi întâlniri profesionale pentru reprezentanţii
industriei hoteliere mondiale.
4. Să faciliteze comunicarea în interiorul branşei şi să furnizeze informaţii de
specialitate membrilor săi.
IHA reuneşte interesele asociaţiilor naţionale, ale lanţurilor hoteliere
şi internaţionale, hotelurilor independente, institutelor de pregătire şi
perfecţionare a resurselor umane implicate în industria ospitalităţii,
furnizorilor de echipamente, instalaţii, utilaje, produse şi servicii pentru
industria hotelieră din 145 de state.
Asociaţia Hotelierilor din România a devenit membră a IHA în anul
1991. Ca şi în cazul celorlalţi membrii, fie că sunt hoteluri, agenţii de turism
sau asociaţii naţionale ale hotelierilor, AHR se supune prevederilor
Regulamentului Hotelier Internaţional, care a fost adoptat de Consiliul IHA la
2 noiembrie 1981 la Katmandu, în Nepal. Acest document îşi propune să
codifice uzanţele profesionale general recunoscute care guvernează contractul
hotelier. El este destinat să completeze dispoziţiile existente în legislaţiile
naţionale privitor la clauzele de contract şi se aplică atunci când această
legislaţie nu cuprinde dispoziţii exprese privitor la contractul hotelier.
The American Society of Travel Agents (ASTA)
Societatea Americană a Agenţilor de Turism este cea mai mare
asociaţie de acest gen, şi are sediul la New York. În cadrul ei activează 24 de
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departamente, fiecare cu organe de conducere proprii. Numărul total al
membrilor este de peste 12000, din care circa 3600 sunt agenţi de turism. În
categoria membrilor afiliaţi intră linii aeriene, companii navale, companii
feroviare, companii ce deţin parcuri de autocare, companii specializate în
închirierea de autoturisme, hoteluri şi oficii turistice guvernamentale. A fost
fondată în 1936 sub numele de American Steamship Travel Association, şi a
organizat de-a lungul timpului diverse conferinţe pe teme legate de călătorie,
colaborând cu diverse agenţii guvernamentale din domeniu.
Putem concluziona că în activitatea de turism găsim fenomenul
globalizării pilotat şi condus de structuri internaţionale, unele chiar statale
(dar care cuprind toate şi membri civili) atât direct cât şi prin influenţa pe
care o au în organele de conducere tehnocraţii moderni.
3.10 Tehnocraţii
În 1932 mult înainte de a se auzi de globalizare143, în Europa se
fonda primul club Skal - clubul directorilor din turism (CEO – chief
executive). Azi are peste 25000 de membrii, în 83 de ţări, organizaţi în 523
de cluburi. Care este principala activitate? Întâlnirea lunară la dejun: "to
socialize"144. Se întâlnesc aici tehnocraţi din diverse sectoare: hotelărie,
aviaţie, restauraţie, agenţii etc. pentru a fi împreună şi a schimba impresii.
Majoritatea sunt tehnocraţi moderni nomazi; absolvenţi ai câtorva şcoli
prestigioase specializate, adoptă filozofia unui grup transnaţional şi sunt
itineraţi de centrală prin diverse ţări. Ei sunt formaţi în filozofia grupului
respectiv: "Ce este Skal International? Skal este o organizaţie profesională a
conducătorilor (“executives”) din turism din întrega lume care promovează
turismul global şi prietenia. Este singurul grup internaţional unind toate
ramurile din industria turismului şi călătoriei. Membrii săi, directori în
această industrie se întâlnesc la nivel local, naţional, regional şi internaţional
ca să discute, să urmărească, să continue probleme de interes comun"145. Sunt
foarte rare transferurile de la o companie multinaţională la alta. Ori clubul
Skal le dă posibilitatea să întâlnească concurenţa şi să schimbe opinii în mod
143
Îm 1942 profesorii Hunziker şi Krapf în “Grundniss der Algemeinen Fremdenverkerslele”
proclamau turismul ca o activitate globală, multidisciplinară. (sublinierile noastră) mult înainte
ca fenomenul să fie perceput şi cunoscut de marea masă, ba chiar de iniţiaţi.
144
to socialise nu are un echivalent clar în limba română: în engleză desemnează şi acţiunea de a
te asocia să fi sociabil cu alţii de acelaşi rang dar şi a trăi viaţa în compania altora.
145
Skal New – numărul 210 iunie 2001
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neformal dar şi să ia un prânz excelent, în companie aleasă. Filozofia lor este
însă extinderea continuă a companiei lor: altfel vor fi itineraţi într-o zonă
periferică sau mai prost plătită. Interesul comun le dă acelaşi scop în viaţă:
expansiune, profituri maxime. Altfel dispar.
În esenţă, pentru tehnocraţii din conducerea unei companii
transaţionale, nu numai din turism, de regulă cu mii de angajaţi, nu profitul
maxim este imperativ. Ci acel nivel de profit care să asigure fidelitatea miilor
de acţionari ai firmei lor. Pentru că le plătesc acestora un divident mai mare
decât dobânda bancară, aceştia, slabi individual şi divizaţi nu obiectează
asupra nivelului foarte ridicat de viaţă pe care managerii şi-l asigură: salarii
mari, condiţii de muncă şi de viaţă spectaculoase. Principalul obiectiv al
tehnocratului este să se menţină în grup şi, dacă posibil să mai deschidă o
unitate care, la esenţă poate să fie locul de muncă al unui membru al propriei
familii. Ori, primele structuri globale au apărut în domeniul turismului care a
fost şi model dar şi experienţă, prevenire.
Clubul Skal, în Bucureşti a apărut după sosirea managerilor străini
(1999). Au fost cooptaţi şi câţiva români, după mare efort, dat fiind cotizaţia
destul de ridicată chiar pentru un patron român. Ori lumea se mişcă prin
oameni. Iar deciziile, în structurile globale se iau de aceşti noi conducători de
spirit american. O posibilă biografie a unui posibil tehnocrat român al
economiei noi poate fi următoarea: “a fost un exemplu al ascensiunii şi a unei
cariere în industria de leisure, începând ca bucătar, apoi ca ospătar, şef de
sală, recepţioner, director adjunc la hotelul …, director la complexul turistic
… şi în ultimii 4 ani director executiv al Grupului de Consultanţă …, leader
pe piaţa românească. A fost atestat ca expert în industria ospitalităţii şi
leasure de Fundaţia pentru T&T din SUA. Membru al SITE, şef şi
vicepreşedinte al secţiei Europa de Est al FUUAV şi bineînţeles membru Skal
România”. Ajunge? Da, numai că cei din anexa 6 decid, noi nici nu
participăm!
3.11 Turismul ca mass-media146
Poate că cea mai surprinzătore concluzie a analizei atente a activităţii
turistice contemporane este faptul că turismul este un mijloc de mass-media.
Din punct de vedere al globalităţii constatăm că el nu numai că foloseşte
146

Vezi şi Rotariu I, Tileaga C., Serbu R., Tourism as mass media: a possible option to appraise
the European touristical offer on the 21st century la ITB-Tourism Studies Center 2002, şi
Rotariu I., Tourism as mass media - a tool which can leads from weekends to seven earning
days, Conferinţa ATLAS – Visions of Sustainability, Estoril 2003
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mijloacele de mass-media moderne, dar este el însuşi unul foarte puternic
acţionînd în folosul celor care obţin profituri directe sau mediate din acestă
activitate : grupuri de interese, politicieni etc.
3.11.1

Determinări impuse de difinirea termenului "turism"

Am văzut că au fost folosite mai multe definiţii pentru "turism" de-a
lungul timpului, care şi-au schimbat conţinutul. Multitudinea definiţiilor
folosite duc la concluzia că ar trebui să considerăm "turism" orice călătorie, a
oricui, în orice scop, deci în consecinţă şi: emigrarea, imigrarea, vânzarea de
mărfuri, studenţii străini...v. cap. 1.6. Precizări semantice şi de conţinut
Iată de ce am simţit nevoia să precizăm întinderea noţiunii de “turism",
aşa cum o vom folosi mai jos, respectiv în sensul larg al ei, pentru că
principalul atribut al turismului este deplasarea, contactul nemijlocit cu un
nou spaţiu, cu o "realitate" diferită de cea de la propria locuinţă.
3.11.2

Ce înţelegem prin denumirea "mass-media".

Funcţie de scopul avut în vedere şi mass-media (mijloace de informare în
masă) au mai multe definiţii. Dar toate includ următoarele atribute:
- omniprezente şi publice: le întâlnim peste tot, sunt disponibile în orice
moment pentru oricine
- ritmicitate şi periodicitate în apariţie
larg răspândite, universale, mesajul lor este complex şi vast
- putere de penetraţie, se adresează oricui, direct masei populaţiei,
simplifică distribuţia informaţiei
comunicare instantanee şi actualizată
acesibilitate
Mass media facilitează:
accesul la informaţie
acesul la cultură, educaţie şi instrucţie
- intercomunicare socială tipică
- "compensarea" prin distraţie şi divertisment
3.11.3

Tourismul ca mass-media:

Începând cu anii ‘60 turismul s-a transformat într-o mişcare de
masă. Făcând comparaţia cu mass-media vom contata că are toate atributele
acestora: găsim un loc unde se elaborează mesajul (o informaţie) care este
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apoi distribuit prin canale specifice urmărind aceleaşi scopuri. Mai mult,
turismul ca mass-media (mijloc de informare în masă) permite "ţintei" să
verifice informaţia primită prin contactul direct cu realitatea, în timpul
călătoriei (un fel de "feed back"), ceea ce îi conferă un mare grad de
credibilitate. Fenomenul este simiar în toate cele trei domenii ale turismului:
incoming, outgoing şi domestic. Putem deci considera turismul ca un mijloc
de comunicare în masă (mass-media). Anexa 1 ne permite să vedem
amplorea fenomenului. În ţările dezvoltate, la el participă un număr de
oameni mai mare decât tirajul ziarelor, al ascultătorilor radio sau TV
semnificativi (nu ocazionali). Participarea se extinde însă şi la locuitorii
zonelor de destinaţie, cu care turiştii intră în contact direct sau mediat.
Aceasta îmi îngăduie să afirm: "copilul se obişnuieşte cu vacanţa de la
o vârstă fragedă. Apoi, de la dorinţă, de la broşuri la vacanţa în sine noi
creăm imaginea, iluzia fericirii. Noi le vindem propriile lor amintiri. Suntem
dăruiţi cu cel mai puternic mijloc de convingere care l-ar fi satisfăcut chiar şi
pe apostolul Toma. Este consecinţa faptului că suntem mereu în imediat
contact cu viaţa şi realitatea, dar realitatea aşa cum o oferim noi"147.
Referitor la turism s-a vorbit de regulă doar de turismul ca business, de
industria turistică capabilă să devină un factor de dezvoltare. S-a neglijat
rolul de factor social al turismului, ca rezultat al pactului, al contractului
social. Azi muncitorul vest european nu va renunţa uşor, din standardul său
de viaţă, la vacanţa în străinătate. Nici noi nu credem că TUI, sau Thomas
Cook sau Accor acţionează pe piaţă ca orice mică agenţie în regim de
concurenţă. Concentarea capitalului pe pieţele transnaţionale obligă statul să
devină partener cu sectorul privat.
Dar turismul este şi mijloc de difuzare în masă (mass-media). Este
cel mai puternic atât prin aria de cuprindere cât mai ales prin forţă: este
guvernat de "principiul apostolului Toma: să pipăi şi voi crede". Greu mai
convingi vienezii după ce le-ai mâncat lebedele148! La fel pe român după ce iai refuzat viza! Această forţă este ignorată pentru că nu aduce bani imediat;
se preferă sacrificarea viitorului, pentru ziua de azi. Lipseşte puterea pentru
trezirea simţului istoriei în domeniul valorii. Dar este serios şi larg folosită de
ţările dezvoltate mai ales în situaţiile de criză ca cea declanşată de noul stadiu
al terorismului.

147

Rotariu I. - discurs la Adunarea Generală WATA - Bled 1994
Incident regretabil în anii ’90 -’91 când ţiganii români, la Viena au prins şi mâncat lebedele
libere pe lacurile oraşului, aşa cum procedau, normal, cu gâştele semisălbatice din satele de
origine.

148
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1.1.
Turismul clasic ca mass-media: două sunt condiţiile care sunt
considerate că permit practicarea turismului (în sensul clasic, obişnuit al
înţelesului termenului): disponibilul de bani şi timpul liber. În această direcţie
trebuie să punctez:
1.1.1: turismul este o media (mijloc de comunicare) de consecinţă: sunt foarte
puţine mijloace de comunicare directe folosite de industria turismului.
Informaţia apare mai ales ca o consecinţă a activităţii întregii zone /
comunităţi în viaţa politică, socială, economică, culturală, etc. "Ieşirile" din
sistemul turistic se îndreaptă mai ales spre:
-imaginea destinaţiei turistice
-comunicarea întreprinderii turistice cu piaţa
-calitatea "contactului direct" cu realitatea (feedback-ul)
1.1.2: turismul este o media (mijloc de comunicare) pentru că permite:
-transmiterea informaţiei în scopul obţinerii unor rezultate prestabilite
-punerea în contact şi influenţarea ideilor "ţintei" privind o anumită
cultură/societate
-pentru a dovedi şi a susţine un anumit standard de viaţă ca urmare a unui
contract social pe termen lung. (Planul Marschall a inclus şi vacanţa în
promisiunea sa: este greu de imaginat că mai poate fi scoasă din standardul
cetăţeanului german, de exemplu)
1.2. Turismul "informal" ca mass-media: oameni care nu au nici bani
disponibili nici timp "liber" călătoresc, mai ales în ultimii ani când şi aceste
mişcări capătă caracter de masă. Enumăr ca exemple:
- emigraţia ilegală: orice emigrant ilegal urmează un anumit itinerariu pentru
a ajunge în "ţara promisă". Şi informaţia folosită este corectă şi cu efect!
Cum o pot obţine? Cum este organizată acestă lume a "turismului" subteran,
paralel? Cine posedă “know-how-ul”? O analiză corectă nu va putea dovedi
cui foloseşte mai mult emigraţia clandestină: emigratului sau cetăţenilor ţării
de destinaţie?
- emigraţia legală: rudele plătesc pentru călătorii într-o direcţie sau alta etc.
- mişcări generate de crize locale: menţionez: ţările din Est, Hong Kong,
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Africa şi Israel (ultima ca o excepţie care ţine turismul în funcţiune în ciuda
tuturor crizelor pe care le cunoaşte149) etc..
“Vârful aisbergului” îl prezentăm statistic în anexa 25. Imigranţii au
avut o bună perioadă de timp statut de turişti, fie în virtutea vizei de tip
turistic, fie prin tipul de călătorie în afara reşedinţei obişnuite, în alt scop
decât petrecerea timpului liber, dar aparţinând de topica formală a definiţiei
turismului. Iar “călătoria” lor este una precisă, la fel de bine organizată ca un
voiaj turistic. Să adăugăm imigranţii ilegali şi vom începe să aproximăm
partea submersibilă a colosului. De altfel, practic toate ţările care au aderat în
valurile ulterioare la UE au avut o emigraţie cladestină ridicată pentru ca pe
măsură ce momentul aderării se apropia migraţia forţei de muncă să fie
reglementată, inclusiv statistic prin vizele speciale.150
1.3 Cum foloseşte turismul ca mass-media celelalte media: revoluţia
informatică permite deja:
- ca oamenii bogaţi, mai ales cei legaţi de lumea afacerilor să "călătorescă" în
special pe autostrăzile informatice ale comunicaţiilor globale. Pentru ei a
ajuns să fie aproape indiferent dacă sunt în birou sau pe plaje. În astfel de
situaţii "turistul" stă acasă şi călătoreşte numai informaţia şi imaginea ei, a
locului despre care se vorbeşte.
- ca reţelele informatice să schimbe foarte curând aşa numitul sistem clasic de
a face turism: alegerea unei destinaţii, rezervarea şi organizarea unui pachet
de servicii etc. vor necesita o simplă conectare a computerului la o reţea.
Putem concluziona că “turismul”, fie în sensul "clasic", fie în
înţelesul "larg" pe care îl propunem este un mijloc deosebit de puternic de
149
După ultimul război în Irak, în SUA mediile sioniste au lansat campania “I care, I go!” “Îmi
pasă! Merg!”, prin care se oferă sponsorizat total (deci gratuit) excursii de solidaritate în Israel.
Primarul New Yourk-ului a fost printre călători.
150
Acest fenomen este valabil şi pentru România. Oficialităţile estimează la cca 900 de mii
numărul muncitorilor aflaţi legal sau ilegal la lucru în Israel. În ţările UE, odată cu apariţia
cadrului legal exodul pare a se încetini. Din păcate răul făcut de imaginea proastă a ţiganilor nu
va fi şters pentru o lungă perioadă de timp. Cerşetoria agresivă, hoţia puteau fi repede
contracarate prin prezentarea, pe costul statului român pe posturile de televiziune din străinătate
a palatelor ţigăneşti construie cu banii obţinuţi prin mila publică şi prin aplicarea principiilor
vestice unei minorităţi incapabilă la aceea vreme să le înţeleagă. Mai mult, chiar pentru palatele
construite “din muncă cinstită, din vânzarea de fier vechi … (!?)” se impunea verificarea nu
numai a modului de a obţine fierul vechi ci a eventualei complicităţi a celor care l-au acceptat la
colectare şi valorificare. Paralel trebuiau clar marcate şi situaţiile de legalitate, de normalitate
tocmai pentru a nu condamna etnia ci numai indivizii a căror fapte se resfrâng negativ asupra
întregului popor. Ori amploarea fenomenului are toate caracteristicile unui eveniment massmedia, deosebit de eficace, după cum se poate constata empiric de oricine.
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transfer de informaţii despre "etnos", despre etniile, popoarele, despre istoria,
prezentul şi viitorul lor prin contact nemijlocit, deci de mare randament.
Antrenând un număr mare de oameni, având caracter de masă acest canal de
distribuţie al informaţiei devine un mass-media deosebit de puternic cu o
mare forţă de convingere. Manipularea prin intermediul turismului este
dificilă, costisitoare dar şi deosebit de eficientă. A fost mai simplă în timpul
războiului rece, este mult mai complexă acum.
Am început să studiem turismul dintr-un nou punct de vedere: ca
mijloc de comunicare în masă (mass-media). Domeniul este, după cum se
vede la o simplă incizie, gigantic şi nu avem o cercetare teoretică în domeniu.
Însă istoria turismului de după al doilea război mondial ne arată că au existat,
în mai multe ţări, linii directoare bine conturate în sensul arătat. Prăbuşirea
"zidului" şi ultimii ani dovedesc nevoia unui sistem teoretic şi a unei practici
în folosirea acestui mijloc. În construirea sau distrugerea unor mişcări sociale
prin convingere, autosugestie şi stimulare prin turism. În folosirea conştientă
a turismului ca mijloc de comunicare în masă (mass-media).
3.11.4 Mutaţii majore prezente şi previzibile în viitorul
apropiat. Turismul la orizontul secolului XXI.
La orizontul anilor 2004-2005 durata unei curse transpacifice se va
scurta. În plus, în zona Pacificului, din SUA, Canada până în China, Corea,
Thailanda etc. vor exista încă câteva zeci de milioane de noi milionari care
vor dori vacanţe. Europa de vest îşi pregăteşte adaptarea ofertei la exigenţele
lor. De exemplu: firma Kompas din Yugoslavia151, în ciuda războiului, a
rămas intactă în toate republicile fostei ţări, a deschis peste 15 birouri în
străinătate ducând canadieni în Italia şi cehi în SUA şi a început investiţiile în
deschiderea primelor birouri în Asia pentru culegerea de informaţii,
transmiterea ofertelor, atragerea turiştilor.
Integrarea nu este o opţiune: este supravieţuire şi pentru noi şi
pentru vest-europeni. Chiar dacă noi am fi tentaţi să înclinăm spre americani
sau asiatici, semnalele împărţirii puterii (venite prin relaxarea implicării
americane şi asiatice), dar mai ales aparteneţa noastră ne uneşte.
Unde se află România în această concurenţă dură?

151

v anexa 115
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Într-o lume globală trebuie să trăieşti la nivel global. Ori integrarea
este imposibilă fără a învăţa regulile turismului mondial, fără a învăţa şi a
respecta codul de conduită. Mai ales nu ai voie să ignori că efectul turismului
priveşte numai viitorul. Senzaţiile prezentului se sublimează, amintirile devin
trecut: trecut care va determina acţiunea viitoare. Turismul nu este numai o
şcoală despre ceilalţi, dar determină cum vom trăi cu ceilalţi, ce atitudine
vom avea. Lumea noastră, cea creată de producătorii de turism este una
globală, o singură etnie: rasa umană. Prezentată în specificitatea ei, element
cu element pentru diversitate. Cu trecut, prezent şi speranţe. Orice greşeală
poate duce la traume nevindecabile. Şi asta asupra unei mase de oameni
numiţi "turişti".
3.11.5 Turismul ca mass-media; posibilele contribuţii la
stabilirea strategiilor europene la orizontul secolului XXI - o posibilă
redefinire a valorilor actuale, o posibilă definire a celor de mâine
-

În ce scopuri poate fi folosit turismul ca mass-media:
în activitatea turistică:
să se obţină mai mulţi bani din activităţile de incoming, outgoing sau
domestic
să se dezvolte anumite zone, activităţi sau mijloace de producţie
să se ridice nivelul de viaţă şi/sau să se reducă costurile sociale de ex.:
prin dezvoltarea activităţii balneare scade consumul de produse medicale
chimice
în domeniul politic sau social
să se atragă simpatia sau interesul
să se ofere ca premiu de compensare sau ca şi cale de defulare
reversul celor două situaţii de mai sus
3.12 Turismul subteran

Economia subterană este o temă tot mai intens dezbătută în ultimii
ani. Poate datorită ieftinităţii şi vitezei transportului care face să se “piardă”
valori uriaşe dar şi să “apară” cheltuieli pe măsură. Nicolae Craiu, în
excelenta lucrare de doctorat “Economia subterană şi disfuncţionalităţi
generate în constituirea şi consumarea veniturilor publice” – prezentată la
Universitatea “Lucian Blaga” estimează volumul “pierderilor” pentru 1990 la
peste 100 miliarde de lei. Nu avem nici măcar un consens privind o definiţie
a economiei subterane. Este şi greu, cel puţin din perspectiva practicii
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gnoseologice. De pildă, cum furtul este în natura umană, indienii au rezervat
hoţilor o castă, arabii îi pedepsesc tăind mâna păcătoasă, a şaptea poruncă
cere credinciosului iudeu sau creştin să nu fure, zenul exclude posesia de
bunuri personale, societăţile primitive merg de la excluderea socială până la
pedeapsa capitală. Câte feţe ale aceleiaşi fapte! Şi adăugăm…“iluştri piraţi ai
Majestăţii Sale Britanice”!
Privind taxonomia economiei subterane găsim următoarele152:
UE distinge “activităţi ilicite (legale) nedeclarate” (sau economie la
negru – conform Eurostat), neînregistrate în SNC153 (activităţi casnice,
voluntariatul): frauda şi evaziunea fiscală, munca la negru, bacşişurile etc.) şi
“activităţi productive ilicite” (ilegale) de bunuri şi servicii (producţia şi
comerţul cu stupefiante, traficul ilegal de arme, etc.)
Literatura de specialitate distinge: “activităţi legale nedeclarate”:
producţia întreprinderilor clandestine, raportări diminuate ale producţiei
întreprinderilor oficiale, salarii plătite dar nedeclarate sau parţial declarate;
“activtăţi frauduloase”: frauda fiscală, munca la negru, traficul de forţă de
muncă etc.; “activităţi delictuale”: proxenitism, jocuri de noroc, prostituţie,
corupţia, mită, trafic de stupefiante etc.
Dacă ne întoarcem la schema privind activitatea turistică prezentată în
anexa 1 găsim marcat, cel puţin pentru serviciile turistice de bază (HORECA)
şi prezenţa subteranului. În unele ţări bacşişul era sau este interzis. În altele
“pourboir-ul” este obligatoriu şi înscris pe lista meniu. Este evident că viteza
cu care se mişcă lucrurile în turismul modern nu permite statului să
impoziteze tot şi tentaţia este atât de mare, încât agenţii economici nu se pot
abţine. Mai mult, conform unora dintre cercetători, chiar statul, de multe ori
neputincios sau chiar interesat tolerează astfel de practici.154 Fără să
subevaluăm volumul activităţii turistice subterane în domeniul serviciilor de
bază (mergând de la angajarea la negru, comercializarea mărfurilor de
contrabandă şi sustragere de la impozite prin nedeclararea sumelor încasate,
etc.) trebuie să subliniem că mari sectoare de activitate, prin tradiţie legate nu
numai de economia subterană dar şi de cercurile mafiote sunt intim legate de
152

după Craiu, N. - Economia subterană şi disfuncţionalităţi generate în constituirea şi
consumarea veniturilor factorului public – lucrare de doctorat prezentată la Universitatea
“Lucian Blaga” din Sibiu – februarie 2003
153
Sistemul National al Conturilor
154
Egbert, Henrich : Trader Tourism in the transformation process - Observations on Bulgaria
betweeen 1992 and 1996, in Stierle, Michael. Ed. Economics of Transformation, Berlin: Verlag
fur Wissenschaft and Forschung:

184

turism. Enumerăm numai, fără comentarii: cazinourile, întreceri sportive
internaţionale (meciuri de fotbal, olimpiade etc.), prostituţia organizată sau
nu, transportul clandestin (imigranţi, turişti nedeclaraţi etc.), consumul şi
traficul de stupefiante, spălarea banilor etc. Nu am menţionat în schema
prezentată în anexa 1 activtăţile subterane din zona impalpabilului din turism,
întrucât sunt mult mai rafinate şi mai greu de decelat. Tot aşa, la “top”
amintim “paradisurile fiscale”, mai ales cele din insule. De altfel este greu de
făcut un cometariu privind diferenţa între acţiunile de tip “corporate” din
turismul de afaceri şi mita oferită prin excursii gratuite în străinătate.
De multe ori, devine o politică de stat. Tailanda, era în deceniul 8 într-o
situaţie economică foarte dificilă. Posibil potenţial de ieşire din impas:
agricultura şi … sexul. Azi, programul “amazing Thailand” a ridicat turismul
în poziţia de motor al economiei. Tot Orientul ne obligă să menţionăm
exemplul mărfurilor electronice sau aurului şi pietrelor preţioase la preţuri
mult sub costul mondial de producere. În extrema cealaltă, în economiile
fragile, chiar în cele dezvoltate activităţile subterane din turism sunt o supapă
care poate evita o explozie socială, oferind o modalitate de supravieţuire. De
fapt, mulţi din bogaţii de azi se laudă că au început să-şi strângă averea
muncind de foarte tineri… spălând vase, cărând valize,etc…
Şi ca ultim argument: aproape în toate ţările organele de control încep,
continuă şi-şi încheie activitatea în unităţi de turism!
Nu putem, din lipsa studiilor şi statisticilor să evaluăm valoarea
turismului subteran. Nu credem că greşim dacă îl estimăm peste 50% din
volum. Oricum, nu poate fi ignorat.
3.13 Necesitatea organizării compatibilităţii comparaţiilor pe
baze statistice
Poate cea mai subtilă acţiune a globalismului în turism este lobby ul imens pe care şi-l face. Am amintit problema statisticilor şi cât de curate
pot fi. Precaritatea definirii noţiunilor de turist, de vizitator, vizită, etc. poate
duce la rezultate complet diferite şi la alterarea rezultatelor şi concluziilor.
Ori astăzi toată lumea proclamă, în frunte cu mai marii turismului că
acesta a depăşit cifra de afaceri a industriei petroliere şi că este prima ramură
economică mondială. Atâta vreme cât lumea crede, turismul are numai de
beneficiat de pe urma acestei credinţe: oamenii - care au - alocă constant
economiile pentru vacanţe iar cei care pot, vor investi în activitatea de turism.
Mitul se păstrează şi se amplifică. Cum stau lucrurile în realitate? Cu totul
altfel.
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Chiar de la începutul analizei noastre ne confruntăm cu o problemă
majoră care ridică şi exigenţe dar şi restricţii din perspectiva globalizării:
sistemul statistic sau mai bine spus sistemul de analiză a fenomenului155
turistic românesc.
Întâi, statistica internaţională privind turismul este foarte deficitară
şi încă în curs de construcţie. Două probleme majore: conţinutul termenilor şi
definirea lor. Organizaţia Mondială a Turismului a elaborat "Clasificarea
Internaţională a Activităţilor de Turism" care are 5 mari domenii de
activitate: agricultură, pescuit, minerit, prelucrare şi construcţii care cuprind o
multitudine de activităţi pe care de regulă le credem independente. Adiţional,
pentru a încerca să fie mai explicită, statistica internaţională are şi o listă a
produselor caracteristice turismului, o listă a activităţilor caracteristice
turismului şi o listă a produselor specifice turismului raportate la consumul
vizitatorului. Ne putem imagina dificultăţile pe care le întâmpină operatorii
din zonele mai puţin dezvoltate să facă raportările. Cu reprecursiuni directe
asupra acurateţei datelor. Diverse organizaţii de turism şi-au organizat la
timpul lor propriile sisteme care să le satisfacă necesităţile lor. Mai mult
remarcăm că sub denumirea de turism se includ o multitudine de activităţi.
Realizăm acum, studiind documentele oficiale ale OMT cât de eterogen este
sectorul şi cât de labil, uşor de manevrat. Şi nu este o noutate: prima asociaţie
de turism înfiinţată în comuna Jina lângă Sibiu a avut scopul ascuns de a
scăpa de taxa vamală pe sare de care erau exoneraţi călătorii organizaţi în
asociaţii de drumeţie. Ori, şi azi prin păienjenişul sistemului statistic oficial,
turismul gri sau chiar la negru se strecoară cu uşurinţă. Manevrarea unor
astfel de noţiuni necesită o tehnică adecvată, o pregătire specifică. Le posedă
cei formaţi în şcolile speciale şi care automat, devin prin monopoul asupra
cunoştinţelor dar şi prin cunoşterea reciprocă, autocraţii deciziilor globaliste.
Ori, o ţară precum România, care practic nu are nici un practician şi nici un
teoretician specializat în aceste "subtilităţi", care să fie capabil să aducă
cifrele statistice la o formă aproape de realitate, nu are posibilitatea unor
analize realiste, nici a verificării studiilor şi mai ales a realismului pe care se
bazează programele care îi sunt propuse în domeniu, fiind practic la discreţia
"manipulării" prin dovezi aparent irefutabile, ceea ce o poate determina să ia
decizii eronate.
Această situaţie nu este nouă pentru cei din domeniu. Numeroase
reuniuni internaţionale sunt menite să îndrume munca statistică, interpretarea
datelor, concluziile. În ultimii ani obsevăm implicarea mai directă a factorilor
155
preferăm termenul de “fenomen” turistic celui de “activitate” turistică din cauza implicaţiilor
“globale” ale turismului în întreaga viaţă economică, socială, politică etc. a unei ţări
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politici în deciziile globale. Crans Montana şi alte locuri au devenit destinaţii
periodice ale întâlnirilor la vârf dar şi ale protestatarilor. Despre turism este
însă linişte: cei implicaţi sunt puţini şi discreţi. Turismul de masă merge
constant înainte pentru cei cărora li s-a creat posibilitatea să-l practice. Şi tot
discret, redistribuie veniturile şi utilizează lucrativ timpul liber.
Totuşi, chiar şi tehnocraţii au nevoie de date reale. OMT împreună
cu WTTC şi Oxford Economic Forecasting au început elaborarea şi au pus
deja în circulaţie aşa numitul Satellite Statistical Report (SSR) pe baza
Tourism Satellite Accounting (TSA)156. Ele introduc o concepţie globală
asupra activităţii turistice pornind de la sistemul statistic folosit de ONU
amendat funcţie de situaţiile specifice găsite pe teren. Anexa 15 prezintă
agregatul iar în anexa 14 se definesc principalii indicatori. Se porneşte de la
necesitatea unui consens privind industriile caracteristice turismului pentru a
ştii care este impactul asupra altor industrii, mai ales estimarea resultatelor
lor pentru turism, precum şi stablirea metodelor pentru calcularea efectelor
indirecte asupra numeroaselor altor industrii. OMT şi OCDE a adoptat în
2000 TSA.
România a aderat la convenţiile internaţionale privind statisticile în
domeniul turismului. Organele statului culeg datele statistice şi le transmite
spre organismele internaţionale. Dar perioada de tranziţie, cu inerentele ei
hiatusuri în organizare nu permite o acurateţe suficientă a informaţiei
statistice: zona gri sau neagră care scapă cartografierii oficiale este mare. Mai
mult, chiar datele culese prezintă erori: mulţi din cei care lucrează în turism
provin din cu totul alte domenii de activitate şi au drept scop câştigul imediat
fără o viziune în timp şi disponibilitate pentru munca durabilă. Mai mult,
sistemul statistic dinainte de '89 este diferit de el actual. Comanda politică şia impus puterea: de exemplu: în vechiul sistem datele privind turismul
internaţional erau considerate secrete iar accentul cădea pe condiţiile oferite
oamenilor muncii, iar azi abundă datele care să dovedescă procesul de
privatizare, în timp ce nu există nimic privind condiţiile privind refacerea
forţei de muncă, etc. Astfel încât cercetătorul sau omul de afaceri nu se poate
folosi eficient de cifrele oficiale. Mai mult, bazele statistice dinainte de 1989
au fost transferate la Arhivele Naţionale, iar Institutul Naţional de Statistică
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la noi există un echivalent românesc care a tradus « satellite » prin « satelit », ori englezescul
“satellite” are şi sensul de “ceva ca o filială, sau utilitate care depinde, însoţeşte sau serveşte la
ceva sau aparţinând de, sau auxiliar etc.“. Şi în română se foloseşte “satelit” în expresii ca “un
cartier satelit al oraşului”, dar sensul nu este citat de DEX. Aşa încât am folosit pentru acurateţe
SSR şi TSA.
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publică o gamă restrânsă de indicatori.157 Pentru cercetători accesul este
foarte greoi, din cauza costurilor. De altfel, o comparaţie între deceniul şapte
şi deceniul nouă ilustrează tocmai eşecul organizării pieţei libere în România
în domeniul turismului, considerat şi prezentat ca o “şansă” pentru România;
sau poate doar al “tranziţiei”?!
Sitseme de analiză complementare. Implicaţiile lipsei lor
Deocamdată, la noi nu există studii ale unor organisme
independente158 care să poată fi folosite pentru verificare sau decizie. În
ţările dezvoltate se derulează o multitudine de programe prin o mulţime de
structuri pentru analiza anumitor domenii sau zone ale turismului. Aceste
studii permit verificarea statisticilor oficiale dar şi o altfel de privire asupra
unui anumit fenomen. Totuşi, o serie de studii au fost realizate de străini, dar
majoritatea rămân închise pentru masa de practicieni. Chiar accesul la astfel
de informaţii este limitat pentru că pur şi simplu nu se ştie că există. În Sibiu,
în ultimii ani s-au derulat159 19 studii privind turismul rural organizate cu
finanţare sau prin structuri externe. Din punct de vedere statistic nu ştim însă
cu certitudine câte gospodării sau construcţii sunt folosite pentru această
activitate, nici rezultatele financiare oficiale sau estimarea celor nedeclarate.
Ca să nu mai menţionez că nu avem încă un "inventar" al adreselor.
O altă "meteahnă", sprerăm de "tranziţie" este relativa secretomanie şi
manipulare politică. În ultimii 10 ani, de exemplu cifrele privind
privatizarea fie au fost indisponibile fie au variat atât de mult de la o
declaraţie la alta încât nu pot fi utilizate de practicieni. Aşa cum vom arăta la
analiza bazei de cazare, statisticile, chiar cele oficiale sunt departe de
realitatea din teren. Iar declaraţiile privind realitatea din teren ţin de
spectacolul mediatic. Paralel asistăm la o ofensivă a diverselor cercuri
externe care îşi verifică sau îşi constituie bazele de date despre turismul
românesc, aşa cum constatăm din acurateţea informaţiilor lor cu ocazia
diverselor licitaţii, proiecte etc.. Henrich Egbert din RFG a beneficiat de
finanţare comunitară timp de 2 ani ca să studieze trader tourism la frontiera
Turciei. Statisticile întocmite împreună cu colaboratorii din Polonia indică cu
157
Scoate buletine periodice, a căror consultare este gratuită, dar o xerocopie se taxează cu
aproape 2 EURO
158
şi aceasta este una din cauzele pentru care România nu “există” pentru cercetătorii vestici,
deci nici pentru oamenii politici, cercetările făcute de aceştia având un caracter confidenţial sau
secret, utilizat în folosul lor.
159
după ştiinţa noastră, fiind participanţi direcţi
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certitudine numărul autovehiculelor, al turiştilor, ghizii, frecvenţa trecerilor
etc. De la Poliţia de Frontieră Română astfel de date (detailate, nu agregate!)
sunt practic imposibil de obţinut. Asociaţia Transportatorilor nu a comandat
nici un studiu privind implicaţiile renunţării la viza Schengen, de unde am fi
putut avea o statistică a turismului auto oficial, gri şi negru. Aceste noi
metode, folosite în economia de piaţă sunt prea puţin cunoscute la noi şi încă
departe de a găsi mijloacele de finanţare şi organizare. Probabil că la
serviciile speciale se cunosc capacităţile de vacanţă nou construite ca
reşedinţe secundare, dar în practică astfel de date lipsesc; cum să iei o decizie
privind cateringul sau o rată realistă de asigurare?
Putem conchide că pentru a face faţă exigenţelor globalizării trebuie
să putem folosi statisticile internaţionale dar şi să dezvoltăm baze de date
specializate care să permită decizia ex ante. În acelaşi timp trebuie urmărită şi
însuşită tehnica folosirii noilor construcţii statistice internaţionale, respectiv
SSR şi TSA, care obligă la mare atenţie în compararea datelor dinainte de
deceniu nouă şi a celor începând cu 1990 pe care le găsim publicate.
3.14 Evoluţii în sfera calităţii serviciilor turistice.
Calitatea totală este definită ca ansmblul de principii şi metode
aplicate într-o întreprindere, în cadrul unei strategii de ansamblu vizând
ameliorarea permanentă a calităţii produselor şi serviciilor realizate prin
îmbunătăţirea continuă a funcţionării şi performanţelor acelei unităţi.160
Este deosebit de greu de abordat “totalitatea” problemelor privind
calitatea serviciilor în turism. Domeniul este deosebit de vast: calitatea
lenjeriei presupune aplicarea normelor privind standardele pentru fiecare
categorie de unitate turistică, începând cu achiziţionarea, depozitarea,
manipularea, întreţinerea (spălare, reparare, curăţare etc.) şi distrugerea ei;
curăţenia spaţiilor poate fi deosebit de complexă, ca în cele destinate
bucătăriilor sau bazelor de tratament, folosirea combustibililor trebuie să
respecte normele de siguranţă şi poluare din ţările unde sunt folosite
mijloacele de transport, dar şi din cele din care vin clienţii, asta în condiţii de
randament maxim; calitatea este deseori legată şi de siguranţă ca în cazul
transportului aerian sau al mijloacelor de agrement de pildă, sau poate fi
foarte greu comensurabilă, ca în cazul prestaţiei unui ghid interpret, a vitrinei
160

Petrescu I., Dragomir C., Cismaru G., Managementul afacerilor economice internaţionale în
industria lemnului, Ed. Lux Libris, Braşov, 1998 p. 98 după Sava R. Componente manageriale
în creşterea profitabilităţii firmei turistice – Teză de doctorat, Universitatea “Lucian Blaga”
Sibiu 2003
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unei agenţii, a atractivităţii unui pliant sau logo-ul aplicat pe un serveţel sau
desingnul hârtiei igienice, sau poate fi tratată după criterii uneori opuse sau
chiar ireconciliabile, ca de exemplu calitatea produselor alimentare, din
punctul de vedere al legislaţiei ţării de destinaţie dar şi al celei a ţării de unde
provin turiştii. Revăzând anexa 1 pe fiecare poziţie realizăm vastitatea
legislaţiei (şi nu numai) privind serviciile turistice. Dar şi poziţiile
concurente în care trebuie să ne plasăm mereu: cea de turist, de prestator
sau de beneficiar social. În plus trebuie să adăugăm şi calitatea actului
politic, social şi legislativ care trebuie să guverneze activitatea turistică, a
“mediului” în care se desfăşoară, din calitatea căruia decurge nu numai
volumul activităţii turistice dar şi calitatea ei. Orice greşeală în calitate este
aspru pedepsită de client.
Ne oprim aici cu cea ce numin problemele “clasice” ale calităţii şi
care sunt de competenţa sistemului de învăţământ pentru cadrele din turism
sau pentru organele de control. Un nou concept a apărut, concept care le
include pe cele amintite mai sus dar care circumscrie noua poziţie a
turismului, noul său mod de a fi, noua sa calitate obţinută prin saltul din
ultimii ani: calitatea vieţii, valorile competitive din activităţii de turism şi
leisure.161 Termenul de calitate a vieţii referitor la turism şi leisure cu greu
poate fi găsit în literatură.162 Un alt concept, foarte apropiat de acesta este
dezvoltarea durabilă, calitatea vieţii fiind scopul dezvoltării sustenabile.
Calitatea vieţii înseamnă, după Max-Neef “modul în care trăim propiile
noastre vieţi”163, modul în care satisface cele 9 nevoi umane fundamentale:
subzistenţa, protecţia, afecţiunea, înţelegerea, participarea, distracţia,
creativitatea, identitatea şi libertatea. S-au conturat două concepţii: al
societăţii de consum, bazat pe folosirea nelimitată a resurselor pentru o
societate a bunăstării şi cel al societăţii conservatoare, care doreşte să
îmbunătăţească calitatea vieţii printr-o dezvoltare sustenabilă.
Conceptul de calitate a vieţii este unul holistic, multidimensional şi
interdisciplinar concentrat asupra întregii societăţi. Turismul şi leisure trebuie
să fie privite ca o parte integrală a actualei societăţi (postindustriale) şi a
organizării ei. De aceea trebuie privite ca “unelte” care pot fi folosite pentru
161
suntem nevoiţi să folosim în continuare această denumire, întrucât echivalentele româneşti de
tipul distracţie, agrement etc. nu sunt suficient de cuprinzătoare. V. anexa 3 pentru definiţia
termenului
162
totuşi, conferinţa ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) din iunie 2003 a
avut ca temă “Quality of Life”. În cele ce urmează ne sprijinim expunerea şi pe comunicările:
Postuma, A. – Quality of Life: competing value perspective in leisure and tourism şi
Marciszewska, A. – Leisure time use of the Internet and the Quality of Life.
163
“the way we experience our lives”
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satisfacerea nevoilor sociale. În acelaşi timp sunt o industrie performantă care
poate contribui la bunăstarea unei regiuni date. Normal, valoarea economică
a turismului nu poate fi pusă în discuţie, eventual, aşa cum am arătat,
supralicitarea ei. Dar turismul face şi o “distribuţie” a cunoştinţelor despre o
regiune, o comunitate, ridicând calitatea experienţei turistului. Postma
consideră că trebuie să se întrerupă actuala gândire consumeristă şi să se ia în
calcul o multitudine de valori care să permită cuantificarea turismului şi
leisure - complex integrate în societatea de azi. El defineşte “apropiate
tourism” sau “quality of tourism” ca turismul care încercă să ia în calcul
nevoile şi orientările valorice ale principalilor actori, ca de ex. turistul,
industria şi comunitatea şi căruia să îi pese de o justă măsurare a intereselor
într-un mod cinstit şi democratic. Pentru exemplificarea celor trei direcţii
foloseşte următoarea schemă.

Turistul

Industria
calitatea
oportunităţii

calitatea
“trăiriilor”

calitatea
turismulu

Calitatea vieţii

comunitatea

Natura societăţii vestice se schimbă. În era post-industrială
societatea vestică cunoaşte schimbări demografice, tehnologice, sociale şi
politice. O’Sullivan & Sprangler în Experience Marketing argumentează
trecerea societăţii vestice de la recompensele economice spre cele psihice.
Într-o lume a abundenţei devine prioritară nevoia pentru “trăiri”
(experiences). Consumul, în viziunea lor nu va mai creşte standardul de viaţă
ci va creşte calitatea vieţii. Ei împart prestatorii în “creatori” (makers) –
prestatori de servicii care crează trăiri ca elemente principale ale serviciilor
lor (leisure, călătorii, ospitalitate şi agrement) şi ”valorificatori” (enhencers)
– prestatori care folosesc trăirile pentru a creşte gradul de satisfacţie al
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participanţilor sau pentru diferenţierea serviciilor lor de ale concurenţei
(segmentele personalizate ale industriei serviciilor ca spitale, linii aeriene,
supermagazine, biserici). Ei subliniază importanţa faptului că o “trăire”
include: clientul, furnizorul, alţi participanţi la experienţă, interacţiunea cu
experienţa ca atare.
Din punct de vedere al comunităţii contribuţia potenţială pe care
turismul poate s-o ofere comunităţii gazdă trebuie să fie contrabalansată de
costurile de oportunitate, la care se adaugă restricţia ca beneficiile să poată fi
menţinute pe termen lung. Calitatea turismului este unul din elemente, dar
important, din conceptul mai larg de destinaţie turistică.
Teoria ce se va dezvolta în jurul acestui concept se va baza pe
practica noului fel de turism, turismul “trăirilor”. Este clar că aceste valori
sunt limitate la societatea ţărilor bogate, dar şi destinaţiile din restul lumii
trebuie să le cunoască pentru a putea răspunde exigenţelor turiştilor veniţi din
ţările bogate, obişnuiţi cu un nou mod de a percepe serviciile.
3.15 Turismul sustenabil
Sintagma “dezvoltare sustenabilă” a apărut oficial după Summitul
Mondial ţinut la Rio în 1992 şi vrea să acopere, în esenţă tot ceea ce oamenii
trebuie să facă pentru a menţine condiţii de continuare a societăţii umane şi în
viitor, pe pământ.
Primul pas în domeniul turismului (1996) poate fi considerat
“Agenda 21 pentru industria de călătorii şi turism: spre o dezvoltare
sustenabilă a mediului”, un plan sectorial lansat în comun de WTTC,
WTO/OMT şi Consiliul Pământului (Earth Council) deşi încă din 1992
“Codul pentru un turism responsabil pentru mediu”164 a fost introdus de
adunarea generală PATA (Pacific Asia Tourism Association). Similar
menţionăm şi “Codul pentru protecţia copiilor împotriva explotării sexuale în
călătorii şi turism”, ca iniţiativă privată sau raportul “Turismul sustenabil şi
moştenirea culturală” publicat în 1999 de Banca Mondială. Premiul pentru un
capitalism responsabil pentru 2001 a fost accordat lui Marilyn Carlson
Nelson, administrator şi director al Companiilor Carlson pentru a ilustra
importanţa “cetăţeniei” (citizenship) corporatiste a multinaţionalelor, ca
recunoştere a importanţei contribuţiei pe care pot s-o aducă comunităţilor în
care lucrează

164

Code for Environmentally Responsabile Tourism
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Zece ani mai târziu, în 2002 Summitul Mondial pentru Dezvoltare
Sustenabilă Rio Plus 10 de la Johannesburg a încercat să evalueze, în primă
fază progresele care s-au făcut precum şi urgenţele la zi. Pe modelul stabilit
de Comisia pentru Dezvoltare Sustenabilă, raportul “Industry as a Partner for
Sustainable Development” întocmit de WTTC, International Federation of
Tour Operators (IFTO), IH&RA, International Council of Cruise Lines
(ICCL) a încercat să prezinte şi perspectivele turismului, mai ales că 2002 a
fost declarat anul ecoturismului. Raportul prezintă starea turismului la zi şi
separat problemele derivând din dimensiunea sa economică, socială, cea
vizând mediul, în ce măsură industria turistică răspunde dezvoltării
turismului sustenabil, obiectivele viitoare, o propunere pentru continuarea
procesului început. Separat se analizează evoluţiile în sustenabilitatea
turismului în activitatea touroperatorilor, industriei de hospitality, a
croazierelor şi transporturilor terestre cu autocarul sau rent a car, pentru a se
încheia cu o pledoarie pentru dialog.
Summitul a fost însoţit în lume de o serie întreagă de conferinţe,
reuniuni şi alte manifestări dedicate turismului sustenabil. O întreagă
literatură este acum disponibilă pe acest subiect.
Nu vrem să insistăm, România fiind încă departe de a putea susţine
o astfel de activitate turistică. De altfel, summitul de la Johannesburg a arătat
eşuarea iniţiativei de la Rio, atâta timp cât marile puteri economice (şi
turistice) s-au implicat prea puţin sau chiar au evitat-o, unele uitând să
semneze chiar şi accordul.
Turismul este o activitate de sinteză şi adună întreaga economie, dar
şi zonele culturale, sociale, etc. astfel încât el se constituie într-un veritabil
barometru al vieţii. Per contra el poate şi ar trebui să aibă un efect major în
influenţarea întregii vieţi umane. Dar, atâta timp cât adună probleme ale
oamenilor nu poate dărui altceva.
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PARTEA II-A
4. Economia românească în epoca globalizării: exigenţe, restricţii
România, teritorul aşezat pe Carpaţi, numită când “Grădina Maicii
Domnului”, când “ţara în care curge laptele şi mierea”, poziţie stategică, are
un teritoriu de 237500 kmp pe care trăieşte o populaţie de peste 22 de
milioane de locuitori care se mândresc cu continuitatea lor. Deşi aşezată în
“bătaia vânturilor”, mereu primenită de armatele care o călcau sau de străinii
care s-au aşezat aici şi s-au contopit în mulţime, ţara a fost ca un creuzet165 şi
a avut parte de principi166 trecători. Bogăţia i-a fost blestem, de munca
locuitorilor bucurându-se cei puternici. Sunt numeroase paginile dedicate ţării
şi poporului, din păcate puţine într-o limbă de circulaţie care să le facă şi
cunoscute.
Istoria modernă este o succesiune de perioade, care, deşi curg una
din alta au fost net disticte. România contemporană, creată după cel de-al
doilea război mondial, într-o zbatere continuă între puterile lumii, a fost
vândută pentru templele Greciei, printr-un schimb de bileţele, ratificate în
liniştea Posdamului. Ţara va trece printr-o nouă încercare experiment, numită
de data aceasta socialism. După aproape 45 de ani, când noi generaţii ar fi
trebuit să fi uitat ceea ce fusese înainte şi să fie “oamenii noi, multilateral
dezvoltaţi, constructori ai socialismului”, o nouă încordare a istoriei ne
aruncă în cealaltă direcţie, spre capitalismul abundenţei, spre societatea
postmodernistă. Un nou experiment ?
4.1 România în cifre şi date
O analiză bazată pe date statistice este fie imposibilă, fie fără
relevanţă. Imposibilă, pentru că istoria economică a ultimilor 14 ani este
închisă în sertare oficiale, la care accesul este interzis pentru un cercetător
obişnuit, care ar încerca să aibă o perspectivă de ansamblu asupra

165
Într-un fel, după cucerirea romană, acest teritoriu a devenit “america” acelor timpuri.
Colonişti din tot imperiul roman, de toate categoriile au fost încurajaţi şi s-au stabilit aici
formând un “mel pot” antic similar Statelor Unite. Poate astfel se explică permanenţa latinităţii,
latina fiind limba franco iar cei aşezaţi aici, şi urmaşii lor – şi ei bogat hrăniţi de un pământ
darnic – şi-au tăiat rădăcinile pentru noul “promised land”. Mai apoi, Evul Media a fost tot o
perioadă de primenire: armatele în trecere nu aveau interesul să distrugă populaţia rurală de
resursele căreia (hrană, furaje, animale, femei) aveau nevoie la întoarcere sau la o nouă venire.
166
v. Barbu, E. – Pricipele, Ed.
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transformărilor care au zgudit poporul român167. Irelevantă, pentru că, cu
toate că dispuneam de un sistem statistic bine organizat, “fondul” lui este
discutabil. Statisticile care apar după 2-3 ani după evenimente, sunt de cele
mai multe ori contrazise de declaraţiile oficiale ale timpului respectiv, iar
practica ne arată fluiditatea şi labilitatea colectării realităţii, a datelor
introduse în sistem.168
Pentru demersul nostru este suficientă o constatare, nepusă sub
semnul întrebării de nimeni: încă economia românescă îşi compară
performanţele cu anul 1989, anul cel mai de jos al socialismului ceauşist şi
speră, speră să ajungă acel nivel într-un viitor apropiat. Populaţia însă,
compară promisiunile privind eliberarea şi accesul la economia bunăstării cu
greutatea acoperirii nevoilor zilnice, observând din ce în ce mai indiferentă
concurenţa apărută, din păcate aproape exclusiv în domeniul acumulării
primitive sălbatice.
Totuşi: Populaţia României (mii locuitori)
anul

total

urban

rural

%

%

%

1930

14251

3051

11230

100

21

79

1948

15873

3713

12160

100

23

77

1960

18402

5912

12491

100

32

68

1965

19102

7306

11706

100

38

62

1970

20252

8258

11994

100

41

59

1979

22048

10734

11314

100

49

51

1995

22680

12457

10223

100

55

45

2000

22435

12244

10191

100

55

45

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001

Ultimiile cifre statistice indică o creştere a populaţiei stabilite în
mediul rural, ca urmare a reducerii volumului activităţii industriale.
Remarcăm de asemenea creşterea puternică a populaţiei urbane în perioada
comunistă prin masive deplasări de populaţie de la sat la oraş, spre marile
cartiere de blocuri menite să rupă cu trecutul şi să formeze un om nou. În
paralel importante mase de oameni au fost deplasate dintr-o regiune spre alta,
fie prin sistemul deportărilor, fie sub presiunea nevoii de forţă de muncă
calificată în industria în dezvoltare, întâi din regiunile cu mai multă tradiţie
167
în ciuda legiferării transparenţei, mineriadele, efectele lor economice şi nu numai, sunt sub
semnul sfinxului.
168
v. ca exemplu edificator pe cele privind privatizarea
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industrială, pentru a forma personalul noilor uzine din regiunile rămase în
urmă, apoi invers pentru echilibrarea compoziţiei etnice profitând de atracţia
industriei.
România a fost cunoscută ca o ţară agricolă. Secole, decenii a fost
pe rând “grânarul” Greciei, Romei, Constantinopolului, Vienei, URSSului…, apoi a asigurat resursele pentru industrializarea socialistă, pentru plata
datoriilor de război, plus hrana populaţiei, de multe ori neîndestulătoare din
cauza neomeniei şi rapacităţii celor ce îşi bazau bunăstarea pe produsele
româneşti.
Producţia principalelor produse agricole
Total mii tone ( mondial/România)
Media pe locuitor Media la ha
lână brută

1990

1997

1998

1999

kg 1999

3065

2421

2372

2363

0,39

38

22

20

19

0.85

lapte de vacă 481840 466427 478081 480659 79
4156
cartofi
porumb
grâu

5421

5248

5078

226

267586 301556 293377 294332 48

16358

3186

14434

3206

3319

3957

176

479340 586410 614003 600418 99

4313

6810

3627

12687

8623

10935

487

592589 613342 591632 583624 96

2711

7379

2776

7186

5208

4683

209

Numărul animalelor ( la începutul anului)
Total mii capete ( mondial/România)
ovine şi caprine

1990

1997

1998

1999

1772784

1746821

1767388

1778603

16452

10317

9547

8994

porcine

855775

841890

882544

912708

11671

8235

7097

bovine

1430628

1482306

1492260

6291

3435

3235

7194 dar 4797 in 2000
1496828
3143 dar 2870 in 2000

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001
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Azi România se zbate să-şi asigure necesarul de produse alimentare.
Cauzele le vom analiza în subcapitolul următor.
Cea mai controversată problemă rămâne cea a sectorului industrial.
Prezentăm numai indicii, în comparaţie cu cîteva ţări, alese nu întâmplător.
Indicii producţiei industriale (%)
Ţara

1999/1990

ritm mediu anual

1999/1995

România

57.3

-6

83.1

Fed.Rusă

50

-7.4

100

Slovacia

84.3

-1.9

105.6

Ungaria

125.2

2.55

142.4

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001

După 1990, teoria propagandei oficiale şi a specialiştilor din ţările
dezvoltate (mai ales SUA şi UE) era că industria românească era numai o
grămadă de fiare vechi. O amnezie subită a tehnocraţilor vestici (poporul
român nu avea acces la informaţii sub regula secretului) a ignorat că aceiaşi
industrie era un mare producător de armament, unul din primii exportatori
mondiali (azi din 200000 de lucrători mai sunt 35000, şi aceştia prea
numeroşi pentru comenzile care acoperă numai 5% din capacităţi169), că pe
câmpurile petroliere, marile companii vestice se întâlneau cu concurenţii
români, că tractoarele şi automobilele de teren româneşti se răspândiseră în
America de Sud, Africa şi Asia, că produsele chimice româneşti erau mereu
puse sub embargou din cauza raportului calitate/preţ de dumping, că
locomotivele şi vagoanele erau apreciate etc. etc. că flota românească avea

169

în urmă cu nouă ani Romania a exportat armament în valoare de 167,7 milioane de dolari, în
2002 valoarea exporturilor s-a ridicat la numai 43,8 milioane de dolari. În 2001, companiile
autohtone producatoare de armament au reuşit să vândă în afara graniţelor produse în valoare de
numai 24,5 milioane de dolari. "Principala problemă cu care se confruntă în momentul de faţă
industria autohtonă de apărare constă în lipsa de comenzi atât pe piaţa externă, cât şi pe piaţa
interna" - Dan Gabroveanu, director executiv PATROMIL. În condiţiile în care România se va
alinia din punct de vedere al dotărilor şi al echipamentelor militare cerinţelor impuse de NATO,
patronatul din industria de profil estimează că 50-60% dintre societăţile producătoare de
armament vor disparea de pe piaţă. Cererea de armament pe piaţa interna s-a redus considerabil
iar România a pierdut de-a lungul anilor pieţele externe tradiţionale în principal ca urmare a
modificărilor apărute in realitatea internaţională.. Mai mult, pe pietele externe pe care opera ţara
noastră au pătruns state cum sunt Rusia si Ucraina, cu o industrie de armament mult mai
puternică decât a noastră.
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cel mai mare tonaj sub pavilion naţional. Toate sub imbold politic. Dar
Thaecher nu a procedat la fel?
Produsul naţional brut pe locuitor (calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare)
dolari internaţionali
Ţara
1995
1996
1997
1998
1999
România

6095

6595

6422

6153

Rep.Cehă

9770

10870

10380

12197

Slovacia

7380

7460

7860

9624

10430

Ungaria

6410

6730

6970

9832

11050

26980

28020

29080

29240

31910

SUA

5441 ! Metodologii diferite
12840

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001

Ponderea României în PIB mondial în anul 2000 este modestă:
32748 mil. USD 1995 respectiv 0,09%, (0,4% ponderea populaţiei) cu o
creştere anuală de 0,1%, reprezentând 1460 USD 1995 per locuitor respectiv
6442 USD 2000, din care 13% provine din agricultură, 36 % din industrie şi
61% din servicii (după statisticile UN şi Banca Mondială)
După Anuarul Statistic al României în 1999 PIB-ul era constituit
prin contribuţia agriculturii, vânâtoarei şi pescuitului cu 15,1%, a industriei,
inclusiv construţii cu 33,9% şi serviciilor - inclusiv a celor de intermediere
financiară - cu 51%
Comerţul exterior este puternic. Iată cîteva date comparative pentru
1999
Ponderea comerţului exterior a unor ţări în comerţul mondial
ţara
România

Export FOB
1997

1998 1999 1990 1997 1998

1999

0.17

0.16

0.15 0.15 0.26 0.21 0.22

0.19

Rep.Cehă
Ungaria

0.42

0.49 0.48

0.49 0.53

0.51

0.29

0.34

0.43 0.45 0.25 0.38 0.47

0.49

11.58

12.74

Slovacia
SUA

Import CIF

1990

0.15

0.2 0.18

0.19 0.24

12.79 12.69 14.83 16.35 17.41

0.2import FOB
18.68

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001
Este clar că noi avem un deficit. Trebuie să extindem aria
comparaţiilor
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1970

1978

Ţara

Export FOB

Import CIF

România

Total pe
(mil
locuitor
USD) (USD)
1851
91

Total pe
Total Pe
Total pe
(mil locuitor (mil
locuitor (mil
locuitor
USD) (USD) USD) (USD) USD) (USD)
1960
97
8237
377
9087
416

Export FOB

Import CIF

Rep.Cehă

3792

265 3695

258

11747

776

12565

830

Portugalia

949

105 1582

175

2393

244

4791

489

2317

224 2506

594

6345

594

7902

740

42500

209 39756

195 141154

647 182787

838

Ungaria
SUA

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001
Comerţul exterior în 1999
Ţara

România
Rep.Cehă

Export FOB

Import CIF

Total
pe locuitor Total
pe locuitor
(mil USD) (USD)
(mil USD) (USD)
8487
378
10557
470
26834

2610

28783

2800

9815

923

25433

2393

Portugalia

25228

2551

39826

4027

Slovacia

10062

1863

11131

2061 import FOB

24947

2477

27920

2773

702098

2571

1059430

3879

Grecia

Ungaria
SUA

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001

Poziţia de inferioritate se menţine, dar progresul este evident, deşi
perioada de tranziţie marchează o stagnare.
O contribuţie importantă la perioada tranziţiei a adus-o şi politica
ratei de scont a Băncii Centrale
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Rata de scont a băncii centrale (%)
Ţara
Federaţia Rusă

1995

1997

1998

1999

2000

160

28

60

55

25

România

35

40

35

35

35

Ungaria

28

20.5

17

14 …

Polonia

25

24.5

18.3

19

21.5

10.44

8.5

4.59

3.24

3.24

9.5

13

7.5

5

5

….
R.P.Chineză
Rep.Cehă

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001

Banca naţională are încă rate de scont ridicate, după ce la începutul
perioadei a fost principalul instrument în dragarea lichidităţilor spre sistemul
bancar generând blocajul fianaciar şi apoi al sistemului economic, mai ales
cel industrial.
Totuşi, după ce a pierdut în repetate rânduri rezerva ţării de aur
Rezervele de aur la sfârşitul perioadei
milioane uncii aur fin
ţara
România
SUA

1995

1997

1998

1999

2000

2.7

3.02

3.22

3.32

3.37

261.7

261.64

261.61

261.67

261.61

Federaţia Rusă

9.41

16.3

14.74

13.33

12.36

Rep.Cehă

1.99

1.04

0.29

0.45

0.45

Sursa: Anuarul Statistic al României 2001
rezervele României sunt încă solide, ceea ce pune sub semnul întrebării, încă
o dată, necesitatea şi oportunitatea împrumuturilor de la FMI.

4.2 Lungul drum de la socialism la capitalism: tranziţia
După 1989 istoria noastră este foarte densă şi din păcate greu de
cercetat, mai ales în domeniul economic, dar şi politic, majoritatea deciziilor
fiind politice, pentru schimbarea cursului ţării, a drumului ei, cu repercursiuni
în toate sferele: economice, sociale, cultură, artă, etc. Entuzismul românilor a
fost unul autentic. Aruncaţi obligaţi în sistemul sovietic, eliberarea venea ca o
nouă viaţă. Dar o viaţă ciudată. Nu prin şocul provocat de realităţile lumii
200

mult timp ascunse, ci poate din lipsa pregătirii, a antrenamentului pentru
întâlnirea cu vestul, lumea belşugului. Trăind timp de o generaţie în acvariu,
românii şi-au imaginat, au cercetat şi studiat oceanul, valurile, navigaţia,
mersul pe plaje. Dar contactul direct i-a năucit. Era altfel. Dar şi vesticii,
oamenii simpli, cei veniţi la început, au avut aceiaşi surpriză: după zidul lui
Ceauşescu, viaţa, dar mai ales oamenii nu erau aşa cum văzuseră la televizor.
Românii, prinşi sub propaganda mult mai sofisticată şi subtilă a mesagerilor
ţărilor puternice şi bogate, au uitat că lumea este formată mai ales din
truditori, mai ales din cei mult mai săraci decât bogaţii. Au trecut cu frenezie
să construiască - în buna tradiţie a reflexelor îndelung formate - capitalismul,
societatea abundenţei. Nu prea ştiau ce să facă. Mai ales cei mulţi, crescuţi să
execute. Ţara avea de toate, imediat ce exporturile deşănţate s-au oprit. Dar şi
oamenii parcă şi-au luat o vacanţă după lunga perioadă de staţionare în
concentraţionar! Împinşi de cei din vest, trăind în ritmul societăţii globale au
păşit pe drumul tranziţiei, numită mai apoi integrare, sunând mai apetisant.
Se cerea terapia de şoc, evitarea drumului lent. De altfel, cu ocazia aprobării
de UE a planurilor pentru Europa Centrală şi de Est, unul din înalţii demnitari
cerea imperios măsurile energice: “să nu se răzgâdescă”! Poporul român,
blajin şi răbdător din fire, dar şi îndărădnic în faţa noului, care i-a adus de
regulă numai ponoase, s-a împărţit în două. Pe de o parte cei ce doreau să
devină noii capitalişti, care au şi pornit pe drumurile “bişniţei”, ca după 2-3
ani, ajunşi milionari (majoritatea de “carton”) să lanseze sloganul: “dacă nu
noi atunci cine, dacă nu acum atunci când”; începuse acumularea primitivă,
tot “originală”, conform tradiţiei. Pe de altă parte, majoritatea aştepta venirea
noii societăţi. Totuşi o parte au început să lucreze, zbătându-se să reuşească,
să dezvolte, să construiască bătându-se nu cu morile de vânt, ci cu rapacitatea
sistemului hibrid, de tip neofanariot şi neocomunist.
Există o certitudine care rezumă orice demonstraţie teoretică:
după 14 ani spre capitalism nivelul de viaţă a scăzut, este penultimul din
Europa. Majoritatea trăieşte sub sau la limita sărăciei în timp ce o
minoritate, de 1-2% s-a îmbogăţi nemăsurat. Polarizarea a dus ţara spre
una de tip bananier.170 Parcă şi natura stă să confirme această stare:
170
In ultimul deceniu, preţurile la principalele produse au crescut de 1.000 de ori, iar puterea de
cumpărare a românilor a scăzut de cinci ori, rezultă din datele furnizate de INS. In aceeaşi
perioadă, salariul minim brut a crescut doar de 212 ori, de la 13.200 lei, în 1993, la 2.800.000 lei,
la sfârşitul anului 2003, în timp ce venitul mediu a sporit de 233 de ori. Cele mai spectaculoase
majorări de pret s-au înregistrat la articolele de îmbracaminte, încaltaminte, produse
electrocasnice, terenuri, case şi combustibili. In urmă cu un deceniu, o pereche de pantofi costa
1.000 de lei, iar în 2003, un milion. Un costum de haine se găsea la 3.500 de lei, iar în zece ani,
preţul a crescut de peste 1.000 de ori. La produsele alimentare, în schimb, ascensiunea preţurilor
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prognozele indică, pe termen mediu o schimbare climatică majoră, ce va
putea însemna chiar o deşertificare a României.
Măsurile şi politicile economice din această perioadă sunt
numeroase. S-a început cu împroprietărirea chiriaşilor din apartamente.
Aceştia s-au trezit, pentru preţuri modice, proprietari de case aflate la limita
perioadei de garanţie sau de folosinţă, fără reparaţii capitale execute; au
continuat sistemul de trai în comun până la apariţia “bulinelor171”; dar mai
ales costurile ridicate ale întreţinerii i-au obligat să modernizeze. Dar
problema rămâne: reparaţiile capitale sunt acum ale proprietarilor, statul
român şi-a încasat banii şi a scăpat de obligaţie.
A urmat desfinţarea CAP-urilor, transformarea proprietăţii socialiste
în proprietate publică sau spre naţionalizare, restituirea pământurilor,
liberalizarea preţurilor şi a salariilor, a valutei şi mai ales privatizarea. S-au
creat instituţiile economiei de piaţă şi s-a încercat punerea lor în funcţiune.
Din nou forma şi fondul au devenit problema curentă a dezbaterilor şi
deciziilor strategice. Şi n-am citat decât câteva. Căutările continuă, deşi parcă
mai încet, ca şi cum s-a intrat într-o nouă pauză.
Firul roşu, preocuparea obsesivă a celor care conduceau, dar şi a
populaţiei a fost ani de zile, şi încă pentru unii mai este găsirea
investitorilor străini, a capitalurilor străine pentru investiţii.172 De la
început, activitatea a încetat. Se căutau investitorii, la sfatul emisarilor din
vest. Între timp, pe pieţele unde vindeam s-au instalat ei. Am aflat prea târziu.
Metodele privatizării au cunoscut avatarurile lor: metoda MEBO, locaţia de
gestiune, vânzarea directă, raptul, piaţa bursieră, cuponiada, numeroase tipuri
şi metode de licitaţie, etc. Rezultatul: 30% din fondurile existente,
reprezentând proprietatea privată produc 50% din PIB iar 70 % rămasă la
stat, în aşteptarea (cui?) produc cealaltă jumătate. În lipsă de investitori
strategici străini s-a trecut la cei autohtoni: societăţi cu datorii imense la stat
sau la furnizori, cumpără prin firme fantomă active puternice şi se angajează
a fost ceva mai modestă, înregistrandu-se creşteri de cel mult 200 de ori, în special la produsele
lactate şi legume. Acum zece ani, o pâine costa 60 de lei, un kilogram de cartofi, 180 de lei, un
litru de lapte - 85 de lei, iar un kilogram de roşii, 100 de lei. Astăzi, unele dintre ele tind să
devina un lux. O maşina de spălat cât de cât performantă costa, în urma cu zece ani, 7.000 de lei,
iar în zilele noastre, când, ce-i drept, oferta este mult diversificată, o găsim la 15-20 milioane lei.
Dar cele mai şocante creşteri de preţ s-au înregistrat la combustibili. In ultimii 14 ani, preţurile la
benzină ne-au uluit cu creşteri de 3.000 de ori, iar la motorină, de 6.571 de ori. După ziarul
Gardianul din 29 ian. 2004
171
imobilele care nu mai prezintă siguranţă în caz de cutremur au fost marcate cu o bulină roşie.
172
între 1991 - 2003 volumul investiţiilor străine a atins 10 miliarde de USD (după Agenţia
Română pentru Investiţii Străine (ARIS), echivalentul aproximativ al datoriilor acumulate.
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la restructurări, la modernizări consistente. Şomajul creşte, salariul real
staţionează, nivelul de viaţă scade. Imaginea României în străinătate fie nu
există, fie este în stricare.
Primul ministru în funcţie la data întocmirii materialului, Adrian
Năstase puncta comentând poziţia băncii centrale privind oportunitatea de a
retrânge creditul către populaţie: “Trebuie să înţelegem că, în România, sunt
folosite ceea ce eu am numit «aspiratoarele de bani». Imediat după revoluţie,
primul aspirator a fost cel care viza economiile oamenilor, banii de la saltea,
şi ei au fost consumaţi rapid pe maşini second hand din Occident. Apoi, valul
următor, piese de schimb173, care erau foarte scumpe, şi în felul acesta douatrei miliarde de dolari s-au dus rapid din economii. Acum, din păcate, şi asta
este sigur un lucru la care trebuie să fim atenţi, se strâng banii din câştigurile
viitoare”. Pare ciudată această constatare realistă, mai ales că la momentele
respective nu am găsit nici un avertisment, cu atât mai puţin o campanie de
informare a populaţiei. Dimpotrivă, apariţia maşinilor second hand era
prezentată ca o ilustrare a libertăţilor societăţii belşugului. Politica vestului
privind economia românească, dar mai ales lipsa de reacţie a factorului
politic românesc, responsabil major cu apărarea ţării şi poporului, mai ales
acum când războaiele sunt mai ales neconvenţionale, economice - idee bine
cunoscută şi la noi încă din deceniul opt - este bine ilustrată de evoluţia
producţiei şi pieţii medicamentelor: în primii ani, fabricile producătoare şiau pierdut pieţele tradiţionale, apoi pe cea internă. Standardele vechi cereau o
anumită viteză şi putere de reacţie a medicamentelor, mult mai lentă şi mai
redusă decât cea a medicamentelor din occident, unde politica de abordare a
omului bolnav era alta, aşa cum am arătat. La noi, politica în acest domeniu a
fost diferită şi populaţia avea o obişnuinţă la alt nivel decât cel din vest.
Numeroase ajutoare, gratuite, sosite cu ocazia revoluţiei şi mai apoi,
includeau şi mari cantităţi de medicamente, care fiind mai rapide au indus
ideea superiorităţii lor, deşi medicii ştiau diferenţa. Prin dezorganizarea
sistemului de asigurări de sănătate, a trimiterilor în staţiuni pentru cură, la
preţuri modice dispăruse o modalitate majoră de terapie. În schimb, pe piaţă
au intrat medicamentele laboratoarelor globale, la preţuri adaptate la nivelul
pieţii interne, folosind, de regulă altă denumire pentru a-şi menţine preţurile
pe pieţele de bază. Campania a fost bine elaborată, folosind reprezentanţele
create în ţară şi tot arsenalul tradiţional în astfel de cazuri: vizite plătite de
documentare, demonstraţii, mostre gratuite, livrări de probă gratuite etc.
pentru crearea dependenţei, mai puternice decât în cazul stupefiantelor,
173

v. capitolul “Turismul de bişniţă” şi cercetarea făcută de germani
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medicamentele fiind legale. Aceasta a fost o evoluţie normală - o dată cu
deschiderea spre pieţele globale - asigurând asimilarea progresului tehnic de
vârf în practica terapeuticii. Dar, industria producătoare de medicamente
românească a fost sacrificată. În primii ani, subcapitalizată, a pierdut şi
contactul cu piaţa mondială prin privatizarea personalului din întreprinderile
de comerţ exterior de profil, care a instituit un monopol pe desfacere, dar şi
pe informaţie, chiar în perioada liberalizării preţurilor şi a tranzacţiilor
valutare. Până fenomenul a fost constatat empiric de producători, aceştia
pierduseră partida: singura şansă rămasă a fost înregimentarea în sistemul
global, într-o poziţie dependentă. Piaţa internă a fost oferită gratuit,
laboratoarele globale asigurându-şi profituri mari ţinând preţurile la limita
superioară a puterii solvabile de cumpărare, erodând nivelul de trai şi aşa
scăzut, dat fiind că medicamentul este un elementul prioritar de înlocuire,
chiar faţă de alimentaţie sau îmbrăcăminte, întreţinere. Şi este doar unul
dintre multele exemple posibile.
Nu avem intenţia nici măcar de a inventaria istoricul tranziţiei în
România. Faptele sunt recente şi cunoscute. Nu putem nici să facem o
expunere ştiinţifică a privatizărilor din România. Subliniem însă că
societăţile globale, capitalurile transnaţionale au avut un scop precis, azi
devenit evident: piaţa românescă şi scoaterea României de pe pieţele
tradiţionale174. Azi, după ce transnaţionalele s-au instalat pe aceste pieţe,
firmele româneşti sunt chemate să subcontracteze. De multe ori comisionul
perceput este mai mare decât valoarea contractului. Cazul recent al
reconstrucţiei din Irak este elocvent. Sau revenirea pe piaţa rusă cu producţia
de utilaje petroliere. Piaţa internă, trebuia să fie moneda forte în tratativele
României. Înzestrată de natură cu aproape tot ce-i trebuie, România putea să
se satisfacă aproape în întregime din resursele proprii având şi sistemele de
producţie necesare. Deschiderea pieţelor trebuia plătită. Neştiinţa, sfaturile
174

Reprezentanţii multinaţionalelor prezente pe piaţa românească susţin că activităţile din
Romînia contribuie substanţial la îmbunătăţirea rezultatelor financiare internaţionale ale acestora.
Uneori pricipalul motor de creştere a multora dintre multinaţionale este activitatea din Europa de
Est, cu precădere din România, Bulgaria sau Rusia. Considerată regiunea cu cel mai mare
potenţial de crşstere, Europa de Est şi implicit România a devenit o destinaţie spre care ţintesc tot
mai multe companii străine şi datorită rezultatelor neaşteptat de bune ale companiilor care au
avut curajul să investească aici. "Datorită inaugurării de noi magazine, cifra de afaceri din
România va progresa mai repede decât cea din Franţa", a declarat Jean Michel Arnauld,
directorul general Hyparlo, grup independent şi francizat al grupului Carrefour. Cifra de afaceri
realizată de Hyparlo în Romania, mai spune acesta, reprezenta, în 2003, 13 la suta din cea
realizată în Franţa, iar pentru 2006 se preconizeaăa ca va ajunge la 50 la sută. Şi, ca pentru o
ilustrare a distanţei dintre « teorie » şi « practică » principalii mari cumpărători startegici străini
au ca acţionar principal sau majoritar statul lor: Renault, OMV, etc.
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greşite sau interesate în alte direcţii au dus la paradoxala situaţie că grânarul
Europei nu are grâu. În condiţiile în care silozurile din zona liberă de la
Constanţa sunt pline cu grâu românesc din producţia anului trecut sau a
acestui an, ca şi multe din Bărăgan şi aşteaptă ordinele proprietarilor străini
privind livrarea către importatorii români. Iar preţul pâinii creşte.
Cele mai multe investiţii directe de capital175 au fost făcute prin
crearea unei interfeţe româneşti, a unei societăţi comerciale locale, ca în
multe altele din ţările fostului sistem comunist. Din studiul pe teren pe care
am putut să-l realizăm am întâlnit două situaţii frecvente. În prima, aportul
părţii române la societatea nou înfiinţată consta din activele existente, aflate
încă în proprietatea statului român, de regulă în proporţie de până la 49%.
(Sistemul este cunoscut şi în cazul societăţilor privatizate prin vânzarea de
acţiuni sau negocierea directă a a pachetului de control). În acest fel, aportul
de capital străin devine minim iar unul din acţionari, poporul român
reprezentat prin Statul Român devine “proprietarul absent” din ţările cu
capitalism clasic. În cel de-al doilea caz, societatea românească este numai
una de complezenţă, de regulă un SRL cu capital de 100000 de lei în care
peste 90% din părţile sociale aparţin unor persoane sau firme fantomă care nu
au nici o legătură juridică cu transnaţionala investitoare. De regulă aceasta nu
sancţionează folosirea mărcii sale, pentru că activitatea în România se
desfăşoară prin cumpărarea serviciilor şi leasingului know-how-ului său, la
preţuri convenabile. În plus, partenerul extern din SRL repatriază cu
regularitate dividentele, fără ca transnaţionala să fie nevoită să facă ea însăşi
nici o investiţie, acestea fiind realizate de partenerii români, cu banii lor prin
achiziţionare de utilaje, formare de personal, etc. la standardele vestice.
Şi cooperarea în producţie a interesat capitalul transnaţional
datorită costului redus al forţei de muncă. Domeniile sunt foarte variate, de la
industria confecţiilor - România revenind pe această piaţa dar prin
intermediul lohnului – la cea high-tech sau de soft.
Să mai adăugăm entuziasta cooperare a statului prin legislaţii
speciale pentru investiţiile mari. Cazul Daewoo este tipic. Daewoo
Automobile a primit prin înlesnirile accordate prin legea specială o sumă cel
puţin dublă faţă de cea la care s-a obligat s-o investească. Poate că noi nu
ştiam, dar pe piaţa producătorilor de automobile era cunoscut orizontul 20002001 pentru lichidarea prin preluare a firmei coreene. În această situaţie apare
175

În perioada 1991 - septembrie 2003 (după Agenţia Română pentru Investiţii Străine - ARIS).
cifra anuală a investitiilor directe în Romania s-a ridicat, în perioada mentionată, la aproximativ
768 de milioane de dolari pe an, cele mai mari sume fiind alocate sectorului industrial (54,3%),
urmat de servicii (16%), comerţ (10,7%) şi transporturi (7,8%).
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inexplicabilă încheierea unui contract cu termen de expirare 2005, fără o
clauză serioasă privind viitorul după expirarea termenului. Este drept,
autoturismele Daewoo sunt bune, profitul obţinut de investitor este de
asemenea consistent, dar modul de a acţiona este caracteristic structurilor
globaliste “loveşte şi fugi”. Ca şi în cazul Dacia Piteşti, din 2005 Daewoo
Craiova nu va mai avea modele noi.
Trebuie să marcăm şi importanţa “siajului” intrării transnaţionalelor
în România. Mici investitori, oameni cu spirit de aventură le-au precedat s-au
le-au urmat. Profiturile obţinute, consistente au fost repatriate pe căi legale,
dar mai ales prin cele ilegale. Cu toată slăbiciunea statului, cazuri din ce în ce
mai numeroase ies la iveală, aproape ca la falimentul unei bănci.
În ultimii ani, prin investiţiile băncilor străine se pare că economia
românească începe să intre în angrenajul economiei de piaţă. Nu putem să
vorbim încă de operaţii de capital, cu excepţia împrumuturilor sau a punerii
în vânzare a creanţelor publice. Tot aici trebuie să punctăm atât garanţiile
accordate de statul român pentru credite externe şi plătite de acesta, dar şi
imensa datorie acumulată. Ori aceasta are un echivalent în sistemul global.
Cum numai o mică parte a trecut spre extern, prin conturile naţionale, restul
este de natură subterană.
Ca o concluzie putem afirma cu certitudine următoarele: atâta timp
cât pe piaţa românească preţul bunurilor de consum, al serviciilor, etc., în
ansamblu preţul existenţei este aproape ca cel din UE - mutatis mutandis atâta timp cât procesele de producţie sunt similare iar productivitatea muncii
în noile societăţi este comparabilă cu cea din vest, diferenţa de salarizare
între 150 EURO/lună şi 2000 EURO/lună intră în mjoritate în profitul
transnaţionalelor prin sistemul pieţei româneşti. La un raport de 1 la 10-20
este greu să admitem contrariu176.
De fapt, insistenţa cu care UE îndeamnă intrarea Românie în
comunitate, în ciuda trucurilor continui pentru obţinerea unor avantaje
punctuale, mai ales după constatarea că autorităţile române se grăbesc să
preîntâmpine cererile – argumentează în aceiaşi direcţie. Cităm după V.
176
Cu un venit lunar de 597 de euro pe lună, un sărac din UE este de nouă ori mai bogat decât un
nevoiaş din România, care are un ajutor lunar de 68 de euro, (după Institutul Naţional de
Statistică din Franţa). Şi în ceea ce priveşte pensiile si veniturile medii, ţara noastră se află într-o
situaţie defavoriuată. De exemplu, pensia medie a lituanienilor ajunge la 100 de euro pe lună, a
ungurilor la 130 de euro, în timp ce în România este de 68 de euro. In statele UE, pensia medie
variază între 1.500 si 2.000 de euro. De o parte şi de cealaltă a fostei "Cortine de Fier"
diferenţele de venituri sunt uriaşe. In Polonia, salariul minim este de 170 de euro lunar, în
Lituania, de 130 de euro, iar în România nu depaseste 68 de euro. In statele din UE, câştigul
minim variază între 1.368 si 800 de euro.
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Laslea – economist şef la Banca Naţională: “Vreau să reamintesc, să fac o
scurtă trimitere la rolul pe care indivizi, deci nici măcar grupe de cetăţeni, ci
indivizi, l-au avut în modelarea discursului european şi structurilor europene.
… la început… în anii ’50 Comunitatea Europeană nu era atât bazată pe
avantaje presupuse pe care le-ar fi adus, cât era bazată pe frică….frica ca
Germania şi Franţa să nu se dezvolte divergent, apoi frica ţărilor mici, Belgia,
Olanda, Luxemburg, Italia de a nu rămâne în urmă faţă de acest motor, apoi
frica celorlalte ţări, incluzând Marea Britanie, de a nu pierde acest tren….
Deci, până la a deveni un tărâm al făgăduinţei şi un loc invidiat de toată
lumea, UE a fost o construcţie făcută de nişte elite împotriva, uneori, a
intereselor grupurilor sociale şi a votanţilor din ţările lor…. …ceea ce
observăm în România este că se structurează un sistem de interese care nu
este neapărat favorabil integrării. … sunt foarte puţine grupuri sociale şi
profesionale care au de câştigat din reguli clare şi din legi aplicate conform
literei şi sunt foarte multe grupuri care au de pierdut…. …sindicatele,
patronatele din industria de stat, funcţionarii din administraţie, patronatele
“individuale” de la firmele particulare… şi atunci… intervine rolul acestor
elite şi mai clar al unor indivizi, al unor politicieni care îşi asumă să împingă
întreagă această agendă economică, prin convingere, prin diverse metode
politice, la limită chiar împotriva tendinţei predominante în societate…. Este
foarte clar ce trebuie să se facă… Întrebarea este: cine să facă şi de ce?…” Ca
o coincidenţă, un alt economist şef al Băncii Naţionale, Daniel Dăianu, în
unul din puţinele studii documentate şi sprijit pe o solidă bază faptică ajunge
la concluzia că prin aderarea la UE, în ciuda fondurilor şi subvenţiilor ce-i
vor fi alocate România va pierde 10% din nivel, care va trebui acoperit din
surse proprii.
Trebuie să vedem semnificaţiile integrării economice a României
atât din punctul de vedere al ţării noastre dar şi din cel al Uniunii Europene.
Uniunea Europeană nu face acte de caritate prin admiterea României
în uniune. Nici nu cred că acţionează dintr-un sentiment reparator, România
susţinând economic ţările europene prin exportul de materii prime vitale,
veacuri de-a rândul prin exporturi de grâne, ţiţei etc. şi oferindu-şi piaţa
internă pentru desfacerea produselor manufacturate ale ţărilor dezvoltate,
fenomen contracarat şi prin deviza “prin noi înşine”. Dimpotrivă, Uniunea
Europeană nu putea să ignore o piaţă de 22 de milioane de consumatori dar
nici o economie care plasa ţara noastră pe primele locuri în lume la exportul
de armament, la producţia de oţel, la flota maritimă sub pavilion naţional etc.
Aşa că se impunea imperativ o soluţie privind coabitarea paşnică, mai ales în
contextul prăbuşirii blocului comunist. Cum forţa Uniunii Europene de a
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asimila economii mari precum cea a Poloniei concomitent cu cea a României
nu era suficientă s-a ajuns la etapizarea integrării. Astfel încât, integrarea
economică a României semnifică, din punctul de evedere al uniunii
încheierea procesului de absobţie a spaţiului fost comunist şi crearea unei
economii şi pieţe europene globale şi a unei pieţe cu o talie suficientă care să
răspundă imperativelor prezentate de Lionel Stoleru177
Din punct de vedere al României integrarea nu este o opţiune.
Nevoia ţărilor dezvoltate europene pentru un nou tip şi dimensiune a spaţiului
economic nu lasă decât două alternative: fie confruntarea, cu rezultatul
imediat al izolării şi al acceptării consecinţelor înfrângerii în timp, fie
negocierea unui compromis care să aducă maximul posibil de efecte
benefice pentru ţara şi poporul nostru. Este evident că cea de-a două variantă
era singura realistă.
Pentru populaţia României efectul integrării stă mai ales în
speranţa unei schimbări hotărâtoare a perspectivei modului de viaţă:
trecerea de la sacrificiu, pentru “apărarea creştinătăţii” sau pentru acceptarea
unei vieţi mizere, la un nou stil, la viaţa îmbelşugată a vestului. Din păcate
această schimbare, acestă trecere, “tranziţie” va fi plătită scump şi populaţia
abia în ultimii ani începe să conştientizeze nivelul preţului cerut. Pe de altă
parte, integrarea în Uniunea Europeană semnifică, uneori numai în
subconştient, pentru majoritatea românilor şi ieşirea de sub semnul
blestemului alegerii între blocuri rivale, a alegerii sub presiune a alianţei,
de multe ori, sub forţa momentului, a “trădării” alianţelor semnate, precum în
ultimele şi trecutele războaie; este împlinirea nevoii de apartenenţă, ieşirea
din izolarea fortuită şi preventivă şi regăsirea identităţii într-o lume
plină de riscuri şi prin aceasta scăparea din singurătate. Acest ultim
aspect este încă un deziderat, România fiind obligată să navigheze cu
diplomaţie, cu maximă atenţie, prin compromisuri şi costuri grele atât între
NATO şi UE dar şi Rusia. Ori după integrare, prin cedarea unei părţi din
suveranitate, prin apartenenţa la uniune, acceptând soarta tuturor celorlalţi
membrii ai noii comunităţi se induce sentimentul, dar şi posibilitatea reală de
a împărtăşi viitorul ţărilor europene dezvoltate şi prin aceasta spargerea stării
de dilemă care ne-a marcat timp de două milenii. Condiţia primă a unei astfel
de “ieşiri” este integrarea economică, semnificaţia ei fiind astfel mult mai
profundă şi mai largă decât ar părea la o simplă analiză.
Avem acum marea meteahnă a societăţii româneşti:
secretomania. Satul românesc avea o viaţă de obşte cunoscută, cu principii şi
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reguli susţinute prin sentimentul de ruşine. O dată cu industrializarea, cu
urbanizarea accelerată şi îngrămădirea unor mase mari de oameni în blocurile
dormitor începe un proces de alienare, dar în paralel şi o tendinţă, pusă în
practică, de a folosi masele din aceste zone prin mijloacele de intervenţie şi
dirijare sociale, clar evidenţiată la Revoluţie sau în alte mişcări ulteriorare.
Înainte de ’89 fosta “aristocraţie” comunistă, o plutocraţie dură s-a separat de
masă, a ieşit chiar din spaţiul civic retrăgându-se în separeurile restaurantelor,
cu excepţia acţiunilor festiviste. După 1990 noua conducere, a doua generaţie
suferă de aceiaşi boală, încurajată poate şi de emisarii vestici, prea puţin
dornici să facă publice etapele viitoare, mai ales costul lor. La publicarea
lucrării noastre, la Bruxelles se negocia dosarul agriculturii: poziţie cu
poziţie: ce, cât, unde, în ce condiţii se cultivă sau se creşte, la ce preţuri şi
standarde de calitate, unde şi cât se vinde, cât se exportă, cât se importă. Este
un proces greu şi cu implicaţii majore. Presa anunţa anecdotic că din 2004
“tăiatul porcului” va deveni amintire, fiind interzis de normele comunitare:
ştire luată ca amuzament de românul tradiţionalist. Dar, în locul unei
transparenţe totale, a informării, al discuţiei publice pentru găsirea de soluţii
– măsurile oricum vor veni, “visul” integrării acceptând orice sacrificii – este
o tăcere totală. Mai mult, un fapt evident: prin accederea la UE cele 45 % din
populaţia României din mediul rural trebuie să se reducă la sub 10%. Nu 35
% ci să admitem că doar 25% este cifra obligatorie: aceasta trebuie să-şi
schimbe ocupaţia, să-şi găsescă un nou mod de a-şi câştiga existenţa. Şi asta
pentru 9 milioane de locuitori, adică cca. 4 milioane de adulţi în putere de a
munci.
4.3 Cine ne ţine pe loc? Izolarea
Romînia este stat naţional de numai 80 de ani. Chiar şi după atâţia
ani, societatea românescă încă îşi mai pune probleme. Frapează, pentru un
“unionist” convins, distinţia care se face, inclusiv de specialişti de mare
marcă, nu numai în discuţii publice dar şi în lucrări tipărite, chiar în manuale
între teritoriu extracarpatic şi cel intracarpatic. Ca şi cum istoria n-ar fi
comună şi prezentul unit. Normal, diferenţe există în toate ţările, chiar în cele
cu pretenţii, şi încă, diferende. Dar sentimentul naţional prevalează natural.
Istoria României este una zbuciumată. Nu numai situarea la Poarta
Orientului (sau Occidentului) şi-a pus amprenta. Starea de vegetare a
neamului românesc, lungul somn, ca o ieşire din timpul istoric a marcat
puternic personalitatea poporului român. O lungă traumă, perioada “oarbă” a
mileniului întâi va apăsa greu asupra resorturilor acestui popor. Nu credem că
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veşnicele războaie au fost cele care au “întârziat” dezvoltarea noastră după
criteriile vestului. Ci în primul rând lipsa unei clase politice de respiraţie.
Atât timp cât au existat principi pământeni aceştia s-au închis în ei, s-au
izolat fugind şi de lumea occidentală dar şi de cea orientală, legaţi de
pământ prin sistemul elector al succesiunii la domnie. Şi religia a fost cea
care a favorizat izolarea. Apoi, pe măsură ce în Europa statele naţionale se
cristalizează, prind rădăcini, se dezvoltă imperii, interesul pentru România
creşte (folosim termenul România şi pentru acea perioadă pentru a marca
unitatea de naţie, deşi despărţită conjunctural din punct de vedere politic).
Poporul român acceptă cu uşurinţă principii străini (ca şi pe oamenii refugiaţi
sau veniţi de bunăvoie şi aşezaţi pe aceste locuri) şi prin aceasta şi formarea
unei elite mixte, în permanetă mişcare, sub vâltoarea vremurilor. Aceasta este
cauza principală care a împiedicat unirea românilor. Chiar atunci când unirea
s-a înfăptuit, presiunea a venit din afară, fie că a fost vorba de ideile
paşoptiste sau de interesul marilor puteri. Unirea parţială a avut nevoie tot de
un principe străin, poate în virtutea obişnuinţei. Dăm mai jos un tablou
privind
Repere ale istoriei formării statului naţional unitar român
1815 Actul Final al puterilor învingătoare asupra lui Napoleon: trasarea graniţelor
europene
1815: Basarabia
Războaie în
trece la Rusia, apoi
balcani de elirecedată şi în final
berare.1828:
schimbată cu
Grecia devine
Dobrogea
independentă
1821-1848: primele “fabrici” de
1821-1848: modernizarea ramuulei, zahăr, paste făinoase,
rilor metalurgice, primele ateliere
conserve de carne, făină, bere,
de fabricat unelte şi maşini agriprelucrat in, cânepă, ţesătorii,
cole. Eliminarea statutelor breslor,
sticlă, porţelan, lumânări
apariţia concurenţei, noi meserii
1848 revoluţiile succesive din cele trei ţări
1849: Transilvania depinde direct
de Viena
1831/1832 Regulamentele
Organice. Reintroduse în 1849
1821: Tratatul de la Bucureşti:
hospodarii sunt aleşi dintre
boierii băştinaşi. 1822 se revine la
domniile pământene. Exemple:
Mihail Sturdza, Gheorghe
Bibescu, Alexandru Dimitrie
Ghica, Barbu Stirbey
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1844: desfinţarea robiei ţiganilor
de pe domeniile mânăstireşti şi
ale statului
1851: se reintroduce constituţia
maghiară din 1848
1856-1858 Convenţia de la Paris
– textul va servi drept Constituţie
până în 1866
1859: unirea Principatelor
1963: secularizarea averilor
mânăstireşti: 1/3 din suprafaţa
agricolă
1864: legea rurală: desfinţarea
clăcii şi împropietărirea prin
răscumpărare; Legea
instrucţiunii publice; Codul
Civil; Codul Penal
1866: prima constituţie. Legea
pentru tocmeli agricole
1866: “monstruoasa coaliţie”.
Vine în ţară Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen. 1
iulie noua Constituţie: monarhia
constituţională
1877: războiul de independenţă

1853-1856
războiul
Crimeii

1853-1854: emanciparea jelerilor şi
împroprietărirea lor
Formarea
statelor
naţionale
Germania,
Italia

1860-1861: Banatul a fost anexat
Ungariei
1861-1867: regimul liberal
habsburgic
1867-1918 regimul dualist austro
ungar: două capitale, două guverne
1877-1878:
războiul rusoturc din balcani

1881: s-a unificat Partidul Naţional
Român din Transilvania
1905: se trece la activismul politic
1913: al doilea război balcanic. România primeşte cadrilaterul
15 iulie 1914 s-a declaşat primul război mondial
1918: unirea de facto: Regatul României, Basarabia, Transilvania, Crişana, Banatul şi
Maramureşul
1925: Legea privind repausul săptămânal
1928: Legea privind ocrotirea muncii femeilor şi copiilor şi stabilirea duratei zilei de
muncă la 8 ore
1929: Legea privind contractele de muncă între patroni şi salariaţi: concediu plătit,
preaviz la concediere
1934-1938 industria cunoaşte o revigorare fără precedent
Din 1939 bugetul este orientat spre armată

În toată acestă perioadă, în lumea de unde se exercită globalizarea,
românii erau rare excepţii, puţine personalităţi care uimeau şi trezeau
211

curiozitatea. Dar nu cunoaştem cazuri importante în care ei să fie părtaşi la
deciziile care priveau lumea. Prezenţe mai mult insolite, nu erau admişi în
cercurile intime ale exercitării puterii sau în cele economice, ale împărţirii
bogăţiei. Nota George Călinescu că românul este cel mai fericit atunci când te
poate primi în casa lui, te poate servi cu bucatele lui şi cu vinul lui, din
pivniţa lui. Ori viaţa socială la acea vreme, pentru majoritatea populaţiei era
limitată la orizontul satului. Elitele iubeau voiajurile la Paris, cancanurile
bucureştene dar nu dovedeau acea vocaţie spre universalul concret, al faptei,
nu al idealului. Puţine personalităţi se impun în perioada interbelică: Elena
Văcărescu, Nicolae Titulescu, câţiva artişti. Dar nimeni în sferele închise ale
tehnocraţiei afacerilor, cu ambiţii de a se impune global. Diaspora urma
tradiţia de acasă: izolare faţă de localnici, râcă şi dezbinare între conaţionali.
Iată de ce n-am avut pe nimeni la Yalta sau la Posdam. Nu pentru a decide,
dar măcar pentru a se informa şi a face lobby (cuvântul exista deja).
Literatura este bogată pe acest subiect. Pentru apropierea de actualitate –
“edificarea” societăţii capitaliste – îl cităm pe Şt. Zeletin, care priveşte
formarea statului român ca datorată exclusiv capitalismului apusean:
principiul generator este banul; instituţiile pornesc din realitatea necesităţilor
de schimb, şi cum d-sa susţine existenţa unui capitalism român, procesul
evolutiv ar merge, deci, de la formă la fond. “Burghezia noastră s-a format pe
cale de revoluţie imitativă. În virtutea principiului independenţei sociale şi a
sincronismului vieţii contemporane, noi n-am trecut prin toate fazele
succesive ale burgheziei, ci am adoptat ultima formă a civilizaţiei
burgheze.…”liberalii” au creat însă “o democraţie bugetară şi nu o
democraţie a muncii”. Mai reţinem, din S. Alexandrescu, pe lângă cele trei
paradoxuri; al aparteneţei, al simultaneităţii şi al continuităţii/discontinuităţii
şi că 178 “… într-o epocă dominată de mass-media, zonele albe nu-şi mai au
locul pe harta lumii. Cultura română începe să fie cunoscută şi din motivul că
toate obiectele culturale trebuie cunoscute.…faptul de a prezenta o cultură de
răscruce devine o calitate în momentul în care frontierele se şterg…”
Urmează apoi 45 de ani de orientare spre lumea slavă a
comunismului, mai accentuată sau mai voalată, dar oricum nelărgind acvariul
în care se trăia. Regulile noii “aristocraţii” erau diferite, ţineau de cele ale
spaţiilor concentraţionale. Tehnocraţia, practic nu exista, fiind înlocuită de
nomenclatură.
Mai adăugăm lipsa comunicării scrise, limba română fiind o limbă
minoră, din punctul de vedere al cititorilor, şi eforturile de traducere, dar mai
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ales de difuzare, fiind nule. Puţinele excepţii ne fac cinste. Dar acestea nu
sunt în zonele active, mobile ale deciziei economice.
The Economist tipărea la începutul deceniului şapte câteva pagini
despre noile generaţii de oameni de afaceri români, referindu-se la absolvenţii
încă existentei Facultăţii de Comerţ Exterior. Ultimii 14 ani au fost duri.
Totuşi, aceşti oameni unde au dispărut? Nu-i găsim nici în marea finanţă, nici
în marile afaceri internaţionale.
Anno Domini 1990 ne-a prins nepregătiţi. Eram, ca de obicei
singuri, închişi în acelaşi acvariu, chiar dacă acum puteam sări în ocean.
Principalii vinovaţi ai greşelilor făcute, ai situaţiei în care ne aflăm suntem
noi înşine. Tehnocraţia mondială a decis. Şi nici o voce românească n-a fost
acolo. La Crans Montana era târziu: se servea banchetul!
Am insistat asupra acestui aspect crucial în mişcarea societăţilor. Şi
pentru că Stalin a spus: “comunismul va veni la putere prin alegeri libere”.
Deocamdată, la noi ponderea excomuniştilor în alegeri a fost: în mai 1990 –
66,3%, în septembrie 1992 37,9%, noiembrie 1996 21,5% , noiembrie 2000
37,0% mai mult ca în Rusia şi Slovacia. Iar vestul “capitalist” dialoghează cu
cea de-a doua generaţie.
4.4 Principii, exigenţe, restricţii privind globalizarea
Globalizarea este un fenomen al economiei contemporane. Ea nu
cuprinde întreaga economiei ci numai anumite domenii şi zone geografice,
eventual majoritatea teritoriului Terei. Ea se manifestă prin diverse forme pe
care le vom numi acum, pentru uşurinţă “capitaluri globale”.
Capitalul global este o stare de fapt, o formă de existenţă, de
manifestare a unui fenomen economic. El nu are principii. Are numai condiţii
de existenţă: profitul maxim cu orice preţ, oriunde, tot timpul.
În fenomenele globale avem două elemente: subiectul (capitalul
global) şi obiectul (populaţia), fie din zone de origine a capitalului global, fie
din zona de valorificare a lui.
Putem avea capitaluri globale oriunde. Astfel, capitaluri din Antilele
Olandeze au devenit principalul investitor în România în acest an, până la
data publicării lucrării. Ori acest capital este de fapt al firmei LNM Holdings
NV care a cumpărat Sidex Galaţi. Întâlnim multe capitaluri globale de interes
regional: Mol din Ungaria, de exemplu. Va trebui să căutăm zona de origine a
capitalului global înainte de a face judecăţi de valoare.
Capitalul global în sine nu are importanţă. El devine sesizabil prin
efectele pe care le produce şi prin originea sa. Efectul se constată în zona de
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origine: aici drenează el profitul, sub forma puterii de cumpărare a populaţiei
legată de acest capital, dar mai ales prin forţa pe care o conferă statului
respectiv. Originea sa arată care a fost “acumularea” care a permis
transformarea unui capital obişnuit într-unul global, pentru că, fie regional,
fie mai larg, capitalul global există numai dacă depăşeşte punctul critic al
taliei.
Singur, capitalul global poate trece neobservat. Din punct de vedere
al efectelor şi originii el devine sesizabil doar atunci când depăşeşte o
anumită masă, exprimată printr-un număr critic, încât să determine în zona de
acţiune schimbări ale economiei şi modului de viaţă. Avem deci ţări “bogate”
şi ţări “sărace” în capital global: unele unde viaţa devine bogată şi altele unde
viaţa devine săracă, din cauza lui, pentru un număr semnificativ de locuitori.
Principala exigenţă pare a fi restrângerea puterii statului, astfel
încât capitalul global să fie liber să obţină profitul maxim în orice condiţii.
Această exigenţă este îndeplinită de ţările bogate, care au acumuări mari şi-şi
pot permite renunţarea la protecţionism, dar numai atâta timp cât intereselele
lor nu sunt ameninţate179.
Principala restricţie este existenţa statului care să-i garanteze, prin
cadrul general sau prin acţiuni particulare, libertatea de acţiune. Această
restricţie este îndeplinită de ţările cu acumulări mici sau datorii, chiar datorii
mari, care nu au forţa de a menţine protecţia economiei naţionale. Fără statul
naţiune capitalul global n-ar putea obţine decât profitul normal. Prin folosirea
statelor naţiune obţine profitul maxim, de tip global monopolist. Puterea sau
slăbiciunea statelor se manifestă, de regulă prin intermediul structurilor
internaţionale de respiraţie regională sau cvasimondială.
O formă particulară o reprezintă capitalurile financiare de pe pieţele
internaţionale. Acestea nu sânt decât starea de monopol, de cartel a
principalelor state care deţin reţelele tehnice şi permit manifestarea
capitalurilor globale.
Mişcarea concretă a capitalurilor globale se face prin intermediul
mercenarilor numiţi tehnocraţi. Aceştia, o dată intraţi în zona bogăţiei
acţionează global, sub sancţiunea dispariţiei în cazul nemenţinerii
performanţelor cerute de capitalul global care i-a angajat.
România nu dispune de acumulări suficiente pentru a fi o zonă de
origine, decât pentru eventuale excepţii sau patrii de complezenţă. Din 1990
acumularea existentă scade continuu ceea ce face tot mai improbabilă trecera
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în rândul ţărilor bogate. Statul Român este slab, cu înclinare spre izolare
(singurătatea în mulţimea partenerilor internaţionali!)
Exigenţă: stoparea pierderii de acumulări şi realizarea de altele noi
în paralel cu întărirea rolului statului. Principalul mijloc este conştientizarea
populaţiei şi folosirea ei; încurajarea şi protejarea dezvoltării unei aristocraţii
şi tehnocraţii naţionale de tip globalist, nu a avarilor sau risipitorilor.
Restricţie: condiţionarea pătrunderii capitalurilor globale pe piaţa
românească, respectiv instituirea de “taxe de folosire” în beneficiul
acumulării interne. Principalul mijloc este încetarea dezbinării şi acţiunea
concertată a populaţiei dominante în cadrul naţiunii, din ţară şi din străinătate.
5. Turismul românesc: demersuri şi mutaţii din perspectiva globalizării
Pentru a găsi principiile, exigenţele şi restricţiile privind integrarea
turismului românesc în structurile globale ale turismului mondial va trebui să
facem o analiză a situaţiei trecute luând în cercetare ambele perioade: cea
comunistă, când România se număra printre primele 15 destinaţii turistice din
lume şi cea a tranziţiei. Prima o vom folosi numai ca element de discuţie
întrucât sistemul politic este total schimbat. Cea de doua numai ca istoric,
întrucât ceea ce interesează este situaţia actuală şi viitorul. Demersul s-a lovit
de obstacole majore: lipsa de comparabilitate între statisticile celor două
perioade, dar mai ales lipsa datelor statistice (atît la Ministerul Turismului, la
Institutul Naţional de Statistică, la Arhiva Naţională cât şi la diverse structuri
internaţionale), mai ales costul, ca timp şi ca bani al accesului la ele,
obstacole la care s-au adăugat dificultăţile de tot felul pentru accesul la
situaţiile privind acţionariatul, compoziţia capitalului, volumul şi natura
investiţiilor, mai ales externe, situaţiile economice şi financiare ale
acţionarilor şi ale societăţilor, strategia lor de viitor. Multe din ultimele au
fost colectate de la Registrul Comerţului şi în ritmul rapid al schimbărilor din
Bucureşti, s-ar putea să nu mai fie actuale la data publicării. Oricum,
tendinţele erau corecte la data publicării. Am fost nevoiţi să insistăm asupra
perioadei 1990-2000 pentru că, unică prin trecerea de la socialism la
capitalism ea explică şi poziţia în care se află turismul românesc şi baza de la
care trebuie să pornească.
Turismul ar trebui analizat sub toate aspectele sale: incoming,
outgoing şi domestic. Turismul intern a reprezentat şi la noi grosul activităţii
turistice, chiar în anii de vârf ai turismului internaţional - 1975 - 1980 - acesta
n-a depăşit 31% (Sursa: Realizări din turism în anul…editat anual de Direcţia
plan finanţe a Ministerului Turismului), majoritatea activităţii încadrându-se
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în trendul mondial. Plecările în străinătate trebuie abordate diferit funcţie de
perioadă şi chiar în interiorul perioadei. Noi ne vom referi la turismul intern
(domestic) şi la plecările în străinătate numai în măsura în care au legătură,
influenţează sau explică evoluţia turismului internaţional, acolo unde găsim
fenomenul globalizării. Găsim rare excepţii, şi ca potenţial în România şi ca
perspectivă în primele două sectoare turistice, ambele fiind marcate de
puterea de cumpărare scăzută a românilor, ca masă, nu ca excepţii. Amintim
numai că plecările în străinătate prin agenţiile de turism nu depăşesc 1% din
populaţie. Restul este turism informal, inaccesibil cercetării, decât eventual
prin investigaţii de teren.
Pentru menţinerea comparativităţii cu turismul internaţional, vom
începe cu prezentarea indicatorilor conform principiilor TSA:
România
2003
Indicatorul180
T&T în interes personal
Turismul de afaceri
Cheltuieli
guvernamentale
Investiţii de capital
Exporturi către
vizitatori
Alte exporturi
Cererea T&T
PIB industriei T&T
PIB –ul economiei T&T
Forţa de muncă a
industriei T&T (3)
Forţa de muncă a
economiei T&T (3)
2013
T&T în interes personal
Turismul de afaceri
Cheltuieli
guvernamentale
Investiţii de capital

180

ROL
md.

Europa
Centrală şi
de Est
% în
Creş
total
-tere
(1)

% în
total

Creşte
-re (1)

63233,9
13165,3
3679,8

4,6
…
1,4

6,2
-1,6
5,1

6,8
…
2,4

27052,8
21930,4

8,2
3,7

5,4
11,5

13898,3
142960,0
25648,9
104139,0
116,2

2,3
…
1,4
5,8
1,2

466,1

Total
mondial
% în
total

Creş
-tere
(1)

8,7
-0,9
6,2

9,9
…
3,9

2,2
0,6
2,8

7,9
8,5

6,4
12,0

9,6
5,9

2,8
3,0

12,1
6,6
4,5
5,1
0,4

3,9
…
2,0
7,7
1,5

11,6
9,1
8,6
8,2
2,7

5,3
…
3,7
10,2
2,6

8,9
2,9
1,1
2,0
0,1

5,0

1,0

5,8

2,7

7,6

1,5

175932
45023
9223

5,3
…
1,5

3,8
6,1
2,7

9,2
…
2,6

6,0
7,0
3,8

10,8
…
4,1

3,7
3,7
3,0

66738

8,3

2,6

8,3

4,3

10,1

4,3

pentru conţinutul indicatorilor v. anexa 102
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Exporturi către
vizitatori
Alte exporturi
Cererea T&T
PIB industriei T&T
PIB –ul economiei T&T
Forţa de muncă a
industriei T&T (3)
Forţa de muncă a
economiei T&T (3)

85253

5,3

7,3

9,1

7,8

6,0

7,1

36790
419062
78833
301673
154,5

2,3
…
1,8
1,6
5,9

3,3
4,3
4,8
4,2
2,9

4,1
…
2,7
9,9
1,9

8,0
6,6
6,6
6,3
3,0

5,4
…
3,8
10,8
2,8

7,2
4,6
3,6
3,9
2,2

2,3

7,5

3,1

8,4

2,4

585,1

(1) creştere reală ajustată la inflaţie; (2) creştere anuală reală ajustată la
inflaţie; (3)mii locuri de muncă
Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Economic Research, www.wttc.com

România are o creştere a contribuţiei industriei şi economiei T&T la
PIB mai ridicată decât media mondială, dar în valoare absolută aceasta este
mai mică, indicând contribuţia mai redusă a turismului la crearea PIB-ului.
Turismul românesc internaţional este departe de rolul turismului din ţările
dezvolate sau din ţările dependente de turism, iar poziţia inferioară în cadrul
ţărilor desprinse din blocul sovietic infirmă sloganul privind şansa turistică a
României, sau cel puţin valorificarea ei pînă în 2003. Situaţia proastă se
menţine şi pentru preliminările pentru 2013, chiar dacă ritmul de creştere va
depăşi ritmul mondial. De notat că forţa de muncă din industria turismului în
2003 este mai numeroasă comparativ, poate pe seama productivităţii mai
reduse. În structură: turismul de afaceri este în poziţie inferioară, ceea ce se
poate constata şi din lamentaţiile privind ocolirea României de către
investitorii străini; normal, aceasta ar trebui să fie un rezultat al evoluţiei
economiei, dar cercetarea de teren arată şi că baza materială specifică este
insuficientă şi necorespunzătoare, dar şi lipsa prezenţei României în mediile
turismului de afaceri. Similar se prezintă, în 2003 şi în perspectivă şi
cheltuielile guvernamentale care se repercutează direct asupra performanţelor
turismului. Şi concluziile sunt similare şi la celelalte poziţii.
Totuşi, turismul internaţional românesc a cunoscut şi alte valenţe.
După numărul de turişti
Anul

1970

1975

1980

1990

1995

1998

1999

2000

Cota de piaţă
% lume

1.38

1.68

2.34

1.43

0.96

0.77

0.79

0.47
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După ponderea încasărilor
Anul

1970 1975 1980 1990 1995 1998 1999 2000

Cota de piaţă % - lume

0.32

0.62

0.34

0.04

0.15

0.06

0.06

0.08

Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Economic Research,
Realizări din turism în anii1970 –1981 editat annual de Direcţia plan finanţe a
Ministerului Turismului

O primă tentaţie este să facem o comparaţie lineară pe coordonata
timpului. Din păcate nu este posibil, datorită sistemelor diferite. Cifrele
absolute trebuie corelate, astfel încât rămânem la trendul procentelor (cotei de
piaţă). Este posibil şi un calcul al încasării medii pe turist. Din păcate,
statisticile contemporane nu sunt atât de analitice şi mai ales sigure. În 19761979181 20% erau turişti “contractuali”, veniţi prin agenţiile de turism ONT
Carpaţi, ONT Litoral, ACR ITIA sau Intercontinental; 41% erau în tranzit şi
39 % pe cont propriu. Încasările erau 49,7% din acţiuni contractuale şi 50,3
% din turismul pe contul propiu. Încasările în devize libere reprezentau 70%,
deşi turiştii din ţările “frăţeşti” reprezentau 50% din sosiri, dar la tarife
stabilite conform contractelor CAER, majoritatea fiind pentru litoral sau
tranzit spre Bulgaria (ponderea tranzitului va creşte spre anii ’80 pe măsură
ce scade şi numărul turiştilor străini). Tarifele de vânzare brute (vom da
numai exemplu Germaniei care a reînceput (?) trimiterile organizate spre
România, pentru celelalte ţări vestice situaţiile fiind similare) erau de 7501000 DM pentru Nekerman, hotel categ. A demipensiune (cu 100 DM mai
ieftine hotelurile de categoria B) iar cele nete, corespunzătoare, între 222–280
DM din care 86-100 DM reprezenta costul avionului (practic aproape în
exclusivitate cu TAROM) iar 136-180 DM serviciile la sol. Revalidăm acum
cele expuse în capitolul privind turismul ca pact social, dovedind că preţul
unei vacanţe pentru un turist dintr-o ţară vestică era modic, raportat la venitul
lui, astfel încât este greu de stabilit cine câştiga şi cine pierdea. O analiză a
coşului de consum este fără relevanţă întrucât datele nu sunt comparabile. Un
lucru este sigur: la începutul anilor ’70 nivelul de viaţă în România era foarte
ridicat, mult mai mare decât în celelalte ţări socialiste şi apropiat de cel din
vestul Europei. Turismul de masă a adus la consum categorii sociale din baza
piramidei, astfel încât, în acea vreme era destul de greu de găsit diferenţe
181
cele ce urmează au la bază datele publicate în buletinele “Realizări din turism în anii 1970 –
1981” editat anual de Direcţia Plan finanţe a Ministerului Turismului şi salvate în arhive private
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substanţiale: piaţa românească era plină de mărfuri, inclusiv din import.
Deosebirile apăreau în infrastructură - deşi peste tot se construia febril - şi
mai ales în ritmul dezvoltării. Aceasta era însă mai greu sesizabil pentru
turişti (majoritatea rămaşi numai pe litoral) sau pentru gazde. În schimb lipsa
libertăţii de expresie şi de mişcare era evidentă. După 1974 lucrurile se
schimbă rapid, situaţia din România deteriorându-se rapid. Revalidăm şi idea
că majoritatea din încasări era repatriată, fie prin comisionul touroperatorului
(german în cazul nostru) adică 750 DM – 222 DM = 528 DM la care se
adăugau mărfurile de la “shopuri” importate special, la cererea
turoperatorului din ţara de origine. Chiar în perioada de vârf a turismului
internaţional (1970-1980) acesta nu reprezenta decât 5,7% în 1970, 4,4% în
1975 şi 4,9% în 1980 din exportul de mărfuri total al României (respectiv 4,4
– 4,5 – 3,7 % pe relaţia devize libere) o pondere mai ridicată revenind ţărilor
socialiste conform acordurilor CAER (totuşi, trebuie spus că sosirile din
URSS era principalele sosiri de turişti străini în extrasezon). Este explicabilă
acum, reţinerea şi chiar opoziţia cuplului Ceauşescu vis-à-vis de turism. Din
punctul lor de vedere, “răul” făcut de contactele dintre localnici şi turiştii
străini nu justificau aportul valutar. Imediat ce nu s-au mai considerat obligaţi
să menţină deschiderea spre lume (concomitent cu ruperea ralaţiilor şi cu
FMI), restricţiile au blocat sosirile din vest, obţinând practic aproape acelaşi
aport valutar din cumpărările de mărfuri prin vauchere şi transferurile
financiare de la rudele din vest spre cele din România, în condiţiile în care
imaginea externă a României arăta o ţară înfometată, situaţie reală în ultimii
ani ai dictaturii. Circulaţia turistică estică, încă sub accordurile CAER şi sub
presiunea lipsei unei mări calde în RDG, RSC, RPP, RPU şi URSS s-a
menţinut aproximativ la aceleaşi cote, deşi soldul balanţei de clearing era
nefavorabil pe relaţiile RDG, RSC şi uşor dezechilibrată cu URSS şi RPU.
Nici ca ocupare a forţei de muncă turismul internaţional nu aducea beneficii
foarte mari: majoritatea bazei de cazare fiind pe litoral, trebuiau detaşate zeci
de unităţi, integral, special pentru sezon. Turismul intern, la acea vreme
accesibil românilor, conducea la o stabilizare a forţei de muncă şi la o
ocupare a disponibilului de forţă de muncă într-o activitate căutată.
După 1990, statisticile disponibile nu mai sunt atât de detailate. Mai
mult, turismul contractual a fost mai mult simbolic. Cele câteva agenţii
româneşti care operau pe piaţa românească au avut încasări mici. Marii
turoperatori au ignorat această piaţă. Relaţiile personale cu diverse firme de
turism nu puteau să înlocuiască fluxul din fostele ţări socialiste, ai căror
turişti au migrat spre vest, această piaţă fiind pierdută ca şi piaţa pentru
exportul de mărfuri şi utilaje. Turiştii vestici, în primii ani au fost în
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majoritate ziarişti, persoane venite cu ajutoare, mici investitori reali sau de
ocazie, care făceau multe drumuri între România şi ţara lor (fiind număraţi de
fiecare dată la frontieră) pentru a pune pe picioare afacerea dorită. Caruselul
celor 16 miniştri sau secretari de stat postdecembrişti pe post de ministru al
turismului, nu a reuşit să refacă legăturile internaţionale ale României.
Dimpotrivă, imaginea turistică a României s-a deteriorat. Dar turiştii străini
au reluat vizitele, urmând normal chemarea unei destinaţii deocamdată
dezorganizată, scumpă şi neprimitoare (cu excepţia locuitorilor). După anul
2000 fluxul turistic de vară în Făgăraş a revenit aproape de normal, unii
turoperatori de talie medie au reluat activitatea lucrând direct cu prestatorii,
pe care îi cunoşteau; noi forme de turism au apărut (biciclete, plute, circuite
cu măgari etc.). La începutul anilor ’90 efortul agenţiilor româneşti s-a dirijat
spre plecări în străinătate, pentru care era cerere mare. În turismul de afaceri
ele au jucat rolul firmelor căpuşe din industrie, prin relaţiile existente între
patronii agenţiilor şi personalul din hoteluri, încă în totalitate de stat şi cu
manageri instabili pe post. În ultimii ani, prin eliminarea vizelor, agenţiile de
turism se restructurează, sunt nevoite să caute noi surse. Au apărut
integratorii pentru turismul intern, agenţii româneşti au devenit divizia
românească a unor turoperatori medii sau grupuri de turoperatori mai ales din
Turcia şi Ungaria, unele agenţii s-au resemnat cu activitatea de revânzare,
altele profită încă de pe urmă transportului pentru muncă la negru în ţările
vestice şi, în sfârşit, unele, cu ceva acumulare au început să fie prezente la
târgurile internaţionale de turism, acum cu o nouă “faţă”. Asistăm în paralel
şi la penetrarea pieţii de turoperatori vestici de talie medie care şi-au deschis
direct sau prin interpuşi agenţii în România, în aşteptarea unui reviriment al
sosirilor internaţionale(?).
Ar trebui să facem şi o încasare medie per turist dar este irelevantă
pentru ultima perioadă, majoritatea turiştilor fiind individuali sau şoferi în
tranzit după izbucnirea războiului din Iugoslavia.
Despre morţi numai bine, dar cu moştenirea lor ne vom mai întâlni !
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Ultima perioadă:
Anuî
/
ţara

Bulgaria

Populaţia
2002
mii.
32748 0.01 2258
5
12277 0.04 7790

0.13

8.74

320

Rep.Ceh
ă
Ungaria

54561 0.16 1025 0.17
0
54371 0.16 9867 0.16

5.26

419 2875 3719 3035 2869 0.16

163236 0.47 3854 0.62
2
Slovacia 22471 0.07 5408 0.09

3.74

România

PIB
%
2000 PIB
mil total
USD 2000

%
%
Încasări din turism
Cota de piaţă %
Po- încamil. USD
pula sări 1990 1995 1998 1999 2000 1990 1995 1998 1999 2000
- ţiei turism
în PIB
0.36
1.11 106 590 260 254 364 0.04 0.15 0.06
0.06 0.08

Polonia

6.3

1.92

932 1074 0.12 0.11 0.21

0.2

0.2

0.7 0.84

0.67

0.8

824 2640 3514 3394 3424 0.31 0.65 0.79

0.75

0.8

1.3

1.8

358 6614 7946 6100 6100 0.14

0.1

0.1
0.6

0.2

0.2

23177 0.07 1983 0.03

1.13

Total
mondial

34409
md.

1,39

620

489

721 1084 1088

461

1.8

0.5

Slovenia

70

1.6

432 0.03 0.15 0.11

22538 0.07 4657 0.07

100

966

12.24 1704 1349 2733 2493 2758 0.65 0.33 0.62

Croaţia

100 6211
mil.

473

954

957 0.27 0.27 0.25

Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Economic Research

Cifrele sunt elocvente pentru ţările foste socialiste. Şi totuşi trebuie
să vedem mai în profunzime. În cifre absolute se constată o creştere a
încasărilor din turismul internaţional, dar inegală. În timp ce Slovenia are o
uşoară creştere, Republica Cehă, Polonia, Slovacia înregistrează adevărate
explozii. România, Bulgaria cunosc creşteri semnificative, de peste 3 ori
(trebuie să ţinem cont şi de baza de la care pornim) iar Croaţia, în ciuda
războiului îşi revine rapid. România pleacă de la o situaţie net
dezavantajoasă, de data aceasta chiar moştenire a regimului Ceauşescu, aşa
cu am arătat mai sus. Cotele de piaţă urmează acelaşi trend, atât că numai
Polonia reuşeşte să treacă de 1% din totalul încasărilor mondiale, iar
republica Cehă şi Ungaria se apropie. Mai mult, raportul România Bulgaria
este de 1 la 3. Este greu de înţeles cum o ţară cu 22,6 mil. locuitori adică
0,36% din populaţia lumii are drept contribuţie la avuţia mondială doar
0,01% în timp ce ţări mici, ca Slovenia (0,03% din populaţie şi 0,07 %
contribuţie) sunt urmate de celelalte care au un raport de cvasiechilibru între
ponderea populaţiei şi contribuţia la PIB-ul mondial182. Numai Bulgaria ne
182

Românii muncesc anual cu aproximativ 500 de ore mai mult decât angajaţii din ţările membre
ale Uniunii Europene (raportul Organizatiei Internaţionale a Muncii privind productivitatea
muncii). În România numărul de ore lucrate pe an se ridică, potrivit Codului muncii, la 2000, în
ţări precum Germania sau Franţa nu se lucrează mai mult de 1400-1500 de ore pe an. Acest lucru
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“însoţeşte”. Dacă însă vom compara cotele de piaţă cu ponderea PIB-ului
respectivelor ţări în totalul mondial vom constata discrepanţe flagrante, care
cu greu pot fi explicate, oglindite şi de ponderea încasărilor din turism în
PIB-ul ţării respective. În schimb, contribuţia turismului la PIB-ul naţional
este diferită, de la 12 respectiv aproape 9 % pentru Croaţia şi Bulgaria - ceea
ce ne arată o dependenţă a exportului de turism - la 5-6% Republica Cehă şi
Ungaria (în valoare absolută de aproape 10 ori mai mari). Polonia este într-o
situaţie similară României, ca raporturi, dar net mai bună la performanţe.
Excepţia este Slovenia, unde, deşi indicatorii turistici sunt buni, economia
pare orientată spre alte tipuri de export.
Oricum, toate statele luate în analiză se încadrează în rândul micilor
beneficiari ai turismului, deşi la un moment dat unele se înscriau în primele
15 destinaţii mondiale. Deşi economia României era considerată, în ţară mult
mai puternică decât a celorlalte state foste socialiste constatăm acum că de
fapt este neperformantă, situaţie elocventă din valoarea PIB-ului per locuitor
sau încăsările din turism per locuitor.
PIB-loc
USD

PIB/loc.

Încasări din

ppp (1)

turism/loc

România
Bulgaria

1460

6422

16

1544

5866

138

Rep. Cehă

5312

13993

280

Ungaria

5455

12484

347

Polonia

4228

9062

158

Slovacia

4162

11250

80

Croaţia

4843

7615

593

Slovenia

11660

11250

483

5632

7416

77

Total mondial

(1) în preţuri recalculate după puterea de cumpărare.

Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Economic Research
se întâmplă pentru că - din cauza slabei dezvoltări a industriei - România este mult în urma altor
ţări la capitolul productivitatea muncii. Studiul demonstrează că numărul de ore de lucru anual
este strâns legat de productivitatea muncii, care este mult mai mare în ţările puternic
industrializate. Ca exemplu este dată Irlanda, care datorită tehnologiei performante ce a generat o
mai bună productivitate a muncii, a reuşit reducerea numărului de ore de lucru anual, de la 1900
de ore cât era în anul 1980, la 1668 în 2002. Aceasta înseamnă că, deşi românii muncesc în
prezent la fel de mult cât munceau irlandezii în anii ’80, productivitatea muncii lor nici nu o
ajunge pe cea din Irlanda, datorită tehnologiei depăşite cu care lucrează.
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Concluzia este alta acum: suntem mult sub media mondială iar ţari cu
puţini locuitori reuşesc să câştige sume importante din activitatea turistică.
Mai mult, observăm diferenţele mari calculate de WTTC între media
aritmetică a PIB pe locuitor şi aceiaşi sumă ajustată prin puterea de
cumpărare. Singura ţară care se apropie de “normal” este Slovenia. În restul
ţărilor, putem să afirmăm că diferenaţa provine şi din economia subterană,
unde turismul joacă un rol major. Coroborând datele prezentate cu situaţia
culeasă din TSA putem concluziona că folosirea datelor derivate (ritmuri,
ponderi, trenduri etc.) poate duce în eroare, dacă nu este dublată de o analiză
a valorilor efective.
În concluzie, deşi avem o ţară frumoasă şi bogată, înzestrată de natură
pentru turism, acesta… lipseşte aproape cu desăvârşire!
5.1
românesc

Puţină

istorie

postdecembristă

a

turismului

Suntem prea aproape de evnimente pentru o privire realistă. Turismul a
urmat şi el mişcarea generală a economiei şi a societăţii, parcurgând toate
etapele. Identificăm cîteva momente particulare acestui domeniu:
- decembrie 1989 şi ianuarie 1990 au fost lunile în care presiunea
antisecuristă a fost mai puternică în turism, lucrătorii de aici fiind în contact
cu organele securităţii şi în virtutea legii în vigoare atunci, privind regimul şi
relaţiile cu străinii. Tensiunile au fost totuşi calme, rezolvându-se relativ uşor,
dat fiind experienţa de viaţă mai diversă a personalului din turism. În plus,
zone întregi nici nu au avut această problemă decât la nivel de conduceri de
întreprinderi.
- primăvara lui 1990: contactul cu străinii ajunşi în România, cu
oficialităţile străine care ne-au vizitat ţara şi care, voles nolens, treceau şi prin
zona turismului au dat un plus de informaţii privind posibilul viitor.183
Ministerul Turismului a intrat în degringoladă, ambiţiile şi deciziile de
conjunctură “rulând” ministru după ministru, ceea ce a împietat asupra unei
activităţi normale într-o societate obişnuită să execute ordine. Totuşi, în
paralel s-a format o mişcare care încerca să profite de imaginea excelentă a
României după Revoluţie – care putea surmonta rămânerea în urmă a bazei
materiale şi a serviciilor – şi să reintre în forţă în turismul internaţional. Mai
183

v. Rotariu, I - Romania who did tell lies ? pregătit şi trimis la seminarul din Grenoble
organizat de Reporteri fără Frontiere, martie 1990
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multe întâlniri s-au organizat pentru a pune în practică reformarea turismului
românesc.
- din toamna anului 1990 până la sfârşitul deceniului: apariţia legii
15/1990 şi a HGR 1228/1990 a trimis turismul spre o altă direcţie. Oricum,
după iunie 1990 marea ocazie de relansare fusese pierdută. La începutul
perioadei au existat forţe care aveau capacitatea să realizeze o dezvoltare şi o
privatizare normală. Au apărut ca acţiuni naturale patronatul, asociaţia
hotelierilor, a agenţiilor de turism etc. care ulterior vor fi reorganizate prin
structurile guvernamentale, în majoritate. Apoi, pe măsură ce devenise
evidentă direcţia în care ne îndreptam, a început acumularea primitivă, de tip
clasic, postrăzboi, dar mai simplă datorită proprietăţii socialiste care aparţinea
întregului popor şi nimănui. Sistemul locaţiei de gestiune s-a transformat întrun mijloc de împroprietărire sau de spălare a banilor iar firmele căpuşe au
proliferat. Efecte dezastruoase au avut furtul din unităţi şi părăsirea multor
unităţi spre degradare, fie pentru bunuri în sine, fie fiind revendicate, fie
pentru cumpărare ulterioară mai uşoară. 1991 şi 1993 sunt anii de boom al
plecărilor în străinătate. Sistemul HORECA a trecut prin şocuri manageriale
(CIS; CIMS; AGA) dar şi generate de diletantism (?!): camere la 1-2 USD, la
preţuri exorbitante, etc., “revendicările” spre împroprietărire ale bazei PCR,
BTT sau UGSR, până la începuturi timide de privatizare, în aşteptarea
investitorilor străini. Apare ANTREC şi Villages sans Frontieres care
lansează turismul în zonele rurale. În a doua parte a deceniului intră pe piaţă
primele capitaluri transnaţionale. Dar, România nu avea o voinţă politică, un
plan, o strategie pentru turism. Interfaţa cu turismul internaţional, cu pieţele a
fost inexistentă, în ciuda unor oportunităţi reale.
- după 2000: în lipsa capitalurilor străine începe vânzarea de active
despre care, în ciuda eforturilor făcute pentru transparenţă, se ştie foarte
puţin. Rezultatul s-a constatat în utilizarea litoralului în vara lui 2003. În
paralel, societăţile transnaţionale continuă pătrunderea pieţii, iar o serie
întreagă de societăţi autohtone demarează şi unele şi finalizează investiţii mai
importante, deşi scandalurile financiare se înmulţesc, dar se rezolva de cele
mai multe ori discret. Încă turismul românesc este în derivă.
Vom analiza principalele probleme ale turismului românesc care sunt în
directă legătură cu globalizarea, pot influenţa destinul lui în lumea de mâine.
Pornind de la trecut, prin prezent spre un viitor posibil.
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5.2 Noţiunea de “destinaţie
destinaţiei România).

sigură”

(imaginea

Practica zonelor cu turism intens, global ne-a arătat că trebuie să
începem cu analiza destinaţiei turistice. Vom căuta să vedem situaţia reală
actuală, cauzele care au condus la aceasta şi posibile ieşiri din blocaj. Va
trebui să definim ce însemnă destinaţie sigură şi dacă România se află
printre ele."Siguranţa" unei destinaţii ţine de decizia politică. Londra sau
Parisul sau New Yorkul prezintă mult mai multe pericole decât Bucureştiul.
Şi totuşi, în buletinele interne sau publice ale structurilor statale (The
Department of Foreign Affairs’ circular letters) sau profesionale situaţia este
diferită. Nu se cunosc cazuri numeroase de anularea a călătoriilor, din
iniţiativa pasagerilor, la Paris din cauza unor evenimente petrecute acolo.
Chiar căderea traficului peste Atlantic după 11 septembrie s-a datorat în
primul rând măsurilor statului: reducerea numărului de curse şi înăsprirea
verificării înscrierilor cât lipsei de cerere184 .
Politicienii români şi-au făcut o mulţime de probleme din cauza
mineriadelor. Ori influenţa lor asupra sosirilor turiştilor străini spre România
a fost practic nulă: întâi numărul turiştilor străini era insignifiat (cu excepţia
celor din ţări limitrofe, ziariştilor şi oamenilor de afaceri care cunoşteau bine
situaţia); apoi România nu era la acel timp o destinaţie turistică
internaţională, nici o singură companie internaţională majoră neoperând în
România. Nu putem da vina exclusiv pe mineriade, mişcări de stradă etc. În
ţările turistice sunt curent conflicte mai mari dar fără influenţă asupra
activităţii turistice. Să nuanţăm: explozia unor bombe în Paris nu a dus la
scăderea sosirilor în Franţa dar Ocealan a "terminat" pentru două veri sosirile
pentru Turcia: încredrea este funcţie de atitudinea puterii, sau a puterilor:
Turcia nu e Franţa!
Turismul este "cartea de vizită" cea mai convingătoare (guvernată de
principiul Apostolului Toma: "să pipăi cu mâna mea, să văd cu ochii mei")
cumulând şansa politică, economică, socială şi culturală.
Imaginea României în străinătate. A fi o destinaţie turistică
presupune a inspira, în prealabil o încredere profundă: turistului,
guvernelor ţărilor emitente, mass-mediei ţărilor emitente. Se câştigă pe
două căi majore: culegerea de informaţii în ţara de destinaţie şi difuzarea lor
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în ţara emitentă; observarea şi difuzarea observaţiilor privind
comportamentului cetăţenilor ţării primitoare în ţara emitentă.
Turiştii: după '90 la noi au venit mai ales străini cu ajutoare,
oficiali, oameni de afaceri pentru testare sau pentru a-şi încerca norocul,
lucrători din mass-media. Turistul obişnuit, clasic, cel pentru vacanţă a
dispărut aşa cum a "dispărut" ONT Carpaţi fără să fie înlocuit, aşa cum a
dispărut o voinţă politică în acest domeniu. În sectorul serviciilor, aşa numitul
capital sunk - intră în investiţia iniţială şi practic nu se mai recuperează
niciodată, conform gândirii clasice - este esenţial şi prealabil, dar micile
firme private româneşti nu l-au avut şi nu le-a ajutat nimeni să-l cumuleze185 mai ales structurile statale prin pârghii economice şi asistenţă diplomatică. De
exemplu la târgul de turism de la Berlin în 1993, 1994 şi mai apoi,
turoperatorii străini nu au avut practic interlocutori din partea
României: “foştii" de la ONT Carpaţi nu mai erau, “noii” erau necunoscuţi şi
vorbitori mai ales de limba română. Iar oferta... Ori o prezenţă la TIB este
foarte costisitoare, iar efortul statului, atât cât a fost, s-a irosit sau a făcut un
contraserviciu. Şi asta într-un domeniu foarte bine structurat, cu reguli clare,
care se predau în sute de şcoli! România s-a arătat total necomunicativă:
chiar dacă am avea acest handicap, influenta persoanelor oficiale este
neglijabilă, ea fiind eclipsată de poziţia grupurilor de influenţă din ţările
emitente. Similar, informaţiile vehiculate de oamenii de afaceri veniţi în
România.
Mass-media din ţările emitente: ziariştii aflaţi în România şi-au
făcut meseria (iar cel putin ziariştii şi diplomaţii noştri ştiau care sunt
regulile, dar n-au avut nici o reacţie: mai precis lipsa de reactie =
complicitate!): şi-au cules ştirile care vindeau ziarul lor, în ţara lor. Nu este
loc de caritate în acest domeniu. Nu putem să ne ascundem şi să dăm vina pe
mass-media internaţională pentru imaginea noastră şifonată. Trebuia să
reacţionăm, aşa cum au acţionat arabii, sudamericanii etc., cum turcii stabiliţi
în Germania oficial i-au obligat pe nemţi să-i adopte, inclusiv după lupte de
stradă! Atitudinea verticală se învaţă; Moise i-a alocat 40 de ani: în deşert!
Căci oamenii vii comunică: cu ce să se laude turistul revenit acasă dacă nu
poate spune prietenilor: "staţi, nu e cum spune la televizor, eu am fost acolo,
am văzut..." Iar turism fără imagine nu este. Şi nu ziariştii fac imaginea
unui destinaţii, ci decizia politică pusă în practică de mulţimea cetăţenilor.
Tito îi amenda pe şoferi dacă nu acordau prioritate absolută străinilor şi nu
erau amabili cu turiştii străini! Aşa s-a lansat, în deceniul şase litoralul
185
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iugoslav! Caracteristica acestor ani privind imaginea României poate fi
rezumată: de la Gavroche-ul Revoluţiei la regatul ţiganilor şi handicapatilor
prin miliardarii corupţi, de carton din "a doua generaţie". (E greu să scriu
aceste cuvinte, dar trebuie!)
Nu insistăm aici asupra poziţiei guvernelor ţărilor emitente. Sunt
convins - şi poate fi demonstrat uşor că destinaţia România a fost boicotată că au fost ei înşişi surprinşi de lipsa de reacţie a noastră, mulţi ajungând să fie
convinşi de "adevărul" mesajelor de intoxicare comandate de ei însişi. Este
surprinzătoare şi pentru ei, obedienţa României la comenzile privind
excursiile românilor în străinătate şi la instalarea "cordonului sanitar".186 Şi
încă: românii, şi înainte de 1989 au avut cel mai mare procent de călători în
străinătate raportat la populaţie între ţările socialiste, eram ţară de taifun la
plecări. De altfel “bătălia vizelor” a fost una din cele mai dure!
Mai trebuie, aici să adăugăm ceva: efortul pentru informare,
pentru educare în spiritul demnităţii. Episodul "lebedelor" din Viena187
este tot consecinţa ignoranţei în turism sau neglijenţei. Un sistem de
învăţământ trebuie să educe şi cum să călătoreşti! În anii '70, '80, dar chiar şi
acum cetăţenii Statelor Unite - acum mai ales cei aflaţi în misiuni, oricât de
neoficiale sau particulare - îţi arătau, dacă aveai noroc să deschizi subiectul,
materialele informative pe care le primeau de la agenţiile de voiaj sau
structuri specializate privind atitudinea şi comportamentul lor în ţara de
destinaţie, mergând până la indicarea vestimentaţiei demne de un cetăţean al
Statelor Unite. Pe Internet, site-ul Departamentului de Stat, care nu dă numai
informaţii actualizate mereu privind condiţiile de călătorie în majoritatea
ţărilor dar şi sfaturi privind atitudinea considerată adecvată. De unde să
suportăm atâta efort? Din 1990, în locul instructajelor securităţii sau ONTului avem zeci de facultăţi de turism, mii de absolvenţi, sute de agenţii.
Nimeni nu s-a născut învăţat. Obişnuinţele se dobândesc! Pe lângă efortul
pentru "privatizarea" bazei materiale, trebuia să deschidem un front şi pentru
EXISTENŢA demnă între oameni! Rezultatele, oricât ar costa vor fi mai
ieftine decât pierderile prin emigrare şi deslânarea sentimentului naţional.
Rezumând: dacă vrem turism - şi trebuie să facem turism dacă
vrem să supravieţuim în lumea globală - atunci trebuie întâi un plan al
186

pentru 85 de state România este “cordon sanitar” impunând condiţii draconice pentru a stopa
sosirile cetăţenilor acelor state în România, de unde ar putea apoi trece în UE
187
în 1990 ţigani români - rromi este un neologism introdus de reprezentanţii UE - au prins şi au
mâncat lebedele dintr-un parc vienez ceea ce a dus la un scandal european - rămas ca exemplu
pentru mulţi ani - ca lipsă de civilizaţie a românilor deşi era vorba de câţiva ţigani obişnuiţi
natural să prindă şi sa manince păsări sălbatice, sau mai bine spus, fără un stăpân prezent
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imaginii ţării şi poporului. Este nevoie de muncă, dar nu poţi exista în
societatea postindustrială, globală fără să trăieşti LA STANDARDELE
GLOBALITĂŢII: acesta este drumul. Altfel s-ar putea să fim folosiţi pe post
de curiozitate turistică precum sunt folosiţi aborigenii din unele ţări. Iar
imaginea este dată de ansamblul unei ţări. Acolo unde substanţă şi fapte nu
sunt, nici imagine nu este.
Cu aceasta numai începe munca laborioasă de construcţie a
destinaţiei turistice. Rare excepţii: câteva localităţi cu centre de informare
turistică, cu site-uri pe Internet etc. nu sunt încă nici începutul. Trebuie să
trecem pe la şcoală şi să învăţăm cum se organizează o destinaţie turistică,
apoi să purcedem la lucru. Să nu uităm că majoritatea turiştilor nu mai revin
decât după un număr de ani, deci nu pot observa schimbările pe termen scurt.
Nici localnicii nu le văd, fiind în cotidian. Dar un călător va remarca imediat
parterele comerciale cosmetizate ale blocurilor dar şi etajele superioare
coşcovite. Comportamentul agresiv al străzii şi explozia de vile şi case de
vacanţă îl va face să ne categorisească drept o ţară “bananieră”. Şi, neoferind
nici o imagine vestică nici una exotică devenim banali pentru turistul
internaţional. Iar explicaţiile ghidului privind patrimoniul antropic îl vor
dezorienta. Ori turiştii vestici consumă, nu cercetează, nu descoperă, chiar
dacă turul se numeşte “discover Romania – simply surprising”. Ei “trăiesc”
conţinutul destinaţiei sigure, construite special pentru ei. Sunt locurile alese
de turoperatorii lor, care nu riscă de dragul nimănui.
5.3 "Teoria" turismului ca şansă a relansării economice în
perioada tranziţiei
Aproape toţi politicienii şi toate programele politice au statuat, după
1989 cele două şanse ale dezvoltării României: turismul şi agricultura. Ele au
fost susţinute puternic de oficialii străini aflaţi în vizită la noi. Dacă pentru
omul obişnuit această afimaţie părea credibilă, pentru economişti şi oamenii
de afaceri trebuia să fie un semnal de alarmă iar pentru politicieni momentul
unor explicaţii, cel puţin cu statele din UE. Se cunoaşte complexitatea şi
greutatea dosarului agricol comunitar: ori o agricultură românească
performantă s-ar fi adăugat problemelor deja existente implicând mijloace
speciale de acţiune. Totuşi, în acest domeniu nu s-a intrat în detalii.
Similar cu turismul. Şansa relansării economice prin dezvoltarea
turismmului trebuia să ridice câteva semne de întrebare - probleme evidente:
- perioada pe care o parcurgem este una fără precedent: trecerea de la
socialism la capitalism. Formula adoptată de noi, în lipsa unei susţineri
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occidentale similare cu aceea pentru Cehia, Polonia, Slovenia sau
Ungaria este una de tip american, al liberei concurenţe dure, chiar
sălbatice. În lipsa unui precedent era foarte greu de imaginat reacţia
populaţiei: ori în turismul contemporan tocmai populaţia în ansamblul
ei este factorul determinant.
activitatea turistică necesită o infrastructură minimală: autostrăzi, căi
ferate, amenajări aviatice la standarde cel puţin compatibile cu cele din
ţările de origine a turiştilor
pentru o ofertă normală (am evitat deliberat cuvântul "competitivă“) este
nevoie de o economie care să poată susţine activitatea turistică la
nivelul internaţional. În pofida diferenţelor de salarii, aproape toate
elementele locale ale produselor turistice au preţuri cel puţin la nivelul
celor vestice, astfel încât pachetul final nu poate coborî la nivelul
acceptabil al pieţei vestice.
între zonele emitente şi România a fost o ruptură de cel puţin un
deceniu, din 1980 până în 1989 turismul de incomig fiind practic
inexistent. "Reîntâlnirea" a fost şocantă pentru ambele părţi. Lipsa de
comunicare ulterioară şi a sprijinului occidental al statului sau al
structurilor turistice au dus la "ştergerea" ţării ca destinaţie turistică
turismul mondial se desfăşoară între ţările dezvoltate. Cvasitotalitatea
studiilor arătau din anii '85 că polul turistic se va muta spre Pacific, unde
pe ambele maluri trăiesc deja peste 100 de milioane de milionari. Europa
a intrat în modernizarea întregii "destinaţii" încă din '90. Ori, cele trei
"banane188" europene: cea a turismului de afaceri (Londra - Zurich poate
Milano), cea a turismului de litoral (sudul Europei, cu malul nordic al
Adriaticii şi Turcia încă în aşteptare) şi cea a turismului verde (turism
rural, urmând Nordul Europei din Portugalia până în Finlanda) erau deja
din '90 bine conturate. A patra "banană", mai mult teoretică ar fi trebuit
să cuprindă zona Europeană a spaţiului ex comunist până la Pacific peste
Siberia. În această zonă ar fi trebui să fie şi România. Dar nici un studiu,
demn de luat în seamă nu a depăşit linia Budapesta - Varşovia. Din
această cauză, pe hărţile turistice ale marilor touroperatori pe aceeastă
zonă se putea scrie şi "hic sunt leones".
amenajarea infrastructurii minime implică sume foarte mari.
Singurele fonduri vestice cheltuite pentru România au fost cele pentru
explorare şi consultanţă. Majoritatea structurilor cu greutate în decizia
turistică s-au retras încă din '93. Dacă adăugăm şi lipsa unui program
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G.Richards – Inovation in cultural tourism – ATLAS 2001 www.atlas-euro.org a lansat teoria
“bananelor” după forma regiunilor turistice majore identificate în Europa
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(plan de afaceri) guvernamental sau naţional trebuia să se pună sub
semnul întrebării "lapalisada" "şansa turistică a României" şi să se pună
pe tapet problema degradării bazei materiale turistice şi prin aceasta şi
privarea populaţiei de "concediu", ca element al standardului de viaţă şi
eventuala ei reacţie la cursa privind trecerea la "capitalism"
Accentul propagandistic pus pe turismul rural a dus la rezultate
modeste. În plus populaţia începe să realizeze că acesta poate fi doar un
aditiv la activitatea de bază. De altfel, încă, majoritatea, inclusiv a celor care
lucrează în turismul românesc nu fac deosebire între turismul rural (vacanţe
în zona rurală, pentru evadarea din marea aglomeraţie, dar în condiţii de
confort normale), turismul agrar (vacanţa la ţară pentru a participa la viaţa
gospodăriei, inclusiv la muncile agricole), turismul ecologic (pendulând pe
întregul spectru al ecologismului de la alimentaţia ecologică, la participarea
la ecologizarea unor zone. La data editării lucrării România avea omologate
de UE doar 2 produse alimentare ecologice). Turismul rural a apărut în ţările
vestului Europei mai ales ca alternativă, ca supapă pentru dezvoltarea zonelor
rurale dar şi mijloc de scădere drastică a preţurilor faţă de marile oraşe; şi azi
se preferă folosirea cazării în sate apropiate de marile oraşe, uşor accesibile
cu autoturismul sau trenul sau autobuzul pentru preţurile avantajoase.
Turismul agricol este legat mai ales de nevoia locuitorilor tineri din marile
conurbaţii urbane de a trăi ceea ce nu văd decât în filme sau a persoanelor de
vârsta a treia care vor să-şi astâmpere nostalgia tinereţii. “În privinţa
turismului în România, trebuie să spun că aici toată lumea se închină la
agroturism ca la o incantaţie religioasă. Însă ceea ce face ca turiştii străini să
vină în România este hotelăria tradiţională. Aceasta reprezintă “batalionul de
bază” în turism. Însă, am fost la o agropensiune la Dâmbovicioara care nu
avea prevăzut sistem de izolaţie fonică la cabană, iar proprietarii trebuiau să
intre pe sub piele turiştilor…”189. Ca să nu mai vorbim de evacuarea
dejecţiilor şi apelor reziduale… Întâi, sau concomitent trebuie construite şi
utilităţile în sate şi unităţile turistice prestatoare la sate. Plus drumuri,
telefonie, poştă, chiar… curent electric.
Totuşi, în 1990 au fost făcute eforturi pentru punerea în operă a unei
politici unitare şi coerente privind relansarea turismului românes. Chiar de
atunci au fost sesizate principalele probleme ce vor fi întâlnite.
Exemplificăm:
189

Weisz, J.C. – vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale de Turism din Franţa, director al
turismului din Saint Malo, interviu în ziarul Tribuna
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“Să trecem în revistă şi principalele forme de bază materială, fără de care
activitatea turistică este imposibilă, după deţinătorii lor:
- unităţile Ministerului Turismului de cazare, alimentaţie publică,
transport, tratament, agrement etc. şi de agenturare turistică;
- fostele unităţi ale Trustului "Carpaţi", întreprindere integrată cuprinzând
atât baze de cazare, alimentaţie publică, agrement, transport cât şi unităţi
productive agricole, de producţie meşteşugărească, etc.
- fostele unităţi de cazare, alimentaţie publică şi tratament ale UGSR,
UNCAP, UICC, Ministerul Sănătăţii şi agenţiile Ministerului Muncii şi
ale UGSR, UNCAP, UICC, Ministerul Sănătăţii.
- taberele şi coloniile de vacanţe ale pionerilor, elevilor ale Ministerului
Învăţământului.
- baza materială şi agenţiile turistice ale BTT-ului.
- casele de vânătoare, de odihnă, etc. terenurile de vânătoare şi pescuit ale
Ministerului Silviculturii, AGVPS etc.
- baza materială a diverselor întreprinderi, instituţii, asociaţii etc.
- baza materială a Cooperaţiei de Consum.
- baza matarială a Automobil Clubului Român.
- infrastructura generală privind transportul public, patrimoniul turistic
intrinsec reprezentat de oraşe, comune, obiective economice, lucrări de
artă, zone pitoreşti, poteci, etc.
baza materială culturală, de orice natură, a diverselor instituţii care
participă la activitatea turistică.
unităţile comerciale şi de prestări servicii destinate populaţiei în măsura
în care participă la activitatea turistică.
- baza matarială şi activitatea asociaţiilor, cercurilor şi altor organizaţii
informale participante la activitatea turistică: Salvamont, Salvamar,
cluburi de turism etc.
La acestea se vor adăuga elementele rezultate prin iniţiativa individuală,
urmare noului cadru legal, care va juca un rol dinamic, de completare şi de
presiune în activitatea turistică.
Credem că s-a desprins clar, că din cauza complexităţii activităţii
turistice, pentru moment poate fi luată în considerare numai soluţia adoptării
unor principii care să stea la baza reconstrucţiei turismului românesc şi pe
baza cărora să se desfăşoare pentru moment activitatea de reglementare a
turismului.190”
190

Ilie Rotariu – Pentru reconstrucţia turismului românesc – discurs la şedinţa şefilor de plan din
Ministerul Turismului – Hotel Parc Bucureşti, ianuarie 1990
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Se pare că aprecierea a fost corectă. Domeniul a fost prea mare pentru
noii politicieni şi multe din elementele bazei materiale s-au pierdut pe drum,
rămânând azi doar eventuale subiecte de interpretări parlamentare.
"Şansa turistică a României" a fost şi încă este numai o lozincă
nesusţinută real de nici un mijloc. A fost un fals. În momentul în care
România va contrui o "destinaţie" - precum Tailanda, Emiratele Arabe,
Africa de Sud etc. - se poate vorbi de turism ca industrie sau ca ramură
economică şi de toate efectele unei astfel de activităţi în plan social, politic
etc. Până atunci trebuie construită voinţa politică pentru o astfel de acţiune.
Între timp, mai ales companiile aviatice şi lanţurile hoteliere globale au intrat
în România. Dar, aşa cum vom vedea, principala lor ţintă actuală este
deservirea turismului de afaceri şi congrese (mai ales politice).
5.4 Infrastructura turistică generală: abordare din perspectiva
concurenţei mondiale
Vom aborda câteva elemente ale infrastructurii turistice generale pe
care le considerăm esenţiale pentru accederea turismului românesc în zona
turismului global.
“Infrastructura invizibilă obligatorie” menţionăm aici
numai două elemente:
- capacitatea economiei de a genera venituri unui număr suficient de mare
de locuitori ca să putem intra în zona turismului de masă. Altfel 80 % din
potenţialii turişti (turismul inten) sunt pierduţi. Când menţionăm asigurarea
veniturilor îndestulătoare practicării turismului nu ne referim la cazurile de
excepţie sau la perioadele de weekend ci la întreg ansamblul "coşului" turistic
de tip globalist (similar ţărilor dezvoltate). Nu mai argumentăm perspectivele
acestei idei, ea ţinând de dezvoltarea generală. Impactul lipsei a aproape 80%
din turişti asupra bazei materiale într-o economie de piaţă este evident.
- existenţa pactului social implicit sau explicit privind existenţa în
standardul de viaţă a vacanţei şi a felului ei: refacere, tratament, business etc.
În caz contrar cădem în zona formelor de "trader tourism" sau a zonelor gri
sau ilegale, chiar dacă natura românului îl face să renunţe la elemente poate
esenţiale ale vieţii pentru a călătorii. Dar, în acest caz "călătoria” nu este
turism: hospitality and leasure; numai toleranţă din partea locuitorilor
destinaţiei pentru aceşti aşa numiţi turişti.
232

- sistemul legislativ este esenţial pentru buna funcţionare a turismului
internaţional. Nu se poate explica ezitarea şi întârzierea cu care Ministerul
Turismului a adoptat legislaţia actuală deşi iniţiativa actorilor pieţei turistice
a fost timpurie şi insistentă. Chiar dacă există o legislaţie, chiar incomplectă
şi cu lipsuri, urmărirea respectării ei este încă un deziderat, ca şi colectarea
impozitelor şi taxelor la buget. Din păcate, tocmai goana după venituri
bugetare a eliminat în totalitate o legislaţie protectivă şi flexibilă, în acord cu
cea din destinaţiile concurente şi ţările de origine a turiştilor.
5.4.1 sistemul transporturilor: incoming, outgoing, domestic
Statisticile diferă după perioadă şi producător. Pentru scopul nostru
putem însă să le utilizăm. De unde ne vin turiştii străini?
2000

-din afara
Europei
10%

-tari vecine
43%

-Uniunea
Europeana
8%
-alte tari din
Europa
39%

Sursa: Anuarul Statistic al României pentru anul 2001

De aici putem deja să vedem şi structura mijloacelor de transport folosite.
Drumurile scurte cu autoturismul sau trenul sunt cele mai frecvente (43%).
Tot autoturismul sau autocarul servesc pentru turiştii din UE, iar pentru cei
din Bulgaria, Ucraina şi Republica Moldova autoturismul sau trenul sunt cele
mai folosite.
În statisticile prezentate mai jos constatăm preponderenţa transportului
feroviar, considerat mai acesibil masei de locuitori şi putem deduce şi de
turişti din lipsa unei evidenţe sau studiu independent, cel puţin pentru
perioada dinainte de 1980. Reţeaua rutieră era slab dezvoltată astfel încât
transportul pe distanţe medii şi lungi era apanajul transportului feroviar.
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Parcul de vagoane şi mijloacele de tracţiune asigurau o viteză medie bună şi
un confort normal perioadei respective. Totuşi, pentru turismul internaţional
sosirile pe calea ferată era rare, cu excepţia trenurilor speciale din RDG şi
RSC, multe în tranzit spre Bulgaria. Pentru turismul intern, chiar şi după
dezvoltarea parcului de autoturisme şi a şoselelor transportul feroviar a fost
principalul mijloc de transport şi din cauza sistemului de vânzare, respectiv
biletele CFR ieftine, legate de biletele de odihnă tratament. Creşterea
transportului auto coincide cu deschiderea fabricilor naţionale de
autoturisme. Uzinele Dacia şi Olcit Craiova au reuşit să creeze un sâmbure
tare pentru transportul individual auto. Automobil Clubul Român a înfiinţat
din 1968 ITIA (Întreprinderea de Transport Internaţional Auto) care a preluat
turismul automobilistic intrând în relaţii contractuale cu majoritatea
cluburilor europene. Formulele folosite au fost deosebit de curajoase, pentru
vremea aceea: cupoane de cazare, asistenţă tehnică, fly and drive, închirieri
de maşini, spaţii charter în hoteluri etc. De altfel, este singura întreprindere
care n-a fost înghiţită de ONT Carpaţi decât târziu; ca excepţie BTT,
supravieţuitor şi astăzi. În 1985 am pierdut şi etapa Raliului Dunării din
cauza neachitării cotizaţiei şi lipsei reprezentantului la adunuare. Nici azi nu
am mai recuperat nimic în această direcţie. După 1990, pătrunderea
transnaţionalelor a fost lentă iar producătorii autohtoni au pierdut şi pieţele
externe. Pentru turismul automobilistic infrastructura nu face faţă nici acum
în totalitate. Starea deplorabilă191 a drumurilor internaţionale, naţionale şi
judeţene excludeau România din circuitele turistice internaţionale. Abia în
ultimii ani se simte o ameliorare, dar timidă. În infrastructura turismului
automobilistic trebuie să includem şi staţiile de alimentare, unităţile de
service non stop inclusiv sâmbăta şi duminica, sistemul de comunicare în caz
de avarie, parcările sigure, sistemul de semnalizare-dirijare, etc.
Tergiversarea includerii firmei Dacia în sistemul global ca şi acceptarea unor
condiţii oneroase în contractul cu Daewoo au transformat România într-un
cimitir de maşini vechi. Societăţile de închirieri, mai ales cele globale au adus
parcuri noi, dar încă mici, din cauza numărului redus de solicitări. Dar
parcurile reduse nu permit, în practică, înlocuirea maşinii avariate în ţară; de
altfel, cea mai mare problemă pe Otopeni, în afara timpului de lucru al
ghişeelor, este predarea maşinii, programul non stop nefuncţionând. Puterea
de cumpărare locală nu a permis dezvoltarea rent-a-car-ului pentru piaţa
internă (garanţia fiind între 400-1000 EURO). După 1970, importul de
autocare Iran National a rezolvat transportul turistic internaţional cu
191

se poate obiecta că în Africa sau Asia drumurile sunt şi mai proaste. Trebuie să comparăm cu
situaţia considerată normală
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autocarul. Parcul auto ajunge în 1976 la 952 de autocare şi microbuze, cu o
capacitate de transport de 28205 locuri, adică 9.5 mil. locuri inventar,
respectiv 5,5 mil. locuri zile active, respectiv un CUC (coeficient de utilizare
al capacităţii) de 58%, cu un PMZ192 de 96 km193, care transporta cca 4 mil.
de turişti din care 1,7 mil. în trafic internaţional. Circuitele prind piaţa vestică
şi reuşesc să se menţină încă ani buni după scăderea litoralului. După 1977 se
impune folosirea autocarelor de producţie românească, care nu fac faţă din
cauza confortului redus şi slabei rezistenţe la calitatea drumurilor (mai ales
suspensia pe pernă de aer şi motorul pe motorină, lent şi zgomotos). Ne-am
îndepărtat mult de normele vestice care presupuneau toaleta, aerul
condiţionat, barul, confortul sporit. Aceiaşi situaţie se menţine şi după 1989,
multă vreme transportul cu autocarul fiind dedicat exclusiv excursiilor
externe sau deservirii liniilor de transport auto internaţionale, mai ales spre
Germania, Grecia şi Turcia şi pentru moment spre Spania, Portugalia şi Italia
legate de contractele de muncă în ultimele ţări. Avem acum un surplus de
microbuze, dar nu din cele destinate turismului pe distanţe medii (în România
- PMZ-ul pentru circuitele în ţară cu străini - este între 250-300 km) iar
parcurile societăţilor de transport nu pot prelua riscul depanării sau înlocuirii
autocarului defectat pe traseu. Normele EURO 3 nu numai că vor limita
ieşirea autoturismelor româneşti în zona europeană dar riscă să transforme
ţara într-un pol al poluării, deosebit de greu de surmontat în actuala concepţie
vestică. Totuşi, majoritatea sosirilor sunt pe sistemul rutier, în parte - fără o
argumentaţie solidă din lipsă de date statistice - din cauza structurii turiştilor
străini. Varant, compania turcă de transport internaţional de linie, rămâne
principala companie transnaţională care tranzitează teritoriul. Tranzitul este
mai mare, ridicând probleme la punctele de frontieră. Transportul aviatic
cunoşte perioada de vârf în timpul în care Ceausescu era "the good gay"194
prin măsurile antimoscovite luate, când sosirile în turismul românesc au fost
în boom, poate ca răsplată a poziţiei adoptate. Majoritatea sosirilor pe calea
aerului s-a făcut cu avioane charter româneşti. În timpul războiului din 1968
din Orientul Apropiat, pentru a surmonta boicotul ţărilor arabe faţă de
companiile care deserveau Israelul, s-a înfiinţat compania LAR care a fost
deosebit de profitabilă pentru câţiva ani buni. După 1990 transportul aviatic
turistic organizat practic dispare, deşi transportul aviatic se menţine la cote
relativ stabile pentru că se bazează mai ales pe turismul de afaceri (sosiri plecări), ziarişti, vizite la rude sau delegaţii oficiale. Totuşi traficul este
192
193
194

parcursul mediu zilnic
se reconfirmă media internaţională a distanţei unei tur.
“băiatul cel bun”
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modest faţă de cel de pe aeroporturile din Ungaria, Polonia, Republica Cehă.
Liberalizarea transportului aviatic urmare accordurilor OMC a adus
compania Tarom în dificultăţi şi mai mari. Companiile străine au preluat
majoritatea fluxului din şi spre România, bună parte din vestul ţării gravitând
spre Malev. Puţinele companii private au avut existenţe destul de scurte, mai
ales pe sistemul de linie. Cursele avioanelor de mică capacitate, străine şi
câteva româneşti, au devenit mai numeroase. Aeroportul Constanţa este
practic pierdut pentru traficul turistic, noi aeroporturi, încă modest încep să
crească: Timişoara, Cluj, Sibiu. Transportul fluvial turistic consta din
traficul internaţional în Delta Dunării în 1975 – 1980. Un program ambiţios
al Ministerului Turismului în ultimii 2 ani, dar mai ales investiţiile private
făcute au condus la existenţa primelor nave pentru turism pe Dunăre şi în
Deltă, unde Simpa Turism – Nouvelle Frontierre a făcut investiţii importante.
Problema Dunării pe teritoriul Serbiei va marca încă turismul pe Dunăre, iar
companiile vestice par mai active. Chiar serviciile la sol sunt încă deficitare
din cauza tendinţei spre monopolizarea lor. Transportul turistic maritim sa desfinţat pentru moment, din lipsă de nave cu excepţia yahtingului care se
dezvoltă uşor. Au apărut şi primele halte ale navelor de croazieră
internaţionale, dar este încă prematur să prognozăm. Zona Constanţa are o
ofertă turistică redusă, chiar şi pentru o zi, sub nivelul celei din alte halte ale
navelor de croazieră.
Transportul de călători pe ramuri de transport (mii călători)
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Parcursul călătorilor (milioane călători – km )
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Sursa: Anuarul statistic al RSR 1980

Dacă raportăm aceste cifre la numărul turiştilor sosiţi vom constata
că majoritatea veneau din ţări ale Europei de Vest, unde Tarom-ul era practic
singurul cărăuş, ca şi pentru transportul intern, în perioada respectivă încă
funcţional, azi în regres masiv.
Turismul internaţional al României după mijloacele de transport: sosiri,
plecării - mii
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Sursa: Anuarul statistic al României 2001
Notă: între cele două sisteme, cel dinainte de 1989 şi cel de după 1990 nu este
comparabilitate. Acolo unde am reuşit să recalculăm seriile vom specifica distinct.

Şi la sosiri şi la plecări remarcăm predominanţa transportului rutier,
distanţele fiind deci spre Europa Centrală şi de Vest, dar şi spre Turcia şi
Grecia. La sosiri, tendinţele sunt relativ stabile, transportul aviatic marcând
un uşor avânt, mai ales din 1995 de când avioanele companiilor străine au
introdus două curse şi înoptarea avionului la Otopeni. Creşterea este
compensată de scăderea sosirilor pe calea ferată. La plecări ale turiştilor
români, după “fuga spre vest” din anii imediat după revoluţie, traficul se
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stabilizează. Remarcăm şi o creştere a plecărilor cu avionul legate mai ales
(constatare empirică) de emigrări şi vizitele la rude. Trebuie să subliniem că
în aceste statistici nu sunt cuprinşi numai turiştii ci întrega circulaţie la
frontieră.
Evoluţia sosirilor de turişti străini în Romînia
Anul

Sosiri de turişti
Dinamica
Ritm mediu annual pe
-mii%
Perioade de 5 ani
1966
676
29,5
1970
2289
100,0
29,1*
1975
3736
163,2
10,2
1980
6742
294,5
12,5
1985
4772
208,5
-5,3
1990
6532
285,4
6,5
1995
5445
237,9
-3,2
1996
5025
227,4
-4,5**
1997
5149
224,9
-1,1**
1998
4831
211,8
-6,2**
1999
5224
228,2
8,1**
•
ritm mediu annual pe o perioada de 4 ani; ** ritm pe un an
• Sursa: Statistici MT; Statistici WTO: CNS, Anuarul statistic al României, 1998;
CNS, Informaţii statistice operative nr.4/1999, preluat după Rodica Minciu –
Economia Turismului

Această serie ne arată încă o dată dinamica sosirilor la frontire. Dar
aceasta nu este aceiaşi cu cea a turiştilor străini cazaţi în unităţile hoteliere.
Evoluţia comparativă a sosirilor de turişti străini la punctele de frontieră
şi a celor înregistraţi în spaţiile de cazare
Anii

Sosiri de turişti
-mii-

Dinamică
%

Turişti străini în spaţii
de cazare –mii-

Dinamică
%

Pondere
%

1980
6742
100,0
1196
100,0
17,7
1985
4772
70,8
1598
133,6
33,5
1990
6532
96,9
1432
119,7
21,9
1991
5539
79,5
1294
108,2
24,1
1992
6401
94,9
1185
99,1
18,5
1993
5786
85,8
848
70,9
14,6
1994
5898
87,5
856
71,6
14,5
1995
5445
80,7
766
64,0
14,1
1996
5205
77,2
762
63,7
14,6
1997
5149
76,4
833
69,6
16,2
1998
4831
71,7
810
67,7
16,8
1999
5224
77,5
795
66,5
15,2
Sursa: calculat după CNS, Anuarul statistic al Romîniei, 1998, CNS, Informaţii
statistice operative, 1999 preluat după Ridica Minciu – Economia Turismului
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Diferenţele sunt mari şi indică, posibil: un tranzit ridicat, teoretic posibil
datorită devierii transportului auto după războiul din Iugoslavia, vizite la
rude, mic trafic de frontieră (deşi acesta se evidenţiază separat la punctele de
frontieră) sau cazări în alte spaţii decât spaţiile hoteliere. Pentru 1980-1989
avem un flux real de turişti din URSS, de regulă soţii ale militarilor staţionaţi
în RPB şi RPU, pentru care nu există însă date, dat fiind că cetăţenii sovietici
erau exceptaţi de la controlul de frontieră.
Aşa cum am arătat deja, fără un sistem de transport rapid şi sigur
intrarea în turismul global este incertă. Pe ramuri de transport avem ca
probleme majore:
- în transportul aviatic numărul mic de aeroporturi, existenţa practic a unui
singur aeroport de nivel mediu (Bucureşti Otopeni). Lipsa dotărilor de
aterizare pentru avioanele de mare capacitate pentru zborurile
transcontinentale ne pune la discreţia companiilor aeriene majore care pot
primi astfel de avioane. Singura soluţie este "turismul transfrontalier" prin
legarea celor 4-5 aeroporturi de talie mică - medie de zonele globale:
Frankfurt, Munchen, Viena. Este clar că terorismul internaţional va însemna
în primul rând investiţii costisitoare pentru asigurarea securităţii inclusiv
pentru zborurile locale, care vor suplini lipsa transportului auto şi feroviar de
mare viteză. Cea mai grea problemă este însă permeabilitatea graniţelor în
condiţiile în care România s-a angajat să rămână "străjerul" Europei. Ori,
toate destinaţiile turistice, mai ales cele recente sunt perfect libere. În
Singapore, de ex. nu se cunoaşte noţiunea vizei iar controlul vamal este
ultrarapid. Dar aceasta înseamnă sume imense în sistemele de control
paralele. Poate că mai greu de realizat decât viteza mare de procesare este
atmosfera de la frontiere, amabilitatea şi “bun venit-ul” la punctul de contact.
Încă suntem ţară în curs de dezvoltare şi nu ne permitem manierele de la
frontierele SUA sau ţărilor vestice, unde primirea este dură, dar politicoasă şi
foarte eficientă, de la funcţionari la personalul de deservire. Scara strâmtă la
sosirea pe Otopeni, dă senzaţia intrării într-o lume necunoscută, posibil ostilă,
nu cea de libertate şi siguranţă de la domiciliul turistului.
- transportul auto: transportul românilor cu autoturismul l-am arătat deja.
Sosirea turiştilor străni (în turism de masă) este exclusă atâta timp cât
infrastructura este cea actuală. Poate ca sport extrem. În plus ACR trece prin
profunde transformări, din păcate involutive sau stagnante. Din contră, în
ţările dezvoltate, precum Olanda (Royal Duch Auto Club prin ANWB)
asociaţiile automobilistice conduc adevărate imperii financiare în zona
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turismului. Fără conectarea şi refacerea relaţiilor cu astfel de structuri viitorul
turismului internaţional automobilistic nu va deveni global, va rămâne între
graniţe. Acest lucru este valabil şi pentru plecări unde turistul român este
lăsat în voia sorţii după ce a trecut graniţa (legat de contractul social şi
respectul statului faţă de contribuabil!). Operatorii privaţi, chiar cu forţă
economică nu vor putea exista global fără integrarea în structură. Calea
obligatorie este printr-o structură naţională, apoi individual, funcţie de
interese. Altfel transportul internaţional va aduce bani, dar de la populaţia
autohtonă, forţată de problemele din ţară dar şi de nevoia de forţă de muncă
din vestul Europei să călătorească, legal sau nu. Trebuie să arătăm elementele
de globalizare prezente în transportul auto. Dintre liniile europene puternice
Touring este cea care a pătruns în România prin organizarea de societăţi
locale (Touring, Eurolines etc.) dar şi folosirea companiilor româneşti prin
sistemul de rezervări spre zonele Europei unde acestea nu pot ajunge sau
stabilirea neoficală de cote, distribuiri de linii pe licenţe etc. Transportatorii
români nou apăruţi, unii chiar foarte puternici nu pot intra în categoria celor
globali atâta timp cât clientela lor este aproape exclusiv din România.
Separat trebuie discutat transportul turistic de grup: fie de mică
capacitate (microbuze), fie de mare capacitate (autocare). Legislaţie avem.
Dar şi zonă gri şi ilegală suficientă. Suspendarea obligativităţii vizelor a dus
la reorientări majore în transportul internaţional. Dar liniile internaţionale de
transport, fără conectarea la sistemele de rezervare vor deveni prestatori
pentru puternicele linii vestice. Transportul turistic intern, pentru străini are
două mari puncte slabe la zi: preţurile prohibitive, calitatea şi insecuritatea
serviciilor: nu numai pana pe traseu care compromite întregul circuit, dar şi
siguranţa circulaţiei şi intensitatea traficului pe o infrastructură
subdimensionată…
Reluăm idea a ceea ce în argoul turismului global de numeşte “to
kill the km", adică a scurta timpul de stat în autocar. Orice improvizaţii se vor
imagina singura soluţie este autostrada: traversarea Sloveniei de la Nord la
Sud durează 4 ore şi 30 minute cu două pauze de 30 minute. Cât de la
Bucureşti la Constanţa sau de la Bucureşti la Sibiu. Unele semne se văd, dar
efortul este al nostru şi trebuie deja plănuite mijloacele prin care se vor plăti
împrumuturile.
- transportul feroviar: nu insist de loc privind infrastructura, lipsa de
varietate a mijloacelor de transport, a condiţiilor de călătorie. Menţionez
numai stadiul primitiv de organizare a sistemului de transport de călători: de
la informare, la eliberarea biletului etc. Ori aici numai voinţa politică poate
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face ceva în timp util: piaţa va "regla" acest sector, dar după ce nu va mai fi
nevoie de el, România dispărând dintre destinaţiile turistice, între timp.
- un reviriment se constată în transportul pe apă: de la plutărit până la
pontoanele din Delta Dunării. Realizările, ca şi eforturile sunt în majoritate
particulare, fără o coordonare spre un scop comensurabil.
- transporturile neconvenţionale sunt în fază incipientă. Surprinzătoare
apare încăpăţânarea factorilor de decizie privind transportul pe cablu atunci
când stratul de zăpadă skiabil o perioadă rentabilă, în Europa a depăşit cota
de 1900 m. Pentru celelalte ar trebui întâi un inventar pentru a putea vedea
unde suntem şi de ce e nevoie pentru a acoperi o nişă liberă. Merită
menţionate eforturile spre rafting (cu plute), cicloturism, randonné (excursii
cu măgari), motociclism, ascensiuni (climbing), drumeţii (walking) sau
trenurile de epocă puse în mişcare de entuziaşti de la SNCFR. Deşi
embrionare, subfinanţate, ele indică un început posibil.
Privind transporturile putem să spunem, ca o concluzie că pentru
conectarea la turismul de masă, la noile forme de hospitality şi leasure
trebuie să trecem la exigenţele sistemului global. Mesarovic şi Pestel arătau
în "Omenirea la răspântie" că statele bogate vor fi nevoite să intervină în
dezvoltarea statelor sărace pentru a evita situaţiile confictuale dar mai ales
pentru a evita costurile ridicate. Şi numeroase exemple o confirmă precum
spectaculoasa răsturnare a realaţiilor cu China. “Starea de linişte” a
românului îndepărtează această intervenţie. Iar ea nu este de natură a asigura
un loc sub soare: nici măcar o plată, ci ajutoare periodice!
5.4.2 Sistemul de cazare: subsistemul de business, odihnă,
tratament, social, de compensare (agroturism, turism rural,
pensiuni turistice etc.)
Principii generale (recapitulare)
Vom recapitula succint principalele caracteristici ale structurilor de
primire turistică din statele intrate în sistemul global. Chiar dacă unele par
fără legătură cu globalizarea, realitatea ne indică contrariu: astfel la
wisenomad_europe@yahoogroups.com puteţi afla adrese de cazări la preţuri
modice pentru studenţi în toată Europa, în cele mai neaşteptate locaţii. Şi sunt
mii pe an, iar sistemul funcţionează în Europa, Australia şi Americi. România
lipseşte, iarăşi!
- cazarea de business: este prin excelenţa globală. Ce caracterizează un lanţ
hotelier este un anumit tip de servicii şi o anumită zonă a clientelei deservită
241

pe o bună parte a globului. Hotelurile sunt categorisite la 4 sau 5* deşi ceea
ce le diferenţiază de hotelurile clasice este o anumită filozofie privind
serviciile, dar şi concepţia de viaţă; bineînţeles şi standardizarea utilităţilor şi
a serviciilor. La noi numai Inter-Continentalul a fost singura prezenţă, înainte
de 1989. Destul de târziu, după tratative laborioase şi deosebit de lungi,
aşteptarea având drept obiectiv obţinerea de condiţii mult mai bune decât în
celelalte ţări în tranziţie (mai ales cele din grupul de la Vişegrad) o serie de
lanţuri au intrat şi în Bucureşti, apoi câteva şi în 3-4 locuri din ţară.
Majoritatea unităţilor sunt exploatate prin franşiză sau prin contracte de
management. Ca să exişti trebuie să plăteşti! Cât priveşte celelalte hoteluri
clasificate de 4 sau 5* acestea nu contează pentru turismul internaţional de
afaceri de “masă”, cel mult pot fi folosite pentru cazarea prietenilor. Mai
mult, talia clasei superioare este mică şi mai rar medie, cea ce dă probleme în
exploatarea pentru business. Iar în ţară, numărul hotelurilor de o clasă
superioară este ca şi inexistent (nu putem considera ca exploatabile în
turismul de afaceri hoteluri de 20-50 de locuri al căror personal acum învaţă
ABC-ul serviciilor, iar dotările sunt limitate la spaţiile de cazare şi restauraţie
şi eventual saună, piscină). Hoteluri de 4, 5* ar trebui să se afle şi lângă
aeroporturi. Volumul mic al traficului aerian nu le face încă oportune. Nici
pensiunile (multe clasificate sub acest nume din motive de impozitare) nu pot
fi exploatate de sistemul de turism cu rezervare prealabilă, aşa cum sunt
acum, fără “certificarea” calităţii serviciilor de o structură credibilă de tip
global.
- sistemul de odihnă - tratament: are poate cel mai mare număr de unităţi.
Produsul litoral şi cel de sky sunt preponderente în turismul internaţional
românesc. Tratamentul mai puţin (mai mult în Europa).
Club Mediterranne are 210 hoteluri cu peste 32000 de camere cu
acelaşi produs, dar standardele s-au schimbat. Ofensiva Asiatică a dus la
construcţii mai uşoare, cu spaţii generoase şi lux la îndemână, cu dotări
uneori chiar extravagante.
Litoralul românesc nu are o perioadă suficient de lungă cu
temperaturi favorabile practicării turismului de sejur, deşi tocmai căutarea
soarelui rămâne principala cerere pe piaţa turismului de masă. Prin
construirea portului Agigea şi Midia curenţii maritimi au fost schimbaţi.
Trebuia construit un dig de “corecţie” la nord de Portiţa pentru a evita
pierderea plajelor, fenomen în accelerare mai ales pentru Mamaia, unde
pierderea este vizibilă de la an la an. Menţionăm, cu titlu de inventar, că
municipalitatea din Benidorm, constatând reducerea plajelor, a aflat în uma
unui studiu, că prin amplasarea hotelurilor dincolo de şosea, la o anumită
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distanţă de plaje, zilnic 40 de tone de nisip se transportă de turişti pe corp în
spaţiile de cazare şi se pierdea prin staţiile de epurare, aşa că a trecut la
complectarea pierderii prin aducerea de nisip din altă parte. Cea mai grea
problemă este dată de dezvolarea conurbaţiei Mamaia – Mangalia foarte
rapid, depăşind capacitatea infrastructurii. În materie de evacuare a dejecţiilor
şi apelor uzate a fost depăşit de mult punctul critic. Staţiile de epurare
folosesc aproape în exclusivitate batardourile de decantare. Capacitatea lor
este depăşită, mai ales în sezon. Încărcătura amiotică şi ionică este foarte
mare, ca şi cantitatea de metale grele. Faţă de situaţia din anii ’80, când au
apărut primele probleme (numărul turiştilor se ridica la 50-60000, plus
locuitorii municipiilor plus 120000 turiştii ocazionali şi în campinguri) acum
s-a schimbat şi compoziţia dejecţiilor: noi detergenţi, substanţe din producţii
industriale, etc. Astfel încât, proporţia de 1/10 pentru evacuările pentru
irigaţii în agricultură trebuie corectată mereu, iar dacă se depăşeşte, “soluţia”
este deversarea în mare. Capacitatea batardourilor este depăşită deseori vara
când se deversează din nou în mare, dând naştere la aşa numita “boală
albastră”195 la guvizi, din cauza surplusului de nitriţi şi metale grele
deversate. Fenomenul este observabil şi liber, când vântul bate spre ţărm.
Cercetarea recentă pe teren nu ne-a ajutat să aflăm nici periodicitatea
schimbării filtrelor de la capătul coloanelor de evacuare, subiectul fiind
evitat. Pentru staţiunile de ski rămâne lipsa zăpezii, altitudinea minimă de
rentabilitate şi siguranţă depăşind în Europa 1900 de m. În vară, oferta este
săracă, bazându-se, de regulă, pe drumeţii, plimbări, eventual piscină, jocuri
mecanice, discotecă (excepţie Poiana Braşov). Patrimoniul antropic este prost
prezentat şi promovat. De exemplu, în Sinaia nu există nici o placă în faţa
clădirilor monument care să marcheze ce s-a întâmplat acolo, nici în faţa
gării, nici pe peronul unde oprea Orient Express-ul etc. iar excursiile
organizate spre zonele din jur sunt o amintire a timpului când, cu steagul în
frunte, muncitorii luau cu asalt vilele foştilor proprietari transformate în case
de odihnă. Situaţia este similară pentru staţiunile mixte care oferă tratament,
dar şi odihnă. Cel mai mare deserviciul vine din partea extrasezonului, atât la
munte cât şi la mare. Trecerea în “conservare” a unităţilor, dă un aer lugubru
staţiunilor cu hotelurile despuiate, uşile şi ferestrele de la parter bătute cu
grilaje, împrejurimile neîngrijite, lipsa oricărei lumini pe noapte, câini de
pază şi comunitari etc. Chiar în unităţile rămase deschise te surprinde
neplăcut lipsa clientelei, răceala pereţilor şi frigul, “atmosfera de extrasezon”.
Chiar în weekend lucrurile nu se schimbă semnificativ. Ori, acum este timpul
195

constatată la Okinawa în 1965-1966
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când turoperatorii vin în prospectare şi să contracteze, acum se formează
deciziile pentru sezonul viitor. Una din cauzele scurtării sezonului este şi
perioada lungă pentru deschiderea staţiunilor, perioadă evitată de turişti
pentru sejour. Oficial, litoralul se deschide la 1 mai dar lucrările sunt încă în
toi şi după mjlocul lui iunie. Sezonul pe litoral s-a redus la o lună, iar în
staţiunile de munte la 2 luni, una vara şi una iarna, plus weekendurile. Alta
este politica, inclusiv în domeniul fiscal şi al subvenţiilor îm ţările cu
incoming puternic.
- subsistemul social: includem aici taberele pentru copii - cele care cresc
turistul de mâine, pregătesc lucrătorul puternic pentru economie - dar şi cele
destinate vârstei a treia, care preiau o parte majoră a costurilor altfel în
sarcina sistemelor de asigurări sau a bugetului. Mii de "turişti" în vârstă fac
naveta între emisfere sau între zone pentru a căuta o climă mai blândă şi a
cheltui mai puţin decât îi costă întreţinerea propriei locuinţe, pe care, de
multe ori o închiriează. Ei preferă perioadele de extrasezon şi long staying
(sejururi lungi) pentru a beneficia de reducerile substanţiale oferite, deci
tocmai perioada când staţiunile noastre sunt închise. În plus caută facilităţile
de tratament sau întreţinere, necesare acestei vârste. Şi agrementul este
diferit: se preferă restaurantele intime, sporturile mai puţin solicitante,
distracţia organizată în microgrupuri, marcarea şi împărtăşirea evenimentelor
personale, etc. Tineretul în schimb este dornic de distracţie ieftină, de sport
pentru cheltuirea energiei, de încercarea de noi experienţe, muzică, sex.
Privind retrospectiv, vârsta a treia a fost bine deservită de programele sociale,
fiind clienţii de extrasezon şi sezon intermediar. Mai mult, chiar sindicatele
ofereau facilităţi de preţ importante chiar în sezon. La fel asociaţiile
studenţeşti, inspectoratele şcolare sau BTT-urile. Azi vârsta a treia poate fi
considerată în aceiaşi stare, prin biletele subvenţionate oferite, dacă staţiunile
nu ar oferi condiţii de extrasezon. Taberele pentru copii, deşi mult, mult mai
scumpe oferă încă condiţii slabe de confort, dar se remarcă un început de
schimbare. Sindicatele însă şi-au schimbat politica, aşa cum vom arăta mai
jos.
- subsistemele de compensare: agroturismul, turismul rural sau pensiunile
turistice din oraşe îndeplinesc două funcţii: absorb parţial şomajul, dezvoltă
activităţi în zone altfel inactive şi permit o vacanţă mai ieftină. Ele devin
globale prin organizaţiile, asociaţiile, etc. regulile de conduită etc. şi
sistemele de rezervare globale care dau acces unitar unei clientele
multinaţionale. La fel sistemul de închirieri în oraşe, baze ale bisericilor, ale
diferitelor organizaţii, etc. apărute şi la noi în ultimii ani.
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Să vedem acum care este situaţia la noi azi şi ce perspective avem în
a ocupa un loc rezonabil în sistemul global. Distingem două zone:
- zona privată construită după 1990:
- sectorul caselor de vacanţă: aproape în totalitate făcută la limita
amatorismului: nu ca mijloc de câştig, ci ca vis personal. Noii proprietari întreprinzători nici nu prea aveau cum să cupleze la standardele
internaţionale, că nu le cunoşteau şi nu aveau o ofertă în care să se "lipească".
Din acestă cauză au apărut două extreme: vila personală (agroturism! sic.) şi
turnul Eiffel din Slobozia sau palatele ţigăneşti196. Nici una nu are de a face
cu turismul adevărat. Deşi au creat locuri de muncă parţiale, au adus ceva
venituri, dar nici pe departe de tip lucrativ. Deja acest sector începe să intre în
criză. Mulţi proprietari, nemaiavând mijloacele iniţiale, în faţa iminenţei
sistemelor de taxare şi impozitare încearcă o salvare: majoritatea spre
agroturism. Dar, de cele mai multe ori construcţiile nu permit să facă faţă
exigenţelor acestui sector.
- sectorul destinat turismului: lipsa de capital a făcut, cu rare excepţii, ca
noile investiţii în baze de cazare să nu se poată încadra în cerinţele sistemului
global. Numai acolo unde structuri globale (Best Western, Continental) sau
locale (ANA) au construit sau modernizat există şanse de intrare în circuitul
global, dacă mediul de afaceri turistic se va schimba în direcţia aplicării
condiţiilor uzitate în acest sistem. Astfel, hoteluri mici, ca cele construite
până acum – deşi necesare – au caracter familial (până la limita a 80 de locuri
de cazare, deci explotabile de o familie, în sistemul vestic)197, excepţiile fiind
196

folosim termenul de ţigan nu din lipsă de condescendenţă, ci pentru că aşa era şi este cunoscut
şi folosit în ţară inclusiv de etnia romă. “Rromani” este un neologism care pentru mulţi ani a fost
o curiozitate chiar pentru membrii etniei, şi a fost adoptat mai ales de lideri din motive
pecuniare. De fapt, chiar “capetele încoronate” ale etniei îşi spun “regele ţiganilor” nu al
rromilor. Termenul de “palate” vine asociat normal din vorbirea curentă cu “ţigăneşti”, nu cu
“rromaneşti”.
197
Conform unui studiu realizat de firma de consultanţă Peacock Global Hotel Management
dezvoltarea sectorului hotelier se bazează în special pe construcţia unităţilor de trei stele care au
capacitate de cazare cuprinsa între 20 şi 80 de camere, deci de tip familiar. In perioada 20012002, în România au fost deschise aproximativ 50 de unităţi de cazare, cu clasificări de trei,
patru şi cinci stele, investiţiile totale ridicându-se la 250 de milioane de euro. Pentru 2003, se
estimează investiţii de 360 milioane de dolari. In Bucureşti vor apărea cel puţin opt noi
proprietăţi hoteliere, cu o capacitate totalăde circa 480 de camere (media 60 camere). Dar grosul
încasărilor este în marile lanţuri, aşa cum am arătat! In următorii trei ani, se extimează că patru
noi lanţuri hoteliere internaţionale de marcă vor fi prezente în Bucureşti, două dintre acestea
urmând să opereze hoteluri de cinci stele, totalizand 600 de camere (media 150 de camere, unele
renovând vechi hoteluri de 250-300 de locuri) şi până la 1200 de locuri pentru conferinţe,
precizează studiul. Pentru a face faţă concurenţei externe, în capitală ar trebui amenajat până în
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izolate (Sofitel, Mara – Sinaia etc.) de regulă legate de scandaluri financiare.
Lipsa accesului la credit pentru antreprenorii privaţi a condus la acestă
situaţie. O excepţie este Marriott – Grand Hotel, ca terminare a unei investiţii
începute.
-zona de stat dinainte de 1989:
În anul 2000, în lucrarea “Turismul românesc o cauză pierdută?”
subliniam: “aici este puţin de spus. Şi ce a fost s-a perimat. Rare exemple de
modernizări, renovări etc. sunt pentru "turiştii" turci şi oamenii de afaceri
locali şi invitaţii lor. Câteva excepţii. Pentru acest sector trebuie rapid tăiată
cangrena, în stilul Theacher:
- acolo unde se revendică, cât se poate să se restituie, dacă este posibil, cu
obligaţia, dar şi cu sprijin ipotecar pentru reintroducere în circuit.
- acolo unde activele nu sunt revendicate, o procedură ultra rapidă de
oficializare a titlurilor (cu tot riscul scandalului de presă pentru care trebuie
pregătite, cu grije şi discret exemple convingătoare privind perspectivele
pentru ceea ce mai există). Apoi funcţie de obligaţiile politice, de "binele"
activului etc. trecute cu "sabia lui Alexandru" nu în primul rând în sectorul
privat (deşi acesta este obiectivul oficial, unanim acceptat, încât a devenit un
fel de marotă) ci în administrare profesionistă (nu am spus cuvântul devenit
miraculos "privat" pentru că s-a abuzat prea mult de el. Cine este proprietarul
privat al Club Mediterrannee? Sutele de directori din toată lumea fără care
lanţul nu poate funcţiona!) şi eliminarea definitivă din turism a
administratorilor dacă nu se realizează compatibilitatea cu obiectivele
programului de dezvoltare a turismului.”
Aceasta a fost şi politica actualului guvern. Din păcate, lipsa
capitalului străin a dus numai la o împroprietărire, mai bine vizibilă pe litoral,
majoritatea bazei ajungând în proprietatea unuor grupuri financiare, unele
conoscute cu imense datorii, nu numai la buget. Mai mult, noii proprietari, în
lipsa personalului de conducere calificat, au realizat, acolo unde s-a făcut, o
cosmetizare, în locul unor reparaţii capitale (tot lipsa accesului la credite este
cauza, dar şi nesiguranţa că investiţia nu se va recupera atâta timp cât puterea
de cumpărare este atât de redusă în România). În oraşe, costul ridicat al
cazării la hotel a dus la reactivarea cazării la particulari, iar pe litoral la fel. În
19 iulie 2003 coeficientul de utilizare al bazei materiale de pe litoral era sub
40%. După o “alarmă” media, o intervenţie a oficialităţilor peste numai
câteva săptămâni se anunţa că numărul turiştilor sosiţi pe litoral în 2003 a
depăşit puţin pe cel din 2002, astfel încât este greu de decis dacă o parte din
2009 un nou centru de conferinţe şi expoziţii, cu o sală de cel puţin 3000 de locuri, circa şase săli
cu peste 500 de locuri şi alte 20-25 de săli cu capacităţi între 50 şi 150 de locuri.
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turismul subteran a fost scos la suprafaţă sau sosirile au fost greşit raportat de
la începutul sezonului. Cert este că necesarul de investiţii, pentru a repune
baza materială în funcţiune, la criteriile de clasificare brevetate este foarte
mare; iar de aici la noile standardele ale “pacificului” trebuie încă investit.
Fără o soluţie pentru acces rapid la credite vom rămâne la operaţiuni de
faţadă, unde schimbarea unor mochete mult prea uzate, a unor draperii sau a
inventarului moale, etc. nu poate ascunde vechimea instalaţiilor sau a
mobilierului. Cea mai grea problemă este cea a managementului. Noii
proprietari nu au experienţa minimă pentru activitatea de turism (a locui întrun hotel nu este tot una cu a exploata profitabil un hotel, în turismul
internaţional! Atenţie pe ce loc stăm: al turistului, al acţionarului sau al
managerului! Sunt contrarii.). Cel puţin un an se va pierde pentru stabilizarea
structurilor de conducere şi unul pentru găsirea personalului calificat, care să
facă faţă cerinţelor internaţionale. Şi chiar în aceste condiţii, nu sunt încă
semne palpabile (rare excepţii: hotelul Dana la Venus…) că vom putea
atinge standardele impuse de “Pacific”. Şi ar trebui să atacăm primii: să
prezentăm şi să "mituim" - dacă trebuie - reprezentantii FMI şi BM astfel
încât să creadă că este idea lor salvatoare!
O situatie specială este cea a marilor staţiuni construite după
standardele anilor '70, departe de cele actuale. Se află de regulă în
administraţii diferite (folosesc cuvântul administraţie în loc de proprietate
întrucât nici Legea 15/1990 nu s-a aplicat în termenul stabilit şi acum avem
orice, numai privatizare reală nu prea avem!). Pentru bazele de tratament
(hoteluri + baze) cel mai rapid mijloc este reconversia lor spre sectorul
sanitar sau spre cel social cu finanţare privată: cămine de bătrâni cu plată pensia unui bătrân trebuie să-i asigure sejurul până la moarte iar banii lui vor
învârti, greu şi încet, dar vor învârti roata economiei turismului; şi scăpăm şi
de o problemă (dacă contractul social va permite un astfel de nivel de trai) campusuri, etc. Este necesară finanţarea pentru funcţionare cel puţin la limita
echilibrului (altfel vor fi ruină în câţiva ani, sau ziduri gunoi: vezi cazul
aparaturii din bazele de tratament; cu excepţiile existente!) pentru cele care
acoperă cererea solvabilă la international sau la intern. Similar pentru odihnă:
ce poate intra în ofertă trebuie ajutat să ajungă la nivelul actual, ce nu trebuie
schimbată destinaţia. DAR nu trebuie transformate bazele turistice în
rezervaţii pentru defavorizaţi.
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Capacitatea de cazare pe forme de turism - mii locuri în
2002
Statiuni balneare

35224

42735

Statiuni montane

44528
2258
31432

Statiuni litorale

Delta Dunarii
116419
Bucuresti si orase resedinta
de judet
Alte trasee

Sursa: Statistici Ministerul Turismului
Prin privatizare s-a dovedit încă o dată lipsa de informare privind
turismul contemporan (nu cel al anilor turismului de masă). Staţiunile s-au
“spart”. Mai mult, unele s-au ruinat (v. staţiunea Păltiniş) sau s-au
transformat în zone construite fără nici o legătură cu sistemul destinaţiilor
turistice (v. Poaina Braşov, unde, prin construcţia haotică de vile private –
case de vacanţă şi minihoteluri, fenomenul este mai vizibil), iar altele
continuă să existe în virtutea inerţiei, mai mult pentru clientela de weekend.
Practic, un turist sau un turoperator sunt blocaţi: nu-şi pot permite să
cheltuiască cu telefonul, să vorbescă cu fiecare unitate în parte dintr-o
staţiune sau oraş şi nici să depună avansurile cerute drept garanţie pentru
realizarea contractului, rămase din deceniul opt, acum prohibitive din cauza
scăderii circulaţiei turistice. Puţinii integratori apăruţi: Eximtur, J’Info,
Marshal etc. nu au reuşit încă să opereze sisteme lucrative şi pentru
revânzători. Fostele dispecerate de cazare trebuiau înlocuite cu sistemele de
rezervare informatice, cu portaluri pentru accesul direct al clienţilor sau cel
puţin cu sisteme de comunicare tip Email (marea majoritate a hotelurile
folosesc şi în septembrie 2003 sistemul costisitor al fax-urilor!), prin centre
de informaţii locale. Mai gravă, este lipsa totală a ofertei româneşti din
portalurile de rezervare din vest. Aria deservită se opreşte, de regulă la
Ungaria. Este drept că o astfel de operaţie costă, şi costă foarte mult, mai ales
când “traficul”, respectiv cererile clienţilor sunt puţine. Clienţii marilor
lanţuri hoteliere intră direct pe site-urile lor. Este tot atât de adevărat că mulţi
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prestatori şi-au creat site-uri mai bune sau mai slabe şi uneori clienţii străini
apelează la ele. Dar motoarele de căutare vestice, pentru a menţine un site “în
faţă” taxează, şi de regulă, furnizorii români nu ştiu sau nu-şi permit să
plătească, mai ales că la început traficul este redus. Nici în ţările vestice,
sistemul centrelor de informare turistică din localităţi, interconectarea lor,
organizarea sistemului de rezervare on line sau cu confirmare imediată nu s-a
dezvoltat fără sprijin financiar şi logistic. Chiar portalurile de rezervare sunt
sprijinite, cel puţin până obţin suficient trafic sau sunt dezvoltate de sisteme
existente: Yahoo, Google etc. Mai ales pentru rezervările de avion.
Trecând la analiza bazei materiale existente trebuie să remarcăm
câteva puncte slabe:
- analiza datelor din anexa 18 ne arată că deşi numărul de unităţi a crescut,
capacitatea a scăzut. Aparent ar fi ca urmare a ridicării gradului de
confort. Din păcate, cu rare excepţii, majoritatea unităţilor au structuri de
rezistenţă care nu permit astfel de operaţii. Pur şi simplu o parte din
spaţii au primit alte destinaţii, de regulă comerciale. Mai ales structurile
uşoare cum sunt căsuţele şi campingurile au suferit cele mai mari
pierderi: costurile tranziţiei! Acelaşi fenomen se constată şi privind
capacitatea pusă în funcţiune. Aici intră în joc şi o carenţă a sistemului
nostru statistic: capacităţile din cabane şi cele de pe litoral sunt
considerate în funcţiune de la 1 aprilie la 31 octombrie. Ori în realitate
litoralul de exemplu, funcţionează două luni pe an în care trebuie să
câştige să-i ajungă un an întreg. Şi reprezintă peste o treime din
capacităţi! Capacitatea de cazare pe forme de turism este elocventă
pentru a ilustra dependenţa ofertei turistice de capacităţile de pe litoral…
Dăm mai jos procentul de disponibilitate care ne arată utilizarea teoretică
a sistemului de cazare. Suntem foarte deficitari: nici 7 %. Deci
capitalurile investite au un coeficient de utilizare teoretic foarte slab.
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Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
1993
1994
1995
1996
1997 1998 1999
Pocentul de disponibilitate = număr teoretic annual de zile turist/zile turist în funcţiune
Total: din care
7,1
6,6
6,7
6,8
6,6
6,8
6,6
hoteluri şi moteluri
8,7
8,1
8,1
8,1
7,9
8,1
7,9
hanuri turistice
11,4
5,8
5,0
5,8
6,8
6,8
5,2
cabane turistice
9,6
7,7
8,0
8,9
8,6
8,7
8,9
campinguri şi căsute
2,8
3,1
3,4
3,5
2,9
4,1
3,2
vile şi bungalowuri
6,5
4,9
5,1
5,0
5,0
5,4
4,4
tabere de elevi şi şcolari
4,5
4,3
4,7
4,9
4,6
4,8
4,6
pensiuni turistice
4,5
11,4
12,0
11,8
11,3
9,6
9,3
sate de vacanţă
5,7
13,7
13,7
13,2
13,2
13,2
pensiuni agroturistice
8,0
7,7
9,1
10,7
spaţii de cazare pe nave
9,7
6,9
6,9
0,8
Calculat după Anuarul Statistic al României ed. 2000

Teoretic, investiţiile cu cel mai ridicat grad de risc sunt cele în
campinguri, urmate de vile şi bungalowuri. Satele de vacanţă, numai unul nu
poate fi reprezentativ. O cădere drastică cunosc hanurile: de fapt, la origini
această noţiune a fost introdusă pentru “salvarea” unităţilor construite “sub”
criterii, mai ales în sistemul Cooperaţiei de Consum. Gradul ridicat de
sezonalitate pe care ni-l indică tabelul de mai sus necesită fluxuri turistice
ţintite şi lungi perioade de nefolosire a forţei de muncă.
Media locurilor per unitate de cazare
1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total: din care

109

103

99.7

9.75

94.4

91.9

1999 2000
87

89.7

hoteluri şi moteluri

191

186

183

184

181

181

180

174

hanuri turistice

51.4

45.9

43.2

35.1

36.5

36.2

35.8

36.3

cabane turistice

47.6

48.7

47

45.5

44.9

48.3

48.3

49.5

231

251

campinguri şi căsute

264

243

239

250

229

249

vile şi bungalowuri

24.9

25.4

23.1

22.5

22.7

23.6

23 22.8

tabere de elevi şi şcolari

248

243

240

234

236

239

235

233

pensiuni turistice

14.9

6.45

8.73

9.34

11.9

10.6

11.7

13.9

38

32

32

36

36

36

36

5.44

4.92

4.71

4.82

7.2

30

128

112

97.2 97.6

sate de vacanţă
pensiuni agroturistice
spaţii de cazare pe nave

Sursa: Anuarul Statistic al României Ed. 2000, Buletin informativ 2003
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Se observă uşor predominanţa capacităţilor mici, de tip familial. De
altfel şi privatizarea trebuia să se bazeze pe o astfel de analiză şi să lase să
plece imediat capacităţile mici. De regulă, reşedinţele de judeţ dispuneau de
un hotel nou construit, cu rare excepţii având o capacitate de peste 200 de
locuri. Zonele cu turism internaţional intens aveau 2-3 unităţi între 200-300
de locuri. Capacităţi mai mari găsim pe litoral. Şi în staţiuni, hotelurile de
regulă nu depăşeau 200-300 de locuri. Sunt unităţile care permit explotarea
industrială. În schimb, la vile situaţia a fost grea, întrucât ceea ce stricau
turiştii de weekned, chiar taxaţi pentru stricăciuni necesita pentru reparaţii
imobilizări pe perioade lungi de timp. Pare astfel inexplicabilă tergiversarea
restituirii vilelor revendicate, afară de cazul în care se dorea o altă
împroprietărire. Doar 2 campinguri în ţară (Sibiu şi Braşov) aveau dotările
minimale cerute de turiştii vestici (racord la apă, energie electrică şi canal
pentru bungalouri, grupuri sanitare suficiente şi la standard, suprafaţa minimă
a căsuţei, parcelarea şi dotarea aferentă pentru corturi) în schimb
campingurile de la Jupiter, Neptun şi Mamaia, pe lângă utilităţi dispuneau şi
de capacităţi normale pentru turismul de masă. Pensiunile agroturistice se
rezumă la folosirea locuinţei proprietarului iar pensiunile sunt strict familiale.
Îmbucurător este trendul ascendent al spaţiilor pe nave.
Să adăugăm şi coeficienţii de utilizare şi concluzia pare
dezastruoasă.
Total: din care
hoteluri şi moteluri
hanuri turistice
cabane turistice
campinguri şi
căsute
vile şi bungalowuri
tabere de elevi şi
şcolari
pensiuni turistice
sate de vacanţă
pensiuni
agroturistice
spaţii de cazare pe
nave

1993
43,1
47,1
17
14,6
25,7

1994
43,7
46,8
24,7
18,4
27,1

1995
45
48,2
11,6
21,2
29,7

1996
40,7
43,8
9
17,4
23

1997
37,7
40,3
11,3
18,3
23

1998
36,1
40,5
10,7
15,5
23,5

1999
24,5
39,4
6,9
12,9
14,9

2002
34,0
41,5
21,8
8,4
9,0

26,9
42,6

45,9
38,9

46,9
41,3

40,3
41,5

39,2
36,4

35,4
24

38,6
23,1

28,5
19,9

19,2

15,5
21

15,3
20,2
12,4

16,6
22
13,1

13,9
29,6
8,2

18
16,7
10,5

16,8
28,8
5,8

11,7
33,6
11,1

8,6

76,3

66,8

11,2

58,4

Sursa: Anuarul Statistic al României ed. 2000
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Coeficienţii de cazare pentru 2002 realizaţi de hotelurile de 5*
(majoritatea în Bucureşti) a fost de numai 35,4% iar cele de 4* de 24,8%, per
total municipiul Bucureşti şi reşedinţele de judeţ legate de turismul de
business. Abia se ajunge la o utilizare de 30,3% (hoteluri 32,3%). Iar litoralul
la 41,3%, zona montană la 21,9% iar staţiunile balneare la 50,8%. În plus
constatăm din nou căderea ocupării la campinguri, la taberele de elevi şi
coeficienţi mici la pensinile turistice şi agroturistice, nu atât din
necontabilizare (nu putem totuşi ignora partea subterană), cât efectiv datorită
lungilor perioade de lipsă de clienţi. Apare acum evidentă reţinerea
capitalurilor transnaţionale de a intra pe piaţa românescă. Până la
elaborarea propriilor studii, statisticile indicau o zonă de risc. Utilizarea
normală, conform teoriei, este între 55-65%, iar peste 70% se construieşte un
nou hotel. Căderea s-a datorat pierderii clientelei locale, care - prin
creşterea bruscă a preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare - s-a redus de
3 ori. Nici chiar zona de busniness nu putea compensa, întrucât diferenţele
între veniturile şi standardul unui cadru de conducere şi cele ale
tradiţionalilor “delegaţi” – care au ţinut şi în vremea comunismului relaţiile
între întreprinderi – sunt foarte mari, ultimii limitându-se la drumuri de o zi
sau dormitul în maşină. Singur sectorul bugetar a rămas relativ stabil. Ori
pentru multinaţionale, la vremea când îşi stabileau strategia privind Europa
de Est (înainte de 1989, evenimentele fiind sigure, numai poate orizontul
temporal fiind estimat), era clar că trebuie să ia în calcul o reducere a puterii
de cumpărare, o creştere a preţurilor, inflaţia etc. ceea ce ducea la pierderea
clientelei locale a hotelurilor. Relativ sigură era şi creşterea circulaţiei
turistice internaţionale în Cehia, Budapesta şi Polonia, dat fiind că aceste
destinaţii n-au suferit o ruptură, ca România. Statisticile au confirmat din
1991 iar din 1992 estimarea devenise certitudine. Noi n-am reuşit să facem
acest calcul simplu, pentru o decizie politică justă. Căderile mari la cabane,
vile şi campinguri, tabere de elevi şi chiar la pensiunile turistice vin din cauza
scăderii clientelei locale.
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Sosirile în unităţiile de cazare – mii turişti

30000
20000
10000
0
Total

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
12972 12297 9603 8015 7566 7005 7070 6595 5727 5552 5109 4920 4875 4847

Romani 11597 10865 8309 6830 6718 6149 6304 5833 4894 4742 4314 4053 3960 3848
Straini

1375 1432 1294 1185 848

856

766

762

833

810

795

867

915

999

Sursa: Anuarul Statistic al României ed. 2000

De ce s-a ajuns aici? Mai ales de ce aşa o lipsă de informaţie
pertinentă şi de folosire a ei în mod lucrativ? Pentru prima întrebare un
răspuns realist va afirma că sistemul turistic românesc a fost construit pe doi
piloni: turismul internaţional (mai ales din "ţările frăţeşti socialiste" fără mare
caldă) în sezon şi turismul naţional al contractului social sau chiar turismul
social, în extrasezon. Spre exemplu litoralul era populat în aprilie şi
octombrie prin fondurile sociale iar din mai până în sezon şi în septembrie de
biletele OJT sau sindicate. Aceasta dădea o utilizare de 70 %. Acum, cine are
bani pleacă spre zonele calde, cine nu renunţă. Cele câteva mii de locuri
sociale oferite de guvernarea actuală sunt insignifiante. Piaţa turistică
românească s-a spulberat din 1989. Românii nu mai au putere de cumpărare
(în principal prin expirarea “contractului social”) iar străinii (est europeni) sau îndreptat spre vest, umplând staţiunile aflate în reorganizare după
standardele Pacificului. Ori scăderea puterii de cumpărare interne, şi aşa mică
în decembrie 1989 este responsabilitatea factorului politic şi cel
guvernamental. Repetăm, ceea ce putea “vinde” România, efectiv pe “preţ”
bun după 1989 era piaţa internă. Ori aceasta a fost oferită gratuit
concurenţilor străini. La care se adaugă gestionarea păguboasă a economiei,
dar şi a sectorului social după 1989, dovedită de scăderea continuă a
standardului de viaţă, în epoca societăţii de consum şi de pericolul
transformării într-o ţară bananieră, ceea ce excludea o activitate “lucrativă”
pentru transnaţionale, dar chiar pentru români, care nu s-au grăbit să
investească în turism, “şansa”României.
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Ce este de făcut? Privatizarea nu va aduce turişti. Capacităţile
disponibile la Mediterana sunt deja excedentare şi au o perioadă de utilizare
mult mai mare. Iar preţurile noastre, în actualul sistem fiscal şi actualul nivel
al preţurilor produselor interne nu ne pot da nici o şansă sub raport preţ. Cred
că trebuie să ne ducem la marii touroperatori, cei care au stat şi în spatele
boom-ului din deceniul şapte şi să discutăm cu ei intrarea în sistemul global.
Va fi probabil o poziţie de mâna doua, dar aşa se poate începe revenirea,
respectiv crearea destinaţiei România. Spaţiile nesolicitate trebuie
"reconvertite" în sistemul naţional: şi forţa de muncă românescă are nevoie
de regenerare! Altfel cifrele din anexa 6 vor rămâne aceleaşi. Merită şi o
comparaţie cu cifrele anexei 7.
"Subvenţionarea" bazelor turistice de odihnă şi tratament de la buget
prin fonduri alocate prin asigurările sociale nu a avut rezultate: întâi că se
adresau numai lucrătorilor din sectorul de stat. Suportarea unei părţi din
c/valoarea biletului de odihnă conform contractelor colective de muncă a
cuprins numai anumite categorii de oameni, mai ales din societăţile cu salarii
mari deja: mine, gaze, energie electrică, mari combinate industriale, bănci
etc. Acest tip de subvenţie discriminatorie a dus la multe abuzuri care,
adăugate lipsei bugetare au condus la diminuarea lor de la un an la altul. Apoi
uniunile sindicale au deturnat aceste fonduri mai ales spre propriile baze din:
Covasna, Herculane, Felix, Căciulata, Eforie Nord etc. baze din construcţie
mai modeste şi cu personal slab calificat. Nu se poate trece de la sistemul
cantină la bucătăria internaţională. Chiar un bucătar bun, care se limitează un
timp numai la minuturi are dificultăţi în prepararea produselor elaborate. Mai
bine folosite au fost subvenţiile gestionate de Ministerul Muncii pentru
pensionari, care au ocupat de regulă extrasezonul. Unităţile de turism care au
rezistat (dar nu s-au dezvoltat sau modernizat) sunt de regulă cele care au
beneficiat de clientela subvenţionată.
Bilete pnetru odihnă şi tratament acordate prin asigurările sociale
UM
1994
1995
1996
1997
1998
Total bilete:
mii buc.
207,0
229,9
163,0
188,4
225,2
buc.
Tratament
mii buc.
193,4
210,5
143,0
162,4
192,1
Odihnă
mii buc
13,6
19,4
20,0
26,0
33,1
Cheltuieli

mi. lei

37353

69503

60172

154002

246178

1999
258,7
210,0
48,1
579786

Sursa: Anuarul statistci al României pentru anul 2001

Trebuie să facem încă două remarci: hotelurile modernizate au evitat
această clientelă (ex. hotelurile de pe litoral: Savoi, Raluca, Yaki etc.); nu a
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existat o politică de spijinire a unor unităţi prin sistemul biletelor
subvenţionate pentru a fi menţinute la nivelul criteriilor sau chiar
modernizate pentru internaţional, astfel încât efectul subvenţiilor a fost numai
pe jumătate. O situaţie specială este cea a bazelor de tratament ale
Ministerului Sănătăţii. Ele continuau tratamentul spitalicesc şi erau bine
dotate din punct de vedere medical. Lipsa de fonduri le-a descalificat, pe
majoritatea din cauza uzurii morale a aparaturii ne mai înlocuite. La cele de
mai sus, există şi rare excepţii fericite.
Nu am făcut nici o referire la baza de cazare din oraşe: aici este
zona care a intrat cel mai rapid în interesul sistemelor globale.
Înainte însă, să aruncăm o privire pe tabelul următor pentru a vedea
structura bazei materiale pe categorii de confort şi pe zone geografice.
Structura bazei materiale după zona geografică în locuri de
cazare
Statiuni balneare
13%

16%

Statiuni montane

16%

Delta Dunarii

1%
12%

Statiuni litorale

42%

Bucuresti si orase
resedinta de judet
Alte trasee

Sursa: statistici Ministerul Turismului pentru 2002

Remarcăm din nou că 42% din bază este cantonată pe
litoral, 12% în staţiunile de munte, 16% în staţiuni balneare şi 16% în oraşe
iar 13% pe şosele, în zone izolate, la ţară etc. Situaţia este diferită din punct
de vedere al încasărilor. Chiar înainte de 1989 litoralul aducea numai 35%
din volumul de încasări, dat fiind gradul ridicat de sezonalitate, mult mai
rentabile fiind hotelurile din oraşe. Azi lucrurile sunt mai nuanţate, ţinând
cont şi de structura pe categorii de confort.
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Structura bazei materiale pe categorii de confort după capacitatea în
funcţiune

5*
4*

39%
51%

28%

3*
23%

2*
1*

8%

subclasificate

2%
0%

Sursa: statistici Ministerul Turismului pentru 2002

Cca. 1/3 din hoteluri (ca unităţi, nu ca număr de locuri) sunt
cantonate pe litoral, 1/3 în staţiuni şi 1/3 în oraşe. Structura pe categorii de
confort ne arată numai un început la categoriile superioare 5 şi 4* cele prin
definiţie pretabile la turismul internaţional de azi, cu provenienţă din ţările
dezvoltate, cu clienţi cu putere de cumpărare. Numai 8% din capacitate este
clasificată la 3* şi 39% + 28% = 67% în categorii inferioare 2 şi 1* la care se
adaugă 23% subclasificate (în principal locurile din tabele pentru copii).
Aparent situaţia este grea, majoritatea bazei materiale fiind de categorii
inferioare. În realitate poate fi comparabilă cu cea existentă şi în unele ţări cu
tradiţie. Diferenaţa o găsim în raportul preţ - calitate - clientelă. Hotelurile de
categorii inferioare sunt în majoritate nerenovate, cu condiţii sanitare net
inferioare celor din ţările intrate în sistemele globale. Mai mult preţul este la
nivelul vestic. Dar majoritatea clientelei este locală şi nu are venituri să
plătescă 20-50 USD/noapte/pe cameră astfel încât lipsa de utilizare trebuie
compensată prin preţ. Excepţie de la această situaţie fac hotelurile din oraşele
de provincie (aici multe capacităţi sunt practic închise sau cu circuit familial
întrucât vechea politică cerea un hotel în orice localitate mai mare) şi unele
din hotelurile din staţiuni. Litoralul încearcă, ca şi zona de ski să recupereze
în scurtele perioade de sezon perioadele fără clientelă. Nu există soluţie:
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localnicii nu pot plăti pe o cameră, pe noapte 1/3 din venitul mediu lunar pe
economie (20 USD în Germania sau SUA au altă valoare relativă faţă de
venit! Din nou lipsa “acumulării”, realizate deja de ţările bogate şi lipsa
contractului social) iar structurile globale nu sunt interesate dat fiind că
preţul este similar altor regiuni care sunt deja destinaţii turistice. Iar
statul aplică principiul regulator al pieţii care, prin taxare nerealistă duce la
datorii la buget sau la uzura bazei materiale. Mass-media a transmis fulgurant
o ştire care ar fi trebuit să devină dezbatere publică: majoritatea unităţilor
hoteliere au datorii mari la buget şi sunt în pragul falimentului. O astfel de
situaţie, în cazul hotelurilor intrate în lanţurile globale poate indica contracte
oneroase sau management defectuos; la unităţile privatizate înseamnă
eşuarea privatizării, eşecul pieţei sau statul “diabolic”198. Dar înseamnă şi
momentul adevărului privind şansa turistică a României. Privatizarea nu
va fi - prin ea însăşi - o soluţie pe termen lung pentru bazele de categorii
inferioare din ţara noastră. Infuzia de capital de la vânzare se va epuiza rapid
prin lipsa unei rate de profitabilitate normale, nerealizate atât din
subcapitalizare cât şi din cauza poverii fiscale ridicate. Un investitor, după
plata hotelului, în întregime sau a pachetului de control, are nevoie de fonduri
serioase pentru a reface, moderniza şi transforma o bază materială care, de
regulă în ultimii 12 ani nu a beneficiat decât de cosmetizări făcute de locatari,
pentru uşurarea preluării activului. Mai mult, ultimii ani din deceniul opt au
fost ani de economie, fondurile pentru întreţinere au fost scăzute, mai ales
cele pentru reparaţii capitale şi dotări: se introdusese lenjeria de terocel,
prosoapele fără bumbac, sintetice etc. Singura soluţie, cea folosită şi de
structurile globale este obligarea statului să intervină prin condiţii locale şi
momentan înţelepte. Tot aici trebie să abordăm lipsa unui sistem de cazare:
aşa numita închiriere la particulari, deosebit de obişnuită în perioada
trecută a afluxului mare de turişti străini, azi prin nivelul preţurilor. Acest
sistem, pe lângă calmarea şomajului aduce şi surse de venit, deocamdată
majoritar în economia subterană. Dar, acesta este un sistem întreg pus la
punct şi - spre surprinderea celor neavizaţi - de tip global. Spre exemplu aşa
numitul "zimmer frei" din Germania pune la dispoziţia călătorilor camere cu
50-70 % mai ieftine decât la hotelurile de categorie inferioară (un hotel de 5 *
cca. 300 EURO, unul de 4* cca. 200 EURO, unul de 3* cca. 150 EURO, unul
de 2* cca. 100 EURO, unul de 1* cca. 70 EURO, o cameră “zimmer frei”
între 25-50 EURO: q.e.d). Dar, camerele sunt verificate sub raportul
confortului, al onestităţii proprietarului şi sunt incluse în sistemul ofertei
198

În contrast cu statul “providenţă”
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turistice locale, deci şi în sistemele de rezervare globale. Din păcate, băncile
româneşti au investit în clădiri şi nici una nu permite plata on line a unor
sume mici, în condiţii acceptabile.
Bucureştiul - capitala unei ţări cu o o poziţie strategică specială, cu
resurse mari şi disponibile unui transfer rapid, precum şi cunoscută pentru
deosebita ospitalitate, a trebuit să intre în atenţia structurilor hoteliere
globale. Până în 1989 singura unitate hotelieră inclusă într-un lanţ global a
fost Intercontinental. Investiţia a fost făcută de partea română iar exploatarea
de către lanţul Inter-Continental şi a luat forma franchizei, în condiţii
normale. Structura cazării în Bucureşti era aceiaşi ca în toată ţara. Un număr
relativ mare de locuri de cazare de categoria A şi B (***+, ***) pentru
turismul internaţional. Capacităţile de confort inferior erau insuficiente ceea
ce a dus la înflorirea închirierii la negru de camere, deşi exista un temei legal
pentru organizarea ei pentru turiştii români. Totalul capacităţii în Bucureşti se
ridica la cca. 6000 locuri din care 2500 de categorii A sau B pentru turism
internaţional. Trebuie menţionat şi faptul că, urmare deschiderii din 1968
România a beneficiat de fondurile PNUD pentru construirea Centrului de
Formare Profesională pentru Turism cu o capacitate de cazare de cca. 600 de
locuri, cu zona de practică în complexul Parc (azi Best Western), a Centrului
de Statistică - fiind dotat cu un calculator Univac, cel mai performant la acea
dată - ceea ce a permis teletransmisia de date, mai ales pentru litoral (în
condiţiile în care în ţară practic nu existau PC - uri) şi a Centrului de
Cercetări pentru Turism. În 1969 Eugen Nicolescu – director în Direcţia
Turismului Internaţional din Ministerul Turismului ajunge în structurile de
conducere ale ONU, ceea ce a permis ca vreme de un an România să
beneficieze de o largă asistenţă. Atunci s-a lansat imaginea turistică a
României ca ţară folklorică, a cântecului şi dansului popular, iea
românească fiind preluată de majoritatea caselor de modă pentru garderoba
de vară. Era însă vremea turismului clasic de masă, de sejour sau de circuit.
După 1989 hotelurile de categorie inferioară s-au redus ca număr şi
capacitate. Unele au fost revendicate, altele şi-au schimbat destinaţia, altele
au fost transformate în birouri sau bănci iar însemnate spaţii au fost
reprofilate spre zona comercială ca sedii de firme şi birouri. Ezitările în
conducerea firmelor cu capital majoritar de stat ca şi tradiţionala - de acum corupţie dâmboviţeană au adus hotelurile în pragul colapsului. Complexele
hoteliere unitare au fost rupte, decizia s-a pulverizat. Patronatul organizat a
fost mai mult unul de faţadă. Dar 1990 -1993 au fost anii buni ai
Bucureştiului, când Revoluţia şi apoi bulversările prin care a trecut ţara şi
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capitala au adus o clientelă practic permanentă, mai ales din zona ziariştilor
dar şi a oamenilor de afaceri exploratori.
Azi, după intrarea lanţurilor globale Bucureştiul dispune de cca.
5200 de camere (100%) din care 1216 (28%) de 5*, 792 (8%) de 4*, 1400
(32%) de 3*, 389 (9%) de 2* şi 623 (12%) de 1*. Sistemul de închirieri la
particulari nu s-a pus în mişcare, ceea ce a condus la două consecinţe:
cumpărarea de locuinţe de către întreprinderile din ţară care aveau multe
deplasări la Bucureşti, sau deplasările de o zi. Aceasta mai ales pentru
sectorul privat. Sectorul de stat a plătit preţurile ridicate ale hotelurilor de
categorii superioare. Azi găsim mai ales firme de parahotelărie (real estate
mai ales) care fac închirieri pe termen scurt.
Practic fiecare lanţ global la Bucureşti are propria istorie199. Toate
au fost implicate în scandaluri, chiar dacă unele numai create de presă. Trei
sunt situaţiile majore de contractare: franşiza, contractul de management şi
operarea directă. Toate (cu excepţia Sofitel) au folosit construcţii existente,
deşi structurile de rezistenţă nu permiteau, de cele mai multe ori aducerea
camerelor şi spaţiilor de servicii la baremul lanţului respectiv. Ieşirea a fost
folosirea simultană a numelui lanţului şi a vechiului nume al hotelului. Fără
venirea lanţurilor internaţionale Bucureştiul ar fi fost o lume moartă. Oamenii
de afaceri, politicienii străini etc. nu ar fi admis să vină în altă parte decât în
zona lor de siguranţă, a hotelurilor pe care le cunoşteau. Astfel încât,
tergiversarea implicării lanţurilor hoteliere globale a fost o greşeală pe care o
plătim acum scump. O scurtă descriere:
- Continental, constituit de la aplicarea Legii nr.15/90 ca lanţ reunind
hotelurile Continental din Bucureşti, Sibiu, Cluj, Târgul Mures, dar pierzând
Timişoara a reuşit să adune capital în majoritate autohton şi folosind
diversele formule de privatizare, să se privatizeze. De fapt, proprietarul
clădirii din Bucureşti este Fundaţia Menachen Elias care a încredinţat
uzufructul Academiei Române care îl explotează prin Continental SA prin
contract de centru de profit. Boom-ul din 1990-1993 de pe piaţa
Bucureştiului i-au asigurat fondurile necesare modernizării la nivelul
standardelor "Continental” şi extinderii la Arad (hotel Astoria), Turnu
Severin (hotel Parc şi motel Gura Văii) şi Suceava (hotel Arcasul). Cu mare
199

Consideraţiile pe care le facem mai jos se bazează pe informaţii culese la date diferite, în
condiţiile arătate mai înainte privind accesul la informaţie (permisibilitate, costuri etc.). Orice
neconcordanţă la data apariţiei lucrării sau lecturii trebuie înţeleasă ca atare, autorul bucurânduse de orice îmbunătăţire. Viteza uluitoare a modificării proprietăţii, a schimbărilor în turismul
românesc nu permit decât aprecieri de tip istoric sau privind tendinţa generală.
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greutate reuşeşte abia târziu să implice Ibis în modernizarea hotelului Nord
printr-un contract de management şi curând a unui Ibis la Constanţa. In
perspectivă 150 de locuri în Bucureşti. Acesta este unul din puţinele cazuri
fericite în care transnaţionalele au ajuns la Bucureşti.
- Excepţie hotelul Intercontinental care era deja în contract de franşiză cu
Inter-Continental. Dar, atât clădirea hotelului Intercontinental, cât şi hotelul
Lido ca şi alte active fac parte din grupul de firme GP organizate ca
Compania Hotelieră Intercontinental Bucureşti România SA, care a preluat
prin negociere directă pachetul de control, aflată apoi în lichidare ca datornic
al Bancorex şi răscumpărată de grupul Păunescu.
- grupul Best Western pune în modernizare hotelul Parc ca proprietate
publică. La terminarea renovării este operat printr-un contract în
participaţiune prin operatorul Pan Hotel ca Best Western - Parc. Best Western
este unul din puţinele lanţuri care se implică şi în ţară la Balvanyos, Gura
Humorului, Central Arad, Ambassador Timişoara, Topaz Cluj şi la Mamaia
hotel Savoy (proprietate particulară - intens mediatizată la vremea ei).
- hotelul Dorobanţi a folosit formula deja celebră "soon a Best Western
hotel" ceea ce i-a permis o bună acumulare până în 1999 ca singurul hotel
central de 3* oferind condiţii acceptabile pentru turismul internaţional. Trece
în reamenajare la nivelul standardelor. Hotelul Dorobanţi va deveni Howard
Johnson Grand Plaza 4 ? 5* în franchiză de la Dorobanţi SA.
- Crowne Plaza, parte a Bass plc. din Marea Britanie alături de Holiday
Intercontinental Hotels and Resort – operând ca Six Continents Resorts Inns
preia în contract de managemnt hotelul Flora, proprietatea grupului Ana
(75%) care l-a cumpărat plătindu-i datoriile şi l-a modernizat (1,2 mil. USD)
- Hilton preia şi el în contract de management hotelul Aténnée Palace
(proprietate publică) sub denumirea de Hilton - Athénée Palace. Structura
acţionariatului a fost aproximativ: 49% Athen Phoenix Group şi Feal Group
Franţa, 13 % grupul Express, 38% Athénnée Palace SA.
- Marriott preia tot în contract de management hotelul Grand al cărui
proprietari erau ONT Carpaţi Bucureşti ca proprietar al clădirii proiectatului
hotel al diplomaţilor din zona Casei Poporului (30%, la acea vreme agenţie
de turism cu capital de stat), şi societatea Ilbau actualul Strabag Austria, cu
acţionari austrieci şi americani? şi Sober Ltd. din Cipru, care de la câteva
procente ajung să controleze 51%. Societatea Companiilor Hoteliere Grand
SA exploatează zona comercială a complexului iar Marriott e desemnat cu
aplicarea contractului de management pentru hotel. Grand SA are mari
probleme financiare din cauza creditelor garantate guvernamental, luate
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pentru terminarea lucrărilor, dotări etc. şi modernizare, încât poate ajunge la
AVAB.
- Sofitel: este tot un caz de investiţie majoritar românească printr-un credit de
cca. 150 mil. de USD, garantat de statul român, pentru World Trade Center,
Hotel Sofitel şi “Cartierul Francez”. World Trade Center (WTC) finanţează
construcţia Sofitel pe care îl dă sub contract de management lanţului Accor.
Problama este că WTC este la AVAB, pentru ce este garantat.
- New Maraton: este poate cea mai spectaculoasă pătrundere a unei firme
cipriote în România şi nu numai. ONT Carpati primeşte de la statul român
prin Legea 15/90 atât clădirea Grand dar şi activele noastre din Egipt,
respectiv două vase de croazieră şi complexele hoteliere Piramid. Alături de
hotel Sinaia, din Sinaia şi mai apoi un hotel la Oradea plus parcul de
microbuze Toyota nou achiziţionate. Din varii motive, ONT Carpaţi încheie
un contract de management cu New Maraton din Cipru căreia îi cedează
practic exploatarea activelor din Egipt. (În oglindă, Kompas Jugoslavia se
privatizează şi-şi extinde activitatea în 14 ţări, în condiţiile dezmembrării
ţării!)
- Majestic: Capitalul turc începe operarea pe hotelul Majestic pe care îl
modernizează, iar imediat realizează extinderea în noua aripă.
Se prefigurează un Novotel de 330 camere în zona Palatului
Telefoanelor
Sunt în construcţie sau amenajare şi alte unităţi hoteliere, dar noi neam oprit la cele legate de activitatea structurilor globale.
Această trecere în revistă ne-a permis să notăm că practic
transnaţionalele nu au cumpărat nimic, nu au investit nimic (rare excepţii) şi
au obţinut contracte de management sau franchiză deosebit de avatajoase.
Ca ordin de mărime, datele fiind confidenţiale, iar consultarea balanţelor la
Registrul Comerţului prohibitivă, putem spune că valoarea franchizei este de
câteva ori mai mare decât cea practicată de Inter-Continental până în 1990 iar
contractul de management poate ajunge la valori şi mai mari. Răspunderea
este practic zero iar primele semne au şi început să apară, respectiv
dificultăţile financiare ale structurilor româneşti care au realizat investiţiile.
Acesta este preţul pe care trebuie să-l plătim ca oamenii de afaceri, oamenii
politici să vină la Bucureşti şi poate, cândva vreunul din ei să construiască
"destinaţia Bucureşti"!
În paralel revin în România societăţile de închirieri de autoturisme: Avis
(parte din grupul Cendent), Hertz, Eurocar etc. dar şi o serie de servicii
obligatorii lumii globale: DHL, MTS. Dar serviciile bancare încă ne ţin în
afară. Nici măcar o bancă românească nu poate opera on line cărţile de credit
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(VISA, EUROCARD, MASTERCARD) în exterior. IBAN-ul este încă un
deziderat. Acest semn este de rău augur, mai ales că oamenii de afaceri care
vin la noi sunt preveniţi şi folosesc sistemele Internet deschise pentru a
contacta propriile adrese.
Trebuie să amintim şi domeniul restauraţiei: Mc Donald’s - proprietar,
Pizza Hut , KFC, Howard Johnson Master franşize obţinute de grupul
Computerland exploatând unităţi în Bucureşti şi în ţară, în care structura
acţionariatului nu o putem stabili cu certitudine. Restauraţia în Bucureşti este
încă deficitară. Cu câteva excepţii (Mc Monis, Casa Vernescu, Casa Doina)
noi restaurante apar şi dispar necontenit. Mai mult, acţionariatul este în
continuă mişcare. Atâta timp cât serviciile nu se adresează clientelei
internaţionale, iar unităţile nu dovedesc stabilitate în servicii, mai ales în
calitatea lor, la nivelul pretenţiilor turismului global, nu pot fi luate în calcul
de touroperatori. Incinte deosebite, precum Carul cu Bere sau Casa Capşa
sunt un potenţial risc din cauza lipsei experienţei personalului; un
touroperator contractează serviciile cu mult timp înainte şi în ziua sosirii
turiştilor calitatea produselor şi serviciilor, ca şi preţurile trebuie să fie cea
stabilită cu ocazia vizitei de inspecţie.
Comparativ cu alte capitale se pare că transnaţionalele au fost mai active
la Bucureşti, ţinând cont poate şi de efortul investiţional minim. La 1 ianuarie
’90, în timp ce la noi funcţiona numai Inter-Continental, la Budapesta erau 15
hoteluri care foloseau branduri. Azi la Praga sunt prezente Inter-Continental
(Forum preluat), Corinthia, la Varşovia Inter-Continental (Forum preluat) şi
Marriott iar la Sofia Novotel (care are şi o unitate la Plovdin) şi Nez Otani
Zogravki Cempinski - Sheraton.
În America de Nord 70% din hoteluri folosesc branduri şi doar 30% sunt
independente, dar şi acestea participă la asociaţii de rezervări comune. În
Europa, de altă tradiţie, situaţia este inversă, dar lanţurile de rezervări sunt
mai numeroase.
Abordăm tot aici şi situaţia din ţară. Subliniem întâi slaba penetraţie a
multinaţionalelor, nu numai în oraşe, unde piaţa este mai mică dar şi pe litoral
etc.. Cea mai spectaculoasă operaţiune a fost cea iniţiată de UNITA care
deţine pachetul de control la 28 de unităţi hoteliere din ţară. Pe litoral urmare
regularizării simetrice între FPS şi FPP, care a transferat acţiunile FPS la
AVAPS şi a însărcinat Ministerul Turismului să pună în vânzare activele, SIF
Transilvania a ajuns să deţină cote de control la Saturn SA, Eforie Nord SA,
Transilvania Turism Feleacu SA, Băile Felix SA, Covasna SA, 49% la
Postăvarul SA din Braşov şi 7 hoteluri în Venus. Se pune întrebarea legalitătii
existenţei SIF-urilor, dat fiind că prin legea 15/1990 ele trebuiau, ca şi FPS să
262

dispară într-un termen clar specificat. Menţionăm că o parte din activele
staţiunilor au fost vândute înainte de această operaţiune prin licitaţie, MEBO,
negociere directă etc. În staţiunea Mamaia s-au privatizat prin locaţie în
leasing imobiliar irevocabil200 majoritatea unităţilor hoteliere. Complexul
Perla Majestic a fost preluat de Spring Time Holding, iar Palm Beach a fost
construit de Coral Beach pe fosta locaţie a Hanului Piraţilor, etc. Staţiunea
Neptun, ţinută multă vreme departe de acţiunile de privatizare a fost vândută
hotel cu hotel, rămânând numai cu Estival Olimp 2002, hotelul Amfiteatru –
Belvedere - Panoramic. Complexul Doina a fost schimbat cu RAPSS cu
hotelul Astoria din Eforie Nord preluat alături de hotel Europa de grupul
ANA care este în finalizarea modernizării lor. Alte grupuri româneşti au
cumpărat prin licitaţie uneori zone întregi din staţiunile de pe litoral, dar, la
data publicării informaţiile nu au putut fi verificate şi din cauza desfinţării
Ministerului Turismului. În staţiunile din ţară, bazele fostului UGSR sunt
acum la SIND România SA iar cele ale UNCAP au trecut la Ministerul
Muncii şi Solidarităţii Sociale. Un caz special este cel al hotelului Mara Holiday Inn din Sinaia. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
(AVAB) a preluat hotelul pentru valorificarea acestuia în contul unei creanţe
de 27,8 milioane de dolari deţinută asupra societăţii Mara Investments.
Valoarea de adjudecare a unităţii de cazare ar acoperi 50% din totalul
datoriei. Creanţa deţinută de AVAB reprezintă un credit neperformant preluat
de la Bancorex, respectiv un împrumut contractat de Mara Investments în
vederea construirii complexului hotelier Mara. AVAB ar urma să recupereze
suma totală a creanţei în aproximativ 90 de ani, dacă tot câştigul din activitate
era virat Autorităţii; gradul de ocupare al hotelului Holiday Inn - Sinaia este
de 37,54%, nivel situat sub pragul de eficienţă de 60-65%.
Nu au pătruns brandurile de superbudget (hoteluri cu echipare minimală,
cu preţuri joase) nici cele legate de companiile de aviaţie, cu excepţia
Intercontinental (Panamerican - Delta). Lufthansa legată de Moevenpick încă
este în aşteptare ca şi Le Merridien (Air France)
În domeniul agrementului, marile instalaţii de transport pe cablu au fost
privatizate sub diverse formule iar de notat sunt numai Dracula Parc (încă
proiect privat) şi Aqua Magic din Mamaia. Restul sunt investiţii rezervate
prin tradiţie capitalului privat. Trebuie să menţionăm reducerea numărului de
cazinouri sub motivul luptei împotriva spălării banilor, pierzând oportunitatea
organizării unei staţiuni ca zonă de gambling în momentul restricţiilor impuse
de Turcia cazinourilor.
200

o nouă inovaţie în materie de privatizare
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Remarcăm şi pentru turism sistemul folosirii unei societăţi comerciale
româneşti pentru operarea pe piaţă a brandurilor. Ar fi folositor de aflat
acţionariatul societăţilor româneşti proprietare ale hotelurilor constituite după
Legea 15/1990, respectiv cota FPS, unde a ajuns sau cum s-a privatizat, dacă
s-a privatizat sau este încă în proprietatea Statului Român şi cât câştigă acesta
din cota pe care o deţine, dacă câştigă!
Cu toate acestea încă nu s-a pus în mişcare un sistem pentru crearea
"destinaţiei România”. Retragerea deliberată - şi poate nu întâmplătoare a
statului din economie, ca şi din turism - a dus la la înjumătăţirea folosirii
bazei de cazare. Şi ca să fim pragmatici, încă nu ştim unde este centrul
(downtown) în Bucureşti, sau ce putem vinde sub această denumire. Unde
trimitem să se plimbe seara, în centru, un turist străin sosit la Bucureşti.
Dăm mai jos, după Anuarul Statistic al RSR pe 1980
Volumul şi structura serviciilor prestate populaţiei de către unităţile socialiste
mil. lei
Cazare hotelieră şi asimilată
Ocrotirea sănătăţii, turism,sport

1965
215
690

1970
762
865

1975
1277
1306

1976
1232
1374

1977
1009
1364

1978
1147
1479

1979
1190
1501

pentru a arăta că, de fapt, atunci când a existat o voinţă politică (chiar
malefică) rezultatele nu au întârziat să apară. Dar în perioada 1970 - 1980
România era destinaţie turistică: ţara folklorică, a muzicii şi dansului popular.
Ori şi acel salt s-a făcut tot în jocul globalizării, în perioada de relativă
relaxare a deceniului şapte. Dar atunci, un român a fost timp de un an în
structurile de conducere ale ONU, România era "în joc" ca partener, aşa cum
au reuşit Thailanda, Cehia etc. Azi trebuie să plătim un preţ greu că să
revenim în zona turismului mondial, cel puţin a celui de afaceri. Pentru
alte forme încă economia românească nu are resurse şi nici un contract social
al politicului cu populaţia care s-o motiveze.
sistemele de agrement"?!
Semnele de punctuaţie arată că orice analiză asupra acestui sector este de
fapt o cercetare istorică în epoca loisirului. În 1977 mijloacele de agrement
cuprindeau 21 de instalaţii de transport pe cablu (5 telecabine, 5 telescune, 11
teleschiuri) peste 400 de mijloace nautice (56 de şalupe, 24 de ambarcaţiuni
cu vele, 135 hidrobiciclete, 110 bărci cu rame etc.) 95 de terenuri de sport,
1476 de utilaje şi jocuri mecanice, 28 de pârtii de ski amenajate (nici una
omologată şi organizată după criteriile internaţionale), 7 centre de închiriere
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material sportiv şi 3 şcoli de ski. Eforturile făcute în 2003 pe litoral sunt
lăudabile, ca semn de primăvară. Le-am evidenţiat doar pentru a menţiona o
mare oportunitate pierdută de România: interzicerea de Turcia a funcţionării
cazinourilor ceea ce a dus imediat la explozia lor la Bucureşti. Dar noul
regim fiscal a fost atât de prost gândit, că le-a alungat în zona de "no men's
land" între graniţa Turciei şi Bulgariei. La noi, cele rămase au fost obligate să
funcţioneze şi în subteran
Putem conluziona că avem nevoie de oameni oneşti, şcoliţi şi antrenaţi
pentru a face faţă luptei cu transaţionalele. Ori tocmai aceştia ne lipsesc, cum
vom vedea mai jos.
5.4.3 personalul
Anuarul Statistic al RSR pe 1980 ne rezervă o surpriza: în 1938 numărul
liceelor economice era mai mare decât în 1979 sau decât acum
Învăţământul liceal economic (de zi, seral şi fără frecvenţă)
Anul
Licee
Nr. elevi total Cadre
din care femei
1938/1939
……
1970/1971
1979/1980

82

8608

2511

2256

41
41

30439
40126

21293
32512

1322
1733

Mai gravă este situaţia acum. Nu numărul mic de elevi sperie, ci numărul mic
de absolvenţi
Învăţământ profesional, de ucenici, postliceal şi de maiştri
Elevi înscrişi
Absovenţi
1996/
1997/
1998/
1999/
1996/
1997/
1998/
1997
1998
1999
2000
1997
1998
1999
Şcoli profesionale
Comerţ
4028
3822
3175
3556
1402
1284
1129
Alimentaţi
8949
8491
8657
8629
2602
2514
2830
e publică
Scoli
de
Nu mai sunt
ucenici
Şcoli postliceale
Comerţ
1417
2240
2528
1193
598
641
1100
Turism

1115

1110

1417

1778

464

458

481

1999/
2000
953
2363

…
…

Sursa: Anuarul Staistic al Romîniei pentru 2000 şi 2001

265

Personalul din turism: mare trebuie să fie mirarea străinilor care revin
să ne ajute în turism când văd fluctuaţia de personal. Şi asta într-un sector al
serviciilor unde grosul valorii adăugate este adus de om. Merită să
menţionăm şi începutul. Nu poate fi invocată drept scuză apartenenţa sau
colaborarea cu securitatea etc. “Terenul” ne arată că cu excepţia câtorva
conducători, restul personalului nu a fost afectat. Presiunea dispersării
personalului a fost creată mai ales ca urmare a problemelor de privatizare
(respectiv împroprietărire) mai ales din partea şefilor de nivel mediu (şefi
de unităţi), de divergenţele ivite între aceştia şi personal în adjudecarea cotei
părţi din "moştenire"201 în perioada aplicării metodei MEBO sau a locaţiilor
de gestiune..
Pe categorii de personal:
La nivelul de conducere al societăţilor comerciale cu capital de stat:
aplicarea defectuoasă a Legii 15/1990, tergiversarea deciziei pe motivul
"titlurilor de proprietate" (nu mă refer la proprietate în sine, ci la COSTUL,
FINANŢAREA şi PROCEDURA accordării titlurilor) a dus la o rotaţie
ameţitoare a conducerilor noilor societăţi, mai ales în perioada ’90 – ‘95
având ca rezultat lipsa de coerenţă în conducere dar şi plecarea masivă a
specialiştilor, paralel cu crearea unor grupuri de interese a căror procupare
era adjudecarea activelor şi nu conducerea lor curentă. Am asistat la o
ciudăţenie: deşi statul declara sus şi tare că nu se amestecă în economie în
realitate coerciţia a fost mai tare ca înainte de 1989. Iar după 1996 munca de
conducere în turism a devenit efectiv o zonă de pericol sau sinucidere pentru
personalul de conducere onest. Astfel încât nu putem vorbi de "manageri", de
politică turistică ci de orice doriţi. La nivel naţional, o firmă străină nu-şi
găsea partener credibil, după standardele internationale contemporane, dacă,
operând înainte în România, ar fi dorit să revină. Dar, atenţie, afară de trei
pliante în rusă şi de 7-8 reprezentanţi parţial vorbitori de limbi străine
prezenţi la standurile unde tradiţional participam, România nu avea o ofertă,
un dialog, nu spunea nimic partenerilor potenţiali, din cauza
"profesionalismului" şi calităţii "managerilor". Teoria că managerul poate
conduce orice este valabilă după câteva decenii bune de tradiţie! Nu ca la noi,

201
una din metodele de privatizare a fost “MEBO”, care dădea salariaţilor întreprinderii
posibilitatea cumpărării activului (hotel, restaurant, agenţie etc); de aici tensiuni între salariaţi,
până la terminarea procesului
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în ultimul deceniu (de fapt în ultimii 50 de ani) din secţia de producţie, şef de
serviciu în minister sau director peste o staţiune202.
Privatizarea unor unităţi a dus la izolarea mai puternică a cadrelor de
conducere, mai ales că de regulă au apărut grupurile financiare care aveau
"ambiţiile" proprii. Cu totul altfel este viaţa unui manager profesionist în
turism în alte ţări. Ar fi trebuit să ştim şi noi şi să ne pregătim din timp, să ne
adaptăm.
Tot aici trebuie să abordăm problema cadrelor de conducere din
sectorul privat. De regulă proprietarul nu are nimic în comun cu turismul şi-şi
angajează formal o "diplomă" cerută de criteriile de clasificare valabile "la
1848"!, nu în era Internetului203 . Acest lucru este mai vizibil în agenţiile de
turism care sunt mai dinamice. În ultimul timp însă, intrarea capitalului străin
în ţară, acumularea realizată de acesta, care i-a permis o talie suficient de
mare, a condus la apariţia profesioniştilor care au şi trecut la cartelare, la ceea
ce se numeşte "o nouă structurare în domeniul turismului". Aceştia, au intrat
în zona globalismului prin firmele mamă şi, folosind baza materială existentă,
aşa cum este ea au început să pună în dificultate societăţi româneşti
cunoscute ca de succes, dar născute, crescute şi rămase în sistemul românesc
"clasic".
Trebuie însă să subliniem şi numărul imens de "patroni" pescuitori
în ape tulburi, care au făcut bani buni fără ca nici măcar Remeş204 să nu-i
întrebe de ce nu i-au trecut în contabilitate, deşi trecerile prin frontiere se
cunosc iar mişcarea străinilor este destul de bine analizată de SRI, ca să poţi
vedea fraudarea, cel puţin la unităţile de cazare. De multe ori ne-am întrebat
cum de aceste operaţii nu sunt urmărite: să fie o decizie deliberată pentru
capitalizare?
Personalul de deservire: noi promoţii au ieşit din şcoli în fiecare an. Dar două
menţiuni:
202

imediat după 1989, în iureşul revoluţionar au reuşit să-şi adjudece funcţii de decizie oameni
total nepregătiţi pentru acele funcţii, dar loiali anumitor cercuri de interese, care i-au ajutat să fie
numiţi
203
"ca la 48" este o expresie pentru a caracteriza ceva învechit, neactual, contrar realităţii
prezentului, venind de la dramaturgul I.L Caragiale. Am folosit-o pentru a caracteriza
"actualitatea" noilor reglementări în turism şi modul de aplicare a lor. Exemplu: pentru a
funcţiona, o unitate de turism trebuie, conform noilor legi să aibă personal de conducere (nu se
spune nimic de personalul operativ !) posesor al unei diplome eliberată de Ministerul Turismului.
Mulţi proprietari au angajat formal astfel de persoane.
204
Ministru de finanţe la sfîrşitul deceniului nouă, cunoscut pentru declaraţii dure privind plata
impozitelor

267

- în timpul şcolii şi după absolvire, înainte de ‘89 elevii făceau LUNI de
practică sub mâna unor maeştri. Acum, în majoritate sunt angajaţi direct cu
experienţa din şcoală. Subliniez: litoralul românesc îşi asigura 3/4 din
personalul calificat prin detaşări obligatorii, unităţi complete din teritoriu,
fiecare judeţ având “sarcina” sa. De unde îşi aduce acum personalul pentru 2
luni jumătate pe an? Comparaţi cu Grecia, Turcia etc. Tunisia a introdus
bufetul suedez obligatoriu – neoficial din cauza reclamaţiilor privind servirea,
din anii trecuţi, dar în realitate pentru a compensa nivelul calificării
personalului.
În plus, în învăţământul superior pentru turism majoritatea ţărilor
din UE au 2 semestre de practică în altă ţară. La noi sunt 3 săptămâni, în
oraşul de reşedinţă, în care îşi pierde timpul şi studentul şi cel care îl primeşte
pentru practică. Mai mult, un student are pretenţia să facă în perioada de
practică muncă de birou, nu munca efectivă, de parcă facultăţile de turism ar
produce numai directori, nu personal de conducere operativ!
- după obţinerea unei experienţe şi a unor cunoştinte de limbă, personalul
pleacă oficial sau la negru în lume. Dar astfel de oameni pot fi o sursă de
venit pentru ţară: turcii din Germania şi-au întretinut ani de zile familiile
lucrând acolo. Aveau protecţia statului lor! Acest proces a început, încă
timid, şi la noi la cererea statelor primitoare205.
Cu rare excepţii, în majoritatea unităţilor de turism personalul este
departe de nivelul turismului global şi mai ales este neantrenat să facă faţă
exigenţelor. În plus, legislaţia în materie de personal pare anchilozată. Abia
din 1998, de exemplu în nomenclatorul de meserii este trecută meseria de
ghid: suntem ca ciobanul care pune brânză bună în buduf de câine! Ghidul şi
şoferul de pe autocar crează amintirile turistului! Dar meseria de ghid există
numai de 2 ani: adică carte de muncă, asigurare socială etc. iar Asociaţia
Ghizilor este încă formală.
Totuşi:
- noile unităţi private apărute, meţinerea în funcţiune a celor existente,
explozia de unităţi de alimentaţie publică etc. a absorbit cel puţin temporar
205
În general – nu avem date numai pentru turism - românii care lucrează în străinatate trimit
rudelor rămase acasă cel puţin două miliarde de dolari annual (după Banca Naţională a
Romaniei) adică mai mulţi bani decât toţi investitorii străini la un loc şi decât Banca Mondiala.
Până în prezent, peste 1,8 milioane de persoane - aproximativ 10 la sută din populaţia adultă a
României - au muncit în străinătate (OIM Bucuresti - Organizatia Nationala pentru Migratie).
Media veniturilor lunare din străinătate per gospodarie cu unul sau mai mulţi membri care au fost
sau sunt la muncă în ţări UE este de 265 de Euro, faţă de 100 de Euro, cât este venitul mediu
lunar al unui cetăţean român. Situaţie « copie » celor din alte state care au aderat la UE
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multă forţă de muncă. Dar cu preţul balcanizării masive a atmosferei generale
şi a serviciilor
- investitiile transnaţionalelor au absorbit o parte din personal pe care
încearcă să-l aducă la nivel. Dar...
Menţionăm aici cu valabilitate pentru toate cazurile legate de
responsabilitatea statului la noi: a statua că statul a ieşit din economie, că
aceasta trebuie să se descurce singură, conform legilor pieţii, este tot una cu a
concepe un copil, a-l creşte în familie până la o vârstă încă mică şi a-l trimite
în junglă să se descurce singur, să supravieţuiască conform legilor de acolo.
O astfel de poziţie seamănă a incoştienţă, Aceasta atunci când în Anglia,
cartelele s-au folosit până aproape în anii ’60, ca la noi, iar privatizarea
sectorului de stat format în război încă nu s-a încheiat cu toată mâna de fier a
lui Theacher! Statul trebuie minimum să asigure:
- încheierea de acorduri pentru munca oficială, demnă cu cât mai multe state.
Încep cu acest sistem căci el este farul de miraj care ţine cursa performanţei
în calificare.
- integrarea sistemului de învăţământ cu munca practică: şcoală paralel cu
slujba, practica contractuală, centre realiste de plasare etc.
- asociaţiile profesionale: am avut ABC (Asociaţia Bucătarilor - încă există,
dar strălucirea expoziţiilor a rămas amintire, asociaţia chelnerilor - dispărută,
asociaţia SALVAMONT, asociaţia patronală - a cuprins numai directorii din
sectorul de stat; au fost mai multe... şi încă există formal), asociaţiile
sindicale (practic autodizolvate). Ce responsabilităţi are statul aici? Trebuia
să ajute umplerea locului gol prin pârghiile sale, garantând de exemplu
anumite drepturi, cum ar fi echivalenţa diplomelor, simplificarea procedurilor
pentru accesul la recunoaşterea experienţei, titlurilor etc., finanţarea afilierii
la asociaţiile internaţionale, a accesului la informaţia mondială etc., cel puţin
în primii ani. Altfel cum să explicăm credibil populaţiei să suporte costul
tranziţiei. ARGUMENT: Apariţia în România a primelor cadre de conducere
în structurile transnaţioanle (linii aeriene, hoteluri etc.) în Bucureşti a coincis
cu fondarea clubului "Skal - excellence in tourism" din care pot face parte
cadre de conducere, cu o vechime de cel putin trei ani şi cu a cotizatie de 220
USD/ an. La început au fost majoritatea străinii, românii fiind blocaţi de
obligaţiile financiare: cotizatie, haine, etc. Acest club există de aproape 100
de ani şi reuneşte câteva zeci de mii de membri din toată lumea - deci
contacte cu parteneri şi colegi pe orice meridian. În Turcia, de exemplu există
filiale la Istanbul, Kusadassi, Antalya, Ankara etc. Noi avem greutăţi şi în
decontarea cotizaţiei, care se impozitează! Nu ştia nici o reprezentanţă
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română de această structură, ca să determine statul român să deschidă un
canal de comunicare înainte de a veni transnaţionalele? Nu se putea accorda
nici o facilitate fiscală pentru banii cheltuiţi pentru imaginea României? Nu
se ştia că a doua limbă oficială în Skal este spaniola?!... adică un altfel de
viitor? Similar admiterea ca membrii în organisme profesionale. În ATLAS
aveam un singur membru: prof. dr. Cristureanu, dar aproape nici o
participare, din lipsă de fonduri - cca 1000 USD/ conferinţă; şi sunt 3-4 pe an,
unde se adună crema profesorilor de turism şi toţi marii directori de companii
transnaţionale: se vorbeşte de o mulţime de ţări: România nu există! Taxa de
admitere şi cotizaţia anuală pentru ţările foste comuniste este de 5 EURO
(faţă de 285 EURO) dar transferul bancar este 45 de USD! şi ca să afli de
ATLAS a trebuit să ai noroc şi să te recomande o cunoştinţă din străinătate.
Alt canal de comunicare închis şi eliberat târziu cu efort prea mare! Idem
Asociatia Ghizilor. Şi fară ele nu poţi nici propune, nici
organiza reuniuni internaţionale în România (pe bani buni, nu pe protocol!),
cu prezentarea problematicii turismului românesc partenerilor externi, care nu
ştiu cu cine să vorbescă aici (majoritatea firmelor străine de turism care au
adus turişti pentru eclipsă au contactat Asociatia " Eclipsa ' 89" din
Budapesta, unde iniţial era şi adresa Institutului Român pentru Astronomie,
care şi-a terminat site-ul abia în iulie 1989! Noroc că două site-uri româneşti
au fost preluate în baza de date a NASA şi astfel s-a creat o punte).
Totuşi există o realizare a ANAT (Asociaţia Naţională a Agenţiilor
de Turism) care a perfectat organizarea cursurilor de ticketing (vânzarea
biletelor de avion de către agenţiile de turism, direct din sistemul IATA)
realizată cu trudă şi parcă împotriva statului român care... se părea că aştepta
dâmboviţeana "plată". Aceasta a însemnat câteva sute de agenţi cu diplomă
internaţională, cu locuri de muncă bine plătite şi o cerere sporită de calificare.
Cât de benefic ar fi organizarea lor în finanţarea majoritară a statului prin
câteva facultăţi: ca şi curs optional şi cu rambursarea chetuielilor avansate în
"x" ani.
Există un mare pericol în tratarea cu multinaţionalele sau
companiile transnaţionale
- nu ştiu să existe o persoană specializată pe turism în formaţiunile politice.
Şi nu ca profesionist în turism, ci ca unul în politică pentru turism. Deşi
universităţile vestice predau curent cursuri de tipul "tourism and public
sector". Fără un efort financiar şi uman pentru specializarea unor oameni din
diverse zone ale spectrului politic şi din funcţionarii publici şi fără introducea
acestei materii în facultăţi, nu vom avea un plan pentru turism, dar mai ales
mijloace reale ca el să reuşească şi să reziste, să continue.
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- nu se poate forma personalul necesar peste noapte, mai ales în atâtea
specializări şi nivele de calificare.206 Dar mai ales nu poţi forma personal
"introdus" în mediul international, cu relaţii în timp scurt, dacă statul nu
intervine. Cum poate interveni? Un posibil model: cel aplicat de japonezi
pentru realizarea miracolului japonez.
Ştim că teoria neoliberală promovează pieţele şi ieşirea statului din
economie. Istoria turismului ne arată contrariu, mai ales prezentul şi
măsurile pentru viitor. Turismul înseamnă fonduri mari, pe care capitalul
privat nu este dispus să le investească într-o destinaţie decât după ce are
deja funcţională economia turismului. Abia atunci intervine în zonele unde
profitabilitatea este mare, rapidă iar capitalul uşor de recuperat şi repatriat.
Iată de ce, voinţa politică, care se manifestă mai ales prin aparatul de stat
trebuie să devină efectivă, pentru ca turismul să fie o şansă pentru România,
ţara azi absentă atât din lumea turistică cât şi de la veniturile consistente, fie
ele în beneficiul propriei populaţii sau al bugetului de stat.
5.5 Circulaţia turistică (incoming, outgoing, domestic): evoluţie
comparativă: trecut - prezent - perspectivă, locul în fluxurile globale
Circulaţia turistică este rezultatul disponibilului bănesc, al timpului
liber dar şi al tradiţiei, al obişnuinţei practicării turismului. În perioada
interbelică, în România putem vorbi de călătorii şi de un început în circulaţia
turistică. Numărul celor care practicau în mod obişnuit turismul era redus,
mai ales în comparaţie cu totalul populaţiei. Totuşi, încă înainte de primul
război mondial se pun bazele asociaţiilor de turism, mai ales montan
(Secţiunea pentru turism din ASTRA, SKV – Siebenburgishe
Karpatenverein) care vor trece la construcţia cabanelor din munţi şi la
organizarea cu regularitate a ieşirilor, mai ales pentru tineret. Numărul
cabanelor trece de 90, ceea ce arată totuşi o activitate susţinută. În paralel
turismul balnear îşi continuă ascensiunea, staţiuni precum Herculane, Sovata,
Borsec, Slănic, Ocna Sibiului etc. fiind la modă şi ca locuri de vilegiatură
pentru protipendadă, dar şi pentru alinarea suferinţelor pentru cei mai săraci.
206

Consecinţele pot fi ilustrate de două declaraţii din primăvara anului 2004 ,,Am întâlnit de la
patroni care nu au abilităţile necesare pentru conducerea unui hotel, personal neinstruit,
decoraţiuni de proastă calitate, mâncare uneori suficientă cantitativ, dar de-o calitate îndoielnică,
până la cearşafuri murdare » - Paul Mărăşoiu, vicepresedinte RCB după un control incognito.
Nicu Radulescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) »… începând de anul
trecut România a devenit o destinaţie sigură şi preferată pentru turiştii europeni (sic !)… In ceea
ce priveşte calitatea serviciilor turistice, acest subiect trebuie dezbătut în continuare“
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De notat că aceste staţiuni s-au dezvoltat prin construcţia de vile private şi a
unor baze de tratament. Predeal, dar mai ales Sinaia au o istorie legată de
mutarea curţii regale la Sinaia în timpul verii. Şi pe litoral, primele
“stabilimente” îşi au obârşia tot în această perioadă, mai ales Eforie, Mamaia
şi Techirghiol, numeroasele vile private stând mărturie şi azi. Un imbold
puternic este dat de crearea Oficului Naţional de Turism (ONT) şi a
Automobil Clubului Român (la Bucureşti funcţiona deja Aeroclubul – care ia avut ca oaspeţi pe Saint Exupery, Berlioth etc.- şi existau terenuri de tenis
şi golf unde se reunea aristocraţia românească şi erau cunoscute ca locuri de
lobby). Reţeaua de hoteluri era destul de bine dezvoltată pentru acele
timpuri207, celebrul Orient Express traversa ţara iar vasul Transilvania făcea
curse regulate. Turismul internaţional de masă încă nu se născuse.
După 1944, comuniştii trec rapid la preluarea stabilimentelor pentru
odihnă şi sport. Se începe cu trecerea bazei SKV la Organizaţia Sportului
Popular încă din 1945, ca urmare a pierderii războiului, iar mai apoi, după
1947 prin naţionalizare sau pur şi simplu prin forţă208 Guvernul Republicii
Populare Române trece Consiliului Central al Sindicatelor practic întrega
bază care este reorganizată prin HCM 9/1960 “pentru a se crea condiţii cât
mai bune de odihnă oamenilor muncii şi în primul rând muncitorilor din
industriile de bază”. S-a ajuns ca, cu drapelul în frunte, ordonat, pe serii,
oamenii muncii să fie premiaţi cu concedii în staţiuni. Dezvoltarea cabanelor
în munţi, mai ales la începutul deceniului cinci a fost, probabil mai ales o
diversiune pentru a atrage simpatizanţii partizanilor, sau mai sigur pentru a
testa atitudinea locuitorilor de la poale şi a identifica liderii de opinie
anticomunişti. Amenajarea vilelor pentru turism de masă nu putea să dea
rezultate bune, întrucât explotarea lor era costisitoare, dar la acea vreme
criteriul economic nu conta, prevala decizia politică, care, căutând
legitimitate voia să dovedească grija faţă de muncitori şi superioritatea noului
sistem politic. Dezvoltarea bazelor pentru sport, tratament şi odihnă este
relativ înceată până la hotărârea CAER ca România să dezvolte litoralul ca
mare caldă pentru întreg blocul sovietic, deşi numărul de zile însorite era
net inferior celor de pe litoralul dalmat (dar Jugoslavia era «în
carantină »). Se trece la construcţia de hoteluri, iar după 1960-1965 la
proiectarea lor la standarde comparabile cu cele occidentale, atât pentru a
207

Pentru Bucureşti v. Paraschiv, I., Iliescu, T. – De la hanul Şerban Vodă la hotel
Intercontiental - Ed. Sport Turism, Bucureşti 1979, iar pentru cabane Heltmann H., Roth, H, Der Siebenburgische Karpatenverein 1880-1945 - Gedenkban , Wort und Wel Verlag 1947
208
Trei din cele 14 vile ale satţiunii Păltiniş nu existau în inventar nici în 1989, fiind “preluate”
prin simplă dispoziţie a primului secretar în 1947. Situaţia este generală, în staţiunile din ţară.
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prelua fluxul turistic internaţional, previzibil, dar mai ales pentru a arăta
populaţiei superioritatea societăţii socialiste. O călătorie, chiar imaginară pe
litoral pune în evidenţă diversele etape ale acestui proces. În paralel turismul
montan, ieftin şi plăcut pentru tineret, şi nu numai, ia avânt. Turismul de
masă intern era realitate. Începutul turismului internaţional de incoming a
avut ceva din natura burlescului: turiştii nu aveau voie să părăsească hotelul
neînsoţiţi, contactul cu localnicii era practic interzis, comentariu ghizilor era
pură propagandă, pe fondul tensiunilor războiului rece şi al deviaţiei titoiste.
Dar, din 1968 până aproximativ în 1975-77 situaţia se relaxază, se miza mai
ales pe efectul propagandistic al noilor construcţii ale epocii Ceauşescu,
aflată la începutul ei: uzine gigant, cartiere de blocuri, renovarea masivă a
obietivelor istorie (Sibiul medieval fusese practic renovat în întregime, iar
Muzeul Tehnicii Populare era deja vizitabil). În paralel se dezvoltă şi
turismul de masă de outgoing, numărul turiştilor români care puteau pleca în
străinătate era în creştere, pe unele relaţii fiind chiar numeros. Şi aici
condiţiile de participare erau dificile, plafoanele limitate pe întreg CAER-ul
pentru bani de buzunar transformau excursiile în expediţii comerciale.
În concluzie, turismul de masă, reprezentând garanţia sigură a
ocupării bazelor turistice a ajuns în 1975 la 3,2 milioane de turişti străini ( 2,6
mil. pe relaţia clearing 0,6 mil. pe devize libere) şi 3,6 mil. de turişti români
(2,4 mil. excursii interne, 0,8 mil odihnă tratament şi 0,3 plecări în străinătate
– aceste cifre neincluzând numărul de turişti prin BTT sau bazele proprii ale
sindicatelor, CASCOM, UNCAP) cu tendinţă de creştere a numărul de turişti
români. Structura turiştilor ne explică impasul în care se află baza actuală de
turism. Pierzând pieţele externe ale fostului CAER, eliminând sistemele
organizate ale turismului intern şi lăsând totul pe seama sistemului regulator
al pieţei libere (situaţie evitată în vest), prin legiferarea unor sisteme de
management neproductiv bazele turistice s-au distrus. Reconstrucţia lor, sau
reconversia, în cazurile fericite, cere investiţii serioase, în condiţiile în care
economia românească nu poate susţine acest sector de rezultantă, nici prin
produse sau servicii, nici prin generarea unei puteri de cumpărare suficientă.
Pentru ilustrare dăm numărul persoanelor din ţară, la odihnă şi
tratament balnear în staţiuni balneoclimaterice, tabere de elevi şi colonii de
preşcolari – mii
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După 1989 turismul internaţional cunoşte două perioade: cea a
plecărilor masive de documentare a românilor spre vest (1990-1994) şi cea a
stabilizării, începînd cu 1995. Tabelul ne indică o relativă stabilitate a
turismului internaţional, aşa cum am arătat la ocuparea bazei de cazare. Dar,
comparând înoptările în baze de cazare, cu plecările prin agenţiile de turism
şi datele de mai sus trebuie să tragem concluzia că în turismul internaţional
tranzitul este ridicat, ca şi vizitele la rude, turismul clasic, organizat sau nu
fiind scăzut iar la plecările în străinătate, ieşirile pentru trader turism în ţările
limitrofe fiind principala componentă, alături sau imediat după plecările la
rude, la muncă etc. Turismul pur rămâne la cca 1% din populaţie, un număr
274

mic de persoane practicând turismul pe cont propiu (cel puţin până la
liberalizarea vizelor era şi greu)209.
Inadvertenţele sistemului statistic reies şi din structura motivaţiei de
călătorie. Pentru outgoing procentul de 93% reprezentând vacanţe, recreere,
odihnă fiind clar fals. La sosiri, tranzitul cu 37%, afacerile sau motivele
profesionale cu 3% lasă deschisă discuţiei poziţia de 48% reprezentând
motivaţia “odihnă, recreere, vacanţe”. Din această cauză, numai coroborând
cu structura ofertei şi gradul ei de valorificare putem să tragem o concluzie
realistă, din lipsa studiilor şi cercetărilor independente. În esenţă, aceasta
rămâne că România nu are o ofertă pentru turismul internaţional din lipsa
destinaţiilor construite la nivelul actual al turismului competitiv, ceea ce ne
obligă să revedem sistemul de informare al operatorilor din turism dar şi
organizarea sistemului de învâţământ de specialitate.
Motivaţia sosirilor şi plecărilor din România în 1998
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209

Relevant este numărul tuirştilor plecaţi de revelion 2003/2004 prin agenţiile de turism: cca. 810000. Suma medie alocată de turiştii români pentru sejurul de Revelion a fost de 150 de euro de
persoană pentru o destinaţie internă şi de 500 de euro pentru extern. Preţurile maximale au fost
de 700 de euro de persoană pentru un Revelion în ţară, valoare înregistrată pe Valea Prahovei,
900 de euro pentru un pachet în Europa iar pentru o destinaţie exotică 2000-2500 de euro
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În cifre absolute:
Turismul internaţional al Romîniei
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197

144

187

205

320

262

137

67

110

117

-personal însoţitor

242

317

381

353

411

442

Plecările vizitatorilor români
în străinătate
-odihnă, recreere, vacanţe

Sursa: Anuarul Statistic al României din 2000

Se constată o scădere la ambele capitole. Dacă analizăm însă şi datele
din anexa 117 vom constata că majoritatea străinilor vin din ţările limitrofe.
Aceasta ne indică că România nu există şi nu constează în fluxurile turistice
internaţionale semnificative. Similar, coroborând cu datele din anexa 118
constatăm cu surprindere numărul mare de plecări spre Jugoslavia exact în
perioada de conflict ceea ce, pe lângă evidenţierea unei carenţe de procedură
statistică, dă şi o raţiune refuzului ţărilor vestice la despăgubiri pentru
spijinirea războiului. Plecările mari spre Ungaria maschează plecările ilegale
spre vest dar şi indică nivelul normal, apropiat de regulile UE privind
preţurile în ţara vecină.
Coroborând datele din anexa 12 cu cele din anexa 6 constatăm o scădere
drastică a turismului intern. Aceasta ne arată, din punct de vedere al
globalizării că suntem catalogaţi între ţările fără turism, fără contract social,
cu o economie fără perspective. Conform propunerilor lui Mesarivoc şi Pestel
am intra, din punct de vedere global în zona costurilor pentru păstrarea liniştii
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şi bunei convieţuiri. Dar aceste fonduri sunt prin definiţie la minimum
posibil.
Deci, aşa cum am văzut la sectorul hotelier, pentru a exista în lumea
globală a turismului trebuie să investim singuri şi bani şi muncă şi
înţelepciune.
Dar turismul se derulează prin structuri specifice, structurile invizibile:
agenţii, asigurări, promovare etc.: ele ar fi trebuit să fie interlocutorii în
comunicarea internaţională şi să realizeze oferta turistică. De multe ori
geneza agenţiilor de turism a fost un refuz al trecerii în şomaj al
întreprinzătorilor care le-au creat, deci au plecat fără capitalul sunk şi orfane
în lume. Cine va sta de vorbă cu "x" din "România": ce încredere poate să
inspire o licenţă eliberată de Ministerul Turismului cu un fond de garantare
de 200 USD? Totuşi se observă o evoluţie pozitivă. Dar efortul privat nu este
suficient de puternic: statul trebuie măcar să-l apere. Mai ales la incoming,
fără imaginea de destinaţie, a imaginii de produs şi a garanţiilor de stat sau
structuri similare rămânem la micile aranjamente cu cunoştinţe şi prieteni din
agenţii din vest. Nekerman, TUI, Robinson, Club Mediterranee etc.,
oligopoluri reale în turism, tratează plecările de turişti cu statul, nu cu firme.
În toată lumea. Şi tot cu statul se tratează şi sosirile. Acesta este industria
turistică. Oare avem un ministru al turismului care să fi fost primit de
preşedintele lui Thomas Cook? Căci aceasta este şi calea sigură pentru
schimbarea imaginii. Vor fi condiţii grele: dar ceilalţi le-au depăşit. Să
adăugăm mutaţiile pe care le aduce Internetul şi pe care nici ei nu le
stăpânesc suficient. Dar iarăşi imaginea, credibilitatea: cine este România sau
un touroperator român, ce încredere să am? Iar a trece printr-o agenţie locală
înseamnă costuri şi muncă dublă. Touroperatorii români şi-au irosit nervii din
1990 încoace, ani buni pentru drepturi elementare ca, de exemplu cel de a
încasa în valută în România şi a introduce valuta în sistemul evidenţei
contabile. Şi încă mai au până vor putea plăti serviciile între ei în valută,
pentru a evita majorarea costurilor cu 5-10% din spezele operaţiilor bancare
şi devalorizare. Parcă nu tot un dolar este şi la agenţia din Cluj şi la hotelul
din Bucuresti şi nu tot în sistemul bancar românesc stă!
Tot aici trebuie să arătăm şi sistemul de comunicare statal. În 1977, de
exemplu Ministerul Turismului aloca 77,8 mil. lei pentru poziţia “reclamă
(propagandă210) turistică centralizată” (alta decât cea realizată de ONT
210
termenul de “propagandă” se referă la politică şi ilustrează afirmaţia făcută privind folosirea
turismului de masă ca mijloc de propagandă politică. De altfel şi azi lucrurile nu s-au schimbat ci
au primit un alt înveliş. Şi acum în Grecia de exemplu meseria de ghid sau cea de ghid de muzeu
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Carpaţi, ONT litoral, ACR ITIA, ONT Braşov), din care: tipărituri pentru
turism intern 4,9 mil., tipărituri pentru turism internaţional 21,9 mil.,
publicitate pentru turism internaţional 1,3 mil., filme 6,9 mil., publicitate în
presa externă 24,2 mil. etc. Producţia fizică editorială se ridica la cca 1000 de
titluri în cca. 17 mil. de exemplare. Finanţa separat cu 200 mii lei valută 3
reprezentanţe în ţările socialiste şi cu 2,5 mil. lei valută ( 1 lv cca. 4,2 USD)
15 reprezentanţe în ţările vestice, 13 în Europa. Cert este că, încă în 1995
standurile folosite la expoziţiile internaţionale erau în general cele construite
în deceniul şapte. Azi, cel puţin în materie de expoziţii situaţia s-a schimbat
radical, dar restul efortului este, în fapt, zadarnic în lipsa unei oferte. Acum
avem totuşi un slogan: “simply surprising”. Nu se poate aştepta de la
turoperatorii români să susţină campaniile publicitare211. În nici o ţară nu se
întâmplă aceasta. Diverse structuri, cu spijinul direct sau mediat al statului
sunt cele care fac această muncă deosebit de importantă. Urgente sunt şi
investiţiile în sistemele informatice. Simple site-uri nu înseamnă nimic. Azi,
turistul potenţial din ţările bogate navighează pe Internet în portalurile
dedicate şi compară oferte ale diverselor destinaţii, oferte foarte amănunţite şi
apetisant prezentate. După o analiză prealabilă atentă, trece şi pe la agenţiile
de turism care sunt în majoritate conectate la sistemele Intranet (unde
România lipşeste practic din cauza costurilor percepute). Mai mult, el nu
caută o ţară ci caută o “trăire”, un tip de vacanţă în toate destinaţiile care o
oferă. În plus, costurile privind actualizarea site-urilor pe motoarele de
căutare pot fi ridicate. Eforturile făcute de cele câteva firme private româneşti
sunt remarcabile, dar puterea financiară mică le impune un ritm lent.
O situatie particulară este cea a asigurărilor. Mai multe scandaluri au
zguduit asigurările turistice. În esenţă sunt un fel de taxă suplimentară
percepută de agenţia de asigurări din străinătate sau prin filiala din ţară,
pentru accordarea unei vize. În loc să devină o sursă de finanţare sunt un
este rezervată ghizilor atestaţi de statul grec, în incinta muzeelor sau site-urilor arheologice fiind
interzise explicaţiile date de alţi ghizi. Situaţie similară şi în alte ţări.
211
Turismul romanesc va fi promovat şi în 2004 cu sume modice, capacitatea agenţiilor de
turism de a-şi majora cheltuielile pentru publicitate fiind destul de limitate (conform ANAT).
Marea majoritate a agenţiilor de turism aloca în medie 20-30000 de euro anual (ANAT nu
specifică câte anume, foarte puţine după cercetarea noastră) pentru a-şi promova ofertele şi
numai trei-patru agentii îşi permit să cheltuiasca 200-250000 de euro într-un an pentru a-şi face
cunoscute produsele. Trebuie subliniat că numai aproximativ 10% din populaţia României îşi
permite sa călătoreasca prin agenţii de turism, fapt ce determină şi fondurile relativ mici pe care
le au la dispozitie agenţiile de turism. Şi în 2004 se vor pune în practică metodele considerate
clasice, insistându-se în special pe pliante, spoturi publicitare sau pe participarea la marile targuri
internaţionale de turism de la Madrid, Berlin si Londra. Grosul chetuielilor este făcut de
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
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element de majorare a preţului, fără contraserviciu. Din condiţiile unei poliţe
de asigurare reiese evident că aceasta nu este de prea mare folos turistului
(până în 1997-98 condiţiile erau şi mai precare) în schimb sunt o sursă bună
de bani pentru asigurator, care îţi repatriază rapid banii. Cine sunt
asiguratorii? Mari case de asigurări din vest, care la noi şi în celelate state din
Europa de Est şi-au deschis structuri locale prin care îşi asigură o sursă de
profit fără risc. Intrarea transnaţionalelor în acest domeniu a fost cea mai
rapidă, prin folosirea consulatelor care impuneau poliţa de asigurare.
Companiile româneaşti au pierdut anii de boom (1990-1994) când s-au
dezvoltat şi cele mai multe afaceri subterane (la 40 mil. de turişti plecaţi se
pot estima cel puţin 35 de mil. de poliţe de asigurare, din care au fost folosite
un număr insignifiat şi asta numai din România, în numai 4 ani) sumele aflate
în joc fiind foarte mari. Acest lucru a fost cunoscut atât guvernului cât şi
consulatelor. Mai mult, o “asigurare de repatriere” propusă de agenţiile de
turism, pentru a se diferenţia de turismul din zona gri, nici nu a fost luată în
discuţie până ANAT nu avut forţa financiară să impună, soluţia preferată de
UE fiind de a liberaliza vizele şi a trece pe riscul Statului Român repatrierile
românilor călătorind ilegal în statele grupului Schengen. Asigurările, sursă
practic fără risc au rămas la fel, fiind dezvoltate prin accorduri şi cu casele de
asigurări româneşti.
Pentru situaţia actuală a turismului românesc este importantă analiza
evoluţiei balanţei de plăţi externe care se menţine negativ.
Balanţa de plăţi a turismului internaţional
-mil. USDAnii
1985
1990
1995
1996
1997
1998*
1999*
•
•

Încasări

Plăţi
182
106
590
529
526
260
252

64
103
697
666
783
458
395

Sold
118
3
-107
-137
-257
-198
-143

variaţiile foarte mari se datorează unor modificări de natură metodologică (nu
mai este inclus schimbul valutar al agenţiilor de voiaj)
Sursa: CNS, Anuarul statistic al României, 1998, p.729 şi CNS, Buletin statistic
trimestrial nr. 1/2000 preluat după Rodica Minciu – Economia Turismului
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Concluzia este evidentă şi vine de la sine. Dar concomitent reiterăm
existenţa căilor multiple de a scăpa sistemului statistic zone întregi ale
turismului, mai ales la plecări în străinătate. Aceasta pe căile licite, la care se
adugă transferurile subterane. Falimentul Băncii Turco Române a pus în
evidenţă existenţa unor transferuri importante ilicite. Adăugaţi la aceasta
suma de 10000 USD pe care fiecare şofer al autocarelor turceşti care făceau
ruta Bucureşti Istanbul o scoteau legal din ţară. În sezon se ajungea şi la 4050 de autocare pe zi. Se cunosc şi cazuri de linii înfiinţate special pentru
transferul profiturilor ilicite obţinute în România. Şi nu numai spre Turcia.
5.6 Integrarea turismului românesc în structurile globale: structuri
multinaţionale, parastatale, regionale, profesionale etc.
Ca să exişti ca firmă de turism pe plan international, ca să fi credibil şi să
beneficiezi de garanţii reale şi recunoscute trebuie să intrii într-o organizaţie
internaţională: WATA, ASTA, PATA, ASI, SITA etc. Agenţiile mari
afişează pe entet 5-14 astfel de sigle. Dar toate costă, şi costă mult: despre
sistemul de creditare românesc nu mai trebuie să vorbim, dar despre
intervenţia statului care să ajute să avem cât mai multe participări în astfel de
organizaţii suntem obligaţi: abia sunt cca. 14 prezenţe româneşti în asociaţiile
internaţionale. Noroc cu aparitia investiţiilor directe străine în turism: dar asta
este valabil numai pentru plecări. Pentru sosiri, excepţii, cu rolul de a intări
regula (Nouvelle Frontiere...). Noroc cu lanţurile hoteliere internaţionale.
Chiar şi în relaţiile cu acestea, lipsa de concentrare le lasă agenţiilor
româneşti un comision de 10-15 % în timp ce clienţi favorizaţi – CIP - (mari
firme transaţionale cu activitate pe România) obţin lejer 40-50% (Philips,
Connex etc ). Se remarcă acum o presiune a firmelor cu capital străin, dar nu
atât în sensul construcţiei unei oferte ci mai ales în cartelizarea plecărilor şi
obţinerea unor condiţii de forţă faţă de prestatori. Apreciez că firmele cu
capital străin sunt încă în studiu şi nu sunt convinse că vor avea un viitor aici,
cel puţin pe termen mediu.
Totuşi: în acest domeniu s-au făcut câţiva paşi. De exemplu rezultatele
bune ale ANAT, deşi orgoliile şi democraţia "claselor primare" ale vieţii întro organizaţie democratică au creat destule sincope şi hopuri. Acum are
propria societate de asigurări şi a devenit un partener constant al structurilor
politice locale dar şi a celor europene, cum a demonstrat implicarea în
anularea vizelor Schengen. Similar avem Asociatia Hotelierilor, dar cu un
număr neaşteptat de mic de membrii deşi a stabilit relaţii foarte valoroase pe
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plan internaţional, unde este bine cunoscută. Păcat că în ţară rezultatele sunt
mai slabe, hotelierii fiind preocupaţi de propriul profit, beneficiile obţinute de
FHR aplicându-se şi lor automat. Avem ANTREC şi Association Villages
Roumains care girează zona turismului rural. Totuşi, acestea încă se impun
greu afară. Statul a cheltuit sume uriaşe pentru organizarea de întâlniri în ţară
pentru integrare în UE sau NATO. Oare "cartea de vizită" nu trebuia să fie
tratată similar? S-a aşteptat, poate ca patronii agenţiilor create ca reacţie la
şomaj să finanţeze? Nu era forţă. Dar zeci de mii de turişti au trecut
necontabilizaţi frontierele fără ca nimeni să întrebe pe nimeni din agenţiile
pirat, specializate în comerţ şi transportul pentru emigrare, ai căror patroni nau fost deranjaţi de nimeni. Nici chiar consulatele nu dau nume: pe ei îi
înţelegem: aveau nevoie de muncitori ieftini! Dar agenţiile care au trudit
pentru un viitor au fost numai subiect al fiscului212.
Mai trebuie punctată o problemă: investitiile româneşti în turism în
străinătate: nu mă refer la activele din Egipt213 sau etc. Constat că orice
firmă care vrea să supravieţuiască intră în sistemul global şi se extinde în
străinătate. Cazul Kompas nu-l mai repet. Cel mai ieftin este prin birourile de
turism din străinătate sau chiar deschizând filiale. La noi numai
transportatorii auto au urmat acest drum - câteva firme, parcă ca exemplu. A
fost o propunere şi pentru folosirea filialelor Crescent dar a căzut. Aici,
interventia statului este obligatorie: asistenţa gratuită, chiar subvenţionată
pentru deschidere, asigurarea garanţiilor, etc. Nu este vorba numai de a
funcţiona pentru destinaţia România ci de a opera pe piaţa respectivă:
Kompas Veneţia trăieşte din excursiile cu italieni în SUA etc. Implicarea
statului este urgentă: pe Internet dacă mai putem dispune de 1 - 1,5 ani. Apoi
locurile vor fi ocupate. Dar cu ce ieşim pe piaţă? Lipsa unei oferte
competitive vine din lipsa organizării detinaţiilor turistice, a “destinaţiei
România”. Simply. Surprising!

212
spre ilustrarea absurdului şi a timpului de Ev Mediu în care ne mişcăm, prin criteriile de
licenţiere un touroperator, care dacă nu se află la parter sau cel mult la etajul I nu poate încasa
direct: despre vânzările prin Internet nici nu s-a auzit; nici despre fax, telefon, teleshoping şi
vânzare prin poştă
213
În 1990 ONT Carpaţi Bucureşti a primit în patrimoniu şi activele din Egipt cu care statul
egiptean şi-a reglat datoriile către România: hoteluri, vase de croazieră. În 2003 s-a anunţa
iminentul faliment al ONT Carpaţi Bucureşti. De excursii ieftine în Egipt au beneficiat, conform
tradiţiei…
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Viitorul: o enigmă sau o certitudine
Tema abordată se dovedeşte mult mai complexă şi mult mai bogată în
nuanţe decât părea la o primă apreciere. Simpla incizie pe care am încercat so facem în acest domeniu a adus elemente neaşteptate, de natură a pune în
discuţie fie modul nostru de abordare, fie vechile canoane. Mai mult, devine
tot mai pregnant că abordarea strict economică a fenomenelor contemporane
este insuficientă. În cazul turismului am relevat valenţe ascunse, rolul său de
“calmant” al problemelor sociale, fie ca element al nivelului de trai, fie ca
supapă pentru ocuparea forţei de muncă şi menţinere a ritmului de dezvoltare
şi valorificare a capitalului dar şi mecanismul folosirii lui ca mijloc de massmedia.
Turismul internaţional este şi argument şi expresie ale globalizării, fiind
precursor dar şi avangardă ale acestui proces. Pentru turismul internaţional
realitatea contemporană se dovedeşte grăbită şi plină de surprize. La orizontul
anilor 2005-2006 durata unei curse transcontinentale se va scurta substanţial.
Polul turistic s-a mutat şi a început să se stabilizeze pe ţărmurile Oceanului
Pacific. În plus, în zonă, din SUA, Canada până în China, Corea, Thailanda,
Australia etc. vor exista câteva zeci de milioane de milionari care vor dori
vacanţe. Europa de vest îşi pregăteşte de câţiva ani deja adaptarea ofertei la
exigenţele lor.
Am constatat că integrarea nu este o opţiune: este supravieţuire şi pentru
vest-europeni şi pentru Europa de est dar şi pentru alte zone. Aceasta va duce
la o dezvoltare puternică a sectorului de turism dat fiind că timpul liber creşte
în tot mai multe ţări şi el trebuie să producă, să valorifice capitalul şapte zile
din şapte.
Structurile transnaţionale joacă un rol important, hotărâtor chiar, în
dezvoltarea turismului internaţional. Ele nu pot fi ignorate, după cum nu
putem subaprecia importanţa folosirii statului în derularea şi dezvoltarea
activităţii turistice.
Am argumentat că turismul, mai ales cel internaţional este atributul
ţărilor dezvoltate, care au resurse să susţină noua economie, cea a “tăirilor”, a
“experienţelor”. Populaţia ţărilor slab dezvoltate nu are acces în masă la
vacanţe, la călătorii de loisir. Totuşi, aceste ţări folosesc şi pot devolta
sectorul de turism, dacă nu pentru creştere economică, cel puţin ca soluţie
pentru stabilizare şi mai ales pentru motivarea propriei populaţii pentru
depăşirea perioadei de tranziţie.
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Am căutat posibile soluţii pentru integrarea acestor ţări în sistemul
turismului global. Una dintre ele s-ar putea numi "sistemul nişei"214.
Potenţialul turistic este imens, iar activitatea se întinde practic în toată viaţa
noastră. Dar traiul la nivel global ne obligă să scutim timp, costuri şi efort şi
să căutăm o "nişă", un loc liber unde putem construi un monopol natural.
Acesta este esenţa principiului strategiei noilor ţări intrate în turismul global.
Acest lucru este valabil şi pentru România pentru că nu avem resurse să
le disipăm ci trebuie să ocupăm nişa liberă, accea de care se impiedică toţi,
fără să realizeze valoarea ei; abia atunci putem pune taxa noastră pe "aerul
curat găsit prin turism".
Totuşi, turismul românesc este legat de performanţele economiei
româneşti, inclusiv a transnaţionalelor existente în ţară.
Cei 14 ani de tranziţie au irosit o bună parte din resursele economiei
româneşti. Capitalurile româneşti nu au reuşit să intre în circuitele globale iar
capitalurile străine au evitat sau au amânat penetrarea sectorului producţiei
româneşti, inclusiv sfera serviciilor, limitându-se la explotarea pieţei pentru
consum final. Abia în ultimii ani, după ce s-au instalat pe pieţele externe ale
României s-au îndreptat, de multe ori în condiţii oneroase, cu rezultate slabe,
îndoielnice spre sectoare cheie, imediat profitabile ale economiei româneşti.
Vinovat se face factorul politic dar nici oamenii de afaceri români, în formare
nu pot fi exoneraţi. Nici unul nu poate invoca lipsa de informare privind
mecanismele funcţionării economiei globale, cel puţin comparativ cu
omologii lor din ţări aflate în condiţii similare. La data elaborării lucrării
România efectua trecerea la organizarea exportului de forţă de muncă,
urmând acelaşi traseu ca şi alte ţări care s-au integrat în Uniunea Europeană.
Încă nu poate fi nominalizat nici un sector, nici o nişă care să poată
satisface cerinţa lui Manoilescu privind capacitatea lor de a plăti cu produse
româneşti mărfurile de import din alte sectoare, necesare consumului
productiv sau al populaţiei. Şi aceasta în condiţiile în care capitalurile globale
sunt, prin natura lor gata să fugă imediat ce apare un loc mai profitabil în altă
parte. Tratativele privind integrarea în UE, prin componenta lor economică
pot da o speranţă. Din păcate, lipsa de transparenţă împietează o analiză şi o
apreciere realistă. Cel puţin, în ceea ce priveşte turismul nu se ştie public nici
dacă au fost sau se vor iniţia tratative concrete.
Pentru creşterea semnificativă a puterii de cumpărare în viitorul
apropiat nu sunt indicii, aşa că este de aşteptat ca dezvoltarea turismului
românesc să întârzie. Cel puţin un turism de natura şi la nivelul din
214

reprezentantul WATA de la Cedok - Praga spunea, parafrazând: "dau un cal...pentru o nişă"
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ţările dezvoltate. Populaţia trebuie fie să se resemneze, fie să fie
mobilizată. Dar a mobiliza înseamnă fie metoda de tip englezesc,
utilizată de Churchil sau regele Angliei în timpul bombardamentelor
celui de-al doilea război mondial, fie cele de tip de mână forte, ultimele
inacceptabile de standardele occidentale.
Pe orizontul analizat nu am constatat posibilitatea dezvoltării turismului
intern de masă care să poată realiza un volum care să susţină infrastructura şi
pentru turismul internaţional. Din analiză a reieşit că cele două forme au
început să evolueze separat.
Turismul intern este restricţionat atât de puterea redusă de cumpărare
(subvenţiile nu sunt decât un paleativ social) cât şi de lipsa politicilor şi a
mecanismelor pentru reintroducerea lui ca element al nivelului de trai la nivel
de masă. Se adugă şi lipsa de profesionalism a noilor proprietari ai majorităţii
activelor privatizate, precum şi lipsa de informaţii şi consiliere a celor care au
realizat investiţii noi. Caracteristica neatractivă a acestei zone, lipsa unei
perspective pe termen scurt sunt puse în evidenţă de neimplicarea nici unei
companii turistice transnaţionale, cu excepţia turoperatorilor străini, de rangul
doi care se limitează numai la activitatea de outgoing. Cele câteva agenţii de
turism românşti care au început să opereze ca concentratori încă sunt în faza
acumulării primitive.
Un anumit avânt în turismul de incoming se va realiza din
necesitatea acoperirii “petei albe“ a planiglobului, numită România.
Turismul internaţional ca flux permanent şi intens este legat de
apartenenţa la o structură regională.
Absenţa României din structurile globale de tip asociativ trebuie rapid
rezolvată. Supravieţuirea în sistemul global este condiţionată de accesul la
informaţie. Ori acesta se realizează în principal prin participarea la
conclavurile tehnocraţiei globale. Este necesară o politică a statului pentru o
ofensivă imediată a tuturor actorilor turismului românesc, a mediului
academic şi a unităţilor de cercetare.
Societăţile transnaţionale s-au limitat la intrarea târzie, practic numai pe
piaţa Bucureştiului, singura care poate asigura un prag de profit îndestulător
prin trecerea efortului investiţional asupra societăţilor româneşti. Aceiaşi
restricţie: lipsa puterii de cumpărare la comunitatea de afaceri locală care să
asigure o exploatare minimală a bazelor turistice. Dar şi slaba atracţie pentru
clientela din străinătate.
Infrastructura este în curs de modernizare şi mai sunt necesari câţiva ani
până să ajungă la un nivel compatibil cu cea din ţările concurente. Zona
“tradiţională”, litoralul românesc are nevoie de mari investiţii care să-l
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restaureze, în primul rând din punct de vedere ecologic. Zonele de substituţie,
fie nu sunt echipate la baremurile contemporane (Transilvania, Nordul
Moldovei, Delta Dunării) fie sunt reduse ca volum al clientelei posibile
(cicloturism, ascensiuni, turism de aventură etc.) fie au ieşit din modă
(staţiunile balneare). Pentru toate există soluţii. Acestea nu trebuiesc aşteptate
din partea transnaţionalelor, care nu vin decât când există deja condiţii pentru
profit maxim, ci trebuie construite prin efort intern. Acesta trebuie dirijat
printr-un program închegat, strict, profesionist, cel puţin la nivelul prevăzut
pentru următorii ani în ţările dezvoltate.
Responsabilitatea majoră este a factorului politic şi a sistemului de
învăţământ, care să poată furniza formarea proaspeţilor proprietari şi oameni
de afaceri din turism dar şi personalul operativ necesar atât pentru activitatea
internă cât şi pentru integrarea unui cât mai mare număr de români în
structurile transnaţionale din străinătate, pentru a pătrunde în tehnocraţia
turismului global. Prioritar este personalul pentru organizarea şi
managmentul “destinaţiei România”.
Detaliile au fost expuse pe fiecare element în parte. Se poate reproşa
că nu dăm o soluţie practică, o listă a acţiunilor necesare. O astfel de lucrare
ţine de politica economică, de responsabilităţile pe care şi le asumă statul în
complectarea celor negociate şi convenite de actorii privaţi. Ea stabileşte
obiectivele şi resursele care se alocă, pe un interval de timp. Noi nu avem pe
ce să ne sprijinim: actorii privaţi sunt dispersaţi, nu au o strategie comună iar
statul se pregăteşte de alegeri. Un demers pur teoretic nu este de nici un folos,
poate fi chiar contraproductiv în discuţiile pentru stabilirea unei strategii din
cauza instituirii unor precedente ce nu vor mai fi, cu siguranţă, valide în scurt
timp. În plus, nu avem accesul la informaţii de primă mână, nu numai
statistice dar mai ales privind acţionariatul, politicile diferitelor companii,
date certe contabile, nivelul şi stuctura consumului, etc.215 Am fost nevoiţi să
ne limităm la relevarea zonelor problematice, a standardelor internaţionale şi
menţionarea unor posibile soluţii. Partea practică nu ţine de literatură ci de
business. Prin această lucrare încercăm să facem o deschidere spre gândirea
şi practica actuală şi previzibilă a turismului aşa cum este el practicat în ţările
dezvoltate. Din analiză am constatat că supravieţuirea turismului românesc
este legată de capacitatea sa de a se integra şi a activa în sistemul global astfel
încât să devină un partener în căutarea căilor spre viitor.
215

În mass media se vehicula o idee că fraţii Micula (European Drinks) au cumpărat hotelurile de
pe litoral numai în vederea modernizării şi apoi al revinderii. Ori, certitudinea unei astfel de
politici împinge cu cel puţin un an termenul de revenire în explotare a unei bune părţi din
Neptun, de exemplu..
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Ca primă urgenţă se impune construirea “destinaţiei România” pe baze
realiste, concurenţiale.
Turismul este o activitate complexă, cu o finalitate fragilă care are
nevoie, pentru a exista de oameni şi de o organizare aparte. “În vremuri de
schimbări, doar cei care învaţă continuu pot moşteni viitorul. Cei care au
încetat să înveţe se vor trezi că sunt pregătiţi să trăiască numai într-o lume
care nu mai există” - spune Eric Hoffer.
"Aşa cum prezentăm noi lumea suntem în acelaşi timp şi medici şi
vrăjitori şi oameni de afaceri. Şi acum când lumea se clatină sub dorinţi de
putere şi mărire, sub sânge, foame sau boală noi suntem printre puţinii care
aducem mângâiere. Iată de ce cred că trebuie să medităm asupra acestei noi
dimensiuni a meseriei noastre, a efectelor acţiunilor noastre. Nu cumva din
fuga după bani, glorie, putere sau perfecţinea organizării să călcăm acel
presupus jurământ al lui Esculap pe care ar fi trebuit să-l facem atunci când
am pornit în această meserie!216"
La orizontul secolului XXI se prefigurează lumea globală: prin
informaţie (care va deveni "osatura" însăşi a lumii umane), prin sistemul
bogăţiei (capitaluri, fluxuri financiare, etc.), prin sistemele economice (care
vor fi tot mai interconectate), prin latura politică (prin restricţia de
salvgardare a însăsi existenţei, condiţia de a lucra în comun şi a dialoga), prin
lumea paralelă a imaginii care va configura o nouă faţă a culturii etc. Etniile,
popoarele au două şanse: ori să se devoreze după principiul "homo homini
lupus est" (principiu cu puternice rădăcini europene dar mai ales de difuzare
europeană), fie să se regăsescă într-o nouă "împărăţie", globală, a bunăvoinţei
şi iubirii (principiul creştin, tot european). Ori tocmai turismul, ca precursor
şi stimulent al globarizării, ca massmedia (indiferent de varianta sa, fie cea
clasică, fie cea informală pe care o propunem) va fi proba concludentă,
exemplu palpabil al vorbelor şi faptelor care se vor propune oamenilor în
întreaga lume. Prin el, orice om, din orice etnie va putea redescoperi valoarea
europeană a Noului Testament, precum Apostolul Toma, să pipăie şi să
creadă realitatea, într-o dimensiune paralelă cu celelalte.
216
Rotariu Ilie - "The European heritage: from national to universal - fundamental coordinates
of the historical-cultural - social process and the impact of the present technologies in defining
the strategies of European tourism" prezentat la ATLAS Winter University - ianuarie, 2001,
Pecs, Hungary "The past 1000 years – Our common heritage?"
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Addenda:
Sinteză prezentată la grupul de inţiativă Hotel Parc – ianuarie
1990
“În cele ce urmează exprim câteva păreri personale, rod al experienţei
acumulate în 19 ani de turism, privind reconstrucţia turismului românesc pe
noile baze larg deschise de REVOLUŢIA populară.
Activitatea turistică nu poate aştepta rezultatul alegerilor pentru ca noul for
legislativ să elaboreze noi legi pentru turism, pentru că o astfel de amânare
echivalează cu pierderea sezonului estival al acestui an. În acelaşi timp nu
putem să ne limităm la o restructurare a turismului românesc şi suntem
obligaţi să organizăm RECONSTRUCŢIA lui.
Ca modalitate practică de relansare a turismului, ţinând cont de conjunctura
politică a ţării, pentru crearea unui cadru legislativ mobil, dar cu elemente de
stablitate propun adoptarea de către forul legislativ a unor principii unitare,
valabile pentru toate instituţiile guvernamentale şi organismele economice
care să stea la baza reglementărilor departamentale provizorii şi la stabilirea
politicii economice sociale.
M-am oprit la această formulă având în vedere complexitatea activităţii
turistice şi faptul că la această activitate participă practic toate ramurile
economiei naţionale, toate sectoarele social culturale şi politice, iar pentru
moment nu există timpul necesar unei rezolvări eficiente, cuprinzătoare.
Aduc în sprijinul acestei idei însăşi definiţia dată turismului de dicţionarul
român: 1. Sport constând din parcurgerea unor regiuni pitoreşti sau de interes
istoric, geografic etc. etc. *drumeţie. 2. Activitate prestatoare de servicii care
se ocupă cu organizarea şi desfăşurarea unor călătorii de agrement şi de
recreere sau în alte scopuri. Să trecem în revistă şi principalele forme de bază
materială, fără de care activitatea turistică este imposibilă, după deţinătorii
lor:
- unităţile Ministerului Turismului de cazare, alimentaţie publică, transport,
tratament, agrement etc. şi de agenturare turistică;
- fostele unităţi ale Trustului "Carpaţi", întreprindere integrată cuprinzând
atât baze de cazare, alimentaţie publică, agrement, transport cât şi unităţi
productive agricole, de producţie meşteşugărească etc.
- fostele unităţi de cazare, alimentaţie publică şi tratament ale UGSR,
UNCAP, UICC, Ministerul Sănătăţii şi agenţiile Ministerului Muncii şi ale
UGSR, UNCAP, UICC, Ministerul Sănătăţii.
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-tabere şi coloniile de vacanţe ale pionerilor, elevilor ale Ministerului
Învăţământului.
- baza materială şi agenţiile turistice ale BTT-ului
- casele de vânătoare, de odihnă etc. terenurile de vânătoare şi pescuit ale
Ministerului Silviculturii, AGVPS etc.
- baza materială a diverselor întreprinderi, instituţii, asociaţii etc.
- baza materială a Cooperaţiei de Consum
- baza materială a Automobil Clubului Român
- infrastructura generală privind transportul public, patrimoniul turistic
intrinsec reprezentat de oraşe, comune, obiective economice, lucrări de artă,
zone pitoreşti, poteci, etc.
- baza materială culturală, de orice natură, a diverselor instituţii care participă
la activitatea turistică;
- unităţile comerciale şi de prestări servicii destinate populaţiei în măsura în
care participă la activitatea turistică.
- baza materială şi activitatea asociaţiilor, cercurilor şi altor organizaţii
informale participante la activitatea turistică: Salvamont, Salvamar, cluburi
de turism etc;
La acestea se vor adăuga elementele rezultate prin iniţiativa individuală,
urmare noului cadru legal, care va juca un rol dinamic, de completare şi de
presiune în activitatea turistică.
Credem că s-a desprins clar, că din cauza complexităţii activităţii turistice,
pentru moment poate fi luată în considerare soluţia adoptării unor principii
care să stea la baza reconstrucţiei turismului românesc şi pe baza cărora să se
desfăşoare activitatea de reglementare a turismului. Doresc să fac câteva
precizări privind unele din aceste principii:
A. PRINCIPIUL CONCURENŢIAL în activitatea turistică şi renunţarea la
politica de monopol statal. O concurenţă liberă între organizaţiile şi
întreprinderile turistice va permite menţinerea unui climat competitiv, de
natură să determine declanşarea energiilor, care vor putea face faţă
concurenţei internaţionale şi vor putea asigura condiţii mereu mai bune
pentru oamenii muncii, în condiţii de eficienţă economică şi socială.
B. Credem că, punerea în practică a principiului concurenţial este legată
esenţial de crearea a mai multor organizaţii şi întreprinderi turistice, de
stat, obşteşti, cooperative sau individuale, astfel încât să se rezolve prin
această organizare, asigurarea celor două scopuri majore ale activităţii
turistice: buna gospodărire a bazei materiale şi realizarea comenzii
sociale (asigurarea satisfacerii nevoilor sociale ale locuitorilor ţării,
respectiv realizarea de venituri eficiente).
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Să aprofundăm puţin trei din bazele materiale în discuţie. Înainte însă,
subliniem încă o dată cele două laturi ale comenzii sociale în turism: prima
vizând asigurarea accesului la odihnă, tratament, sport, cultură, menţinerea
stării de sănătate şi a doua urmărind realizarea de venituri maxime în valută şi
lei din această activitate.
Cea mai discutată problemă, a fost aceea a bazei materiale a fostului Trust
"Carpaţi", atât din cauza repulsiei resimţită de opinia publică faţă de fostul
partid, cât şi de dorinţa unora de a-şi adjudeca o bază materială bine pusă la
punct, dorinţă motivată prin necesitatea punerii la dispoziţia poporului. Este
evident că această bază este net superioară calitativ şi are cele mai mari şanse
de valorificare la turismul internaţional aducând încasări valutare ţării. În
acelaşi timp este evident dreptul poporului de a beneficia de ea, chiar dacă,
dat fiind calitatea ei superioară, va presupune practicarea de preţuri mai
ridicate. O analiză atentă, arată însă şi altă modalitate. Dacă 10000 de turişti
vest germani plătesc câte 800 DM pentru un sejur în această bază, ţara va
avea resursele să creeze posibilitatea ca 10000 turişti români să petreacă
vacanţa în Insulele Canare, unde preţul este similar, aducând poporului o
şansă imposibilă înainte de Revoluţie. Care variantă o alegem? Depinde de
felul comenzii sociale. Asupra acestei idei vom reveni mai jos. Dorim însă să
relevăm faptul că, pentru buna gospodărire a acestei baze materiale, ar fi o
greşeală să se distrugă un mod de organizare şi administrare bine pus la
punct, cu tradiţie, fără a avea garanţia că o nouă formă va asigura o mai bună
gospodărire. Bineînţeles că trebuie trecută în administrarea unor structuri
statale (eventul la Primăriile Judeţene) şi operate, acolo unde este cazul,
modificările de persoanl necesare pentru asigurarea credibilităţii în faţa
poporului.
O problemă necunoscută publicului este baza materială a Ministerului
Turismului. Aceasta nu reprezintă decât o parte din baza materială turistică.
Aşa cum vom arăta mai jos, se pune în discuţie însăşi statulul Ministerului
Turismului, respectiv statutul său de suprastructură economică, statut asupra
căruia avem serioase obiecţii. Actuala organizare a Ministerului Turismului
are următoarele carenţe majore: instituie un monopol asupra relaţiilor
externe, mai ales cele comerciale, reuneşte sub aceeaşi mână interesele
contrare ale agenţiilor de turism şi unităţile prestatoare din subordine, în
detrimentul localităţii şi protecţiei turismului, nu reprezintă decât o mică
parte a activităţi turistice, în plus, din goana după realizări activitatea este
reprezentată în mare parte de activităţi nespecifice: alimentaţie publică,
producţie industrială, desfaceri cu ridicata, etc. Mai mult, unităţile teritoriale
(OJT-urile) au dublă subordonare cu toate efectele negative ale acestui sistem
289

de organizare. Consider deosebit de importantă abolirea monopolului
teritorial al întreprinderilor prestatoare, organizate actualmente, practic, ca
unice unităţi prestatoare (cel puţin la turism internaţional) la nivel de judeţ
sau staţiune. Exemplul litoralului unde turiştii străini şi români s-au orientat
spre staţiunile cu servicii mai bune, lăsând goale lungi perioade staţiunile cu
servicii slabe, este elocvent. Segmentarea sectoarelor prestatoare din oficiile
judeţene de turism are deja un precedent prin existenţa întreprinderilor
subordonate (agenţii, filiale, CHR-uri) organizate însă tot pe principiul
teritorial. Pentru a asigura o calitate veritabilă ca rezultat al concurenţei,
pentru a da posibilitatea agenţiilor şi turiştilor să-şi aleagă prestatorul,
actualele structuri trebuie probabil segmentate. Realizarea în practică a
acestor acţiuni, se va desfăşura de la caz la caz, în timp, funcţie de specificul
local, prin larga consultare a celor interesaţi, a oamenilor muncii din aceste
unităţi. Să nu ne speriem că nu vom mai avea o evidenţă centralizată pe OJT,
o structură TESA clasică. Simplificarea evidenţelor poate compensa din plin,
schimbarea şi multiplicarea structurilor până la nivelul fostei noţiuni de
complex sau chiar de unitate. Consiliile populare vor controla şi coordona
activitatea turistică atât prin bilanţul depus de unităţi, cât şi prin organismele
locale care se ocupă de calitatea vieţii.
A treia problemă pe care o abordăm este cea a bazei materiale a fostului
UGSR, UNCAP, etc. Mai ales baza materială a UGSR este practic rămasă în
suspensie, fără o organizare coerentă. Această bază era destinată rezolvării,
cu costuri reduse, a comenzii sociale privind asigurarea odihnei şi
tratamentului oamenilor muncii. Mai mult, aceaste organisme erau cele mai
puternice agenţii de turism, atât prin stăpânirea celor mai largi canale de
distribuţie cât şi prin preţurile scăzute de vânzare practicate prin intermediul
subvenţiilor folosite. Şi în acest caz trebuie stabilit sistemul convenabil de
administrare a acestor baze, care au deja nişte structuri în funcţiune. Deosebit
de important în acest domeniu este însă instituirea controlului asupra
rezolvării acelei părţi din comanda socială care trebuie să asigure repartiţia
bazei materiale echitabil şi accesibil către toate categoriile sociale şi în toate
zonele ţării. În condiţiile concurenţei între agenţiile de turism se poate ajunge
în situaţia ca anumite zone geografice să rămână fără ofertă, lucru care
trebuie evitat, dar pe principii economice. Aceiaşi problemă se ridică privind
asigurarea accesului la diversele baze existente. Trebuie asigurată şi
posibilitatea ca oamenii muncii să poată beneficia de bazele turistice la
preţuri reduse. Insistăm asupra acestui aspect, întrucât orice cheltuială în
turism pentru odihnă sau cură balneară se reflectă în creşterea costurilor
existenţei sociale. În acest sens, propunem instituirea unei taxe, a unui
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impozit, fie asupra operaţiunilor agenţiilor de turism, fie asupra activităţii
posesorilor de bază materială care să alimenteze un fond la dispoziţia unei
agenţii naţionale sociale, care să-şi permită să practice preţuri de vânzare
către populaţie mai scăzute, influenţând astfel prin puterea mare de
distribuţie, contractarea bazei materiale de către prestatori, asigurând astfel şi
accesul echitabil la toate bazele turistice atât a tuturor categoriilor socile cât
şi a tuturor zonelor geografice. Bineînţeles că, puterea de influenţare
economică a acestei agenţii trebuie corelată cu influenţa turismului
internaţional. În plus, o cotă parte din încasările în devize obţinute de turism
trebuie gestionată de aceiaşi agenţie, pentru turism cu români în străinătate.
Sindicatele care se vor forma, vor putea accorda facilităţi suplimentare
membrilor lor, funcţie de puterea şi dorinţa lor.
Nu dorim să încheiem această discuţie asupra acestui principiu fără câteva
consideraţii asupra noului sector al iniţiativei individuale care va apare în
curând. Întâi însă o problemă de psihologie socială. Încă trăim urmele anilor
de lispuri pe care i-am avut, sau psihologia pe care o numim a "cozii", a
cerinţei de a se distribui "la rând", ca să ajungă la fiecare "egal" pentru toată
lumea. Mai mult, ne confruntăm cu învingerea convingerii că "noi ne facem
că muncim, statul se face că ne plăteşte", că veniturile trebuie să fie egale,
admiţând teoretic că munca trebuie răsplătită. Dar ne este frică, urmare
inoculării deliberate, ca cineva să nu se îmbogăţească. Ori, o nouă orientare
economică, presupune ca o premiză obligatorie, posibilitatea câştigurilor
nelimitate prin muncă. Acest sector trebuie încurajat (experienţa celorlalte
state socialiste fiind elocventă) astfel încât libera iniţiativă să beneficieze
egal, cu toate celelalte organizaţii, organisme şi întreprinderi de turism, de
aceleaşi condiţii, pentru a descătuşa energiile şi a absorbi forţa de muncă.
Repet, cu cât mai multă lume beneficiază de servicii de turism, cu atât creşte
gradul de sănătate şi scad implicit costurile asistenţei sociale, indiferent dacă
aceste servicii se prestează în sector de stat sau sector individual.
B. Reformarea sistemului de salarizare. Întâi prin renunţarea legării realizării
retribuţiilor de nivelul planului. Acest principiu nefast a dus la
supradezvoltarea desfacerii de mărfuri, a producţiei industriale etc. la
renunţarea la calitate în favoarea volumului. Retribuţiile trebuie legate numai
de rezultatele valorice şi calitative. Apoi prin transformarea însăşi a
principiilor sistemului de salarizare. Actualul sistem de salarizare nu
răsplăteşte munca, ci în primul rând vechimea în muncă, aceasta fiind baza
obţinerii unui salariu mai mare. Propunem ca, compartimentul salarizare din
minister să negocieze cu viitoarele sindicate nivele minime şi maxime ale
salariului pentru fiecare meserie, în intervalul cărora întreprinderile să poată
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stabili liber nivelul salariului penru fiecare lucrător, funcţie de aportul adus
într-o perioadă dată, nivel care să stea la baza datelor înscrise în cărţile de
muncă. Pentru toate sectoarele unde se încasează direct, să se folosească
sistemul salarizării individuale prin tarife şi cote negociate cu sindicatele.
Trebuie intrudus un sistem de stimulent pentru cadrele economice, pentru toţi
lucrătorii similar celui din activitatea de invenţii şi inovaţii. Să nu uităm că,
cel mai elocvent exemplu, un cadru TESA putea să aducă beneficii de
milioane printr-o acţiune individuală de organizare sau un nou produs, iar
prima pe care o putea primi trebuia să se încadreze în plafonul stabilit prin
"proporţie217”. Compartimentul salarizare din minister trebuie să identifice
metode eficace folosite pe plan mondial şi să militeze pentru experimentarea
şi introducerea lor.
C. De cea mai mare importanţă, esenţială chiar, este SEPARAREA
AGENŢIILOR DE TURISM DE UNITĂŢILE PRESTATOARE DE
SERVICII. Nu se mai poate admite, ca aceiaşi conducere să rezolve cu mâna
stângă reclamaţia primită pe mâna dreaptă. Fără trecerea la raporturi
contractuale şi la independenţa economică a agenţiilor de turism nu se poate
asigura CALITATEA şi nici desfăşura pe principii economice sănătoase,
sancţionabile de practică a activităţii de turism. Este nevoie să se constituie
MAI MULTE AGENŢII DE TURISM DE STAT ŞI INDIVIDUALE CARE
SĂ OPEREZE PE PIAŢA internă şi internaţională, pentru a da posibilitatea
clienţilor să-şi aleagă partenerul care prin seriozitate şi probitate reuşeşte şăşi onoreze activitatea şi să-şi asigure existenţa. Să fie extinsă real, în practică
posibilitatea ca şi agenţiile locale să desfăşoare activitatea pe pieţele
internaţionale. Nu excludem posibilitatea existenţei şi de întreprinderi
integrate.
D. Întregul sistem de evidenţă gestionară a fost poluat, suprasaturat de
activitatea pentru "prevenirea" sustragerilor, a furturilor, a îmbogăţirii
lucrătorilor. Consider că trebuie să sprijinim introducerea unui sistem de
evidenţă gestionară simplu, care să asigure INTEGRITATEA
PATRIMONIULUI, OGLINDIREA SINTETICĂ A ACTIVITĂŢII ŞI
REZULTATELE OBŢINUTE care să nu pornească de la falsa premiză că
lucrătorii sunt necinstiţi. Respectarea regulilor de comerţ, prevenirea
sustragerilor se pot face prin analiza calităţii serviciilor şi un control eficient
şi imperativ. Elaborarea unei legi de protecţie a turistului care să sancţioneze
material rebuturile la calitate va asigura o desfăşurare normală, onestă a
217

sitemul de salarizare şi premiere trebuia să menţină o proporţie legiferată
între salariile muncitorilor şi tehnicienilor, respectiv “gulerele albe”
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activităţii. În această direcţie este o practică largă pe plan internaţional, bine
conturată, chiar accorduri interguvernamentale. Lipsa unei astfel de legi, pe
lîngă influenţele negative asupra serviciilor prestate turiştilor români ne va
pune în imposibilitatea rezistenţei la concurenţa internaţională.
Oricâtă reţinere va fi din partea birocraţiei, a unor cadre de conducere care-şi
văd fals periclitată actuala situaţie, a oportuniştilor, actualul curs al
Revoluţiei duce în acestă direcţie. Pierzînd însă acest sezon, vom avea nevoie
de ani, de mulţi ani şi multă cheltuială să redresăm turismul românesc. Iar
redresarea turismului românesc înseamnă RECONSTRUCŢIA LUI. Actualul
sistem organizatoric şi-a dovedit, în timp, cu prisosinţă incapacitatea.
Adoptarea unui sistem de principii pentru reconstrucţia turismului românesc
poate permite organizarea din mers a unui cadru legal provizoriu de
desfăşurare pe noi baze a turismului încă din acest sezon.”
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Anexa 3
DEX - Academia Românæ, Ediţia II, Ed. Univers enciclopedic - Bucureøti 1996
Argument = raţionament, dovadă adusă în sprijinul unei afirmaţii.
Călător = 1. (persoană) care călătoreøte sau se află în călătorie 2. adj. (Despre
popoare) nomad 3. adj. Fig. Care trece repede, trecător, nestatornic. - Cale + suf. Ător
Călători (v) = A face un drum spre un loc (mai) depărtat; a fi pe drum * a fi călător, a
fi
la
drum
Călătorie = Acţiunea de a călători; drum pe care îl face cineva într-un loc (mai
depărtat)
Cultura = 1.Totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire şi a
instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori. * Faptul de a poseda
cunoştinţe variate în diverse domenii; totalitatea acestor cunoştinţe; nivel ridicat de
dezvoltare intelectuală la care ajunge cineva. * Om de cultură = persoană cun un nivel
intelectual ridicat, care posedă cunoştinţe universale multe şi temeinice
Economie = 1. Ansamblul activităţilor umane desfăşurate în sfera producţiei,
distribuţiei şi consumului bunurilor şi serviciilor * Economie naţională = totalitatea
activităţilor şi interdependenţelor economice la nivel macro şi micro economic,
coordonat pe plan naţional prin mecanisme proprii de funcţionare. Economie politică
= ştiinţă a administrării unor resurse şi mijloace limitate, care studiază, analizează şi
explică comportamentele umane legate de organizarea şi utilizarea acestor resurse. *
Ramură, sector de activitate (productivă)…. 2. Folosire chibzuită a mijloacelor
materiale sau băneşti, limitată la strictul necesar în cheltuieli; cumpătare,
chibzuinţă,măsură…
Expresie = 1. Exprimare, * Construcţie concisă care exprimă, de obicei în mod
figurat o idee * Cuvânt. 2. Fig. Manifestare, redare a ideilor, a sentimentelor etc. prin
cuvinte, mimică, etc.
Global (adj) = Care ia în consideraţie toate elementele unui ansamblu, care rezultă din
însumarea tuturor elementelor de acelaşi fel: total. Din fr. Global
Globalitate = Caracter global, de ansamblu (după engl. globality)
Mondial = Care aparţine lumii întregi, privitor la lumea întreagă: răspândit, cunoscut
în toată lumea: care antrenează şi interesează lumea întreagă * La care participă
întreaga lume (sau majoritatea ţărilor)
Mondializa (v) = a extinde la scară mondială
Mondializare = Acţiunea de a mondializa
Mondializat = Care s-a extins la scară mondială.
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Sistem = 1. Ansamblu de elemente (principii, reguli, forţe etc.) dependente între ele şi
formând un întreg organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică,
reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de gândire, ştiinţe ale naturii
sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivut scopului urmărit. * Totalitatea
relaţiilor pe baza căruia este constituit un sistem… 3. Metodă de lucru, mod de
organizare a unui proces, a unei operaţii, fel de a lucra: normă, obicei.
Ştiinţă = 1. Faptul de a avea cunoştinţă (de ceva), de a fi informat…. 2. Ansamblu
sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire: ansamblu de cunoştinţe
dintr-un anumit domeniu al cunoşterii
Ştiinţific = adj. Care aparţine ştiinţei, privitor la ştiinţă: bazat pe principiile ştiinţei
Tehnic = adj. I. Care aparţine tehnicii, privitor la tehnică. II. S.f. 1. Totalitatea
uneltelor şi a practicilor producţiei dezvoltate în cursul istoriei, care permit omenirii
să cerceteze şi să transforme natura înconjurătoare cu scopul de a obţine bunuri. 2.
Totalitatea procedeelor întrebuinţate în practicarea unei meserii, a unei ştiinţe etc.
Tehnocraţie = 1. Orientare sociologică potrivit cărei, în societatea contemporană,
rolul de conducere ar reveni specialiştilor din domeniul tehnicii. 2. Sistem de
guvernare în care rolul de conducere ar reveni intelectualilor specialişti din domeniul
tehnoic. * Intelectualitate tehnică (cu rol conducător)
Terorism = 1. totalitatea actelor de violenţă comise de un grup sau de o organizaţie
pentru a crea un climat de insecuritate sau pentru a schimba forma de guvernământ 2.
atitudine, manifetare teroristă
Terorist = 1. care se referă la terorism, de teroare 2. persoană care terorizează,
partizan, adept al terorismului
Teroriza = a inspira cuiva groază prin ameninţări sau prin alte mijloace de intimidare,
a face să trăiască într-o continuă stare de frică, de groază: a îngrozi, a înfricoşa, a
înspăimânta
Terorizare = acţiunea de a teroriza şi rezultatul ei
Tur = plimbare scurtă pe un anumit traseu: raită
Raită = parcurgerea unui drum fără opriri (mari), trecere în grabă pe undeva, vizită
scurtă
Turism = activitate cu caracter recreativ sau sportiv, constând din parcurgerea pe jos
sau cu anumite mijloace de transport a unui regiuni pitoreşi sau interesante dintr-un
anumit punct de vedere. Din fr. tourisme, it. Turismo
Turist = persoană care practică turismul
Turistic = care aparţine turismului; privitor la turism.
Vizită: = 1. faptul de a merge la cineva în scopul unei întrevederi cu caracter
prietenesc, oficial sau de curtoazie 2. Deplasare la faţa locului într-o localitate,
regiune, la un obiectiv, cu scopul de a le cunoaşte, de a le controla, etc.

305

Vizita (v) = 1. A merge la cineva pentru a-l vedea din prietenie, din datorie
profesională etc.: a face cuiva o vizită. 2 A se duce să vadă, să cunoască la faţa locului
o localitate, un muzeu, un obiectiv etc. 3. A inspecta, a controla, a cerceta, a examina
cu
atenţie
şi
la
faţa
locului.
Vizitator = 1. Persoană care vizitează o localitate, un muzeu, o expoziţie etc. 2/ (Rar)
Persoană care face cuiva o vizită
Vacanţă = 1. Perioadă de odihnă accordată elevilor şi studenţilor la sfârşitul unui
trimestru, semestru sau an de şcoală ori de studii. * Concediu (accordat unui salariat)
2. Interval de timp în care o instituţie, organ reprezentativ etc. îşi încetează ectivitatea.
Fr.
vacance,
it
vacanza
Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of English Language - Thunder Bay
Press - San Diego, 2001
argument = 1. oral disagreement; verbal altercation, opposition, contention 2. a
discussion involving different points of view; debate. 3. process of reasoning; series
of reasons 4. a statement, reason, or fact for or against a point 5. an address or
composition intended to convince or persuade 6. Subject, matter, theme 7. an abstract
or summary of the major points in a work of prose or poetry, or of sections of such a
work
culture: 1. The quality in a person or society that arises from a concern for what is
regarding as excellent in arts, letters, manners, scholarly pursuits .etc… 3. A particular
form or stage of civilization, as of a certain nation or period: Greek culture. 4.
Development or improvement of the mind by education or training… 6 the sum total
of ways of living built up by a group of human beings and transmitted from one
generation to another…
economic = adj. 1. Pertaining to the production, distribution and use of income,
wealth and commodities. 2. Of or pertaining to the science of economy, 3. Pertaining
to a system of organization or operation, esp. of the process of production….
economics = 1. The science that deals with the production, distribution and
consumption of goods and services, or the material welfare of humankind…
economy = … 3. The management of the resources of a community, country, etc. esp.
with a view to productivity… 5. The disposition or regulation of the parts or functions
of an organic whole, an organized system or method. …8. Theol. A. the divine plan
for humanity from creation through redemption to final beatitude
expression = 1. the act of expressing or setting forth in words 2. a particular word,
phrase, or form of words 3. the manner or form in which a thing is expressed in
words; wording; phrasing 4. the power of expressing in words ...
global = 1. pertaining to the whole world; worldwide; universal
globalism = the attitude or policy of placing the interests of the entire world above
those of individual nations.
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globalize = to extend to other or all parts of the globe; make worldwide.
Hospitality: 1. the friendly reception and treatment of guests or strangers 2. the
quality of disposition of receiving and treating guests and strangers in a warm,
friendly, generous way
journey = a traveling from one place to another, usually taking a rather long time; trip
Syn. excursion, jaunt, tour
leisure: 1. freedom from the demands of work or duty 2. time free from the demand
of work or duty, when one can rest, enjoy hobbies or sport 3. unhurried ease.
science = 1. A branch of knowledge or studies dealing with a body of facts or
thrush systematically arranged and showing the operation of general laws. 2.
Systematic knowledge of the physical or material world gained through
observation and experimentation
system 1. An assemblage or combination of things or parts forming a complex or
unitary whole. 2. Any assembling or set of correlated members: a system of
currency. 3. An ordered and comprehensive assemblage of facts, principles,
doctrines or the like in a particular field of knowledge or thought: a system of
philosophy. … 6. Due method or orderly manner of arrangement or procedure:
There is no system in this work. … 12 (sometimes cap.) the prevailing structure or
organization of society, business, or politics or of society in general,
establishment (usually prec. by the): the work within the system in stead of trying
to change it.
technical = 1. Belonging or pertaining to an art, science, or the like: technical skill. 2.
Particular to or characteristic of a particular art, science, profession, trade, etc.
technical details.
technocracy = 1. A theory and movement, prominent about 1932, advocating control
of industrial resources, reform of financial institutions and reorganization of the social
system, based on the findings and engineers. 2. Application of this theory.
technocrat = 1. Proponent, adherent, or supporter of technocracy. 2. A technological
expert, esp. one concerned with management or administration. ( 1930-38)
terror = 1. intense, sharp, overmastering fear 2. an instance or cause of intense fear or
anxiety; quality of causing terror 3. any period of frightful violence or bloodshed liked
the Reign of Terror in France 4. violence or threats of violence used for intimidation
or coercion; terrorism 5. informal. a person or thing that is especially annoying or
unpleasant.- Syn. TERROR, HORROR, PANIC, FRIGHT all imply fear in the
presence of danger or evil. TERROR implies an intense fear that is somewhat
prolonged and may refer to imagined or future dangers. HORROR implies a sense of
shock at a danger that is also evil, and the danger may be to others rather than to
oneself PANIC AND FRIGHT both imply a sudden shock of fear. FRIGHT is usually
of short duration PANIC is uncontrolled and unreasoning fear
terrorism = 1. the use of violence and threats to intimidate or coerce, esp. for political
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purposes 2. the state of fear and sumission produced by terrorism or terrorization 3. a
terroristic method of governing or resisting a government
terrorist = a person, usually a member of a group, who uses or advocates terrorism 2.
a person who terrorizes or frightens others 3. (formally ) a member of a political group
in Russia aiming at the demoralization of the government by terror 4. an agent or a
partisan of the revolutionary tribunal during the Reign of Terror in France 5. of.
partaining to, or characteristic of terrorism or terrorists.
terrorize = 1. to fill or overcome with terror 2. to dominate or coerce by intimidation
3. to produce widespread fear by acts of violence, as bombing
tour = 1. a travelling around from place to place 2. a long journey including the
visiting of a number of places in sequence, esp. with an organized group led by a
guide 3. a brief trip through a place, as a building or a site, in order to view or inspect
it 4. a journey from town to town to fulfilling engagements. 5. to guide (someone) on
a tour
tourism = 1. the activity or practice for touring, esp. for pleasure 2. the business or
industry of providing information, accommodation, transportation and other services
to tourists 3 the promotion of tourist travel, esp. for commercial purposes
tourist = a person who is traveling esp. for pleasure
travel = 1. to go from one place to an other, as by car, train, plane, or ship; take a
trip; journey 2. to move or go from one place to another 3. to go from place to place as
a representative of a business firm 4. to travel, journey or pass through or over, as a
country
or
road....
traveler = 1. a person or thing that travels 2. a person who travels or has traveled in
distant places or foreign lands...8. a member of any of a number of traditionally
itinerant peoples of the British Island and other English-speaking areas, including in
addition to people of of Gypsy origin, autochthonous groups such as speachers of
Shelta...
trip = 1. a journey or voyage 2. a journey, a voyage or run made by a boat, train, bus
or like between two points 3. a single journey or course of travel taken as a part of
one's duty, work etc.
visit = to go to and stay with (a person or family) or at ( a place ) for a short time for
reasons of sociability, politeness, business or curiosity etc...
visitor = a person who visits, as for reason of friendship, business, duty, travel or the
like
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Anexa 4

Principalele destinaţii turistice după sosirile turistice internaţionale
Loc

1950

%
mon
dială

1970

1990

1
2
3
4
5

SUA
Canada
Italia
Franţa
Elveţia

6

Irlanda

7

Austria

8
9

Spania
Germania

Elveţia
Iugoslavia

10

Marea
Britanie

Marea
Britanie

Canada

11
12

Norvegia
Argentina

Elveţia
China

13

Mexic

Ungaria
Cehoslovacia
Belgia

14
15

Olanda
Danemarca
Alţii

Total

25,3 mil.

71%

Italia
Canada
Franţa
Spania
SUA

%
mon
dială
43%

Austria
17%

9%

Germania

100%

Alţii
165,8 mil.

38%

Austria
22%

10%

Bulgaria
România
3%

Franţa
SUA
Spania
Italia
Ungaria

%
mon
dială

Marea
Britanie
Mexic
Germania

Grecia

19%

100%

Alţii
457,2 mil.

Franţa
Spania
SUA
Italia
China
Marea
Britanie
Canada

%
mon
dială
38%

15%

Mexic
Fed.
Rusă
Polonia

11%

Austria
Germani
a
Cehoslovacia
Ungaria
Grecia

11%

33%

Alţii

38%

100
%

664,4
mil

100
%

Portugalia
Malaesia
25%

1999

Sursa: World Travel Organisation (WTO); cifrele după statistica din octombrie 2000
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Anexa 6
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Jonathan S. Linen
Vice Chairman American
Express Company
Vincent A. Wolfington
Chairman Carey
International, Inc.
EXECUTIVE
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Chairman Espirito Santo
Tourism
Edouard Ettedgui Group
Chief Executive Mandarin
Oriental Hotel Group
Maurice Flanagan CBE
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Inc.
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Company
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Jennie Chua President &
CEO Raffles International
Ltd.
David Clifton Managing
Director, Europe & Asia
Interval International
Glen Davidson Senior VP,
Worldwide Travel Insurance
& Related Services American
International Group
Alain Demissy Chaiman
Mondial Assistance S.A.
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Anexa 7
Primele 15 destinaţii turistice
Lo
c

Ţara

Sosirile turistice
Variaţie %
internaţionale
2001/2001
(milioane)
2000
2001
1 Franţa
75,6
76,5
1,2
2 Spania
47,9
49,5
3,4
3 SUA
50,9
45,5
-10,6
4 Italia
41,2
39,0
-5,3
5 China
31,2
33,2
6,2
6 Marea Britanie
25,2
23,4
-7,4
7 Federaţia Rusă
21,2
8 Mexic
20,6
19,8
-4,0
9 Canada
19,7
19,7
-0,1
10 Austria
18,0
18,2
1,1
11 Germania
19,0
17,9
-5,9
12 Ungaria
15,6
15,3
-1,5
13 Polonia
17,4
15,0
-13,8
14 Hong Kong (China)
13,1
13,7
5,1
15 Grecia
13,1
Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

Cota de
piaţă %
2001
11,0
7,1
6,6
5,6
4,8
3,4
2,9
2,8
2,6
2,6
2,2
2,2
2,0

Sosirile turistice internaţionale pe (sub)regiuni
Sosiri turistice internaţionale

milioane

Cota de

piaţă %

Rata
de

Cresteremedi
e anuală %

Total mondial
Africa
Africa de Nord
Africa de vest
Africa Centrală
Africa de Est
Africa de sud
America
America de Nord
Caraibe
America Centrală
America de Sud
Asia de Est şi Pacific
Asia de Nord-Est
Asia de Sud-Est
Oceaina
Europa
Europa de Nord
Europa de vest
Europa Centrală/Est
Europa de Sud
Europa Est Mediterana
Orientul Mijlociu
Asia de Sud

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002
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Anexa 8
Primii 15 “câştigători” din turismul mondial
Loc

Ţara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SUA
Spania
Franţa
Italia
China
Germania
Marea Britanie
Austria
Canada
Grecia
Turcia
Mexic
Hong Kong (China)
Australia
Elveţia

Încasări md. USD
din turismul
internaţional
2000
2001
82,0
72,3
31,5
32,9
30,7
29,6
27,5
25,9
16,2
17,8
17,9
17,2
19,5
15,9
10,0
12,0
10,7
9,2
7,6
8,9
8,3
8,4
7,9
8,2
8,0
7,6
7,5
7,6

Variaţii %
2001/2000

Cota de piaţă
%
2001/2000

-11,9
4,5
-3,7
-5,7
9,7
-3,7
-18,8
19,7

15,6
7,1
6,4
5,6
3,8
3,7
3,4
2,6

17,0
1,3
4,5
-4,5
1,6

1,9
1,8
1,8
1,6
1,6

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002
Cheltuielile pentru turismul internaţional pe (sub)regiuni
Încasări din turism internaţional

miliarde USD

Cota de

piaţă %

Rata
de

Crestereme
die anuală

Total mondial
Africa

Africa de Nord
Africa de vest
Africa Centrală
Africa de Est
Africa de sud
America
America de Nord
Caraibe
America Centrală
America de Sud

Asia de Est şi Pacific

Asia de Nord-Est
Asia de Sud-Est
Oceaina

Europa

Europa de Nord
Europa de vest
Europa Centrală/Est
Europa de Sud
Europa Est
Orientul Mijlociu
Asia de Sud
Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie
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Anexa 9
Primii 15 “cheltuitori” în turismul mondial
Loc

Ţara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SUA
Germania
Marea Britanie
Japonia
Franţa
Italia
China
Olanada
Canada
Belgia/Luxemburg
Austria
Republica Corea
Suedia
Elveţia
Taiwan

Plăţi md.USD
pentru turism
internaţional
2000
2001
64,5
58,9
47,8
45,9
36,3
36,9
31,9
17,1
17,5
15,7
14,2
13,1
12,2
12,1
10,2
9,3
9,7
6,2
6,9
8,0
6,8
6,2
6,6
6,4
-

Variaţie %
2001/2001

Cota de
piaţă %
2001

-8,7
-3,9
1,8

12,7
9,9
8,0

-1,4
-9,3

3,8
3,1

4,0
11,5
-15,1
5,2

2,1
1,5
1,5
1,4

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002
Încasări din turismul internaţional pe (sub)regiuni
USD

încasări per

Miliarde
ii

EURO

încasări per

Cota de

Miliarde piaţă %
ii
2001

Total mondial
Africa
Africa de Nord
Africa de vest
Africa Centrală
Africa de Est
Africa de sud
America
America de Nord
Caraibe
America Centrală
America de Sud
Asia de Est şi Pacific
Asia de Nord-Est
Asia de Sud-Est
Oceaina
Europa
Europa de Nord
Europa de vest
Europa Centrală/Est
Europa de Sud
Europa Est Mediterana
Orientul Mijlociu
Asia de Sud

Sursa: Wolrd Travel Organisation (WTO ) ; cifrele conform iunie 2002

315

Anexa 12
Statistica şi tendinţa principalelor religii.
Detalii privind creştinismul
1800

1900

1970

2000

2002

2025

903650 161962 3696148
6
Populaţia globală pe religii mii

6055049

6203789

7823703

Populaţia lumii

Creştini (toate felurile)

1999564

2050616

2616670

553528

1188243

1239029

1784876

3024

532096

768159

780557

875121

hinduşi

108000 203003

462598

811336

836543

1049231

budişti

69400 127077

233424

359982

367538

418345

musulmani

204960 558132 1236374
90500 199941

fără religie

300

ateişti

10

226

165400

150090

150804

159544

0

5910

77762

102653

104280

114720

92000 117558

160278

228367

234341

277247

noi religii
etnoreligii
sikhs

1800

2962

10618

23258

24124

31378

evreu

9000

12292

14763

14434

14670

16053

4055485

4153173

5207022

număr de religii distincte

698670 106149 2459774
4
700
1000
6000

9900

10200

15000

Creştinismul global

mii
106268

111125

112575

125712

195680 521643 1130106

1888439

1938041

2490958

123727

129173

190490

ne-creştini

creştini neafiliaţi
creştini afiliaţi (membrii ai
bisericii)
cripto creştini
creştini…….
membri ai unei biserici

9300

36489

900

3571

59195

21000

77931

277152

647821

666640

887579

180100 469303

885777

1359420

1387834

1760568
327835

evanghelici

25000

71726

93449

210603

217896

evanghelici

25000

71726

93449

210603

217896

327835

0

891

72223

523767

543578

811552

22.7

34.5

33.5

33

33.1

33.4

2500

34400

377000

160000

164000

210000

penticostali/carismatici/neo
carismatici
ponderea creştinilor în
populaţia lumii
număr mediu de martiri
(număr)
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Creştini pe blocuri
ecleziastice
anglicani
independenţi
marginali

mii
11910

30571

47501

79650

81799

113746

400

7931

95605

385745

402641

581642

40

926

11100

26060

27000

45555

66220 115844

139662

215129

217371

252716

30980 103024

210759

342002

351362

468633

106400 266548

665954

1057328

1083708

1361965

Lucrători creştini (preoţi, număr
ajutoare)
naţional (cetăţeni cu orice
400000 105000 2350000
funcţie)
0
misionari străini
25000 62000 240000

5104000

5204000

6500000

420000

429000

550000

1596000

15900000

26000000

ortodoxi
protestanţi
romano-catolici

Finanţele creştine
Venituri ale membrilor
bisericilor
Venituri personale ale
penticostalilor
carismatici
Donaţii pentru cauze
creştine
Veniturile bisericilor
Venituri colaterale
Total venituri
Computere (buc.)

milioane USD
40000 270000 41000000
0

250

157000

3508000

3800000

9500000

1000

8000

70000

270000

300000

870000

950

7000

50000

108000

118000

300000

50

1000

20000

162000

182000

570000

42000 286250 41297000

5644000

20300000

37240000

1000 332000000 370000000 1500000000

Sursa: David Barrett's World Christian Encyclopedia 2003
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Anexa 14

Indicatori TSA privind activitatea turistică
Cererea T&T

Structura cererii pentru 2003

Creştere cumulată reală %

md. USD preţuri constate 1990

Alte
exporturi

Export
uri

T&T în
interes
personal

Investiţii
de capial
Comenzi
guvern.

T&T de
afaceri

Folosirea forţei de muncă în T&T
Slujbe în’000

Creştere cumulată reală %

Personalul în T&T ca % în total

Coloana deschisă la culoare pentru posturile din industria T&T; cea închisă pentru cele din economia T&T

PIB aferent T&T
md. USD preţuri constate 1990

Creştere reală cumulată %

PIB T&T ca % în total PIB

Coloana deschisă la culoare pentru PIB-ul din industriaT&T; cea închisă pentru PIB-ul economiei

Investiţii de capital în T&T
md. USD preţuri constate 1990

Creştere reală cululată %

% din total investiţii de capital
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T&T în scop personal şi de afaceri
md.USD în preţuri constante 1990

Creştere cumulată %

% din consumul personal total

Coloana deschisă la culoare pentru T&T personal; cea închisă pentru T&T de afaceri

Exporturile T&T

md.USD preţuri constante 1990

Creştere reală cumulată

% în total exporturi

Coloana deschisă la culoare este pt. exporturile către vizitatori; cea închisă pentru alte exporturi

Consumul T&T (Turism şi Călătorii – Tourism & Travel) reprezintă valoarea produselor şi
serviciilor care au fost consumate de vizitatori. Privită ca şi cerere agregată este folosită să
definească echivalentul de “industrie” pentru comparaţii cu celelalte industrii. Include:
•
T&T în scop personal cunoscut şi ca valoarea consumului, care include
cheltuielile residenţilor pentru servicii T&T (cazare, transport, agrement, masă,
servicii financiare etc.) şi bunuri (durabile sau nu) folosite pentru activitatea
T&T
•
Călătorii de afaceri ale guvernanţilor sau mediului economic, care reflectă
cheltuielile T&T, bunuri şi servicii (transport, cazare, masă, agrement etc.), dar
reprezintă input-uri intermediare folosite în cursul muncii de guvernare sau de
afaceri.
•
Cheltuieli guvernamentale (individuale) pe agenţii şi departamente care
furnizează vizitatorilor servicii de tip cultural (muzeuri, artă), agrement (parcuri
naţionale) sau pentru clarificări (imigrarea/vamă) pentru vizitatorii individuali
•
Exporturile către vizitatori includ cheltuielile vizitatorilor individuali pentru
mărfuri şi servicii
Cererea T&T construite prin consumul T&T pentru a include produsele T&T şi serviciile
asociate cu componente reziduale ale cererii finale. Este folosită pentru a construi o “economie”
lărgită a impactului T&T. Elementele reziduale ale cererii T&T sunt:
•
Cheltuieli guvernamentale (colective) făcute de agenţii sau departamente
asociate cu T&T, dar făcute în general pentru comunitate ca promovare,
administraţia aviaţiei, servicii de securitate, servicii sanitare pentru teritoriul
staţiunilor
•
Investiţii de capital ale furnizorilor T&T (sectorul privat) şi guvernamental
(sectorul public) pentru a furniza facilităţile, echipamentul şi infrastructura
pentru vizitatori
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•

Exporturi (ne-vizitatori) care include consumul de mărfuri trimise în străinătate
pentru vânzare către vizitatori (ca îmbrăcăminte, electronice sau carburanţ) sau
bunuri de capital trimise în străinătate pentru a fi folosite de furnizorii din
industria serviciilor (avioane sau vase de croazieră)
•
Forţa de muncă a industriei T&T: include, în general acele slujbe cu contact faţă
în faţă cu vizitatorii (companii aeriene, hoteluri, închirieri de maşini,
restaurante, revânzare, agrement,etc.)
•
Forţa de muncă a economiei T&T: include slujbele industriei T&T plus slujbele
fără contact direct, din domenii ca: furnizori din industrie (catering pentru
aviaţie, servicii de spălătorie, furnizorii de mâncare, grosişti, firme de
contabilitate etc.); structuri guvernamentale, manufacturare de bunuri,
•
costrucţii şi bunuri de capital sau exportate folosite în T&T; mărfuri
(producători de oţel, mochete, produse petroliere etc
Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Research, prezentat la al 3-lea summit
global Vilamoura - Algarve – Portugalia 2003

Anexa 15
Structura şi conceptele sitemului TSA
md. USD, mii locuri de
T&T în
scop
personal

Turism
de
afaceri

Cheltuieli
guvernamenta
le

Exportu
ri către
vizitator
i

Cheltuieli guvernamentale
(colective)

90,7

Investiţi
i de
capital

Exportu
ri
(nevizitator

Consumul T&T
3071 3
Cererea T&T
4259 7
Oferta T&T
3071 3
PIB-ul industriei T&T
(direct)

PIB-ul
industriei
T&T

Importu
ri

Oferta economiei T&T (residuală)
1188 5
Oferta economiei T&T

1222 4

Salarii şi
forţă de
muncă
Forţa de
muncă în
T&T

Taxe
indirecte
#N/D

4259 7

Câştiguri
din operare
#N/D

Depreci
eri

T&T: Tourism and Travel: Călătorii şi
Turism
TSA: Tourism satellite acounting:
Contabilitatea suplimentară pentru

Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism
Research prezentat la al 3-lea summit global

PIB-ul economiei T&T
(direct şi indirect)
3342 4

Taxe pe
proprietat
e

Forţa de muncă
în economia
T&T

191770,0
Taxe pe venitul
personal

#N/D

Importu
ri

Taxe
indirecte
#N/D

Taxe pe
compani
i

Taxe pe T&T
#N/D
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Anexa 16 Indicatori TSA pe ţări
1.Care sunt ţările care se estimează că
vor cheltui cel mai mult pentru turism
personal T&T în 2003? mil.USD
1 SUA
764843,0
2 Japonia
253614,0
3 Germania
139887,0
4 Marea Britanie
134723,0
5 Franţa
105235,0
6 Italia
85064,7
7 China
66934,0
8 Spania
60449,5
9 Canada
55846,0
10 Australia
30744,9
6. Care sunt ţările care se estimează
că vor cheltui cel mai mult pentru
cheltuieli guvernamentale pentru
T&T în 2013? mil.USD
1 SUA
152721,0
2 Japonia
41234,5
3 China
18701,6
4 Marea Britanie
17203,6
5 Franţa
15842,9
6 Italia
15558,2
7 Spania
12996,6
8 Germania
11826,2
9 Canada
10392,5
10 Australia
5238,8
2.Care sunt ţările care se estimează că
vor cheltui cel mai mult pentru T&T
turism personal în 2013? mil.USD
1 SUA
1397160,
0
2 Japonia
314405,0
3 Germania
222120,0
4 Marea Britanie
221989,0
5 China
187351,0
6 Franţa
177538,0
7 Italia
151886,0
8 Spania
114553,0
9 Canada
95692,5
10 Australia
63286,7
3.Care sunt ţările care se estimează că
vor cheltui cel mai mult pentru turism
de afaceri în 2003? mil.USD
1 SUA
171712,0
2 Japonia
50421,4
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3
4
5
6
7
8
9
10

Germania
Marea Britanie
Franţa
Italia
Canada
Spania
Olanda
Mexic

37964,3
31856,6
27978,8
27111,7
13277,1
10709,5
8846,9
7820,0

7. Care sunt ţările care se estimează
că vor cheltui cel mai mult pentru
investiţii de capital pentru T&T în
2003? mil.USD
1 SUA
204874,0
2 China
55831,0
3 Japonia
44259,0
4 Germania
36506,1
5 Spania
27741,2
6 Marea Britanie
27219,1
7 Franţa
26652,5
8 Italia
22056,9
9 Mexic
16583,7
10 Australia
13900,8
8. Care sunt ţările care se prelimină
că vor realiza cele mai mari investiţii
de capital în T&T, termeni relativi
(%)
1 Turcia
18,0
2 Macau
15,1
3 Malaesia
11,7
4 Columbia
11,6
5 Hong Kong
11,0
6 Indonesia
10,9
7 China
10,5
8 Madagascar
10,1
9 Argentina
10,0
10 Bulgaria
9,7
9. Care sunt ţările care se estimează
că vor cheltui cel mai mult pentru
investiţii de capital pentru T&T în
2013? mil.USD
1 Statele Unite
361115,0
2 China
151800,0
3 Japonia
55578,6
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4 Franţa
50192,7
5 Mexic
48055,8
6 Germania
47755,9
7 Marea Britanie
45897,3
8 Spania
45473,2
9 Italia
43040,2
10 Australia
27682,4
4. Care sunt ţările care se estimează
că vor cheltui cel mai mult pentru
turism de afaceri în 2013? mil.USD
1 SUA
294545,0
2 Japonia
63815,8
3 Germania
58479,2
4 Marea Britanie
52513,0
5 Italia
48755,4
6 Franţa
47412,8
7 Canada
23670,7
8 China
19600,3
9 Spania
18602,1
10 Brazilia
17054,8
5.Care sunt ţările care se estimează că
vor cheltui cel mai mult pentru
cheltuieli guvernamentale pentru
T&T în 2003? mil.USD
1 SUA
84692,3
2 Japonia
29640,8
3 Franţa
11297,6
4 Marea Britanie
9701,9
5 Italia
9061,2
6 Germania
8918,2
7 Spania
8441,6
8 China
7469,3
9 Canada
5771,1
10 Mexic
3550,6
10. Care sunt ţările care se extimează
că vor câştiga cel mai mult din
exporturi către vizitatorii din T&T în
2003? mil.USD
1 Statele Unite
94523,0
2 Franţa
35332,0
3 Spania
32449,0
4 Marea Britanie
28644,0
5 Italia
26644,0
6 Germania
23778,0
7 China
14857,0
8 Olanda
13753,0
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9
10

Fosta Uniune
Sovietică
Austria

11522,0
11049,0

11. Care sunt ţările care se estimează
că vor câştiga cel mai mult din
exporuti către vizitatorii din T&T în
2013? mil.USD
1 Statele Unite
220570,0
2 Franţa
86147,0
3 Spania
75938,0
4 Marea Britanie
70299,0
5 Italia
64087,0
6 Germania
59013,0
7 China
54878,0
8 Fosta Uniune
33665,0
Sovietică
9 Olanda
33300,0
10 Canada
28025,0
12. Care sunt ţările care se aşteaptă să
aibă o creştere a cererii T&T mai
rapidă în 2003 (%)
1 Turcia
11,6
2 Croaţia
10,6
3 Fosta Uniune
10,4
Sovietică
4 Libia
10,1
5 China
10,0
6 Angola
9,7
7 Singapore
9,5
8 Bulgaria
9,3
9 Malaesia
9,3
13. Care sunt ţările care se estimează
că vor înregistra cea mai mare cerere
pentru T&T în 2003? mil.USD
1 Statele Unite
1387820,0
2 Japonia
414121,0
3 Germania
308981,0
4 Marea Britanie
256026,0
5 Franţa
244440,0
6 Italia
188688,0
7 China
167878,0
8 Spania
156965,0
9 Canada
128140,0
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10

Mexic

74183,4

14. Care sunt ţările care se
estimează că vor înregistra
cea mai mare cerere pentru
T&T în 2013? mil.USD
1 Statele
2560410,
Unite
0
2 Japonia
568924,0
3 Germania
544854,0
4 China
498104,0
5 Franţa
476354,0
6 Marea
456655,0
Britanie
7 Italia
364328,0
8 Spania
316128,0
9 Canada
259012,0
10 Mexic
196550,0
15. Care sunt ţările care se estimează
că vor înregistra cel mai mare PIB din
industria T&T în 2003? mil.USD
1 Statele Unite
462160,0
2 Japonia
141585,0
3 Franţa
73814,5
4 Marea Britanie
65909,7
5 Germania
63056,7
6 Italia
60969,4
7 Spania
50989,2
8 China
32911,6
9 Canada
29618,0
10 Australia
22699,3
16. Care sunt ţările care se prelimină
a produce cel mai mare PIB din T&T,
termeni relativi (%)
1 Insulele
36,6
Virgine (MB)
2 Maldive
34,7
3 Macau
19,0
4 Antigua şi
18,7
Bermudele
5 Seychelles
18,6
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6
7
8
9
10

Amguila
Malta
Vanuatu
Cipru
Bahamas

17,8
14,7
14,4
13,5
13,3

17. Care sunt ţările care se estimează
că vor înregistra cel mai mare PIB din
industria T&T în 2003? mil.USD
1 Statele Unite
808408,0
2 Japonia
168419,0
3 Franţa
127819,0
4 Italia
109260,0
5 Marea Britanie
103525,0
6 Spania
98748,7
7 Germania
94429,3
8 China
88235,2
9 Canada
50286,3
10 Australia
45370,7
18. Care sunt ţările care se estimează
că vor înregistra cel mai mare PIB din
economia T&T în 2003? mil.USD
1 Statele Unite
1180140,0
2 Japonia
360413,0
3 Germania
212924,0
4 Franţa
191916,0
5 Marea Britanie
178478,0
6 Italia
147044,0
7 China
141413,0
8 Spania
132566,0
9 Canada
90880,7
10 Mexic
58597,2
19. Care sunt ţările care se estimează că
vor înregistra cel mai mare PIB din
economia T&T în 2013? mil.USD
1 Statele Unite
2059540,0
2 Japonia
460522,0
3 China
391490,0
4 Franţa
348410,0
5 Germania
333694,0
6 Marea Britanie
288814,0
7 Italia
267249,0
8 Spania
254659,0
9 Canada
166397,0
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10

Mexic

151211,0

20. Care sunt ţările care se estimează
că vor genera cel mai mare număr de
locuri de muncă în industria T&T în
2003? mii locuri muncă
1 China
14027,7
2 India
11093,1
3 Statele Unite
6480,5
4 Indonezia
2853,8
5 Japonia
2674,2
6 Brazilia
2178,0
7 Tailanda
1358,3
8 Franţa
1337,2
9 Spania
1279,3
10 Germania
1204,2
21. Care sunt ţările care se estimează
că vor crea cel mai mare număr de
locuri de muncă în industria T&T în
2013? mii locuri muncă
1 China
16092,5
2 India
12659,9
3 Statele Unite
7136,4
4 Indonezia
4336,1
5 Brazilia
3016,2
6 Japonia
2526,4
7 Tailanda
1775,0
8 Spania
1697,3
9 Fosta Uniune
1622,2
Sovietică
1 Egipt
1604,6
0
22. Care sunt ţările care se estimează că
vor cea cel mai mare număr de locuri de
muncă în economia T&T în 2003? mii
locuri muncă
1 China
54356,3
2 India
23839,8
3 Statele Unite
16347,9
4 Indonezia
7964,6
5 Japonia
6558,6
6 Brazilia
5231,5
7 Tailanda
5183,0
8 Franţa
4159,0
9 Spania
3471,6
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10

Germania

3398,6

23. Care sunt ţările care se prelimină
să genereze cel mai mare număr de
locuri de muncă dîn economiaT&T,
termeni relativi (%)
1 Insulele Virgine
95,0
(MB)
2 Antigua şi
77,9
barbados
3 Macau
68,4
4 Maldive
54,8
5 Anguila
24,0
6 Bahamas
51,6
7 Seycheles
48,2
8 Barbados
39,7
9 Oceaina
39,1
10 Aruba
37,3
24. Care sunt ţările care se estimează
că vor genera cel mai mare număr de
locuri de muncă în economia T&T în
2013? mii locuri muncă
1 China
65849,2
2 India
27684,9
3 Statele Unite
17907,0
4 Indonezia
12157,0
5 Fosta Uniune
7452,5
Sovietică
6
7
8
9
10

Mexic
Brazilia
Japonia
Germania
Spania

7385,7
7036,8
6577,3
4349,4
4232,5

Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Research, prezentat la al 3-lea summit
global Vilamoura - Algarve – Portugalia 2000
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Anexa 17
Evoluţia comparativă a comerţului şi turismului international - md. USD
Anul

1980
1985
1990
1995
1998

Exporturi
Mondiale
FOB

2003.5
2547.0
3530.0
4875.0
5421.0

R*

4.9
6.8
6.7
-

Comerţul
Internaţional
Cu servicii
362.8
334.6
751.6
1230.0
1317.0

R*

-2.1
17.6
10.3
-

Incasări
Turism
Internaţional
102.4
116.1
266.4
393.6
441.8

R*

2.6
5.3
8.2
-

Ponderea turismului
Internaţional în:
Exporturi
5.1
4.6
7.5
8.1
8.2

Comertul
servicii
28.2
34.7
35.4
32.0
33.6

•
Ritm mediu pe perioade de cinci ani
•
Sursa: informaţii statistice WTO/OMT si WTO/OMC
Ponderea încasărilor din turismul internaţional în exporturile de bunuri şi servicii în
câteva din ţările europene – 1996

Zona-ţara
Europa total din care:
Uniunea Europeană
Austria
Belgia
Franţa
Germania
Grecia
Italia
Marea Britanie
Spania
Europa Centrală şi de Est
Bulgaria
Rep. Cehă
Polonia
România
Slovacia
Ungaria

Ponderea turismului intermaţonal (%) în:
Export de mărfuri FOB
export de
servicii
8,84
33,35
8,05
31,28
24,31
57,54
3,55
16,22
9,84
31,90
3,37
20,76
39,61
39,83
11,96
42,94
7,36
24,31
27,13
62,38
13,22
53,41
8,06
28,59
18,61
49,81
34,41
85,43
6,54
33,85
7,63
32,58
17,76
44,88

Sursa: WTO, Compendium of Tourism Statistics, 1998, Madrid
Distribuţia pe zone a circulaţiei turistice internaţionale şi modificările în timp -în %-
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Anul
Zona
Africa
-sosiri
-încasări
Americile (N+S)
-sosiri
-încasări
Asia de Est şi
Pacific
-sosiri
-încasări
Asia de Sud
-sosiri
-încasări
Europa
-sosiri
-încasări
Orientul Mijlociu
-sosiri
-încasări

1960

1970

1980

1990

1995

1999

1,1
2,6

1,5
2,2

2,8
2,6

3,3
2,0

3,4
1,8

4,0
2,3

24,1
35,7

23,0
26,7

21,6
24,6

20,5
26,7

19,5
25,5

18,5
28,6

1,0
2,9

3,0
6,1

7,4
8,4

11,6
14,9

14,7
18,5

14,7
16,1

0,3
0,5

0,6
0,6

0,8
1,5

0,7
0,8

0,8
0,9

0,9
1,0

72,5
56,8

70,5
62,1

65,6
59,5

62,2
53,6

59,2
51,5

59,3
51,5

1,0
1,5

1,4
2,3

2,1
3,4

1,7
2,0

2,4
1,8

2,6
2,2

Sursa: WTO, Tourism Market Trends World 1985-1994 şi WTO, International
Tourism Overview 2000
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Anexa 18 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică;
capacitatea de cazare turistică
Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică; capacitatea de cazare turistică
număr unităţi
Total: din care
hoteluri şi moteluri
hanuri turistice

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2682

2840

2905

29565

3049

3127

3250

3121

890

924

929

924

935

933

931

943

31

20

21

20

20

19

22

23

cabane turistice

171

179

175

170

174

167

165

161

campinguri şi căsute

139

133

141

137

137

138

142

140

vile şi bungalowuri

1255

1279

1324

1308

1275

1203

1145

1066

180

188

186

188

184

179

176

172

16

116

128

155

160

270

322

361

1

1

tabere de elevi şi şcolari
pensiuni turistice
sate de vacanţă
pensiuni agroturistice
spaţii de cazare pe nave

1

1

1

1

1

61

159

213

341

240

1

4

4

5

5

Capacitatea de cazare turistică existentă (locuri)
Total din care:

293036 292479 289539 288206 287943

287268

282806

280005

hoteluri şi moteluri

170430 171497 170329 170178 169479

168683

167477

163907

687

788

836

hanuri turistice
cabane turistice
campinguri şi căsute

1593

917

908

702

729

8145

8726

8218

7732

7805

8066

7966

7972

36698

32384

33641

34188

31404

34343

32872

35155

vile şi bungalowuri

31266

32501

30616

29490

28965

28429

26386

24351

tabere de elevi şi şcolari

44665

45668

44678

44075

43333

42719

41400

40149

239

748

1117

1447

1899

2854

3752

5012

38

32

pensiuni turistice
sate de vacanţă
pensiuni agroturistice
spaţii de cazare pe nave

32

36

36

36

36

332

783

1003

1643

1729

30

510

448

486

488

332

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune (mii locuri-zile)
total din care:

57434

53255

53540

53639

52027

53164

51275

50197

hoteluri şi moteluri

40800

38447

37906

37972

36940

37481

36450

35136

hanuri turistice

499

146

125

111

137

129

112

59

cabane turistice

2154

1833

1813

1886

1845

1926

1943

1970

campinguri şi căsute

2814

2756

3186

3288

2789

3832

2883

2819

vile şi bungalowuri

5553

4404

4303

4042

3928

4221

3184

2834

tabere de elevi şi şcolari

5584

5429

5821

5780

5525

5578

5241

5523

30

234

370

467

587

751

956

1208

6

12

12

13

13

13

14

4

73

166

248

482

462

8

97

85

11

77

pensiuni turistice
sate de vacanţă
pensiuni agroturistice
spaţii de cazare pe nave

Sursa: Anuarul Statistic al României anul 2001
Anexa 19 Structura vizitatorilor străini pe principalele ţări de origine
Sosirile vizitatorilor străini în România pe principalele ţări de origine
Total

1995

1996

1997

1998

1999

2000

5445

5205

5149

4831

5224

5264

-Uniunea Europeană

680

713

766

761

765

834

-alte ţări din Europa

1315

1283

1231

1237

1234

1166

-ţări vecine

160

173

192

206

212

253

3925

3694

3692

3364

3772

3858

5240

4977

4923

4601

5006

5024

680

713

766

761

765

834

Austria

50

57

58

56

63

66

Belgia

17

17

18

17

18

19

8

7

8

9

9

10

-din afara Europei
Europa
-din care
-Uniunea Europeană

Danemarca
Finlanda
Franţa
Germania

3

2

4

2

4

4

52

55

62

64

62

76

250

264

272

259

249

255

333

Grecia

67

66

74

71

71

Irlanda

3

3

4

3

3

4

121

128

140

151

158

189

Italia
Luxemburg
Olanda
Portugalia

70

1

1

1

1

1

1

32

38

43

48

47

55

1

1

2

2

2

3

Regatul Unit

48

49

55

54

52

53

Spania

11

10

9

10

10

12

Suedia

16

15

16

14

16

17

Belarus

56

50

80

71

40

28

Bulgaria

714

475

604

464

489

363

Republica Cehă

118

98

74

57

70

71

Iugoslavia

239

196

137

112

152

143

Macedonia
Rep. Moldova

53

12

8

8

39

15

1054

1142

1080

1192

1455

1436

Polonia

105

133

112

105

103

102

Federaţia Rusă

255

147

136

124

78

83

70

82

104

107

92

80

Turcia

489

427

302

263

281

253

Ucraina

683

587

622

424

319

330

Ungaria

639

825

796

829

1031

1203

Africa

14

12

11

10

10

10

7

7

5

6

5

5

America

66

75

81

90

84

95

din care SUA

53

61

65

74

69

79

113

126

125

122

116

126

37

46

47

49

43

51

Oceaina

6

6

7

7

6

7

ţări neidentificate

6

9

2

1

2

2

Slovacia

din care Egipt

Asia
din care Israel

Sursa: Anuarul Statistic al României anul 2001
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Anexa 20: Turismul organizat de agenţiile de turism, pe acţiuni turistice şi zone
turistice
Turismul organizat de agenţiile de turism, pe acţiuni turistice
şi zone turistice
1996
1997 1998 1999
2000
Acţiuni turistice interne - total - mii turişti

1787

1524

1421

1299

1230

-zona montană - oraşe

448

335

295

343

340

-zona staţiuni balneare

351

308

315

302

307
327

-zona litorală

411

367

382

297

-zona montană - sate, trasee

175

181

136

111

93

-zone istorice

108

87

69

70

59

-zone pelerinaj religios
-croaziere fluviale
-circuite diverse
-alte zone
Acţiuni turistice interne - total-mii zile tur

11

3

3

4

3

2

3

2

2

1

44

33

18

17

11

237

207

201

153

89

10688

9125

9013

8569

9004

-zona montană - oraşe

1850

1345

1127

1346

1452

-zona staţiuni balneare

3696

3430

3747

3779

4130

-zona litorală

2591

3168

3852

2884

2408

-zona montană - sate, trasee

871

760

635

505

385

-zone istorice

298

188

123

156

180

-zone pelerinaj religios
-croaziere fluviale
-circuite diverse
-alte zone
Acţiuni turistice interne-total:durata medie

16

7

7

8

7

4

5

5

4

3

99

67

44

36

23

686

471

441

327

233

6

6

6.3

6.6

7.3

-zona montană - oraşe

4.1

4

38

3.9

4.3

-zona staţiuni balneare

10.5

11.1

11.9

12.5

13.5

7.7

7.8

7.5

8.1

7.9

5

4.2

4.7

4.5

4.2

-zona litorală
-zona montană - sate, trasee
-zone istorice

2.8

2.2

1.8

2.2

3

-zone pelerinaj religios

1.5

2.3

2.3

2

2.1

2

1.7

2.5

2

2.4

-croaziere fluviale

335

-circuite diverse

2.3

2

2.4

2.1

-alte zone

2.9

2.3

2.2

2.1

2.1
2.6

Acţiuni turistice externe - total - turişti

266

204

195

-Europa

256

192

182

-Ungaria

114

91

84

-Iugoslavia

13

15

14

-Turcia

48

23

25

-Polonia

13

5

2

-Alte ţări din Europa

68

58

57

Ţări din alte continente

10

12

13

22546 22503 22458

22435

Populaţia României - mii locuitori

22608

% turişti din populaţie în ţară
% turişti din populaţie în străinătate

7.9

6.8

6.3

6.8

5.5

1.18

0.9

0.87

Sursa: Anuarul Statistic al României anul 2001
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Anexa 21: Sosiri în unităţile de cazare
TOTAL

TOTAL 5 stele 4 stele

2000 total

3 stele

2 stele

1 stea

neclasificate

4920129 107167 178007 785052 2343168 1042312

români 4053105

867024 101521 106639 285159

967427

464423
459154

293551

74885

5269

967299

418857

români 3960268

7927

66929 516037 2061516

896512

411347

328957

70787

7510

4847496 109410 198526 921220 2390266

890771

337303

806818

332127

83953

5176

914509 109604 106457 291194

straini
2002 total

71368 499893 2049617

4874777 117531 173386 807231 2390473

straini
2001 total

5646

români 3848288
straini

999208

litoral
2000 total

18035

76412 573201 2041695

91375 122114 348019

348571

TOTAL 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele

1 stea

neclasificate

671638

21

8271

64124 353551 167401

78270

români

638855

21

5028

45730 343252 166560

78264

straini

32783

3243

18394

2001 total

10299

841

6

659277

50

6500

75859 384361 132335

60172

români

614808

50

4751

49095 369611 131508

59793

straini

44469

1749

26764

827

379

2002 total

14750

684909

1419

4841

81748 410906 129016

56979

români

627103

908

3188

51536 387889 126762

56820

straini

57806

511

1653

30212

balno

23017

2254

TOTAL 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea

2000 total

2483

32099 428434 162605

51874

651983

2328

24515 413398 160544

51198

straini

25512

155

români
straini
2002 total

689575

0

neclasificate

români
2001 total

677495

159

0

663192
26383
634353

2061

676

3321

32130 441350 161676

51098

2583

24971 424635 160228

50775

738
0

7584

1448

323

2744

32440 430167 142337

26665

23950 408569 140563

26331

romani

601718

2305

straini

32635

439

7159

15036

8490

16715

21598

1774

334

337

oraşe

TOTAL 5 stele

2000 total
români
straini
2001 total

4 stele

3 stele

români
2002 total

1 stea

neclasificate

2237397 106914 135765 499974

964906 440353

89485

1579307

775765 386854

87624

5393

40524 283147

658090 101521

95241 216827

2199378 117227 134081 485108

straini

2 stele

1513300

53499

1861

993090 412267

189141

57605
55614

7639

37997 276671

775093 360286

686078 109588

96084 208437

217997

51981

1991

2257657 107739 142300 551653 1000019 392033

63913

români

1536615

62819

straini

721042

16875

35125 310290

90864 107175 241363

781946 329560
218073

62473

1094

Sursa: Anuarul Statistic al României anul 2001, BuletinI informativ 2003

Anexa 22: Înoptări în unităţile de cazare
TOTAL
2000 total
români
straini
2001 total
români
straini
2002 total
români
straini

TOTAL

5 stele

4 stele

3 stele

2 stele

1 stea

neclasificate

17646675 187561 511406 2003523

8928254 4035731

1980200

15497317

8160833 3894446

1965830

8748 273844 1193616

2149358 178813 237562

809907

141285

14370

18121688 226019 450509 2177096

9694403 3743172

1830489

15731157

8844962 3601345

1805797

14172 206510 1258371

2390531 211847 243999

918725

767421

141827

24692

17276804 246461 429921 2368966

9419159 3340618

1471679

14742579

8566186 3179826

1456299

34719 183563 1321986

2534225 211742 246358 1046980

849441

852973

160792

15380

338

litoral

TOTAL 5 stele 4 stele 3 stele

2000 total
români

4192999

64 41795 240257 2149384 1188566

572933

straini

266152

9525 181304

71410

3805

108

4530421

1540 35274 497795 2491367 1061069

443376

români

4157315

1540 30275 237961 2390645 1056252

440642

straini

373106

4999 259834

100722

4817

2734

4290482

3317 20108 498038 2440797

895378

432844

români

3855878

2646 15522 233425 2289340

883001

431944

straini

434604

12377

900

balneo

671

4586 264613

151457

TOTAL 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele
total

5406773

români

5265048

straini

141725

total

5882141

români

5732792

straini
2002

neclasificate
573041

2002 total

2001

1 stea

64 51320 421561 2220794 1192371

2001 total

2000

2 stele

4459151

0

5628795

români

5469168

straini

159627

straini

2002 total

10861

1841
248360

9956 129104 3897907 1449053

246772

8515

1588

12126 159661 4008759 1311804

136445

9875 110064 3908592 1305285

135352

4 stele

8242 182617

55228

49597
3 stele

80816

100167
2 stele

6519
1 stea

1093
neclasificate

914925 1812797 663479

222156

482824 1377790 572415

217466

432101

91064

4690

4197500 223879 338551

963296 1851044 615923

204807

505510 1362406 523405

196329

12082 123098

1474670 211797 215453

8478

4177133 242704 294997 1127487 1709852 598351

203742

31633

90491

1508557 211071 204506

457786

435007

92518

români 2668576
straini

72861

1349052 178813 207377

români 2722830
straini

55894

13158 184332 3978723 1457568

4190406 187055 389994

români 2841354
2001 total

265250
263409

2251

TOTAL 5 stele

2000 total

4902 165028 3429053 1542540

3202
0

neclasificate

4634 109134 3356192 1531679
268

149349

total

oraşe

0

1 stea

488638

568230 1288670 488366
559257

421182 109985

201186
2556

Sursa: Anuarul Statistic al României anul 2001, BuletinI informativ 2003
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Anexa 23: Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe
categorii de confort
Structurile de primire turistică cu funţiuni de cazare turistică, pe categorii de confort în anul 2000
număr unităţi
Total

total

5*

4*

3*

2*

1*

3121

6

85

284

1068

1059

hoteluri

812

3

14

100

396

246

moteluri

131

10

60

53

hoteluri pentru tineret
hosteluri
hanuri turistice

1

1

2

1

1

23

cabane turistice

161

4

16

62

campinguri şi unităţi tip
căsuţă
vile turistice şi bungalouri

140

2

15

65

1056

63

94

206

479

tabere de elevi şi preşcolari

172

pensiuni turistice

361

7

53

225

72

pensiuni agroturistice

240

19

146

75

1

4

popasuri turistice

3

6

sate de vacanţă

1

spaţii de cazare pe nave

5

1
1

1

1

2

Capacitatea de cazare
existentă
Total

280005

1360

4263

21765 110181

78269

hoteluri

157848

1327

3243

18170

91354

38303

moteluri

6059

351

3249

2243

hoteluri pentru tineret
hosteluri
hanuri turistice
cabane turistice

16

16

91

62

29

836
7972

147

822

3235

campinguri şi unităţi tip
căsuţă
vile turistice şi bungalouri

35155

790

6809

21502

756

876

3777

11354

tabere de elevi şi preşcolari

40149
104

1035

2827

980

166

1148

415

24351

pensiuni turistice

5012

pensiuni agroturistice

1729

33

340

popasuri turistice
sate de vacanţă
spaţii de cazare pe nave

263

38

36

36

488

153

160

168

92

68

Ponderea categoriilor de confort după capacitatea în
funcţiune
Total
100
0.6

2.8

11.1

43.7

25.3

hoteluri

100

3.4

13.8

54.2

23.9

moteluri

100

2.8

58.5

34.4

62

29

hoteluri pentru tineret

100

hosteluri

100

hanuri turistice

100

0.8

100

cabane turistice

100

5.7

12.9

40.7

campinguri şi unităţi tip
căsuţă
vile turistice şi bungalouri

100

9.4

19.7

59

7.4

30.2

41.4

tabere de elevi şi preşcolari

100
26.4

48.6

18.7

11.7

68.9

19.5
58

100

pensiuni turistice

100

pensiuni agroturistice

100

0.2

6.5
4.7

popasuri turistice

100

14

sate de vacanţă

100

100

spaţii de cazare pe nave

100

33

34

19

14

Sursa: Anuarul Statistic al României anul 2001, BuletinI informativ 2003
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Anexa 24
Evoluţia principalilor indicatori de personal din hoteluri şi restaurante
Ani
Indicatori
Populaţie ocupată în HR
-mii persoane
-indice dinamică
-pondere în total PO în Romînia

1980

1985

1990

156
100,0
1,51

167
107,1
1,58

186
119,2
1,72

1995

1996

1998

123
78,8
1,17

116
74,4
1,24

98
62,8
1,11

Sursa: calculat pe baza informaţiilor din CNS, Anuarul statistic al României,
1999,p.118, preluat după Rodica Minciu – Economia Turismului
Evoluţia productivităţii muncii în turism şi a indicatorilor determinanţi
Anii
Indicatori
Servicii în HR .
md. lei (preţuri curente)
Dinamică (preţuri
comparabile)
Populaţia ocupată
Mii persoane
dinamică
Productiv. muncii
Mii lei (preţuri curente)
Dinamică (preţuri
comparabile)

1990 1991 1992

1993

1994

1995

1996

19971998

70,0 124,0 298,5
100,0 59,2 47,2

435,5 1223,0 1933,5 2722,0 5330,9 14374,4
18,4
21,5
24,9
24,5
19,4
20,1

186 213 175
100,0 114,5 94,5

131
70,4

136
73,1

123
66,1

116
62,4

130
69,9

98
52,7

376,3 194,5 188,8
100,0 51,7 50,2

99,1
26,3

110,7
29,4

141,7
37,7

198,3
52,7

125,4
33,3

146,7
36,3

Sursa: caculat pe baya informaţiilor din CNS, Anuarul statistic al Romîniei, 1999,
p.367 şi 627 , preluat după Rodica Minciu – Economia Turismului
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Populaţia ocupată - mii persoane
1993
total

1994

1995

1996

1997

1998

1999 2000

10062 10011

9493

9379

9023

8813

9420 8629

din care
-comerţ

585

636

865

772

802

835

756

776

-hoteluri şi restaurante

131

136

123

116

130

98

100

93

- transporturi şi depozitare

497

462

458

448

405

361

310

326

-activ. financiare, bancare

66

59

71

71

73

76

69

74

417

438

324

257

199

243

238

271

432

437

437

441

426

426

429

421

308

333

333

337

315

317

277

341

7626

7510

6882

6937

6673

6457

- tranzacţii imobiliare şi
servicii
-învăţământ
-sănătate, asistenţă
socială
alte ramuri

7241 6327

% în total

24.2

23

27.5

26

26

26.7

25.9 26.7

Total şomeri

1165

1224

998

658

881

1025

1130 1007

total salariat
total

100

patron lucrător pe
lucrător familiar
cont propiu
neremunerat
56.1
1.1
23.1
19.3

comerţ

100

81.5

8.3

8.6

1.6

hoteluri şi restaurante

100

92.7

3.4

3.3

0.6

Sursa: Anuarul Statistic al Romîniei anii 2000,2001
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Anexa 25:

Fluxul intrărilor de străini într-o serie de ţări din OCDE
mii
1991

1992 1993

Intrări de populaţie pe baza datelor
înregistrate:
Austria
..
..
Belgia

1994

1995

..

..

..

1996 1997

..

..

59.2 72.4 66.0

51.9 49.2

50.7 68.5 68.6

54.1

55.1

53.0

56.0

53.1

..

..

..

..

5.9

Danemarca

17.5

16.9

15.4

15.6

33.0

Finlanda

12.4

10.4

10.9

7.6

7.3

7.5

774.0 788.3

708.0

Republica Cehă

Germania

920.5 1 207.6 986.9

Ungaria

23.0

Japonia

258.4

Luxembourg

10.0

15.1

16.4

267.0 234.5
9.8

9.2

12.8

13.2

237.5 209.9
9.2

9.6

1998 1999 2000

7.4

9.9

24.7 20.4
8.1

7.9

6.8

21.3 20.3
8.3

7.9

605.5

615.3
12.8 12.2
225.4

4.2
..
9.1
648.8

673.9
12.3 15.0

..

265.5

274.8
9.2 9.4

345.8
281.9
10.6 11.8 10.8

Olanda

84.3

83.0

87.6

68.4

67.0

77.2 76.7

81.7 78.4 91.4

Norvegia

16.1

17.2

22.3

17.9

16.5

17.2 22.0

26.7 32.2 27.8

Suedia

43.9

39.5

54.8

74.7

36.1

29.3 33.4

35.7 34.6 33.8

Elveţia

109.8

112.1 104.0

91.7

87.9

74.3 72.8

74.9 85.8 87.4

99.1 85.8

77.3 84.1 92.3

Intrări de populaţie pe baza permiselor de rezidenţă sau alte
surse:
Australia
Intrări
permanente
Intrări
temporare
Canada

121.7

107.4

76.3

..

..

93.2

Intrări
permanenet
e
Intrări
temporare
Franţa

230.8

69.8

87.4

115.2 124.4

130.2

173.2
147.1

252.8 255.8

223.9 212.9

224.0
194.1

226.1 216.0

174.1 189.8 227.2
68.1 75.5 86.2

67.3

60.5

57.0

58.9

60.4

60.9 63.7

109.9

116.6

99.2

91.5

77.0

75.5

139.5

Grecia

..

..

..

..

..

102.4
..
..

Irlanda

..

..

..

13.3

13.6

21.5 23.5

Italia

..

..

..

..

..

..

..

108.1
38.2
..

119.3
..

20.8 21.6 24.1
111.0

271.5

344

268.0
Noua Zeelandă

27.2

25.5

28.9

36.5

46.7

Portugalia

..

13.7

9.9

5.7

5.0

3.6

Marea Britanie

..

193.6 206.3

216.4

203.9 190.3

58.6 52.0
3.3

38.7 36.2 38.8
6.5 10.5 15.9
258.0

236.9

288.8
276.9

Statele Unite
Intrări
permanent
e
Intrări
temporare
EU’1
EEA’1
America de
Nord
(permanent)

1 827.2

974.0 904.3

804.4 720.5

915.9

654.5
798.4

1 269.6 1 334.5

1
355.4
.. 1 756.5
1
517.1
.. 1 885.7
1
643.3
2 057.9 1 226.8
1
160.1

1 468.0

1
432.6
1 309.5
1
296.4
1 419.1
1
400.7
1 028.3 933.3

1 636.5

849.8
646.6

.. 2 141.4

2
2
363.3 740.6
1 224.9
1 1 238.7
1
1
178.7
312.5 310.6
1 316.4
1 1 340.4
1
1
273.5
430.5 425.8
1 142.0
1 828.6
1
014.4
836.4 077.0

Cifrele privind Olanda, Norvegia şi mai ales germania include şi numărul mare al
solicitanţilor de azil
Cifrele din registrele privind populaţia nu sunt perfect comparabile din cauza criteriilor de
înregistrare diferite
‘1
Numai ţările de mai sus cu excepţia Austriei, Greciei şi Italiei
Sursa: UN Statistics 2001
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Ilie ROTARIU este lector la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Părinţii fiind cabanieri a petrecut copilăria în munte şi a urmat şcoala la ţară,
în Bucureşti şi în Sibiu. Cunoaşte atât rigorile muntelui cât şi diversitatea lumii, are
norocul unor profesori de excepţie, termină liceul într-o clasă specială de matematică.
Absolvă Facultatea de Comerţ Exterior din Bucureşti. Urmează câteva specializări
postuniversitare în relaţii economice, valutare şi financiare internaţionale. Se
specializează în hotelărie şi conduce sectorul hotelier al O.J.T Timiş. Ca şef al
Agenţiei de turism O.J.T. Sibiu studiază logistica terţiarului: presează introducerea
legislaţiei contractuale pentru turism, lansează primele produse turistice pentru
români, determină nominalizarea hotelurilor - acţiune benefică pentru populaţie, un
salt în turismul intern comunist - organizează ENSIBCLUB-ul, primul club de
vacanţă românesc după modelul ClubMed. Ca şef al serviciului plan-personalorganizare-salarizare al O.J.T. Sibiu, aplică cele patru reduceri naţionale masive de
personal, obţinând însă dublarea personalului prin triplarea cifrei de afaceri.
În februarie 1990 organizează un grup de iniţiativă pentru relansarea
turismului românesc printr-o nouă legislaţie şi autonomia întreprinderilor. Preşedinte
al Asociaţiei Economiştilor din Comerţul Sibian, fondează întreprinderea privată
ROSIBCLUB pentru a sparge monopolul statului în turismul internaţional. Nu
reuşeşte să finalizeze organizarea Camerei de Comerţ din Sibiu din cauza unui
accident de automobil în mai 1990, urmat de şase luni de spitalizare. Participă la
dizolvarea O.J.T. Sibiu şi preia conducerea uneia din societăţile rezultate, Păltiniş
S.A., falimentară, care în şase luni devine societate de imobiliar, în aşteptarea
privatizării. Participă la cursul organizat în Grecia de Guvernul Elen pentru
introducerea tiketing-ului în România, la târgul internaţional de la Berlin din 1993 punct de cotitură în prezentarea ofertei turistice internaţionale mondiale, la
simpozioanele Fundaţiei Hanns Seidel pentru care conduce în tară specialişti germani
pentru documentare. Studiază cu Jean Pierre PARIS - ex director al Thommas Cook
(IESC Stadfort-US) posibilităţile lansării firmelor private în turismul românesc.
În 1994 renunţă să-şi mai irosească forţele în acţiunea de privatizare şi trece
în sectorul privat ca director la propria firmă Rosibclub SRL şi la Imagica XXI SA firmă de multimedia specializată pe tehnologie Apple - Radius. Apoi director la IT
Intertourism SA, prima firmă românească primită într-o organizaţie internaţională
profesională WATA (World Association of Travel Agencies), al nouălea membru din
Estul Europei. Este membru fondator şi primul preşedinte al filialei Sibiu a ANTREC
(Asociaţia pentru Turism Ecologic şi Rural). Sprijină organizarea la Sibiu a atudioului
sibian al Antenei 1. Obţine mai multe premii pentru site-ul " The End of the
Millennium - The greatest Point of the last total solar eclipse - August 11 1999" care a
fost inclus în baza de date NASA pentru acest eveniment.
Membru al Clubului Skal International - les professionels du tourism, al
ATLAS (European Association for Leasure Studies) şi INFER (International Network
for Economic Research). Începând din 2002 se alătură holdingului EURO HOST
(membru SITE) şi preia organizarea Euro Host Romania
Îşi tipăreşte teza de doctorat în acest volum pentru a demitiza clişee
teoretice şi practici româneşti privind turismul, ca o punte spre un dialog normal
despre turismul contemporan, despre turismul românesc prin prisma globalizării. O
oferă publicului spre examinare în vederea îmbunătăţirii pentru republicare.
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