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CCAAPPIITTOOLLUULL  11  

TTUURRIISSMMUULL  ŞŞII  SSEEMMNNIIFFIICCAAŢŢIIAA  SSAA  
EECCOONNOOMMIICCOO--SSOOCCIIAALLĂĂ  

Industria călătoriilor şi a turismului este considerată ca fiind cea mai 
importantă şi mai diversă industrie a lumii. Multe naţiuni ale lumii o consideră ca 
prima sursă de venituri a economiei, prima industrie generatoare de locuri de 
muncă, prima industrie ce determină creşterea sectorului privat şi prima industrie 
care determină dezvoltarea infrastructurii. Astfel, dezvoltarea turismului este 
încurajată, mai ales, în ţările în dezvoltare în care alte forme ale dezvoltării 
economice cum ar fi manufacturile sau exportul de resurse naturale nu sunt viabile 
din punct de vedere comercial. 
 
1.1. Terminologie turistică 
 Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.) este organismul inter-
guvernamental major care creează cadrul general de desfăşurare a activităţii 
turistice în lume. În anul 1991, O.M.T. şi Guvernul Canadei au organizat la Otawa 
Conferinţa Internaţională asupra Statisticilor Călătoriilor şi Turismului, ocazie cu 
care s-a adoptat un set de rezoluţii şi recomandări cu privire la conceptele utilizate 
în turism, definiţii şi clasificări. Astfel1: 

- călătorul este reprezentat de totalitatea persoanelor care se deplasează 
între două sau mai multe locaţii în orice scop, turistic sau neturistic; 

- turismul reprezintă activitatea persoanelor care călătoresc către şi 
rămân în locurile aflate în afara mediului lor obişnuit (uzual) pe o 
perioadă de timp de cel mult un an pentru relaxare, afaceri sau alte 
scopuri; 

- vizitatorul reprezintă orice persoană care călătoreşte într-un loc altul 
decât cel obişnuit pentru mai puţin de 12 luni consecutive şi al cărei 
scop principal nu este acela de prestare a unei activităţi lucrative la 
locul vizitat; 

- turistul (overnight visitor - vizitatorul „de peste noapte”) este 
vizitatorul care rămâne cel puţin o noapte în mijloacele de cazare 
colective sau private la locul vizitat;   

Corespunzător, putem face o demarcaţie între termenii de turist intern şi 
turist internaţional. Astfel, turistul intern poate definit ca reprezentând vizitatorul 
temporar care se deplasează în interiorul graniţelor ţării de reşedinţă pe o 

                                                 
1 International Tourism: A Global Perspective, OMT, Madrid, 1997, pag. 5 
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perioadă de timp cuprinsă între 24 de ore şi un an pentru orice alt motiv decât 
acela de prestare a unei activităţi lucrative remunerate la locul de destinaţie.  

Turistul internaţional este vizitatorul temporar care se deplasează în 
afara graniţelor ţării de reşedinţă pe o perioadă de timp cuprinsă între 24 de ore şi 
un an pentru orice alt motiv decât acela de prestare a unei activităţi lucrative 
remunerate la locul de destinaţie. 

- excursionistul (same day visitor - vizitatorul „de aceeaşi zi”) este 
vizitatorul care nu-şi petrece noaptea în mijloace de cazare colective 
sau private la locul vizitat. 

 Reprezentarea schematică a tipologiei noţiunilor anterioare este 
următoarea: 
 
Călători    vizitatori                       turişti (vizitatori de peste  
                       (în scop de relaxare,                                                   noapte)  
                        recreere, vacanţe, vizite                   excursionişti (vizitatori de  
                            la prieteni, rude, afaceri,                                 aceeaşi zi) 
                               religioase, tratament, pelerinaje etc.) 

      
                                      alţi călători 

Figura nr. 1.1. Clasificarea călătorilor 
  

 O altă noţiune ce necesită clarificări conceptuale este cea de vacanţier. 
Acesta poate definit ca reprezentând vizitatorul care se deplasează pentru propria 
plăcere în afara reşedinţei obişnuite pe o  perioadă de timp de cel puţin patru zile, 
făcându-se în acest fel o diferenţiere între turismul de week-end (1-3 zile) şi 
turismul de vacanţă (peste patru zile). 
 În categoria alţi călători din figura nr. 1.1. sunt incluse toate acele 
persoane care nu au scop turistic pe teritoriul unei ţări precum: 

 persoanele care au scop lucrativ remunerat; 
 persoanele care îşi schimbă domiciliul; 
 lucrătorii din zonele de frontieră; 
 călătorii în tranzit: acele persoane care pentru a ajunge la locul de 

destinaţie turistică traversează una sau mai multe ţări pe al căror 
teritoriu opririle sunt de scurtă durată şi nu au scop turistic; 

 nomazii; 
 imigranţii; 
 refugiaţii; 
 apatrizii; 
 diplomaţii şi familiile acestora; 
 ataşaţii diplomatici de toate categoriile şi familiile acestora (militari, 

culturali etc.). 
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În proiectul Legii turismului (varianta 2015)2, turismul este definit ca 
„activitatea unei persoane care călătoreşte în afara mediului său obişnuit pentru o 
perioadă consecutivă care să nu depăşească un an, în scopuri de odihnă, pentru 
afaceri, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, pelerinaj şi al 
cărui scop este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate la locul de 
vizitare”3 

În aceeaşi Lege a turismului (proiect 2015)4 patrimoniul turistic este 
reprezentat de resursele turistice şi structurile realizate în scopul punerii în 
valoare prin activităţi de turism.  

Potenţialul turistic în calitatea sa de componentă esenţială a ofertei 
turistice, asimilat în literatura de specialitate şi noţiunii de patrimoniu turistic, 
poate fi clasificat pe baza următoarelor criterii după cum urmează5: 

1. criteriul genetic: 
 potenţial turistic natural (relief, climă, floră, faună etc.); 
 potenţial turistic antropic (obiective istorice, religioase, 

manifestări culturale etc.); 
2. criteriul funcţionalităţii (gradul de recunoaştere):  

 potenţial turistic funcţional (activ), intrat în circuitul turistic al unui 
teritoriu; 

 potenţial turistic latent (disponibil) care reuneşte acele componente 
naturale sau antropice ale unei regiuni (zone) care, din anumite 
motive, nu au devenit elemente de polarizare turistică; 

3. criteriul capacităţii (volumului): 
 potenţialul turistic total (absolut) care vizează, pe de o parte, 

intrarea în circuitul turistic a tuturor componentelor dintr-un 
teritoriu, iar pe de altă parte, exploatarea la parametri maximali 
posibili a componentelor; 

 potenţialul turistic relativ ce constituie doar o parte a potenţialului 
turistic dintr-un teritoriu dat, care poate funcţiona şi independent ca 
element de atracţie turistică; 

4. criteriul limitei de consum: 
 potenţial turistic inepuizabil format din acele resurse turistice a 

căror capacitate de exploatare turistică nu poate fi epuizată 
(teoretic): relief, ape etc.; 

 potenţial turistic epuizabil care include componentele epuizabile în 
decursul timpului (faună, floră etc.). 

                                                 
2 http://www.minind.ro/propuneri_legislative/2015/Legea_Turismului.pdf, accesat la 
14.10.2016 
3 Idem 
4 Ibidem 
5 Cândea Melinda, Şimon Tamara, Potenţialul turistic al României, Editura Universitară, 
Bucureşti, 2006, pag. 10 
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În conformitate cu proiectul Legii turismului (varianta 2105), resursele 
turistice, care intră în alcătuirea potenţialului turistic, reprezintă „componente ale 
mediului natural şi antropic, care prin calităţile şi specificul lor sunt recunoscute, 
înscrise şi puse în valoare prin activitatea de turism, în măsura în care nu pot fi 
supuse unui regim de protecţie integrală, în condiţiile legii”6.  

În cele ce urmează, se va realiza o tipologie a resurselor turistice pe baza 
a diverse criterii de clasificare: 
1. din punctul de vedere al conţinutului7: 

- naturale: elemente geologice, geomorfologice, de climă, de 
floră şi de faună, peisaje, zăcăminte de substanţe minerale şi alţi 
factori;  
- antropice: monumente arheologice, situri arheologice, 
monumente, ansambluri memoriale, monumente tehnice şi de 
artă, muzee, elemente de folclor şi artă populară etc.;  

2. din punctul de vedere al valorii, exprimată prin originalitate şi unicitate, pot fi 
identificate8: 

- resurse unice, rare şi originale (unicate) la scara întregii 
planete (cascada Niagara, Piramidele etc.); 
- resurse de creaţie-originale, dar înregistrându-se în forme 
apropiate, în diverse zone (oraşe cetăţi, parcuri naţionale); 
- resurse atractive, comune celor mai multe zone turistice ale 
lumii (mări liniştite, peisaje deosebite); 

3. după gradul de polarizare a resurselor turistice: 
- resurse turistice concentrate într-un teritoriu relativ restrâns ca 
întindere (peşterile din Munţii Apuseni); 
- resurse turistice dispersate pe arii teritoriale relativ întinse 
(apele minerale din centrul României); 

4. din punctul de vedere al răspândirii în teritoriu9: 
-  resurse turistice nodale, de genul unei staţiuni sau grup de 
staţiuni, caracterizate prin faptul că se concentrează pe o arie 
teritorială restrânsă şi sunt pretabile, în principal, pentru turismul 
de sejur; 

  - resurse turistice liniare, situate de-a lungul unui circuit sau 
de-a lungul coastelor, destinate, cu prioritate, turismului itinerant. 

 Putem concluziona faptul că potenţialul turistic, respectiv, resursele 
turistice, indiferent de forma şi conţinutul lor, determină orientarea fluxurilor 
turistice, influenţând, în acelaşi timp, şi dinamica activităţii turistice. 

 

                                                 
6 http://www.minind.ro/propuneri_legislative/2015/Legea_Turismului.pdf, accesat la 
14.10.2016 
7 Idem 
8 Minciu Rodica, Economia turismului, Ediţia a II-a revăzută, Editura Uranus, Bucureşti, 
2004, pag. 165  
9 Idem 
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1.2. Importanţa economico-socială, culturală şi ecologică a turismului 
Cercetările întreprinse asupra importanţei turismului în economie relevă 

faptul că acesta are un impact considerabil asupra economiilor, societăţilor, 
culturilor şi mediului ambiant al destinaţiilor turistice.  

Turismul are patru categorii de efecte la nivel naţional şi internaţional 
după cum urmează: 
1. asupra economiei 

Turismul acţionează ca un factor stimulator al sistemului global. Astfel, 
turistul este un consumator de bunuri şi servicii, cheltuielile efectuate de acesta pe 
teritoriul destinaţiei gazdă reprezintă venituri (încasări) pentru bugetul local şi 
populaţia locală. Aceste venituri intră în circuitul economic şi, cu cât numărul de 
rotaţii este mai mare, cu atât efectele pozitive sunt mai ridicate. Prin urmare, 
turismul contribuie la asigurarea unei circulaţii băneşti echilibrate prin 
participarea încasărilor din turism la mai multe circuite economice.  
 

Cheltuieli turistice Al II-lea nivel de cheltuieli Beneficiari finali   
(listă parţială) 

- cazare - salarii şi alte indemnizaţii (alte 
surse de venit) 

- agricultori 

- alimentaţie - bacşişuri şi gratificări - arhitecţi 
- băuturi - impozitul pe salariu - meşteşugari specializaţi 

- spectacole - comisioane - măcelari 
- haine (îmbrăcăminte) - muzică şi spectacole - brutari 
- cadouri şi suveniruri - cheltuieli generale şi 

administrative 
- casieri 

- obiecte de uz personal, 
medicamente, produse 

de înfrumuseţare 

- servicii profesionale  

- fotografii - cumpărarea unor rezerve de 
produse alimentare şi de băuturi 

- contabili 

- activităţi recreative - cumpărarea de bunuri pentru a le 
revinde 

- bucătari 

- vizite, excursii ghidate 
şi transporturi locale 

- cumpărarea de materiale diverse 
şi de mobilă 

- dentişti 

- diverse - reparaţii şi întreţinere - electricieni 
 - publicitate şi promovare - angajaţii din bănci 
 - servicii - anagajaţii diverselor 

birouri 
 - transporturi - băcani 
 - licenţe - angajaţii magazinelor 

de cadouri şi suveniruri 
 - prime de asigurare - fabricanţii de mobilă 
 - închirierea de instalaţii şi 

materiale 
- fabricanţii de panouri 

de semnalizare 
 - plata dobânzilor -  creatorii şi producătorii 

de îmbrăcăminte 
 - impozitul pe profit şi alte taxe - funcţionarii 
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 - înlocuirea activelor imobilizate - furnizorii de 
echipamente pentru 

birouri 
 - încasări publice - furnizorii de obiecte de 

artă şi de artizanat 
  - engrosişti 
  - editori şi tipografi 
  - ingineri 
  - grădinari 
  - lăptari 
  - mandatari 
  - materiale pentru timpul 

liber (vânzare/locaţie) 
  - medici 
  - tâmplari 
  - opere de binefacere 
  - organizaţii culturale 
  - muncitorii din uzine 
  - pescari 
  - pictori 
  - îngrijitori 
  - personalul de întreţinere 

a automobilelor 
  - personalul ce lucrează 

în domeniul asigurării 
  - instalatori 
  - hamali 
  - prestatorii de servicii de 

curăţătorie 
  - prestatorii de servicii de 

educaţie 
  - prestatorii de servicii de 

sănătate 
  - prestatorii de servicii de 

transport 
  - prestatorii de servicii 

publice 
  - producătorii şi 

distribuitorii de filme 
cinematografice şi filme 

video 
  - proprietarii şi 

administratorii 
restaurantelor 

  - proprietarii, 
administratorii şi 

angajaţii staţiunilor 
turistice 
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  - proprietarii/angajaţii 
marilor magazine 

  - depanatori 
  - ospătari 
  - staţiile de benzină 
  - angajaţii din 

transporturi 
Figura nr. 1.2. Exemplu de efect multiplicator care arată modul în care 

cheltuielile turistice irigă toată economia 
Sursa: Guide à l'intention des autorités locales: Développement durable du tourisme, OMT, 
Madrid, 1999, pag. 137 
 

De asemenea, veniturile din turism determină investirea lor pentru 
dezvoltarea meşteşugurilor locale, promovarea tradiţiilor şi a obiceiurilor. În anul 
2015, investiţiile în Industria călătoriilor&turismului au fost de 774,6 miliarde $, 
ceea ce reprezintă 4,3% din total investiţii la nivel mondial. World 
Travel&Tourism Council (WTTC) prognozează că în anul 2026 investiţiile în 
turism vor avea o pondere de 4,7% din total, respectiv, 254,2 miliarde $10.    

Prin dezvoltarea turismului se obţine un spor de producţie ceea ce 
reprezintă o contribuţie la crearea Produsului Intern Brut (PIB) sau Produsului 
Naţional Brut (PNB).  

În anul 2015, contribuţia directă a turismului la Produsul Intern Brut 
Global (PIB) a reprezentat 3%, respectiv 2229,8 miliarde $. WTTC estimează că în 
anul 2026, Industria turismului&călătoriilor va înregistra o valoare de 3469,1 
miliarde $ (3,4% din total PIB)11. 

În cazul României, contribuţia directă a turismului la PIB a fost de 1,3% 
(9,3 miliarde RON) în anul 2015. În conformitate cu datele prezentate de WTTC, 
se aşteaptă ca în anul 2026, contribuţia turismului românesc la PIB să crească la 
13,1 miliarde RON (1,3%). În ceea ce priveşte contribuţia totală a turismului 
românesc la crearea PIB-ului, WTTC menţionează aceeaşi pondere de 5,1% (35,6 
miliarde RON) în anul 2015 şi în anul 2026 (51,6 miliarde RON)12. 

Trebuie evidenţiat faptul că aportul turismului la realizarea PIB-ului diferă 
sensibil între statele lumii în funcţie de nivelul de dezvoltare şi structura economiei 
respective. Astfel, în anul 2015, în Seychelles, contribuţia totală a turismului la PIB 
reprezintă 62,1%, Antigua şi Barbuda - 57,1%, Aruba - 90,7%, Insulele Virgine 
                                                 
10 Prelucrare după Travel&Tourism Economic Impact 2016, World, The Authority on 
World Travel &Tourism, World Travel&Tourism Council, http://www.wttc.org/-/ 
media/files/reports/economic-impact-research/regions-2016/world2016.pdf, accesat la 
14.10.2016 
11 Idem 
12 Prelucrare după Travel&Tourism Economic Impact 2016, Romania, The Authority on 
World Travel &Tourism, World Travel&Tourism Council, http://www.wttc.org/- 
/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/romania2016.pdf, accesat la 
14.10.2016 
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Britanice-90,4%, Bahamas-46,9%, Saint Kitts and Nevis-28,1%, Bulgaria-12,1%, 
Elveţia-7,6%, Austria-15,2%, Australia-10,8%, China-7,9%, Franţa-9,1%, 
Spania-16,0%, Italia-10,2%, Ungaria-10,4%, Federaţia Rusă-5,7%, Moldova-3,1%, 
Ucraina-5,3%, Statele Unite ale Americii-8,2%, Marea Britanie-11,2%. 

Studiile WTTC sugerează faptul că aproximativ 70% din contribuţia 
directă a turismului şi călătoriilor la PIB este generată de turiştii domestici, restul 
de 30% aparţinând turiştilor străini. 

 
Top 10 ţări cu cea mai rapidă creştere a contribuţiei directe a 
        turismului la crearea PIB-ului-în perioada 2016-2026 

                                                                      Tabel nr. 1.1. 
Nr. crt. Ţara  % în total PIB 

1. Maldive 49,3 
2.  Macau 38,8 
3. Insulele Virgine Britanice 29,9 
4. Aruba 29,8 
5. Seychelles 24,8 
6. Antilele Olandeze 24,4 
7. Bahamas 22,9 
8. Anguilla 21,5 
9. St. Lucia 20,1 

10. Capul Verde 19,9 
Sursa:http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/ 
2016-documents/newleaguetablesummary156.pdf, accesat la 14.10.2016 
 

 Turismul are o contribuţie importantă, superioară altor ramuri industriale, 
la realizarea valorii adăugate deoarece el presupune un consum mare de muncă 
vie, inteligenţă şi creativitate. 

Turismul are şi un efect de antrenare, stimulare şi dezvoltare a ramurilor 
din avalul (materiale de construcţii, infrastructură, transporturi) şi din amontele său 
(agricultură, industria materialelor fotografice, industria artizanatului). În acest fel, 
turismul determină dezvoltarea economiei locale dar şi a celei naţionale, chiar a 
celei globale. În acest caz, turismul reprezintă şi o cale de diversificare a structurii 
economiei. Astfel, existenţa industriei turistice într-o anumită zonă, ţară, regiune 
determină apariţia unor noi ramuri precum industria agrementului, a artizanatului, a 
transportului pe cablu, a agenţiilor de voiaj etc.. Are un rol important şi în 
dezvoltarea infrastructurii fără de care industria călătoriilor şi turismului nu ar 
putea exista. Însă, resursele publice alocate pentru subvenţionarea dezvoltării 
infrastructurii sau pentru scutirea de taxe şi impozite conduc la reducerea 
investiţiilor guvernamentale în alte domenii critice precum educaţie şi sănătate.   
 O altă contribuţie importantă este şi cea de valorificare superioară a 
tuturor categoriilor de resurse (economice, turistice, industriale), determinând, în 
acelaşi timp, atenuarea dezechilibrelor regionale. La nivel internaţional întâlnim 
unităţi administrativ-teritoriale care beneficiază de resurse economice precum 



19 

cărbune, minereuri etc. şi unele care deţin un bogat potenţial turistic (tradiţii, 
arhitectură locală, port popular, peisaje deosebite). Fiecare dintre aceste areale intră 
în circuitul şi schimbul mondial de valori prin intermediul resurselor existente pe 
teritoriul lor, acestea reprezentând principala sursă de venituri. În acest fel, se 
atenuează dezechilibrele regionale, se reduc diferenţele existente între nivelele de 
dezvoltare ale diverselor zone.  
 În altă ordine de idei, în cazul ţărilor poziţionate geografic la intersecţia 
principalelor rute terestre şi nu numai, acestea pot beneficia de venituri 
suplimentare obţinute ca urmare a numărului mare de turişti care le tranzitează 
teritoriul.  
 Turismul poate determina şi dezvoltarea economiilor la scară mică 
(producţie şi consum mic) prin antrenarea şi valorificarea prin turism a unor resurse 
de interes local precum gastronomia unei zone, meşteşugurile locale.  
 În plan economic pot apărea şi efecte negative ale dezvoltării turismului 
precum creşterea preţurilor terenurilor, însoţită de sporirea taxelor aferente deţinerii 
acestora, preţuri mai mari pentru bunurile de consum, dependenţa comunităţilor 
locale de dezvoltarea turismului, respectiv vulnerabilitate la modificarea şi 
fluctuaţiile cererii internaţionale. 
 
2. asupra forţei de muncă 

O parte a veniturilor obţinute din activitatea turistică este utilizată şi în 
dezvoltarea industriei turistice a ţării gazdă ceea ce presupune crearea de noi locuri 
de muncă, o parte revenind administraţiei locale. Turismul poate crea şi efecte 
inflaţioniste precum şi o forţă de muncă disponibilă. Caracterul sezonier al 
activităţii turistice are influenţe negative asupra calităţii serviciilor oferite datorită 
unei forţe de muncă care nu este pregătită profesional pentru un asemenea loc de 
muncă. 

Astfel, la nivel mondial, în anul 2015, Industria călătoriilor&turismului a 
generat în mod direct 107.833.000 locuri de muncă, ceea ce reprezintă 3,6% din 
totalul angajaţilor la nivel mondial. WTTC se aşteaptă ca în anul 2026, turismul să 
creeze 135.884.000 locuri de muncă (4,0% din total). În plus, turismul are şi o 
contribuţie totală asupra locurilor de muncă dintr-o ţară, incluzând locurile de 
muncă susţinute indirect de Industria călătoriilor&turismului. La nivel mondial, 
acest efect a generat 283.578.000 locuri de muncă, ceea ce reprezintă 9,5% din 
total locuri de muncă şi se aşteaptă să crească la 11,0% din total în anul 2026 
(370.204.000 locuri de muncă)13. 
 

                                                 
13 Prelucrare după Travel&Tourism Economic Impact 2016, World, The Authority on 
World Travel &Tourism, World Travel&Tourism Council, http://www.wttc.org/-/ 
media/files/reports/economic-impact-research/regions-2016/world2016.pdf, accesat la 
14.10.2016 
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Top 10 ţări cu cea mai mare contribuţie totală a turismului 
la crearea locurilor de muncă în anul 2015 
                                                               Tabel nr. 1.2. 

                                                           -termeni absoluţi- 
Nr. crt. Ţara  Mii locuri de muncă 

1. China 65.097 
2.  India 37.315 
3. Statele Unite ale Americii 14.248 
4. Indonezia 10.284 
5. Mexic 7.986 
6. Brazilia 7.342 
7. Vietnam 6.035 
8. Thailanda 5.870 
9. Germania 5.235 

10. Japonia 4.722 
Sursa:http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/2
016-documents/newleaguetablesummary156.pdf, accesat la 14.10.2016 

 
Datele statistice furnizate de Organizaţia Mondială a Turismului arată 

faptul că 1 din 11 angajaţi la nivel internaţional lucrează în industria turistică. 
 
Crearea de locuri de muncă determină reducerea şomajului, mai ales la 

nivel local. 
 

 În cazul României, industria turismului&călătoriilor a creat în anul 2015, 
în mod direct, 190.000 de locuri de muncă, ceea ce reprezintă 2,2% din total şi se 
aşteaptă să scadă la 183.000 (2,2%) până în anul 2026. În ceea ce priveşte 
contribuţia totală a turismului la crearea de locuri de muncă, inclusiv cele indirecte, 
în anul 2015, aceasta reprezintă 514.000 locuri de muncă (5,9% din total) şi se va 
reduce la 503.000 locuri de muncă (6,0%) până în anul 202614. 
 
3. asupra comerţului mondial şi balanţelor de plăţi 

Turismul internaţional este un export invizibil care contribuie direct la 
balanţa de plăţi a ţării de destinaţie turistică. Turismul este una dintre principalele 
cinci activităţi de export pentru 83% dintre ţările lumii şi o sursă principală de 
încasări valutare pentru cel puţin 38% dintre statele lumii.  
 Astfel, turismul internaţional are o contribuţie semnificativă la creşterea şi 
diversificarea comerţului mondial. Pe de o parte, sporirea numărului de vizitatori şi 
a cheltuielilor acestora determină creşterea comerţului internaţional. Pe de altă 
parte, bunurile şi serviciile consumate în industria turistică sunt diferite de cele care 

                                                 
14 Prelucrare după Travel&Tourism Economic Impact 2016, Romania, The Authority on 
World Travel &Tourism, World Travel&Tourism Council, http://www.wttc.org/-/ 
media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/romania2016.pdf, accesat la 
14.10.2016 
 




