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Dincolo de enumerări, cifre, 
interpretări, turismul este o 
realitate vie ce nu mai poate fi 
ignorată de nimeni, dintr-o 
îndeletnicire de lux, rezervată 
unor grupuri privilegiate, 
metamorfozându-se într-o 
necesitate curentă pentru tot 
mai mulţi oameni. 



STRESUL 
“boala secolului” 



Turism: „termen aplicat călătoriilor de agrement; ansamblu de 
activităţi umane efectuate pentru a realiza acest tip de călătorie; 
industrie ce concură la satisfacerea cerinţelor turistului” 

(Academia Internaţională de Turism, 1980, p. 21). 

… include în mod necesar şi „deplina libertate de alegere”  (p.19) 



Libertatea este 
dreptul de a zice 

NU! 

Albert Camus (1913-1960) 



Libertate individuală: “libertate de care se bucură 
cetăţeanul ca individ socialmente integrat” (constatăm deja 
că libertatea este … condiţionată!)… „libertatea individului se 
poate realiza numai în cadrul libertăţii colective generale, 
orice încercare de a opune libertatea individuală libertăţii 
generale fiind greşită şi dăunătoare societăţii socialiste ” 
(constatăm din nou condiţionarea şi, în plus, moralizarea). 

(Dicţionar Politic, 1975, p.327) 
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Fredoom ….. 

Pentru a înţelege libertatea, trebuie mai întâi să 
înţelegem mai bine ce înseamnă  absenţa ei! 



Nu existau agenţii de 
turism, doar una singură - 

ONT! 
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Libertatea este înţeleasă 
însă, uneori, în mod greşit: 
dreptul de a face orice, de a 
interveni oricum şi oricât în 

mediul ambiant. 

Descoperă muntele. Descoperă Rânca 



Există suficiente motivaţii, nu de azi, de ieri, ci de mai 
multă vreme, pentru ceea ce se numeşte acum  

turism responsabil.  



Toată lumea vorbeşte despre 
globalizare, dar nimeni nu ştie 
nimic despre ea. 

“Dacă aş primi un cent pentru 
fiecare carte publicată în 
ultimii zece ani cu termenul 
globalizare în titlu, aş fi deja 
o femeie bogată”  

(Annabelle Sreberny ) 



„Marea speranţă a globalizării 
constă în faptul că va contribui la 
creşterea nivelului de trai din 
întreaga lume: ţările sărace vor avea 
acces la pieţele străine pentru a-şi 
putea vinde produsele, investitorii 
străini vor putea pătrunde pe pieţele 
lor pentru a facilita obţinerea unor 
produse noi la preţuri mai mici, iar 
graniţele se vor deschide, astfel 
încât oamenii să poată călători în 
alte ţări pentru a se instrui, pentru a 
lucra şi pentru a trimite acasă banii 
câştigaţi, ca să-şi ajute familiile şi să 
pună bazele unor noi afaceri.  

Cred că globalizarea are potenţialul 
de a aduce beneficii imense atât 
ţărilor în curs de dezvoltare, cât şi 
celor dezvoltate”  

(Stiglitz, 2008, p.20). 



Factori ai globalizării  
ce au favorizat fenomenul turistic: 

 
• cultura publicităţii – marketingul global; 
• transporturile: ultramoderne, ultrarapide; 
• internetul: graţie acestuia, orice persoană poate găsi 
informaţii despre orice loc turistic de pe Glob şi îşi 
poate alege şi comanda sejurul aproape instantaneu 
(la fel şi în privinţa transferului banilor). 

Turismul global 



Marea tablă de şah 

De la economia globală… 
 

… la politica globală 

Statul, actorul/jucătorul care a dominat istoria 
omenirii, nu mai este singurul decident.  
S-au multiplicat jucătorii pe „marea tablă de şah”: 
- ONU şi multe alte organizaţii internaţionale; 
- grupurile „guvernării globale” (G8, G20); 
- blocurile regionale: militare (NATO), economice: UE, NAFTA , 
MERCOSUR , ASEAN , APEC, OCS ş.a.; 
- societăţile transnaţionale (STN-urile );  
- OPEC  şi, mai recent, Cartelul Gazelor; 
- „imperiile private” (FMI, Banca Mondială etc.);  
- ONG-uri ş.a. 



• tot mai mulţi locuitori ai planetei sunt dispuşi să călătorească în afara 
graniţelor ţării lor: 1 035 miliarde în 2012, faţă de 678 milioane în 2000 şi 
numai 25 milioane în 1950 (UNWTO, 2013, 2006). 
 

• veniturile obţinute din turism au depăşit 1 000 de miliarde de dolari încă din 
2011 (UNWTO, 2012), faţă de  anul 2000 când acestea erau la jumătatea celor 
din prezent şi de 1990 când abia depăşeau 250 miliarde de dolari. 
 

• unul din doi locuitori ai planetei este turist intern, călătoreşte în propria-i  
ţară; aceasta înseamnă 3,5 miliarde de turişti interni. 

Turismul  
 
 
 
 

între libertatea individuală şi jocurile geopolitice 



Dinamica numărului de turişti pe Glob în a 
doua jumătate a secolului al XX-lea 

Asia de Sud 
Orientul Mijlociu 
Africa 
Asia/Pacific 
America 
Europa 

Prognoze După 1950 

1,6 miliarde 

1 miliard 

694 mil. m
il
io

a
n
e
 

1 035 miliarde turişti în 2012 



Dinamica numărului de turişti internaţionali  
pe Glob, după 1990 

1 035 miliarde 
2012 

 
 
 



Cele mai vizitate ţări ale lumii după numărul de 
turişti sosiţi şi ponderea pe mari regiuni (mil., 2012) 

Sursa: WTO (2013) 



Dinamica turiştilor internaţionali pe  
mari regiuni turistice (2011-2013) 

Sursa: WTO (2013) 



Cele mai mari venituri din turism  

(miliarde USD, 2012) 

Sursa: WTO (2013) 
27,2 
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Spania 
 

Franţa 
 

China 
 

Italia 
 

Germania 
 

Marea Britanie 
 

Australia 
 

Macao (China) 
 

Hong Kong (China) 



Toate aceste reuşite (împliniri) ar fi fost nereuşite (neîmpliniri) în cazul în care 
era victorios, în jocurile geopolitice de pe scena mondială, regimul comunist.  

Toţi locuitorii planetei ar fi fost obligaţi să călătorească doar în interiorul 
ţărilor lor. Am fi vorbit, probabil, aproape exclusiv, doar despre turişti interni, 
nu şi despre turişti externi. 







De la “tigrii” şi “leii” asiatici… 
… la statele 

BRAZILIA   RUSIA INDIA  CHINA AFRICA S 





De exemplu, CHINA 
• NU figura în statisticile internaţionale de turism  
în urmă cu 20 de ani. 
 

• În prezent ocupă: 

• locul 3 la turişti internaţionali (după Franţa şi SUA, depăşind în 2010 
Spania), primind anual circa 60 milioane de persoane; în realitate ocupă 
chiar locul 1 (Hong Kong + Macao); 

• locul 4 la veniturile obţinute în turism (după SUA, Spania şi Franţa, 
depăşind Italia în 2010), cu peste 45 miliarde de dolari; dacă se iau în 
calcul şi veniturile obţinute de provinciile Hong Kong şi Macao trece chiar 
pe locul 2, depăşind Franţa şi Spania; 

• China, ai cărei locuitori aproape nu cheltuiau nimic în afara ţării (întrucât 
plecările erau foarte limitate), a ajuns să ocupe locul 3 în domeniu pe 
Glob, în 2010; sumele cheltuite pentru călătorii turistice în afara ţării au 
crescut de 4 ori în perioada 2000-2010, China ocupând astfel primul loc în 
lume în domeniu ca dinamică. 



De exemplu, CHINA 



Primăvara 
arabă 



„De câte ori revăd 
Finlanda mă simt 
mai tânăr, mai 
vioi, fac proiecte 
măreţe de viitor, 
iubesc tot mai 
multe lucruri şi 
oameni, şi, ceea 
ce nu  este mai 
puţin important, 
mă iubesc pe 
mine însumi ceva 
mai mult!” 

Georges Duhamel (1884-1966) 



Silviu Neguţ şi Marius Neacşu  

vă mulţumesc pentru atenţie şi pentru 
răbdare şi îşi cer scuze dacă, din întâmplare, 

v-au plictisit! 
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