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SINTEZĂ 

 
Introducere 

Acest studiu examinează evoluția patrimoniului industrial și a turismului rural în Europa, 

furnizând, de asemenea, o definiție a sa. El subliniază importanța acestor sectoare turistice 

din perspectivă economică, ecologică și socio-culturală. Prezintă o serie de studii de caz 

referitoare la organizații, întreprinderi, comunități și regiuni dintr-un număr de state 

europene care dețin o arie extinsă de expertiză în aceste domenii. În paralel cu dezbaterea 

aspectelor de actualitate și a posibilităților viitoare, studiul sugerează modalități prin care 

patrimoniul industrial și turismul rural pot fi extinse, făcute mai viabile și mai sustenabile, 

putând astfel să aducă beneficii mai mari economiei Europei și comunităților locale 

respective, precum și patrimoniului ei natural și cultural ca întreg. Ambele reprezintă forme 

ale turismului de interes special; ambele au cunoscut o creștere rapidă din 1970 datorită 

reacției la noile piețe, la noile stiluri de viață și la noile oportunități de dezvoltare a 

produselor. Deși în anumite privințe există diferențe marcante între cele două sectoare, 

între acestea există și multe similitudini. 
 

Turismul de patrimoniu industrial 

Deși exemple de turism de patrimoniu industrial pot fi întâlnite pe întreg teritoriul Europei, 

acesta este concentrat în Europa de Nord-Vest, locul primilor ani ai revoluției industriale. 

Cu toate acestea, se înregistrează creșteri în activitatea desfășurată în sudul, centru și estul 

Europei. La nivel global, Europa reprezintă pionul principal în materie de turism de 

patrimoniu industrial. Existența acestui tip de turism, atât în mediul rural, cât și în cel 

urban, ține de specificul Europei. Cu toate acestea, sectorul este eterogen și compus, în 

mare parte, din atracții turistice de mică anvergură care colaborează foarte rar. Există 

multe tipuri diferite de patrimoniu industrial: unele atrag mai mulți vizitatori decât altele.  
 

Turismul de patrimoniu industrial este dominat de sectorul public și de grupuri „nonprofit”. 

Adesea, se bazează pe voluntari, mulți dintre ei fiind implicați cu pasiune în conservarea 

patrimoniului industrial. Acest tip de turism nu poate înlocui locurile de muncă pierdute în 

fostele sectoare industriale, dar poate produce venit direct sau indirect semnificativ, 

oriunde înregistrează succes, și poate îmbunătăți imaginea și reputația fostelor zone 

industriale. Cu toate acestea, adesea există prea puține legături eficiente cu agențiile de 

turism și cu alte întreprinderi din domeniu, în ciuda nevoii de sprijinire a activităților de 

conservare prin veniturile produse în turism. Competențele din domeniul turismului sunt, 

adesea, slab dezvoltate. Succesul și gradul de rafinament variază considerabil la nivel local, 

regional și național. 
 

Turismul rural 

Turismul rural este, prin comparație, răspândit în Europa, fiind o activitate considerabil mai 

amplă în ceea ce privește cifra de afaceri și ocuparea forței de muncă. Este alcătuit dintr-un 

număr foarte mare de microîntreprinderi. La fel ca și turismul de patrimoniu industrial, și 

acesta este are un caracter fragmentar, suferind de o cooperare sau coordonare deficitare 

și de o concurență în creștere atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Spre deosebire de 

turismul de patrimoniu industrial, acesta este, în esență, un sector privat, impulsionat în 

primul rând de obiective economice și de crearea de locuri de muncă, adesea prin 

dezvoltarea de oferte de muncă cu jumătate de normă sau ce presupun activități multiple. 

Este o activitate importantă din perspectiva producerii de venituri și de locuri de muncă în 
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mediul rural, furnizând, în mod obișnuit, între 10 și 20% din venitul și locurile de muncă în 

mediul rural, de două ori mai mult decât media acestor valori pe teritoriul Europei.  

 

În timp ce turismul de patrimoniu industrial pune la dispoziție, în principal, atracții turistice, 

cel rural oferă o experiență turistică completă, furnizând deopotrivă cazare și atracții. 

Turismul rural creează atașament față de anumite locuri, încurajând loialitatea vizitatorilor 

și, în consecință, vizitarea în mod repetat. Turismul rural are o bună tradiție în dezvoltarea 

produselor și inovare, precum și în atragerea de noi capitaluri și antreprenori din orașe, alte 

regiuni și țări, tendințe adesea motivate de alegeri specifice în ceea ce privește stilul de 

viață. Cu toate acestea, standardele privind calitatea serviciilor, marketing-ul, dezvoltarea 

produselor și succesul economic variază considerabil la nivel regional și național. 
 

Aspecte de interes comun, obiective comune și efecte 

Atât în cadrul turismului rural, cât și în cadrul celui de patrimoniu industrial au fost 

constituite o serie de grupuri de membri la nivel paneuropean și național pentru a oferi 

asistență în procesul de marketing și/sau pentru a funcționa ca organizații care desfășoară 

activități de lobby. În majoritatea cazurilor, acestea au acces limitat la finanțare, iar 

valoarea lor potențială nu este atinsă de cele mai multe ori. Abilitățile lor dezvoltate în 

domeniul turismului variază, iar marketing-ul, o sursă tradițională de venit, se află în 

concurență acum cu siteurile de profil cu costuri reduse din mediul online. Ambele sectoare 

au, în mod caracteristic, lacune în ceea ce privește cunoașterea pieței și tehnicile de 

marketing, deși există și exemple de anumite întreprinderi și instituții care înregistrează, 

într-adevăr, succes. Atât turismul rural, cât și cel de patrimoniu industrial sunt adesea 

localizate în regiuni mai sărace sau în regiuni caracterizate în prezent prin schimbări 

structurale. Cele două forme de turism nu sunt suficient conectate cu dezvoltarea regională 

și cu acțiunile de restructurare pe cât ar trebui să fie. 
 

Atât turismul rural, cât și cel de patrimoniu industrial reprezintă concepte importante în 

ceea ce privește conservarea patrimoniului. Ambele forme contribuie la menținerea 

aspectelor legate de patrimoniul peisagistic - fie direct, prin conservarea și reutilizarea 

clădirilor și a structurilor pentru a fi folosite în turism, fie indirect, prin valorificarea 

activității agențiilor de conservare în termeni economici prin atragerea de venit de la 

vizitatori. Ambele au impact în ceea ce privește calificarea și recalificarea profesională și au 

potențial de extindere în aceste regiuni. La nivel național, prezintă un potențial semnificativ 

pentru a face parte din noua creștere europeană în industriile creative, prin relațiile 

dezvoltate în domeniul artistic, al activităților culturale și al creșterii și răspândirii 

cunoștințelor. Ambele sectoare oferă beneficii comunităților locale în care funcționează.  

 

Valoarea pe care turismul de patrimoniu industrial o are pentru economia Uniunii Europene 

nu poate fi exprimată printr-o cifră definitivă. Acest studiu a estimat valoarea sa economică 

pe baza fracțiunilor de fluxuri turistice actuale, care arată un număr estimat de 18 milioane 

de excursii turistice cu cazare peste noapte și 146 de milioane de vizite fără cazare peste 

noapte care au generat cheltuieli directe de aproximativ 9 miliarde EUR anual. Impactul 

cumulat poate fie mai mare, dacă se iau în considerare impactul indirect și cel indus, având 

în vedere că multe situri de patrimoniu industrial se află, de obicei, la nivel local, având 

legături puternice cu comunitățile locale și contribuind la creșterea impactului economic 

local. EuroGites, grupul reprezentativ pentru turismul european rural, a colectat informații 

financiare de la asociațiile sale membre în 2008 și a extrapolat respectivele informații 

pentru a include numărul paturilor înregistrate, furnizat de asociațiile care nu sunt membre. 

Aceste calcule sugerează că turismul rural susține 900 000 de locuri de muncă directe sau 

indirecte în Europa și generează anual un venit brut de 150 de miliarde EUR. 
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Concluzii 

Turismul rural reprezintă în esență o activitate din sectorul privat, animată de producerea 

de venit și de crearea de locuri de muncă și, adesea, de diversificarea exploatațiilor 

agricole, care se bazează pe peisaj și pe conservarea și infrastructura patrimoniului, fiind 

adesea finanțată din sectorul public. Turismul de patrimoniu industrial este în primă 

instanță o activitate de conservare nonprofit sau din sectorul public, care se bazează în 

mare măsură pe turism, precum și pe finanțarea din sectorul public și pe voluntariat, 

pentru asigurarea viabilității sale economice. Ambele sectoare au capacitatea de a se 

extinde, de a fi mai bine organizate și de a utiliza bunele practici la o scara mai mare.  
 

Ambele sectoare se confruntă cu probleme, dar prezintă și un potențial ridicat de creștere a 

gradului de prosperitate la nivel local și național, precum și pentru a contribui la 

conservarea patrimoniului industrial și rural european și pentru a demonstra în ce mod o 

abordare paneuropeană de rezolvare a problemelor și de deblocare a potențialului s-ar 

putea dovedi eficientă în crearea de întreprinderi competitive la nivel mondial. Consolidarea 

cunoașterii pieței, dezvoltarea competențelor, îmbunătățirea guvernanței, a parteneriatelor 

și a rețelelor, crearea unor direcții de urmat inovatoare, toate sunt considerate elemente 

cheie ale succesului, la fel ca și dezvoltarea unui turism mai sustenabil, inclusiv orientarea 

către metode care presupun scăderea emisiilor de dioxid carbon.  

Recomandările au ca obiectiv tratarea problemelor menționate în studiu și furnizarea de 

informații pentru orientarea viitoarelor politici de investiții în turismul de patrimoniu 

industrial și în cel rural, dezvoltarea metodelor de îndrumare și de creștere a 

competitivității întreprinderilor mici și mijlocii implicate, furnizarea de sisteme de 

guvernanță eficiente pentru sprijinirea parteneriatelor și a rețelelor și crearea de metode 

pentru dezvoltarea performanțelor la nivel social, economic și ecologic în sectoarele vizate. 

Sunt avansate șapte recomandări specifice: 

 un centru virtual de cercetare și dezvoltare, care să analizeze, să evalueze și să 

răspândească  cele mai bune practici; 

 o prototip demonstrativ al proiectului Regiunea patrimoniului industrial; 

 un prototip demonstrativ al proiectului Regiunea turismului rural - a doua generație; 

 un proiect demonstrativ cu privire la Slow Tourism (Ecoturism) 

 un program de formare în ceea ce privește componentele concrete ale patrimoniului, 

dezvoltarea aptitudinilor de restaurare și conservare  a clădirilor și a 

echipamentelor; 

 seminare de diseminare a practicilor inovatoare; 

 dezvoltarea produselor de nișă și o inițiativă de marketing orientată către Asia și  

 țările BRIC. 

 

Recomandarea principală este înființarea unui grup virtual de cercetare, fundamentat pe un 

proiect de științe aplicate, deja existent și care înregistrează succes în 18 țări europene.1  
 

Se preconizează că toate recomandările au costuri relativ reduse și sunt destinate să fie, în 

final, autonome. Mai multe recomandări ar putea contribui la regenerarea unor grupuri 

paneuropene de sprijin și de dezvoltare, precum și a unor grupuri naționale.  
 

                                                 
1  Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de 

Jos, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit.  
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Există o serie de anexe care conțin studii de caz suplimentare, materiale de sprijin și probe. 

Anexa H răspunde unei serii de întrebări frecvente, inclusiv de ce aceste zone de turism de 

nișă sunt speciale pentru Europa, dacă va exista suficientă cerere pe piață în viitor, dacă 

funcționează conform principiilor prevăzute de turismul sustenabil și dacă iau în considerare 

opiniile locuitorilor din zonele vizate.  

 


