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Conţinut: 

Prezentul studiu analizează rolul pe care îl joacă Fondurile Structurale în susţinerea 
intervenţiilor în domeniul turismului în regiunile de coastă. Fondurile Structurale în general 
şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională în particular reprezintă în fapt o sursă 
importantă de finanţare la nivel european pentru IMM-urile din domeniul turismului şi pentru 
activităţile referitoare la turism. Deşi turismul nu constituie o prioritate de vârf, iar în termeni 
cantitativi proporţia Fondurilor Structurale alocate pentru turism reprezintă doar un procent 
redus din totalul acestora, impactul în termeni calitativi nu este de neglijat, în special în 
zonele de coastă care depind în mare măsură de sectorul turistic.  
 
Concluziile studiului arată că un impact semnificativ este legat de aspectele dezvoltării 
instituţionale, în special în noile state membre, cum ar fi difuzarea practicilor participative la 
planificarea intervenţiilor în sectorul turistic. Un alt impact important îl reprezintă creşterea 
gradului de conştientizare cu privire la necesitatea integrării politicilor pentru zonele de 
coastă. Acesta este semnificativ, în special în ceea ce priveşte aspectele durabile de mediu ale 
proiectelor pe turism. Este un fapt recunoscut de către toţi factorii de decizie că durabilitatea 
unui sector aflat în dezvoltare rapidă precum turismul (în particular turismul de masă) în 
regiunile de coastă reprezintă provocarea cheie pentru viitor.  
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Rezumat executiv  
 
Cadru 
În cadrul sectorului turistic, turismul de coastă este de departe cel mai important în ceea ce 
priveşte fluxurile de turişti şi generarea de venit. Printre destinaţiile turistice, regiunile de coastă 
sunt cele mai preferate de către turişti, iar regiunea mediteraneană este principala destinaţie 
turistică: conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Turismului, aceasta reprezintă o treime 
din venitul mondial rezultat din încasările din turism.   
 
Majoritatea economiilor statelor membre care au întinderi semnificative de coastă depind în 
mare măsură de venitul rezultat din activităţile legate de mare precum turismul, pescuitul, 
transportul etc. Cu toate acestea, utilizarea mării pentru astfel de scopuri diferite generează o 
presiune crescândă, în particular: 

• concurenţa conduce la conflicte între diferite activităţi (pescuit, servicii, agricultură);  
• ecosistemele naturale care susţin zonele de coastă sunt supuse degradării, în special 

datorită impactului schimbării climatice;  
• există variaţii sezoniere mari ale populaţiei şi ocupării forţei de muncă. 

 
Creşterea înregistrată în fluxurile de turism în zonele de coastă, în special sub forma turismului 
de masă, se îmbină cu preocupări emergente referitoare la impacturile potenţial negative privind 
dezvoltarea regională din punct de vedere de mediu, economic şi social. Fondurile Structurale 
pot avea un rol în sprijinirea principiilor dezvoltării durabile în timp ce proiectează şi pun în 
aplicare intervenţiile în ceea ce priveşte turismul în zonele de coastă.  
 
Scop 
Scopul prezentului studiu este de a oferi o analiză calitativă cuprinzătoare a impactului pe care îl 
au cheltuielile din Fonduri Structurale pentru proiecte de turism în regiunile de coastă, în scopul 
de a prezenta recomandări şi avize relevante strategic pentru factorii de decizie. Abordarea se 
bazează pe cinci aspecte principale în cadrul cărora impactul Fondurilor Structurale poate fi 
esenţial pentru emiterea intervenţiilor de succes în dezvoltarea regională. Acestea sunt: 

• Dezvoltarea parteneriatelor; 
• Oferirea unor pârghii financiare; 
• Regenerarea economiei locale; 
• Reducerea caracterului sezonier; 
• Sprijinirea caracterului durabil al mediului. 
 

Metodologia utilizată a cuprins o abordare mtodică dublă: 
• oferirea unei treceri în revistă generale cu privire la sectorul turismului în zonele de 

coastă şi la oportunităţile de finanţare, bazată pe strângerea şi procesarea datelor 
secundare disponibile în literatura vastă pe turism, regiuni de coastă şi Fonduri 
Structurale;  

• analiza datelor primare strânse din domeniul de activitate şi din studiile de caz. Au fost 
selectate şase regiuni ţintă din zonele de coastă fiind respectate următoarele criterii 
obligatorii:  
− caracterul reprezentant al tuturor celor şase macrozone; 
− includerea în mostră a cel puţin unei regiuni insulă;  
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− includerea în mostră a cel puţin unei zone transfrontaliere; 
− echilibru raţional între regiunile sub obiectivul “Convergenţă” şi sub 

“Competitivitate şi Ocuparea Forţei de Muncă”. 
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Evidenţa impactului Fondurilor Structurale asupra turismului din zonele de 
coastă  
 
O sursă remarcabilă de finanţare 
Turismul este în primul rând de competenţă regională şi naţională iar la nivel european nu există 
politici sau instrumente financiare care vizau în mod specific turismul. Cu toate acestea, 
intervenţiile în domeniul turismului fac parte din politicile europene mai extinse care ar putea 
avea un impact remarcabil asupra acestui sector. 
 
Principalul sprijin financiar pentru turism rezultă din Fondurile Structurale şi de Coeziune.În 
ultima periodă de programare un număr mare de intervenţii în domeniul turismului au fost 
sprijinite din aceste fonduri, sprijinul variind datorită caracterului secant al sectorului. Cele mai 
importante destinaţii turistice din zonele de coastă din Europa au obţinut spijin prin programele 
operaţionale regionale şi programele operaţionale sectoriale naţionale. Infrastructura a inclus 
infrastructura întreprinderilor mici din turism, schemele de subvenţiii pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii (IMM-uri) din domeniul turismului, reînnoirea plajei, regenerarea urbană, şi sprijinul 
pentru patrimoniul cultural şi artistic.  
 
Un impact în ceea ce priveşte în special dezvoltarea instituţională  
Impactul general al Fondurilor Structurale asupra dezvoltării regionale este variat. În termeni 
calitativi a avut un impact pozitiv, în special în ceea ce priveşte clădirile instituţionale şi 
îmbunătăţirea capacităţii de planificare. Aceasta este în mod special adevărat pentru noile state 
membre care erau mai puţin obişnuite cu abordările participative şi ascendente din planificarea 
publică. În termeni mai cantitativi, impactul Fondurilor Structurale asupra turismului din zonele 
de coastă este clarificat într-un mod mai puţin evident. Principalele motive sunt: 

• Turismul nu este o prioritate pentru intervenţiile din Fondurile Structurale, astfel încăt 
numai o mică proporţie a resurselor financiare este alocată acestui sector;  

• Priorităţile politice ale planurilor de dezvoltare regională se concentrează numai în mod 
excepţional numai pe turismul în zonele de coastă; mai exact, ele abordează oferta 
turistică completă a regiunii; 

• Turismul este rareori o prioritate independentă întrucât este, de obicei asociat cu 
strategii mai vaste de sprijinire a competititvităţii, diversificând activităţile productive 
cu zonele în declin, etc.   

 
În ceea ce priveşte tipologiile de intervenţie, predomină încă investiţiile fizice şi în 
infrastructură care vizează creşterea ofertei de locuinţe ţi îmbunătăţirea accesibilităţii unei zone, 
mai curând decât intervenţiile nefizice referitoare la furnizarea de servicii, marketingul teritorial 
sau în general la diversificarea ofertei turistice. Cun toate acestea, dovezile par să arate că, în 
general, politicile regionale privind turismul în noua perioadă de programare avansează în 
direcţia unei abordări mai calitative şi mai integrate concentrată pe reducerea tensiunilor în 
zonele de coastă şi oferirea unui set mai dezvoltat de activităţi şi de distracţie.  
 
În ciuda faptului că nu vizează în mod specific turismul, politicile privind accesibilitatea şi 
protecţia mediului pot contribui în mod indirect dar semnificativ la dezvoltarea acestuia.   
 
Sprijinirea parteneriatului într-un cadru de guvernanţă multinivel  
Cadrul de guvernanţă din sectorul turistic se caracterizează printr-o dimensiune multinivel şi 
multisectorială. În cazul în care nu este pusă la punct o abordare integrată pentru proiectare şi 
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planificare, există riscul de a fi urmărite măsuri conflictuale. Acesta este evident mai ales cu 
privire la mediu: resursele naturale ale unei regiuni sunt câteodată încă percepute ca o 
constrângere la politica de exploatare comercială a regiunii, mai mult decât o valoare care 
trebuie conservată ca un bun fundamental pentru a fi punctul de atracţie al unei regiuni.  
 
Dovezile din studiile de caz au subliniat faptul că impactul Fondurilor Structurale privind 
dezvoltarea principiilor de parteneriat în proiectarea politicilor de dezvoltare regională sunt 
reale în mod semnificativ şi cel mai relevante deşi în noile state membre abordarea ascendentă 
şi principiul parteneriatului sunt integrate într-o măsură mai mică decât în vechile state membre.  
 
Gradul de implicare a actorilor este mai evident în activităţile în amonte de proiectare şi 
planificare decât în mecanismele de implementare şi furnizare. De obicei aceasta creşte 
perspectivele pe termen scurt a exerciţiului de planificare şi nu ajută în cazul dialogului şi în 
împărtăşirea evidentă a viziunilor politice în timp ce succesele sunt înregistrate atunci când rolul 
actorilor este mai proactiv şi mai relevant în toate etapele politice.  
 
În ceea ce priveşte tiplogia actorilor, autorităţile publice locale din zonele de coastă joacă de 
obicei cel mai activ rol în parteneriatele din cadrul turismului în zonele de coastă. Autorităţile 
publice regionale şi locale, sectorul privat şi asociaţiile de protecţie a mediului sunt de obicei 
implicate în parteneriat. O abordare mai inovatoare a turismului în zonele de coastă ar necesita 
de asemenea implicarea organismelor pentru protecţia mediului, reprezentanţii sectoarelor 
productive legate de mare, experţii şi actorii din sectoarele culturale şi comunitatea ştiinţifică 
interesată de activităţile maritime.  
 
Totuşi un efect slab de pârghie asupra fondurilor private 
Contribuţiile naţionale acoperă în medie cea mai mare cotă din totalul cheltuielilor proiectului 
pentru regiunile sub obiectivul 2; pe de altă parte, în regiunile sub obiectivul 1 Fondurile 
Structurale UE oferă o contribuţie majoră pentru cofinanţarea proiectelor de turism. 
Cofinanţarea UE reprezintă cea mai mare proporţie numai în cazul proiectelor de infrastructură, 
care, cu toate acestea, sunt de obicei supuse intevenţiilor din domeniul transportului şi al 
protecţiei mediului sau măsurilor pentru restaurarea şi valorificarea patrimoniului artistic şi 
cultural.  
 
Participarea sectorului privat nu este încă atât de relevantă: atragerea finanţării din sectorul 
privat pentru proiectele de turism a fost oarecum dificilă pentru majoritatea localităţilor.  
Cea mai răspândită atitudine a sectorului privat faţă de finanţarea publică este căutarea de 
subvenţii pentru nevoile de investiţii private. În cazul altor mandatari, promovarea unui scop 
exact este singura contribuţie prevăzută în planificarea intervenţiilor deşi un efort normal pentru 
creşterea atractivităţii regiunii ar putea sprijini un cadru mai fragmentat al intervenţiilor.  
 
Dovezile din studiile de caz că în cazul sprijinului direct cordat firmelor, procesul de selecţie 
pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii a fost direcţionată către industrie în detrimentul 
sectoarelor de servicii. De altfel, în noile state membre, participarea companiilor private a fost 
destul de slabă, parţial datorită nivelului scăzut de asociere al companiilor de turism.  
 
O abordare mai strategică va impune ca eforturile făcute să încurajeze întreprinzătorii şi sectorul 
privat să devină investitori mai degrabă decât simpli beneficiari ai subvenţiilor publice. O 
provocare cheie în Parteneriatul Public-Privat este găsirea de metode durabile şi eficace pentru 
oferirea de stimulente sectoarelor private.  
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Regenerarea economiei locale 
Este prea devreme pentru a discuta impactul Fondurilor Structurale asupra dezvoltării regionale 
în zonele de coastă pentu perioada 2000-2006. În general, impactul asupra dezvoltării depinde 
de caracteristicile regiunii analizate. În cazul în care turismul în zonele de coastă şi turismul 
regional coincid, impactul economic al Fondurilor Structurale este în mare măsură eficace. 
Întrucât este binecunoscut, creşterea venitului disponibil este o cauză majoră a încurajării cererii 
pentru turismul în zonele de coastă şi din acest motiv impactul Fondurilor Structurale ar putea 
avea un efect pozitiv indirect asupra turismului din zonele de coastă mai degrabă prin 
intermediul cererii decât a ofertei. Planificarea raţională şi managementul pot influenţa de 
asemenea impactul Fondurilor Structurale asupra dezvoltării: cu cât mecanismul Fondurilor 
Structurale este mai mult integrat în capacitatea administrativă a regiunii, cu atât mai mare este 
impactul asupra dezvoltării regionale.  
 
Dovezile din studiile de caz au subliniat de asemenea că intervenţiile în turismul din zonele de 
coastă influenţează dinamica ocupării forţei de muncă în mod pozitiv în ceea ce priveşte crearea 
de locuri de muncă în acest sector. În cazul regiunilor rurale în declin industrial din interiorul 
ţării, turismul în zonele de coastă poate atrage lucrători din sectoarele în declin. Cu toate 
acestea, o problemă importantă care trebuie tratată este natura noilor locuri de muncă create în 
turismul în zonele de coastă. Dezvoltarea turismului este caracterizată de un grad mare al 
ocupării forţei de muncă sezoniere cu normă part-time şi condiţii de lucru generale flexibile. 
Tinerii şi muncitorii necalificaţi sunt adesea aceia care beneficiază de oportunităţile locurilor de 
muncă din turism (precum chelnerii, bucătarii, barmanii, moderatorii, promotorii, instructorii 
sportive). În acest cadru, Fondurile Structurale sunt de asemenea utilizate pentru a îmbunătăţi 
calitatea ocupării forţei de muncă în sectorul turistic întrucât politicienii locali se preocupă mult 
de problemele legate de calitatea ocupării forţei de muncă.  
 
Diversificarea pentru a reduce locurile de muncă sezoniere 
Promovarea formelor alternative de turism şi diversificarea ofertelor turistice reprezintă 
principala provocare pentru politicile din zonele de coastă. Diversificarea poate contribui la 
îmbunătăţirea atractivităţii destinaţiilor din regiunile de coastă şi autorizarea lor pentru a depăşi 
modelul tradiţional 3S (“soare, mare şi nisip”). Formele alternative de turism pot ajuta la 
prelungirea sezonului, aducând beneficii multiple printre care:  

• noile surse de venituri care crează mai multe locuri de muncă şi o dezvoltare mai mare; 
• reducerea impactului de mediu, economic, social şi a presiunii cauzate de concentrarea 

turismului în cţteva luni ale anului;  
• crearea de noi activităţi care să sprijine conservarea şi dezvoltarea patrimoniului 

regiunii.  
 
Există câteva soluţii interesante care ies în evidenţă în urma experienţei Fondurilor Structurale:  

• o strategie inovatorare va urmări promovarea unei oferte turistice integrate capabilă să 
facă legătura între zona de coastă şi interiorul ţării şi diferitele regiuni; 

• patrimonial istoric şi turismul cultural reprezintă o modalitate de a diferenţia oferta 
turistică din oraşele din zonele de coastă care, din punct de vedere istoric, au avut o 
funcţie industrială şi de a remodela identitatea şi caracterul distinctiv al unei regiuni, 
transformând staţiunile din zonele de coastă în oraşe de litoral din patrimoniu;  

• au fost promovate formele alternative de turism (de ex. “turismul de afaceri”,  cu 
expoziţii comerciale şi conferinţe au vizat o bază diferită pentru clienţi);  
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• în regiunile care se caracterizează printr-o afacere esenţială bazată în mod tradiţional pe 
“soare, mare şi nisip”, s-au făcut eforturi pentru a dezvolta produsul din turism într-o 
ofertă mai sofisticată, incluzând o varietate de activităţi dij timpul liber cu valoare reală 
precum sportul, sănătatea şi staţiunile balneare, golful, sportul nautic, turismul pentru 
persoane vârstnice, parcurile tematice, şedinţele, conferinţele etc.  

Dezvoltarea durabilă este o prioritate cheie a politicii  
Fondurile Structurale au contribuit în mod pozitiv la creşterea responsabilităţii faţă de protecţia 
mediului şi la răspândirea obiectivelor dezvoltării durabile în planificarea regională stabilind 
problema dezvoltării durabile ca fiind o prioritate generală secantă.  
 
Considerate destinaţii naturale, zonele de insulă şi de coastă sunt destinaţiile cele mai expuse la 
schimbările de mediu determinate de climă care pot produce o remodelare a activităţilor şi a 
preferinţelor turistice.  
 
Pentru a trata problema, Organizaţia Mondială a Turismului (WTO) propune o abordare 
echilibrată bazată pe principiile atenuării (i.e. acţiuni care reduce factorii ce contribuie la 
schimbările climatice şi astfel dimnuează efectele acestuia) şi ale adaptării (i.e. respectarea 
paşilor necesari pentru a face faţă consecinţelor schimbărilor climatice). 
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Concluzii 
 
Dovezile din revista de literatură şi din analiza studiilor de caz au subliniat că: 

• în ultima perioadă de programare, intervenţiile din tursimul dfin zonele de coastă u 
primit sprijin remarcabil de la Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul 
Programelor Operaţionale Regionale; 

• reducerea efectelor sezoniere, a dezvoltării durabile şi a diversificării produselor 
reprezintă provocările viitoare ale sectorului turismului din zonele de coastă;   

• cel mai evident impact al Fondurilor Structurale privind turismul din zonele de 
coastă este legat de dezvoltarea insituţiiilor şi a capacităţilor;  

• în vechile state membre principiul parteneriatului pare a fi o componentă inclusă atât 
în programare cât şi în proiectarea proiectului în timp ce în noile state membre 
implicarea la scară largă a mandatarilor trebuie să devină deocamdată standard;  

• intervenţiile din cadrul Politicii de Coeziune au permis să fie ridicate preocupările 
pentru o nevoie a unei integrări abordate a managementului zonelor de coastă în 
special legate de protecţia mediului (eroziunea în zonele de coastă şi biodiversitatea);  

• fondurile naţionale publice şi regionale constituie contribuţia majoră la intervenţiile 
cofinanţate din Fondurile Structurale, atragerea investitorilor privaţi fiind dificilă în 
majoritatea regiunilor (în special regiunile rurale); 

• insulele mici şi regiunile extreme sunt zonele în care impactul Fondurilor Structurale 
asupra revigorării economiei locale este cea mai importantă;  

• diferenţierea serviciilor oferite este principala strategia adoptată pentru a reduce 
caracterul sezonier al turismului;  

• resursele naturale ale unei zone nu mai sunt considerate o constrângere ci o valoare 
adiţională la oferta turistică.  
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Recomandări 
 
Comisia Europeană 
Pentru noua perioadă de programare, politcile UE trebuie să vizeze: 

• integrarea intervenţiilor în turismul din zonele de coastă confinanţate din Fondurile 
Structurale în cadre mai extinse, în special Politica Maritimă, Strategia Integrată a 
Managementului Zonelor de Coastă, Reţeaua transeuropeană de transport şi Politica de 
Mediu Natura 2000; 

• dezvoltarea unei abordări integrate pentru managementul cuprinzător al intervenţiilor 
care intră în cadrul diferitelor domenii politice dar vizează zonele de coastă;   

• promovarea activităţilor de evaluare şi monitorizare pentru a verifica aplicarea 
principiului dezvoltării durabile în intervenţiile din turismul din zonele de coastă.  

 
Statele membre şi regiunile de coastă 
Cei care iau deciziile la nivel naţional şi regional trebuie: 

• promovează o schimbare de la investiţiile de infrastructura fizică în activităţile “de 
pregătire a locului” la diversificarea produselor şi serviciilor prin activităţi “de modelare 
a locului”. Aceasta se poate realiza prin: 
- completarea produselor modelului tradiţional “soare, mare şi nisip” cu activităţile din 

timpul liber legate de mare (de ex. pescuitul şi scufundările); 
- crearea rutelor tematice şi a urmelor care să urmărească descoperirea patrimoniului 

regional din interiorul ţării (de ex. gastronomia); 
- transformarea oraşelor şi a aşezărilor care, din punct de vedere istoric, au avut o 

funcţie industrială în cadrul destinaţiilor turistice prin promovarea caracterului lor 
distinctiv architectural şi cultural;  

- considerarea oportunităţii de specializare a servciilor şi a locuinţelor pentru a atrage  
călătorii în scopuri de afacere; 

• investesc în vizibilitatea, profilul şi realizarea proiectului, pentru a schimba atitudinea 
sectprului privat de la a fi beneficiarii fondurilor publice la investitori pe termen lung 
(parteneriatul public-privat);  

• adoptă o perspectivă globală a marketingului turistic pentru a face faţă competiţiei 
crescânde făcută de destinaţiile neeuropene care practică costuri mici;  

• integrează dezvoltarea facilităţilor şi a infrastructurilor de turism cu măsurile de 
protecţie a mediului; 

• proiectează programe de formare pentru a crea o rezervă de muncitori calificaţi pentru a 
se ocupa de ciomplexitatea crescândă şi de varietatea sectorului turistic.  
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