
6. The partnership collaboration and realization at the time when they form and realize 
budgets in order to institutionally promote ecotourism activities. Budgets of advertising campaigns 
aimed to promote ecotourism destinations must be developed and realized in accordance with all the 
“actors” of the ecotourism market – beneficiaries as the result of corresponding products purchase. 

7. The simplification of formalities, tax reduction and elimination of barriers for coming into 
the country – the fact that generates tourist traffic intensification and stimulates the consumption 
within ecotourism destinations.  

The specific characteristic of marketing strategies in ecotourism is imposed by some 
peculiarities of the ecotourism tourism and tourism market. The complexity of ecotourism strategies 
results from the mixture of marketing, dynamics, structure and requirements, the degree of 
competition and criteria connected with the assurance of tourist product competitiveness. The 
foundation of strategies to develop and promote ecotourism is generated by the peculiarities of the 
ecotourism product and ecotourism as a segment of the tourism market. Nowadays special literature 
describes modest approaches in founding strategic concepts of ecotourism marketing, which shows 
the investment importance in the domain. 

CONCLUSIONS 
To conclude we can say that the implementation of eco-marketing tourism strategies, with the 

help of international experience in the ecotourism development and promotion can bring sustainable 
results in a short period of time, which is necessary for the development of Moldova’s image, as a 
destination in international tourism, potentially for practicing the form of green tourism. 
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Summary.A lot of official statistics and unofficial appraisals demonstrate that more and more sectors 

of national economy are affected by crisis. First remittances embarked on o sudden decrease, then exports 
and imports, investments, after that followed textile industry, constructions, services sector, including 
tourism. 

The tourism, as a part of the services, has seen some changes, not so significant compared to other sub-
branches. These changes are related to the high cost of fuel, expenses related to the current economic 
downturn and of course to the political crisis. 

Following this line of thought, a study with reference to Moldova's attractiveness and competitiveness 
of national tourism estimation, would be quite necessary and appropriate. Rather would be an attempt to 
measure factors that could lead to an attractive development of the „tourism industry” in the country, 
avoiding the consequences of economic crisis. 

Assessing the competitiveness in tourism and trips is not a profitability rating of these areas. Each 
country has its attractive sides, unique sites, which can attract millions of tourists, therefore would be the 
correct rating of an appropriate image for proper positioning of the country in regional and international 
context. 
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INTRODUCERE 
În ultimii ani sectorul turismului s-a confruntat cu o mulţime de obstacole, astfel trecând prin 

cea mai dificilă perioadă din istoria sa. Turismul a fost pus faţă în faţă la nivel mondial atât cu criza 
economică, creşterea preţurilor la produsele petroliere, cât şi cu schimbările climatice, grave 
incidente de securitate şi pandemii. Dar, necăutând la aceste aspecte de şoc, sectorul îşi continuă 
activitatea şi cunoaşte la moment o redresare treptată şi rezultate îmbucurătoare. 

Conform datelor Consiliului Mondial al Turismului şi Călătorilor se estimează, că din 
activităţile directe şi indirecte, sectorul turismului deţine în prezent 9,2% din PIB-ul mondial, 4,8% 
din exporturile mondiale şi 9,2% din totalul investiţiilor din lume. 

Totuşi, în pofida acestor date, turismul rămâne a fi unul din sectoarele criticate ale economiei, 
necesitând o analiză profundă a competitivităţii acestuia, îndeosebi în ţările lumii a treia afectate 
vizibil de criza economică mondială. Astfel, sectorul turismului este un factor important de creştere 
economică şi prosperitate, în special în ţările curs de dezvoltare, şi poate juca un rol-cheie în 
reducerea sărăciei. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările au fost efectuate în baza datelor Forumului Economic Mondial. Au fost utilizate 

următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analitică, comparativă, sinteza, inducţia, deducţia.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Deşi dezvoltarea sectorului turismului oferă multe beneficii, numeroase obstacole la nivel 

naţional ca urmare a unei crize economice continuă să împiedice dezvoltarea acestuia. Astfel, 
studiul de competitivitate va viza explorarea diverselor probleme în domeniul turismului şi va 
acorda o notă obiectivă a situaţiei în care se află actualmente acest sector.  

La estimarea competitivităţii turismului moldovenesc au fost utilizate datele statistice şi 
informaţiile publicaţiilor anuale ale Forumului Economic Mondial, date furnizate de experţi din 
domeniu, alte informaţii publice. 

Criteriile luate în considerare la evaluarea competitivităţii turismului sunt dintre cele mai diverse şi 
includ o serie de indici, ce reflectă exhaustiv starea actuală a turismului în ţară, inclusiv lacunele şi 
punctele slabe. Numai analiza acestor indici poate oferi acea platformă necesară pentru asigurarea unei 
dezvoltări puternice şi durabile a turismului la nivel naţional, industrie capabilă de a contribui în mod 
eficient la dezvoltarea economică a ţării în context regional şi internaţional (Fig. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Indicii competitivităţii turismului 
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În baza analizei indicilor competitivităţii turismului şi a datelor statistice de pe Forumul Economic 
Mondial, Republica Moldova se află pe locul 102 din 140 de ţări ale lumii şi pe ultimul loc (42) în 
Europa. Pe când vecinii noştri, România şi Ucraina, ocupă respectiv locurile 68 şi 76. Pe primele trei 
locuri ale clasamentului se află Elveţia, Germania şi Austria. Dintre ţările ex-sovietice cea mai bună 
poziţie o are Estonia – 30, Letonia – 48, Lituania – 49, Federaţia Rusă – 63. Printre statele, ce sunt 
considerate potenţiale destinaţii turistice pentru turiştii autohtoni, locuri importante sunt ocupate de 
Grecia, care se plasează pe poziţia 32, Turcia – 46, Bulgaria – 50 (Fig. 2). Este de remarcat faptul, că 
mai mult de jumătate dintre primele 15 locuri ale acestui clasament, sunt ocupate de ţări europene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Nivelul competitivităţii turismului în principalele  
destinaţii turistice ale Europei 

Sursa: adaptat conform Travel & Tourism Competitiveness Report-2013 

Privit în dinamică, în decursul perioadei 2008-2013, nivelul competitivităţii turismului 
moldovenesc pe plan mondial urmează valul unor fluctuaţii neînsemnate, menţinându-se la o medie 
de 3,60 puncte. Dacă facem o comparaţie cu ţările din vecinătate, considerate destinaţii turistice 
destul de întrebate în Europa de Sud-Est şi Europa Centrală, Republica Moldova se plasează pe 
ultimul loc. De un nivel mai avansat privind competitivitatea turismului, dă dovadă în regiune 
Bulgaria, România şi Federaţia Rusă (Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Nivelul competitivităţii turismului Republicii Moldova în comparaţie cu ţările din 

vecinătate, în perioada 2008-2013  
Sursa: adaptat conform Travel & Tourism Competitiveness Report-2013 
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Analiza competitivităţii turismului moldovenesc prin prisma indicilor menţionaţi mai sus, scoate 
în evidenţă punctele tari, punctele slabe şi o serie de probleme cu care se confruntă acest sector. 

Cele mai mari probleme ale turismului moldovenesc sunt sustenabilitatea dezvoltării 
sectorului, prioritatea turismului în programele naţionale, modul cum este gestionat domeniul şi 
mediul de afaceri, calitatea joasă a infrastructurii, în primul rând a drumurilor, eficienţa redusă a 
marketingului. Cea mai proastă notă a luat-o calitatea resurselor naturale şi culturale, infrastructura 
transportului aerian şi terestru, infrastructura turistică. Nici, în ceea ce priveşte „Cadrul legislativ 
din sectorul turistic” Moldova nu excelează, ocupând ultimele locuri în Europa (Fig. 4). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Competitivitatea turismului în Republica Moldova 
Sursa: adaptat conform Travel & Tourism Competitiveness Report-2013 

O mare parte din aceste probleme este rezultatul cumulativ al deprecierilor economice prin 
care trece actualmente R. Moldova. Geneza dificultăţilor cu care se confruntă sectorul turismului, 
poate fi găsită nu numai în implicaţiile crizei economice actuale, ci şi în perioada, cu referinţe la 
începutul apariţiei şi dezvoltării ramurii date.  

Printre punctele tari se găsesc perceperea turismului la nivel naţional, în special gradul de 
deschidere a domeniului, asigurarea medicală, braţe de muncă competente, competitivitatea 
preţurilor în turism, accesul la surse îmbunătăţite de apă, afinitatea pentru turism şi călătorii.  

În cazul mediului de afaceri şi infrastructurii, punctajul este tras în jos de calitatea proastă a 
drumurilor şi a infrastructurii transportului aerian care ne plasează pe locul 123 şi respectiv 125 din 140 
de ţări ale lumii. La fel şi numărul liniilor aeriene operaţionale cedează mult în faţa concurenţilor. 

Analiza efectuată arată că nu poţi dezvolta turismul bazându-te numai pe factorul natural, 
cultural sau istoric. În cazul în care Guvernul ignoră infrastructura financiară, nu dezvoltă 
infrastructura transporturilor şi sfera serviciilor aferente, nu promovează o strategie coerentă şi nu 
dezvoltă priorităţi în domeniu, chiar şi cea mai atractivă natură nu va atrage turişti străini. Spre 
exemplu, Elveţia are cel mai puternic potenţial turistic în lume pentru că a construit cel mai bun 
mediu legislativ şi normativ privind dezvoltarea turismului. Şi exemple de acest gen sunt multe. Ca, 
de altfel, sunt multe ţări cu adevărat pitoreşti, dar nu sunt competitive din cauza mediului de afaceri 
neatractiv şi a calităţii proaste a infrastructurii. Mai doreşte cineva să revină într-o ţară dacă chiar la 
trecerea hotarului e tratat cu ignoranţă şi brutalitate de vameşi sau grăniceri, dacă în ţară nu există 
încrederea că poliţia te va apăra de criminali, că vei plăti pentru servicii ca şi cetăţeanul din ţara 
respectivă, dar nu vei fi impus să plăteşti „şapte preţuri”, fie că există interdicţii la procurarea de 
către străini a proprietăţii sau există alte limitări sau lipsesc condiţii elementare, inclusiv igienice. 

Problema numărul unu a turismului moldovenesc este cazarea scumpă. În Chişinău, de 
exemplu, o noapte de cazare într-un hotel cu patru stele costă mediu 120-160 de euro, adică de două 
ori mai scump decât în oricare altă ţară din Europa. 
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Organizaţiile de promovare a turismului au recunoscut că serviciile prestate de companiile de 
profil din ţară sunt exagerat de scumpe, dar afirmă că nu pot influenţa lucrurile. Acest preţ enorm al 
unui pachet turistic ţine de multe componente, fiecare din care la rândul său fiind de fapt preamărit. 

Indiferent de faptul pe ce poziţie suntem clasaţi în studiul privind competitivitatea turismului, 
indiferent de factorii ce restricţionează această activitate şi lacunele cu care se confruntă, un lucru 
este cert, turismul în R. Moldova continuă să se dezvolte, uneori chiar cu paşi siguri. 

Astfel, în anul 2010, agenţiile de turism şi tur-operatorii au prestat servicii turistice la 161,8 
mii turişti şi excursionişti, ceea ce este cu 15,8% mai mult decât în 2009. Conform datelor Biroului 
Naţional de Statistică, Republica Moldova a fost vizitată prin intermediul acestor agenţii de 8956 de 
turişti străini, în timp ce numărul moldovenilor plecaţi la odihnă sau excursie în străinătate s-a 
ridicat la 117204. Statisticile oficiale mai arată că în anul 2010 structurile de cazare turistică 
colective din Republica Moldova au fost frecventate de 229,9 mii de turişti, dintre care 72,3%, 
moldoveni şi 27,7% - turişti străini. 

Cei mai mulţi turişti străini au venit din România, Rusia şi Ucraina, urmaţi de turişti din Italia, 
Germania, SUA, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Franţa, Polonia, 
Bulgaria, Israel şi Olanda. 

În conformitate cu cifrele prezentate de Forumul Economic Mondial se estimează cifra de 
afaceri a industriei de turism din Moldova la cca. 80 milioane de dolari SUA pe an. Potrivit 
aceleiaşi surse, ponderea acestei industrii în produsul intern brut va creşte de la 1,5%, la cât este 
evaluată în prezent, până la 4,1% în anul 2020. 

Chiar dacă nu avem mare şi nici munte, o vacanţă în R. Moldova costă mai scump decât un 
sejur în una din ţările exotice, cum ar fi Cuba, Vietnam sau Republica Dominicană. În ţara noastră, 
preţul unui pachet turistic de o săptămână depăşeşte cu uşurinţă o mie de euro dacă oaspetele alege 
să fie cazat într-un hotel de patru stele şi să guste din vinuri şi coniacuri alese. Toate aceste aspecte 
vorbesc doar în favoarea unui turism competitiv şi cu mari perspective. 

CONCLUZII 
Studiul privind competitivitatea turismului moldovenesc demonstrează încă odată, că nu 

putem ignora acest domeniu puternic şi dinamic al economiei mondiale şi nici nu putem să 
rămânem în afara dezvoltării turistice mondiale. Totuşi ar trebui să recunoaştem că Republica 
Moldova nu este una dintre destinaţiile cele mai atractive în Europa şi asta pentru că hotelurile sunt 
foarte scumpe, biletele avia la fel, nu există trasee atractive, inclusiv ce ar face joncţiune cu cele din 
Ucraina şi România, care ar face Moldova mai atractivă, infrastructura turismului e slab dezvoltată, 
ne mai vorbind de promovarea turismului. 

Cert este faptul, că turismul naţional nu se află în cea mai penibilă situaţie, trecând doar prin 
faze de stagnare temporară, dictate nemijlocit de conjunctură economică regională şi de unele forţe 
de restricţie din interior.  

Clasamentul Forumului mondial confirmă concluziile experţilor moldoveni, precum că 
turismul în Republica Moldova are un mare potenţial turistic încă neexplorat. Ceea ar trebui să facă 
Guvernul şi sectorul privat e să dea prioritate turismului, să dezvolte infrastructura şi transporturile, 
să creeze un mediu de afaceri mai favorabil şi condiţii mai bune investitorilor străini. Numai prin 
astfel de măsuri se poate reduce la minimum deficienţele şi lacunele existente în turismul naţional, 
se poate acorda un anumit grad de încredere şi un nivel înalt al competitivităţii.  
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