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The last years have become crucial in the tourism development. Thanks to the fast development of the means of 

transport, the increasing of living level of population, the creation of comfortable conditions for accommodation and 

food, development of information technologies, the tourist’s security, the domain has gained a spectacular 

development. Tourists have found new destinations, exotic cultures with millenary traditions at the intersection 

between the West and the East, North and South.  Some countries, gaining sovereignty, have discovered touristic 

"pearls" to the entire world. The durability of economic development, including the tourism sector, will depend on its 

ability to adapt to emerging economic, social, political, environmental and technological trends. For, the tourism to 

achieve its potential for the benefit of sustainable and favorable growth, will be implemented well - balanced policies, 

integrated strategies, structures and inter-ministerial mechanisms, including the private sector and other interested 

parts in tourism government. The majority of countries have medium- and long-term policies, strategies and plans that 

specifically target tourism. The tourism policy priorities vary very little from one country to another, with an emphasis 

on increasing competitiveness, sustainability and ecology, demand seasonality management and a qualitative 

improvement in the touristic offer in favor of its attractiveness. In the last two years, there was an awareness of the 

need to develop, to manage and promote local destinations with the help of regional and local structures and funding, 

to prepare and implement plans for management destination. The market share of emerging countries in tourism is 

expected to grow from 45% to 57% in 2018. France, the USA, Spain and China remain at the top of the international 

arrivals package in 2017, while China, the USA and Germany are the main eminent markets in each region. The 

research purpose in investigating the development of tourism in OECD countries, including Israel. 

Keywords: economy, OECD tourism, sustainable development, receiving tourism, emitting tourism, advantage, 

efficiency, innovative tourism. 

 

Ultimii ani au devenit cruciali în dezvoltarea turismului. Grație dezvoltării mijloacelor de transport rapide, 

creșterea nivelului de trai al populației, formarea condițiilor confortabile pentru cazare și alimentare, dezvoltarea 

tehnologiilor informaționale, securității turiștilor, domeniul a căpătat o dezvoltare spectaculoasă.  Turiștii au aflat 

noi destinații, culturi exotice și cu tradiții milenare la intersecție dintre Occident și Est, Nord și Sud. Unele țări, 

căpătând suveranitate, și-au descoperit „perlele” turistice întregii lumi. Durabilitatea dezvoltării economice, inclusiv 

sectorului turistic va depinde de capacitatea acestuia de a se adapta la tendințele economice, sociale, politice, de 

mediu și tehnologice emergente. Pentru ca turismul să realizeze potențialul său în beneficiul creșterii durabile și 

favorabile, se vor pune în aplicare politici echilibrate, strategii integrate, structuri și mecanisme inter-ministeriale, 

inclusiv sectorul privat și alte părți interesate în guvernarea turismului. Marea majoritate a țărilor au politici, strategii 

și planuri pe termen mediu și lung care vizează, în mod specific, turismul. Prioritățile politicii turistice variază foarte 

puțin de la o țară la alta, cu accent pe creșterea competitivității, sustenabilității și ecologice, gestionarea sezonalității 

cererii și pe o îmbunătățire calitativă a ofertei turistice în favoarea atractivității sale. În ultimii doi ani, a existat o 

conștientizare a necesității de a dezvolta, gestiona și promova destinațiile locale, cu ajutorul structurilor și finanțărilor 

regionale și locale și de a pregăti și implementa planuri pentru managementul destinațiilor. Cota de piață a țărilor 

emergente din turism este se preconizează să crească de la 45% până 57% în 2018. Franța, SUA, Spania și China 

rămân în partea de sus a pachetului sosirilor internaționale în 2017, în timp ce China, SUA și Germania sunt 

principalele piețe emitente în fiecare regiune. Scopul cercetării constă în investigarea dezvoltării turismului în țările 

OCDE, inclusiv Israel. 

Cuvinte-cheie: economie, turismul OCDE, dezvoltare durabilă, turism receptor, turism emițător, avantaje, 

eficiență, turism inovațional. 
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Introducere. După perioada de criză, unele țări au revenit la cursul dezvoltării economice, alte țări rămânând 

în stagnare, iar altele fiind în declin profund. Țările din grupul OCDE încearcă să-și învioreze economiile. Printre ele 

se află și Israelul. Creșterea producției din Israel rămâne relativ puternică, șomajul este la nivel scăzut, sectorul 

productiv se înaltă în tehnologie, sunt descoperite zăcăminte de gaze naturale, atrăgând admirația internațională. 

Concomitent, standardele mediului de trai rămân mult sub top-ul celor din țările OCDE.  

Scopul cercetării constă în investigarea dezvoltării turismului în țările OCDE, inclusiv Israel. 

Metodologia investigației include metoda analitică, istorică, dialectică, inducție, deducție, statistică, 

comparativă, prognozare. 

Rezultate și analiză. Politica socială, educația și îngrijirea sănătății sunt benefice și atractive. În circa una din 
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cinci gospodării, veniturile israeliene se situează sub pragul (relativ)  sărăciei, deși sărăcia este scăzută în cadrul 

familiilor. În rândul arabilor și în comunitatea evreiască ultra-ortodoxă aflată în creștere rapidă, sărăcia este de peste 

unu din doi, în principal, din cauza ratelor scăzute de angajare a forței de muncă în rândul doamnelor arabe și al 

bărbaților ultra-ortodocși, care sunt încă mult mai mici față de restul populației.  

 

Figura 1. Starea și previziunea dezvoltării turismului în lume  

Sursa: [7]. 

 

Rezultatele slabe din testele PISA (la educație în  trei domenii: Ştiinţe ale naturii, Matematica și Citire/Lectura) 

ale OCDE indică provocările legate de îmbunătățirea standardelor educaționale și a capacităților de câștiguri. Sistemul 

de sănătate din Israel, care face obiectul unei revizuiri aprofundate în acest studiu, a contribuit la o speranță de viață 

impresionantă. Dar se ciocnește cu provocări: spitalele sunt supraaglomerate, iar îmbătrânirea populației sporește 

cererea [8]. În plus, această cerere în ascensiune și retragerea iminentă a multor medici și asistenți medicali ridică 

probleme și amplifică tensiunile dintre serviciile publice și cele private. Mulți sunt preocupați de faptul că caracterul 

universal al sistemului este în pericol. 

 

Tabelul 1. Performanța instantanee în știință, lectură și matematică în unele țări  
 Ştiinţă  Citirea  Matematică  Ştiinţă, citirea și matematica 

 

scorul 

mediu în 

pisa, 2015 

prieten 

mediu de 

trei ani 

scorul 

mediu în 

pisa, 2015 

prieten 

mediu 

de trei 
ani 

scorul 

mediu în 

pisa, 2015 

prieten 

mediu 

de trei 
ani 

ponderea celor 

mai performanți 

în cel puțin un 

subiect (nivelul 3 

sau 6) 

ponderea persoanelor 

cu nivel scăzut de 

performanță în toate 

subiectele de acolo 

(sub nivelul 2) 

 Semni-

ficația 

scor dif Semni-

ficația 

scor dif Semni-

ficația 

scor dif % % 

Media OCDE 493 -1 493 -1 490 -1 15,3 13,0 

Singapore  556 7 535 5 564 1 39,1 4,8 

Japonia  538 3 516 -2 532 1 25,8 5,6 

Estonia  534 2 519 9 520 2 20,4 4,7 

Taipei 532 0 497 1 542 0 29,9 8,3 

Finlanda  531 -11 526 -5 511 -10 21,4 6,3 

Macao  529 6 509 11 544 5 23,9 3,5 

Canada  528 -2 527 1 516 -4 22,7 5,9 

.....         

Rusia  487 3 495 17 494 6 13,0 7,7 

.....         

Israel  467 5 479 2 470 10 13,9 20,2 

....         

România  435 6 434 4 444 10 4,3 24,3 

Republica 
Moldova 

428 9 416 17 420 13 2,8 30,1 

Sursa: [2]. 

În domeniul politicii monetare și reglementarea pieței financiare se remarcă o creștere a producției cu 3,75%, 



Volume I                                                  International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices  

 

316 

 

 

proiectată pentru 2013, și cu 3,5%, pentru 2014, economia Israelului continuă să funcționeze mai bine decât în multe 

alte țări. Exploatarea unor noi zăcăminte de hidrocarburi au sporit creșterea cu 1% pentru anul 2013 și cu 0,7% pentru 

2014. Inflația prețurilor de consum se situează bine în politica-țintă, dar rămâne puțin de capacitatea de rezervă, iar 

presiunile inflaționiste se pot intensifica în următorii doi ani, dacă cererea se accelerează și necesită un răspuns politic. 

Prețurile locuințelor și creditarea ipotecară continuă să crească rapid, în ciuda măsurilor de consolidare macro-

prudențială. Banca centrală a reluat achizițiile valutare în primăvara 2017 pentru a contracara aprecierea excesivă 

percepută. Acest lucru i-a permis să limiteze reducerile de dobânzi în contextul unei piețe a locuințelor fierbinți [5; 8]. 

Turismul reprezintă un sector economic important, a cărui contribuție directă este de 4,2% din PIB, 6,9% din 

ocuparea forței de muncă și 21,7% din exporturile de servicii în zona OCDE. Tendințele recente indică creșterea și 

deschiderea continuă a sectorului: la nivel mondial, sosirile turistice internaționale au crescut cu peste 1,2 miliarde în 

2016, iar țările OCDE joacă un rol major în această evoluție pozitivă, cu o creștere de 3,9%, reprezentând 55% din 

sosirile globale și 59,5% din veniturile globale (cu 2,6% în termeni reali, în valoare de 1 226 miliarde USD în 2016). 

Întrucât autoritățile publice sunt conștiente de această importantă contribuție economică, presiunile generale 

descendente asupra finanțelor publice nu au împiedicat menținerea sau creșterea bugetelor turistice [3]. 

Țările-membre OCDE, care, în 2010, au reprezentat 55% din totalul sosirilor globale (în creștere față cu 54% 

în 2014), continuă să domine turismul internațional. După ce s-au majorat mai repede decât sosirile globale în 2014 

(+6,4% în loc de 4,2% la nivel global), sosirile internaționale în țările-membre OCDE au diminuat cu o rată medie de 

creștere de 3,9% în 2016 (comparativ cu 3,9% în întreaga lume și cu 4,7% în UE-28). Deși rata medie anuală de creștere 

(4,9%) a OCDE de patru ani este puțin peste media mondială, cifra 2016 reflectă o tendință de decelerare a sosirilor în 

zonă în raport cu nivelul global, pe termen lung, ceea ce duce la o reducere a cotei sale de piață [5]. În mod specific, 

14 țări OCDE au înregistrat o creștere anuală de două cifre în 2016; aceasta a fost mai mare de 20% în patru țări dintre 

acestea – Chile (26%), Coreea (30,3%), Islanda (39%), Japonia (21,8%), dar, pe de altă parte, au scăzut cu mai mult 

de 10% în Belgia, Letonia și Turcia. Sosirile internaționale au crescut cu cel puțin 10% în opt țări partenere ale OCDE 

(Bulgaria, Columbia, Costa Rica, Lituania, Malta, Filipine, România și Africa de Sud). Tabelul 2 prezintă o informația 

sosirilor turiștilor internaționali în țările membre ale OCDE și un eșantion de țările partenere. 

 

Tabelul 2.Turismul receptor în țările OCDE, anii 2012-2016  

 2016 Rata anuală medie de 

creștere, 2012-2016 

Rata de creștere, 

2015-2016 

mii % 

Germania  35555 4,0 1,7 

Australia  8269 7,6 11,0 

Austria  26121 3,9 5,2 

Belgia  5557 -2,5 -13,7 

Canada  19818 5,0 10,3 

Chili 5641 12,2 26,0 

Danemarca  10781 6,0 3,4 

Spania  75135 7,0 10,5 

Estonia  3147 35,5 5,3 

SUA 75868 3,3 -2,1 

Finlanda  4599 2,1 -5,3 

Franța  82570 0,20 -2,2 

Grecia  28071 13,4 7,5 

Ungaria  13474 11,9 8,6 

Irlanda  8425 8,7 8,8 

Islanda  1792 27,8 39,0 

Israel 2900 0,1 3,6 

Italia  32552 2,1 7,3 

Japonia 24040 30,2 21,8 

Letonia  1793 5,7 -11,4 

Luxembourg  1054 2,6 -3,5 

Mexic  35079 10,6 9,3 

Norvegia  5960 6,5 12,4 

Noua-Zeelandă 3370 8,0 10,9 

Olanda 15829 6,7 55 

Polonia  17471 4,2 4,4 

Portugalia  1022 8,4 12,4 

Slovacia  2027 7,3 17,8 
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 2016 Rata anuală medie de 

creștere, 2012-2016 

Rata de creștere, 

2015-2016 

mii % 

Cehia  1280812 6,1 10,2 

Marea Britanie 35814 5,2 4,0 

Slovenia  3032 8,9 12,0 

Suedia  10750 -6,8 -3,5 

Elveția  10402 5,0 11,8 

Turcia  30289 -4,0 -23,3 

UE-28 - 4,5 4,7 

OCDE - 4,9 3,9 

Mondial  1235000 4,4 3,9 

Sursa: [3]. 

 

Ponderea turismului în comerțul cu servicii este atât substanțială, cât și în creștere în multe țări OCDE. În 2016, 

veniturile din turismul internațional a reprezentat o medie de 21,7% din exporturile de servicii în OCDE. Acest procent 

variază de la o țară la alta și, în cazul economiilor G7, se situează între 11,9%, în Marea Britanie, și 40,1%, în Italia. 

Mai ales, în perioada 2010 și 2016, ponderea turismului în exporturile de servicii a crescut cu 3,1% în Statele Unite și 

a scăzut cu 5,3% în Franța [8]. 

Turismul intern ocupă un loc extrem de variabil în funcție de țară, iar ponderea acestuia este deosebit de 

importantă în Australia, Canada, Germania, Statele Unite, Italia, Japonia, Mexic, Norvegia, Țările de Jos și Regatul 

Unit, unde reprezintă peste 70% din consumul de turism intern. În schimb, turismul ca pondere în acest consum este 

mai mare în Estonia, Ungaria, Islanda, Polonia, Republica Cehă și Slovenia. Per total, turismul intern și turismul 

receptor reprezintă 76% și 24% din consumul de turism intern în țările OCDE. O revizuire a produsului                                 

arată că transportul de călători (24%), de cazare (19%) și de catering (16%) reprezintă mai mult de jumătate din 

consumul total [4]. 

Printre măsurile de politică majoră, implementate de țări pentru dezvoltarea turismului, în opinia autorului, 

trebuie nominalizate următoarele: 

 abordarea integrată a politicii de turism, ceea ce implică existența unui organism de coordonare, implicarea 

diferitelor departamente, precum și participarea activă a autorităților regionale și locale în promovarea turismului; 

 perfecționarea promovării de marketing a produselor și direcțiilor turistice, inclusiv datorită utilizării 

tehnologiilor digitale (de exemplu, în Croația a fost creată platforma eVisitor, care permite acumularea de informații 

despre 160 de mii de opțiuni de cazare turistică); 

 promovarea turismului durabil, încurajarea utilizării instrumentelor de finanțare ecologice pentru proiecte (de 

exemplu, legături ecologice pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în Franța și Mexic); 

 încurajarea aplicării practicilor de afaceri responsabile în domeniul turismului prin integrarea criteriilor de 

mediu și sociale în politicile și programele turistice [9]. 

Potrivit datelor OCDE, după anul 2016, Grecia a demonstrat încă o dată o creștere anuală impresionantă a 

fluxului turistic (7,5% - 28 milioane de turiști în 2016, comparativ cu 26,1 milioane în 2015), precum și o creștere 

semnificativă a cererii de servicii hoteliere (2,9% în 2016 față de 188 de milioane în 2015) [6]. 

Toate acestea au oferit Greciei oportunitatea de a presta servicii în sectorul turismului, satisfăcând cererile a 

peste 800 de mii de persoane în țară sau, în medie, la fiecare zece greci. Printre multe țări, ponderea veniturilor din 

turism sunt semnificative în PIB. Spania obține din turism 10,2% în PIB și 11,5% din ocuparea forței de muncă, Franța 

obține din turism 7,1% în PIB și 4,9% din angajați. În Portugalia acest indicator atinge 9,2% și, respectiv, 8,2%. 

Conform rapoartelor UNWTO, 66% din toate călătoriile mondiale revin celor 34 țări din OCDE [1]. 

Turismul demonstrează încă o dată viabilitatea, capacitatea de a se acomoda elastic la crizele economice și 

financiare. Utilizarea corectă și rațională a sferei turistice poate servi ca injector și multiplicator, dar și suport economic 

pentru economiile naționale. 

Concluzii  

În condițiile actuale ale economiei mondiale, membrii permanenți ai Comitetului de Turism al OCDE au 

avantaje semnificative în cooperare cu scopul de a redresa contradicțiile economice și politice din turism, problemele 

sociale de dezvoltare a turismului, tehnologiile inovatoare, estimările și proiecțiile dezvoltării industriei și a ocupării 

forței de muncă în zonele eficiente. Comitetul de Turism al OCDE dezvoltă pentru membrii săi permanenți oferte de 

restructurare și modernizare a programului din domeniul turismului, în conformitate cu standardele internaționale de 

calitate a serviciilor în turism (ISO), bazate pe studii aprofundate analitice, precum și modelarea dezvoltării în 

continuare a strategiilor. 

Comitetul pentru Turism al OCDE este un jucător recunoscut pe arena turistică internațională. Abordarea 

orizontală a turismului permite a face legătura între sectorul turismului, cu o politică în domeniul economiei, 

comerțului, ocuparea forței de muncă, inovației, transportului și „dezvoltării ecologice“, dezvoltarea națională durabilă, 
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dezvoltarea locală a ÎMM și a altor întreprinderi, într-un sistem unic. Comitetul menționat invită de două ori pe an 

înalții oficiali ai administrațiilor naționale din domeniul turismului și statisticilor și oferă, strategii de dezvoltare cu o 

analiză specifică a problemelor-cheie economice. Comitetul stabilește indicatori economici ai eficacității strategiei 

aplicate și formulează prognoze pe termen scurt și mediu privind dezvoltarea ulterioară a industriei în condiții specifice. 

În plus, Comitetul cooperează cu o serie de organizații internaționale, printre care: Organizația Mondială a Turismului 

(UNWTO), Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu și Comisia Europeană. 

Cooperarea strânsă, stabilă și fiabilă cu cele mai mari economii de turism și cu țările în curs de dezvoltare, 

precum și oportunitățile largi de utilizare a celor mai recente tehnologii și realizări în sfera turismului internațional 

sunt considerate ca principalii factori pentru dezvoltarea turismului în țările OCDE, inclusiv Israel. Aceasta, la rândul 

său, va permite desfășurarea cea mai eficientă a muncii pentru a aduce industria turismului internă la standarde 

internaționale. 

Viitorul turismului va continua să fie influențat de multipli factori de natură politică, demografică, militară, 

economică, ecologică, medicală, tehnologică, noi și existente, care sunt oportunități și surse de riscuri, provocări                       

noi și, de multe ori, fără precedent. Astfel, au loc modificări în cererea turistică; creșterea cerințelor față de 

sustenabilitatea turismului; tehnologii noi; și mobilitatea călătorilor. În mod similar, investițiile și finanțarea sunt 

elementele-cheie în tranziția la dezvoltarea turismului durabil (reducerea emisiilor de dioxid de carbon, eficiența 

resurselor și incluziunea socială).  
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