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Lucrarea propune o privire asupra modului în care agroturismul prin 
funcţiunile sale contribuie la dezvoltarea spatiului rural. 

 
Una dintre orientările fundamentale ale economiei moderne este 

dezvoltarea şi diversificarea serviciilor. În cadrul acestora agroturismul 
trebuie privit ca o activitate economică, aducătoare de venituri 
complementare pentru gospodăriile rurale, în sensul valorificării 
potenţialului economic al acestora, prin activităţile de găzduire şi de 
valorificare a produselor proprii şi locale. 

Agroturismul trebuie considerat un element economic, generator de 
locuri de muncă şi factor dinamizator al aşezărilor rurale, respectiv 
determină creşterea economică.  

Schimbările structurale ale economiei produc grave constrângeri 
zonelor rurale, mai ales acelora foarte dependente de agricultură. 
Asemenea zone există în cele mai multe ţari europene. In aceste zone 
profiturile fermelor sunt în descreştere, creşterea şomajului duce la un exod 
al forţei producive şi deci la dezechilibru demografic. Liderii şi autorităţile 
locale sunt în căutarea unor acţiuni inovatoare care să rezolve problemele 
acestor zone şi să sprijine astfel binele poplaţiei rurale (Gannon,1994). 
Răspunsul la asceastă chestiune este abordarea pe mai multe sectoare 
pentru dezvoltarea zonelor rurale, abordare încurajată colectiv în ultimii 
ani (Snowdon,1998). In eforturile sale de a rezolva problemele cu care se 
confruntă zonele rurale şi să schimbe tendinţa de depopulare, datorată mai 
ales slăbirii agriculturii, Uniunea Europeană a elaborat un cadru de sprijin 
şi dezvoltare rurală integrată. Astfel, a promovat politici care să întărească 
apariţia de noi activităţi economice în zonele rurale, iar între ele 
agroturismul ocupă o poziţie importantă.  

Dezvoltarea agroturismului ca o afacere socio-economică şi de 
mediu, pare a fi un mijloc de adaptare la cerinţele de restructurare ale 
Uniunii Europene (Garcia-Ramon, 1995), în timp ce, pe de altă parte, prin 
funcţiunile pe care le îndeplineşte (economică, de mediu, culturală şi 
recreativă), reprezintă şi o provocare pentru viitorul mediului rural. 

Din studiile efectuate până în prezent, puţine ca număr şi modeste în 
conţinut, nu rezultă dacă turismul rural poate constitui în mod cert un 
sâmbure de dezvoltare şi trebuie inclus ca strategie în dezvoltarea 
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economică. De asemenea, întrucât se practică la scară mică (în majoritate 
aparţine gospodăriilor ţărăneşti), marii investitori, inclusiv statul, sunt 
sceptici în a-şi plasa capitalul pentru dezvoltarea acestei forme de turism. 
Pe de altă parte, din informaţiile care provin din zonele agroturistice, 
rezultă că această formă este în mod cert aducătoare de profit. Mai mult 
chiar, unele studii atestă faptul că în cazul stabilimentelor turistice, 
inclusiv cele agroturistice, raportul beneficiu-cost este mai favorabil decât 
în cazul celor neturistice. Asemenea concluzii au fost prezentate şi în 
cadrul Seminarului Internaţional de Agroturism şi Turism Rural din 
septembrie 2000, care s-a desfăşurat la Perugia, Italia. La acest seminar, 
atât reprezentanţii ţărilor cu tradiţie în practicarea turismului, inclusiv a 
agroturismului, cât şi cei din ţările în care turismul este abia la începuturile 
sale, s-au pronunţat net în favoarea agroturismului. 

Din lucrările prezentate se poate desprinde o concluzie generală şi 
anume că definirea opţiunilor cu privire la remodelarea şi dezvoltarea 
comunităţilor rurale constituie în toate ţările europene o problemă ce nu 
poate fi separată de concepţia strategiei generale de dezvoltare a economiei 
rurale în care agroturismul ca activitate economică ocupă un loc prioritar. 

Agroturismul reprezintă în acelaşi timp o măsură care asigură locuri 
de muncă pentru populaţia rurală, contribuind astfel la stoparea exodului 
către urban, respectiv la stoparea depopulării unor zone rurale. Există însă 
păreri contradictorii în legătură cu dezvoltarea agroturismului. Aşa, spre 
exemplu, la argumentul că agroturismul se practică în zone nepopulate, se 
contraargumentează că prin extinderea lui va avea loc poluarea mediului; la 
argumentul că agroturismul necesită investiţii mici, se contraargumentează 
că şi veniturile sunt mici în comparaţie cu cele obţinute în unităţi de mari 
dimensiuni, bazate pe investiţii mari; la argumentul că agroturismul este 
generator de locuri de muncă, se contraargumentează că angajarea este 
sezonieră, incertă etc. 

Având în vedere cele de mai sus, putem afirma că aspectele 
respective reprezintă tot atâtea cauze care determină pe marii investitori să 
manifeste reţineri în această activitate. În general, în lume, agroturismul se 
practică din iniţiativa micilor fermieri agricoli şi numai în zona care 
îndeplineşte condiţiile necesare. 

Un argument suprem în practicarea turismului rural, inclusiv a 
extinderii lui, îl reprezintă faptul că spaţiul rural se restrânge tot mai mult 
ca urmare a dezvoltării activităţilor neagricole, iar citadinii manifestă tot 
mai mult dorinţa (necesitatea) de a petrece timpul liber într-un mediu 
nepoluant. 

Turismul integrat în zonele şi localităţile rurale reprezintă o 
alternativă de a rezolva, în acelaşi timp, probleme ce privesc, pe de o parte, 
satul, iar pe de altă parte oraşul. Prin turism rural se vor putea rezolva 
probleme ale politicii amenajării teritoriului, ale echilibrului oraş-sat, 
conturându-se astfel o schimbare socială ce oferă posibilitatea populaţiei 
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de la oraş să-şi regăsească rădăcinile, valorile culturale, destinderea fizică, 
liniştea şi calmul pierdute sau uitate. 

În ţările Uniunii Europene, turismul rural nu este un fenomen nou. 
De-a lungul timpului, pentru majoritatea ţărilor U.E. – timpul însemnând  
câteva decenii – cazarea turiştilor s-a practicat de o manieră mai mult sau 
mai puţin spontană ori organizată. 

Noul în acest domeniul se manifestă prin expansiunea fenomenului 
turistic în spaţiul rural. Această expansiune se explică, pe de o parte, prin 
relansarea dezvoltării regiunilor rurale şi, pe de altă parte, prin 
diversificarea formelor de practicare a turismului de masă. De aceea, ţările 
U.E. înscriu turismul în cadrul politicilor de dezvoltare locală pe viitor, sub 
denumirea specifică de turism rural. 

Turismul rural şi agroturismul sunt activităţi economice complexe, cu 
o largă sferă de cuprindere, care pun în evidenţă, printr-un mecanism 
propriu, circulaţia turistică rurală. Căutarea mediului rural pentru odihnă şi 
recreere este o tendinţă generală în practica mondială a turismului. Venind 
în întâmpinarea acestei tendinţe, numeroase organizaţii de turism, lucrative 
sau obşteşti, din diverse ţări europene se preocupă, de mai mulţi ani, de 
organizarea şi instituţionalizarea turismului în spaţiul rural. 

Astfel, în ţările cu un grad ridicat de urbanizare şi industrializare a 
apărut necesitatea de a recrea sau crea ambiantul rustic-rural sub multiple 
forme: sate de vacanţă, ferme de vacanţă, sate club sau pentru tineret, 
staţiuni rurale de odihnă, precum şi satul turistic care, în ultimii ani, deţine 
un loc prioritar. 

Dezvoltarea turismului rural apare ca o consecinţă a restrângerii 
mediului natural în condiţiile urbanizării planetei, a poluării, a 
aglomeraţiei umane, a stresului fizic şi psihic specifice unei existenţe 
moderne. Astfel, turismul rural poate fi considerat ca o terapie necesară 
pentru relaxarea şi „reîncărcarea bateriilor“ omului modern, într-un spaţiu 
adecvat şi plăcut şi la un preţ rezonabil. 

Organizarea şi conducerea adecvată a unei afaceri în turismul rural 
presupune: 

 planificarea – identificarea a ceea ce vrei să obţii; 
 organizarea – punerea planului în practică; 
 conducerea – celor ce trebuie să execute planul; 
 controlul – asigurarea că lucrurile au fost făcute conform planului. 

Fiecare funcţie este importantă, dar dacă neglijezi planificarea, este 
puţin probabil să le îndepliniţi eficient pe celelalte trei, nefiind siguri pe 
scopurile finale propuse. De multe ori întreprinzătorii vor să intre direct în 
acţiune şi se apucă de lucrurile mai concrete, cu rezultate vizibile pe 
termen scurt, cum ar fi organizarea şi conducerea. Planificarea reprezintă 
însă o piatră de hotar, fără de care celelalte activităţi se pot dovedi în final 
doar eforturi inutile. Întreprinzătorii consideră de multe ori că planificarea 
este o activitatea prea dificilă, ţine de un anumit centralism al economiei, 
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de aceea este deseori ocolită. Diferenţa dintre ceea ce dorim să facem şi 
ceea ce facem cu adevărat este de multe ori considerabilă. Mulţi factori 
externi, nefavorabili, pot împiedica ca cele mai bune intenţii să devină 
fapte.  

Rezultând cele de mai sus, necesitatea planificării apare din 
următoarele patru întrebări: 

1. Unde sunt acum? 
2. Unde aş dori să fiu? 
3. Cum o să ajung acolo? 
4. Cum voi şti că am ajuns acolo? 
Un plan de afaceri bun îi ajută pe manageri şi întreprinzători: 
 să înţeleagă poziţia curentă a agentului economic pe piaţă şi în 

raport cu concurenţa; 
 să stabilească obiective realiste pentru afaceri; 
 să identifice resursele şi obstacolele şi să stabilească strategiile 

pentru a rezista; 
 să-şi îmbunătăţească experienţa profesională şi cunoştinţele; 
 să supravegheze şi să controleze realizarea performanţelor 

întreprinderii şi să ia măsuri colective când realizarea obiectivului e 
în pericol; 
 să obţină fonduri; 
 ajută pe cei din afară: finanţatori şi investitori. 

Având în vedere aceste consideraţii, planurile de afaceri se adresează 
unui public specific: 

 manageri - care doresc informaţii detaliate pentru fundamentarea 
deciziilor; 
 finanţatori şi investitori – care doresc să cunoască perspectivele 

afacerii; 
 proprietari – care doresc să încaseze dividente şi sunt interesaţi de 

bunul mers al întreprinderii; 
 alţii – interesaţi din diverse motive cum ar fi: furnizori, cercetători, 

mass-media, etc. 
Pentru ca un plan de afaceri să aibă un impact pozitiv asupra 

publicului ţintă, acesta trebuie să cuprindă date şi informaţii relevante, 
precise şi oportune privind afacerea, produsele, serviciile, tehnologia, preţ, 
concurenţa şi mediul de funcţionare, calitatea şi suficienţa resurselor, 
punctele forte şi slabe ale afacerii. 

Analiza financiară este parte a oricărui plan de afaceri şi: 
 indică modul în care se va plăti pentru strategiile alese, pentru 

opţiuni şi pentru activităţi şi realizează proiecţia performanţelor 
financiare şi a stării societăţii comerciale; 
 indică dacă şi în ce măsură societatea comercială poate să satisfacă 

aşteptările proprietarilor în perioada de realizare a planului. 
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Analiza financiară trebuie să-i convingă pe investitori că este 
suficient de sigură pentru a obţine finanţarea necesară, aceştia, ca şi 
băncile, fiind conduşi de anumite condiţii şi elemente de prudenţă 
financiară, în funcţie de care  ei evaluează cererile de finanţare. 

Procesul de conducere a unei activităţi economice din turismul rural, 
trebuie să ţină neapărat cont de obiectivele analizei financiare a agentului 
economic şi anume: 

 reducerea riscului prin planificare cum ar fi: penuria de lichiditate, 
împrumuturi exagerate, prudenţă exagerată faţă de împrumuturi, 
luarea prin surprindere de evenimente, etc.; 
 rezolvarea unor situaţii neprevăzute: dezastre naturale, servicii 

superioare calitativ din partea concurenţei, etc.; 
 reducerea costurilor de finanţare: dobânzi, comisioane, în special al 

costurilor de finanţare pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute; 
 obţinerea de fonduri externe agentului economic, pentru investiţii 

în domeniu sau pentru capital circulant care să menţină agentul 
economic în “viaţă” până ce va încasa venituri pentru serviciile 
prestate. 
Crearea unei infrastructuri turistice este poate elementul cel mai 

costisitor, dar se poate realiza fără exagerări, fiind de folosinţă 
îndelungată, cu efecte şi în sensul evitării altor categorii de investiţii, mai 
scumpe şi mai periculoase pentru mediul înconjurător. 

Totodată turismul rural poate fi impulsul dezvoltării unei adevărate 
mici industrii adiacente cum ar fi: meşteşuguri, artizanat, ce valorifică 
superior resursele locale, încărcându-le cu valoare adăugată. Pot renaşte 
meserii aproape uitate, se dezvoltă ateliere locale, deci se creează noi 
locuri de muncă pentru oameni care cel mai adesea sunt şi artizani şi 
agricultori, ceea ce este liniştitor. 

Turismul rural şi turismul în general reprezintă un fenomen 
caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale vieţii 
economice şi sociale. Turismul rural are ca obiect o producţie şu un 
consum de bunuri şi servicii, care concură la satisfacerea nevoilor 
turiştilor. Cuprinde o serie de activităţi cum ar fi: furnizarea de informaţii 
utile, comercializarea de vacanţe, efectuarea unor prestaţii: transport, 
cazare, alimentaţie, agrement, tratament, etc. 

Turismul are efecte benefice şi asupra nivelului de calificare şi 
instruire a forţei de muncă. Lucrătorul din turism, fie cel din cadrul unei 
agenţii, hotel sau pensiune agroturistică trebuie să aibă un orizont turistic, 
cultural, ştiinţific larg, să cunoască o limbă străină, să ştie să recomande un 
produs turistic, să ştie să alimenteze cererea, să se impună ca un tip plăcut 
societăţii din care face parte. 

Toate cele expuse ilustrează poziţia importantă a turismului rural în 
structura necesităţilor economice şi rolul său activ în procesul de 
dezvoltare şi modernizare a economiei locale şi naţionale. 
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