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THE INFLUENCE OF EXOGENOUS FACTORS ON
THE NUMBER OF ROMANIAN TOURISTS
Nicolae Adrian Mateia
Abstract: In the last decades, tourism has seen a rapid growth and it
became a major component of our society. Globalization and the
development of informational society have enabled a permanent
development of tourism and availability of tourist information which is
independent from time and space. In this context, we attempt to
determine the influence of income, Internet access and of other factors
on the number of tourists, using quantitative methods from Economic
Statistics.
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Evoluţia societăţii la nivel mondial a condus la dezvoltarea
turismului şi intensificarea circulaţiei turistice. Datorită specificului
său, antrenează dezvoltarea şi altor ramuri economice, cum ar fi
agricultura, comerţul, transportul, industria, construcţiile, serviciile.
Astfel spus, turismul este privit ca un factor stimulator al sistemului
economic global.
Influenţele economice ale dezvoltării turismului sunt at directe, c
şi indirect. Organizaţia Mondială a Turismului grupează aceste efecte în
globale, parţiale şi externe. Dintre acestea, primele se manifestă asupra
agenţilor, sectoarelor, variabilelor şi macrodimensiunilor fundamentale
ale economiei, iar cele externe, în domeniul socio-cultural, fizic şi al
resurselor umane.
Dezvoltarea turismului a fost şi este influenţat de o multitudine de
factori, care au fost grupaţi în funcţie de mai multe criterii:
- importanţa lor;
- natura social-economică;
- durata acţiunii lor;
- natura provenienţei şi sensul lor de intervenţie;
- profilul de marketing;
- efectul exercitat asupra turismului;
- gradul de atractivitate.

38

QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

Din punct de vedre al importanţei, factorii care influenţează
turismul sunt grupaţi în factori primari şi secundari. Cei mai cunoscuţi
factori primari sunt oferta turistică, veniturile populaţiei şi timpul liber.
Oferta turistică cuprinde potenţialul turistic ( resurse turistice
naturale şi antropice), baza tehnico-materială (infrastructura generală
utilizată şi în turism, baza tehnico-materială specifică) şi forţa de
muncă. În momentul actual, oferta turistică este la îndemana fiecăruia,
prin multitudinea canalelor media. Internetul fiind canalul de distribuţie
al produselor turistice care numără tot mai mulţi utilizatori.
Veniturile populaţiei pot fi privite ca principala condiţie pentru
manifestarea cererii turistice. Ele reprezintă un factor complex ce are
influenţe asupra intensităţii circulaţiei turistice prin creşterea numărului
de turişti, a duratei călătoriei, distanţei deplasării, realizării călătoriei
atât în interiorul, cat şi în afara graniţelor unui stat.
Timpul liber favorizează, la rândul său, deplasările. Acesta a
crescut prin diminuarea zilei de muncă, a săptămânii de muncă şi a
creşterii numărului de zile de concediu.
Aşa cum am prezentat, aceşti factori au o influenţă importantă
asupra turismului la nivel naţional şi internaţional. Influenţa lor se
observă in rezultatele economice înregistrate de-a lungul timpului.
Produsul intern brut (PIB) este un indicator macroeconomic ce
reflectă suma valorii de piaţă a mărfurilor şi serviciilor destinate
consumului final, produse în economia unei ţări, in interiorul său, pe o
perioadă de un an.
PIB =consum + investiţii + (exporturi - importuri)

La nivelul României, in structura PIB-lui se regăsesc următoarele
activităţi:
- agricultură, vânătoare, silvicultură;
- industrie;
- pescuit şi piscicultură;
- construcţii;
- comerţ;
- turism (hoteluri şi restaurante);
- transport, depozitare şi comunicaţii;
- alte servicii;
- impozite.
Contribuţia turismului românesc în PIB-ul României este de doar
1,9% în anul 2012, cu mult sub media aportului internaţional, care este
de 12%.
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De reţinut este faptul că plecările turiştilor români în străinătate
este considerat import, iar sosirile turiştilor străini în ţara noastră export.
In tabelul nr 1 se observă o diferenţă pozitivă a numărului de turişti
români care pleacă în afara ţării raportată la numărul turiştilor români
care rămân în ţară, fapt ce implică o valoare mică a contribuţiei
turismului (în special a numărului de turişti) în PIB-ul României
O analiză a evoluţiei a numărului de turişti, şomeri, PIB-lui şi a
utilizatorilor de internet poate crea o imagine asupra turismului
romanesc.
Din cele expuse pe scurt anterior, numărul turiştilor români care
cumpără produse turistice în ţară dar şi afară, consider că poate fi
influenţat de numărul de şomeri, numărul utilizatorilor de Internet şi de
evoluţia economiei naţionale (PIB).
Thus from statistics we know the following data:
Table nr. 1.

For Romanian tourists that leave the country we have the
following data (ANOVA):
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On the overall, the three factors have statistically a significant
influence on the total number of tourists who go abroad, the calculated
value of Fischer test being 46.78> 16.25 critical value, with a
probability of 99%.
Using the Student test only the GDP has statistically a significant
influence on the number of tourists.
Of linearity theories we check three of them:
Errors Homoscedasticity:
The Goldfeld-Quandt test gives us the following value: GQ =
0.26 <161.4, thus resulting that the model is homoscedastic.
Error autocorrelation:
The value of the Durbin Watson test is 1.97 and the condition
d2

DW

4 d 2 is met, meaning that the errors are not auto

correlated.
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Multi co-linearity:
Table nr. 2

r
R2
From the above table it can be observed that x1 / x j
, meaning
there isn’t strong multi co-linearity among the exogenous variables,
according to Klein's criterion.
For the number of arrivals of Romanian tourists at
accommodation establishments in Romania the following results are
obtained (ANOVA):
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The three factors have statistically a significant influence on the
total number of arrivals of Romanian tourists in the country, the
calculated value of Fischer test was 34.78 > 16.25 critical values, with a
probability of 99%.
Using the Student test, only the number of unemployed has a
statistically significant inverse influence on the number of arrivals of
Romanian tourists in the accommodation in Romania.
Of linearity theories we check three of them:
Errors Homoscedasticity:
The Goldfeld-Quandt test gives us the following value: GQ =
1,98 <161.4, thus resulting that the model is homoscedastic.
Error autocorrelation:
The value of the Durbin Watson test is 1.98 and the condition
d2

DW

4 d 2 is met, meaning that the errors are not auto

correlated.
Multi co-linearity:
Table nr. 3.

r
R2
From the above table it can be observed that x1 / x j
, meaning
there isn’t strong multi co-linearity among the exogenous variables,
according to Klein's criterion.
Conclusions
From the data discussed earlier it is obvious that the first factor,
and most important that influences tourism is the Income (GDP), which
is primarily reflected on the number of Romanian tourists that go
abroad, while the number of unemployed has a reverse influence on the
number of tourist arrivals at accommodation structures in Romania.
In exchange, the number of Internet users has no significant
influence on the number of tourists, although it is on growing, and the
online offer is quite varied.
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