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The impact of political changes and terrorism on tourism demand. Case studies: Turkey,
Israel, Jordan. Terorism, in all its forms, has become increasingly present in our daily lives and since the beginning
of the millennium has had an increment influence especially on the economy. On the other hand, the tourism
phenomen has taken on a global dimension, involving hundreds of millions of people annually who travel to and from
different parts of the Globe. Understanding the link between tourism and political instability is vital for any nation.
The three case studies the author chose to analyse are: Turkey, Israel and Jordan. Turkey, one of the most visited
countries in the world, registered a dramatic decrease of number of tourists în 2016 of the results of terorist
attacks, but also the degradation of diplomatic relationships with both Russia and the European Union. Israel, this
small country bordering Mediterranean Sea, has been facing wars and tensions since its inception, and this has
prompted several terrorist groups to built bases here. Although the country is known for religious tourism and many
tourists choose to come here to visit places described in biblical stories, the authorities are facing great problems
from both Palestinians and Ghaza Strip rebels. Jordan is one of the most disadvantaged countries when it comes to
geographical position, but dispate this fact, the state manage to reduce the terrorism index to very low values before
the outbreak of the Syrian War. Currently, Jordan is one of the nations that is making considerable efforts to change
the development strategy in the field of tourism and to prove to tourists that despite its geographical position, it
remains a safe country.
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Introducere
Turismul a devenit un fenomen extrem de important în epoca actuală, constituind principala formă
de relaxare a oamenilor, dar şi un sector economic major, cu venituri semnificative. Marea problemă a
acestui sector economic este că prezintă o sensibilitate foarte mare la instabilitatea politică, la schimbările
economice sau sociale care au loc într-o ţară, dar mai ales la ceea ce numim în prezent terorism
internaţional.
Atunci când se încearcă o analiză a unei regiuni atât de complexe, cum este cea a Orientului
Mijlociu, este esenţial ca autorul să cunoască istoria zonei în cauză. Cuvântul care ar descrie cel mai bine
istoria regiunii este „instabilitate”. Încă din timpuri biblice Orientul Mijlociu a fost măcinat de numeroase
conflicte, războaie, confruntări interetnice, iar acest lucru a fost posibil datorită unei lungi locuiri a acestui
teritoriu, vechea Mesopotamie, marile imperii care au luat naştere mai târziu s-au luptat pentru hegemonie
şi expansiune teritorială. Până la apariţia statelor, pe care noi le cunoaştem astăzi, popoare întregi s-au
format şi au dispărut în această parte a lumii care este doar la un pas de Europa (Mansfield, 2016; Lewis,
2014). Odată cu nevoia de cunoaştere tot mai mare a oamenilor au apărut noi forme de turism şi noi
destinaţii turistice. Orientul Mijlociu ar putea fi una dintre cele mai atractive zone ale lumii dacă numărul
conflictelor ar scădea. Pentru multe state, inclusiv Turcia, turismul reprezintă un sector economic major
(Duman, Tosun, 2010) cu o importantă contribuţie la PIB-ul ţării (Keskin, Cansiz, 2010, Akkemik, 2012).
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Deşi multe ţări încearcă o diversificare a formelor de turism şi a serviciilor, acest lucru nu ajută în
contextul unor tensiuni politice majore (Duman, Kozak, 2010; Duman, Tosun, 2010; Okuyucu, 2013;
Demir, Saribaş, 2014; Vardari, Krasniqi, 2019). Modul în care cel mai recent eveniment din Orientul
Mijlociu, "Primăvara Arabă" (Abdelsalam, 2015), care a atras după sine Războiul Sirian, a influenţat decisiv
cererea turistică din regiunea MENA, este extrem de clar pentru cunoscătorii zonei (Alvarez, Korzay,
2008; Abdelsalam, 2015; Allan, Alkushman, 2019; Beirman, 2002; Karl at al., 2017).
În ultimul timp, se remarcă o conştientizare a legăturii dintre fenomentul turistic şi terorism în
diferite regiuni ale lumii (Albu, 2016, Eyuboğlu, Eyuboğlu, 2018). Dacă în urmă cu câţiva ani, această
legătură nu trezea prea mult interes, în prezent aceasta este tot mai studiată de specialiştii în domeniu.
Fenomenul terorist nu a luat naştere în societatea contemporană, la fel cum nici turismul nu a apărut
acum. Terorismul există încă din Antichitate sub forme puţin diferite de cele din prezent, însă un lucru s-a
menţinut: dorinţa de a provoca teroare (lb. latină - terorism = terror, terroris) (Law, 2016). Acest
fenomen a devenit din ce în ce mai prezent în viaţa noastră în contexul globalizării şi a deschiderii
graniţelor între cât mai multe state, şi astfel s-a ajuns la ceea ce numim în prezent terorism internaţional
(Atanasiu et al., 2014; Lungu, 2013).
Scopul acestui studiu este realizarea unei corelaţii între fenomenul turistic şi instabilitatea politică,
având ca şi studiu de caz Orientul Mijlociu. Această regiune se bucură de multe situri aflate pe lista
Patrimoniului Mondial UNESCO, dar în ciuda acestui fapt, turismul în regiune nu este înfloritor din cauza
conflictelor armate care au izbucnit în zonă încă de la începului acestui mileniu. Pentru a elabora un studiu
reprezentativ, am ales Turcia, Israel şi Iordania deoarece sunt unele dintre cele mai cunoscute destinaţii
turistice din regiune, grav afectate, fie de situaţia politică internă a ţării fie de conflictele de la graniţe.
Metodologie
Pentru elaborarea studiului am folosit metodele analitică şi sintetică, prin intermediul cărora a fost
analizat fenomenul turistic din regiune, cu precădere din ţările menţionate, o atenţie deosebită fiind
acordată factorului politic şi a modului în care terorismul este prezent aici. De asemenea, aplicarea
metodei analitice a fost extrem de utilă în interpretarea datelor turistice pe care le-am descărcat de pe
site-uri de specialitate. Datele folosite în cadrul studiului sunt reprezentate de numărul de turişti din
Turcia, Israel şi Iordania, care ulterior au fost prelucrate folosind programul Microsoft Excel. Prelucrarea
datelor a permis transpunerea acestora în grafice pentru a evidenţia mai bine modificările survenite în
numărul sosirilor turistice. Datele privind numărul turiştilor au fost luate de la baza de date globala numită:
CEIC (Global Economic Data, Indicators, Charts & Forecasts). De asemenea, am utilizat şi indicele de
terorism, preluat din raportul anual Global Terrorism Index 2018, dar şi date publicate de Institute for
Economics and Peace. Pe baza graficelor obţinute, am putut folosi metoda comparativă prin intermediul
căreia am realizat o corelaţie între numărul sosirilor turistice dintr-o anumită perioadă şi valoarea indicelui
de terorism.
Rezultate
Aşa cum am menţionat anterior, rezultate studiului sunt relaţionate comparaţiei datelor privind
sosirile turiştilor şi indicele de terorism. Primul lucru observat atunci când comparăm cele două grafice
este că relaţia dintre ele este invers proporţională, atunci când indicele de terorism are o valoare mare,
numărul turiştilor este în scădere.
În ceea ce priveşte Turcia, sectorul turistic este unul dintre cele mai importante sectoare ale
44

ANALELE ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMÂNIA, Vol. X, nr. 10/2019

economiei. Aşa cum se observă şi pe figura 1, numărul turiştilor a fost în creştere până în anul 2014, iar
începând cu 2015 acesta înregistrează o scădere uşoară pe fondul tensiunilor care apar în ţară. La sfârşitul
lunii iulie 2015, izbucneşte cea de-a treia fază a conflictului kurd-turc dintre diferite grupări insurgente
kurde şi guvernul turc, în urma tentativelor diplomatice eşuate de a pune capăt acestui lung conflict (ISDP,
2016). Tot în 2015, Turcia doboară un avion militar rus în timpul unei misiuni de bombardament din Siria
(Ataman, Özdemir, 2018). Rusia, cel de-al doilea partener comercial al Turciei, impune sancţiuni
economice (Öncel, Liapina, 2018). Uniunea Europeană ajunge la o înţelegere prin care Turcia restrânge
fluxul migranţilor în Europa, în schimbul a 3 miliarde de euro (3,17 miliarde de dolari) şi a concesiilor
privind negocierile de aderare la UE.

Fig. 2. Indicele de terorism în Turcia
(Sursa: tradigeconomics.com/ institute for
economics and peace)

Fig. 1. Turişti sosiţi în Turcia în perioada
2005 – 2016
(Sursa datelor: www.ceicdata.com/World Bank)

În 2016, industria turistică se prăbuşeşte, pe fondul mai multor evenimente care descurajează
turiştii să vină în Turcia. Primul este atacul cu bombă asupra convoiului militar din capitala Ankara, care
ucide cel puin 38 de persoane. O fracţiune kurdă revendică atacul. Al doilea este atacul cu maşină capcană
din Ankara, care ucide 37 de persoane (Montague et al., 2016). Aceeaşi fracţiune kurdă revendică atacul
(Montague et al., 2016). Se creează tensiuni cu UE, după ce preşedintele Erdogan afirmă că acordul privind
restricţionarea fluxurilor de migranţi s-ar putea prăbuşi dacă turcii nu vor beneficia de acces fără vize în
UE. În acelaşi an are loc un atac cu bombă asupra aeroportului Ataturk din Istanbul şi sunt ucise 42 de
persoane, inclusiv 13 cetăţeni străini (Montague et al., 2016). Autorităţile turceşti consideră că atacul
poartă semnele ISIS. Ulterior, are loc lovitura de stat eşuată, care dorea înlăturarea lui Erdogan.
Toate aceste evenimente au un impact semnificativ asupra fluxurilor de turişti, iar pe cel de-al
doilea grafic (fig. 2) se observă cel mai bine evenimentele. În toţi cei 8 ani de-a lungul cărora s-a desfăşurat
studiul, ţara apare cu valori peste jumătate la rata de impact. Aşa cum am menţionat anterior, cel mai
afectat an a fost 2016, atunci când indicele depăşeşte valoarea de 7 ca impact. Indicele terorismului în
Turcia a scăzut la 7,04 în 2017, de la 7,52 în 2016.
Aşadar, principalele motivele care au dus la declinul industriei turistice sunt: o creştere generală a
violenţei politice, tensiunile politice cu Rusia, şi atacurile teroriste, dar şi imaginea proastă a politicilor din
ce în ce mai dure ale lui Erdogan (Altunışık, 2015, Aras, 2017) şi chiar deprecierea lirei turceşti (Maitah et
al., 2017).
Israelul este a doua ţară pe care o voi analiza în cadrul acestui studiu. Deşi nu are o suprafaţă
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mare, ţara poate fi considerată un muzeu în aer liber atât datorită bogăţiilor cadrului natural, cât şi celor
antropice, în special obiective legate de evenimente religioase. Pe teritoriul Israelului, cea mai practicată
formă de turism este cel religios, însă acesta se combină şi cu alte forme de turism precum cel cultural,
istoric şi chiar litoral, datorită lungimii mari a zonei de coastă (188 km.) (Ministry of the Environment
Planning Department, 2000).
Analizând graficul turiştilor sosiţi în Israel (Fig. 3) putem aprecia că de-a lungul timpului acest
sector a înregistrat variaţii ale numărului de turişti, însă în prezent are o tendinţă ascendentă. Această
creşte se datorează, în special, deschiderii unor noi rute aeriene din Islanda, Miami, Shanghai, America de
Sud şi New Delhi (Amir, 2018). Prin comparaţie, se observă că indicele de terorism pe teritoriul Israelului
este destul de ridicat, ţinând cont de numeroasele grupări teroriste care acţionează aici şi în Palestina.
Creşterea tensiunilor provocate de atacurile cu rachete din Gaza asupra Israelului şi zborurile israeliene
asupra Fâşiei Gaza cresc riscul de atacuri teroriste în Israel. O creştere accentuată a indicelui de terorism,
deci a instabilităţii în ţară, se observă în anul 2014, fiind corelată cu o scădere a numărului de turişti în
acelaşi an (Fig. 3,4).

Fig. 4. Indicele de terorism în Israel (Sursa: TRADIGECONOMICS.COM/ INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE)

Fig. 3. Turiști sosiți în Israel în perioada 2005 –
2018 (Sursa datelor: https://
www.jewishvirtuallibrary.org/tourism-in-israel)

La data de 8 iulie 2014, după ce mai mult de 80 de rachete au fost lansate din Fâşia Gaza, Israelul a
lansat o operaţiune militară împotriva Hamasului şi a Jihadului Islamic Palestinian din Fâşia Gaza.
Operaţiunea a fost precedată de o lună de escaladare a violenţei care a început cu răpirea şi asasinarea a
trei adolescenţi israelieni de către ofiţerii Hamas din Cisiordania şi a continuat cu arestarea liderilor
Hamas şi dezmembrarea instituţiilor Hamas din Cisiordania de către Forţele de Apărare Israeliene
(Ministerul Afacerilor Externe din Israel, 2015).
De asemenea, în anii următori, deşi se înregistrează scăderi ale indicelui de terorim, acesta este
încă prezent prin mai multe atacuri. În anul 2016 au avut loc mai multe evenimente care au avut rolul de a
speria atât populaţia cât şi turiştii: în ianuarie şi iunie 2016, au existat atacuri de arme de foc în centrul Tel
Avivului, uciderea şi rănirea trecătorilor; în martie 2016, o persoană a fost ucisă şi alte nouă persoane au
fost rănite într-un atac cu un cuţit în Jaffa, la sud de Tel Aviv; în aprilie 2016, un dispozitiv exploziv a fost
detonat într-un autobuz din Ierusalimul de Sud care a rănit pasagerii şi trecătorii (Ministerul Afacerilor
Externe din Israel, 2019). Şi în anul 2017 au existat mai multe evenimente menite să provoace teroarea în
ţară, însă acest lucru nu i-a descurajat pe turişti, indicele de terorism menţinându-se la cea mai mică
valoare din ultimii ani - 4,58 (Fig. 4).
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Cel de-al treilea studiu de caz este Iordania, a cărei poziţie geografică îi oferă instabilitate în ceea
ce priveşte fluxurile turistice deoarece este înconjurată de trei dintre cele mai tumultoase ţări ale lumii:
Israel, Siria şi Irak. Tradiţia „turistică” a Iordaniei este una veche, oamenii fiind foarte ospitalieri (Shdeifat
et al., 2006). Caravanele de cămilă au legat legendara autostradă a regelui, transportând tămâie în schimbul
mirodeniilor, în timp ce comercianţii Nabatai, legionarii romani, armatele musulmane şi cruciaţii au trecut
pe aici (Shdeifat et al., 2006), lăsând în urmă monumente impresionante. Aceste monumente, inclusiv
amfiteatrele romane, castelele cruciadelor şi mozaicurile creştine, au fascinat ulterior călătorii care au
venit aici în căutarea antichităţii şi a originii credinţei.
În ciuda poziţiei geografice, Iordania este una dintre cele mai sigure ţări ale lumii. Conform
„Raportului de lege şi ordine al lui Gallup” din 2017, aceasta se situa pe locul 9 (din 135) în lume atunci
când evaluează sentimentul securităţii personale, prin comparaţie Statele Unite au ocupat locul 26.
Analizând graficul sosirilor turistice în Iordania (Fig. 5) observăm că acesta înregistrează variaţii,
alternând perioadele de creştere cu cele în care numărul turiştilor a scăzut. Se estimează că începând cu
anul 2011, turismul a scăzut cu 66%. Aceste oscilaţii se datorează, bineînţeles, tensiunilor din regiune.
Istoric vorbind încă de la sfârşitul secolului al XX-lea Iordania a suferit din cauza tensiunilor din regiune,
astfel putem vorbi despre: prima intifadă1) a avut loc din 1987 până în 1993, cea ce-a doua intifadă, sau
intifada de la Al-Aqsa, a început la sfârşitul lunii septembrie 2000 şi se presupune că s-a încheiat la sfârşitul

Fig. 5. Turiști sosiți în Iordania în perioada
2005 – 2016
(Sursa datelor: www.ceicdata.com/World Bank)

Fig. 6. Indicele de terorism în Iordania
(Sursa: TRADIGECONOMICS.COM/ INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE)

lunii februarie 2003 (Brym et al., Enciclopedia Britannica). Apoi a urmat Războiul din Irak, în 2008
recesiunea globală, iar mai recent, ceea ce se vede şi pe grafic Primăvara Arabă, totul culminând cu
Războiul Sirian. Nu există restricţii în vizitarea Iordaniei, doar o fâşie de 2 mile de-a lungul graniţei cu Siria,
unde turiştilor li se recomandă să nu ajungă, însă este oricum departe de punctele de interes turistic.
Numărul de vizitatori a ajuns la aproape 4,2 milioane în 2017, iar obiectivul autorităţilor este de a
creşte numărul turiştilor din Iordania până la 7 milioane până în 2020. „Iordania s-a dovedit a fi un paradis
al păcii într-o zonă aflată în criză, dar multe locuri din lume sunt în criză”, conform declaraţiilor ministrului
1) Revolta palestiniană împotriva ocupației israeliene a Cisiordaniei şi a Fâşiei Gaza. Prima intifadă a durat
între 1987 şi 1993, iar cea de-a doua a început în septembrie 2000. La sfârșitul lunii februarie 2003, sursele israeliene
au dezvăluit un document transmis de către autoritatea palestiniană. Acesta a oferit un angajament palestinian de a
opri operațiunile armate împotriva Israelului în schimbul retragerii treptate a armatei israeliene în locațiile sale ocupate în septembrie 2000 (Brym et al., Enciclopedia Britannica).
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turismului, Lina Mazhar Annab (Morris, 2018). Economia ţării a fost puternic afectată de impactul combinat
al crizei financiare internaţionale şi primăvara arabă în Siria şi Irak.
Recent, Iordania „încearcă să îşi schimbe abordarea în domeniul turismului” (Morris, 2018). S-au
identificat diferite segmente: turism de aventură, cultural, arheologic, medical şi religios, cu câteva situri
biblice din Iordania.
Deşi Iordania era considerată una dintre cele mai sigure ţări ale lumii, odată cu izbucnirea
conflictului sirian la graniţe, acest lucru s-a schimbat. Înainte de 2011, ţara a redus indicele de terorism sub
5, însă după anul „Primăverii Arabe” acesta creşte simţitor (Fig. 6). În ultimii ani s-au înregistrat o serie de
incidente, dintre care majoritatea au vizat forţele de securitate locale. Se remarcă anul 2016, ca fiind „cel
mai negru an” pentru Iordania: în iunie un atac cu maşină capcană a ucis mai mulţi soldaţi în apropierea
unei tabere de refugiaţi, la graniţa cu Siria (Hume et al., 2016). La 18 decembrie 2016, 10 persoane au fost
ucise, inclusiv 3 civili, şi cel puţin 29 de oameni au fost răniţi într-un atac terorist la Kerak; nu este clar
dacă turiştii au fost vizaţi în mod deliberat. Autorităţile din Iordania au întrerupt cu succes o serie de
atacuri planificate şi au făcut numeroase arestări (Asharq Al-Awsat, 2018). Indicele de terorism în Iordania
a scăzut la 3,40 în 2017 de la 3,79 în 2016.
Concluzii
Regiunea Orientului Mijlociu, prin numeroasele conflicte care au izbucnit aici de-a lungul timpului,
poate fi considerată una dintre cele mai instabile regiuni ale lumii. Zona este cunoscută ca şi „leagănul
civilizaţiei” dispunând de un patrimoniu cultural impresionant, marile imperii ale antichităţii lăsând multe
mărturii ale existenţei lor pe aceste meleaguri.
Raportându-mă la exemplele de mai sus, se observă că o escaladare a violenţei a dus la scăderea
numărului de turişti. Pe lângă problemele deja existente aici, terorismul a devenit o ameninţare majoră
care distruge stabilitatea regiunii. Multe grupări teroriste au găsit „teren fertil” în Orient pentru acţiunile
lor. Terorismul este una dintre cele mai mari ameninţări în momentul actual, şi nu doar pentru statele pe
teritoriul cărora acţionează în mod obişnuit, ci pentru întreaga planetă.
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