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Traducere  nonformală 
Proiectul Twinning “Suport pentru promovarea patrimoniului cultural in Republica Moldova 

prin păstrarea și protecția acestuia” 
(MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) 

 

Dacă impactul pozitiv al culturii ca factor de dezvoltare și creștere nu mai este supus discuțiilor  într-

un discurs politic mai larg, potențialii beneficiari precum și factorii de decizie au adesea nevoie de 

fapte și cifre pentru a demonstra acest impact și, eventual, pentru a-l cuantifica. În această 

perspectivă, pe parcursul ultimelor decenii a fost înregistrată o creștere majoră a numărului de studii 

atît academice, cât și instituționale,  care încearcă să cuantifice rolul patrimoniului în dezvoltarea 

economică; studiile instituționale fiind drept o pre-condiție pentru politicile culturale argumentate. 

Pe de altă parte, dacă cuantificarea impactului culturii este o condiție majoră pentru politicile 

culturale argumentate, la fel de importantă este și abordarea metodologică a datelor. Este important 

de a sublinia faptul că documentele UE implică, în mod constant, statistici de calitate, comparabile 

privind cultura. Studiile privind impactul economic trebuie să fie fiabile și repetabile, să sprijine în 

mod consecvent implementarea politicilor culturale. 

 Patrimoniul cultural contează pentru Europa: cei patru piloni ai dezvoltării durabile 

Printre studiile și proiectele susținute de UE, proiectul Patrimoniului Cultural contează pentru Europa 

(CHCfE) a avut ca scop probarea impactului pozitiv al patrimoniului ca motor al dezvoltării durabile 

într-un cadru de abordare integrată. CHCfE identifică ca domenii de impact "patru piloni" ai 

dezvoltării durabile specificați în Declarația Hangzhou din 2013, echivalenți cu pilonii tradiționali 

economici, sociali și de mediu, suplimentar cei culturali. Venind cu un șir de studii de caz, analiza 

vizează să ilustreze faptul că investițiile în patrimoniul cultural pot  fi privite ca  "investiție în amonte/ 

de jos in sus" ", care au  potențialul de a livra importante "beneficii în aval/de sus în jos" pentru 

domeniile în considerare. Conform rezultatelor proiectului, domeniul economic a înregistrat cel mai 

pozitiv impact (81%), urmat de domeniul social (51%) cultural (46%) și cel de mediu (16%). 

 

 Italia: Raportul Symbola – Unioncamere 

În Italia, în conformitate cu raportul anual Symbola - Unioncamere, sectorul cultural și creativ a 

generat, în 2016, aproape 90 de miliarde de euro, 6% din PIB, aproximativ 1,5 milioane de persoane 

fiind angajate în sector. Raportul identifică cinci macro-domenii productive din cadrul industriilor 

culturale și creative și încearcă să cuantifice contribuția economică a tuturor activităților care nu sunt 

strâns relaționate cu dimensiunea culturală, dar sunt caracterizate de sinergii strânse cu sectorul 

creativ. Pentru fiecare euro produs de sectoarele precum arhitectura, comunicarea sau protecția 

monumentelor, 1.8 EUR sunt generate pentru alte domenii. Producția culturală are un efect 

multiplicator pentru alte sectoare economice și devine o componentă fundamentală a creșterii 

economice și a ocupării forței de muncă. Un exemplu evident este prezentat de interacțiunea strânsă 

dintre patrimoniul cultural și turism: în acest caz, întregul lanț de servicii culturale produce 250 de 

miliarde de euro, echivalentul a 16,7% din PIB-ul național italian. 



   
 

Twinning Project MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) 
Support to promote cultural heritage in the Republic 
of Moldova through its preservation and protection 

 
 

2 
 

 

 

Este de menționat faptul că, în general, conform unor astfel de studii și concentrându-ne asupra 

Europei, turismul, luat  separat, reprezintă o perspectivă limitată  a contribuției economice pozitive a 

patrimoniului cultural. Renovarea și întreținerea reprezintă mai mult de un sfert din valoarea 

industriei construcțiilor din Europa. Valorile proprietăților rezidențiale din cartierele istorice 

depășesc proprietățile comparabile din contracțiile moderne. Întreprinderile tind să fie localizate în 

aceste zone istorice, deoarece este mai ușor să atragă specialiști și expatriați pentru a locui și a lucra 

în astfel de perimetre. Un exemplu elocvent este cel al companiilor bazate pe cunoștințe, care sunt 

amplasate în zone bogate din punct de vedere cultural din orașele istorice. Acestea, precum și alte 

întreprinderi caută, adesea, clădiri istorice care pot fi transformate în spații de birouri pentru sedii. 

Astfel, patrimoniul cultural permite, de asemenea, inovarea și sporește competitivitatea pe termen 

lung a economiei europene. 

 Franța: Misiunea comună a Inspectoratului General al Afacerilor Culturale și 

Inspectoratului General al Finanțelor privind agregatele economice ale culturii 

Elaborând o metodologie specifică, în 2013, Franța a promovat la cele mai înalte niveluri o cercetare 

instituțională care vizează măsurarea valorii patrimoniului. Inspectoratului General pentru Afaceri 

Culturale și Inspectoratului General al Finanțelor le-a fost încredințată o misiune comună asupra 

agregatelor economice ale culturii. Luând act de faptul că statisticile culturale nu măsoară pe deplin 

rolul sectorului cultural în economie și nu sesizează în mod cuprinzător și coerent problemele din 

sector, cei doi miniștri au decis să evalueze ponderea culturii în economie și să determine pârghiile 

pentru a utiliza pe deplin potențialul de creștere. 

Misiunea a utilizat  datele conturilor naționale elaborate de Institutul Național de Statistică și Studii 

Economice (INSEE), precum și cadrul conceptual și statistic al economiei culturale a UNESCO și UE. 

Astfel, misiunea și-a fundamentat "perimetrul cultural" în baza Nomenclatorului francez de activități 

(NAF) și Nomenclatorului activităților Comunității Europene (NACE). De asemenea, au fost luate în 

considerare și activitățile culturale indirecte (activități care nu sunt culturale în sine, dar sunt 

relaționate în mod inextricabil cu existența unor activități culturale, de exemplu sectorul 

construcțiilor specializat în reabilitarea monumentelor istorice). În cele din urmă, activitățile culturale 

au fost clasificate în unsprezece sectoare coerent economice: performanța în direct, patrimoniul, 

artele vizuale, presa, cartea, audiovizualul, publicitatea, arhitectura, industria cinematografică, 

imaginea și sunetul, accesul la cunoaștere și cultură. 

 

Activitatea misiunii instituționale face posibilă efectuarea unei evaluări obiective a contribuției 

macroeconomice a culturii. Bazându-se pe un scop cultural coerent, aceasta ar trebui să permită, în 

viitor, asigurarea unei consecvențe consistente printr-o actualizare regulată. 

 Cu referire la rezultatele cantitative (statisticile din 2011): valoarea adăugată a activităților culturale 

în Franța s-a majorat la 57,8 miliarde EUR (44,5 miliarde EUR pentru activități culturale specifice și 

13,3 miliarde EUR pentru activități culturale indirecte). Această sumă, care definește "valoarea 

adăugată a culturii în Franța", reprezintă 3,2% din suma valorii adăugate a economiei franceze. 
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Aceasta este cea mai apropiată evaluare a ceea ce se poate numi "PIB cultural". Această valoare 

adăugată a activităților culturale în Franța este echivalentă cu valoarea adăugată a agriculturii și a 

industriei alimentare (60,4 miliarde EUR); fiind de șapte ori mai mare decât valoarea industriei 

automobilelor (8,6 miliarde de euro), de patru ori mai mare decât valoarea industriei chimice (14,8 

miliarde euro) sau de asigurare (15,5 miliarde de euro) și dublul față de sectorul telecomunicațiilor 

(25,5 miliarde de euro). Ulterior, pentru a măsura contribuția globală a culturii la economie, 

misiunea a adăugat la perimetrul definit mai sus (57,8 miliarde euro), efectele "induse" de activitățile 

culturale (doar cela "specifice"): contribuția culturii la economia, astfel definită de misiune, 

reprezintă un total de 104,5 miliarde de euro. 

În plus, la nivelul statisticilor regionale, misiunea a fost capabilă să demonstreze că teritoriile care au 

beneficiat de implantare culturală au fost, în medie, mai eficiente în raport socio-economic decât alte 

teritorii comparabile. Deci, misiunea a corelat în mod pozitiv prezența unei reglementări culturale cu 

dezvoltarea socio-economică a unui teritoriu.  

 Marea Britanie: evaluarea impactului de către Historic England 

Historic England, o instituție publică a Guvernului britanic, responsabilă pentru protejarea mediului 

istoric al Angliei, în 2016 a solicitat o evaluare de impact pentru a estima influența economică 

națională și regională al sectorului patrimoniului. Analiza, axată pe domeniile – subiecte ale 

intervențiilor recente, a utilizat măsuri de evaluare a impactului economic, cum ar fi: patrimoniul 

relaționat turismului, rolul patrimoniului în transformarea orașelor, activitatea comercială, în special 

a industriilor creative, în clădirile istorice, cererea sectorului construcțiilor pentru servicii de reparare 

și mentenanță a clădirilor istorice, piața proprietăților istorice, investiții în cercetare și expunerea 

siturilor arheologice,  educație. 

Este demonstrat faptul că patrimoniul atrage milioane de vizitatori în fiecare an, reprezentând o 

sursă de ocupare a forței de muncă, oferind spații pentru afaceri, locuințe și contribuind la 

diminuarea declinului în orașe. Principalele constatări ale studiului sunt următoarele: în anul 2014, 

patrimoniul a generat 11,9 miliarde lire sterline în valoare adăugată brută (VAB) în Anglia. Dacă se 

iau în calcul efectele indirecte și induse, contribuția patrimoniului la VAB crește la 22 miliarde lire 

sterline. Aceasta este echivalentă cu 2% din VAB națională.  

Turismul patrimonial a generat de 16,4 miliarde lire sterline cheltuielile efectuate de vizitatorii 

interni și internaționali; repararea și întreținerea clădirilor istorice a generat direct 9,6 miliarde lire 

sterline în sectorul construcțiilor. În segmentul de patrimoniu sunt angajați 278 000 persoane, iar 

turismul, avînd impact direct, indirect și indus a oferit 742 000 de locuri de muncă. 

 

 USA: Consiliul Consultativ privind raportul de conservare istorică  

Raportul din 2011 efectuat la solicitarea Consiliul consultativ pentru conservarea istorică, o agenție 

independentă a Guvernului SUA, a vizat identificarea unui număr finit de indicatori care ar putea fi 

utilizați pentru a măsura în mod regulat și credibil impactul economic al conservării istorice. Raportul 

elucidează cinci domenii de cercetare care demonstrează (direct sau indirect) corelația dintre 

conservarea istorică și economie, și anume: locurile de muncă, valorile proprietății, turismul 

patrimonial, măsurările de mediu și revitalizarea orașului. La rândul său, analiza sistematică a 
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impactului economic a ținut cont de modul în care economiile regionale  au reacționat la schimbările 

de proiect si program, aplicând metoda de estimare a coeficienților regionali de intrare-ieșire 

cunoscuți sub denumirea RIMS-II (Regional Industrial Multiplier System-II) elaborata de Biroul de 

Analiza Economică al SUA. 

 Un studiu din Colorado 

Astfel de indicatori au fost frecvent prezenți în studiile din SUA. Un raport din 2005 al Clarion 

Associates privind beneficiile economice ale conservării istorice din Colorado, analizează impactul 

economic al statului, relaționat cu reabilitarea clădirilor istorice și a turismului patrimonial. Acesta 

este canalizat pe aspecte economice deosebit de importante pentru proprietarii și utilizatorii 

proprietăților istorice, cum ar fi disponibilitatea locuințelor la prețuri accesibile în cartierele mai vechi 

și tendințele privind valoare proprietăților în cartierele istorice rezidențiale. Autorii consideră că 

conservarea istorică nu ține doar de  protejare și aprecierea trecutului, dar reprezintă o  strategie - 

cheie pentru planificare comunitară de succes și dezvoltare economică. Din 1981, activitățile de 

reabilitare din Colorado au creat aproape 29 000 locuri de muncă și au generat în total impacturi 

economice directe și indirecte de peste 2 miliarde de dolari. În anul recent, turismul cultural din 

Colorado a generat impacturi economice directe și indirecte de 3,4 miliarde de dolari și încă 60,964 

locuri de muncă în întreaga țară, fiind perceput ca o industrie cheie. 

 Un studiu in Florida 

Potrivit Departamentului de Stat din Florida, impactul total al conservării istorice în Florida 

reprezintă  4,2 miliarde de dolari pe an. Aceasta include impactul creării de locuri de muncă, a 

veniturilor generate, a creșterii produsului brut și a taxelor de stat și locale. În 2000 au fost create, 

prin intermediul activităților istorice de conservare, 123.242 de locuri de muncă în sectoarele de 

producție, comerțul cu amănuntul, servicii și construcții. Oficialii de stat estimează că 60-70% din 

bugetul destinat proiectului istoric de reabilitare este achitat pentru forța de muncă, bani de care 

beneficiază în primul rând angajații locali. Aproximativ 42,9 milioane de turiști au vizitat situri 

istorice, muzee istorice, parcuri de stat și situri arheologice, cheltuind un total de 3,7 miliarde de 

dolari. 

De asemenea, statisticile din Florida confirmă faptul că activitățile de conservare contribuie la 

menținerea valorii proprietății în cartiere istorice. Într-un studiu ce vizează 18 cartiere istorice și 25 

de cartiere rezidențiale ne-istorice din întreaga Florida, nu exista nici o constatare că conservarea 

istorică ar genera reducerea valorii bunurilor. De fapt, a contribuit la o creștere a valorii proprietății 

în cel puțin 15 cazuri. Un exemplu poate fi găsit în districtul istoric Springfield din Jacksonville, unde 

valorile proprietăților au fost dublate grație eforturilor de reabilitare. 

 

 Atelierul de lucru Australian: analiza cost-beneficiu și indicatorul DPC pentru bunurile 

necomerciale 

Atelierul de lucru Economia patrimoniului: integrarea costurilor și beneficiilor patrimoniului în 

procesul decizional din cadrul Guvernului (Canberra, octombrie 2007) organizat de Departamentul 

australian al mediului și a resurselor de apă, a determinat Guvernul Australian să recunoască 

importanța evaluării, prin analiza economică, a contribuției patrimoniului la dezvoltarea societății. 

Unele dintre subiectele atelierului s-au axat pe analiza cost-beneficiu, printr- o succesiune logică de 
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pași: identificarea opțiunilor politice, stabilirea costurilor și beneficiilor, măsurarea acestor costuri și 

beneficii și apoi clasarea opțiunilor politice  în baza  beneficiile nete pentru comunitate. 

Deoarece tehnicile obișnuite de evaluare a pieței nu pot fi utilizate în acest segment, economiștii 

încearcă, de asemenea, să exprime valoarea bunurilor non-piață  în termini de disponibilitate de 

plată a consumatorilor (DPC) pentru aceste bunuri. Astfel de tehnici de evaluare non-piață sunt 

clasificate drept "tehnici de preferință revelate" și "tehnici de preferință stabilite". Cele mai utilizate 

tehnici de preferință relevate sunt "cost hedonic" și "costul de călătorie". 

Costul hedonic este fundamentat pe ideea că valoarea, de exemplu, a unui imobil depinde, de 

asemenea, de o serie de atribute, inclusiv de bunurile non-piață: deci prețul casei este cea mai 

obișnuită valoare de referință pentru această metodă. Metoda costului călătoriei se bazează pe 

disponibilitatea consumatorului de a plăti costul de călătorie către un anumit sit. 

Tehnicile de preferință stabilite ipotetizează comportamentul de viitor al consumatorului față de 

bunul non - piață. Cele mai utilizate  tehnici de preferință stabilite sunt "evaluarea contingentă" și 

"modelarea alegerilor". Studiile de evaluare contingentă solicită consumatorilor să-și exprime 

disponibilitatea de plată pentru asigurarea unui bun public. Studiile de modelare a alegerilor solicită 

consumatorilor să aleagă între diferitele descrieri ipotetice ale bunurilor. 

Deși aplicarea tehnicii de evaluare non-piață a patrimoniului cultural a fost foarte limitată până în 

prezent, autorii menționează că analiza economică a patrimoniului poate genera informații 

importante pentru politicile patrimoniului. Folosind indicatorii menționați pentru bunurile non-

piață, este foarte înalta probabilitatea ca resursele limitate de conservare să fie direcționate spre 

acele locuri de patrimoniu istoric la care comunitatea tine cel mai mult. 
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