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Rezumat
Leagănul civilizațiilor, osul certurilor şi cele mai vechi căi comerciale - toate acestea 

sunt „marea din mijlocul pământului”, ale cărei valuri spală țărmurile a 22 de state, dintre 
care majoritatea au reuşit să obțină beneficii turistice directe din acest colțişor remarcabil. 
Pe numeroasele coaste ale Mării Mediterane sunt situate cele mai renumite stațiuni 
mondiale, la asaltul cărora sunt direcționați milioane de turişti din întreaga lume. Țările 
celor trei continente - Africa şi Eurasia, precum şi numeroase insule şi arhipelaguri oferă 
toate condițiile pentru o vacanță completă pe plajă. În 2018, aproximativ 4,1 milioane 
de turişti din întreaga lume au intrat în Israel - un record din toate timpurile. Acest lucru 
se întâmplă în ciuda incidentelor de securitate, a acoperirii lor extinse în mass-media şi 
rețelele de socializare străine şi a eforturilor de boicotare. În ciuda terorismului - o creştere 
a turismului în Europa şi Orientul Mijlociu. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, în 
prima jumătate a anului 2017 a existat o creştere cu 9% a sosirilor de turişti în Orientul 
Mijlociu şi cu 8% în țările UE. În primele nouă luni ale anului 2017, 2,5 milioane de turişti au 
intrat în Israel - cu 22% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2016. Veniturile țărilor lumii 
din turismul internațional sunt, de asemenea, în creştere, creşterea medie fiind de 7%. Cinci 
dintre primele zece țări cu venituri din turismul de intrare provin din UE: Spania a înregistrat 
cea mai semnificativă creştere, cu o creştere de 12% (în 2016 a înregistrat o creştere de 
7%); urmată de Marea Britanie, cu 11% (numai date din primul trimestru); şi Franța cu 8%; 
Germania şi Italia au înregistrat rate de creştere relativ scăzute - 4%, respectiv 3%. Să nu ne 
răsucim inimile, spunând că Marea Mediterană este una dintre acele destinații turistice de 
succes din toate punctele de vedere, capabilă să ofere unui turist solicitant aproape totul 
deodată şi la prețuri accesibile.
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Introducere. Marea Mediterană se evidențiază ca cea mai aglomerată zonă de 
turism mondial. Dar toate țările mediteraneene nu beneficiază în același mod de fluxul 
de estivanți și de resursele generate de această activitate. Prima regiune turistică de 
pe planetă, Marea Mediterană nu și-a exploatat încă întregul potențial. Pe când unele 
țări se structurează pentru a spori o participare deja ridicată, altele abia se deschid 
spre turism. Apropierea de Europa, potențial favorabil în ce vizează clima, peisajele și 
patrimoniul. Nu întâmplător Mediterana este prima regiune turistică de pe planetă, 
primind 260 de milioane de vizitatori per an. Necătând la toate, posibilitățile de 
creștere ale zonei rămân enorme, iar țările riverane concurează acerb pentru a atrage 
o clientelă europeană, dar și arabă, tot mai exigentă. Confruntați cu destinații bine 
stabilite (Cipru, Turcia, Croația etc.), unii trebuie să apeleze la activități cu valoare 
adăugată mai mare (Tunisia) sau să își dezvolte litoralul (Maroc, Egipt). Alții precum 
Algeria sau Libia intră încet pe această piață de vacanță. Atât de multe funcții noi 
care ajută la diversificarea ofertei și îi conferă un nou apel. Creare recentă a Asociației 
Mediteraneene de Călătorii (Meta), care reunește țările și operatorii mediteraneeni pe 
modelul Pata din Asia/Pacific, ar fi oportună contribuția la conferirea unei identități 
turismului din zonă.

Gradul de investigare. Acestei zone istorice au fost consacrate diverse cercetări 
din domeniul istoric, politic, geografic etc. Însă cercetărilor în domeniul turismului 
pe litoralul mediteranean în complex nu sunt suficiente. Elaborarea insuficientă 
a problemelor dezvoltării turismului în țările din zona Maghreb și alte regiuni a 
predeterminat alegerea subiectului cercetării în cauză. În prezent, practic nu există 
cercetări științifice în studiile africane vizând evoluția călătoriilor turistice în țările 
africane, iar gama de lucrări privind aceste probleme în străinătate este foarte 
limitată. Unele cercetări și monografiile, lucrările colective ale savanților au o mare 
importanță pentru studiul și înțelegerea problemelor abordate în cercetare. Acestea 
sunt: „Europe’s Many Faces: Ways of  Development” de M. V.Kargalov, 2002; „Europa 
ieri, azi, mâine” de N.P. Shmelev, 2002; „Uniunea Europeană în secolul XXI: alegerea 
unei strategii de dezvoltare”. Printre cercetătorii străini de turism din țările africane, 
trebuie menționate lucrările lui I. Chris, P. Crompton, P. Evans, R. Fey, F. Soyti, N. 
Jackson, D. Honen.

  Scopul studiului este de a identifica principalii factori și relațiile cauză-efect, de 
a studia aspectele spațiale și dinamica turismului străin în Mediterană.

 Baza metodologică a cercetării. Baza științifică generală a lucrării de investigare 
au fost lucrările cercetătorilor în domeniul geografiei recreative ale școlii V. S. 
Preobrazhensky, inclusiv, în primul rând, Yu. A. Vedenin și I. V. Zorin, savanți de la 
MGU(МГУ) - N. S. Mironenko, Yu. A. Alexandrova și alții. Când au studiat aspectele 
psihologice ale turismului mediteranean, autorii au utilizat realizările adepților lui 
C. Jung, care au dezvoltat tema „Omul și apa în Mediterană” în raport cu problema 
arhetipurilor și tipurilor psihologice - C. Villien-Gandossi, J. Chevalier, A. Geerbrant. 
Analiza dinamicii turismului a fost efectuată pe baza realizărilor școlii matematice în 
domeniul teoriei funcțiilor aleatorii și dezvoltarea secțiunilor sale aplicate în lucrările 
oamenilor de știință străini - V. Boss, T. Ulrich, T. Bishop etc.

Baza teoretică și metodologică a studiului este o abordare analitică pentru 
evaluarea tendințelor de evoluție a turismului global din zona Mediterană și rolul 
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acestuia în economia continentului. În acest scop, au fost utilizate lucrările 
cercetătorilor autohtoni și străini din domeniu. Problemele dezvoltării turismului 
internațional, documentele de reglementare ale organizațiilor internaționale a 
turismul, materiale analitice ale (UNWTO, WTTC), (ECA) etc.

Analiză și cercetare.  Denumirea Mării Mediterane provine din amplasarea în 
zonă, între 3 continente și diverse țări. Nu există alt bazin acvatic intern, care să 
fie conectat la ocean (Atlantic) doar printr-un mic pod, pentru o asemenea scară, 
strâmtoarea Gibraltar. Marea în poziția sa geografică este plasată între Africa 
Asia, Europa, ocupând o suprafață de 2.500 km2. Adâncimea cea mai mare a Mării 
Mediterane constituie 5.121 m. Este conectat prin canale și strâmtori cu mările 
Neagră, Roșie și Marmara. Cel mai adesea, țărmurile Greciei, Italiei și Turciei sunt 
incluse în estul Mediteranei, această opinie este eronată. Dacă abordăm această 
problemă reieșind din postulatele geografiei și privim harta, se dovedește că 
Mediterana de Est include: Siria; Palestina; Cipru; Liban; Iordania; Israel. Marea 
Mediterană constituie o zonă benefică pentru odihnă în prima lună de toamnă (Vara 
Indiană), când căldura scade, pe când apa rămâne caldă. Un plus suplimentar se 
poate remarca cantitatea mare de săruri, fără să existe plante și animale otrăvitoare 
periculoase. În regiune se găsesc vestigii istorice și culturale, stațiuni medicale și 
de sănătate bine dezvoltate. Prin urmare, persoanele care suferă de boli de diferite 
origini pot găsi fără efort un loc de odihnă și recuperare.

Organizarea turismul mediteranean. Marea Mediterană scaldă unele țări 
cu unele stațiuni renumite: Maroc - Tanger și Saidia; Spania - Alicante, Almeria, 
Barcelona, Cartagena, Ibiza, Malaga; Algeria - Bejaya, Oran, Annaba; Franța - Riviera 
Franceză, Nisa, Cannes, Saint Tropez, Corsica; Tunisia - Kelibia, Monastir, Bizerte; 
Italia - Alghero, Sardinia, Siracuza; Libia - Tripoli, Kufra, Misrata, Ubari, Tobruk; 
Monaco - Întregul stat este o stațiune întreagă; Egipt - Alexandria, Dellis, El Alamen, 
Baltim; Malta - Valletta, Sliema, Sf. Iulian, Bugiba; Israel - Nahariya, Haifa, Ashdod, 
Akko, Herzliya; Slovenia - Portoroz, Izoloa; Liban - Juni, Tir; Croația - Dalmația, Istria; 
Siria - Latakia, Badrouseikh, Al-Samra; Bosnia și Herțegovina – Neum; Turcia - Izmir, 
Bodrum, Marmaris, Kemer, Antalya, Alanya, Belek; Muntenegru - Budva, Milocer, 
Petrovac; Cipru - Larnaca, Limassol, Protaras, Toscana; Albania - Vlora, Himara, 
Saranda; Grecia - Creta, Kythira, Methoni, Rhodos. Marea Mediterană înglobează 
câteva mări: Marea Baleara, Marea Alboran, Marea Tireniană, Marea Ligurică, Marea 
Ionica, Marea Adriatică, Marea Egee, Marea Cretei, Marea Libiană, Marea Cipriei, 
Marea Levantină. De asemenea, Marea Mediterană include bazinele Mării Negre, 
Marmara și Azov [1]. Unele râuri se varsă în Marea Mediterană, cele mai mari căi 
navigabile care alimentează acest bazin sunt Rhone, Po, Tiber, Ebro și Nil. Există 
mii de orașe pe coasta mediteraneană. Unele dintre ele se evidențiază ca centre 
cultural-turistice, pe când altele sunt doar mici orașe pescărești sau industriale, 
care sunt rareori vizitate de turiști. Printre orașele mari ai Mediteranei sunt Tripoli, 
Barcelona, Alexandria, Marsilia, Antalya, Cannes, Istanbul, Genova, Atena și Napoli.

Mediterana  - principala zonă turistică mondială. Bazinul mediteranean 
este într-adevăr prima (și cu siguranță cea mai veche) zonă turistică mondială, 
primind în fiecare an în jur de 202 milioane de vizitatori internaționali și naționali. 
Reprezintă ¼ din oferta hotelieră globală, 30% din încasările și fluxurile de turism 
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global și 40% din turiști străini. Această dezvoltare turistică este veche pentru malul 
nordic (Promenade des Anglais, Nice, sec. XIX). South Rim a devenit o destinație 
de masă încă din perioada postbelică. Din anii 1960, sectorul turismului a crescut 
considerabil (Spania a crescut de la un milion de turiști în anii 1950 la 30 de milioane 
astăzi). Clima mediteraneană este un climat uscat de vară caracterizat prin ierni cu 
precipitații și perioada estivală secetoasă, sub 40 mm de situla eius apă pe perioada 
de vară [3]. Ca rezultat, vegetația climatului mediteranean este garrigu sau maquis 
în bazinul mediteranean, chaparral în California, finbos în Africa de Sud, mulli în 
Australia și matoral în Chile. În regiunile cu un astfel de climat s-a dezvoltat în mod 
tradițional așa-numita „treime mediteraneană”: grâu, struguri și măsline. Clima 
se manifestă prin ierni blânde, ploioase, iar verile calde și uscate (fig. 1). Aceste 
condiții meteorologice sunt indicatori al climei mediteraneene, prielnice pentru 
turism.

 Fig. 1. Precipitațiile în zona turistică mediteraneană [5].

Marea Mediterană poate concura cu orice spațiu acvatic de pe planetă vizând 
numărul și nivelul atracției turistice. Este adevărat, acum tot mai mulți călători aleg 
stațiuni nu pline de farmec, renumite în întreaga lume, unde numărul celor bogați și 
faimoși este mare, ci locuri liniștite și pitorești, sate de pescari, unde marea este azurie. 
Cele mai splendide plaje sunt situate pe litoralul de nord al Mediteranei. Grecia, Italia, 
Spania, Franța, Muntenegru, Croația se află în zona subtropicală, ceea ce contribuie 
la demararea sezonului acvatic, de înot în luna mai, continuându-l cu succes până în 
septembrie (fig. 2).
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 Fig. 2. Perioada și durata insolației în ore pe an [6].

Fluxuri și destinații. Marea Mediterană concentrează 3 dintre cele mai superbe 4 
destinatari turistice din lume (Franța, Spania, Italia). Nord-vestul Mediteranei adună astfel 
80% dintre turiștii din zonă. Riviera franceză primește zeci de milioane de turiști anual. 80% 
dintre fluxuri turistice emițătoare provin din țări europene (în speță Europa de Nord) pentru 
destinații în principal pe litoral (70%) și un sejur de vară. Dar există și turism cultural (ca în 
orașele istorice Dubrovnik sau Veneția). Vara se vorbește mai des în germană decât spaniola 
în Insulele Baleare, iar serviciile sunt adaptate acestor turiști sezonieri. Infrastructurile de 
recepție sunt adaptate la toate cererile: palate pentru toate cererile, palate pentru norocoși, 
clădiri din beton pe malul mării („balearizare” sau betonarea coastelor ca pe Costa del Sol 
din Spania), stațiuni tradiționale sau construcții noi (La Grande Motte în Franța). Această 
diversitate de cazare încurajează turismul de masă: cinci milioane de turiști pentru Turcia, 
patru milioane pentru Tunisia (fig. 3).

 Este necesar să distingem cele două maluri, care sunt diferite după oferte, preferințe, 
număr de turiști, obiective de cazare și obiecte de interes turistic.

Coasta nordică este mai dens dezvoltată. Mai presus de toate, pe acest mal, tipurile 
de facilități sunt splendide dar variate: de la primele unități de cazare, sec. XIX (Nisa, 
San Remo) până la proiecte mai recente (Benidorm în Spania, Languedoc-Roussillon). 
Coastele de nord-est sunt mai discontinue, dar urbanizarea turistică este în creștere 
(Croația, Turcia) [4]. Coastele țărmului nordic au, de asemenea, avantajul unei apropieri 
de centrele de turism (accesibile prin infrastructură rutieră eficientă).

Turismul de pe litoralul sudic este mai departe de Europa (avionul este aproape 
întotdeauna folosit pentru deplasare spre destinație). Dezvoltările turistice sunt mai 
rezervate pe coasta sudică. Este necesar de remarcat că, pentru unele țări, nu există 
aproape deloc turiști internaționali (Algeria, Libia sau Siria), turismul de coastă fiind 
ocupat vara de turiștii naționali. Tunisia rămâne printre atractivitatea turistică de pe 
litoralul sudic (8 milioane de sosiri). În Maroc, turismul mizează în principal pe cel 
interior (orașele cu arhitectură musulmană) sau malul Atlanticului (Agadir) [9].
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Fig. 3. Stațiuni la Marea Mediterană [cercetările autorilor].

O sursă esențială, dar limitată de bogăție. Pentru toate țările în cauză, turismul 
este o sursă de bogăție și mijloc de micșorare a șomajului (circa cinci milioane locuri 
de muncă pentru sector) (fig. 4). 

 
Fig. 4. Rata șomajului în țările europene, riverane Mării Mediterane [2].

Acest impact este și mai mare pentru țările dezvoltate. Prin urmare, schimbul valutar 
adus de turiști este esențial pentru a acoperi deficitul comercial al acestor țări. Acest 
lucru justifică extinderea acestui sector economic și investițiile semnificative dedicate 
acestuia. În Tunisia, zona Hammamet a fost astfel dezvoltată în ultimii zece ani pentru 
a deveni centre turistice semnificative ale țării. În Port el Kantaoui, în Tunisia, singurul 
port de agrement din Maghreb, au fost construite 17 hoteluri cu 15.000 locuri de 
cazare (tab. 1).
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Tabelul 1. Unități de cazare turistică în țările riverane Mării Mediterane [7].
Numărul unităților 

de cazare
Numărul de locuri-

paturi (milioane)
Inoptări (milioane)

UE-27 600157 28294 2791,2
Bulgaria 3458 366 26,8
Grecia 38180 1340 123,1
Spania 51428 3600 466,9
Franța 29652 5112 442,8
Croația 108212 1116 89,6
Italia 216141 5113 428,8
Cipru 802 87 17,2
Malta 211 45 10,1
Slovenia 3699 117 15,7

Așadar, dezvoltarea turismului nu respectă gestionarea eficientă tradițională a 
zonei mediteraneene. Ploile, de exemplu, sunt o raritate acolo vara, cu toate acestea, 
se remarcă ca sezonul turistic de vârf. Resursele sunt supraexploatate, uneori până 
la limită (de exemplu, în insulele grecești). În Tunisia, conflictele de utilizare sunt o 
concurență frecventă și puternică pentru apă între irigarea culturilor și dușurile 
sau piscinele pentru turiști. Concentrația ridicată a populației provoacă și poluare, 
structurile de salubrizare fiind insuficiente [9]. 

Tabelul 2. Previziunea încasărilor din turismul mediteranean internațional 
(miliarde USD) [10]. 

2025 2030
Alger 9,3 11,4
Egipt 49,7 66,9
Israel 21,3 26,6
Iordania 8,5 11,7
Liban 22,6 30,0
Libia 11,7 15,6
Siria 5,7 6,5
Maroc 18,9 23,8
Tunisia 9,6 11,4
Turcia 68,7 84,2
Total 231,4 293,2

În cele din urmă, această inimă economică este foarte dependentă de evenimentele 
actuale și de geopolitică. Riscurile de atacuri sau acte teroriste (ca în Djerba în 2002, 
Tunisia etc.) au efecte dezastruoase asupra circulației turiștilor. Această dependență 
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de țările emitente slăbește țările mediteraneene. Turismul poate fi un motor esențial 
vizând dezvoltarea sustenabilă și benefică incluziunii pentru întreaga regiune medite-
raneană, inclusiv în țările sudice (tab. 2). Țările MENA (Middle East and North Africa) au 
recepționat 87,2 milioane de turiști internaționali în 2018, care au generat venituri de 
77 miliarde USD în 2017 (fig. 5) [8]. 

 
Fig. 5. Turismul în țările mediteraneene. Cota încasărilor de turism internațional [8].

Țările MENA ar trebui să își dezvolte abilitățile pentru un management sustenabil 
al atracțiilor și fluxurilor turistice; desigur, structurile universitare și de învățământ au 
de jucat un rol crucial prin promovarea schimbului de cunoștințe și prin oferirea de 
oportunități pentru consolidarea capacităților. Litoralul Mării Mediterane este cel mai 
captivant din șirul stațiunilor de agrement mondiale: anual zona este antrenată în pre-
starea serviciilor a peste 232 milioane de turiști în fiecare an [8]. Anterior amenajate 
pentru unii, stațiunile turistice sunt foarte diversificate și vizează cel mai larg public 
posibil. Malul nordic oferă mai multe opțiuni și o densitate mai mare de dezvoltări 
decât malul sudic, unde acestea sunt mai ad-hoc. Turiștii sunt în majoritate europeni 
(80%) și în principal caută plaja vara. Turismul este un activ economic real (schimb 
valutar, locuri de muncă, cheltuieli locale), dar rămâne dependent de evenimentele 
curente și de gestionarea resurselor.

Concluzii. Toate stațiunile mediteraneene au o infrastructură dezvoltată excelent. 
Peste tot există o rețea mare de desfacere, piețe, complexe de divertisment, pe lângă 
o natură frumoasă. Restaurantele de lux și barurile moderne ademenesc turiștii cu scli-
piri luminoase, semne cu neon, mâncare delicioasă și servicii excelente din bucătăria 
mai multor popoare. Complexele de plajă de coastă din Turcia, Italia, Egipt strălucesc 
cu o curățenie impecabilă și un nivel ridicat de servicii. Hotelurile, chiar și cu un confort 
modest (număr mic de stele), se bucură de cazare  și servicii bune. Litoralul meditera-
nean abundă în monumente de istorie antică, arheologie, arhitectură, vestigii istorice, 
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un ținut feeric ce îmbină armonios plajele însorite, cu nisip de diferite culori la Medi-
terana, cu urbe antice de o frumusețe inedită. Acestea sunt diverse temple, moschei, 
ruine antice, turnuri din Side, oraș-stațiune plasat pe Coasta de Sud a Mediteranei. Că-
lătorilor le place să viziteze aceste situri istorice, fără a uita să cumpere suvenire unice 
sau obiecte vechi de uz casnic, ca o amintire. Așezările și orașele antice pot fi văzute 
în Aspendos, Pamukkale, Perge și Side. Toate stațiunile mediteraneene dispun de o 
infrastructură excelentă. Peste tot există o rețea mare de magazine, piețe, complexe 
de divertisment. Restaurantele și barurile moderne de lux ademenesc turiștii cu semne 
luminoase, semne cu neon, mâncare delicioasă și servicii excelente. 

Sezonul de plajă în Israel se deschide odată cu începutul sezonului cald de vară 
și durează de la începutul lunii mai până în noiembrie. Principala parte a stațiunilor 
din Israel, axate pe vacanța pe plajă, sunt situate pe coasta mediteraneană. Există 
aproximativ o sută de plaje cu nisip, suplimentar 5 la Marea Roșie și puțin peste 20 pe 
Marea Moartă. Eilat este un oraș din sudul Israelului, de pe coasta Mării Roșii, precum 
și o stațiune de pe litoral și un centru turistic de divertisment care funcționează pe 
tot parcursul anului. Stațiunea Eilat a apărut în a doua jumătate a secolului al XX-lea 
și imediat fiind recunoscut ca o zonă protejată, posedând cele mai curate ape ale 
golfului, zona de coastă este curată, ecologică, cu faună atractivă. În plus, orașul Eilat 
este o zonă duty-free care atrage o anumită categorie de turiști din întreaga lume.
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Abstract
The cradle of civilizations, the bone of contention and the oldest trade routes - all 

these are the “sea in the middle of the earth”, whose waves wash the shores of 22 states, 
most of which have managed to obtain direct tourist benefits from this remarkable 
corner. On the many shores of the Mediterranean Sea are located the most famous 
resorts in the world, which are targeted by millions of tourists from around the world 
who are rushing every year. The countries of the three continents - Africa and Eura-
sia, as well as numerous islands and archipelagos offer all the conditions for a com-
plete holiday on the beach. In 2018, approximately 4.1 million tourists from around 
the world entered Israel - an all-time record. This is happening despite the security 
incidents, their widespread coverage in the media and foreign social networks, and 
boycott efforts. According to the World Tourism Organization, in the first half of 2017 
there was a 9% increase in tourist arrivals in the Middle East and 8% in EU countries. 
In the first nine months of 2017, 2.5 million tourists entered Israel - 22% more than in 
the same period in 2016. The revenues of the world’s countries from international tour-
ism are also growing, with an average growth of 7%. Five of the top ten countries with 
incoming tourism revenues come from the EU: Spain recorded the most significant in-
crease, with an increase of 12% (in 2016 it recorded an increase of 7%); Followed by the 
United Kingdom, with 11% (only data from the first quarter); France with 8%; Germany 
and Italy recorded relatively low growth rates - 4% and 3%, respectively. Let’s not turn 
our hearts, saying that the Mediterranean Sea is one of those successful tourist desti-
nations in all respects, able to offer to a demanding tourist almost everything, at once 
and at affordable prices.
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Introduction. The Mediterranean Sea stands out as the world’s busiest tourist area.  
But all Mediterranean countries don’t benefit in the same way from the summer flow 
and resources generated by this activity. The first tourist region on the planet, the 
Mediterranean has not yet realized its full potential. While some countries are struc-
turing to increase already high participation, others are barely opening up to tourism. 
Getting closer to Europe, potentially favorable to climate, landscapes and heritage. It is 
not by chance that the Mediterranean is the first tourist region on the planet, receiving 
260 million visitors per year. Not everything, the region’s growth opportunities remain 
enormous, and the riparian countries are competing acerb to attract an increasingly 
demanding European and Arab customer. Faced with well-established destinations 
(Cyprus, Turkey, Croatia, etc.), some need to turn to higher added value activities (Tuni-
sia) or develop their coastline (Morocco, Egypt). Others like Algeria or Libya are slowly 
entering this holiday market. So many new functions that help diversify supply and 
make it a new call. The recent creation of the Mediterranean travel Association (Meta), 
which brings together Mediterranean countries and operators on the Asian/Pacific 
stain model, would be useful to help give an identity to tourism in the area. 

The level of investigating.  This historic area has been devoted to various research 
activities in the historical, political, geographical areas etc. But research into the com-
plex Mediterranean coastal tourism is not enough. Insufficient elaboration of tourism 
development problems in the Maghreb countries and other regions has predeter-
mined the choice of the subject of the research in question. At present, there is practi-
cally no scientific research in African studies on the development of tourist travel to 
African countries, and the range of work on these issues abroad is very limited. Some 
research and monographs, collective work of savants are of great importance for the 
study and understanding of the problems raised in research. These are: „Europe’s Many 
Faces: Ways of  Development” by M. V. Kargalov, 2002;  ”Europe yesterday, today, to-
morrow” by N. P. Shmelev, 2002; The European Union in the 21st century: Choosing a 
development strategy. Among foreign tourism researchers from African countries, I’s 
works should be mentioned I. Chris, P. Crompton, P. Evans, R. Fey, F. Soyti, N. Jackson, 
D. Honen.

  The purpose of the study it’s to identify the main factors and cause-effect relations, 
to study the spatial aspects and the dynamics of foreign tourism in the Mediterranean. 

  The methodological basis for research. The general scientific basis of the inves-
tigation work was the work of researchers in the field of recreational geography of the 
VS school Prebrazhensky, including first Yu. A. Vedenin and I. V. Zorin, scientists from 
MGU (МГий) - N. S. Mironenko, Yu. A. Alexandrova and others. When studying the psy-
chological aspects of Mediterranean tourism, the authors used the achievements of C. 
Jung, who developed the theme „man and water in the Mediterranean” in relation to 
the issue of archeological and psychological types - C. Villien-Gandossi, J. Chevalier, 
A. Geerbrant.  The analysis of tourism dynamics was carried out on the basis of the 
achievements of the school mathematical in the theory of random functions and the 
development of its sections applied in the works of foreign scientists - V. Boss, T. Ulrich, 
T. Bishop etc.

Theoretical and methodological basis the study is an analytical approach for as-
sessing trends in global tourism in the Mediterranean and its role in the continent’s 
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economy. For this purpose, the work of domestic and foreign researchers in the field 
was used. The problems of the development of international tourism, the regulatory 
documents of international organizations of tourism, analytical materials of (UNWTO, 
WTTC), (ECA) etc.

Analysis and research. The name of the Mediterranean Sea is based on location in 
the area between 3 continents and various countries. There is no other internal water 
basin connected to the ocean (Atlantic) just through a small bridge, for such a scale, 
the Strait of Gibraltar. The sea in its geographical position is located between: Africa 
Asia, Europe, occupying an area of 2.500 km2. 5.121 m. The greatest depth of the Medi-
terranean Sea is 5.121. It’s connected through channels and straits with the Black, Red 
and Marmara Seas. Most often, the shores of Greece, Italy and Turkey are included in 
the eastern Mediterranean, this view is flawed. If we address this issue as a result of 
the postulated geography and look at the map, it turns out that the Eastern Mediter-
ranean includes: Syria; Palestine; Cyprus; Libya; Jordan; Israel. The Mediterranean Sea 
is a good area for rest in the first month of the autumn (Indian summer), when heat 
is decreasing, while the water remains warm.  An additional can be noticed the high 
amount of salts, with no dangerous poisonous plants and animals available. Histori-
cal and cultural vestiges, well-developed health and medical resorts are found in the 
region. As a result, people suffering from diseases of different origins can find a place 
of rest and recovery effortlessly.

Organization of Mediterranean tourism. The Mediterranean Sea is bathing some 
countries with some famous resorts: The Mediterranean Sea is bathing some countries 
with some famous resorts: Morocco - Tanger and Saidia; Spain - Alicante, Almeria, Bar-
celona, Cartagena, Ibiza, Malaga; Algeria – Béjaïa, Oran, Annaba; France - The French 
Riviera, Nisa, Cannes, Saint Tropez, Corsica; Tunisia - Kelibia, Monastir, Bizerte; Italy - 
Alghero, Sardinia, Siracuza; Libya - Tripoli, Kufra, Misrata, Ubari, Tobruk; Monaco - The 
whole state is a whole resort; Egypt - Alexandria, Dellis, El Alamen, Baltim; Malta - Val-
letta, Sliema, St. Julians, Bugiba; Israel - Nahariya, Haifa, Ashdod, Akko, Herzliya; Slove-
nia - Portoroz, Izola; Liban - Juni, Tir; Croatia - Dalmatia, Istria; Syria - Latakia, Badrou-
seikh, AL-Samra; Bosnia and Herzegovina - Neum; Turkey - Izmir, Bodrum, Marmaris, 
Kemer, Antalya, Alanya, Belek; Montenegro - Budva, Milocer, Petrovac; Cyprus - Larn-
aca, Limassol, Protaras, Toscana; Albany - Vlore, Himara, Saranda; Greece - Crete, Kythi-
ra, Methoni, Rhodos. The Mediterranean Sea encompasses several seas: the Balearic 
Sea, the Alboran Sea, the Tyrrhenian Sea, the Ligurian Sea, the Ionian Sea, the Adriatic 
Sea, the Aegean Sea, The Sea of Crete, The Libyan Sea, the Sea of Cyprus, the Sea of 
Levant. The Mediterranean also includes the Black Sea basins, Marmara and Azov [1]. 
Some rivers spill into the Mediterranean Sea, the largest waterways feeding this basin 
are Rhone, Po, Tiber, Ebro and Nil. There are thousands of cities on the Mediterranean 
coast. Some of them show up as cultural and tourist centers, while others are only 
small fishing or industrial cities, which are rarely visited by tourists. Printre oraele mari 
ai Mediteranei sunt Tripoli, Barcelona, Alexandria, Marsilia, Antalya, Cannes, Istanbul, 
Genova, Atena Naples.

Mediterranean – the world’s main tourist area. The Mediterranean basin is indeed 
the first (and certainly the oldest) tourist area in the world, receiving around 202 mil-
lion international and national visitors every year. It accounts for ¼ of the global ho-
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tel offer, 30% of global tourism revenues and flows and 40% of foreign tourists. This 
tourist development is old for the northern shore (Promenade des Anglais, Nice, 19th 
century). South Rim has become a mass destination since the post-war period. Since 
1960, the tourism sector has grown considerably (Spain has grown from one million 
tourists in the years 1950 to 30 million today). The Mediterranean climate is a dry sum-
mer climate characterized by winter with rainfall and dry summer periods of less, than 
40 mm de situla eius water during the summer period [3]. As a result, the vegetation of 
the Mediterranean climate is garrigu or maquis the Mediterranean Basin, chaparral in 
California, finbos in South Africa, mulli in Australia and matoral in Chile. In regions with 
such a climate, the so-called „Mediterranean third” has traditionally developed: wheat, 
grapes and olives. The climate manifests itself in mild, rainy winters and hot and dry 
summers (fig. 1). These weather conditions are indicators of the Mediterranean climate 
that are favorable for tourism.

Fig. 1. Rainfall in the Mediterranean tourist area [5].

The Mediterranean can compete with any water space on the planet by target-
ing the number and level of tourist attraction. True, now more and more travellers 
choose resorts not full of charm, world-famous, where the number of rich and fa-
mous is high, but quiet and picturesque places, fishing villages, where the sea is 
azuria. The most splendid beaches are situated on the northern coast of the Mediter-
ranean. Greece, Italy, Spain, France, Montenegro, Croatia are in the subtropical zone, 
which contributes to the start of the swimming season in may, successfully continu-
ing it until september (fig. 2).
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 Fig. 2. Period and duration of heatstroke in hours per year [6].

Flows and destinations. The Mediterranean Sea concentrates 3 of the world’s 4 most 
superb tourist destinations (France, Spain, Italy). The North-Western Mediterranean makes 
up 80% of tourists in the region. The French Riviera receives ten million tourists annually 
80% of all emitting tourism flows come from European countries (mainly Northern Europe) 
for mainly coastal destinations (70%) and a summer stay. But there is also cultural tourism 
(as in the historic cities of Dubrovnik or Venice). Summer is spoken more often in german 
than spanish in the Balearic Islands during the summer, and services are adapted to these 
seasonal tourists. Reception facilities are adapted to all requests: Palaces for all requests, 
mud palaces, concrete buildings on the shore of the sea (“balearization” or the concrete 
settlement of the coastline as on Costa del Sol in Spain), traditional resorts or new con-
structions (La Grande Motte in France). This diversity of accommodation encourages mass 
tourism: Five million tourists for Turkey, four million for Tunisia (fig. 3).

 We need to distinguish between the two banks, which are different according to 
offers, preferences, number of tourists, accommodation objectives and tourist objects.

The north coast is more dense. Above all, on this shore, the types of facilities are 
splendid but varied: from the first accommodation units, in the 19th century (Nisa, San 
Remo) to more recent projects (Benidorm in Spain, Languedoc-Roussillon). Northeast 
coasts are more discontinuous, but tourism urbanization is on the rise (Croatia, Turkey) 
[4]. The northern shores also have the advantage of proximity to tourism centers (ac-
cessible through efficient road infrastructure).

Southern coastal tourism is further away from Europe (the plane is almost always 
used to travel to its destination). Tourist developments are more reserved on the south-
ern coast. It should be noted that, for some countries, there are almost no international 
tourists (Algeria, Libya or Syria), with coastal tourism occupied by national tourists in 
the summer. Tunisia remains among the tourist attraction on the southern coast (8 
million arrivals). In Morocco, tourism mainly relies on the interior (cities with Muslim 
architecture) or the Atlantic shore (Agadir) [9].
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Fig. 3. Resorts in the Mediterranean Sea [the researches of authors] .

An essential but limited source of wealth. For all the countries concerned, tourism 
is a source of wealth and a means of reducing unemployment (around five million jobs 
for the sector) (fig. 4). 

Fig. 4. Unemployment rate in European countries bordering the Mediterranean [2]

This impact is even greater for developed countries. Therefore, the exchange rate 
brought by tourists is essential to cover the trade deficit in these countries. This justi-
fies the expansion of this economic sector and the significant investment devoted to 
it. In Tunisia, the Hammammoet area has been developed in this way over the last ten 
years to become significant tourist centers in the country. In Port El Kantaoui, Tuni-
sia, the only recreational port in the Maghreb, 17 hotels with 15.000 accommodation 
places were built (tab. 1).
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Table 1. Tourist accommodation establishments in Mediterranean coastal countries [7].
Number of accom-

modation units
Number of bed 
places (million)

Overnights (millions)

EU-27 600157 28294 2791,2
Bulgaria 3458 366 26,8
Greece 38180 1340 123,1
Spain 51428 3600 466,9
France 29652 5112 442,8
Croatia 108212 1116 89,6
Italy 216141 5113 428,8
Cyprus 802 87 17,2
Malta 211 45 10,1
Slovenia 3699 117 15,7

The development of tourism therefore doesn’t respect the traditional efficient man-
agement of the Mediterranean area. Rain, for example, is a rarity there in the sum-
mer, however, it is noted that the high tourist season. Resources are overexploited, 
sometimes up to the limit (e.g. in the Greek islands). In Tunisia, conflicts of use are fre-
quent and strong competition for water between crop irrigation and tourist showers 
or swimming pools. The high concentration of the population also causes pollution, as 
sanitation structures are insufficient [9]. 

Tabelul 2. Forecast revenues from international Mediterranean tourism, USD 
billion [10]. 

2025 2030
Algeria 9,3 11,4
Egypt 49,7 66,9
Israel 21,3 26,6
Jordan 8,5 11,7
Liban 22,6 30,0
Libya 11,7 15,6
Syria 5,7 6,5
Morroco 18,9 23,8
Tunisia 9,6 11,4
Turkey 68,7 84,2
Total 231,4 293,2

Finally, this economic heart is highly dependant on current events and geopolitical 
developments. The risks of attacks or terrorist acts (as in Djerba in 2002, Tunisia, etc.) 
have disastrous effects on the movement of tourists. This dependence on the issuing 
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countries weakens the Mediterranean countries. Tourism can be a key driver for sus-
tainable and inclusive development for the entire Mediterranean region, including in 
the Southern countries (tab. 2). The Middle East and North Africa countries received 
87,2 million international tourists in 2018, which generated USD 77 billion in revenue 
in 2017  (fig. 5) [8]. 

 
Fig. 5. Tourism in Mediterranean countries. Share of international tourism receipts [8].

The MENA countries should develop their skills for sustainable management of 
tourist attractions and flows; of course, university and education structures have a cru-
cial role to play by promoting knowledge sharing and providing opportunities for ca-
pacity building. The Mediterranean coastline is the most exciting in the world’s leisure 
resorts: Every year the area is trained to provide services to more than 232 million tour-
ists every year [8]. Previously arranged for some, the tourist resorts are very diverse 
and target the widest possible audience. The northern shore offers more choice and 
higher development density than the southern shore, where they are more ad hoc. 
Tourists are overwhelmingly Europeans (80%) and mainly look for the summer beach. 
Tourism is a real economic asset (currency exchange, jobs, local expenditure), but re-
mains dependant on current events and resource management.

Conclusions. All Mediterranean resorts have an excellent infrastructure developed. 
Everywhere there is a large retail network, markets, complex entertainment, in addi-
tion to a beautiful nature. Luxury restaurants and modern bars entice tourists with 
bright flashes, neon signs, delicious food and excellent services from the cuisine of 
many peoples. Coastal beach complexes in Turkey, Italy and Egypt shine with impec-
cable cleaning and high service levels. Hotels, even with modest comfort (small num-
ber of stars), enjoy excellent accommodation and good service. The Mediterranean 
coastline abounds in monuments of ancient history, archeology, architecture, histori-
cal vestiges, a feeric area that harmoniously combines sunny beaches with different 
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colors of sand in the Mediterranean with ancient towns of original beauty. These are 
various temples, mosques, ancient ruins, towers in the side, a resort city on the south-
ern Mediterranean Coast. Travellers like to visit these historic sites, without forgetting 
to buy unique souvenirs or old household items as a memoryAncient settlements and 
cities can be seen in Aspendos, Pamukkale, Perge and Side. All Mediterranean resorts 
have excellent infrastructure. There is a large network of shops, markets, entertain-
ment complexes. Modern luxury restaurants and bars enlist tourists with bright signs, 
neon signs, delicious food and excellent services.

The beach season in Israel opens with the start of the warm summer season and 
runs from the beginning of May to November. The main part of the Israeli resorts, 
which are focused on beach holidays, are located on the Mediterranean coast. There 
are about a hundred sandy beaches, an additional 5 in the Red Sea and just over 20 in 
the dead Sea. Eilate is a southern Israeli city on the coast of the Red Sea, as well as a 
seaside resort and a tourist entertainment center that operates throughout the year. 
The Eilate resort appeared in the second half of the 20th century and immediately rec-
ognized as a protected area, having the cleanest waters of the bay, the coastal area is 
clean, ecological, with attractive fauna. În plus, orașul Eilat este o zonă fără taxe vamale 
care atrage o anumită categorie de turiști din întreaga lume.
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