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Abstract 

This article discusses the evolution of the human-nature relationship and the 

importance of environmental protection. The initial stage of symbiosis that characterize 

human-nature relationship has degenerated in conflict relationships. The environmental-

social crisis that get installed is represented by the destruction of good living conditions, 

damage health and future development opportunities. According to the Bruthland Report, the 

present generation duty is to ensure to offspring at least the same development opportunities. 

A nation is growing if it posses economic, human, environmental and social capital. The 

relationship between economic development and environmental protection is one term 

highlighted through the eco-development concept.  
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Introducere 

Problemele legate de mediu au supus atenţia asupra abordării unei dezvoltări 

economice în armonie cu natura. În cadrul Conferinţei ONU de la Stockholm din 1972 a fost 

emis termenul eco-dezvoltare care unea principiile dezvoltării economice necesare prezentului 

cu obiectivele protecţiei mediului. Acest termen a căpătat noi valenţe odată cu apariţia 

termenului dezvoltare durabilă enunţat în cadrul Raportului Bruthland din 1987. Se dorea 

abordarea unei dezvoltări într-o manieră în care să se lase generaţiei viitoare capacitatea de 

dezvoltare la un nivel cel puţin egal cu al generaţiei prezente. Îmbinarea creşterii economice, 

cu echitatea socială şi protecţia mediului înconjurător pentru prezent, dar şi viitor este baza 

noii forme a dezvoltării economice durabile.  

 

 

1. PRESIUNILE LA CARE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ESTE SUPUS 

 

Începutul anilor '60, când primele semne care aratau interesul faţă de mediu au apărut, 

a reprezentat momentul în care s-a conştientizat că dezvoltarea economică accelerată a condus 

la o criză mediu-social. Din necesitatea stabilirii relaţiei stânse dintre dezvoltare şi mediu 

apare termenul ecodezvoltare în cadrul primei conferinţe mondiale privind mediul de la 

Stockholm în 1972. Conferinţa intitulată Despre mediul înconjurator” a repezentat crearea 

politicii comunitare de mediu, a dat startul celor şase programe comunitare de mediu, iar  

termenul ecodezvoltare îşi găseşte loc în definiţia dezvoltării. Conceptul dezvoltare durabilă 

porneşte de la regândirea raportului dintre om şi natură. Atunci când acţionăm trebuie să avem 

viziune pe termen scurt şi lung asupra urmărilor ce vor influenţa viaţa pe Pământ. 

Dacă premisele dezvoltarii durabile au constat ȋn preocupările legate de mediul 

înconjurător, o dată cu raportul Brundtland conceptul capătă şi dimensiunea economică şi 

socială, prin care omul beneficiază în acelaşi timp de creştere economică, echilibru ecologic şi 

condiţii bune sociale. 

Relaţia om-natură a pornit de la stadiul de simbioză şi odată cu evoluţia omului şi 

dorinţele tot mai mari de dezvoltare au degenerat în relaţie de conflict. Evolutia relaţiei este 

configurată sub forma a trei etape (Rojanschi V., Bran F., 1987, pp. 61-68): 
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 relaţie de simbioză: iniţial, omul utiliza resursele naturale în interes propriu, fără a 

interveni prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării sale. Natura impunea regulile. 

Concepţia fiziocrată clasifica agricultura ca fiind singura sursă de venit, drept urmare capitalul 

natural era prezervat şi întreţinut. Economia era supusă legilor naturii; 

 relaţie de neutralitate caracterizată de ideile Şcolii clasice şi neoclasice potrivit 

cărora creşterea economică depindea de limitele naturale. O dată cu crearea utilitarismului, 

economia devine o ştiinţă pură cu scopul de formare a preţurilor. 

 relaţie conflictuală coincide cu etapa în care economia înseamna producţie şi 

consum, iar rezultatul acestora – deşeurile - care nu au valoare economică sunt ignorate. Prin 

această ignoranţă, putem spune că mediul începea să fie dat uitării, efectele nocive ale 

deşeurilor începeau să apară. 

Contradicţia om-natură rezidă din munca constructivă şi destructivă depusă de om 

pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare. Trebuie să ne supunem capacităţii mediului de 

refacere. Dacă intervenim într-un ritm mai alert decât el se poate regenera, degradarea 

survenită se va răsfrânge asupra calităţii vieţii. 

Astăzi, viaţa noastră este o verigă în lanţul format de nenumăratele fiinţe care s-au 

succedat de 4 miliarde ani pe Pământ. Fiecare specie are rolul său.Motorul vieţii este 

înlănţuirea. Apa şi aerul sunt inseparabile, formează viaţa. Pământul se bazează pe echilibru. 

Copacii sunt singurul element natural în  mişcare către cer. Solul este uzina biodiversităţii. 

Pământul este un miracol, viaţa rămâne un mister. 

Natura a fost afectată odată cu apariţia omului care, mânat de spiritul de 

supravieţuire, a început să modeleze mediul după nevoile sale. Dacă plantele şi animalele îşi 

caută adăpost în zonele favorabile lor, omul transformă mediul comform necesităţilor sale. 

Beneficiem de o moştenire fabuloasă pe care am schimbat-o în 200.000 de ani.Relaţia dintre 

om şi mediu este una de intercondiţionare, omul poate distruge echilibrul ecologic, iar mediul 

răspunde prin oferirea altor condiţii de viaţă şi dezvoltare decât cele benefice. 

Prima etapă a revoluţiei industriale (1800-1900) s-a caracterizat prin efecte 

nesemnificative asupra mediului în comparaţie cu rezultatele pozitive ale condiţiilor de viaţă. 

A doua fază (1900-1950) vine cu probleme ale mediului înconjurător, poluare asupra aerului, 

apei, iar în a doua jumătate a secolului XX (1950-prezent), problemele de mediu cauzate de 

domeniile de activitate care au dus şi încă duc la dezvoltarea economică - transporturile, 

agricultura, industria - au devenit globale. Pentru perioada 1850-1950 au existat trei direcţii 

de abordare a relaţiei om-natură (Suport curs Managementul proiectelor. Dezvoltarea 

durabilă, p. 91 accesat la [http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/03/Managementu_-

proiectelor_Dezvoltare_durabila.pdf]) 

 orientarea spre prezervarea resurselor naturale, natura este privită ca un antidot la 

societatea industrializată; 

 conservarea resurselor naturale. Marsh G. evidenţiază în lucrarea sa din 1864 

impactul defrişărilor asupra mediului în Franţa. Este înaintată ideea că natura susţine viaţa şi 

activitatea umană; 

 mix de elementele prezentate mai sus. Aldo Leopold, la jumătatea secolului XX, 

spunea că oamenii sunt responsabili morali în protejarea resurselor naturale care au valoare 

intrinsecă. 

Dezvoltarea economică în era industrială poate fii privită sub două aspecte în relaţia 

cu societatea: cel pozitiv de creştere a nivelului de trai, şi cel negativ de poluare a mediului 

natural cu impact nedorit asupra sănătăţii umane. 

Activităţile economice antrenează diferite tipuri de presiuni asupra mediului: cererea 

de materii prime, generare poluanţi şi deşeuri, ocuparea spaţiilor naturale de şosele, depozite. 

Aceste presiuni sunt într-o anumită măsură atenuate prin sisteme şi mecanisme de absorbţie 

(asimilarea deşeurilor, absorbţia poluării), dar şi prin proceduri de regenerare a mediului. 
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Dacă presiunile sunt mai mari decât capacitatea de absorbţie, ele provoacă modificări ale 

mediului. Capacitatea mediului scade şi se instalează starea de degradare.  

Un răspuns exact nu se poate da la această întrebare, cert este faptul că  în 2011 s-a 

ajuns la un număr de 7 miliarde locuitori, iar pentru anul 2050 se estimează că populaţia ar fii 

în număr de 9,1 miliarde. 

Consumul de resurse naturale din lume a durat timp de secole. Dezvoltarea 

economiei a dus la investiţii în tehnologie, creşterea rapidă a populaţiei şi migrarea de la sate 

la oraşele mari. Primele oraşe au apărut acum 600 de ani şi au reprezentat un salt imens în 

istoria omenirii. Aşa cum pentru dezvoltarea economică resursele naturale insuficiente 

reprezintă o restricţie, la rândul său dezvoltarea economică alături de creşterea populaţiei sunt 

presiuni asupra mediului. 

Creşterea numărului populaţiei şi a veniturilor au făcut ca pretenţiile oamenilor 

asupra resurselor oferite de natură să se multiplice concretizate prin creşterea consumului de 

apă, combustibili, hrană. Al Gore sublinia ca o măsură pentru protecţia globală a mediului 

nevoia stabilizării populaţiei lumii, trecerea de la o rată ridicată a natalităţii la una scăzută. 

Această nevoie de stabilizare a numărului populaţiei constituie şi una din premisele 

dezvoltării durabile. Pornind de la principiul 1 al declaraţiei de la Rio care stabilea prioritar în 

cadrul dezvoltării durabile fiinţa umană, dezvoltarea durabilă trebuie să găsească răspuns la 

întrebarea: ce număr de locuitori poate suporta planeta Pământ? 

 Creşterea populaţiei a determinat ca planeta Pământ să pară neîncăpătoare, cu toate 

că se întinde pe aceeaşă suprafaţă, modificate fiind însă componentele de apă şi uscat. 

Aducând după sine creşterea economică, creşterea producţiei - fenomene întâlnite global, are 

loc presiunea asupra resurselor naturale, provocarea crizei ecologice, dezechilibrul 

biodiverităţii, apariţia fenomenelor naturale.  

Pe plan mondial, numărul locuitorilor creşte de la an la an. Comform datelor 

furnizate de studiile Intergovernamental Panel on Climate Change, Europa are cea mai mare 

densitate a populaţiei (60 persoane/km
2
) din orice continent, 73% locuieşte în mediul urban, 

dintre care 67% în sudul Europei şi 83% în nordul Europei. 

Creşterea numărului de locuitori şi-a exercitat presiunea asupra solului, acesta fiind 

sursa de hrană pentru 546,4  milioane locuitori ai Europei în 1950, 677 milioane pentru anul 

1975, în anul 2004 erau 729,4 milioane locuitori, iar estimarea pentru anul 2025 este de 715,5 

milioane persoane. 

În ciuda unei scăderi a ratei fertilităţii în ultimele două decenii, se preconizează că 

populaţia lumii va creşte în continuare până se va stabiliza la aproximativ 10 miliarde în 2100, 

însă ţările slab dezvoltate vor participa cel mai mult la această creştere. 

Locuitorii zonelor în care apare criza ecologică, iar sistemele naturale se 

deteriorează, sunt nevoiţi să migreaze, în căutarea condiţiilor prielnice de trai. Migraţia de 

mediu este dorinţa de supravieţuire, nu de prosperitate. Peste un million de oameni, 

săptămânal, contribuie la popularizarea oraşelor globului. Procesele aduse de creşterea 

populaţiei şi anume urbanizarea, despăduririle, păşunatul excesiv au ca rezultat procentul de 

25 la sută din pământurile cultivate care sunt ameninţate de deşertizare. În ciuda 

randamentului agricol ridicat, se înregistrează scăderi ale producţiei pe cap de locuitor, ca 

urmare a creşterii numărului populaţiei. În ultimii 60 de ani populaţia aproape s-a triplat şi 

peste 2 miliarde de persoane s-au mutat la oraş. O altă consecinţă gravă produsă de urbanizare 

este scăderea rezervelor mondiale de apă pe cap de locuitor de la 16.800 m
3 

la 6.600 m
3
 în 

2010. 

Agricultura a schimbat omenirea, în 8-10.000 de ani a schimbat relaţia om-natură. 

Petrolul a schimbat confortul fără precedent. Un litru de petrol generează forţa a 100 perechi 

de mâini. Trăim în epoca în care  omul este înlocuit, dar costul este prea mare, şi este plătit de 

noi toţi. 
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În tabelul alăturat sunt prezentate domeniile de activitate şi impactul negativ asupra 

dezvoltării durabile. Agicultura, industria, transportul elimină cantităţi tot mai mari de CO2. 

Moleculă cu moleculă, emisiile au contribuit la dezechilibrul ecologic de astăzi. 

 

Domenii de activităţi şi presiuni asupra mediului 

Tabel  nr.1  

Domeniul de 

activitate 

Presiune asupra mediului 

Agricultura Poluare apă, sol, aer, pierderea biodiversităţii 

Energia Schimbări climatice (GES), producere 

deşeuri 

Pescuit Distrugerea biodiversităţii 

Industria Poluare aer, sol, generare deşeuri 

Turism Poluare 

Transport GES, zgomot, distrugerea suprafeţe naturale, 

consum energie 

Consum gospodării Fenomen restrângere gospodării, consum 

nesustenabil 

 

Agricultura poate fi privită drept pericol asupra mediului din două puncte de vedere: 

(Grădinaru G., 2002, p.74) agricultura extensivă prin nevoia creşterii suprafeţelor cultivate 

pentru a spori productivitatea recurgând la despăduriri, cultivarea terenurilor neproductive, 

extinderea irigaţiilor în zonele aride, păşunatul intensiv, şi agricultura intensivă prin creşterea 

randamentului agricol. poate produce poluarea apei şi a solului. În natură totul se leagă. 

Pesticidele, rezultat al industriei petrochimice, au distrus paraziţii apăruţi în agricultură în 

urma cultivării unui singur tip de recolte pe terenuri extinse. Monocultura distruge 

biodiversitatea. Cultivarea exclusivă a eucaliptului, folosit pentru celuloză pentru a răspunde 

cererii mari de hârtie, este în creştere. 

Din 1950, pescuitul industrial a crescut de 5 ori, multe specii au dispărut. Coloniile 

mamifere marine sunt din ce în ce mai mici. Rezervele de peşte sunt aproape epuizate din 

cauza vulnerabilităţii în faţa urbanizării coastelor şi poluării. 

Apa e consumată în exces în Europa, iar 500 milioane de locuitori ai deşertului ştiu 

ce înseamnă un consum sustenabil. Pentru ei sustenabilitatea înseamnă supravieţuire. Ei 

folosesc apa fosilă acumulată în curs de 25.000 de ani din ploi. Zilnic, fiecare european 

foloseşte 1000 l apă, iar în India sunt abandonate puţuri secate. Creşterea populaţiei ţărilor 

dezvoltate presupune creşterea consumului de carne. 100 litri apă sunt necesari pentru 

producerea unui kg de cartofi; 4000 litri apă pentru 1 kg orez; 1300 litri apă pentru 1 kg carne. 

Presiunile asupra mediului nu sunt produse doar de activităţile din care reies poluanţi 

care afectează factorii de mediu apă, aer, sol, ci şi activităţi care degradează biodiversitatea, 

exemplu fiind pescuitul. În cursul ultimilor 50 de ani se estimează că au dispărut din oceane 

90 procente dintre peştii de mari dimensiuni. Evoluţia cantităţii de peşte pescuit este 

alarmantă de la 19 milioane tone în 1950 s-a ajuns la 93 milioane tone în 2005. 

Creşterea numărului de locuitori, dezvoltarea infrastructurii au condus la modificarea 

utilizării terenurilor, micşorarea suprafeţelor împădurite şi erodarea solului, scăderea nivelului 

apei subterane freatice. Copacii absorb apa din atmosferă în formă gazoasă, ajută la eroziunea 

solului. Pădurile oferă umiditate, oferă habitat pentru 3 sferturi din biodiversitatea planetei.  

Din 1960 despădurirea este alarmantă. În fiecare an 13 milionae hectare pădure 

tropicală dispar sub formă de cherestea. Eroziunea scade calitatea solului, face să dispară 

stratul fin de humus produs în miliarde de ani. O singură acţiune care provoacă dezechilibrul 
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natural atrage după sine alte presiuni. Despădurirea distruge esenţialul, crează bunuri benefice 

doar pentru prezent. Distruge dezvoltarea durabilă, crează dezvoltarea prezentă prin 

satisfacerea cererii tot mai mari de produse, susţinută de un consum nedurabil. Despăduririle 

sunt factorul principal al pierderii biodiversităţii, al schimbării climei care distruge recolta. 

Toate problemele se succed în lanţ.  

Calota glaciară se topeşte, a pierdut în 40 de ani 40 % din grosime. Omenirea nu a 

mai trăit într-o astfel de atmosferă. Încălzirea climatică accentuează ameninţările dispariţiei 

speciilor. La polul nord, calota glaciară a scăzut cu 30% în 30 de ani. Apa dulce ajunge în apa 

sărată a oceanelor. Dacă se topeşte calota glaciară, care conţine 20% apa dulce a Planetei, 

nivelul mării creşte cu 7 m.Metanul, gaz mai puternic de 20 de ori decât CO2 se află în 

Siberia, sub denumirea de permafrost, pământul e îngheţat mereu. Dacă permafrostul se 

încălzeşte, acest gaz ca o bombă climatică, va fi eliberat, urmările vor fi de nedescris. 

Jumătate din săracii lumii locuiesc în ţările bogate în resurse. Dezvoltarea nu şi-a 

îndeplinit promisiunile. Încă există diferenţe mari între păturile sociale. Jumătate din bogăţia 

lumii se află în mâna a 2 procente a populaţiei. 

Datele la nivel global sunt înspăimântătoare. 20% din populaţia mondială consumă 

80% din resurse; 5000 oameni mor zilnic din cauza apei de băut poluate; aproximativ 1 

miliard nu au acces la apă potabilă; 50% din recolte se transformă în furaje pentru animale sau 

combustibil; 13 miliarde hectare păduri dispar anual; dispare 1 mamifer din 4, 1 pasăre din 8, 

speciile dispar de 1000 ori mai rapid decât în mod natural; ar putea exista 200 milionae 

refugiaţi climatic până în 2050. Costul acţiunilor este mare, plătesc oameni neimplicaţi.  

 

2. PROTECŢIA MEDIULUI, O NECESITATE  

 

Relaţia dintre om şi mediul înconjurător este una de intercondiţionare. Dezvoltarea 

economică durabilă depinde de condiţiile de mediu, iar mediul este supus condiţiilor create de 

om în acţiunile sale către dezvoltare. Principiile economice şi cele ecologice trebuie împletite 

pentru a asigura capacitatea individului de a se dezvolta durabil, în condiţii bune ale mediului, 

ale sănătăţii, ale stării economice. Dezvoltarea durabilă asigură premisele generaţiei viitoare 

de a beneficia de capital natural, factor decisiv al creşterii economice. 

Din cea mai cunoscută definiţie a conceptului dezvoltare durabilă emisă în anul 1987 

în cadrul Raportului Bruthland reiese clar că noi, generaţia prezentă, trebuie să asigurăm 

satisfacerea nevoilor generaţiilor viitoare, ghidându-ne după sintagma „Pământul este 

moştenit de la copiii noştri”. 

Dezvoltarea durabilă se ghidează după principiile echităţii intra şi inter-generaţii. În 

faţa dezvoltării toţi suntem egali, avem aceleaşi drepturi la o viaţă sănătoasă, condiţii de 

mediu, economice şi sociale benefice. Echitatea cu generaţiile viitoare presupune planificarea 

resurselor naturale cu foarte mare grijă şi în timp îndelungat. Însă, este necesară găsirea unui 

punct de echilibru între conservarea totală şi renunţarea la interesele generaţiei prezente şi o 

exploatare iraţională a tuturor resurselor. 

Mediul înconjurător este liantul dintre creşterea economică şi asigurarea calităţii 

vieţii. Omul şi mediul se află într-o relaţie de intercondiţionare din care rezultă afectarea 

echilibrului ecologic şi a condiţiilor de viaţă. Pe termen lung, aceste efecte nedorite au 

repercusiuni asupra dezvoltării societăţii viitoare. 

Din păcate, târziu s-a remarcat faptul că individual este doar o componentă a 

sistemului numit natură. O perturbare a unui singur element natural produce urmări grave în 

intregul circuit. 

Motivele care au impus protecţia mediului au început să apară la începutul anilor '70 

prin subţierea stratului de ozon, încălzirea climei, ploi acide, deşetificare, poluarea factorilor 
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de mediu, epuizarea resurselor. Anul 1972 a constituit dezbaterea oficială a acestor probleme 

în cadrul primei Conferinţe Mondiale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Stockholm.  

Grija faţă de mediu a luat amploare prin crearea în 1973 a Fondului pentru Mediu, a 

Consiliului Administrativ a ONU, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu. Interesul acordat 

creşterii economice a ocupat mult timp primul loc în detrimentul protecţiei mediului, 

considerându-se costisitoare acţiunile de conservare, elaborarea tehnologiilor nepoluante. Din 

contră, comform principiului acţiunii preventive, este mai puţin costisitor să previi apariţia 

fenomenelor negative decât să te loveşti de afectarea iremediabilă a elementelor naturale. Dar 

încă o dată se dovedeşte gândirea pe termen scurt în care profitul imediat este singurul scop al 

dezvoltării fără să se ia în calcul incapacitatea naturii de a ne oferi profituri viitoare.  

Pentru a ştii ce acţiuni să intreprindem pentru a proteja mediul, trebuie să pornim de 

la conştientizarea problemelor de mediu şi imporţanta mediului în sistemul dezvoltării.  

Pentru a proteja natura, dar în acelasi timp economia să-şi parcurgă drumul spre 

dezvoltare, a fost elaborată politica de mediu. Trăind într-o eră a globalizării, se impune 

adaptarea unei politici ecologice globale care să înlăture ideile contradictorii privind mediul şi 

globalizarea. Politica de mediu funcţionează prin intermediul directivelor, normelor, limitelor, 

programelor de ajutor financiar. Se cerea adaptarea unei politici care să impună respectarea 

legilor privind protecţia mediului, pentru că relaţia dintre om şi natură s-a concretizat prin 

consum excesiv de resurse şi volum ridicat al emisiilor poluante. 

Păstrarea unui mediu nepoluat este cheia dezvoltării societăţii actuale şi viitoare. 

Activitatea de protecţie a mediului prin internalizarea costurilor în preţul final al produselor şi 

serviciilor participă la crearea venitului naţional. Protecţia mediului trebuie să fie o activitate 

profitabilă.  

Împreună - simpli cetăţeni, agenţi economici - trebuie să ne implicăm în acţiuni de 

protecţia mediului. Eliminând pe cât posibil acţiunile dăunătoare mediului, contribuim la 

propria noastră dezvoltare.  

Orice activitate care vizează protecţia mediului trebuie să răspundă unor imperative 

ale economiei obligativitatea de a crea necesităţi individuale, rentabilitatea acţiunilor, 

capacitatea de a crea valoare nouă. (Soroceanu V., 2000, p. 81). 

Protecţia mediului este percepută prin intermediul a trei concepte: 

- ecocentrică – mediul este în mijlocul tuturor preocupărilor. Protecţia mediului este 

un scop în sine, iar omul este doar un element trecător pe pământ.  

- biocentrică – vieţuitoarele sunt în centrul atenţiei 

- antropocentrică – omul primează, concepţie eronată din punct de vedere ecologic. 

Omul trebuie să respecte legile naturii, nu trebuie să intervină în scopul satisfacerii 

trebuinţelor sale extreme. Trebuie să se asigure reconcilierea dintre om şi natură. 

Capitalul natural este unul din factorii esenţiali ai creşterii economice. Activitatea 

omului din perioada industrială considera, din păcate pentru generaţiile ce i-au urmat, că 

natura nu este afectată. Era privită ca un rezervor inepuizabil. 

Evoluţia conceptului creştere economică a cunoscut trecerea de la analiza 

indicatorilor macroeconomici la realizarea de modele şi scenarii economico-matematice. 

Aplecarea oamenilor de ştiinţă spre descoperirea unor noi tipuri de creştere economică a 

reieşit din îngrijorările aduse de criza ecologică care începuse să se instaleze. Aşa au apărut 

diferite teorii de creştere economică emise de membrii Clubului de la Roma: creştere zero, 

creştere organică. 

Relaţia necesară între dezvoltare economică şi protecţia mediului a fost reliefată 

printr-un singur termen - eco-dezvoltarea. Abordarea acestui concept presupune acceptarea 

caracterului limitat al resurselor naturale amintit în rapoartele Clubului de la Roma, Raportul 

Bruthland şi conservarea acestora. Alt element ce trebuie acceptat este efemeritatea omului, 

pe acceaşi planetă trebuie să se dezvolte şi generaţiile viitoare. Dacă se epuizează capitalul 

178



natural, dacă se poluează factorii de mediu, ce viaţă ar urma pe Pământ? De accea, se impune 

o politică a mediului restrictivă şi solidă, dar şi asigurarea coerenţei între cele trei componente 

ale dezvoltării durabile: creştere economică, coeziune socială, protecţia mediului. 

Prin conceptul dezvoltare economică încă de la debutul său s-a încercat să se destrame 

conflictul existent între concepţiile privind creştere economică şi afectarea mediului. Mediul 

poate fi protejat în condiţiile creşterii economice? Pentru a fi îndeplinit acest deziderat, 

economia trebuie să se bazeze pe urmatoarele criterii: (Orio G., Sthael W., 1996, p. 117-122) 

 criteriul minimizării cantităţilor de resurse naturale folosite pe produs. Se impune 

ca economia să fie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Acesta ar putea fi 

considerat unul din criteriile dezvoltării durabile: consum minim – profit maxim; 

 criteriul conservării resurselor naturale prin care se urmăreşte creşterea economică 

în condiţiile păstrării condiţiilor de muncă prin raport echilibrat între resursele naturale 

extrase din natura şi cantitatea folosită; 

 criteriul energointensivităţii producţiei naţionale şi a minimizării cheltuielilor 

antipoluante prin care se măsoară câte unităţi de energie sunt folosite pentru obţinerea unei 

cantităţi de produs naţional; 

 criteriul reciclabilităţii şi recuperabilităţii post consum urmăreşte anticiparea 

valorificării materiei utile a bunurilor materiale după scoaterea din uz;  

 criteriul biodegradabilităţii prin care se doreşte descompunerea bunurilor 

materiale fără efecte nocive; 

 criteriul optimizării cheltuielilor antipoluante având la bază principiul prin care 

cheltuielile sunt incluse în preţul final; 

 criteriul creşterii bunăstării materiale şi spirituale; 

 criteriul responsabilităţii ecologice în toate domeniile productive şi neproductive 

corespunzătoare agenţilor economici şi publicului. 

Creşterea economică şi mediul se interconditionează prin repercusiuni reciproce. 

Mediul afectează procesul economic prin internalizarea costurilor, respectarea standardelor în 

vigoare privind protecţia mediului. Acest aspect a stat la baza adoptării unor tehnologii care să 

participe la protecţia mediului, dar şi la dezvoltarea economică (energie solară, eoliană). 

Importanţa acordată protecţiei mediului a fost demonstrată de adaptarea principiului 

integrarii prin care toate sectoarele economice s-au supus activităţii de protecţie a mediului, 

începând cu Programul Comunitar de Acţiune pentru Mediu numărul 6 şi adoptarea la 

Goteborg în 2001 a Strategiei Dezvoltării Durabile a Uniunii Europene. 

Cu toate că bazele teoretice există, din păcate dezvoltarea economică exercită încă 

ameninţări la adresa mediului. Probleme de mediu precum încălzirea globală, pierderea 

biodiversităţii sunt ameninţări grave la adresa dezvoltării economice durabile. 

Investiţiile ocupă un rol necesar în relaţia economie-mediu, pentru a deţine un mediu 

curat, nepoluat, tehnologiile de mediu trebuie aplicate. 

Dezvoltarea durabilă privită pin prisma relaţiei economie-mediu nu înseamnă 

cantitate, ci calitate, se urmăreşte impunerea şi respectarea standardelor de mediu, înlăturarea 

risipei, a impactului nedorit ale activităţilor antropice asupra mediului, gestionarea deşeurilor, 

creşterea productivităţii, reducerea emisiilor de pulberi în suspensie şi a  gazelor cu efect de 

seră, reîmpăduririle, trecerea la agricultura durabilă. 

Mediul ne poate oferi o calitate bună a factorilor săi – apă, aer, sol în funcţie de 

presiunile pe care le primeşte în urma activităţilor antropice şi naturale. Starea factorilor de 

mediu este în strânsă legătură cu presiunile exercitate asupra lor, dar şi acţiunile care vin să 

reducă efectele negative, cuprinse în politica de mediu. Sănătatea oamenilor, asigurarea 

hranei, implicit aportul forţei de muncă contribuie la creşterea economică şi sunt condiţionate 

de păstrarea mediului nepoluat, a biodiversităţii. 
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Mediul înconjurător este casa noastră, este izvorul de unde obţinem resursele 

necesare creşterii şi dezvoltării durabile. Împreună - simpli cetăţeni, agenţi economici - 

trebuie să ne implicăm în acţiuni de protecţia mediului. Eliminând pe cât posibil acţiunile 

dăunătoare mediului, contribuim la propria noastră dezvoltare.  

 

Concluzii 

Abordarea conceptului dezvoltare durabilă implică acceptarea caracterului limitat al 

resurselor naturale (menționat în rapoartele Clubului de la Roma și Raportul Bruthland) și 

conservarea lor. În conformitate cu principiile enunțate la Summit-ul Pământului de la Rio în 

1992, omul este plasat în centrul dezvoltării durabile, cu dreptul la o viață sănătoasă în 

armonie cu natura. Mediul înconjurător este casa noastră, este izvorul de unde obţinem 

resursele necesare creşterii şi dezvoltării durabile. Natura este în criză, dar, de asemenea, ne 

oferă soluții. Soarele furnizează energie într-o oră care oamenii consuma într-un an. Este 

important ceea ce am pierdut, dar mai important este ceea ce ne-a rămas să salvăm. 
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