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Abstract. Ecology has shown us that ecosystems exist in a state of 
dynamic equilibrium, and can absorb only limited change by humans, or any 
environmental actor. Environmentalists contend that massive human economic 
activity has pushed the biosphere far from homeostasis through reduction of 
biodiversity and climate change. A consequence of this profound analysis is that 
the prevailing ideology  of western civilization is leading to a huge destruction 
of the environment.. This has prompted the need for new philosophical 
paradigms, such as deep ecology, bioeconomics, which can guide human activity 
against perceived self-destruction. 

Therefore, it has to be a two senses link between development and 
ecology and sustainable development can’t be realized  without considering the 
problem of ecology, even the ecological efficiency. 
 
 

 Problema corelaţiei şi influenţelor biunivoce dintre aceste două elemente a 
început să se pună, cu tot mai multă acuitate, după deceniile cinci-şase ale 
secolului trecut, atunci când se ajunsese la un vârf al exploatărilor neraţionale ale 
bogăţiilor solului şi subsolului, în scopul maximizării profiturilor, sau altfel spus, 
al absolutizării eficienţei economice şi când însăşi existenţa şi continuarea vieţii 
pe Terra erau puse sub semnul întrtebării.   Diferenţele dintre statele lumii, dintre 
,,Nordul” industrial, bogat şi dezvoltat şi ,,Sudul” subdezvoltat sau în dezvoltare, 
cu monoculturi şi extracţia resurselor minerale destinate exportului, s-au accentuat 
permanent, ţinând cont de imposibilitatea statelor din a doua categorie menţionată 
de a-şi apropia tehnologia de ultimă oră, fie în prelucrarea bogăţiilor naturale de 
care dispun, fie în găsirea unor surse alternative pentru dezvoltare. Degradarea 
continuă şi accentuată a multor componente ale ecosistemelor Terrei şi viziunile 
sumbre asupra viitorului omenirii, au constituit semnalul de alarmă pentru 
includerea obligatorie şi a eficienţei ecologice pentru asigurarea unei dezvoltări 
umane durabile. 
 Sigur că natura, cu nenumăratele şi diversele ei bogăţii, trebuie să intre în 
relaţii reciproc avantajoase cu societatea umană, să asigure atât cele necesare 
existenţei, dar şi condiţii de refacere şi tonifiere senzorială, fizică şi mentală 
pentru oameni. Iar pentru aceste avantaje, factorii de decizie politică mai ales, se 
văd nevoiţi să ia în calcul includerea întregului sistem socio-economic şi politic în 
cadrul mai larg al ecosferei, precum şi considerarea dinamicii diferitelor 
componente ale mediului ambiant ca structură de rezistenţă a dezvoltării generale 
şi globale a societăţii umane actuale.  
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 Situaţia din lumea actuală scoate în evidenţă faptul că pe glob, mai 
mult de 1,2 miliarde de oameni trăiesc cu mai puţin de 1 $ pe zi, iar 
aproximativ jumătate din oamenii planetei are mai puţin de 2 $ pe zi. Mai 
mult, la cumpăna dintre mileniile II şi III, marile puteri ale lumii, ce 
cuprind în jurul a 6-7 % din populaţia lumii, sunt şi cei mari poluatori, cu 
emisii nocive de până la 20 tone de CO2 / locuitor în atmosferă, în timp ce 
un grup masiv de 100 state în dezvoltare, ce deţin 2 / 3 din populaţie, au 
,,reuşit" noxe de aproximativ 5 ori mai scăzute (bineînţeles că pe locuitor). 
 Iar dacă ne raportăm la Protocolul de la Kyoto, intrat în vigoare pe 
16 februarie 2005, să spunem că ţări dezvoltate, precum S.U.A., Australia, 
Canada, şi-au sporit fiecare emisiile de GES (gaze cu efect de seră) între 7 
şi 9 %. În opoziţie, ţările în tranziţie spre economia de piaţă (printre care şi 
România), şi-au redus emisiile cu peste 30 % (ţara noastră cu 8 %, obiectiv 
îndeplinit de mult), dar nu datorită unor măsuri pozitive în domeniu, ci mai 
degrabă reducerii producţiilor industriale, sau chiar prăbuşirii acestora. 
 Cu toate acestea, refuzul S.U.A. de ratificare a protocolului, 
pretenţiile ţărilor membre OEP ce solicită fluxuri financiare şi proiecte de 
diversificare economică drept compensaţii, dar şi atitudinea unor mari 
producători de GES din cadrul Grupului celor 77 (China, India, ş.a.) de a 
nu-şi mai asuma angajamente ferme după anul 2012 (când se încheie prima 
etapă de implementare a protocolului), complică foarte mult şi ridică 
semne serioase de întrebare legate de procesul general de eficientizare 
ecologică mondială , de efortul majorităţii statelor lumii de atenuare şi 
păstrare a efectelor distructive ale activităţii umane asupra mediului 
înconjurător şi care se pot întoarce ca un bumerang nedorit asupra 
existenţei vieţii pe Pământ.   
 Problema ecologiei, mai bine zis a eficienţei ecologice, este cu atât 
mai acută cu cât trebuie să se conştientizeze faptul că natura a oferit şi 
oferă încă destule bunuri de producţie şi de consum, dar omul şi existenţa 
lui,  numai prin munca sa şi cu dorinţa de obţinere de profit şi de 
absolutizare a eficienţei economice, fără a fi plasat în contextul mediului 
ambiant, nu poate fi conceput şi deci nu poate oferi nimic în schimb. În 
literatura economică, paşii cei mai importanţi în această direcţie au fost 
făcuţi tot în ferventa perioada a deceniilor 7-8 ale secolului trecut, 
reprezentativ fiind, credem noi,  profesorul britanic Kenneth Ewart 
Boulding (1910-1993). Considerat adevărat precursor printre economişti în 
materie de ecologie, viziunea sa cea mai apropiată de problema dezbătută 
se regăseşte  într-un articol apărut în anul 1966 şi sugestiv intitulat ,,The 
Economics of the Coming Space-Ship Earth”. În această lucrare, Boulding 
ilustrează limitele resurselor terestre prin prezentarea imaginii Pământului 
ca pe o navă spaţială, de fapt ca pe un spaţiu (sistem închis) şi în care 
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creşterea economică şi folosirea materiilor prime sunt  de o manieră mereu 
sporită, ceea ce conduce la ideea că, fiind dat un spaţiu determinat, 
bogăţiile planetei vor secătui şi societatea nu va mai avea capacitatea să se 
opună creşterii poluării şi degradării mediului. 

Nu putem omite şi contribuţiile româneşti în domeniu, începând cu 
viziunea pesimistă, dar nu fatalistă a lui N. Georgescu-Roegen, care milita 
pentru realizarea reconversiei energetice, consum decent şi producţie 
durabilă, dincolo de piaţa liberă şi ,,imperialistă”. Pentru a-l aminti apoi pe 
acad. Nicolae N. Constantinescu (1920-2000) cu a sa ,,Economia protecţiei 
mediului natural”, publicată la Ed. Politică, Bucureşti, 1976, apărută într-
un moment când, pe plan mondial, anii '70 au fost martorii izbucnirii unei 
profunde crize ecologice. Marele dascăl considera că degradarea mediului 
ambiant avea la origine nu numai cauze de ordin natural, economic, 
administrativ, politic, militar, sau generate de un insuficient progres al 
ştiinţei în acest domeniu, ,,ci şi  cauze de ordin cultural”. De unde şi 
remediul preconizat, acela de îmbinare a acţiunii economice şi 
administrative cu cea educativă, astfel încât să se poată lupta cu succes 
împotriva diferitelor forme de poluare şi degradare a mediului natural.   
 Ieşirea din situaţia alarmantă şi, în final limită, ce putea apare, urma 
să fie rezolvată tot de către factorul uman, prin schimbarea atitudinii şi 
comportamentului faţă de natură, dar şi prin voinţa acestuia de a asigura 
gestionarea eficientă a problemei  ecologice (sub toate aspectele 
acesteia), prin găsirea de resurse alternative în cantităţi mari şi care pot să 
substituie pe cele neregenerabile şi limitate de care dispune  Pământul. 
Punctul critic îl constituie goana permanentă a agenţilor economici după 
maximizarea profiturilor, din care rezultî şi măsurile necesare de 
determinare a costurilor de mediu şi internalizare a acestora. 

Dintre aceste măsuri voi reitera pe cea pe care o consider 
reprezentativă, mai ales că este o ilustrare a optimului de tip Pigou : este 
vorba de negocierea directă între agenţii economici implicaţi. Acţiunea 
constă în achitarea unor taxe compensatorii de către poluator celui ce a 
avut de suferit, sau invers, de către poluat poluatorului, pentru ca ultimul 
să-şi reducă emisiile poluante, tot acest proces având loc în condiţiile în 
care câştigul marginal prin activitatea poluatoare este superior costului de 
mediu, în final asigurându-se costuri marginale egale pentru fiecare dintre 
părţi.      

În acest domeniu trebuie să remarcăm şi activitatea lui Simon 
Kuznets  ce s-a concretizat cu evidenţierea legăturii dintre dezvoltare şi 
mediul înconjurător, problematică vitală pentru deceniile 6-8 ale secolului 
trecut, mai exact dintre nivelul PIB / locuitor şi gradul de poluare. 
Ilustrarea este redată mai jos  
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Fig. 1 - Relaţia dintre nivelul de poluare si PIB /locuitor (după I. Pohoaţă ,,Filosofia 

economică şi politica dezvoltării durabile”) 
 

 Se observă că relaţia dintre variabile indică în cadranul I (primar)  faptul că 
economia este dominată de ramura agriculturii, cea care poate asigura subzistenţa, 
atât a celor care lucrează în acest domeniu, cât şi a celorlalţi angajaţi din ramurile 
neagricole. Ajunşi în cadranul II (secundar), degradarea mediului atinge un punct 
critic în jurul valorii de 3000 $ / loc. Iar odată cu depăşirea pragului de 10000 $ / 
locuitor, presiunea asupra tuturor factorilor de producţie ajunsă deja  maximă şi 
astfel, în cadranul III (terţiar) societatea devine conştientă de pericolul poluării şi 
deprecierii mediului asupra dezvoltării, iniţiindu-se cadrul legal prin formularea 
de politici de environment şi orientarea de importante sume  spre protecţia şi 
refacerea mediului ambiant.   
 Curba lui Kuznets poate fi completată cu  informaţia ca un adevărat factor 
de producţie, capabil să devină o alternativă viabilă la cei clasici şi 
neregenerabili. S-a conturat şi este într-o permanentă extindere şi întărire sectorul 
cuaternar al economiei (cel al informaţiilor şi tehnologiilor aferente), bineînţeles 
în privinţa economiilor ţărilor bogate şi dezvoltate. Dar, prin atragerea în largul 
proces al globalizării şi al statelor în dezvoltare sau al celor mai sărace dintre 
ţările lumii, se poate asigura  aplatizarea relaţiei grafice prezentate, atât prin 
conceperea de ramuri şi sectoare curate, nepoluante,  răspândirea noilor tehnologii 
revoluţionare (a Internet-ului în primul rând) şi în aceste state, cât şi prin 
programele de investiţii, asistenţă şi susţinere, adoptate şi implementate.   
 Aspectul nou şi de substanţă pe care politica dezvoltării durabile îl aduce în 
prim plan este cel al mediului înconjurător, al luptei pentru păstrarea şi 
regenerarea acestuia, ca şi împotriva numeroaselor pericole ecologice care îl 
ameninţă. Nu este lipsit de interes să amintim, în această ordine de idei, opinia 
exprimată de economistul american David C. Korten, cum că ,,Forţele de piaţă 
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adâncesc dependenţa noastră de tehnologiile distructive din punct de vedere social 
şi ecologic, care sacrifică sănătatea noastră fizică, socială, ecologică şi mentală 
pentru profiturile corporaţiilor (subl. ns.). Problema nu o reprezintă 
întreprinderea sau piaţa în sine, ci un sistem economic mondial foarte corupt, care 
gravitează departe de controlul uman (subl. ns.)”. 
 Luând în considerare, din nou,  piramida trebuinţelor a lui Abraham 
Maslow, să precizăm un element de noutate şi întregire a conceptului de 
dezvoltare durabilă şi anume cel ce vizează statutul securităţii umane, în sensul 
că viaţa şi activitatea umană este supusă, mai ales în epoca actuală, unor presiuni 
şi ameninţări ce vin din interiorul şi exteriorul unui anumit sistem, din partea 
terorismului, a confruntărilor armate, sau chiar a globalizării economice (în 
special prin acţiunea exponenţilor capitalismului corporatist global). Şi trebuie să 
considerăm şi această trăsătură ca pe o premisă absolut necesară dezvoltării 
tuturor ţărilor lumii. 
 Ieşirea din situaţia alarmantă şi, în final limită, ce putea apare, urma să fie 
rezolvată tot de către factorul uman, prin schimbarea atitudinii şi 
comportamentului faţă de natură, dar şi prin voinţa acestuia de a asigura 
gestionarea eficientă a problemei  ecologice (sub toate aspectele acesteia), prin 
găsirea de resurse alternative în cantităţi mari şi care pot să substituie pe cele 
neregenerabile şi limitate de care dispune  Pământul. Deci punctul critic a apărut 
în cadrul  activităţii economice prin urmărirea absolutizării eficienţei economice 
pentru maximizarea profiturilor, asupra mediului natural înconjurător.  
 Şi, încă un fenomen care nu poate fi trecut cu vederea : statele dezvoltate 
şi-au transferat o parte destul de însemnată din propriile industrii energofage, 
energointensive şi poluante,  în fostele lor colonii, deci în ţările mai slab 
dezvoltate sau care au intrat pe trendul dezvoltării, teritorii bogate tocmai în 
resursele de care aceste industrii aveau nevoie. Sigur că, văzând în statele 
dezvoltate cele mai importante surse de poluare, prin acţiunea societăţilor 
transnaţionale ca exponente ale globalizării, există temerea că răspunderea 
costurilor ecologice este transferată ţărilor mai sărace, atât prin implantarea 
industriilor de natură poluantă, cât şi prin  exporturile de diverse categorii de 
deşeuri.  

Suntem în faţa unui exemplu elocvent al dorinţei de a obţine cât mai mult 
profit (efecte utile maxime pentru individ şi comunitate, cu costuri minime), de a 
accentua în consecinţă latura eficienţei economice. Vorbind însă de politica 
dezvoltării durabile, să spunem că aceasta nu este şi nu poate fi împotriva 
eficienţei. Numai că, întregul efort nu trebuie focalizat pe obţinerea de profit, ci 
este nevoie de o viziune mai largă, multidimensională, aşa după cum este şi 
personalitatea umană. Şi astfel putem vorbi şi de eficienţă socială, tradusă prin 
reducerea decalajelor dintre populaţia bogată şi cea săracă în privinţa nivelurilor 
venitului, prin accesul la învăţătură şi perfecţionare, la cultură şi dezvoltare 
spirituală, la servicii de ocrotire a sănătăţii, aspecte care-l fac pe individ să se 
poată integra în societate şi să contribuie, prin cunoştinţele şi abilităţile sale,  fie 
din postura de lucrător, fie din cea de antreprenor sau manager, la funcţionarea 
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optimă a proceselor şi mecanismelor ce caracterizează dinamica economiei şi 
dau suport calităţii vieţii.  

Ansamblul nu ar fi complet fără a reitera importanţa eficienţei ecologice. Şi 
aici intervine contribuţia unui alt important deschizător de drumuri în acest 
domeniu şi anume cea a profesorului Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994). 
El este cel ce a adus o schimbare în paradigma secolului trecut referitoare la faptul 
că procesul economic este unul entropic (Legea entropiei nefiind altceva decât a 
doua lege a termodinamicii), prin faptul că resursele primare conţin entropie joasă 
care, prin consumare, aduc energia mult dorită, dar într-un proces ireversibil, 
având drept rezultat obţinerea de reziduuri nerecuperabile. Semnificative pentru 
demonstrarea necesităţii neprecupeţirii eforturilor pentru păstrarea şi însănătoşirea 
naturii înconjurătoare, mi s-au părut cuvintele profesorului Georgescu-Roegen 
cuprinse în cea mai importantă lucrare a sa ,,Legea entropiei şi procesul 
economic”: ,,procesul economic nu este unul izolat ; el nu se desfăşoară în sine, 
rupt de contextul social, politic, moral, de mediu, etc. (subl. ns.); odată amorsat, el 
ia de la toate acestea câte ceva şi oferă ceva”. Dar de fapt, completăm noi, ceea ce 
trebuie să ofere naturii se poate întoarce mărit de un număr de ori şi se 
materializează în posibilitatea menţinerii vieţii pe glob, astfel încât şi generaţiile 
viitoare să se bucure de bunul cel mai de preţ pentru omenire: viaţa şi implicit 
plăcerea de a trăi şi ulterior bunăstarea individuală şi socială. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
1. Constantinescu N.N., 1976 – Economia protecţiei mediului înconjurător. Ed. Politică, 

Bucureşti. 
2. Galbraith K. K., 1997 – Societatea perfectă. Ed. Eurosong & Book, Bucureşti. 
3. Georgescu -Roegen N., 1979 – Legea entropiei şi procesul economic. Ed. Politică, 

Bucureşti. 
4. Iancu A., 1979 – Creşterea economică şi mediul înconjurător. Ed. Politică, Bucureşti. 
5. Korten David S., 1995 – Corporaţiile conduc lumea. Ed. Samizdat, Bucureşti. 
6. Kuznets S., 1966 – Economic Growth and Structural Change, New York. 
7. Pohoaţă I., 2003 – Filosofia economică şi politica dezvoltării durabile. Ed. Economică, 

Bucureşti. 
8. Trifu Al., 2005 – Gândirea economică în unitatea spaţio-temporală. Ed. Performantica, 

Iaşi. 


