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ªi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: “Creºteþi
ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul ºi-l supuneþi; ºi
stãpâniþi peste peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului,
peste toate animalele, peste toate vietãþile ce se
miºcã pe pãmânt ºi peste tot pãmântul!”
Apoi a zis Dumnezeu: “Iatã vã dau toatã iarba
ce face sãmânþã pe toatã faþa pãmântului ºi tot pomul
ce are rod cu sãmânþã în el. Acestea vor fi hrana
voastrã.
Iar tuturor fiarelor pãmântului ºi tuturor pãsãrilor
cerului ºi tuturor vietãþilor ce se miºcã pe pãmânt,
care au în ele suflare de viaþã, le dau toatã iarba
verde spre hranã.” ªi a fost aºa.
ªi a privit Dumnezeu toate câte a fãcut ºi iatã
erau bune foarte.
(Facerea, 1, 28-31)
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Trebuinþele omului
ºi indicele de viaþã al planetei

Multe s-au schimbat pe planeta noastrã de când Dumnezeu a încredinþat-o stãpânirii omului. Cu certitudine, nicicând starea acesteia nu a fost
mai diferitã decât astãzi, în raport cu magnificele intenþii ale Creatorului sãu.
Nenumãrate satisfacþii, dar ºi necazuri, a întâmpinat omul de-a lungul
veacurilor, în încercãrile sale de a cuceri ºi exploata mediul natural, având
ca ultim þel creºterea necontenitã a propriei sale bunãstãri. Cãci, încã din
cele mai vechi timpuri, omul ºi-a organizat viaþa astfel încât sã deþinã controlul asupra unei cât mai masive proporþii a resurselor naturale existente.
“Cei tari”, adicã stãpânii mijloacelor de exploatare a mediului, i-au deposedat treptat pe “cei slabi” de propriile lor mijloace, silindu-i astfel sã-ºi vândã
forþa de muncã, pentru putea supravieþui. Astfel, stãpânii mijloacelor de
producþie au ajuns treptat sã controleze nu numai resursele Pãmântului, ci
ºi mãrimea veniturilor angajaþilor, caracteristicile ºi natura bunurilor/serviciilor produse, dinamica preþurilor ºi, implicit, modelele dominante de consum.
Deºi spus astfel, astãzi, adevãrul poate pãrea inofensiv unora, el
deþinând totuºi suficientã forþã pentru a schimba faþa Pãmântului ºi a
împinge lumea înainte, în toate timpurile. Fenomenul respectiv dureazã de
mai multe mii de ani ºi va dura probabil cât lumea actualã.
În goana lui nebunã dupã bunãstare, omul a uitat între timp
semnificaþiile cele mai profunde ale existenþei – ºi nu doar ale existenþei
sale, ci ale întregului ecosistem. Acesta constituie unul dintre motivele
principale pentru care interesul a nenumãrate ºtiinþe faþã de ecologie nu a
fost nicicând mai ridicat decât astãzi.
Pe de altã parte, omul nu ºi-a manifestat niciodatã atributele de
consumator mai pregnant decât în epoca actualã. Or, între ecologie ºi
creºterea consumului de bunuri ºi servicii existã strânse relaþii de
intercondiþionare.
Definiþiile clasice referitoare la ecologie sunt dintre cele mai diverse.
Ele afirmã, în esenþã, cã aceasta este o ºtiinþã relativ nouã, axatã pe
studierea relaþiilor ºi interacþiunilor dintre productivitatea sistemelor biologice
(populaþii, biocenoze) ºi situarea lor în medii naturale specifice
(ecosisteme).
Noi credem însã cã ecologia este o ºtiinþã ce-ºi propune ca, prin orice
mijloace, sã-l trezeascã pe omul modern din somnul adânc al conºtiinþei
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sale ºi sã-i reaminteascã acestuia îndatoririle uitate ale demnitãþii sale de
stãpân al Pãmântului.
Deºi a debutat ca o disciplinã biologicã, în timp, ecologia a cãpãtat o
pronunþatã orientare interdisciplinarã, deoarece studiile ecologice utilizeazã
frecvent metode, concepte ºi noþiuni specifice altor ºtiinþe, precum geologia,
fizica, chimia, matematica, statistica, cibernetica, climatologia, oceanografia, hidrologia º.a.
Mediul natural cu tot ce înseamnã viaþã în acesta (ecosfera) constituie
obiectul de studiu al ecologiei.
Termenul de ecologie a fost introdus în limbajul ºtiinþific în anul 1866
de cãtre biologul german Ernest Haeckel (1834-1919). Etimologic, termenul
provine din limba greacã: oicos – casã, gospodãrie, economie – ºi logos –
cuvânt, ºtiinþã. Printre primii cercetãtori pasionaþi de aceastã ºtiinþã a fost
Charles Darwin care, prin cele douã lucrãri ale sale, “Originea speciilor”
(1859) ºi “Descendenþa omului” (1871), a fundamentat ºtiinþific douã
concepte de bazã ale ecologiei moderne: impactul mediului asupra lumii vii
ºi integrarea speciilor în lumea naturalã. Darwin a relevat dependenþele
strânse ºi echilibrul natural dintre existenþa/manifestarea diferitelor specii de
plante/animale ºi mediu, delimitând rolul omului în lumea naturalã.
Temele centrale ale ecologiei s-au conturat spre sfârºitul secolului al
XX-lea, pe mãsurã ce lumea a devenit tot mai conºtientã de scãderea
biodiversitãþii.
Prin exploatarea ºi utilizarea pe scarã industrialã a unor resurse
naturale ºi prin eliberarea în mediul natural, a deºeurilor rezultate din
consumul global, se pare cã omul a alterat atât de profund mediul natural
încât a pus sub risc nu doar bunãstarea generaþiilor viitoare, ci ºi existenþa
altor specii de pe Pãmânt. Între naþiunile cele mai puternic poluatoare se
aflã deopotrivã state dezvoltate, precum SUA, Marea Britanie, Franþa, dar ºi
unele þãri în curs de dezvoltare, precum India sau China. Cât despre topul
generatorilor de reziduuri (inclusiv menajere) din Uniunea Europeanã, în
anul 2005, primul loc era deþinut de Marea Britanie. Aceasta producea o
cantitate de reziduuri egalã cu suma aferentã ultimelor 18 þãri din clasament
(22,6 milioane de tone). În topul respectiv, România se situa pe locul ºapte
[(LGA), AFP, Ecomagazin, 13 noiembrie 2007].
Parametrii de mediu ai ecosistemului global depind de interacþiunile
multivoce ale atmosferei, hidrosferei, litosferei ºi biosferei, fiecare având
funcþii specifice în menþinerea echilibrului general. Între aceste subsisteme
existã o reþea complexã de relaþii, funcþiile ecosferei fiind asigurate prin
circuitul permanent al substanþei ºi energiei în interiorul diverselor
subsisteme. Poluarea mediului nu are drept consecinþã doar deteriorarea
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parametrilor habitatului natural ºi scãderea biodiversitãþii, ci ºi criza
climaticã manifestatã sub forma încãlzirii globale. Creºterea temperaturii
medii la suprafaþa Pãmântului, începând din ultimii ani ai secolului al XIXlea, cu aproximativ 0,4 pânã la 0,8 grade Celsius, marcheazã doar începutul
fenomenului. Experþii estimeazã cã temperatura medie va creºte mult mai
substanþial ºi mai rapid în viitor, ceea ce înseamnã cu încã 1,4 pânã la 5,8
grade Celsius pânã în anul 2100, chiar ºi în ipoteza stopãrii emisiei de
dioxid de carbon în atmosferã, prin arderea carburanþilor fosili. Mecanismul
de producere a încãlzirii globale este recunoscut oficial din anii ‘80, când s-a
instituit, sub egida ONU, Grupul interguvernamental de experþi privind clima
(GIEC). Cauzele crizei climatice au fost ºi sunt încã studiate de specialiºtii
multor organizaþii de profil. NASA, de exemplu, a efectuat se serie de
experimente ºtiinþifice, luând în calcul consecinþele activitãþilor umane de tip
industrial, dar ºi unele cauze naturale ce þin de dinamica soarelui ºi a
sistemului solar (M.D. Mastrandrea, S.H. Schneider, 2005; C. Negureanu,
2007 º.a.). Concluzia NASA este cã fenomenul încãlzirii globale este cauzat
de acþiunea cumulatã a factorilor amintiþi. Potrivit aºa-numitului Raport
Nicholas Stern (Proiect de raport privind comerþul ºi schimbãrile climatice,
Parlamentul European, 2007), dacã nu se vor lua mãsuri de stopare a
acþiunilor poluante ale agenþilor industriali, fenomenul încãlzirii globale va
avea un impact devastator asupra economiei internaþionale, de proporþii
comparabile cu efectele celor douã rãzboaie mondiale plus criza din anii
1929-1933. Consecinþele economice ale dereglãrilor climatice se vor ridica
la circa 5.500 de miliarde de euro pe an, adicã 840 de euro pentru fiecare
dintre cei 6,5 miliarde de locuitori actuali, în timp ce valoarea investiþiilor
necesare pentru a frâna fenomenul ar fi de 275 de miliarde de euro anual.
Aºadar, teza marilor poluatori ai lumii actuale, potrivit cãreia diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serã ar angaja cheltuieli disproporþionate
în raport cu beneficiile, este nu numai infirmatã, dar ºi profund subversivã la
adresa binelui general. Omenirea dispune de mai puþin de 10 ani pentru a
inversa tendinþele actuale, înainte de a fi prea târziu pentru a se mai putea
interveni (D. Dron, Le Figaro, 12 octombrie 2006).
În condiþiile creºterii demografice, încãlzirea globalã va provoca o
penurie alimentarã destul de severã, ce ar putea genera rãzboaie ºi migraþii
ale unor blocuri masive de populaþie, ceea ce va schimba radical faþa lumii.
Toate prognozele demografice afirmã cã populaþia planetei va creºte, în
urmãtorii 30 de ani, de la ºase la nouã miliarde de locuitori. Oamenii,
animalele ºi, mai nou, mijloacele de transport auto vor necesita un aport
suplimentar uriaº de cereale, deºi terenul destinat agriculturii nu prea mai
poate creºte. Din anul 1950 pânã în prezent, suprafeþele arabile au crescut
doar cu 10 procente, în timp ce populaþia s-a dublat. Producþia de cereale
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pentru consumul uman este ameninþatã de trei factori majori: necesarul
pentru creºterea animalelor, fenomenul încãlzirii globale ºi necesarul de
biocombustibili, ca urmare a crizei petrolului.
Potrivit experþilor ONU, de peste cinci ani, oamenii consumã deja mai
multe alimente decât produc. Pânã în prezent, penuria alimentarã a fost
compensatã prin stocurile acumulate în anii mai prolifici. În prezent însã,
stocurile de cereale, la nivel global, s-au redus la jumãtate din norma
standard de creare a rezervei. Dacã în anul 1999, stocurile respective
puteau asigura hrana pentru populaþia lumii timp de 116 zile, acum acestea
mai pot acoperi doar 57 de zile. Or, o asemenea perioadã este cu mult sub
nivelul securitãþii alimentare standard ºi nu sunt speranþe cã situaþia se va
ameliora, date fiind schimbãrile climatice extreme (Ecomagazin, 13
noiembrie 2007)
Lipsa alimentelor constituie deja a doua cauzã a mortalitãþii la nivel
mondial. Cu toate acestea, în viitorul apropiat este de aºteptat ca aceastã
situaþie sã se agraveze. Autoturismele bogaþilor “vor mânca” hrana
sãracilor, piaþa funcþionând dupã legi ce nu þin seama de dimensiunea eticã
a existenþei.
Fiind prezentaþi ca o alternativã pentru depãºirea crizei petrolului,
biocar-buranþii sunt pe punctul de a agrava problemele sociale globale mai
vechi. În viitor, hrana importatã va fi mult mai scumpã ºi relativ mulþi nu ºi-o
vor mai putea permite. Mexicul, de exemplu, care importã porumb din
Statele Unite, deja a fost nevoit sã plãteascã, în anul 2007, un preþ mai
mare cu 50 de procente pe kilogram.
Cu excepþia Europei, unde natalitatea va fi negativã ºi nevoile de
hranã probabil se vor diminua – cel puþin pentru o vreme –, pentru a
satisface necesitãþile alimentare de la nivel global, producþia de alimente va
trebui sã se dubleze, iar în Africa – un continent niciodatã autosuficient în
ceea ce priveºte hrana –, producþia de alimente ar trebui sã se multiplice de
cinci ori.
În prezent, deºi la modul general, se spune cã, în lume, nivelul de trai
a crescut, din cele peste ºase miliarde ºi jumãtate de locuitori ai planetei,
1,1 miliarde sunt atât de sãraci încât trãiesc cu mai puþin de 1 $ pe zi. Dar,
potrivit statisticilor ONU, în ultimii 20 de ani, rata mondialã a sãrãciei a
scãzut. Numãrul celor “foarte sãraci” a scãzut, între 1980-2001, de la 1,5 la
1,1 miliarde. În 20 de ani, populaþia sãracã a Chinei a scãzut de la 60 la 16
procente, cea a Asiei de Sud-Est de la 52 la 31 de procente, a Americii
Latine de la 12 la 9 procente. În Africa Subsaharianã însã, nivelul populaþiei
foarte sãrace a crescut de la 42 la 46 de procente. Între 2001-2003,
numãrul persoanelor subnutrite din lume s-a ridicat la 854 de milioane,
repartizate astfel: 9 milioane în þãrile industrializate, 25 de milioane în þãrile
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în tranziþie din Europa de Est ºi 820 de milioane în þãrile în curs de
dezvoltare.
Cel puþin unul dintre Obiectivele Mileniului Trei stabilite de ONU, ce
prevede reducerea la jumãtate a numãrului de persoane ce suferã cronic de
foame pânã în anul 2015, adicã o diminuare cu 31 de milioane pe an a
populaþiei subnutrite, pare acum mai lipsit de ºanse decât oricând.
Pãmântul devine tot mai lipsit de apã potabilã, iar agricultura se transformã
într-o afacere tot mai riscantã sub ameninþarea inundaþiilor, secetei sau altor
calamitãþi naturale. În fiecare an cererea de apã potabilã creºte cu 2-3
procente, în timp ce resursele de apã dulce, în cel mai bun caz, rãmân
constante. Unele estimãri ale Programului Naþiunilor Unite pentru Protecþia
Mediului apreciazã cã, în anul 2025, aproximativ o treime din populaþia
globului va suferi din cauza lipsei cronice de apã. Acest fenomen va fi
favorizat de cererea tot mai mare de apã din partea industriei ºi agriculturii,
de creºterea trebuinþelor populaþiei (din cauza sporului demografic) ºi a
scãderii calitãþii apei potabile prin poluare. Deja, în þãrile în curs de
dezvoltare, 80 de procente dintre boli sunt cauzate de contaminarea apei cu
diverºi agenþi patogeni, fapt ce explicã o treime din pierderile premature de
vieþi omeneºti la nivel mondial.
Iatã de ce problemele dezvoltãrii durabile ºi ale refacerii echilibrului
ecologic, pe termen lung, au invadat deopotrivã economia, politica ºi, nu în
ultimul rând, cultura mondialã, politicile ecologice generând tot mai multe
restricþii celorlalte domenii ale vieþii.
O resursã aproape la fel de rarã ca apa potabilã este ºi pãmântul. Ca
urmare, pãmântul disponibil încã este utilizat în scopul satisfacerii unor
trebuinþe umane tot mai intens competitive. Pãmântul constituie suportul
fundamental nu doar pentru activitãþile agricole, silviculturã, exploatarea
unor resurse energetice sau alte activitãþi de interes uman imediat, ci ºi
pentru menþinerea biodiversitãþii ºi transmiterea unei planete vii, locuibile,
generaþiilor ce vor urma. Atât cantitatea, cât ºi calitatea pãmântului sunt
importante din perspectiva utilitãþii sale de ordin economic, social ºi
ecologic. Una dintre cele mai importante funcþii ale pãmântului este aceea
de a asigura hrana a tot ceea ce este viu – funcþie ce devine tot mai
ameninþatã pe mãsura creºterii gradului de urbanizare ºi a utilizãrii unor
tehnici agricole nesustenabile. În prezent, la nivel global, se aflã în
exploatare aproape 1,5 miliarde ha de teren arabil, adicã 0,28 ha per capita
(Sustainable Consumption..., 1996). Dar, în fiecare an, în jur de 0,5-1
procente din terenul arabil existent se pierde, ca urmare a deºertificãrii,
eroziunii ori salinizãrii. Odatã degradat, solul este greu, dacã nu chiar
imposibil, de reabilitat.
Raportul global asupra vieþii (Living Planet Report, 2003) confirmã cã
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depopularea faunei a înregistrat cote alarmante în decursul a numai trei
decenii (din anul 1970 pânã în anul 2003). În acest interval, populaþiile de
vertebrate au suferit o scãdere de cel puþin 1/3 din numãrul total. Din cele
695 de specii terestre, 344 de specii de apã dulce ºi 274 de specii marine,
speciile terestre s-au redus cu 31 de procente, cele de apã dulce cu 28 de
procente ºi cele marine cu 27de procente (The Global Conservation
Organization, WWF, 2006).
Indicele de viaþã al planetei (IVP) sau dinamica globalã medie a
biodiversitãþii, în anul 2003, semnifica faptul cã omenirea a început sã
degradeze ecosistemul global la o ratã fãrã precedent. Cererea tot mai
mare de alimente a determinat creºterea constantã a recoltelor agricole. Din
anii ‘90 pânã în prezent, aproape 40 de procente din suprafaþa Pãmântului a
fost convertitã în teren arabil ºi pãºuni, pe seama pãdurilor ºi a spaþiilor
verzi naturale. Cele mai masive schimbãri s-au produs în þãrile în curs de
dezvoltare, unde, din anul 1960 pânã în 1990, o cincime din pãdurile
tropicale naturale au fost defriºate. Practicile agricole curente pot cauza o
largã varietate de probleme de mediu. Practicarea unei agriculturi intensive
poate genera unele contaminãri ale solului cu fertilizatori sau pesticide,
eroziunea solului, poluarea apelor ºi scãderea biodiversitãþii, aceasta în
funcþie de o seamã de factori, precum calitatea tehnologiilor agricole
aplicate, a solurilor prelucrate ori a intensitãþii ºi specificului culturilor
agricole.
De asemenea, defriºarea pãdurilor, în scopul susþinerii industriilor de
prelucrare a lemnului sau în scopuri agricole, constituie o ameninþare ce
vizeazã deteriorarea climatului, scãderea biodiversitãþii ºi degradarea
solurilor ºi a resurselor de apã (Critical Trends - Global Change and…,
1997).
Între anii 1980-1990, la nivel global, suprafeþele împãdurite au scãzut
cu 2 procente. Cu toate acestea, este de aºteptat ca fenomenul de utilizare
intensivã a pãmântului prin activitãþi agricole sã se extindã în continuare,
prin defriºarea unor pãduri tropicale (în proporþie de aproape douã treimi din
suprafaþa actualã - în jur de 12 milioane ha pe an).
Cauzele degradãrii mediului natural sunt uºor de identificat.
Eploatarea iraþionalã a fondului forestier a dus la degradarea terenurilor, la
schimbarea climei ºi la reducerea biodiversitãþii. Deversarea unor substanþe
toxice în ape, în aer, pe suprafaþa solului ºi în subsol a determinat
deteriorarea generalã a echilibrelor ºi caracteristicilor habitatului natural.
Detonarea în atmosferã, în apã sau la nivelul subsolului a unor explozibili,
lansarea în atmosferã a unor rachete sau iminenþa unor accidentele
nucleare, soldate cu o masivã poluare radioactivã, au poluat radioactiv zone
geografice deosebit de întinse, determinând, în consecinþã, degenerarea
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tuturor sistemelor vii ºi creºterea fãrã precedent a incidenþei anumitor
maladii. Existã multe alte cauze invocate de specialiºti în explicarea
degradãrii mediului. Între acestea, sunt menþionate: progresul tehnic ºi
tehnologic, ce permite omului sã exploateze natura la cote fãrã precedent,
mentalitãþile preponderent parazitare ale omului în raporturile sale cu alte
regnuri, carenþele grave, dacã nu chiar absenþa educaþiei, în privinþa valorii
pentru viaþã a mediului natural, inconºtienþa, nepãsarea, lipsa de
responsabilitate ºi responsabilizare – care fac din om cea mai mare
ameninþare la adresa vieþii în general.
Figura nr. 1 - Indicele de viaþã al planetei, 1970-2003

Sursa: Living Planet Report, 2006, WWF, The Global Conservation Organization.

Calitatea mediului în care trãieºte o comunitate umanã atestã gradul
real de civilizaþie al acesteia ºi mãsoarã ºansele dãinuirii sale prin urmaºi.
Dar, oricât ar excela în construirea unor medii artificiale inteligente, omul va
rãmâne totuºi profund dependent de mediul natural, atât prin atributele sale
de consumator, cât ºi ca «discipol» al acestuia. Cãci el nu ºtie, cel puþin
deocamdatã, sã-ºi satisfacã trebuinþele, decât apelând la resursele mediului
natural, în plus, fiind gata oricând sã copieze sau sã preia de la acesta
diverse modele ºi tehnici de manifestare, pentru a-ºi edifica o lume cât mai
umanizatã.
Dupã cum afirma ºi N. Georgescu-Roegen, ceea ce omul înþelege
astãzi prin ºtiinþã a apãrut tocmai ca urmare a instinctului uman de a
cerceta mediul. De-a lungul istoriei sale, omul a învãþat cã a cunoaºte
mediul înseamnã a dobândi abilitatea de a dãinui în timp, de a controla ºi
domina Pãmântul. Dincolo de aspectele etice ale problemei, se pare cã o
asemenea abilitate uºureazã mult viaþa celui care o deþine (N. Georgescu-
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Roegen, 2006).
Dar omul nu poate acþiona asupra mediului pe termen lung ºi la scarã
globalã, ignorând legile ºi echilibrul esenþial al acestuia, fãrã a-ºi risca
propria existenþã. ªi totuºi, se pare cã lucrul de care toatã lumea s-a temut
ºi se teme cel mai tare tocmai s-a întâmplat.
Ignorarea problemelor de mediu pe termen mediu sau lung, în cele
mai multe dintre þãrile lumii, a transformat natura într-o resursã rarã. Iar
setea de putere ºi de dominaþie a omului se confruntã astãzi, mai mult
decât oricând, cu limitele posibilitãþilor de regenerare a naturii. De aceea,
creºterea durabilã a calitãþii vieþii nu poate avea loc în absenþa cunoaºterii ºi
respectãrii limitelor de regenerare a mediului. Între disciplinele ºtiinþifice
menite sã contribuie la edificarea unei asemenea cunoaºteri, economia
ecologicã sau ecoeconomia ºi, în cadrul acesteia, consumul ecologic de
bunuri ºi servicii au un rol decisiv.

Ecoeconomia versus economia profundã
Situatã la intersecþia dintre ºtiinþele economice ºi ecologie,
ecoeconomia este o ºtiinþã nouã ce redefineºte rolul ºi sarcinile economiei
de a acþiona în interesul general al vieþii, în contextul generãrii ºi gestionãrii
de cãtre om a problemelor de mediu.
Între întemeietorii ecoeconomiei amintim pe economiºtii N.
Georgescu-Roegen, K.E. Boulding ºi H.E. Daly, ecologii C.S. Holling, H.T.
Odum ºi R. Constanza sau fizicianul R.U. Ayres.
În pofida unor opinii politico-economice neoliberale ce dominã în
lumea de astãzi, ecoeconomia enunþã ºi popularizeazã, în mediul social,
singurul corp de idei, teorii ºi practici economice apte sã asigure un echilibru
pe termen lung, între beneficiile ºi costurile exploatãrii mediului natural.
Deºi evaluarea cost/beneficiu a exploatãrii mediului, la nivel global,
din perspectiva ecoeconomiei sau a dezvoltãrii durabile, presupune o serie
de operaþiuni destul de dificile, totuºi, adoptarea unor strategii de exploatare
a resurselor naturale pe termen mediu ºi lung trebuie sã se facã numai pe
baza unor asemenea evaluãri cu profil ecoeconomic. În acest scop, OCDE
ºi Agenþia Europeanã pentru Mediu, în cooperare cu Comisia Europeanã au
realizat o bazã de date menitã sã vinã în sprijinul fundamentãrii ºtiinþifice a
strategiilor ecologice ºi a gestionãrii resurselor naturale în þãrile UE.
Respectiva bazã de date cuprinde ºi informaþii privind taxele de mediu din
diverse þãri, subsidiile motivate ecologic, sistemele de finanþare adresate
voluntariatului din domeniul ecologiei º.a. În acelaºi scop, au fost înfiinþate
nenumãrate asociaþii ºi societãþi naþionale ºi internaþionale cu profil
ecoecologic, precum: Societatea Internaþionalã pentru Economie Ecologicã
din SUA, Clean Washington Center - Recycling Technologies for the 21st
Century din SUA, La Commission de coopération environnementale (CCE)
din Canada, Mexic ºi SUA º.a.
Obiectivul general al ecoeconomiei este creºterea bunãstãrii umane
printr-o dezvoltare economicã sustenabilã, având în vedere efectele
ecologice globale ºi zonale ale marilor transferuri de energie ºi materii
prime, ce au loc în scopul dezvoltãrii umane ºi întreþinerii vieþii. Dar maniera
concretã prin care s-ar putea atinge un asemenea deziderat este diferitã, în
concepþia diverselor curente ale gândirii economice.
Susþinând încã legitimitatea principiului creºterii economice indefinite,
economiºtii neoliberali afirmã cã ecoeconomia ar fi doar o orientare
economicã divergentã, ca ºi alte orientãri, aceasta fiind subordonatã ºi ea,
în ultimã instanþã, economiei neoclasice. Cãci (susþin economiºtii neoli-
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berali), dacã ecoeconomia se manifestã ºi dispune de resurse în prezent,
este pentru cã cineva din economia neoclasicã acceptã sã plãteascã pentru
aceasta. Ca ºi cum dominaþia ideilor neoliberale (impusã, în fapt, doar prin
forþa economicã a celor care deþin controlul asupra masei majoritare a
capitalului financiar mondial) ar fi nu doar pasager, ci etern legitimã. Ignorând limitele capitalului natural al planetei, faþã de tendinþele nemãsurate ale
lumii moderne de a-ºi multiplica nivelul bunãstãrii materiale, economiºtii
neoliberali pierd din vedere faptul cã ignorarea limitelor respective constituie
o ameninþare în sine la adresa întregii vieþi, care excede ca importanþã
socialã orice argument pe care ei l-ar putea aduce în sprijinul legitimãrii
unor aºa-numite interese economice ale prezentului.
Economiºtii neoliberali ignorã, de altfel, nu numai dimensiunea
ecologicã, ci ºi alte aspecte sociale ce se constituie în jurul temei exploatãrii
resurselor naturale, precum echitatea accesului diverselor categorii de
agenþi economici la resurse sau problemele de optim economic la scarã
globalã. Deºi, la nivel de principiu, ei sunt nevoiþi sã recunoascã faptul cã
dezvoltarea economicã ºi bunãstarea socialã nu mai sunt posibile, pe
termen lung, decât într-un cadru restrictiv, ce ridicã natura la rangul de
element vital, pe de altã parte, ei susþin cã aspectele ecologice, ca ºi cele
sociale, ar avea un rol secundar din perspectiva raþionalitãþii economice. Cu
alte cuvinte, producþia ºi consumul ecologic ar trebui avute în vedere numai
dacã producãtorul, respectiv consumatorul, ºi le pot permite, adicã
producþia ºi consumul au loc în condiþii economic acceptabile.
Economiºtii ecologi nu ezitã sã reclame caracterul riscant al orientãrilor ideologiei economice neoliberale, relevând subevaluarea conºtientã de
cãtre aceasta a capitalului natural. Ei subliniazã, de asemenea, tendinþele
neoliberalilor de a considera chiar ºi capitalul uman interºanjabil, în termeni
de capital financiar. Economiºtii ecologi considerã cã atât capitalul uman,
cât ºi alte forme de capital (tehnologic, know-how, social º.a.) sunt nu
numai complementare capitalului natural, ci ºi puternic dependente de
acesta. Într-un asemenea context, adoptarea anumitor politici economice de
tip pur monetarist presupune o uriaºã responsabilitate ºi o înaltã competenþã din partea decidenþilor, alternativele dezvoltãrii durabile constituind
singurele cãi legitime de eventualã creºtere a standardului de viaþã în
prezent ºi în viitor.
Cu fiecare prilej, economiºtii ecologi nu ezitã sã afirme ºi sã
demonstreze cã, dincolo de nivelul unui consum decent, simpla creºtere a
consumului de bunuri ºi servicii nu numai cã nu aduce efectiv un plus de
bunãstare consumatorului, dar afecteazã advers atât echilibrul ecologic, cât
ºi bunãstarea la nivel societal mai larg.
Economiºtii ecologi atrag atenþia ºi asupra corelaþiilor ce trebuie men-
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þinute între mijloacele economice ºi cele noneconomice de creºtere a calitãþii vieþii, relevând cã o bunã parte dintre indicatorii ce conteazã într-adevãr,
din perspectiva asigurãrii bunãstãrii sociale, nu sunt analizabili doar din
perspectivã economicã.
Pentru consumatorii de bunuri ºi servicii de toate categoriile
(începând cu gospodãriile populaþiei ºi pânã la agenþii economici), Comisia
Europeanã publicã raportul anual Green Public Procurement în Europe. Pe
lângã demersul sãu teoretic, aceastã publicaþie informeazã consumatorii
asupra oportunitãþilor de achiziþie a unor bunuri ºi servicii ecologice ºi pune
în dezbatere publicã idei, politici ºi practici ecoeconomice adoptate în
Europa ºi în lume.

Dreptul la viaþã în viziunea ecologiei profunde
Referindu-se îndeosebi la problematica exploatãrii raþionale a resurselor naturale, din unghiul prioritãþilor de dezvoltare ale omului modern,
gândirea ecologicã clasicã ignorã o serie de percepte culturale, larg
asimilate la nivelul popoarelor europene, ca ºi unele principii comune
marilor religii.
În elita ecologiºtilor se gãsesc totuºi mulþi susþinãtori ai deschiderii
ecologiei spre o gândire mai larg ancoratã transdisciplinar, în scopul
responsabilizãrii mai eficiente a tuturor actorilor ºi decidenþilor sociali, faþã
de menþinerea condiþiilor de viaþã de pe Pãmânt cât mai apropiate de naturã
- ºtiut fiind cã numai Pãmântul poate sã ofere un destin ecologic locuitorilor
sãi.
Ecologia profundã - ramurã mai recent dezvoltatã a ecosofiei (filosofia
ecologiei) - considerã speþa umanã ca parte integrantã a mediului natural.
Comparativ cu ecologia clasicã, aceasta valorizeazã superior ecosistemele,
speciile ºi toate procesele existente în naturã, militând pentru impunerea
unor noi principii în sfera eticii ecologice.
Ecologia profundã este preocupatã de gãsirea unor rãspunsuri la
întrebãri filosofice fundamentale asupra sensului ºi rolului vieþii (inclusiv
umane) în ecosferã, urmãrind sã depãºeascã viziunea îngust utilitaristã
asupra rezolvãrii problemelor de mediu sau abordarea ecologiei strict ca
ramurã a biologiei.
Principiul de bazã al ecologiei profunde a fost introdus în disciplina
ecologicã prin doctrina asupra egalitarismului biosferic al lui Arne Næss
(1989). Potrivit acesteia, toate organismele vii au dreptul sã trãiascã ºi sã-ºi
afirme liber existenþa.
Ecologul Arne Næss afirmã cã numai prin interpretarea logicã a faptelor nu se poate rãspunde la marile întrebãri ale eticii, asupra felului cum ar
trebui sã trãiascã omul. În acest scop, este nevoie de o nouã înþelepciu-ne
ecologicã – înþelepciune ce trebuie sã transceandã radical raþiunile în-guste,
centrate excesiv pe interesele omeneºti, ale ecologiei tradiþionale. El
defineºte ecosofia ca pe o nouã ºtiinþã ce îºi propune reglementarea gândirii ºi acþiunii omului în lume, în acord cu principiile celei mai înalte înþelepciuni ecologice, respingând ideea clasificãrii fiinþelor potrivit unei axiologii
relative. El statueazã dreptul la viaþã al tuturor fiinþelor vii – un asemenea
drept neputând fi cuantificat ori reglementat, în mod subiectiv, de cãtre o
specie sau alta, pentru celelalte specii, în funcþie de interesele proprii.
Într-un asemenea context, devine ilegitim ºi chiar imoral ca fiinþele
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umane sã acþioneze în naturã ca specie privilegiatã, exploatând ºi parazitând alte specii vii în folosul sãu. Adepþii destul de numeroºi ai acestei
doctrine, cum sunt Alan Drengson, Aldo Leopold, Jesse Wolf Hardin, Albert
Bergesen ºi mulþi alþii, susþin cã omul nu are dreptul de a controla ºi
gestiona celelalte regnuri naturale, în virtutea presupusei sale superioritãþi
ca specie (superioritate, de altfel, intens contestatã în rândurile reprezentanþilor curentului), omul fiind, în realitate, doar un membru de rând al
comunitãþii biotice pãmântene. De aceea, omul este chemat sã contribuie la
prezervarea integritãþii, stabilitãþii ºi frumuseþii comunitãþii biotice, ºi nu la
exploatarea lipsitã de scrupule a acesteia în interes propriu (ºi acesta destul
de îngust înþeles).
Dincolo de asemenea afirmaþii tranºante, ecologia profundã are
meritul de a atrage atenþia ºi asupra tendinþelor distructive ºi autodistructive
ale speciei umane, arãtând ºi cã ecosistemele pot absorbi o cantitate
limitatã de schimbare ce derivã din influenþele diverselor specii. Când se
referã la schimbarea, respectiv stabilitatea din interiorul ecosistemelor,
ecologiºtii vorbesc despre homeostazie, echilibru dinamic sau fluxuri
naturale de evenimente. Indiferent de conceptele utilizate pentru descrierea
schimbãrilor ce se produc în cadrul ecosistemului general, invariabil,
concluzia este aceea cã biosfera a suferit deja degradãri profunde, pe unele
dimensiuni ireversibile, prin activitãþile omului. Unele semnale de avertizare
timpurie indicã faptul cã, pe termen lung, este foarte probabil ca actuala
dezvoltare civilizaþionalã sã se îndrepte spre autoextincþie, dacã omul nu îºi
va schimba radical modul de raportare la mediul natural. Ecologia profundã
acþioneazã tocmai în sensul stopãrii unor asemenea tendinþe
autodistructive, prin facilitarea conºtientizãrii la nivel de masã a realitãþii ºi
influenþând deciziile politice ºi sociale la orice nivel.
Adepþii ecologiei profunde sprijinã crearea de ecoregiuni, descurajând formele actuale de industrialism ºi autoritarism derivat din centralizarea excesivã a organizãrii sociale. Ei sunt totuºi criticaþi pentru radicalismul
lor, îndeosebi de avocaþii înveteraþi ai modelelor de consum de tip modern
occidental, în care omul este gestionarul principal al resurselor Pãmântului.
Principial, reprezentanþii ecologiei profunde îºi formuleazã ideile
pornind de la un demers etic ºi logic cu totul aparte, situat în zona ºtiinþelor
de avangardã, fãrã a intra însã într-un dezacord fundamental cu cele mai
înalte percepte ale metafizicii. De exemplu, în anul 1985, în cartea Ecologia
profundã: trãind ca ºi cum natura ar conta (Deep Ecology: Living as if
Nature Mattered), B. Devall ºi G. Sessions au lansat o serie de idei
ºtiinþifice din domeniul ecologiei profunde, în acord cu orientãrile metafizice
tradiþionale, prin care se afirmã cã totul este conectat cu totul. Printre
reprezentanþii acestui curent de gândire sunt: Rachel Carson, Aldo Leopold,
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John Livingston, Paul R. Ehrlich, Barry Commoner, Frank Fraser Darling,
Charles Sutherland Elton, Eugene Odum, Fritjof Capra, Paul Sears º.a.
Asemenea autori relevã în operele lor viziunea asupra unui univers material
suprasensibil ºi consecvent reactiv, aflat în flux constant spre noi forme de
manifestare. Un eveniment, oricât de minor în interiorul acestuia,
declanºeazã lanþuri infinite de schimbãri (imposibil de prognozat ºi evaluat
în integralitatea lor), care, prin compunerea cu consecinþele active ale altor
schimbãri, pot cauza evenimente de neimaginat. Caracterul suprasensibil al
universului material a fost demonstrat, nu demult, de fizica cuanticã, prin
acel celebru experiment potrivit cãruia chiar ºi un simplu martor, prin actul
observãrii unei realitãþi fizice concrete, influenþeazã energetic sistemul
global (prin energia privirii ºi întreaga energeticã a prezenþei sale în mediul
respectiv). În plus, prin observaþie, ceva din conºtiinþa martorului se
schimbã, iar el este conþinut în sistemul global.
O serie de idei interesante sunt aduse în domeniu ºi de adepþii
psihologiei transpersonale, potrivit cãreia procesul de autorealizare a
condiþiei umane devine cu atât mai avansat cu cât omul reuºeºte sã se
autoidentifice cu vecinii sãi de Pãmânt (fie cã este vorba despre alþi oameni
sau despre animale, plante ori ecosisteme), sã-ºi organizeze viaþa dupã
principii compasive, solidare cu toate formele de manifestare ale vieþii.
Numeroase influenþe ale ecologiei profunde derivã din ideile unor mari
ºcoli de spiritualitate, precum taoismul, budismul sau creºtinismul, care se
remarcã prin abordãrile lor profund compasive, alãturi de problemele
oamenilor ºi ale vieþii în totalitatea sa, prin atitudini detaºate în raport cu
dimensiunea materialã a existenþei. Susþinãtorii acestei miºcãri lanseazã
totuºi un criticism clar la adresa antropocentrismului afirmat în Vechiul
Testament biblic, susþinând cã acesta legitimeazã unele atitudini extrem de
arogante ale omului istoric, atât în relaþiile cu semenii, cât ºi cu celelalte
vieþuitoare de pe Pãmânt.
Totuºi, sunt ºi autori precum Lynn Townsend White, Jr., de exemplu,
care, în articolul sãu “The Historical Roots of Our Ecological Crisis” (1967),
descrie unele atitudini exemplare ale sfinþilor aparþinând unor diverse religii,
în ceea ce priveºte relaþia omului cu natura. Existenþa unor asemenea fiinþe
demonstreazã cã ºi în actuala etapã de decãdere moral-spiritualã profundã
a speþei umane, dacã vrea, omul poate trãi în armonie cu celelalte regnuri,
infirmând astfel teza privind neputinþa omului de a-ºi reconcilia, pe baze noi,
relaþiile cu lumea în care trãieºte ºi teza potrivit cãreia omul ºi-ar exercita în
mod legitim menirea de a pune în serviciul sãu ecosistemul global.
Potrivit ideilor ecologiei profunde, raþiunile ontologice ale lumii nu
privesc nicidecum interesele partizane ale speciei umane.
Etica ecologiei profunde afirmã cã interesele întregului bios sunt
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superioare intereselor oricãrei pãrþi integrate în acesta, deci ºi intereselor
omului. Deci bunãstarea omului, ca ºi dezvoltarea altor forme de viaþã de pe
Pãmânt au o valoare sinonimã ºi independentã de valoarea utilitarã pentru
scopurile omului a restului lumii. Bogãþia ºi diversitatea formelor de viaþã
existente contribuie la realizarea acestei valori, ele constituind o valoare în
sine, iar omul nu are dreptul de a le reduce, prin activitãþile sale, dincolo de
cerinþa satisfacerii unor trebuinþe cu adevãrat vitale.
În prezent însã, cu unele excepþii notabile, implicarea omului în
destinele lumii vii (umane ºi nonumane) este cu totul partizanã, excesivã ºi
lipsitã de orizont etic. Periculoasã fiinþã, omul! Acesta “ucide pentru a
mânca”, pentru “plãcerea sau gloria de a ucide” ori “pentru a dovedi cã este
puternic”. Omul creºte animale spre a le ucide, nu doar în industria
abatoarelor sau la vânãtoare, ci ºi în laboratoarele experimentale ale
«ºtiinþelor vieþii». Nici animalele încarcerate în grãdinile zoologice nu au o
soartã cu mult mai blândã, privarea lor de libertate fiind, în fond, o ucidere
lentã, pe altarul trebuinþelor suverane ale omului.
Înainte de a înlãtura alte ameninþãri la adresa siguranþei sale, omul
are nevoie sã se elibereze în primul rând de el însuºi, de deprinderile sale
agresive, chiar dacã acestea i-au fost transmise (ºi poate de aceea îi par
încã demne de tolerat) prin cultura câtorva milenii de violenþã ºi primitivism
biologic!
Chiar ºi politicile din domeniul ºtiinþei ºi cercetãrii calitãþii vieþii, ce par
astãzi dintre cele mai legitime, dar vin în contradicþie cu dreptul la viaþã al
altor specii, se cer reconsiderate ºi schimbate radical, chiar dacã aceasta
va zgudui din temelii ideologiile, economiile, fundamentele educaþionale ºi
tehnologiile moderne.
Starea de lucruri ce va rezulta în urma unui asemenea proces va fi
profund diferitã de realitãþile zilelor noastre. Noile concepþii privind calitatea
vieþii ar trebui sã valorizeze superior dreptul de afirmare al oricãrei vieþi,
evitând astfel o indefinitã ºi penibilã escaladare a standardului de viaþã
uman, în detrimentul sau ignorarea altor specii vii. O asemenea concepþie
ar deschide, într-o modalitate absolut de neconceput astãzi, ºi calea
rezolvãrii gravelor carenþe actuale ale interacþiunilor sociale la toate
nivelurile, din cauza cãrora largi categorii sociale, din majoritatea þãrilor
lumii, vieþuiesc în sãrãcie ºi promiscuitate moralã.

Limitarea consumului din perspectiva
ecoeficienþei utilizãrii resurselor
Conceptul de ecoeficienþã, introdus în limbajul curent de cãtre World
Business Council for Sustainable Development – OECD, oferã o serie de
elemente strategice în fundamentarea unor modele de producþie/consum
durabile, deoarece valorizeazã eficienþa economicã doar atunci când
aceasta rãspunde ºi exigenþelor ecologice.
În viziunea OCDE, o strategie de management este ecoeficientã
numai atunci când, prin deciziile pe care le adoptã, reuºeºte sã maximizeze
productivitatea intrãrilor de energie ºi materiale, în vederea reducerii
consumului de resurse, poluãrii ºi risipei de materiale pe unitatea de produs
ºi pentru a genera economii ºi avantaje competitive la capitolul costuri
(OCDE, 1997).
În anul 1994, membrii Clubului Factor 10 (un grup de oameni de
ºtiinþã ºi oameni de afaceri) au ajuns la concluzia cã o precondiþie ca
modelele dominante de producþie/consum ale viitorului sã fie durabile este
aceea de a mãri de zece ori productivitatea actualã a utilizãrii resurselor
naturale în þãrile industrializate. Þãrile respective ar trebui sã acþioneze în
direcþia reducerii la jumãtate a nivelului global actual al exploatãrii materiilor
prime ºi a materialelor neregenerabile, în urmãtorii 30-50 de ani (The
Carnoules Declaration, Factor 10 Club, Wuppertal Institute, 1994). Dar dacã
teoretic lucrurile sunt clare, rãmâne de vãzut în ce mãsurã un asemenea
proces va deveni posibil ºi în practica economicã.
O strategie globalã de creºtere a ecoeficienþei ar trebui sã includã mai
multe capitole referitoare la reformarea radicalã a concepþiilor actuale de
utilizare a resurselor naturale, în toate ramurile economice implicate în
producerea bunurilor ºi serviciilor de consum. Din contextul respectiv însã
nu ar trebui sã lipseascã un capitol dedicat managementului integrat al
ciclului vieþii umane, în cadrul cãruia ar trebui inserate mãsuri de minimizare
a impactului global al diverselor modele dominante de consum asupra
condiþiilor de mediu. Politici specifice de reducere a consumului de bunuri ºi
servicii ar trebui conceptualizate pentru fiecare etapã semnificativã a ciclului
vieþii umane, din leagãn pânã la deces (“OECD Workshop on Sustainable
Production and Consumption: Clarifying the Concepts”, Rosendal, Norway,
2-4 July 1995, Final Report).
Unele organizaþii nonguvernamentale au lansat deja ideea necesitãþii
adoptãrii la diverse niveluri a unei strategii a suficienþei, complementar cu
cea a ecoeficienþei. Acestea susþin cã guvernele ar trebui sã reglmenteze
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nu doar limitele diferitelor tipuri de poluare, ci sã stimuleze ºi adoptarea
unor modele de consum/producþie mai ecoeficiente. Se pare cã totuºi
posibilitãþile de creºtere a ecoeficienþei, în condiþiile menþinerii ofertei actuale de bunuri ºi servicii, fãrã diminuarea nivelului de utilitate sau de satisfacþie ce însoþeºte actul de consum, sunt destul de numeroase (Factor Four,
Lovins & Lovins, 1997). Dar conceptul de ecoeficienþã nu este încã suficient
de comprehensiv ºi operaþionalizat, astfel încât sã permitã identificarea
facilã a trendurilor consumului de bunuri ºi servicii nesustenabile. Acesta
permite însã definirea unor noi indicatori statistici, ce pot fi atent monitorizaþi, referitori la nivelul/cantitatea totalã a consumului de resurse ºi la intensitatea utilizãrii ºi reciclãrii resurselor-cheie, cum sunt energia, materialele,
apa ºi pãmântul, în sectoare cum sunt consumul de bunuri alimentare ºi
nealimentare, activitãþile de recreere, în transporturi sau în alte servicii cu
consum de masã ºi în construcþia de locuinþe. Asemenea indicatori vor servi
la fundamentarea ºtiinþificã ºi iniþierea unor politici economice menite sã
direcþioneze schimbarea stilurilor de viaþã ºi a modelelor de consum
dominante, atunci când raþiunile atingerii pragului minim de ecoeficienþã o
impun. Transportul urban de pasageri, de exemplu, s-ar putea realiza mult
mai ecoeficient ºi ecoeconomic, dacã s-ar renunþa în mod natural (nu prin
constrângeri administrative, fiscale º.a. ci prin iniþierea unor politici economice în acest sens) la transportul privat (automobilistic). Un asemenea
fenomen s-ar putea produce treptat, fãrã mari convulsii, prin dezvoltarea
rapidã ºi optimizarea facilitãþilor de transport în comun, printr-o ofertã publicã decentã de servicii ataºate, atât din perspectiva calitãþii prestaþiilor, cât ºi
din punctul de vedere al raportului calitate/preþ. În nici un fel nu se justificã
prezenþa unui numãr atât de mare de automobile în spaþiul urban, aºa cum
se întâmplã în prezent atât în România, cât ºi în unele þãri mai dezvoltate.
Blocajele de circulaþie, care au devenit o notã dominantã a vieþii urbane a
zilelor noastre, demonstreazã slaba capacitate de iniþiativã ºi administrare a
instituþiilor ce au atribuþii în acest sens, începând de la cel mai înalt nivel,
adicã de la felul cum sunt gândite investiþiile de interes public.
Ponderea transportului public în totalul pasagerilor transportaþi per
kilometru ar trebui sã constituie un indicator ecoeconomic de cea mai înaltã
relevanþã pentru evaluarea performanþelor instituþiilor cu atribuþii în domeniul
serviciilor de transport public. Desigur, aceasta presupune monitorizarea
parcursului pentru toate mijloacele de transport, inclusiv cele aflate în
proprietate personalã, de-a lungul fiecãrui an, operaþiune ce nu se face în
prezent. Numai astfel ar putea creºte sensibil calitatea serviciilor publice de
transport.
Aplicarea conceptului de ecoeficienþã presupune nu numai adoptarea
unor politici de ecologizare a exploatãrii resurselor naturale ºi de recupe-
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rare a mediului deteriorat, ci ºi reorientarea modelelor de consum actuale,
prin diverse politici economice ºi de marketing, inclusiv prin educarea ºi
informarea consumatorilor, spre opþiuni tot mai decis nonconsumeriste. În
ultimii ani, unele politici globale de influenþare a cererii de bunuri ºi servicii
(energie, transporturi, apã potabilã, energie termicã º.a.) au urmãrit
diminuarea consumurilor specifice de resurse ºi eliminarea premiselor de
risipã. Totuºi, prea puþin s-a acþionat în sensul schimbãrii controlate a
profilului cererii de bunuri ºi servicii, pe criterii ecologice, sau al integrãrii
costurilor de mediu în preþurile mãrfurilor.
Prin includerea costurilor de mediu în preþurile mãrfurilor ºi serviciilor
relevante pentru deteriorarea acestuia, preþurile bunurilor ºi serviciilor de
consum vor exprima tot mai fidel sarcinile ºi urgenþele de restabilire a
echilibrului ecologic, ceea ce va determina, pe termen lung, o tendinþã de
diminuare a consumului ºi, implicit, a producþiei de anumite mãrfuri. În
spaþiul occidental, existã mai multe iniþiative de internalizare a costurilor
deteriorãrii mediului sau, mai nou, a compensãrii dezavantajelor economice
induse de costurile abþinerii de la asemenea procedee, decât în alte zone
ale lumii (de exemplu, subvenþionarea preþurilor la unele produse organice,
datã fiind productivitatea mai scãzutã a acestora, comparativ cu produsele
fertilizate chimic, sau reducerea/eliminarea subsidiilor pentru utilizarea
pesticidelor ºi fertilizatorilor, care sunt intens poluanþi). Exemplele de acest
tip sunt însã mult mai puþine în ceea ce priveºte exploatãrile energetice,
industria transporturilor, reþelele de comunicaþii, distribuþia apei, utilizarea
pãmântului arabil º.a.

Indicele bunãstãrii planetei
Din perspectivã ecologicã, starea planetei poate fi evaluatã prin
tehnici specifice ºi exprimatã cu ajutorul unor indicatori analitici ºi/sau
sintetici. Starea Pãmântului este strâns corelatã cu demersurile de protejare
a resurselor naturale, în raport cu tendinþele cvasigenerale de a le exploata
excesiv, în vederea maximizãrii prosperitãþii materiale.
Indicele bunãstãrii planetei (IBP) face parte din categoria indicatorilor
ecosociali sintetici ºi a fost instituit de New Economics Foundation (NEF), o
organizaþie britanicã independentã, formatã ca replicã la unele iniþiative ale
Grupului celor 8, în anul 1986.
Indicele bunãstãrii planetei exprimã eficienþa ecologicã a repartiþiei
prosperitãþii ºi bunãstãrii sociale în diverse zone geografice. Deºi, ca
finalitate, acest indice vizeazã bunãstarea la nivel global, el se poate calcula
pentru fiecare þarã, pentru colectivitãþi mai restrânse ºi chiar pentru o
persoanã. Acest indice pondereazã nivelul prosperitãþii sociale din
comunitatea de referinþã, cu eficienþa utilizãrii resurselor naturale ºi cu
impactul pe care acest proces îl are asupra mediului natural.
Indicele bunãstãrii planetei atestã cã nu întotdeauna un consum
excesiv de resurse produce niveluri ridicate ale satisfacþiei faþã de viaþã, dar
pe de altã parte, este posibilã obþinerea unei satisfacþii ridicate faþã de viaþã,
în condiþiile unui consum rezonabil de resurse. De asemenea, acesta aratã
cã existã mai multe modalitãþi de a produce niveluri comparabile ale
bunãstãrii sociale. De exemplu, modul de producþie vest-european poate
crea premisele unei longevitãþi (speranþe de viaþã) remarcabile, dar face
acest lucru cu costuri exagerate în termeni de resurse naturale, angajând
un consum uriaº de bunuri ºi servicii la nivelul populaþiei. În pofida
tendinþelor lumii noneuropene a ultimului secol de a realiza împrumuturi
culturale masive din lumea vest-europeanã, se pare cã aceasta din urmã
oferã un model de dezvoltare socioeconomicã puternic nerecomandabil din
perspectiva dezvoltãrii durabile. Aceasta cu atât mai mult cu cât, chiar în
condiþiile unor consumuri de resurse sistematic ºi pe termen lung ridicate,
satisfacþia faþã de viaþã a populaþiilor vest-europene nu este cea mai mare ºi
variazã larg de la o þarã la alta.
Principial, indicele bunãstãrii planetei, calculat pentru nivelul global,
încorporeazã trei indicatori distincþi: o medie ponderatã a satisfacþiei faþã de
viaþã la nivel global, o medie ponderatã a speranþei de viaþã la nivel global ºi
amprenta ecologicã la nivel global.
Calculat pentru un nivel local, indicele bunãstãrii planetei reflectã anii
medii de viaþã fericitã (ce corespund unui nivel ridicat de satisfacþie faþã de
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viaþã), facilitaþi prin apartenenþa la o anumitã societate, naþiune sau grup de
naþiuni, pe unitatea de resursã planetarã consumatã.
Cu alte cuvinte, indicele bunãstãrii planetei este ºi un semnificant al
eficienþei, cu care diferiþi actori sociali (colectivi sau individuali) reuºesc sã
converteascã resursele planetare limitate în bunãstare socialã.

IBP

SatisfacĠia faĠă de viaĠă (SFV) u SperanĠa de viaĠă (SV)
Amprenta eco log ică (AE)

Sursa: HPI Report, 2006, p. 8, NEF.

Desigur, inserarea unor asemenea factori la numãrãtorul indicelui
bunãstãrii planetei legitimeazã, oarecum implicit, comportamentul de tip
consumerist care, cel puþin pânã la un punct, pare a fi proporþional cu gradul
de satisfacþie faþã de viaþã, chiar cu preþul asumãrii unor niveluri mari ale
amprentei ecologice. Aceasta, desigur, în detrimentul acelor actori sociali
(þãri, localitãþi, persoane) care, în mod deliberat sau nu, se mulþu-mesc cu
un grad de satisfacþie faþã de viaþã mai scãzut (asumându-ºi o viaþã mai
austerã), aducând astfel mai puþine prejudicii vieþii ºi planetei prin amprenta
lor ecologicã.
O asemenea manierã de calcul a indicelui bunãstãrii planetei
readuce, desigur, în discuþie viziunea economicã clasicã asupra modului de
producþie ºi chiar asupra existenþei în general: ce cheltuim - în termeni de
resurse, pentru a obþine ce – în termeni de longevitate ºi satisfacþie faþã de
viaþã, cu ce consecinþe pentru viaþã ºi pentru planeta pe care trãim.
Începând din anul 1960 ºi pânã în prezent, a fost monitorizat indicele
bunãstãrii planetei pentru 178 de naþiuni. Datele relevã cã omenirea, ca
întreg, are un drum lung de parcurs, atât în înþelegerea problemelor de
mediu pe care le genereazã prin comportamentul sãu economic ºi, implicit,
prin comportamentul de consum, cât ºi privind viziunea sa asupra
longevitãþii ºi satisfacþiei faþã de viaþã. La nici unul dintre criteriile enunþate
nu existã vreo þarã care sã realizeze un scor deosebit de ridicat (în raport cu
idealul rezonabil, aferent etapei în care trãim) ºi, prin urmare, nu existã nici
o þarã care sã prezinte o situaþie satisfãcãtoare privind indicele bunã-stãrii
planetei. Totuºi, unele þãri sunt mai eficiente la capitolul longevitãþii, altele la
crearea unor condiþii de creºtere a satisfacþiei faþã de viaþã a populaþiei, dar
fiecare þarã are probleme de un ordin sau altul, nefiind atât de eficientã pe
cât ar putea fi.
Din studiile NEF au rezultat o mulþime de informaþii valoroase, ce ar
putea fi utilizate în procesul de influenþare a modelelor de consum, în sensul aplicãrii celor mai avansate principii ale dezvoltãrii durabile. Asemenea
modele nu pot fi decât compatibile cu obiectivele creºterii speranþei de viaþã
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ºi creºterii satisfacþiei faþã de viaþã pentru populaþia planetei, chiar ºi în
condiþiile actuale, când mediul natural este destul de serios prejudiciat prin
poluare.
Principala provocare ce stã în faþa naþiunilor, în actuala etapã de
reorientare spre dezvoltarea durabilã, derivã însã din lipsa voinþei acestora
de a þine cont, în adoptarea politicilor lor de dezvoltare, de aparentele
sacrificii pe care ar trebui sã le opereze în practicile lor neecologice de
consum. Problema este însã cã, ignorând, pe termen nedefinit, necesitatea
de a conºtientiza pânã la ultimele sale consecinþe (inclusiv prin reorientarea
ºi renunþarea la unele obiºnuinþe de consum) starea de fapt, aceasta nu
devine mai bunã de la sine.
Indicele bunãstãrii planetei se mãsoarã pe o scalã de la 0 la 100. Valoarea acestui indice, consideratã fezabilã pentru etapa prezentã a dezvoltãrii globale, este de 83,5. O asemenea valoare are în vedere niveluri posibil de atins atât în materie de speranþã de viaþã ºi bunãstare materialã, cât
ºi în ceea ce priveºte o extindere rezonabilã a amprentei ecologice globale.
Scorurile teoretice ale indicelui bunãstãrii planetei sunt de trei tipuri:
Tabelul nr. 1 - Scorurile teoretice ale indicelui bunãstãrii planetei
Bunãstare ridicatã/AE acceptabilã
Bunãstare ridicatã/AE ridicatã
Bunãstare scãzutã/AE scãzutã
Ideal rezonabil

SFV
7,0
7,0
5,0
8,2

SV
75,0
75,0
50,0
82,0

AE
1,8
5,4
0,5
1,5

IBP
61,8
38,0
38,0
83,5

Sursa: NEF, HPI Report, 2006, p. 14.

Cea mai performantã þarã europeanã în menþinerea unui raport relativ
avantajos între indicatorii relevanþi pentru calcularea indicelui bunãstãrii
planetei este Islanda. Aceasta este urmatã de þãrile scandinave (Suedia,
Norvegia), care primeazã în privinþa menþinerii unor niveluri ridicate ale
bunãstãrii populaþiei, cu costuri ecologice relativ scãzute. La acest capitol,
dintre þãrile vest-europene, cel mai bine stã Spania (care se aflã pe locul 12
în clasamentul european), urmatã de Italia (locul 14), Germania (locul 15) ºi
Franþa (locul 18). Marea Britanie se situeazã pe locul 21, adicã spre finalul
succesiunii þãrilor europene, performanþe mai slabe decât aceasta având
doar unele þãri în tranziþie - Portugalia, Grecia ºi Luxemburg.
Valorile indicelui bunãstãrii planetei aferente þãrilor europene, la
nivelul anului 2006, atestã o eficienþã actualã mult mai scãzutã a þãrilor
europene în controlul emisiilor de bioxid de carbon decât în urmã cu patrucinci decenii.

Amprenta ecologicã a omenirii.
România în contextul mondial
Natura poate rãspunde trebuinþelor de consum ale umanitãþii doar
atât timp cât nivelul general al solicitãrilor omului nu depãºeºte capacitãþile
regenerative ale biosferei. Aceastã capacitate depinde deci, în mod vital, de
mãrimea amprentei ecologice a speciei umane.
Conceptul de amprentã ecologicã a fost utilizat întâia oarã în anul
1992, de cãtre ecologul canadian William Rees de la Universitatea Britanicã din Columbia. Amprenta ecologicã mãsoarã gradul de solicitare pe care
cererea agregatã de resurse naturale a omului o exercitã asupra mediului.
Figura nr. 2 - Amprenta ecologicã a omenirii, 1961-2003

Sursa: WWF, Living Planet Report, 2006.

În cadrul amprentei ecologice globale, cea mai mare pondere o are
pãmântul utilizat pentru producerea hranei, pentru cultivarea arborilor
(suprafeþele ocupate cu arborii cultivaþi de om se insereazã, de asemenea,
în amprenta ecologicã, deoarece nu sunt echivalente cu suprafeþele pe care
arborii ºi vegetaþia se dezvoltã în mod spontan, natural) sau a unor plante
utilizate la fabricarea de biocarburanþi, dar ºi suprafeþele oceanice unde se
practicã pescuitul, suprafeþele ocupate cu diverse construcþii industriale sau
de infrastructurã, ori suprafeþele folosite pentru neutralizarea unor deºeuri
(Rees ºi Wackernagel, 1994). Amprenta ecologicã raporteazã consumul
uman de resurse naturale la capacitatea pãmântului de a le regenera ºi se
exprimã în hectare globale.
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Capacitatea regenerativã a biosferei (reprezentatã, în graficul de mai
sus, prin orizontala ce intersecteazã ordonata în punctul 1) a fost excedatã
de amprenta ecologicã globalã în urmã cu aproape douã decenii, adicã
înainte de anul 1990.
În anul 2001, biocapacitatea Pãmântului - similarã cu aria sa productivã biologic - se ridica la 11,2 miliarde de hectare globale sau 1,8 hectare
globale pe persoanã. La momentul respectiv, cererea de biocapacitate a
populaþiei mondiale era de 13,7 miliarde de hectare globale, adicã de 2,2
hectare globale pe persoanã. Aºadar, încã de atunci, amprenta ecologicã
pe persoanã depãºea cu 0,4 hectare globale (23 de procente) disponibilul.
Încã de atunci, resursele naturale ale planetei erau consumate într-un ritm
mult mai alert decât capacitatea de regenerare naturalã.
În anul 2006, omenirea consuma resursele naturale cu 22 de
procente mai repede decât capacitatea de regenerare a ecosistemului.
În economia globalã, oamenii dintr-un anumit spaþiu geografic pot
consuma resurse materiale sau servicii provenind din orice zonã a lumii. Ca
urmare, din perspectiva mãrimii amprentei ecologice, þãrile lumii pot fi foarte
diferite. Existã þãri cu o amprentã ecologicã deosebit de extinsã, depãºind
cu mult mãrimea propriului teritoriu geografic – acestea sunt, în general, þãri
dezvoltate economic – ºi þãri cu amprentã ecologicã mai restrânsã chiar ºi
decât suprafaþa propriului teritoriu. Acestea din urmã, subutilizând chiar ºi
biocapacitatea datã de teritoriul lor geografic, devin vrând-nevrând
creditoare ecologice pentru celelalte state. Amprenta ecologicã a unei þãri
poate varia în funcþie de numãrul populaþiei sale, de cantitatea de bunuri
consumate în medie pe locuitor ºi de intensitatea utilizãrii resurselor
naturale în scopul asigurãrii bunurilor ºi serviciilor de consum.
Prin monitorizarea amprentei ecologice globale se urmãreºte
creºterea gradului de atenþie al producãtorilor de bunuri ºi servicii ºi, nu mai
puþin, al consumatorilor, faþã de problemele de eficienþã, eficacitate ºi
ecologie ale exploatãrii mediului natural, în vederea schimbãrii modelelor de
consum ºi a intensificãrii orientãrii lor durabile.
Amprenta ecologicã este utilizatã ca indicator al caracterului durabil al
caracteristicilor de mediu, dar ºi al stilurilor de viaþã, al consumului de bunuri
ºi servicii al oraºelor, al anumitor sectoare industriale, organizaþii, vecinãtãþi
º.a.
Unele cercetãri recente asupra unor diverse amprente ecologice
relevã urmãtoarele:
 consumul agregat de lemn, hârtie, fibre din lemn ºi producþia
agricolã a locuitorilor din 29 de oraºe situate în apropierea Mãrii
Baltice exploata, în anul 1995, o suprafaþã a ecosistemului de 200
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de ori mai mare decât suprafaþa oraºelor înseºi;
 producerea energiei nucleare genereazã în jur de 4 procente din
amprenta ecologicã globalã;
 în anul 1994, amprenta ecologicã a oraºului Londra (luând în
calcul consumul de produse alimentare, produse forestiere ºi
emisia de bioxid de carbon) era de 120 de ori mai mare decât
suprafaþa oraºului (Rees, Reducing the Ecological Footprint of
Consumption, 1995);
 amprenta ecologicã (medie) a unui locuitor canadian (suprafaþa de
pãmânt necesarã pentru susþinerea consumului fiecãrui locuitor
actual) era de peste 4,5 hectare în anul 2003. Dacã fiecare locuitor
al Pãmântului ar consuma la nivelul mediei consumului unui
locuitor canadian, ar fi nevoie de cel puþin trei planete de
capacitatea Pãmântului pentru a face posibil consumul respectiv.
Tabelul nr. 2 - Amprenta ecologicã medie a unui locuitor din Canada,
în hectare per capita
Alimente
Locuire
Transport
Bunuri de consum
Alte resurse (servicii)
TOTAL

Energie Construcþii Teren agricol Pãdure Total
0,4
0,9
1,3
0,5
0,1
1,0
1,1
1,0
0,1
1,1
0,6
0,6
0,4
0,4
2,9
0,2
0,9
1,0
4,5

Sursa: Janette McIntosh (coord.), 2003, The Task Force on Planning Healthy and
Sustainable Communities, The University of British Columbia.

În condiþiile în care, pentru anul 2030, se preconizeazã cã Pãmântul
va avea în jur de 9-10 miliarde de locuitori, fiecãruia revenindu-i doar în jur
de 0,9 hectare de pãmânt productiv pentru asigurarea propriului consum (în
ipoteza cã nu se vor înregistra degradãri suplimentare ale terenurilor), se
poate imagina ce presiune enormã va exercita speþa umanã asupra
resurselor Pãmândului, dacã nu se va înregistra un recul radical prin
ajustarea ºi reorientarea modelelor de consum actuale.
Deja în unele state europene se înregistreazã valori ale amprentelor
ecologice situate sub media mondialã de la nivelul anului 2030. În America
de Nord (Vancouver), de exemplu, amprenta ecologicã actualã este de 4,25
persoane pe hectar, iar în Olanda, este de 4,40 persoane pe hectar.
Nu trebuie uitat însã cã aºezãrile umane, prin cererea lor de consum,
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pot amprenta nu numai zona lor de rezidenþã, ci suprafeþe cu mult mai mari
(Janette McIntosh, 2003). De exemplu, plantaþiile de citrice ale Greciei vor
rãspunde nu numai cererii de citrice din Grecia, dar ºi cererii din toate þãrile
ce importã citrice greceºti.
Dacã, în anul 2001, biocapacitatea planetarã medie pe persoanã era
de 1,8 hectare globale (în ipoteza neincluderii în necesar a speciilor
nonumane), iar cererea medie efectivã de biocapacitate a umanitãþii era de
2,2 hectare globale pe persoanã, o persoanã rezidentã în România utiliza,
la momentul respectiv, în jur de 2,4 hectare globale, adicã depãºea
disponibilul planetar mediu cu 0,6 ha, în condiþiile în care densitatea medie
a populaþiei din România era de un locuitor la 2,3 hectare. La capitolul
intensitãþii solicitãrii biocapacitãþii planetare, România se aflã pe locul 39 în
lume, situându-se ca poziþie, dupã celelalte þãri europene.
Þãrile care solicitã cel mai intens biocapacitatea planetarã pe locuitor
(utilizând peste 5,4 hectare globale pe locuitor) sunt Emiratele Arabe,
Statele Unite, Finlanda, Canada, Kuweit, Australia, Estonia, Eleveþia, Noua
Zeelandã ºi Norvegia.
China se situeazã pe la jumãtatea clasamentului (ce cuprinde 178 de
þãri).
Sã nu uitãm însã cã, în prezent, deºi nu intrã în unele calcule ale
sale, omul trebuie sã împartã arealul actual al planetei cu alte peste 10
milioane de specii de vieþuitoare. Acestea vor mai avea ºanse de viaþã însã
numai în funcþie de mãsura în care omul va hotãrî sã-ºi limiteze
revendicarea propriului areal de manifestare.
Monitorizarea gradului de extindere a amprentelor ecologice ale
anumitor aºezãri umane ar trebui sã stea la baza formulãrii politicilor de
cãtre guverne, în vederea centrãrii progresului socioeconomic în sfera
dezvoltãrii durabile.

Indicatori ai calitãþii vieþii - satisfacþia
faþã de viaþã, speranþa de viaþã
ºi anii de viaþã fericitã
Cercetarea socialã mondialã a contribuit mult, în ultima vreme, la
înþelegerea factorilor ce influenþeazã calitatea vieþii. Indicatorii calitãþii vieþii
monitorizaþi de diverse instituþii sociale sunt relativ numeroºi, putând fi de
expresie obiectivã sau subiectivã ºi referindu-se la realitãþile sociale din
perspectivã analiticã sau sinteticã.
Indicatorii subiectivi ai calitãþii vieþii sunt de relativ puþin timp
consideraþi determinanþi pentru formularea corectã a prognozelor sociale,
factorii subiectivi ai schimbãrii sociale având un rol hotãrâtor în generarea
stãrilor de fapt obiective. Aceasta nu înseamnã totuºi cã, în prezent, nu mai
existã controverse asupra mãsurii în care autoevaluarea bunãstãrii sau
determinarea bunãstãrii subiective are o serie de elemente în comun cu
bunãstarea obiectivã. O întrebare ce îºi aºteaptã încã rãspunsul este ºi
aceea referitoare la indicatorii care exprimã cel mai sugestiv ºi realist nivelul
bunãstãrii unei persoane, grupãri, naþiuni - bunãstarea subiectivã (resimþitã
de subiect, indiferent de perspectiva obiectivã asupra realitãþii) sau
bunãstarea obiectivã (evaluabilã prin metode ºi tehnici specifice).
Între indicatorii subiectivi ai calitãþii vieþii, cel mai frecvent utilizaþi, se
numãrã ºi satisfacþia omului faþã de propria sa viaþã. Unii analiºti sociali tind
sã considere sinonime ºi deci interºanjabile fericirea, satisfacþia faþã de
viaþã ºi bunãstarea, deºi, conceptual, existã diferenþe notabile între acestea.
În general, satisfacþia faþã de propria viaþã pare un indicator mai durabil ºi
mai de încredere, având o mai mare relevanþã socialã decât alþi indicatori,
ce pot deveni uºor volatili în raport cu dinamica unor variabile independente.
De aceea, când o mare parte a membrilor unei naþiuni declarã cã resimt un
grad oarecare de insatisfacþie faþã de viaþã, în mod clar, în comunitatea
respectivã existã probleme ce se exprimã societal, sub o formã sau alta.
Speranþa de viaþã la naºtere este estimatã pe baza condiþiilor de viaþã
dominante într-o anumitã comunitate umanã, fiind calculatã cu ajutorul
ratelor mortalitãþii aferente diferitelor vârste. Speranþa de viaþã reprezintã
(ca medie) numãrul de ani de viaþã la care poate spera o persoanã, dacã ar
trãi în aceleaºi condiþii medii în care au trãit cei decedaþi în anul precedent.
Speranþa de viaþã este un indicator standard, obiectiv, al bunãstãrii
comunitãþilor sociale, aceasta depinzând de mulþi factori ce þin de condiþiile
material-economice de viaþã, dar ºi de condiþiile de mediu. Speranþa de
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viaþã la naºtere este deosebit de sensibilã faþã de rata mortalitãþii infantile,
care, la rândul sãu, constituie un indicator implicit al calitãþii vieþii familiilor
cu copii, al igienei surselor de apã ºi nivelului de ecologizare a mediului
natural, dar, în special, al accesului familiei cu copii la serviciile de sãnãtate.
De aceea, un asemenea indicator este utilizat fãrã rezerve la evaluarea
dezvoltãrii umane a naþiunilor.
De regulã, analiºtii sociali investigheazã satisfacþia faþã de viaþã,
cuantificând autopoziþionarea subiecþilor, în raport cu rãspunsul la
întrebarea: “Gândindu-vã la gradul de satisfacþie faþã de propria
dumneavoastrã viaþã, unde v-aþi poziþiona pe o scalã de la 0 (nesatisfãcut)
la 10 (foarte satisfãcut)?” Pentru ca rãspunsurile la o asemenea întrebare
sã fie edificatoare, justificând adoptarea anumitor iniþiative sau politici
sociale, ar trebui sã fie susþinute ºi prin alte rãspunsuri legate de situaþia
economicã, familialã sau socioocupaþionalã a fiecãrui subiect. De multe ori
însã, chiar ºi în absenþa unor asemenea date de control, ponderile cele mai
ridicate ale rãspunsurilor la întrebarea de mai sus, se dovedesc suficient de
revelatoare pentru a semnala o stare de fapt semnificativã din perspectiva
unui aparat politic de decizie.
În prezent, situaþia politicã, socialã ºi culturalã din diverse regiuni ale
globului diferenþiazã mult þãrile în privinþa satisfacþiei faþã de viaþã ºi, implicit,
a nivelului bunãstãrii sociale. De exemplu, în anul 2006, existau þãri cu o
amprentã ecologicã foarte apropiatã ca mãrime, dar extrem de diferite în
materie de bunãstare. În aceastã situaþie de aflau Rusia ºi Japonia – în
Japonia, speranþa de viaþã era cu 17 ani mai ridicatã decât în Rusia, în timp
ce în Rusia, satisfacþia faþã de viaþã a populaþiei se ridica doar la 50 de
procente din cea a populaþiei din Japonia. Într-o situaþie similarã se aflau
Honduras ºi Republica Moldova – þãri cu unele caracteristici comune, dar
care diferã radical în materie de satisfacþie faþã de viaþã a populaþiei. În
Honduras, satisfacþia faþã de viaþã medie a populaþiei este de douã ori mai
mare decât cea a populaþiei din Republica Moldova.

Monitorizarea indicelui bunãstãrii planetei
Indicele bunãstãrii planetei este un indicator al calitãþii societãþilor
umane, ce sintetizeazã longevitatea umanã ºi satisfacþia faþã de viaþã.
NEF calculeazã satisfacþia faþã de viaþã printr-o formulã propusã de
sociologul olandez Ruut Veenhoven, care utilizeazã în acest scop anii de
viaþã fericitã (AVF). Acest indicator (AVF) se referã la mãsura în care
oamenii trãiesc o viaþã îndelungatã ºi fericitã într-un anumit spaþiu ºi timp.
Pentru a calcula media AVF la nivelul unei naþiuni, ratele satisfacþiei faþã de
viaþã sunt ponderate cu speranþa medie de viaþã la naºtere.
Indicele bunãstãrii planetei este un indice de sintezã al calitãþii vieþii
deoarece acesta încorporeazã indicatori obiectivi ºi indicatori asumaþi
(subiectivi) privind calitatea vieþii. Indicele bunãstãrii planetei se coreleazã
consistent cu factorii obiectivi ai calitãþii vieþii, precum nivelul afluenþei de
resurse, nivelul de educaþie, gradul de libertate politicã sau egalitatea dintre
sexe, deºi nu este integral explicat prin aceºtia.
Pentru valorile indicelui bunãstãrii planetei, aferente diferitelor þãri ale
lumii, s-ar putea stabili un set de þinte rezonabile pe grupe de þãri, în
vederea situãrii IBP aferent acestora, în viitor, cât mai aproape de valoarea
idealã.
În anul 2007, cea mai înaltã valoare a indicelui bunãstãrii planetei era
de numai 68,2, aceasta fiind atinsã de statul Vanuatu situat în arhipelagul
Pacificului. Cea mai scãzutã valoare a indicelui bunãstãrii planetei aparþinea
statului Zimbabwe (16,6).
Practic, nici o þarã nu realizeazã un scor foarte ridicat ºi nici o þarã nu
stã la fel de bine la toþi cei trei indicatori analitici utilizaþi în calcularea
indicelui bunãstãrii planetei. În statul Vanuatu, de exemplu, speranþa de
viaþã este de numai 69 de ani, deºi valorile celorlalþi indicatori sunt mai
apropiate de valorile ideale decât în alte þãri.
Toate naþiunile ºi-ar putea utiliza resursele de care dispun cu o eficienþã mai mare, în vederea asigurãrii unei vieþi mai longevive ºi mai satisfãcãtoare pentru populaþie. De fapt, analiza indicelui bunãstãrii planetei relevã cã, de prea multã vreme, guvernele s-au concentrat pe mãsurarea unor
falºi indicatori ai premiselor unei vieþi satisfãcãtoare. Or, un fals criteriu de
progres niciodatã nu va fi de folos pentru atingerea unei bunãstãri durabile.
Deosebit de interesante sunt diferenþele pe care evaluarea indicelui
bunãstãrii planetei le-a pus în luminã, cu privire la anumite grupe de state,
precum ºi similaritãþile dintre altele.
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Þãrile clasificate de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare ca
având o dezvoltare umanã de nivel mediu realizau, în anul 2006,
performanþe superioare în materie de IBP, comparativ cu þãrile cu
dezvoltare umanã slabã sau ridicatã. Între primele 25 de procente de þãri, în
materie de performanþe ale IBP, se aflau 35 de þãri cu dezvoltare umanã
medie, dar numai 9 þãri cu dezvoltare umanã înaltã ºi o þarã cu dezvoltare
umanã scãzutã.
Aºadar, dincolo de un anumit nivel, creºterea consumului de bunuri ºi
servicii nu antreneazã neapãrat creºterea bunãstãrii populaþiei. Dimpotrivã,
se pare cã o accentuare a materialismului, pe fondul diminuãrii spiritului
comunitar, duce la o scãdere a bunãstãrii populaþiei. Exemplul Estoniei
relevã clar cã un consum ridicat de bunuri ºi servicii al populaþiei nu
garanteazã un nivel ridicat al bunãstãrii. Pe de altã parte, exemplul
Republicii Dominicane relevã cã, acolo unde existã bunãstare ridicatã,
aceasta nu este generatã în mod necesar de un nivel ridicat al consumului
de bunuri ºi servicii.
Calitatea structurilor sociale, culturale ºi politice are un rol hotãrâtor în
condiþionarea bunãstãrii sociale a unei naþiuni. Acest fapt este confirmat, în
bunã mãsurã, ºi de faptul cã naþiunile din Grupul celor 8 realizau, în anul
2006, performanþe relativ scãzute ale indicelui bunãstãrii planetei. În
clasamentul mondial, Italia se plasa pe locul 66, Germania – pe locul 81,
Japonia – pe locul 95, Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord – pe
locul 108, Canada – pe locul 111, Franþa – pe locul 129, SUA – pe locul
150, iar Rusia – pe locul 172. La momentul respectiv, între statele
occidentale (în numãr de 24), Malta se afla pe poziþia cea mai avantajoasã.
Remarcabil este ºi faptul cã naþiunile din Islanda sunt situate peste
media mondialã. Populaþiile acestor þãri au o înaltã satisfacþie faþã de viaþã,
o speranþã de viaþã relativ ridicatã ºi, marginal, o amprentã ecologicã ceva
mai scãzutã decât alte state. Nivelul veniturilor, ca ºi PIB-ul per capita,
aferente acestor populaþii graviteazã în jurul mediilor mondiale. Chiar ºi în
plan regional, aceste state stau mai bine decât celelalte. Primele cinci
naþiuni din Africa sunt, de asemenea, de tip insular, ca ºi primele douã din
Asia. Faptul cã asemenea naþiuni reuºesc mai bine decât altele, din acest
punct de vedere, derivã poate dintr-o conºtientizare mai acutã a limitelor lor
ecologice, ca efect al expunerii lor mai vizibile la primejdiile ce pot veni
dinspre ocean. Un asemenea proces de conºtientizare pe termen lung a
constrâns oarecum aceste state sã-ºi construiascã modul de viaþã pe
principii mai sãnãtoase, mai ecologice, valorizând superior viaþa, tocmai
pentru cã acolo viaþa este mult mai expusã riscurilor. Ei utilizeazã mai
eficient ºi puþinele resurse naturale de care dispun.
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Tabelul nr. 3 - Satisfacþia faþã de viaþã, speranþa de viaþã, amprenta
ecologicã ºi indicele bunãstãrii planetei în câteva þãri ale lumii,
în anul 2006
Þãri
Din lumea vesticã
Malta
Austria
Islanda
Italia
Olanda
Germania
Spania
Noua Zeelandã
Danemarca
Marea Britanie
Canada
Irlanda
Norvegia
Suedia
Franþa
Grecia
Australia
SUA
Din Africa
Tunisia
Palestina
Iran
Siria
Turcia
Israel
Emiratele Arabe Unite
Kuweit
Din Asia
Vietnam
Indonezia
China
Thailanda
Bangladesh
Mongolia
Taiwan
Hong Kong

SFV

SV

AE

IBP

7,5
7,8
7,8
6,9
7,5
7,2
7,0
7,4
8,2
7,1
7,6
7,6
7,4
7,7
6,6
6,3
7,3
7,4

78,4
79,0
80,7
80,1
78,4
78,7
79,5
79,1
77,2
78,4
80,0
77,7
79,4
80,2
79,6
78,3
80,3
77,4

3,5
4,6
4,9
3,8
4,7
4,8
4,8
5,5
6,4
5,4
6,4
6,2
6,2
7,0
5,8
5,4
7,7
9,5

53,3
48,8
48,4
40,3
46,0
43,8
43,0
41,9
41,4
40,3
39,8
39,4
39,2
38,2
36,4
35,7
34,1
28,8

6,4
5,4
6,0
5,1
5,3
6,7
7,4
7,2

73,3
72,5
70,4
73,3
68,7
78,7
78,0
76,9

1,4
1,1
2,1
1,9
2,0
5,3
9,9
9,5

58,9
52,6
47,2
43,2
41,4
39,1
28,2
27,7

6,1
6,6
6,3
6,5
5,7
6,7
6,6
6,6

70,5
66,8
71,6
70,0
62,8
64,0
76,1
81,6

0,8
1,2
1,5
1,6
0,6
1,9
3,9
4,6

61,2
57,9
56,0
55,4
53,2
49,6
43,4
42,9
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Þãri
Japonia
Singapore
Din centrul ºi estul Europei
Slovenia
Polonia
România
Ungaria
Rep. Cehã
Slovacia
Bulgaria
Rep. Moldova
Rusia
Ucraina

SFV
6,2
6,9

SV
82,0
78,7

AE
4,3
6,2

IBP
41,7
36.1

6,6
5,9
5,2
5,7
6,4
5,4
4,3
3,5
4,3
3,6

76,4
74,3
71,3
72,7
75,6
74,0
72,2
67,7
65,3
66,1

3,8
3,6
2,7
3,5
5,0
3,6
2,7
1,2
4,4
3,3

44,0
39,3
37,7
37,6
36,6
35,8
31,6
31,1
22,8
22,2

Sursa: NEF, HPI Report, 2006, p. 18, 20.

Iatã o concluzie surprinzãtoare - statele continentale ar avea multe de
învãþat de la statele insulare.
O altã concluzie ar fi aceea cã este posibil ca omul sã trãiascã o viaþã
mai îndelungatã ºi mai fericitã, afectând ºi depreciind mai puþin mediul
natural decât în prezent. De exemplu, satisfacþia faþã de viaþã a populaþiei
din SUA este similarã celei din Germania, iar speranþa de viaþã din cele
douã þãri este foarte apropiatã, populaþia din Germania bucurându-se de o
speranþã de viaþã chiar ceva mai mare decât cea din SUA. Totuºi, amprenta
ecologicã a Germaniei este numai jumãtate din cea a SUA, ceea ce
înseamnã cã Germania este de douã ori mai eficientã decât SUA în
producerea condiþiilor de viaþã fericitã ºi îndelungatã, la nivelul de resurse
pe care le consumã în prezent.
Aºadar, indicele bunãstãrii planetei nu indicã nici cea mai fericitã þarã
din lume, nici cel mai bun loc pentru a trãi, nici cea mai dezvoltatã naþiune ºi
nici þara cea mai prietenoasã din perspectivã ecologicã. Dar, combinând
aceste criterii, indicele bunãstãrii planetei poate ajuta la compararea þãrilor
ºi la identificarea acelor zone ale dezvoltãrii care sunt critice, indicând ce
consumuri de resurse sunt excesive ºi, implicit, inechitabile din perspectiva
unei vieþi îndelungate ºi fericite pentru toþi locuitorii planetei.
Sã nu uitãm cã, în prezent, în lumea occidentalã, ºtiinþele economice
stau la baza întregii gândiri sociale ºi a marilor politici planetare. În pofida
minunatelor teorii cu privire la dezvoltarea soci(et)alã, în lumea realã, când
se vorbeºte despre acest subiect, cei mai mulþi oameni (chiar analiºti
sociali) se gândesc, de cele mai multe ori, doar la afluenþa materialã ºi la

40
bani. Nu de puþine ori, progresul unei naþiuni este mãsurat în termenii creºterii PIB-ului. Tot PIB-ul constituie mãsura standard a vitalitãþii economice
de ansamblu, fiind ºi indicatorul emblematic preferat al mãsurãrii bunãstãrii
(eventual PIB-ul per capita). ªi chiar dacã nu oferã în sine nici un fel de
garanþii suplimentare, ordinul de mãrime al PIB-ului þãrilor constituie un
argument tacit al configurãrii fluxurilor principale de investiþii la nivel global.
Desigur, logica fenomenului decurge din faptul cã un PIB ridicat poate
semnifica o dinamicã ridicatã a masei financiare totale aflate într-un
organism economic, ceea ce – virtual – poate antrena ºi creºterea generalã
a calitãþii vieþii. Totuºi, un asemenea fenomen se poate dovedi adevãrat sau
nu. Interpretarea PIB-ului ca un indicator (în)direct al bunãstãrii unei grupãri
societale induce ideea cã tot ceea ce conteazã mai mult pentru bunãstarea
comunitãþii respective este dimensiunea materialã, celelalte sfere ale vieþii
devenind funcþii proporþional corelate cu aceasta. Cu alte cuvinte, starea de
bine a unei naþiuni va creºte proporþional cu creºterea economicã. Sigur cã,
în anumite etape de dezvoltare ºi pânã la un anumit punct, o asemenea
aserþiune se poate dovedi adevãratã. Evoluþia econo-micã relativ recentã a
unor societãþi asiatice a demonstrat cu prisosinþã acest lucru.
Desigur, existã o relaþie semnificativã ºi între nivelul general al
veniturilor populaþiei ºi bunãstarea obiectiv-subiectivã a acesteia. Dar, dupã
ce un nivel (neaºteptat de scãzut) al PIB-ului este deja depãºit, în condiþiile
practicãrii pe termen lung a unei redistribuþii echilibrate a veniturilor sociale,
intensitatea unei asemenea relaþii descreºte sensibil.
Oricum, PIB-ul per capita nu poate fi gândit în nici un fel ca un indicator al bunãstãrii personale ºi, cu atât mai puþin, ca un indicator al satisfacþiei
faþã de viaþã. Acest fapt derivã ºi din faptul cã PIB-ul per capita este insensibil la particularitãþile distribuþiei veniturilor între diferite categorii sociale.
Dincolo de anumite limite însã, nivelul veniturilor personale nu mai
semnificã decalajele de standard de viaþã ce se manifestã în practica
socialã. Aceasta pentru cã nivelul veniturilor nu vorbeºte, în sine, nici despre modul cum sunt cheltuiþi banii, nici despre situaþiile de viaþã concrete ale
deþinãtorilor de bani ºi nici despre particularitãþile lor psihologice. Acestea
din urmã deþin un rol hotãrâtor în cuantificarea satisfacþiei faþã de propria
viaþã.
În timpurile moderne, nu puþini sunt oamenii care simt nevoia unor
cheltuieli “compensatorii”, pentru a-ºi atenua unele afecte negative, trãite în
urma unor evenimente nedorite survenite în viaþa lor.
Unele studii atestã cã incidenþa unor dezastre naturale determinã, în
multe cazuri, creºterea veniturilor supravieþuitorilor afectaþi, ce primesc, din
diverse surse, sume de bani – adesea uriaºe –, pentru refacerea gospodã-
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riilor lor. La nivelul beneficiarilor în cauzã, desigur, sumele respective pot
face diferenþa între viaþã ºi moarte, dar aceasta nu indicã în mod necesar
creºterea proporþionalã a satisfacþiei lor faþã de viaþã.
Prin fundamentarea ºi monitorizarea indicelui bunãstãrii planetei, NEF
militeazã clar pentru ca planeta noastrã sã devinã un loc mai dezirabil
pentru toþi locuitorii sãi. Scorul pentru fiecare naþiune la acest indice relevã
încã o datã cã decidenþii în materie de politici globale ºi regionale trebuie
sã-ºi schimbe prioritãþile. Ei trebuie sã înscrie pe primele locuri, în agendele
lor, obiective care sã ducã la eradicarea sãrãciei ºi, în special, a sãrãciei
extreme ºi a foamei, la îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate, la relaxarea
datoriilor externe ale statelor sãrace, la schimbarea valorilor, în sensul
valorizãrii mai directe a vieþii. De asemenea, este nevoie de gãsirea unor
modalitãþi mai adecvate de încurajare a participãrii sociale, în spiritul
promovãrii unei guvernãri mai apropiate de trebuinþele majoritãþilor, fãrã a
ignora trebuinþele mai mult sau mai puþin speciale ale minoritãþilor. Dar, în
împlinirea unor asemenea obiective, trebuie sã se þinã seama de
necesitatea de a identifica corect ºi a respecta limitele mediului natural, prin
fiecare iniþiativã de politicã social-economicã.

Modele de consum dominante
ºi consecinþele lor ecologice
Specialiºtii apreciazã cã, la nivel global, circa 30-40 de procente
dintre problemele de mediu au cauze directe în unele caracteristici ale modelelor de consum dominante (Nachhaltige Konsummuster…, 1997, p. 1).
Efectele ignorãrii, în special de þãrile mari generatoare de poluare, a
reglementãrilor privind necesitatea ecologizãrii tehnologiilor industriale ºi a
gestionãrii deºeurilor rezultate din consumul de bunuri ºi servicii s-au
resimþit tot mai acut în ultimul deceniu. Cu toate acestea, chiar ºi în prezent,
puþine guverne consimt sã adopte mãsuri radicale de stopare a tendinþelor
nesustenabile de dezvoltare, motivând cã ecologizarea producþiei ºi a
consumului de bunuri ºi servicii ar fi prea costisitoare ºi prea puþin profitabilã
pe termen scurt ºi mediu.
Promotorii intereselor economice ale societãþilor cu tendinþe consumeriste invocã în sprijinul politicilor respective aºa-numita suveranitate a
consumatorului, adicã libertatea acestuia de a decide asupra manierei
concrete în care îºi va satisface trebuinþele ºi preferinþele de consum (S.U.
O'Hara, S. Stagl, 2002). Ca urmare, mulþi dintre reprezentanþii producãtorilor de bunuri ºi servicii sunt de pãrere cã marile schimbãri ce s-ar
impune în domeniul modelelor de producþie ºi consum ar putea porni, în
ultimã instanþã, numai de la refuzul consumatorilor de a mai valida prin
cerere anumite oferte.
Aºadar, este de aºteptat ca masa majoritarã a consumatorilor, pe
mãsurã ce constatã prezenþa unor practici de consum nesãnãtoase sau/ºi
neecologice, sã-ºi reorienteze comportamentul pe baza unor decizii mai
înþelepte. Dar pentru ca un asemenea proces sã aibã masa criticã necesarã
pentru operarea unei schimbãri de fond, este absolut necesarã informarea
pe scarã largã a consumatorilor asupra consecinþelor ecologice ale
anumitor alegeri, dar ºi de oferta unor alternative viabile de consum. Numai
astfel se poate ajunge, mai devreme sau mai târziu, la schimbarea
trendurilor nesustenabile ale consumului actual.
Dimensiunile ecologice ale comportamentului de consum al gospodãriilor populaþiei se evalueazã, de obicei, prin monitorizarea a doi indicatori:
structura cheltuielilor de consum ºi impactul direct ºi mediat al acestora
asupra input-output-ului ecologic.
Cele mai multe þãri estimeazã intensitatea poluãrii mediului pornind
de la evaluarea consecinþelor ecologice ale producþiei domestice de bunuri
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ºi servicii (informaþiile fiind preluate din matricea totalã a conturilor naþionale, inclusiv a conturilor de mediu), dar neglijând efectele consumului de
produse de import, ce intrã în circuitul economic autohton. În cel mai bun
caz, se considerã cã acestea induc un nivel de poluare similar celui mediu
al producþiei interne de bunuri ºi servicii, ceea ce distorsioneazã rezultatele
(mai ales în cazul þãrilor cu importuri masive, cum sunt Norvegia, Finlanda
º.a.).
ªtiut fiind cã, începând din anul 1950 pânã în 2007, populaþia lumii a
crescut de aproape trei ori (fiind de 6,6 miliarde în anul 2007), consumul de
bunuri ºi servicii, la nivel global, prezintã unele dinamici demne de atenþie
(Consumers International, 2007):
 în anul 2006, fiecare al doilea locuitor de pe glob trãia în mediul
urban, în condiþiile în care consumul de resurse naturale (inclusiv
cel industrial) a crescut de peste 20 de ori faþã de anul 1950;
 consumul alimentar al þãrilor dezvoltate a atins cota de saturaþie
pentru produsele de bazã (cereale, lapte, ouã, grãsimi animale,
anumite sortimente de legume ºi carne); în asemenea þãri, oferta
la produsele respective se încadreazã în limite cunoscute de mai
multe decenii, deºi produsele alimentare s-au diversificat
considerabil, iar procesarea alimentelor utilizeazã tehnologii tot
mai evoluate;
 un fenomen similar cu cel din alimentaþie a avut loc ºi în domeniul
achiziþionãrii anumitor bunuri nealimentare (de uz casnic - aragaz,
frigider etc.). Cu toate acestea, categoriile de articole nealimentare
oferite în magazinele occidentale a crescut masiv; de exemplu, în
anul 1996, un supermarket de cartier din Finlanda prezenta o
ofertã de aproximativ 6.000 de categorii de articole, unul similar din
Germania - 10.000, iar unul din SUA - 25.000;
 în ultimele douã-trei decenii, consumul de servicii (transporturi
publice ºi private, servicii de timp liber, audio-video-informatizare,
telecomunicaþii) a crescut mai rapid decât consumul de bunuri,
fenomenul fiind cu atât mai vizibil cu cât o þarã este mai dezvoltatã
economic;
 un numãr tot mai mare de oameni au ales sã trãiascã în oraºe
mari, având peste un milion de locuitori, din cauza oportunitãþilor
mai mari de a gãsi locuri de muncã. Dacã, în anul 1950, doar 29
de procente din populaþia þãrilor dezvoltate trãiau în asemenea
oraºe, în anul 1990, proporþia acestora a crescut la 35 de procente. În acelaºi interval, în þãrile în curs de dezvoltare, proporþia
populaþiei din oraºele cu peste un milion de locuitori a crescut de la
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22 de procente la 36 de procente, un asemenea trend devenind
mai slab alimentat în þãrile dezvoltate, dar mai puternic în þãrile în
curs de dezvoltare;
 în cele mai multe oraºe se manifestã o puternicã tendinþã de
polarizare ºi segregare socialã ºi economicã a populaþiei, inclusiv
în privinþa calitãþii locuirii ºi a zonelor de rezidenþã. La periferiile
marilor oraºe apar grupuri tot mai consistente de populaþie sãracã,
fenomenul sãrãciei afectând totuºi destul de masiv ºi aºezãrile de
tip rural;
 populaþia urbanã lipsitã de adãpost, în prezent, la nivel global, se
ridicã la peste 100 de milioane. În foarte multe þãri, rata urbanizãrii,
dar ºi cea a sãrãciei sunt atât de ridicate încât exced capacitãþile
multor guverne de a gestiona problemele sociale. Ca urmare,
vechile manifestãri ale sãrãciei se cronicizeazã, dar apar ºi forme
noi ale sãrãciei, precum marginalizarea ºi excluziunea socialã,
care, pe lângã faptul cã ameninþã continuu pacea socialã, genereazã ºi un puternic impact negativ ºi asupra mediului natural (Global Trends, http://www.unhabitat.org/habrdd/global.html);
 în þãrile dezvoltate, modernizarea modului de locuire a mãrit
consistent consumul de energie ºi de materii prime; treptat a fost
abandonat stilul de locuire al mai multor familii în vile sau case
mari, în favoarea caselor nu cu mult mai mici, dar destinate unei
singure familii. A avut loc nu numai creºterea considerabilã a
numãrului de locuinþe, ci ºi a consumului casnic de energie, deºi,
în medie, gospodãriile au un numãr de membri tot mai scãzut. Se
poate constata destul de frecvent cã, într-o casã vest-europeanã,
locuitã de 2-3 persoane, cantitatea de energie consumatã este
doar cu puþin mai scãzutã decât într-o locuinþã la bloc ocupatã de 4
persoane;

 finanþarea locuirii constituie o afacere ce pune în miºcare foarte
mulþi bani în toate þãrile lumii. Dacã în unele þãri cu economii de
piaþã în plinã dezvoltare, precum China, Mexic sau Thailanda,
nivelul actual al creditelor ipotecare depãºeºte 10 procente din
PIB, în cele mai multe dintre þãrile dezvoltate, cuantumul creditelor
de acest tip se ridicã la peste 40 de procente din produsul intern
brut, acesta depãºind 70 de procente în þãri ca Australia, Marea
Britanie ºi SUA sau 100 de procente în Olanda (http://goliath.
ecnext.com/coms2/gi_0199-6117608/Special-Supplement-HousingFinance-Global.html - Housing Finance, Global Trends);
 în þãrile dezvoltate, consumul de bunuri ºi servicii de lux ca ºi consu-
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mul ostentativ a cãpãtat amploare, asemenea modele de consum
fiind practicate nu numai (ºi nu atât) de elitele sociale, dar ºi în
rândurile claselor de mijloc, în tendinþa acestora de a experimenta
sau doar de a afiºa, prin consum, apartenenþa la elitele sociale;
 în lumea consumismului occidental a apãrut conceptul de “new
luxury”, sinonim uneori cu “masstige” sau “prestigiul de masã”,
care se aplicã noilor generaþii de bunuri ºi servicii de lux,
achiziþionate la nivel de masã din magazine precum Starbucks,
Victoria’s Secret, Panera, Prada º.a.
În concepþia clasicã, obiectele de lux sunt definite prin calitãþile ºi
caracteristicile lor speciale, net diferenþiate de cele ale unor bunuri cu
valoare de întrebuinþare similarã, dar comercializate la nivel de masã.
Oferta unor obiectele de lux este specificã anumitor firme, iar accesul
economic la o asemenea ofertã conferã ºi confirmã statusul social ridicat al
consumatorilor. Dat fiind însã cã, în þãrile dezvoltate, accesul la asemenea
obiecte tinde sã capete un caracter tot mai larg, se pune în discuþie mãsura
în care consumul unor asemenea bunuri mai atestã, în fapt, un status social
ridicat. Pe de altã parte, noile companii specializate în producerea unor
bunuri sau servicii de lux susþin cã definiþia clasicã a luxului nu mai coincide
cu concepþiile actuale, larg rãspândite în domeniu. Cele mai multe companii
de lux sunt preocupate astãzi nu atât de calitãþile intrinseci ale bunurilor ºi
serviciilor comercializate (ca în trecut), cât de mãsura în care produsele lor
oferã experienþe sau practici de consum aºteptate sau solicitate de consumatori. Prioritãþile unor asemenea firme decurg din previzionarea percepþiilor ºi aºteptãrilor consumatorilor faþã de anumite oferte. Ca urmare, firmele
de lux nu mai sunt interesate atât sã ofere cele mai bune produse, cât cele
mai dorite experienþe de consum. Companii de lux, precum Tiffany, Godiva
Chocolatier, Saks Fifth Avenue, KitchenAid sau Sub-Zero, sunt centrate pe
aceastã nouã orientare. Managerii unor asemenea firme susþin cã, dincolo
de unele limite, calitatea în sine a ofertei devine un concept subiectiv, ce
þine strict de percepþia ºi istoria personalã a fiecãrui consumator.
Cât despre consumatori, mulþi dintre aceºtia încã asociazã calitatea
cu preþurile mai mari, deºi nu întotdeauna un preþ ridicat este ºi o garanþie a
calitãþii. Un bun sau serviciu de lux nu este întotdeauna un bun sau serviciu
de firmã, dar poate însemna un bun sau serviciu ce conferã confort sporit în
timpul actului de consum.
Destul de mulþi consumatori cred cã a trãi în lux presupune a trãi fãrã
restricþii la capitolul cheltuieli. Pentru asemenea oameni, bunurile ºi
serviciile de lux nu constituie un privilegiu pe care ºi-l permit ocazional, ci o
necesitate curentã. Asemenea consumatori realizeazã niveluri ale venituri-
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lor, de obicei, între 75.000 ºi 150.000 $ pe an (Luxury Brands and their Role
în Luxury Purchases (Luxury Tracking Report 1Q2004). Evident, asemenea
comportamente de consum sunt de naturã sã exacerbeze exploatarea
resurselor naturale (ºi, implicit, poluarea mediului), în virtutea profiturilor
uriaºe pe care le obþin producãtorii ºi comercianþii.
În ultimele decenii, o mare parte a naþiunilor în curs de dezvoltare au
fãcut ºi ele paºi în direcþia edificãrii unor economii de tip consumerist,
exploatând excesiv resurse naturale încã ieftine ºi unele rezerve autohtone
de combustibili fosili intens poluanþi, dupã modelul þãrilor occidentale. Numeroase studii de specialitate semnaleazã asimilarea de cãtre asemenea
þãri a unor modele de producþie ºi consum iniþiate în þãrile dezvoltate. Datele
statistice atestã cã cel mai rapid au fost copiate unele obiceiuri de consum
cu impact negativ major asupra mediului (cumpãrarea de auto-mobile,
achiziþionarea unor locuinþe de lux, creºterea exponenþialã a consumului de
electricitate prin achiziþionarea de aparaturã electronicã ºi electrocasnicã,
prin schimbarea radicalã ºi pe scarã socialã largã a stilurilor de viaþã, în
sensul modernizãrii), în timp ce unele obiceiuri tradiþionale, mult mai
sãnãtoase, ce vizeazã simultan consumul unor produse mai puþin
costisitoare ecologic, se mai manifestã doar marginal, în zonele rurale.
Practic, în prezent, nu existã încã societãþi ºi nici modele de societãþi
cu economii durabile din perspectivã ecologicã. În asemenea condiþii,
devine evident cum a devenit protecþia mediului un concept-cheie al calitãþii
vieþii.
Specialiºtii în protecþia mediului vorbesc despre unele prioritãþi ºi
urgenþe. Poluarea atmosferei ºi a apelor este, de departe, cea mai mare
problemã actualã, deoarece ameninþã însuºi viitorul vieþii pe Pãmânt.
Formele de poluare ale aerului ºi apei sunt multiple, unele fiind ireversibile.
Problema reziduurilor, ploile acide, efectul de serã, extinderea ariei de
manifestare a tornadelor, topirea gheþarilor ºi perioadele de secetã
prelungitã sunt tot atâtea probleme globale, urgente, generate de caracterul
intens parazitar al dezvoltãrii civilizaþiei umane, în dorinþa nefastã a
majoritãþii oamenilor, de a acumula cât mai multe bunuri materiale.
Specialiºtii de la Institutul Blacksmith afirmã cã poluarea ucide anual
mii de oameni din toate colþurile lumii. Oraºele Rusiei, Chinei ºi Indiei sunt
pe primele locuri pe lista “celor mai poluate locuri din lume” - listã publicatã
de Institutul Blacksmith, cu sediul la New York (Adevãrul, 28 septembrie
2007, preluare de la BBC).
Multe dintre bolile cronice ºi moartea prematurã sunt efecte probabile
ale poluãrii excesive, spun specialiºtii. Anual, circa 12 milioane de persoane
(în special, copii) sunt afectate de diverse toxine ce provin din poluarea
datând încã din primii ani ai concurenþei industriale declanºate în perioada
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rãzboiului rece.
Producþia industrialã nereglementatã pe principii ecologice constituie
principala cauzã a poluãrii identificate în Raportul Institutului britanic
Blacksmith. Raportul cuprinde ºi un clasament al celor mai poluate 10 locuri
din lume. Primul criteriu al clasificãrii este intensitatea poluãrii, deosebit de
important fiind ºi numãrul de persoane ce au suferit din cauza fenomenului
respectiv.
Tabelul nr. 4 - Cele mai poluate 10 zone industriale din lume
Nr.
crt.

Zona, þara

Numãr de
persoane
puternic
afectate
1. Sumgayit, Azerbaidjan
275.000
2. Linfen, China
3.000.000
3. Tianying, China
140.000
4. Sukinda, India
2.600.000
5. Vapi, India
71.000

Nr.
crt.

Zona, þara

6.
7.
8.
9.
10.

La Oroya, Peru
Dzerjinsk, Rusia
Norilsk, Rusia
Cernobal, Ucraina
Kabwe, Zambia

Numãr de
persoane
puternic
afectate
35.000
300.000
134.000
5.500.000
255.000

Sursa: Raportul Institutului Blacksmith, 2007.

La capitolul cei mai mari poluatori/locuitor, primele þãri în top sunt
Marea Britanie (3,2 tone/an), China (1,8 tone/an) ºi India (0,5 tone/an).
Britanicii sunt principalii poluatori aerieni ai planetei (polueazã cu
industria aviaticã), cu o emisie de dioxid de carbon de 603 kilograme pe
adult (Global TGI). Pe locul doi, la acest tip de poluare, se aflã Irlanda, cu
434 de kilograme, iar pe locul al treilea sunt americanii cu 275 de kilograme
de dioxid de carbon pe adult.
Din punctul de vedere al poluãrii provocate de traficul rutier, SUA se
aflã pe primul loc, cu 7,8 tone de gaz pe adult, urmatã de Franþa cu 3,7
tone, Marea Britanie cu 3,1 tone, Irlanda cu 3 tone ºi Germania cu 2,4 tone
(Le Monde, 2007).
Þãrile din Europa Centralã ºi de Est ºi-au lãrgit preocupãrile faþã de
problemele de mediu, mai ales în ultimul deceniu, de când aderarea lor la
Uniunea Europeanã le-a determinat sã-ºi concentreze atenþia spre alinierea
reglementãrilor legislative cu cele din UE ºi, implicit, spre diminuarea
costurilor ecologice ale producþiei industriale ºi agricole. În aceste þãri, în
intervalul respectiv, s-au produs ºi unele evenimente cu puternic impact
ecologic negativ, precum poluarea pe largi suprafeþe a unor râuri ºi fluvii, în
urma unor accidente navale, ori poluarea chimicã, precum cea provocatã
prin accidentul de la Lvov (din iulie 2007), care au mai scos din inerþie opi-
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nia publicã ºi au introdus ecologia treptat (deocamdatã mai mult la nivelul
discursului politic de tip populist), în rândurile preocupãrilor comunitare.
Deºi Institutul Blacksmith nu a inclus Copºa Micã din România printre
cele mai poluate oraºe din lume, localitatea respectivã (situatã pe Târnava
Mare) este una dintre cele mai poluate din Europa. Sometra SA - fabrica de
prelucrare a zicului ºi plumbului din Copºa Micã a transformat oraºul într-un
focar de poluare încã dinainte de anul 1989. Ca urmare, în Copºa Micã,
speranþa de viaþã este cu aproape 10 ani mai scãzutã decât media pe þarã.
Cu toate acestea, ºi în prezent, fabrica respectivã continuã sã polueze. Cu
aproape 10 ani în urmã, compania greceascã Mytilineos Holdings a
cumpãrat întreprinderea respectivã, angajându-se sã amelioreze calitatea
mediului. Nu ºi-a respectat însã angajamentul, iar locuitorii din zonã
continuã sã aibã probleme grave de sãnãtate.
Criza ecologicã, resimþitã tot mai intens la nivel global, constituie
motivul pentru care cele 190 de state din cadrul ONU au consimþit sã
adopte (la 25 septembrie 2007) un nou tratat împotriva poluãrii, care sã
înlocuiascã Protocolul de la Kyoto. Prima datã statele sãrace ºi cele bogate
au consimþit sã colaboreze pentru reducerea poluãrii - consideratã cauza
principalã a încãlzirii globale. Chiar ºi guvernul nord-american s-a alãturat
iniþiativei de la Montreal, anterior SUA refuzând sã fie membrã a
Protocolului de la Kyoto. Faptul cã India, SUA ºi China, adicã state dintre
cele mai mari generatoare de poluare, care nu au aderat la Protocolul de la
Kyoto, au participat la întâlnirea de la Montreal creeazã noi speranþe pentru
viitor. Protocolul de la Montreal va intra în vigoare însã abia în anul 2012,
când Protocolul de la Kyoto va expira. Specialiºtii considerã Protocolul de la
Montreal cel mai eficient dintre tratatele de acest gen. Acesta a fost iniþiat în
urma deteriorãrii stratului de ozon de deasupra Antarcticii, ceea ce a impus
reducerea emisiei în atmosferã a unor substanþe responsabile de acest
fenomen (între care gazul hidroclorofluorcarbon, folosit în instalaþiile de
refrigerare, care este de 10.000 mai nociv decât dioxidul de carbon).
Conform vechiului tratat, eliminarea completã a unor asemenea emisii avea
ca limitã anul 2030, în cazul þãrilor bogate, ºi anul 2040, în cazul celor
sãrace. În urma întâlnirii de la Montreal, s-a decis ca termenul-limitã sã se
reducã cu 10 ani pentru fiecare dintre cele douã categorii de þãri. Prima þarã
vizatã este China, aceasta fiind principala producãtoare a unor asemenea
substanþe.
La întâlnirea din Montreal s-a luat în discuþie o reducere ºi mai
însemnatã a emisiilor de dioxid de carbon decât prevedea Protocolul de la
Kyoto, în vederea reducerii poluãrii ºi protejãrii stratului de ozon. Conducerea The United Environment Programme a promis cã va acorda sprijin
financiar ºi tehnic þãrilor în curs de dezvoltare în acest sens.

49
În ultimele douã decenii, o serie de ecologi, experþi în marketing ºi
alte categorii de analiºti socioeconomicim, care au studiat trendurile
consumului de bunuri ºi servicii ale populaþiei din diferite zone geografice,
au elaborat nenumãrate rapoarte ºi studii de evaluare a caracteristicilor ºi
impactului ecoeconomic ºi social al acestora. Multe dintre studiile respective
relevã cã þãrile industrializate ar trebui sã-ºi schimbe radical modelele de
consum dominante, considerate adevãrate expoliatoare ale resurselor
naturale ale Pãmântului. Ritmurile de exploatare a resurselor practicate de
diverse þãri exced cu mult posibilitãþile naturale de refacere a mediului, ºi
aceasta doar pentru a rãspunde unor cereri ce ignorã trebuinþele de consum
cu adevãrat vitale, încurajând excesul în þãrile dezvoltate ºi perpetuând
deficitul masiv în rândurile unor populaþii extrem de numeroase din þãrile în
curs de dezvoltare.
În prezent, o treime din populaþia lumii consumã trei sferturi din
alimentele care se produc la nivel mondial, în timp ce restul de douã treimi
dispun doar de un sfert din producþia mondialã de alimente. Aºadar, cererea
de consum din þãrile consumeriste nu numai cã submineazã grav resursele
naturale de bazã ale Pãmântului, dar contribuie masiv ºi la exacerbarea
inegalitãþilor economice dintre naþiuni.
Tensiunile existente de mai multã vreme între cele patru domeniicheie ale manifestãrii sociale (consum, sãrãcie, inegalitãþi, mediu natural)
au devenit astãzi mai intense decât oricând. Dar dacã tendinþele
redistributive actuale - mult prea scãzute în raport cu urgenþele sociale
mondiale - se vor menþine, dacã nu se va trece la producerea de bunuri
ecologice ºi ecologizante, în scopul curãþirii ºi recuperãrii mediul natural,
dacã nu se vor reorienta prioritãþile consumatorilor dinspre achiziþionarea
unor bunuri ºi servicii de lux sau ostentative spre bunuri ºi servicii adresate
preponderent trebuinþelor vitale, mai puþin solicitante faþã de mediu, atunci
iminenþa dezastrelor naturale, tot mai frecvente, determinate de încãlzirea
globalã, va agrava situaþia generalã.
În cele din urmã, nu consumul în sine este condamnabil, ci anumite
modele de consum nesustenabile. Nu bogãþia în sine este condamnabilã, ci
inegalitãþile economice groteºti, mai vizibile parcã decât oricând la intrarea
în mileniul trei.
În anul 2000, la nivel mondial, populaþia cea mai bogatã (ultimele
douã decile ale veniturilor) efectua 83 de procente din cheltuielile totale de
consum privat de bunuri ºi servicii, în timp ce populaþia cea mai sãracã
(primele douã decile ale veniturilor) realiza doar 1,3 procente din consumul
global. Cei mai bogaþi 20 de procente dintre oameni consumau 45 de
procente din oferta de carne ºi peºte, în timp ce cei mai sãraci 20 de
procente consumau doar 5 procente din aceasta; cei mai bogaþi 20 de
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procente consumau 58 de procente din producþia totalã de energie, în timp
ce cei mai sãraci 20 de procente consumau mai puþin de 4 procente; cei mai
bogaþi 20 de procente deþineau 74 de procente din liniile telefonice
existente, în timp ce cei mai sãraci 20 de procente deþineau doar 1,5
procente; cei mai bogaþi 20 de procente consumau 84 de procente din
producþia de hârtie mondialã, în timp ce cei mai sãraci 20 de procente
consumau doar 1,1 procente; cei mai bogaþi 20 de procente deþineau 87 de
procente din numãrul total de autovehicule, în timp ce cei mai sãraci 20 de
procente deþineau doar 1 procent [Human Development Report, 1998,
Overview, United Nations Development Programme (UNDP)].
Politicile foamei, aplicate de marii fermieri ai lumii de astãzi, au cele
mai diverse consecinþe, începând cu convertirea agriculturii clasice, desfãºurate în ferme mici ºi mijlocii, în agriculturã de tip industrial, centratã pe
monoculturi pe suprafeþe agricole tot mai extinse (deoarece acestea genereazã profiturile cele mai ridicate). Acestea determinã, pe lângã pierderile
de biodiversitate, uneori ireversibile, degradarea terenurilor agricole prin intensificarea utilizãrii pe scarã largã a unor erbicide, pesticide ºi fertilizatori –
substanþe extrem de toxice – ºi micºorarea ºanselor de acces al populaþiilor
de condiþie economicã medie sau redusã la resursele alimentare de bazã,
inclusiv prin cultivarea de biocombustibili, tutun, unele plante textile º.a.
Asemenea practici agricole presupun adesea ºi desfãºurarea unor
operaþiuni de expropriere a micilor fermieri, ceea ce îi determinã pe mulþi
dintre rezidenþii din rural sã migreze spre oraºe sau spre zonele cu pãmânt
arabil de productivitate mai scãzutã. Astfel se explicã prezenþa mult mai
ridicatã în rural a fenomenului sãrãciei, în majoritatea economiilor capitaliste
în curs de consolidare. Dintr-un raport al Bãncii Mondiale, aferent anilor
1999/2000, rezultã cã o bunã parte a populaþiei sãrace, rezidentã cu relativ
puþin timp în urmã în rural, era la momentul respectiv rezidentã în urban –
74 de procente în America Latinã ºi Caraibe, 67 de procente în Europa ºi
Asia Centralã, 58 de procente în Africa de Nord, 76 de procente în America
de Nord (World Development Report, 1999/2000).
În general, politicile agricole ale þãrilor dezvoltate, precum ºi practicile
lor de consum determinã utilizarea unor suprafeþe de pãmânt tot mai mari
pentru scopuri tot mai îndepãrtate de agricultura clasicã. Aceastã orientare
afecteazã, deopotrivã, fondul funciar din þãrile dezvoltate ºi din þãrile în curs
de dezvoltare. Acestea din urmã sunt constrânse, prin mercantilismul
pieþelor capitaliste dezvoltate, impus sub pretextul efectuãrii unor ajustãri
structurale în agriculturã, sã-ºi subalimenteze populaþiile autohtone, în
vederea obþinerii unor profituri mari de cãtre marii deþinãtori de trenuri. În
asemenea condiþii, cei în jur de un miliard de oameni care suferã de
subnutriþie cronicã astãzi în lume, practic, nu conteazã pentru ecuaþia
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alimentarã planetarã, cei mai mulþi dintre aceºtia consumând pe alimente
mai puþin de 1 $/zi. Nimeni nu cultivã cereale pentru cei care nu au bani sã
le cumpere. Situaþia este similarã ºi în privinþa altor bunuri ºi servicii de
bazã.
Deºi unele corelaþii în acest sens sunt greu detectabile, în mod cert,
sãrãcia poate deveni un factor de degradare a mediului natural. Aceasta se
întâmplã cel mai frecvent prin spolierea resurselor aflate la îndemânã, de
cãtre cei lipsiþi de orice mijloace de trai, sau prin menþinerea unui mediu
insalubru, pe un fond de sãrãcie cronicã, în cadrul gospodãriilor, prin escaladarea tensiunilor social-economice ºi generarea unor acte de violenþã º.a.
Direct sau indirect, o influenþã decisivã, în acest sens, o au obiceiurile de
supraconsum ale populaþiei cu venituri foarte mari, care sunt deosebit de
vizibile, mai ales în þãrile cu ponderi ridicate ale sãrãciei extreme (vezi
Brazilia, þãrile africane º.a.).
(Re)educarea consumatorilor în spiritul noilor exigenþe ale unui
comportament de consum orientat ecologic nu constituie un demers facil. În
general, consumatorii obiºnuiþi au puþine cunoºtinþe despre consecinþele pe
care o oarecare decizie de consum o poate avea, nu numai asupra mediului
natural, ci ºi asupra celorlalþi parteneri din lumea consumului.
Pe de altã parte, chiar bine informaþi fiind, practica socialã dovedeºte
cã totuºi consumatorii au destul de puþinã influenþã asupra ofertei. Prea
puþin se vorbeºte astãzi despre caracterul mitic al afirmaþiei “cererea genereazã oferta”. Acest lucru este adevãrat doar în anumite situaþii, pânã la un
punct. De cele mai multe ori însã, consumatorul oboseºte repede în eventualele sale demersuri de a induce schimbarea în practicile marilor sisteme
moderne de producþie ºi comerþ. Mai degrabã consumatorii dezinformaþi
influenþeazã piaþa – atât cât poate fi aceasta influenþatã de consumatori,
fiindcã aceºtia au ponderea cea mai mare ºi exprimã cererea majoritarã,
singura care conteazã pentru comercianþi, deoarece îi menþine pe piaþã.
Într-o societate puternic industrializatã, informaþia esenþialã ca ºi
responsabilitatea faþã de consumatori par uneori atât de dispersate între
participanþii de pe diverse pieþe, încât nimeni nu se simte cu adevãrat nici
total informat ºi nici total responsabil. Ca urmare, întotdeauna vor apãrea pe
piaþã produse ce nu îºi întâlnesc cererea, dar ºi cerere ce rãmâne
neacoperitã. Cercetãrile asupra opiniilor ºi atitudinilor consumatorilor din
ultimele decenii au atestat existenþa unui interes real al acestora faþã de
eventualitatea unui consum mai raþional, mai sãnãtos, mai atent, din
perspectivã ecologicã. Dar de la opinii ºi atitudini pânã la transformarea
acestora în practica de zi cu zi este un oarecare drum. În momentul
exercitãrii efective a deciziei de consum, la nivelul mentalitãþilor comune,
grija pentru protecþia mediului intrã în concurenþã cu inerþia preferinþelor ºi
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obiºnuinþelor deja formate ºi cu presiunea intereselor economice imediate.
Trãim într-o lume care, în pofida caracterului sãu tot mai tranzient, nu
asimileazã uºor schimbãrile. Oamenii au inerþii, dependenþe ºi ataºamente
pe care nici ei înºiºi nu le conºtientizeazã integral decât, poate, prin
iminenþa unor schimbãri. De aceea, schimbãrile din comportamentul producãtorilor, ca ºi cele din comportamentul consumatorilor, se fac cu paºi mici,
pe niºe destul de înguste. Pentru inducerea pe piaþã a unui comportament
al consumatorilor menit sã constrângã producãtorii la anumite schimbãri,
este nevoie de multã cunoaºtere ºi fermitate, de aplicarea unor campanii de
informare ºi educare, într-un mediu adesea saturat, dacã nu chiar intoxicat
de mesaje promoþionale.
În alte situaþii, este nevoie de multe reclamaþii ºi sugestii ale consumatorilor, de multe procese câºtigate în instanþã de cãtre consumatorii
nemulþumiþi. Or, toate acestea cer o energie ºi o voinþã de schimbare
uriaºe, pe care puþine comunitãþi sociale, chiar dintre cele mai afluente, au
dovedit-o pânã în prezent.
Generarea unor mari schimbãri în direcþia ecologizãrii ofertei de
bunuri ºi servicii va deveni posibilã numai prin modificarea radicalã a
deciziilor de cumpãrare ale unei mase consistente de consumatori. Pentru
aceasta, este necesarã nu numai o regândire a politicilor de preþuri, ci ºi o
intensã susþinere a acestora cu resurse publice, astfel încât sã fie încurajatã
alegerea produselor ecologice, penalizând deci indirect deciziile neecologice. Resursele publice necesare unui asemenea demers pot fi recuperate
ºi recirculate tocmai prin intermediul unui asemenea proces. Totodatã, este
nevoie ºi de o regândire ºi împrospãtare a sistemului de informaþii puse la
dispoziþia consumatorilor. Pe mãsurã ce ofertele penalizate prin preþ vor
deveni mai puþin solicitate de cumpãrãtori, prezenþa lor pe piaþã se poate
diminua, în paralel cu diminuarea treptatã a subvenþionãrii produselor
ecologice, în scopul instituirii ºi la acestea a unor preþuri realiste.
Motivaþia producãtorilor de a realiza bunuri ºi servicii ecologice þine, în
primul rând, de interesul lor economic. Dacã acesta nu existã, nu este
rentabilã utilizarea noilor tehnologii sustenabile. O legislaþie strictã în
domeniu se poate dovedi însã suficient de convingãtoare.
În lumea actualã, produsele ce au ataºate diverse (pachete de)
servicii genereazã o mai mare satisfacþie consumatorului. Unele studii de
specialitate au atras atenþia asupra impactului ecologic ridicat al serviciilor,
indiferent de sfera lor de intervenþie, pornind de la conceptul de eficienþã a
serviciilor. Este vorba despre obþinerea unui maximum de rezultate, folosind
un minimum de capital uman, materiale ºi energie.
În economiile dezvoltate, studiile de specialitate identificã douã cate-
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gorii de resurse cu efecte specifice asupra dezvoltãrii durabile – stocurile de
materiale deja constituite ºi fluxurile de materiale deja consacrate.
Unele stocuri de materiale sunt rezultatul unor acumulãri de lungã
duratã, deºi acestea au fost deja implicate în diverse stadii ale proceselor
de producþie. Oricum, impactul ecologic al acestora se mai poate manifesta
doar în sfera producþiei ºi consumului de bunuri, dar nu ºi în cea a
exploatãrii materiilor prime.
Fluxurile de materiale sunt create prin materialele ce parcurg diverse
etape ale proceselor de fabricaþie. Analiza efectelor ecologice ale unor
asemenea fluxuri demonstreazã cã masa deºeurilor generate prin
prelucrarea anumitor materiale poate depãºi cu mult cantitatea deºeurilor
generate prin procesul de consum al produselor rezultate, dar uneori este
valabilã ºi reciproca. De exemplu, fluxul material necesar producerii ºi
consumului unui litru de suc de portocale, în Germania, antreneazã 25 kg
de materiale ºi poate ocupa 12 mp de teren (în Brazilia sau în Grecia), fãrã
a lua în calcul infrastructura necesarã procesului tehnologic în sine.
În principiu, obþinerea materiilor prime pentru industria alimentarã, ca
ºi procesarea acestora, implicã formarea a numeroase fluxuri de materiale:
1. în etapa de condiþionare a terenurilor - fertilizatori, seminþe sau
rãsaduri pentru cultivare, alte materiale pentru îngrijirea culturilor,
recoltare, transport ºi depozitare;
2. în cadrul fluxurilor industriale - agenþi de spãlare, curãþare,
condiþionare º.a.;
3. în etapa de ambalare, depozitare, transport la agenþii de
comercializare – materiale pentru realizarea ambalajelor, utilaje ºi
maºini de transport ºi depozitare.
Mai mult de jumãtate din energia consumatã de-a lungul lanþului
alimentar este folositã în procesul de producþie (agriculturã, prelucrare,
ambalare, livrare).
ªi specificul dietei alimentare a consumatorilor influenþeazã considerabil consumul de energie. Pentru o dietã ce cuprinde 2/3 produse animale,
consumul de energie necesar este de 51 Gj pe an. Pentru un regim lactoovovegetarian se consumã doar 29 Gj pe an, iar pentru un regim vegetarian
pur se consumã doar 15 Gj pe an.
Un volum considerabil de resurse energetice (cca 10 procente din
total) este alocat procesului de transport al alimentelor, acest volum
crescând o datã cu tendinþa de a se renunþa la micul magazin din colþul
strãzii, în favoarea cumpãrãrii alimentelor din marile spaþii comerciale, aflate
la distanþe relativ mari faþã de zonele rezidenþiale, unde se ajunge de obicei
doar cu marile camioane de marfã sau autoturisme - cu toate implicaþiile de
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rigoare.
Alte aproximativ 15 procente din consumul de energie necesar asigurãrii alimentaþiei moderne sunt cheltuite cu pãstrarea la rece, pregãtirea
alimentelor ºi spãlarea veselei.
Cea mai mare influenþã asupra consumului de energie ºi materii prime cu produsele alimentare nu este exercitatã atât prin deciziile individuale
ale consumatorilor, cât prin procesele ce preced actul consumului.
Cercetãrile din domeniul proceselor tehnologice ale fabricãrii bunurilor de consum nealimentare relevã cã, în medie, pentru o tonã de deºeuri
rezultate din consumul final, se produc 5 tone de deºeuri rezultate dupã
prelucrare ºi alte 20 de tone rezultate dupã procesul de extracþie a materiilor prime. De aici, rezultã importanþa extraordinarã a prelungirii duratei de
folosinþã a acestor categorii de produse. Dar o asemenea decizie raþionalã
vine în conflict clar cu puternicele tendinþe consumeriste ale omului modern.
Consumers International relevã cã, o datã cu informarea consumatorilor privind impactul anumitor decizii de consum asupra mediului natural, a
crescut totuºi cererea pentru produsele mai intens ecologice. A apãrut totodatã ºi o anumitã reacþie a producãtorilor, care ºi-au prezentat produsele
etichetate cu specificaþii atractive, precum “bio”, “eco” sau “verde”. În ce
mãsurã însã asemenea declaraþii chiar sunt reale, este discutabil.
Consumers International recomandã ca metodã de evaluare a relaþiei
dintre un bun de consum ºi mediul natural expertiza cercetãrilor efectuate
de Societatea de toxicologie ºi chimie a mediului (SETAC), care urmãreºte
produsul de-a lungul întregului sãu ciclu de viaþã. În analiza ciclului de producþie al unui bun de consum, SETAC realizeazã investigarea “celor trei i”:
 inventarierea tuturor intrãrilor ºi ieºirilor de materiale ºi energie
presupuse de realizarea produsului;
 impactul tuturor intrãrilor ºi ieºirilor asupra mediului: poluare,
despãduriri, degradarea ecosistemelor etc.;
 îmbunãtãþiri (improvements): trebuie evaluate toate posibilitãþile de
reducere a presiunilor ºi sarcinilor asupra mediului natural,
presupuse de producerea bunului respectiv.
În prezent, cea mai înaltã preocupare pentru ecologizarea sistemelor
de producþie ºi a reþelelor de consum public existã în Uniunea Europeanã.
ªi tot în UE, începând cu anul 1992, funcþioneazã cea mai vastã legislaþie ºi
cele mai avansate instituþii cu atribuþii privind etichetarea bunurilor ºi
serviciilor ecologice. Dar, chiar ºi în aceste condiþii, predominã totuºi procesele de etichetare neecologice, mai ales în cazul bunurilor ºi serviciilor ce
ignorã exigenþele economiei durabile.
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Marile industrii producãtoare de bunuri ºi servicii europene, ca ºi
agricultura intensivã, utilizeazã încã, în prezent, pe scarã largã, tehnologii
ce genereazã mari probleme de mediu. Din acest motiv, de mai mulþi ani,
Agenda 21 - iniþiatã de ONU - se preocupã de schimbarea modelelor de
consum dominante, în speranþa cã, ecologizând cererea de bunuri ºi
servicii, se va putea influenþa astfel producþia.
Consumul durabil, ca ºi dezvoltarea durabilã, se aflã în strânsã legãturã cu subiecte precum echitatea la nivel global a accesului la resursele
dezvoltãrii sau globalizarea. Statisticile asupra consumului de resurse
materiale din economia mondialã atestã cã, în timp ce în unele zone ale
lumii se risipesc resurse strategice, din perspectiva conservãrii mediului
natural ºi a dezvoltãrii durabile, în alte zone (nu întâmplãtor, mai sãrace),
oamenii nu îºi pot satisface nici mãcar trebuinþele de consum de bazã.
Acesta constituie un motiv suplimentar pentru iniþierea cu caracter de
urgenþã a unor mãsuri de schimbare radicalã a modelelor de producþie ºi de
consum dominante. La reorientarea ecologicã a comportamentului consumatorilor trebuie sã participe toate grupãrile sociale, toþi specialiºtii, toate
instituþiile, toate industriile, toate mijloacele de informare a opiniei publice,
toate sistemele de socializare a tinerelor generaþii ºi a adulþilor.
În afarã de gospodãriile particulare, care constituie una dintre marile
grupãri de consumatori, mai existã economia, instituþiile, armatele,
autoritãþile, ONG-urile ºi multe alte categorii de grupãri mari consumatoare
de bunuri ºi servicii sau de resurse naturale. De aceea, autoritãþile trebuie
sã creeze condiþiile-cadru pentru ca asemenea schimbãri sã devinã
posibile, deºi procesul în sine trebuie sã fie derulat, în primul rând, prin
iniþiativa ºi angajamentul diferitelor categorii de consumatori.
Schimbarea, în sensul ecologizãrii, a obiceiurilor consumatorilor
presupune, în primul rând, o transformare fundamentalã a valorilor ºi, pe
aceastã bazã, o schimbare a stilurilor de viaþã.
Iniþierea unui proces de schimbare socialã controlatã poate avea loc
pe multe cãi. Deciziile consumatorilor sunt ºi vor fi mereu sensibile faþã de
anumiþi factori de influenþã (legislaþie, decizii politice, nivelul preþurilor,
tehnologii de fabricaþie a produselor, nivelul veniturilor, norme sociale ºi, nu
în ultimul rând, influenþa exercitatã de publicitate ºi marketing) (J.H. Spangenberg, S. Lorek, 2001, p. 23). Totuºi, înainte de toate acestea, argumentul forte al schimbãrii nu poate fi altul decât asimilarea anumitor valori în
masa majoritarã a consumatorilor. Când un consumator devine conºtient cã
este bine sã manifeste un anumit comportament ori cã un anumit produs/serviciu este bun, probabilitatea ca el sã acþioneze în consecinþã este
foarte ridicatã. El va achiziþiona produsul/serviciul respectiv, dacã este
cazul, chiar în pofida unor eventuale legi sau cutume ce ar interzice un
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asemenea comportament. Din strategia construirii unui asemenea argument forte face parte, desigur, ºi transparentizarea ecologicã a tuturor
bunurilor ºi serviciilor de consum.
Adevãrul ecologic trebuie prezentat întotdeauna clar, pe înþelesul tuturor, la nivelul fiecãrui produs destinat consumului.
Iatã, în cele ce urmeazã, un exemplu de rostire deschisã a adevãrului
ecologic, în ceea ce priveºte condiþiile de efectuare ºi consecinþele
ecologice actuale ale transportului public din România, dar ºi din alte þãri,
mai mult sau mai puþin dezvoltate.
Lumea urbanã ºi interurbanã a zilelor noastre devine tot mai sufocatã
de traficul intens de pe marile artere de circulaþie, deºi specialiºtii în
urbanisticã sunt plãtiþi din bani publici sã gestioneze, prin proiecte de
modernizare cât mai ingenioase, spaþiul urban/interurban existent. Totuºi, în
mod inexplicabil, specialiºtii respectivi, ca ºi alþi specialiºti vizaþi de
(ne)rezolvarea acestui subiect (în circulaþia rutierã, în economia
transporturilor, în ecologie º.a.), nu reuºesc sã impunã atenþiei generale
soluþia cea mai simplã ºi cea mai economicã, ce va reduce masiv nu numai
traficul urban/interurban, ci ºi poluarea mediului, resursele de timp cheltuite
de cãlãtori în trafic, exploatarea rezervelor de minereuri, costurile de
producþie ale industriilor de autovehicule ºi multe alte costuri.
La modul retoric, toatã lumea afirmã cã este nevoie de o reformã
urgentã ºi radicalã în transporturile publice ºi private, cel puþin în România,
deºi toate þãrile moderne se confruntã mai mult sau mai puþin cu probleme în acest sens. În dorinþa de a-ºi mãri viteza de deplasare, aproape
întreaga omenire riscã sã-ºi petreacã cea mai mare parte a vieþii pe
drumuri, între douã destinaþii, sufocatã în propriile noxe automobilistice!
Omul este o fiinþã socialã. ªi orice fiinþã socialã îºi satisface multe trebuinþe, prin oportunitãþi utilizate colectiv (furnicile ºi albinele au descoperit
lucrul acesta înaintea oamenilor!). Este mai sãnãtos din perspectivã
ecologicã, mai rentabil, mai lipsit de riscuri ºi, în ultimã instanþã, este o
dovadã de inteligenþã a speciei. Omul a aplicat ºi el acest principiu în unele
domenii, de exemplu în educaþie, în medicinã ºi chiar în transporturile
publice, deci cunoaºte avantajele. Totuºi, se pare cã existã ceva în om,
care îl face sã acþioneze individualist, dacã nu chiar profund egoist, în
situaþii când ar fi în avantajul sãu ºi mai ales al celorlalþi sã gândeascã ºi
acþioneze în spirit colectiv ºi altruist.
Rezolvarea trebuinþelor de mobilitate geograficã, predominant la nivel
individual (prin utilizarea automobilului personal), þine, credem noi, de o
epocã a primitivismului gândirii ºi acþiunii sociale. În prezent, resursele
susceptibile de a fi utilizate în activitãþile de transporturi sunt nu numai
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limitate ºi, ca urmare, accesate discriminatoriu, dar ºi intens poluante, ceea
ce impune minimizarea folosirii lor, prin organizarea cu resurse publice a
unui transport în comun decent.
Nu este vorba nicidecum despre reducerea mobilitãþii geografice a
omului! Dimpotrivã, este vorba tocmai despre creºterea acesteia la nivelul
fiecãrei persoane interesate sã circule, este vorba despre creºterea
generalã a calitãþii activitãþilor de transporturi ºi despre redistribuirea pe
baze ceva mai echitabile a oportunitãþilor de a circula!
Priviþi marile oraºe actuale! Au devenit adevãrate infernuri! Cei mulþi,
fiind dependenþi de locul lor de muncã, locuiesc încã în marile oraºe. Dar
ceea ce se petrece pe autostrãzi, la sfârºit de sãptãmânã ori în pragul unor
vacanþe, vorbeºte de la sine despre dorinþa generalã de a evada în mediul
natural (atât cât a mai rãmas din el)! Acest lucru pune în discuþie importanþa
extraordinarã a autoturismului pentru prizonierul actual al marilor oraºe omul modern.
Automobilul personal (familial), devenit un adevãrat cult al omului
zilelor noastre, trebuie sã fie, bineînþeles, cât mai luxos, cât mai nou, cât
mai rapid, cât mai scump cu putinþã! Cãci el semnificã mult mai mult decât o
simplã rezolvare a trebuinþelor de mobilitate geograficã... El afiºeazã
pãrerea bunã despre sine, statusul social al proprietarului ºi, nu în ultimul
rând, raporturile de putere de pe ºosele…
Iatã chipul clasic ºi totuºi modern al deºertãciunilor omeneºti ºi al
decadenþei morale asumate la nivelul normalitãþii colective!
Dar, ajungând la ora adevãrului absolut, când Dumnezeu, Marele
Ecolog sau Proprietarul de drept al Pãmântului ºi a toate câte se aflã pe
dânsul, ne va prezenta nota de platã a extravaganþelor noastre, vom
constata – unii chiar cu surprindere – cât de mult poate plãti o societate
iresponsabilã pentru decadenþa sa moralã ºi deºertãciunile sale omeneºti...
Ar fi timpul ca omenirea, pânã la ultimul om, sã înþeleagã! Transporturile urbane/interurbane ar trebui sã înceteze de a mai constitui problema
personalã a pasagerilor potenþiali. Este nevoie de proiectarea unei
strategii naþionale (dacã nu cumva globale) de trecere treptatã de la
utilizarea automobilelor personale, intens poluatoare ºi producãtoare
de blocaje în trafic, la un transport în comun cât mai puþin poluant
(dacã se poate cu poluare zero), cât mai rentabil, cât mai modern, cât
mai bine utilat ºi reglementat, servind trasee cât mai compact
acoperitoare ale zonelor de interes public ºi privat. Acesta este un
domeniu de o importanþã strategicã al momentului istoric actual!
În pofida importanþei deosebite a acestui domeniu, constatãm cã, la
începutul mileniului trei, în epoca informatizãrii, Agenda 21 a ONU nu
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include totuºi un capitol distinct referitor la necesitatea adoptãrii unor noi
reglementãri la nivel internaþional ºi a reformãrii radicale a activitãþilor ºi
reþelelor de transport comunitare.
Dat fiind impactul masiv al activitãþilor de transport de mãrfuri ºi de
cãlãtori asupra mediului natural, ar fi normal sã aibã loc dezbateri publice la
nivel continental ºi nu numai, de exemplu, pe tema reglementãrii ºi
reoptimizãrii traseelor publice de circulaþie urbanã/interurbanã.
În prezent, consumul de servicii de transport este influenþat de o
multitudine de factori ºi de raþiuni ce derivã din (în)existenþa unor instituþii ºi
infrastructuri. În perioada 1980-1995, stocurile de vehicule din þãrile OCDE
au crescut cu aproape 50 de procente, în timp ce, la nivel global, acestea
au crescut cu 57 de procente. Numãrul pasagerilor care au utilizat un
autoturism a crescut cu 47 de procente în þãrile OCDE, iar volumul traficului
rutier a crescut cu aproape 84 de procente (OECD, 1997).
Între anii 1988-1994, în China, numãrul vehiculelor de pasageri s-a
triplat, iar numãrul autocarelor a crescut cu 76 de procente.
În intervalul 1960-1990, transportul aerian mondial a crescut de 10 ori
– acest sector aflându-se într-o rapidã dezvoltare (NCDO, 1996).
O cunoaºtere aprofundatã se impune ºi în ceea ce priveºte premisele
structurãrii consumului altor bunuri ºi servicii, datã fiind multitudinea
extraordinarã a trebuinþelor pe care le exprimã diverse categorii de
consumatori. De exemplu, alegerea de a înlocui un produs vechi prin unul
nou poate avea la bazã o multitudine de motivaþii – nu poate fi reparat cel
vechi, cele noi au caracteristici superioare, consumatorul obiºnuieºte sã
facã periodic cumpãrãturi º.a.
Mentalitãþile de tip consumerist, care au atins apogeul în lumea
Europei Occidentale, dar au cunoscut forme destul de extinse ºi pe alte
continente, ºi nu numai în þãrile foarte dezvoltate economic, au fost
favorizate prin cultivarea conºtientã a apetenþei extraordinare a omului
modern pentru nou, pentru creºterea continuã a bunãstãrii ºi, mai ales,
pentru centrarea acesteia în planul prosperitãþii materiale. Astfel, pentru
omul modern, atingerea unei bunãstãri materiale cât mai avansate a devenit
nu numai un scop în sine, ci ºi simbolul/confirmarea/mãsura (cel puþin
aparentã) a reuºitei ºi în alte domenii ale vieþii.
Astfel, în epoca modernã, cererea de bunuri ºi servicii, la nivel global,
a atins cote fãrã precedent în istoria omului. De exemplu, în anul 1993, în
lume se confecþionau peste 4 miliarde de perechi de pantofi ºi se fabricau în
jur de 700 de milioane de pãturi de lânã, 13 milioane de tone metrice de
detergenþi, 15 milioane de maºini de cusut, 45 de milioane de maºini de
spãlat º.a. Creºterea anualã a producþiei de frigidere a fost de 3,4 procente
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pentru uzul casnic ºi de 2,8 procente pentru uzul unor agenþi întreprinzãtori,
în intervalul 1984-1993 (United Nations, 1995).
Un bun de larg consum, a cãrui producþie depinde masiv de exploatarea terenurilor împãdurite, este hârtia. Omul modern a dobândit, se pare, cel
puþin douã atribute, dovedite cu mult mai slabe de înaintaºii sãi - nu prea
mai este de încredere (trebuie sã scrie tot ce promite) ºi are o memo-rie
cam scurtã (trebuie sã scrie tot ce vrea sã spunã semenilor). Dar cum un
rãu un vine niciodatã singur, el se simte autoflatat când spune cã nivelul de
civilizaþie ºi dezvoltare al unei þãri este proporþional cu consumul de hârtie…
Industria celulozei ºi hârtiei nu este doar cel mai mare consumator de
lemn din lume (industria respectivã consumând în jur de o treime din outputul total al industriilor de valorificare a pãdurilor, excluzând lemnele utilizate
drept combustibil), ci este ºi a treia industrie în materie de rezultate
financiare la nivel mondial, situându-se totodatã între primele zece industrii
cele mai poluante (emitente de bioxid de carbon ºi gaz metan). În anul
1993, consumul curent de hârtie în þãrile dezvoltate era de 152 kg/persoanã
pe an, în timp ce în þãrile în curs de dezvoltare, consumul respectiv se ridica
la numai 12 kg/persoanã pe an. Aceasta în condiþiile în care peste un
miliard de oameni sunt încã analfabeþi ºi peste 100 de milioane de copii nu
beneficiazã încã de educaþie ºcolarã primarã. Ca urmare, este de aºteptat
ca, în urmãtorii 50 de ani, cererea de celulozã ºi hârtie sã se dubleze
(WBCSD, 1996).
Unele studii asupra modelelor de consum ºi comportamentului
consumatorilor moderni susþin cã rãspunsul producþiei de bunuri ºi servicii la
o serie de trebuinþe umane poate deveni mai sustenabil, prin proiectarea ºi
înfiinþarea unor servicii orientate spre creºterea durabilitãþii bunurilor
achiziþionate de populaþie ºi de agenþii economici, în loc de a încuraja
achiziþionarea unor bunuri noi. O asemenea practicã duce la diminuarea
presiunii diverselor industrii asupra mediului ºi, implicit, la o nouã
conceptualizare a creºterii calitãþii vieþii. Analizele unor companii de afaceri
susþin cã loialitatea consumatorilor faþã de anumite mãrci de produse pare a
fi încurajatã mai mult printr-o ofertã de servicii menite sã prelungeascã viaþa
produselor aflate în uz, decât prin încurajarea achiziþionãrii de noi produse
(C. Fussler ºi P. James, 1996).
Omul modern consumã o largã varietate de bunuri ºi servicii ce trec
cu mult dincolo de satisfacerea trebuinþelor sale vitale. Acest fapt nu este
rãu în sine, mai ales dacã þinem seama cã aproape întreaga istorie a omului
nu este altceva decât o continuã strãdanie de a-ºi face viaþa mai comodã ºi,
poate, mai plinã de semnificaþie. Totuºi, curentul consumerist, prin impactul
aproape devastator pe care îl produce asupra mediului natural, ridicã tot
mai multe dileme – la nivelul consumatorului de rând - ce se cer înþelese.
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Iatã câteva dintre ele:
 Cum sunt produse în realitate bunurile ºi serviciile pe care le
consumãm?
 Care este impactul producerii fiecãrei categorii de bunuri/servicii
asupra mediului natural, societãþii, persoanei?
 Ce factori influenþeazã deciziile de consum?
 Ce bun/serviciu constituie
bunurile/serviciile de lux?

o

necesitate

ºi

care

sunt

 Cum se pot schimba obiceiurile de consum?
 Cât din bunurile/serviciile care se consumã constituie expresia
trebuinþelor sociale reale ºi cât este expresia trebuinþelor industriei
promoþionale?
 Cum ºi cât influenþeazã obiceiurile de consum din þãrile dezvoltate
accesul la bunurile/serviciile de bazã din þãrile mai sãrace?
 Cum influenþeazã valorile materiale relaþiile dintre oameni?

Impactul ecologic al producþiei
ºi consumului de energie
Consumul de energie primarã a constituit dintotdeauna un indicator
relevant pentru gradul de civilizaþie al unui popor. Dinamica sa pe termen
mediu sau lung pune în luminã unele aspecte concludente asupra
decalajelor de dezvoltare dintre naþiuni.
Lumea actualã devine, pe zi ce trece, tot mai preocupatã de
rezolvarea pe termen lung a problemei securitãþii energetice. G. Bush,
preºedintele SUA, de exemplu, declara în anul 2006 cã, pentru a menþine
America la un nivel economic competitiv, aceasta are nevoie de surse de
energie ieftine, ceea ce devine o problemã tot mai dificil de rezolvat.
Aceasta deoarece, de mai mult timp, SUA este dependentã de importul de
petrol din þãri având regimuri politice extrem de neprietenoase la adresa sa
ºi deci nesigure (deºi, în parantezã fie spus, nesiguranþa este generatã
tocmai de prezenþa în zonã a SUA).
Lumea modernã a mai trecut prin astfel de crize, soldate deja cu douã
rãzboaie mondiale ºi nenumãrate conflicte militare sau nu, de impact
regional. Mulþi se tem ºi în prezent cã tendinþele vizibile de dominaþie
asupra zonelor principale de exploatare a resurselor energetice ale marilor
puteri militare pot deraia oricând în conflicte militare de mare amploare sau
chiar într-un conflict global. Aceasta cu atât mai mult cu cât înseºi structurile
militare ale respectivelor þãri sunt mari consumatoare de energie.
Pentagonul, de exemplu, una dintre structurile cele mai energofage ºi
poluatoare din lume, consuma, în anul 2005, cam 134 de milioane de barili
de petrol, adicã echivalentul consumului anual al Suediei.
Cu toate acestea, temele cele mai frecvent abordate la nivelul
discursului geopolitic internaþional se referã la foamea de energie a unor þãri
în curs de dezvoltare, precum India sau China, care sunt decise sã-ºi
recupereze decalajele faþã de Occident, pe baza unor modele de dezvoltare
inspirate tocmai de criticii lor. Mult mai rar totuºi, sunt puse în discuþie
randamentul energetic relativ scãzut al anumitor tehnologii, risipa de
resurse sau scopurile cel puþin discutabile pentru care sunt consumate
cantitãþi uriaºe de energie, în þãrile dezvoltate.
De fapt, problemele actuale ale consumului de energie nu decurg atât
din lipsa efectivã a resurselor, cât din oligopolul anumitor naþiuni asupra
resurselor planetare, din pattern-urile inechitabile de distribuþie, comercializare ºi consum ale resurselor ºi din efectele poluante ale utilizãrii tehnologiilor industriale.
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Experþii prognozeazã cã urmãtorii 10 ani vor fi decisivi pentru soarta
planetei, mai ales cã infrastructura pentru producerea de energie se va
extinde rapid în toate þãrile. Energia regenerabilã va acoperi însã doar 17
procente din necesarul mondial de energie pânã în anul 2030.
Pe termen mediu, se pare cã un rol deosebit în schimbãrile de pe
piaþa energeticã mondialã vor avea China ºi India, care depun mari eforturi
pentru depãºirea propriei stãri de subdezvoltare. Deja, creºterea economicã din China este responsabilã pentru 58 de procente din creºterea globalã
a emisiilor de dioxid de carbon, în intervalul 2000-2006. Contribuþia Chinei
la emisia globalã de dioxid de carbon va creºte însã la mai mult de un sfert
pânã în anul 2030 (faþã de o cincime în prezent), deºi va rãmâne totuºi cu
50 de procente mai scãzutã pe locuitor, faþã de cea din Statele Unite.
Pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în atmosferã ºi pentru a
menþine încãlzirea globalã în limitele definite de Uniunea Europeanã, este
nevoie de acþiuni politice “fãrã precedent”, iar costurile asociate vor fi foarte
ridicate.
Ultimele evaluãri asupra contribuþiei diferitelor þãri la fenomenul
încãlzirii globale atestã cã þãrile industrializate sunt responsabile pentru
aproximativ 70 de procente (din care SUA – 25 de procente) din dioxidul de
carbon eliberat în atmosferã, industriile de tot felul utilizând cam 43 de
procente din resursele energetice disponibile la nivel mondial.
Continuitatea dezvoltãrii civilizaþiei umane este, se pare, condiþionatã
de asigurarea resurselor energetice, necesare susþinerii unui numãr uriaº
de activitãþi de cãtre o populaþie în creºtere exponenþialã. Cinci sectoare
industriale consumã 45 de procente din disponibilul mondial de energie:
metalurgia, chimia, celuloza, hârtia ºi industria cimentului.
Disponibilul autohton de resurse energetice convenþionale poate
stimula sau, dupã caz, restrânge consumul de energie al unei naþiuni. A
doua variantã se constatã îndeosebi pentru economiile mai slab dezvoltate
(precum, de exemplu, Angola, Algeria, Irak º.a.).
Din perspectiva raportului producþie/consum de energie, în prezent, în
lume, existã mai multe categorii de þãri, astfel:
 þãri mari producãtoare de energie, cu consumuri autohtone relativ
scãzute (Angola, Algeria, Gabon, Irak º.a.);
 þãri mari producãtoare de energie, cu consumuri autohtone relativ
mari (Arabia Sauditã, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Canada º.a.);
 þãri cu producþii de energie relativ scãzute, dar cu consumuri relativ
ridicate, cum sunt majoritatea þãrilor vest-europene (Elveþia,
Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Italia º.a.) dar ºi Japonia;
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 þãri cu producþii de energie apropiate de nivelul propriului consum
(R. P. Chinezã, Polonia º.a.);
 þãri cu producþii ºi consumuri relativ scãzute (India, Indonezia º.a.).
Tabelul nr. 5 - Producþia ºi consumul de energie primarã/locuitor,
în anul 2001, în mai multe þãri
Kg în echivalent cãrbune1 Kg în echivalent petrol2
Producþia
Consumul
Producþia Consumul
Algeria
6.528
1.369
4.571
959
Angola
4.144
207
2.903
145
Arabia Sauditã3
32.898
7.329
23.043
5.132
Argentina
3.231
2.110
2.263
1.478
Australia
18.447
8.582
12.915
6.008
Austria
1.192
4.690
834
3.283
Belgia
1.715
7.382
1.203
5.171
Bulgaria
1.759
3.400
1.233
2.382
Canada
17.474
10.943
12.237
7.662
Columbia
2.294
690
1.606
483
Republica Cehã
3.981
5.579
2.787
3.906
R.P. Chinezã
897
856
628
599
Danemarca
6.854
4.349
4.801
3.045
Elveþia4
2.097
5.018
1.470
3.514
Emiratele Arabe Unite
76.110
19.212
53.309
13.456
Finlanda
2.345
7.247
1.644
5.076
Franþa5
3.025
6.026
2.122
4.223
Gabon
18.245
1.716
12.781
1.201
Germania
2.193
5.663
1.537
3.966
Grecia
1.324
4.112
927
2.879
Irak
7.250
1.500
5.079
1.050
Italia6
677
4.222
474
2.956
Japonia
1.114
5.329
781
3.732
Kuweit3
79.705
12.910
55.830
9.040
Luxemburg
261
9.814
182
6.871
Norvegia7
74.859
9.773
52.431
6.839
Olanda
5.857
7.522
4.102
5.267
Pakistan
257
416
180
291
Polonia
2.828
3.228
1.980
2.260
Qatar
160.033
42.500
112.087
29.766
Regatul Unit
6.382
5.467
4.470
3.829
România
1.814
2.392
1.269
1.674
Federaþia Rusã
10.135
5.989
7.099
4.194
Þara
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Þara
Spania
SUA
Suedia
Turcia
Ungaria

Kg în echivalent cãrbune1 Kg în echivalent petrol2
Producþia
Consumul
Producþia Consumul
1.056
3.922
740
2.747
8.594
11.067
6.019
7.750
4.165
6.738
2.919
4.721
400
1.307
280
915
1.588
3.467
1.112
2.428

1

Combustibil convenþional definit ca având puterea caloricã netã de 7.000 kcal/kg
(29.308 kJ/kg).
2
Combustibil convenþional definit ca având puterea caloricã netã de 10.000 kcal/kg
(41.868 kJ/kg).
3
Inclusiv cota aferentã din producþia Zonei Neutre.
4
Inclusiv Liechtenstein.
5
Inclusiv Monaco.
6
Inclusiv San Marino.
7
Inclusiv Insulele Svalbard ºi Jan Mayen.
Sursa: Anuarul statistic al României, 2004, INS, p. 800-801.

Din perspectiva consumului de energie, Australia este þara cu cele
mai mari emisii de dioxid de carbon pe locuitor, în timp ce SUA deþine
supremaþia în privinþa emisiilor poluante totale.
Emisia de dioxid de carbon pe locuitor a Australiei este de cinci ori
mai ridicatã decât a Chinei (10 tone/an).
Statele Unite deþin poziþia a doua în topul emisiilor de dioxid de carbon pe locuitor (8,2 tone/an). Centralele energetice americane elibereazã
2,5 miliarde de tone de dioxid de carbon în atmosferã, iar cele din China se
apropie de poziþia SUA cu 2,4 miliarde de tone pe an.
Alte þãri ale cãror sectoare energetice emit în atmosferã cantitãþi
deosebit de ridicate de dioxid de carbon/an sunt: Rusia (600 de milioane de
tone), India (529 de milioane de tone), Japonia (363 de milioane de tone),
Germania (323 de milioane de tone), Austria (205 milioane de tone), Africa
de Sud (201 milioane de tone), Marea Britanie (192 de milioane de tone) ºi
Coreea de Sud (168 de milioane de tone).
Regiunea Comunitãþii Economice Europene este abundent aprovizionatã cu energie din surse autohtone ºi din import, în zona respectivã
realizându-se o eficienþã a valorificãrii energiei dintre cele mai ridicate de pe
glob. Aceasta se vede ºi din faptul cã, în intervalul anilor 1990-2000, totalul
consumului de energie din aceastã regiune a crescut, în general, mai lent
decât PIB-ul regional, cu aproximativ 2 procente pe an. Cea mai mare
creºtere a consumului de energie s-a înregistrat în sectorul gazelor naturale
(4,2 procente în anul 2000) (ECE, UN, 2003, p. 229).

65
Dupã petrolul brut, gazele naturale constituie combustibilul preferat al
europenilor datoritã flexibilitãþii sale în utilizare, consecinþelor ecologice mai
restrânse ale exploatãrii (comparativ cu alte tipuri de combustibili) ºi relativei
lor abundenþe. Cei mai mari producãtori de gaze naturale din regiune sunt:
Canada (186 de miliarde mc/an), Norvegia, Federaþia Rusã º.a. (CEE,
2003, p. 229).
Gazele naturale, petrolul brut ºi materiile prime constituie cele mai importante mãrfuri ce fac obiectul activitãþilor comerciale est-vest în prezent.
Atât estul, cât ºi vestul continentului european utilizeazã un mix relativ
stabil de combustibili, în care petrolul ºi gazele naturale deþin o pondere
dominantã (în balanþa energiei primare), un rol tot mai însemnat în
consumul final de energie revenind electricitãþii.
În prezent, cãutarea a noi zãcãminte de petrol a devenit nu numai extrem de costisitoare, ci chiar antiproductivã. Pare incredibil, dar, la nivel global, pentru fiecare baril de petrol nou descoperit se consumã circa trei barili
(un baril conþine 158,987 litri). Producþia de petrol a intrat deja în declin în
60 de state. Este de aºteptat ca, în deceniul 2008-2017, producþia globalã
de petrol sã intre în declin în toate þãrile, în mod ireversibil. Existã 98 de state producãtoare de petrol, dintre care în 64 s-a depãºit vârful de producþie
permis de rezervele geologice, 60 fiind în declin final de producþie. Alte 14
state vor atinge vârful de producþie în urmãtorii zece ani. Uniunea Europeanã (România inclusiv) importã peste jumãtate din energia de care are
nevoie, fiind deja în proporþie de 56 de procente dependentã de importuri.
Exportatorii principali de energie din lume sunt:
1. primele cinci companii: Exxon Mobil (SUA), Royal Dutch Shell
(britanicã-olandezã), Total (Franþa), British Petroleum (Marea
Britanie) ºi Chevron Corporation (SUA);
2. Organizaþia Þãrilor Exportatoare de Petrol (OPEC): Algeria, Angola
(din 2007), Arabia Sauditã, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Iran,
Irak, Kuweit, Qatar, Libia, Nigeria, Venezuela;
3. companii naþionale de nivel global: China National Petroleum
Corporation (CNPC), Oil and Natural Gaz Corporation (ONGC),
Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) – Brazilia, Statoil – Norvegia.
Prin Protocolul epuizãrii petrolului, organizaþia Oil Depletion
(ODAC) din Londra a formulat zece tipuri de iniþiative, menite sã diminueze
potenþialele efecte socioeconomice dure ale declinului petrolier asupra celor
mai multe dintre þãrile lumii:
1. încheierea unui acord global privind menþinerea preþului petrolului
într-un raport rezonabil cu costurile de producþie;
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2. protejarea economicã a þãrilor sãrace, prin facilitarea pentru
acestea a importurilor de petrol;
3. evitarea destabilizãrilor financiare, prin practicarea unor preþuri
excesive ale petrolului;
4. cointeresarea consumatorilor de produse petroliere, în susþinerea
mãsurilor de evitare a risipei;
5. stimularea dezvoltãrii energiilor alternative neconvenþionale;
6. iniþierea unor mãsuri de diminuare a consumului de petrol, cel
puþin în raport cu dinamica scãderii producþiei de petrol;
7. limitarea producþiei de petrol în acord cu rata actualã a scãderii
producþiei;
8. limitarea importurilor de petrol la nivelul fiecãrui stat, în funcþie de
rata actualã a scãderii producþiei;
9. rata scãderii producþiei va fi definitã ca producþie anualã din
rezervele rãmase ºi din estimãrile privind eventualele noi
descoperiri de rezerve;
10. prevederile de mai sus se referã la petrolul convenþional (adicã
fãrã rezervele de mare adâncime, rezervele polare, petrolul din
cãrbune etc.).
Iniþiativele de mai sus par extrem de raþionale, chiar nobile pe alocuri.
Totuºi, cunoscând istoria recentã a umanitãþii, rãmâne un subiect deschis în
ce mãsurã statele cele mai puternice ale lumii vor rãmâne consecvente în
respectarea unor asemenea prevederi pe termen lung.
În prezent, statele europene se aflã în cãutarea unor modalitãþi de
autonomizare a consumului lor de energie. O asemenea orientare a fost
intens stimulatã prin fluctuaþiile înregistrate în exportul de resurse
energetice realizat de Federaþia Rusã - þarã ce a constituit multã vreme un
factor-cheie în condiþionarea securitãþii energetice europene.
În acest context, ºi ca rãspuns faþã de obligaþiile asumate prin
Protocolul de la Kyoto, mai multe þãri din CEE ºi-au formulat ºi asumat
diverse strategii de valorificare a unor surse regenerabile de energie, având
în vedere natura durabilã ºi ecologicã a acestora. Cele mai încurajatoare
rezultate în acest sens au fost obþinute de Islanda ºi Norvegia ale cãror
sisteme energetice naþionale utilizeazã în proporþie de 73 de procente,
respectiv 53 de procente, surse regenerabile (energie solarã ºi eolianã).
În Europa, cea mai mare producãtoare actualã de petrol este Marea
Britanie, care deþine 70 de procente din producþia aferentã UE. Cea mai
mare producãtoare de cãrbune este Polonia, care realizeazã 57 de
procente din producþia UE. Prin exploatarea energiei nucleare, Franþa
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realizeazã 46 de procente din producþia de electricitate a UE.
Consumul de energie pe locuitor constituie un reper de bazã al
evaluãrii standardului de viaþã al oricãrei populaþii.
Mai mult, experienþa socialã a demonstrat cã problemele creºterii
standardului de viaþã ºi ale nivelului dezvoltãrii umane s-au putut manifesta
doar în anumiþi termeni, în diferite epoci istorice, tocmai ca urmare a
limitelor disponibilului de resurse energetice din fiecare epocã. Iatã câteva
corelaþii între nivelul dezvoltãrii umane/sociale ºi consumul de energie pe
locuitor.
Energia primarã necesarã unui om pentru a trãi este preluatã în
primul rând din hranã ºi apoi din mediul ambiant. Supravieþuirea unui adult,
în condiþii de efort fizic normal, presupune un aport caloric minim de circa
1.800 de calorii pe om/zi, ceea ce echivaleazã cu un consum energetic
convenþional de 2 kwh pe om. Acesta este etalonul energetic uman minim,
indispensabil menþinerii echilibrului metabolic ºi termic al fiinþei umane pe
termen lung.
Un progres notabil al omului, în gestionarea resurselor energetice, a
avut loc în urmã cu aproximativ 100.000 de ani, prin trecerea la utilizarea
controlatã a focului.
Un alt salt calitativ, în acest sens, s-a produs în urmã cu aproximativ
7.000 de ani, când au luat fiinþã primele societãþi umane de tip agricol.
Atunci, accesul omului la resursele alimentare a crescut sensibil, iar
consumul sãu energetic s-a dublat, atingând circa 4 kwh pe om.
În zonele mai intens populate, dezvoltarea agriculturii a deschis era
despãduririlor, în vederea obþinerii lemnului utilizat în diverese scopuri ºi a
extinderii suprafeþelor agricole. Dupã mai multe secole de exploatare
intensã a pãdurilor (unei pãduri îi trebuie în jur de 25-30 de ani pentru a se
regenera), omul a întrevãzut ameninþarea primei crize energetice,
determinate prin comportamentul sãu economic specific. Ca urmare, omul a
pornit în cãutarea a noi surse de energie ºi, într-o primã fazã, s-a orientat
spre exploatarea unor resurse mai intens calorice, mai ieftine, ºi care, cel
puþin la vremea respectivã, pãreau inepuizabile.
Primele forme de exploatare a energiei vântului ºi a apei au apãrut în
jurul anului 1400, când s-a extins utilizarea morilor de apã ºi a morilor de
vânt. Aceasta a fãcut posibilã iniþierea consumului industrial de energie
care, la rândul sãu, a produs un nou salt economic, materializat prin
creºterea ofertei destinate pieþei, permiþând astfel exprimarea a tot mai
numeroase nevoi sociale.
În jurul anului 1800, omul a început sã exploateze ºi combustibilii
fosili: cãrbune, petrol, gaze naturale. Dupã anul 1800, cãrbunele a devenit
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combustibilul cel mai intens folosit prin inventarea motorului cu abur.
Urmãtoarea etapã, când s-a trecut la exploatarea pe scarã largã a
petrolului, a devenit posibilã prin inventarea motorului cu explozie internã.
Între timp, consumul alimentar a urcat la echivalentul a 8 kwh pe om,
consumul casnic – la 36 kwh pe om, consumul industrial – la 27 kwh pe om,
iar consumul pentru transport – la 16 kwh pe om.
Secolul al XX-lea a deschis era electricã. Noua formã de energie
obþinutã în hidrocentrale a substituit din ce în ce mai mult alþi combustibili,
aceasta fiind o formã de energie curatã, transportabilã la distanþe mari ºi
convertibilã în alte forme de energie. Omul epocii industriale moderne
consuma deja între 250 ºi 270 kwh pe om, sursele de energie fiind mult mai
diversificate ca naturã ºi ca randament în exploatare (combustibil convenþional, combustibil nuclear, surse neconvenþionale). În epoca actualã, peste
30 de procente din consumul mondial de energie este de naturã electricã.
Evoluþia consumului energetic de la cei 2 kwh pe om, absolut necesari supravieþuirii, la cei 270 kwh pe om aferenþi omului modern, a atras o
serie de consecinþe, precum schimbarea radicalã a modului de viaþã ºi a
modelelor de consum dominante, dar ºi alterarea sensibilã a echilibrului
geoclimatic al planetei. Creºterea demograficã mondialã, coroboratã cu tendinþele de creºtere a calitãþii vieþii la nivelul tuturor þãrilor, creeazã continuu
presiuni asupra industriilor energetice, acestea trebuind sã facã faþã cererii
insaþiabile de energie, manifestate cu precãdere în þãrile dezvoltate.
Prognozele actuale afirmã cã tendinþele, fireºti pânã la un punct, de
recuperare a decalajelor economice, manifestate de þãrile în curs de
dezvoltare, vor determina o creºtere de 5-10 ori a consumului de energie pe
locuitor în viitorii cinci ani.
În luna octombrie 2007, organizaþia mondialã NEF a publicat o
constatare asupra situaþiei resurselor strategice ºi a echilibrului ecologic la
nivel global, din cuprinsul cãreia aflãm cã: “Pãmântul nu mai poate susþine
actualul consum de energie” (European Happy Planet Report). În acelaºi
raport, se afirmã ºi cã, dacã întreaga populaþie a planetei ºi-ar permite
consumul energetic mediu al populaþiei Statelor Unite, ar fi nevoie de 5,3
planete Pãmânt pentru a susþine cererea respectivã. Cifrele similare corespunzãtoare pentru consumul ipotetic al altor þãri ar fi de 3,1 planete Pãmânt
pentru Franþa ºi Marea Britanie, 2,5 pentru Spania ºi 2,4 pentru Japonia.
Aºadar, consumul energetic mondial a atins cote de nesuportat, nu
numai din perspectiva epuizãrii apropiate a resurselor convenþionale, ci ºi
din perspectiva poluãrii. Consumul de resurse energetice de tip convenþional este intens poluant. Chiar dacã guvernele lumii ºi-au propus sã ia,
începând din anul 2008, unele mãsuri împotriva emisiilor de gaze cu efect
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de serã, nu s-a ajuns încã la un acord între responsabilii pentru marea
poluare a planetei, cum sunt Statele Unite, Australia sau China, fiecare
dintre aceste þãri insistând cã celelalte trebuie sã facã primul pas. Raportul
NEF aratã totuºi cã, deºi China se numãrã între primii poluatori ai planetei
din cauza dezvoltãrii industriei sale energetice, ratele de poluare ale
Europei sau ale Statelor Unite sunt cu mult mai mari (NEF, 2007).
În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva date publicate de Banca
Mondialã, în anul 2000, privind consumul de energie din marile state ale
lumii, în funcþie de rangul þãrilor din perspectiva mãrimii PIB-ului ºi a
PIB/capita. Sunt prezentate atât consumurile celor mai mari consumatori
per capita, cât ºi consumurile þãrilor cu un numãr ridicat de locuitori.
Tabelul nr. 6 - Consumul de energie per capita în câteva þãri,
comparativ cu consumul SUA
Energie consumatã Rang în
Rang în Populaþie Cetãþeni
(echivalent kg petrol) funcþie de funcþie de (milioane) la 1 cetãPIB
PIB/capita
þean SUA
Þara/Anul
1980
1997
1998
1998
1998
1997
Statele Unite
7.973
8.076
1
10
270
1
Germania
4.603
4.231
3
13
82
2
Japonia
2.967
4.084
2
7
126
2
Fed.Rusã
5.414
4.019
16
97
174
2
China
610
907
7
145
1.239
9
Nigeria
743
753
55
181
121
11
Indonezia
402
693
30
149
204
12
India
352
479
11
161
980
17
Bangladesh
172
197
53
173
126
41
Sursa: World Bank, World Development Report 2000. Datele privind mãrimea
consumului au fost preluate din tabelul nr. 3.7, iar cele privind PIB-ul din tabelul
nr. 1.1.

Deºi unele þãri exportatoare de petrol, precum Emiratele Arabe Unite,
Kuweitul sau altele, realizeazã valori mai ridicate ale consumului de energie
per capita decât cele listate în tabelul de mai sus, pe ansamblu, acestea
consumã mai puþinã energie decât marile state importatoare, precum SUA
sau Germania.
SUA este în prezent cel mai mare consumator de energie din lume (ºi
cel mai mare poluator), fiind urmatã de Germania, Japonia ºi Federaþia
Rusã. Un american consumã tot atâta energie cât 41 de locuitori din
Bangladesh (populaþia SUA este doar de douã ori mai mare decât cea a
Bagladeshului). SUA, Japonia ºi alte state cu venituri ridicate pe locuitor
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(care cuprind doar 15 procente din populaþia lumii) consumã jumãtate din
energia comercializatã pe piaþa mondialã.
Nimeni nu-ºi poate imagina astãzi ce s-ar întâmpla dacã þãri cu
populaþii deosebit de ridicate, precum China sau India, ar adopta modelele
de consum energetic al þãrilor dezvoltate, deºi o asemenea eventualitate nu
este cu totul exclusã pe termen mediu ºi lung. Un lucru este cert însã dificultatea extraordinarã de a-i convinge pe marii consumatori de energie ai
planetei de necesitatea ponderãrii consumului lor.
Un raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene
aratã cã, în ultimii ani, în þãrile UE, consumul de electricitate a crescut
semnificativ. Potrivit raportului respectiv, din anii 2005-2006, consumul de
energie electricã în sectorul terþiar al UE a crescut cu 15 procente, în timp
ce consumul industrial a crescut cu 9,5 procente. Consumul mediu de
energie electricã pe familie era de 4.098 kWh, în anul 2004.
În noiembrie 2006, Comisia Europeanã a lansat un plan de acþiune
pentru creºterea randamentului consumului de energie, cuprinzând 60 de
mãsuri menite sã reducã cu cel puþin 20 de procente, pânã în anul 2020,
consumul de electricitate. Deºi au fost adoptate numeroase mãsuri pentru
diminuarea consumului ºi, implicit, a emisiilor de bioxid de carbon în
atmosferã, indicatorii statistici atestã cã totuºi europenii nu prea respectã
recomandãrile Comisiei UE de reducere a consumului de energie. Aceºtia
continuã sã utilizeze obiecte electrocasnice de randament electric relativ
scãzut.
Specialiºtii susþin cã valoarea consumului casnic de energie ar fi
trebuit sã scadã cu 800 kWh pe an (adicã cu 20 de procente), dacã ar fi fost
aplicate recomandãrile ºi reglementãrile Comisiei UE, referitoare la
înlocuirea unor aparate ºi echipamente vechi cu unele de randament
energetic superior. Este vorba, în primul rând, despre vechile becuri, ce ar fi
trebuit înlocuite cu noi modele compacte, fluorescente, mult mai economice
din perspectiva consumului energetic, dar mult mai scumpe decât cele
clasice. Se pare totuºi cã preþul unor asemenea becuri este încã prohibitiv,
chiar ºi pentru europenii din clasele de mijloc. Pe de altã parte, unele studii
de marketing aratã cã, chiar dacã îºi cumpãrã aparate electrocasnice de
randament energetic mai mare, europenii nu renunþã uºor la obiectele mai
vechi, utilizându-le încã, cel puþin o vreme.
Se pare cã, pânã în anul 2030, la nivel mondial, combustibilii fosili vor
rãmâne încã cea mai importantã sursã de energie a omenirii, aceºtia
acoperind cererea de energie în proporþie de 84 de procente. Statele care
vor continua sã consume cãrbune în cantitãþi mari vor fi India ºi China. Pe
de altã parte însã, dacã guvernele marilor þãri poluatoare (SUA genereazã
în prezent un sfert din poluarea globalã) nu-ºi vor schimba radical politicile
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energetice, potrivit ultimelor prognoze, emisiile de gaze cu efect de serã vor
creºte cu 57 de procente pânã în anul 2030, iar fenomenul încãlzirii globale
va produce efecte catastrofale tot mai extinse (Raportul Agenþiei Internaþionale pentru Energie, 2007).
Iatã de ce este de aºteptat ca, în acest interval (pânã în anul 2030),
combustibilii mai puþin poluanþi decât cãrbunele sã nu mai fie la fel de
solicitaþi. Chiar ºi ponderea consumului mondial de gaze naturale este de
aºteptat sã creascã mai lent - de la 21 la 22 de procente. Energia nuclearã,
care, deºi nu genereazã dioxid de carbon în atmosferã, produce totuºi
reziduuri radioactive a cãror depozitare este destul de costisitoare ºi
constituie o problemã nerezolvatã încã durabil, va acoperi doar 5 procente
din cererea globalã de energie. Energia hidro va avea o pondere de 2
procente, iar utilizarea biomasei va scãdea de la 10 la 9 procente în
condiþiile în care, în urmãtorii 23 de ani, cererea globalã de energie va
creºte cu 50 de procente.
În vederea preîntâmpinãrii depãºirii (cu 2 grade) a nivelului mediu al
temperaturii aferente epocii preindustriale, continentul european trebuie
sã-ºi controleze mult mai riguros emisiile de bioxid de carbon, ceea ce
presupune reducerea acestora de cãtre naþiunile industrializate, cu ponderi
cuprinse între 70 ºi 80 de procente, pânã în anul 2050 (în condiþiile în care,
în prezent, asistãm încã la creºterea emisiilor de bioxid de carbon în spaþiul
european).

Taxele de mediu în þãrile europene
Deºi puþini politicieni se referã deschis la aceasta, adevãrul este cã
lumea europeanã de astãzi cheltuie fondurile colectate prin structurile
administrative, create în baza legislaþiei de mediu ºi a mãsurilor ce decurg
din Strategia de la Lisabona (UE, 2000), urmãrind, în primul rând, creºterea
performanþelor economice ºi, eventual, rezolvarea problemelor de mediu.
Mãsurile concrete rezultate din adoptarea Strategiei de la Lisabona au fost
puse în discuþie în timpul ºedinþelor Consiliului European din martie 2005 ºi
din februarie 2007.
ªi în Parlamentul European a fost menþionatã interdependenþa dintre
reformele economice, sociale (în special, cele referitoare la pieþele muncii)
ºi de mediu. Principial, acestea sunt menite sã constituie cadrul fundamental al creãrii unei economii durabile ºi al unei societãþi dinamice, dar bineînþeles în condiþiile creºterii economice indefinite. Marile regiuni economice
ale lumii se aflã încã la vârsta ingratã a unei strânse competiþii, iar Europa
nu face excepþie. Deocamdatã, nimeni nu-ºi pune în mod serios problema
cã o creºtere economicã indefinitã (temporal, structural, cantitativ etc.) ar
conþine ºi termeni ce ar putea submina ireversibil viitorul omenirii, din
perspectiva epuizãrii anumitor resurse materiale.
Deºi, pânã în prezent, spaþiul Uniunii Europene s-a remarcat pe plan
mondial prin succesul sãu detaºat în construirea unui model social excepþional, de largã respiraþie umanitarã ºi umanã, mai nou, prioritatea absolutã
a Parlamentului European este aceea de a restrânge pe cât posibil dezvoltarea statului bunãstãrii sociale ºi de a transforma Uniunea Europeanã în
cea mai avansatã zonã economicã din lume. Deputaþii Parlamentului
European susþin cã, pentru rezolvarea tuturor problemelor (inclusiv a celor
de pe pieþele muncii), este nevoie de implicarea mai activã a Parlamentelor
ºi a societãþilor civile, la nivel european ºi naþional, ºi de o eficienþã mai
mare a fiecãrui coordonator naþional al strategiei de mediu. În acest sens,
deputaþii europeni au elaborat o serie de propuneri, precum: angajarea unor
politici economice ºi financiare care sã garanteze stabilitatea ºi creºterea
economicã, aplicarea unor mãsuri de consolidare a pieþei ºi competitivitãþii,
sprijinirea mai consistentã a cercetãrii ºi educaþiei, asigurarea locurilor de
muncã ºi dezvoltarea modelului social european. Printre atâtea obiective
vitale, grija pentru mediu pare a fi mai puþin stringentã, deºi continentul
european are încã de rezolvat multe probleme de mediu.
Deºi, în majoritatea þãrilor europene, modalitãþile de intervenþie pentru
recuperarea condiþiilor de mediu deteriorate sunt teoretic destul de clare,
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acþiunile în acest sens se desfãºoarã doar sporadic, pe arii limitate ºi destul
de lent. O cauzã a acestui fenomen derivã din faptul cã, în intervalul 19902005, sumele provenind din colectarea la bugetele publice a taxelor de
mediu au servit ºi la finanþarea altor obiective decât cele de mediu, deºi, la
nivelul contribuabililor, acestea au fost justificate prin necesitatea de a
descuraja unele comportamente de consum, corelate cu creºterea
producþiei neecologice a bunurilor ºi serviciilor.
Deºi dinamica impunerilor publice din þãrile europene ar fi trebuit sã
înregistreze nu numai creºterea taxelor de mediu, ci ºi diminuarea proporþionalã a surselor de poluare (manifestate mai mult în sectorul macroeconomic – unde se desfãºoarã producþia de bunuri ºi servicii – ºi mai puþin în
sfera economiei casnice unde are loc consumul populaþiei), de vreme de
aceasta este (ori ar trebui sã fie) raþiunea primã a înfiinþãrii taxelor de
mediu. Cele mai multe þãri sunt preocupate însã de gãsirea metodelor cele
mai subtile ºi profitabile de dirijare a veniturilor din taxele de mediu spre
dezvoltarea unor investiþii ºi afaceri, ce nu au nimic în comun cu necesitatea
rezolvãrii unor probleme de mediu.
În sfera afacerilor, cea mai mare pondere a taxelor de mediu, în anul
2003, era suportatã de douã sectoare vitale ale economiei – sectorul
energetic ºi sectorul transporturilor. La momentul respectiv, în þãrile UE-25,
taxele asupra energiei aveau o pondere de 76 de procente în totalul taxelor
de mediu, taxele de transport – 21 de procente, iar poluarea ºi alte taxe
asupra resurselor – în jur de 3 procente.
În acelaºi an, taxele de mediu suportate de gospodãriile populaþiei ºi
de corporaþiile de afaceri din UE-15 se ridicau la nivelul taxelor de mediu
suportate de sectorul energetic, deºi doar corporaþiile de afaceri realizau
peste 70 de procente din consumul total de energie.
Ponderea taxelor de mediu achitate de gospodãrii prin facturile pentru
energie a scãzut cu 5 procente, începând din anul 1995 pânã în 2003.
Aceasta a creat oarecum impresia cã centrul de greutate al taxelor de
mediu s-a deplasat dinspre populaþie spre sectorul afacerilor (mai ales, spre
sectorul transporturilor ºi comunicaþiilor). În realitate însã, nu a avut loc o
diminuare a taxelor achitate la nivelul gospodãriilor, deoarece, în loc ca
populaþia sã susþinã taxele respective mai mult prin intermediul facturilor la
energie, le-a susþinut prin intermediul taxelor pe transport ºi comunicaþii.
Taxele de mediu achitate de populaþie prin costurile de transport ºi
comunicaþii au crescut cu 7 procente în intervalul 1995-2003. În anul 2003,
populaþia din UE-15 susþinea 65 de procente din taxele de mediu achitate
prin intermediul cheltuielilor de transport.
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Figura nr. 3 - Raporturi dintre taxele de mediu achitate de sectorul
afaceri/populaþie ºi consumul final al sectorului de afaceri/populaþiei
în diverse þãri europene, în anii 2001 ºi 2003

Sursa: Extras din Statistics in focus. Environment and Energy, 1/2007.

Graficul de mai sus relevã cã, în þãrile cu economie de piaþã
consolidatã (cum erau cele din UE-15, în anul 2003), în sectorul afacerilor,
ponderea consumului final a depãºit-o cu mult pe aceea a taxelor de mediu
(spre deosebire de Bulgaria, de exemplu, în anul 2001). Totodatã, consumul
final al populaþiei din þãrile UE-15 a fost, de regulã, excedat de ponderea
taxelor de mediu. Cu alte cuvinte, din perspectiva taxelor de mediu,
consumul de bunuri ºi servicii al populaþiei a fost puternic descurajat, în timp
ce acela al sectorului de afaceri (care genereazã cea mai intensã poluare),
dimpotrivã, a fost puternic încurajat.
În anul 2003, taxele de mediu acumulate prin intermediul facturilor la
energie adãugau suma de 202 miliarde de euro la bugetele publice ale
þãrilor UE-25 (194 de miliarde de euro în UE-15), adicã 5 procente din
taxele ºi contribuþiile sociale totale colectate. În UE-15, populaþia susþinea
50 de procente din taxele de mediu impuse asupra consumului de energie,
dar ponderea consumului efectiv de energie al populaþiei era de numai 26
de procente din consumul energetic total.
În þãri ca Belgia, Spania, Marea Britanie, Bulgaria ºi Norvegia, sectorul afacerilor susþine majoritatea taxelor de mediu, pe care le achitã prin
intermediul facturilor la energie.
Totuºi, în intervalul 1995-2003, veniturile nete ale populaþiei din
UE-15 au crescut continuu, astfel încât, din aceastã perspectivã (deºi
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efortul absolut de susþinere a taxelor de mediu, din partea populaþiei, a
crescut an de an), contribuþiile relative ale populaþiei la aceastã sarcinã
publicã au scãzut an de an. Excepþie de la aceastã regulã a fãcut Olanda,
unde populaþia a suportat ponderi tot mai ridicate din veniturile realizate prin
intermediul facturilor pentru energie. Ponderea taxelor de mediu achitate
prin intermediul facturilor la energie a variat între 4 procente în Danemarca
ºi 1 procent în Belgia, Spania ºi Bulgaria, din veniturile nete ale populaþiei
(Environment and Energy, Statistics în Focus, 1/2007).

Cine poate influenþa
destinul ecologic al planetei
Transformarea ecologiei dintr-o disciplinã studiatã doar de specialiºti
într-o preocupare cvasiprezentã în conºtiinþa publicã, este una dintre
dominantele lumii actuale. Între timp însã, problemele ecologice s-au
agravat atât de tare încât societatea se confruntã cu ele continuu, începând
de la nivelul omului obiºnuit.
De aceea, fiecare persoanã, ca ºi fiecare organizaþie/instituþie publicã, ar trebui sã aibã un rol distinct în rezolvarea problemelor de mediu.
Nimeni nu poate fi absolvit de responsabilitãþi în aceastã privinþã. Totuºi,
responsabilitãþile sunt diferenþiate de la un actor social la altul, de la un factor de impact la altul, în funcþie de riscurile induse de fiecare asupra mediului ºi, în cele din urmã, de amprenta ecologicã pe care o creeazã fiecare.
Primii rãspunzãtori de rezolvarea unor aspecte ce decurg din calitatea
reglementãrilor ecologice, atât cu referire la producþia de bunuri ºi servicii,
cât ºi la consum, sunt politicienii (preºedinþii de state, ºefii de guverne,
miniºtrii în frunte cu miniºtrii mediului, ºefii de partide, secretarii de stat
etc.). Aceºtia pot iniþia programe ºi proiecte sociale care sã determine, în
timp, conturarea unei puternice orientãri generale spre dezvoltarea economiei durabile. Ei au menirea de a interveni prin instituþiile ºi organizaþiile
pe care le conduc sau în care activeazã, atât în sensul susþinerii
programelor de dezvoltare durabilã, cât ºi în cel al implicãrii publicului în
dezbaterile pe aceastã temã.
Administratorii ºi planificatorii pot influenþa ºi ajuta politicienii sã
promoveze legislaþia adecvatã rezolvãrii marilor probleme ecologice ale
planetei, care decurg deopotrivã din modul de producþie al bunurilor ºi
serviciilor, dar ºi din modul de consum. Tot aceºtia pot urmãri în ce mãsurã
legislaþia adoptatã se ºi aplicã ºi pot iniþia un dialog social susþinut pe baze
instituþionale în acest domeniu. Ei pot încuraja iniþiativele populaþiei ºi
participarea acesteia la rezolvarea, în spiritul principiilor ecologice, a
problemelor comunitare.
Societatea civilã deþine, în cele din urmã, cel mai mare potenþial de
schimbare politicã ºi socialã în sfera ecologicã, prin constituirea de grupuri
de iniþiativã ºi presiune în acest domeniu. Aceasta se poate exercita în
sensul determinãrii lumii politice de a lua decizii ecologic corecte, dar ºi în
sensul restructurãrii stilurilor de viaþã ºi modurilor de consum, astfel încât
producãtorii de bunuri ºi servicii sã-ºi adapteze activitãþile în raport, în
primul rând, cu cererea de bunuri ºi servicii a consumatorilor. În acest sens,
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consumatorii sunt suverani asupra deciziilor proprii referitoare la ce vor
consuma ºi ce nu, la nivel personal/familial sau colectiv. Ei pot influenþa
gândirea politicienilor ºi a administratorilor locali, în adoptarea ºi promovarea anumitor decizii ºi legi cu impact ecologic.
În fapt, fiecare persoanã, prin calitatea sa de consumator, poate
influenþa soarta mediului înconjurãtor, prin fiecare decizie adoptatã,
hotãrând astfel dacã anumite resurse vor continua sã existe ºi pentru
generaþiile viitoare sau nu.
“A trãi durabil” nu este incompatibil cu «a trãi bine, sãnãtos». “A trãi
durabil” înseamnã a preþui calitatea ºi a recunoaºte valorile autentice.
Consumul capãtã un caracter durabil numai atunci când “mai binele
meu” nu devine duºmanul “binelui semenilor sau al urmaºilor”.
Iatã câteva dintre remarcabilele principii propuse în acest sens de
Institutul pentru Climã, Mediu ºi Energie din Wuppertal:
 a trãi mai bine nu este echivalent cu a avea mai multe;
 sã reconceptualizãm oraºul ca pe un spaþiu vital;
 sã reciclãm reziduurile menajere;
 sã construim infrastructuri uºor regenerabile ºi inteligente (capabile sã înveþe);
 sã funcþionãm potrivit unor principii ale economiei de piaþã ecologice;
 sã construim un cadru legislativ ºi valoric, apt de a civiliza conflictele;
 sã respectãm principiile dreptãþii globale ºi bunei vecinãtãþi;
 sã punem bazele unei noi educaþii în ºcoli.
Iatã câteva domenii prioritare ºi idei generale de ecologizare a
mediului.
În scopul evitãrii acumulãrilor de deºeuri se impun: promovarea
sortãrii ºi reciclãrii deºeurilor, atât la nivelul producãtorilor, cât ºi al consumatorilor de bunuri ºi servicii; folosirea sistemelor (bunurilor) refolosibile
sau reîncãrcabile; eliminarea treptatã din consum a produselor ce presupun
cheltuieli mari de împachetare; facilitarea importurilor de produse ecologice
ºi achiziþionarea produselor cu duratã lungã de funcþionare.
În scopul reducerii consumului de energie ºi apã se impun:
utilizarea unor tehnologii ecologice în procesele de producþie industriale, dar
ºi în economia casnicã; promovarea cercetãrii ºi dezvoltãrii în domeniul
energiei ecologice ºi a energiilor regenerabile; eliminarea risipei în domeniul consumului de apã; comercializarea ºi utilizarea unor aparate electrocasnice cu randament electric ridicat.
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În domeniul infrastructurii urbane se impun: reducerea generalã a
consumului de materiale ºi utilitãþi, prin proiectarea unei infrastructuri ce
lasã opþiunile de consum deschise, în detrimentul celor ce dicteazã
efectuarea unor consumuri mari de energie, bunuri ºi servicii; crearea unor
spaþii comerciale, de muncã ºi de petrecere a timpului liber în interiorul sau
în imediata vecinãtate a marilor aglomerãri urbane, spre a reduce necesitãþile de transport public; promovarea plantãrii de copaci, a întreþinerii ºi
dezvoltãrii spaþiilor verzi ºi valorificarea tuturor spaþiilor disponibile în acest
sens; construirea unor infrastructuri care sã minimizeze impactul unor
agenþi poluanþi asupra mediului natural.
În domeniul transporturilor publice ºi private se impun urgent:
reconceptualizarea transporturilor (inter)urbane, prin trecerea la exploatarea unor mijloace de transport în comun de mare eficacitate socialã, cu
consumuri reduse de energie ºi nepoluante; schimbarea progresivã a centrului de greutate, de pe organizarea transporturilor (inter)urbane, în regim
preponderent privat/individual/familial, pe utilizarea preponderentã a noilor
reþele de transport în comun; înzestrarea cu noi mijloace de locomoþie a
transportului în comun, în vederea renunþãrii naturale a pasagerilor, în mod
treptat dar cât mai rapid, la transportul individual/privat, deoarece acesta
este extrem de costisitor (costurile combustibililor convenþionali sunt în
creºtere continuã), neeficace (din cauza aglomerãrii ºi a infrastructurilor
rutiere neadaptate, produce blocaje de circulaþie, mãrind indefinit timpul
petrecut în trafic de pasageri), poluant ºi riscant (generator a numeroase
accidente de circulaþie ºi al unui stres crescut la nivel general). De asemenea, este nevoie de: promovarea unor politici explicite de reoptimizare a
distanþelor dintre locul de muncã ºi locuinþã (facilitarea prin reglementãri
specifice a schimbãrii locuinþei/locului de muncã, în acest scop); promovarea preferinþelor consumatorilor pentru bunurile produse pe plan local, în
detrimentul celor similare, transportate de la mare distanþã; efectuarea unor
amenajãri pietonale ºi pentru mersul cu bicicleta, cât mai atractive ºi mai
securizate, pentru utilizarea pe scarã tot mai largã a transportului pe
biciclete ºi a mersului pe jos; reconceptualizarea ºi reglementarea strictã a
condiþiilor de petrecere a timpului liber în mijlocul naturii, astfel încât locurile
respective sã-ºi pãstreze caracteristicile naturale, nepoluate, cât mai autentice; responsabilizarea severã a persoanelor care nu respectã regulile de
convieþuire în comunitate (liniºtea, ordinea ºi curãþenia publicã), în zonele
de agrement, dar mai ales în spaþiile rezidenþiale.
În domeniul alimentaþiei se impun: promovarea unor politici de
creºtere a aportului produselor regionale în consumul local, de selecþionare
pentru consum a alimentelor provenite din culturi ecologice, de achiziþionare a produselor alimentare transparente din perspectivã ecologicã;
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promovarea principiului suficienþei ºi al raþionalitãþii în domeniul consumului
alimentar, având în vedere incidenþa deosebit de ridicatã a unor boli de
nutriþie, cum sunt diabetul ºi obezitatea; utilizarea pe scarã mai largã,
inclusiv prin crearea unor noi facilitãþi în acest sens, a oportunitãþilor de
producere a alimentelor în propria gospodãrie; refolosirea obiectelor crearea unor sisteme de recuperare ºi oferta produselor recondiþionate spre
folosire, în condiþii avantajoase; achiziþionarea produselor cu etichetã
ecologicã în detrimentul celor fãrã; folosirea în comun, acolo unde este
posibil, a bunurilor cu duratã de întrebuinþare mai lungã.
Desigur, pentru a pune în practicã asemenea principii este nevoie, în
primul rând, de voinþã civicã ºi de o largã mobilizare a consumatorilor/producãtorilor de bunuri ºi servicii. De asemenea, este nevoie de multã
inventivitate, încredere ºi curaj, de elaborarea unei strategii a eficienþei ºi a
suficienþei, cu scopul reducerii consumului (ºi vitezei de rulare a materiilor
prime, materialelor, energiei etc., în cadrul diverselor cicluri ale producþiei/consumului de bunuri ºi servicii), prin schimbarea mentalitãþilor consumatorilor/producãtorilor, corelatã cu reorientarea progresului tehnic spre
acest obiectiv.
Tendinþele globale de reducere a consumului de resurse naturale vor
declanºa, în cele din urmã, o nouã revoluþie tehnologicã, de proporþii
comparabile poate cu revoluþia industrialã. Toate acestea vor duce, în final,
la un nou concept ºi la noi indicatori ai calitãþii vieþii, precum ºi la noi modele
ale bunãstãrii sociale. Însuºi conceptul de creºtere economicã trebuie
reformulat, pornind de la realitãþile ecologice de ultimã orã, pentru þãrile în
curs de dezvoltare ºi, cu atât mai mult, pentru þãrile dezvoltate. Acesta
trebuie sã integreze prioritãþile absolute ale ecologiei sociale, în condiþiile
conservãrii ºi recuperãrii bazelor de resurse naturale strategice, precum
aerul, apa, pãdurile, solul ºi biotopurile afectate ecologic. Noile tehnologii ce
se vor adopta trebuie sã aibã în vedere necesitatea rezolvãrii problemelor
de mediu cele mai acute ºi, mai ales, prevenirea accidentelor de mediu de
larg impact.

Despre strategia globalã
de dezvoltare durabilã
Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu ºi Dezvoltare (Raportul
Brundtland, WCED) definea dezvoltarea durabilã, în anul 1987, drept “dezvoltarea ce satisface nevoile prezentului, fãrã a compromite capacitatea
generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile nevoi” (p. 43).
În opinia noastrã, o asemenea definiþie ridicã cel puþin douã probleme
majore. Întâi, definiþia respectivã este formulatã numai din perspectiva
interese-lor înguste (ºi prin aceasta rãu înþelese) ale speþei umane,
deoarece ignorã necesitatea fundamentãrii relaþiilor omului, pe baze noi, cu
întregul bios planetar.
Cu unele excepþii notabile, omul se comportã astãzi, ca ºi în urmã cu
sute ºi mii de ani, precum o fiinþã rapace, violentã, egoistã.
Totuºi, fie cã ne place sau nu, fie cã înþelegem sau nu acest lucru,
planeta noastrã serveºte interesele evoluþiei globale, ºi nu numai pe cele
ale omului. Iar câtã vreme omul va continua sã conceptualizeze lumea doar
ca pe un mediu exploatabil ori ca pe un teren propriu de vânãtoare,
problemele omului nu se vor sfârºi. Din definiþia WCED, enunþatã mai sus,
nu reiese nimic despre dreptul la viaþã al altor specii sau despre intenþiile de
a aduce cuvenitele reparaþii diverselor specii cãrora omul le-a adus grave
prejudicii. Reiese, oarecum îndoielnic, dorinþa omului de a-ºi asigura
dãinuirea, acþionând probabil – ca ºi în trecut – în calitate de singur
beneficiar legitim al resurselor vieþii, faþã de care celelalte specii ºi regnuri sau subordonat sub imperiul forþei.
Fãrã a intra pe tãrâmul moralei metafizice (dat fiind cã omul prezentului ºi-a anihilat, cu bunã ºtiinþã, multe dintre reflexele de ordin spiritual),
credem cã acum, în ceasul al doisprezecelea, ar trebui sã dovedim mãcar o
minimã prudenþã în formularea planurilor noastre de viitor. Cãci Pãmântul
nu este nici pe departe numai al oamenilor, ci al întregii vieþi ce se dezvoltã
pe acesta. Iar probabilitatea ca omul sã dea seamã cândva pentru tot rãul
ce l-a pricinuit vieþii, sub toate expresiile sale, nu ar trebui scãpatã din
vedere, mãcar din raþiuni pur matematice, dacã alte forme de credinþã nu
mai avem.
În al doilea rând, sã nu pierdem din vedere cã a defini dezvoltarea
durabilã pornind de la necesitatea menþinerii opþiunilor legate de producþie
ºi consum (C. Ciupagea º.a., 2007, p. 11) ne va conduce în mod sigur la
dezastru, o asemenea atitudine distorsionând puternic procesul de normare
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a nevoilor umanitãþii. Astãzi, când deja se vãd roadele nefaste ale unei
asemenea concepþii (definiþia a fost formulatã în urmã cu douã decenii), iar
situaþia a evoluat pânã acolo încât o serie de naþiuni, care altfel se
considerã avangarda ecologiei în lume, consumã resurse naturale de parcã
am dispune de mai multe planete Pãmânt, se simte nevoia redefinirii
dezvoltãrii durabile, strict în termenii crizei ecologice prin care trecem.
Aceasta, deoarece menþinerea ºi în viitor a opþiunilor ºi tendinþelor actuale
de producþie ºi consum (vizibile clar în modelele de consum dominante, la
nivel planetar, de dupã anul 1987) constituie un drum fãrã alternative viabile
în viitorul apropiat (câteva decenii).
În opinia noastrã, într-o primã etapã, dezvoltarea durabilã ar trebui sã
aibã în vedere trei dimensiuni esenþiale:
1. atenuarea sensibilã a decalajelor reale actuale, privind accesul
naþiunilor la resursele naturale, printr-o redistribuþie cu adevãrat
justã a costurilor ºi beneficiilor dezvoltãrii între bogaþi ºi sãraci (fie
cã este vorba despre persoane, grupuri sociale, naþiuni, continente
sau generaþii);
2. fundamentarea procesului de normare a nevoilor umanitãþii,
þinând cont de caracterul limitat ºi neregenerabil al multora dintre
resursele naturale, precum ºi de posibilitãþile de adaptare a
trebuinþelor dezvoltãrii umane la limitele respective;
3. conceperea strategiilor de dezvoltare în mod sistemic ºi pe
termen lung, þinând cont de interacþiunile complexe ce existã între
mediu ºi viaþã (viaþa vegetalã, animalã, umanã - socialã, culturalã,
politicã º.a.).
În plus, este nevoie de discreditarea hotãrâtã a acelor teorii ºi practici
de orientare neoliberalã, ce urmãresc sã legitimeze ºtiinþific, social ºi
economic compensarea degradãrii mediului cu creºterea capitalului creat de
om. Trebuie avut în vedere faptul cã, principial, nimic din ceea ce ar putea
face omul nu va putea compensa vreodatã valoarea pentru viaþã a mediului
natural.
Cel puþin deocamdatã, omul nu cunoaºte suficient consecinþele vieþuirii pe termen lung în medii izolate, masiv artificializate, ºi nici consecinþele
ultime ale înlocuirii masive a resurselor naturale neregenerabile cu unele de
tip regenerabil – aceasta fãrã a ne mai referi la consecinþele poluãrii
mediului pentru alte specii, de cãtre cei care sunt dispuºi sã plãteascã
anumite sume pentru aceasta (taxe sau amenzi de mediu). Se impune deci
pãstrarea unei maxime circumspecþii ºi prudenþe în lansarea unor
asemenea teorii ºi ipoteze ori în legitimarea (ºi legiferarea) unor asemenea
practici (vezi R. Haverman, 1989, J. Nicolaisen, P. Hoeller, 1990 º.a.).
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Dacã chiar ne pasã de calitatea lumii pe care o vor moºteni urmaºii
noºtri, atunci costul de piaþã al capitalului ecologic nu trebuie sã creascã
doar pe mãsurã ce mediul se degradeazã (aºa cum recomandã anumiþi
economiºti, precum Nicolaisen ºi Hoeller, 1990, op. cit.), ci trebuie sã
creascã atât de rapid ºi de mult încât sã descurajeze profund orice tip de
atingere nerecuperabilã ce s-ar putea aduce mediului natural.
Desigur, fãrã a ignora în vreun fel nevoile fundamentale de consum
ale generaþiilor prezente, se impune totuºi sã gândim ºi sã acþionãm
preventiv, înainte de a fi prea târziu, astfel încât nimeni sã nu-ºi mai poatã
permite asumarea degradãrii mediului, indiferent de cât ar fi de dispus sã
plãteascã pentru aceasta sau de nivelul profitului obþinut prin aceasta.
Procesul de legitimizare treptatã a dezvoltãrii economice din perspectivã ecologicã va trebui sã þinã seama de prioritatea absolutã a reducerii
masive a poluãrii mediului natural (fiind vizate toate categoriile de poluare începând cu cea fizico-chimicã ºi încheind cu cea informaþional-spiritualã).
De asemenea, vor trebui gãsite soluþii noi de maximizare a rentabilitãþii exploatãrii resurselor naturale ºi de depozitare a deºeurilor, astfel încât
acestea sã poatã fi cât mai rapid asimilate ºi neutralizate de mediu. Când
apar costuri de depozitare ºi neutralizare a deºeurilor, acestea trebuie
incluse fãrã ezitare în întregul lanþ al costul bunurilor ºi serviciilor implicate.
Rata de consum a resurselor naturale trebuie corelatã strict cu rata de
regenerare a resurselor, iar exploatarea resurselor neregenerabile va trebui
sã scadã progresiv ºi – pe cât posibil – acestea sã fie înlocuite în consum
prin resurse regenerabile.
Prioritatea absolutã a dezvoltãrii durabile, din perspectiva ecologiei
sociale, presupune ca, simultan cu preocupãrile pentru asigurarea ºanselor
de dezvoltare ale generaþiilor viitoare, sã ne ocupãm ºi de dificultãþile socialeconomice ale prezentului, prin diminuarea masivã a decalajelor de
dezvoltare manifestate la toate nivelurile (global, intercontinental, internaþional, intergrupuri, intercategorial º.a.), prin redistribuirea pe termen limitat ºi
utilizarea mai echitabilã a mijloacelor economice disponibile (aflate la
discreþia naþiunilor, companiilor sau persoanelor cu venituri foarte mari,
adicã depãºind cu mult un orizont de consum rezonabil), mãcar pânã la
nivelul eradicãrii sãrãciei extreme ºi severe.
Numai astfel vor deveni fezabile ºi credibile bunele intenþii ale omenirii de astãzi, privind conservarea pentru viitor a ºanselor de dezvoltare condiþionate prin resursele naturale - ºi o mai justã distribuþie a oportunitãþilor de dezvoltare la nivel intergeneraþional. Altfel, cât de echitabil poate
gândi ºi cât de credibil poate fi cineva care se îngrijeºte de ºansa
generaþiilor viitoare, dar ignorã suferinþa certã a generaþiilor prezente?...
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Desigur, toate aceste consideraþii presupun reorientãri radicale la
nivelul modelelor de consum dominante - proces perfect fezabil însã prin
schimbarea conþinutului proceselor de învãþare, pornind de la conºtientizarea socialã largã a crizei de mediu pe care o parcurgem.
“De abia când un produs va aduna puncte la toate nivelurile, adicã
atunci când va fi produs ºi cumpãrat în mod corect, respectând ºi protejând
natura, animalele ºi diversitatea lor, fãrã sã parcurgã distanþe lungi la
transport ºi fiind ambalat astfel încât sã nu producã prea mult gunoi la
dezambalare, abia atunci va fi ºi durabil.”(Willi Linder, 2004; Ulrich Grober,
2001).
Dezvoltarea durabilã nu a fost ºi nu va fi niciodatã un fenomen
natural. Ea trebuie sã fie, de aceea, un proces conºtient, bine condus de
cãtre oameni conºtienþi de mizele lui vitale. Deºi poate fi enunþatã ºi ca un
principiu general, dezvoltarea durabilã nu poate fi decât un proces
particularizat, deosebit de complex, ce trebuie sã þinã seama de contextul
specific fiecãrui areal de dezvoltare. De aceea, definirea dezvoltãrii durabile
poate varia de la un domeniu la altul ºi chiar de la un moment istoric la altul.
În esenþã însã, este vorba despre reorientarea obiectivelor de dezvoltare
socioeconomicã, astfel încât satisfacerea trebuinþelor de consum ale
generaþiilor prezente sã nu reducã ºansele de viaþã ale generaþiilor viitoare.
Dincolo de teorie însã, practica socialã actualã pare a indica mai
degrabã faptul cã modurile de producþie ºi de consum ale lumii actuale vor
duce omenirea, mai devreme sau mai târziu, la extincþie, adicã exact la
opusul dezvoltãrii durabile. Pentru a stopa acest fenomen, o seamã de
organizaþii cu vocaþie mondialistã, între care Consumers International, ONU,
FAO, UNEP º.a. stimuleazã reflecþia ºtiinþificã, în vederea imaginãrii ºi
proiectãrii unor modele de consum care sã valorifce superior orice resursã
preluatã din mediul natural. Problema realã însã nu existã doar la nivelul
elucidãrilor teoretice, deºi ºi în acest domeniu este nevoie de un înalt spirit
novator. Cele mai mari dificultãþi decurg din necesitatea de a-i convinge pe
producãtorii de bunuri ºi servicii (care iniþiazã trendurile esenþiale în
economia globalã actualã) sã-ºi asume acele schimbãri ºi sã introducã
acele retehnlogizãri de care este nevoie pentru a elimina sursele de poluare
a mediului, risipa de resurse, producþia unor bunuri ºi servicii excentrice din
perspectiva nevoilor sociale º.a.
Þinând cont de acest fapt, de curând, Colegiul Imperial Britanic
împreunã cu o companie britanicã de asigurãri (National Provident
Institution) au realizat un instrument de evaluare a contribuþiei fiecãrei companii la procesul de încãlzire globalã. Acest instrument, numit indicatorul
contribuþiei la fenomenul încãlzirii globale, serveºte investitorilor din anumite sectoare ale economiei, pentru a putea calcula riscurile financiare induse
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de costurile depoluãrii mediului – costuri ce apar întotdeauna corelate cu
anumite tipuri de investiþii (Financial Times, 17 November 1997).
O serie de indicatori de mãsurare a schimbãrilor intervenite în
modelele de producþie ºi consum au fost instituiþi ºi de Divizia de Statisticã a
Naþiunilor Unite ºi de Consiliul OCDE, în anii ‘90, ca reacþie la creºterea
interesului general faþã de mãsurarea prejudiciilor aduse mediului natural,
prin iniþierea unor activitãþi de producþie ºi consum. Începând din anul 1993,
grupul de state OCDE au dezvoltat un cadru conceptual comun în acest
sens ºi au adoptat o serie de indicatori de bazã, reuniþi într-un cadru larg de
analizã denumit Pressure-State-Response (PSR). Acest cadru se bazeazã
pe ideea cã activitãþile umane exercitã diverse tipuri de presiuni (driving
forces) asupra mediului (evaluate prin indicatori relevanþi), ce duc la schimbarea parametrilor de mediu, inclusiv la schimbarea calitãþii ºi cantitãþii
resurselor naturale (monitorizate prin intermediul unor indicatori de stare).
Societatea trebuie sã þinã în frâu asemenea tendinþe prin politici de mediu ºi
politici economice, menite sã influenþeze ºi sã medieze acþiunile individuale
ºi colective cu impact asupra mediului ºi sã previnã/reducã impactul negativ
al acestora, prin promovarea unor modele de consum sustenabile
(Environmental Indicators, OECD Core Set, 1994).
În ceea ce priveºte mãsurarea schimbãrilor intervenite în cadrul
modelelor de consum, indicatorii utilizaþi trebuie sã respecte urmãtoarele
condiþii:
 sã aibã în vedere toate categoriile de consumatori ºi, în mod
detaliat, pe acelea ale cãror practici de consum polueazã sau
afecteazã mediul;
 sã reflecte atât volumul consumului total, cât ºi intensitatea utilizãrii resurselor-cheie;
 sã reflecte valoarea adãugatã ce se constituie în cadrul ciclului de
exploatare a resurselor-cheie (producþie-consum);
 sã reflecte conceptele fundamentale ale politicilor de dezvoltare
durabilã (de exemplu, cele privind ecoeficienþa);
 sã fie relevanþi în raport cu susþinerea obiectivelor vizând dezvoltarea durabilã;
 sã monitorizeze progresul în atingerea unor þinte ºi obiective pe
termen scurt/mediu/lung, privind reducerea emisiilor nocive ºi
creºterea randamentului în utilizarea resurselor-cheie;
 sã reflecte programele de largã reprezentare socialã ale instituþiilor
ºi societãþii în ansamblu;
 sã fie consistenþi în raport cu indicatorii sau indicii complementari;
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 sã exprime realitãþile existente la scarã naþionalã;
 sã fie exprimaþi cât mai inteligibil, sã fie cât mai simpli;
 sã se sprijine pe date larg disponibile, reactualizate la intervale
adecvate ºi regulate;
 sã fie limitaþi ca numãr ºi, pe cât posibil, relevanþi în raport cu
consensul internaþional asupra unor concepte ºtiinþifice.
Asemenea indicatori trebuie sã constituie un instrument de lucru
indispensabil pentru decidenþii din domeniul politicilor sociale, economice ºi
de mediu. Ei sunt meniþi sã indice prioritãþile din sfera consumului, dinamica
schimbãrilor din sfera ofertei ºi promovarea unor modele de consum
durabile.
Pentru fiecare domeniu al consumului trebuie definit un set
fundamental de indicatori. Pentru consumul de energie, de exemplu, trebuie
definite cele mai relevante combinaþii de indicatori pentru monitorizarea
accesului la energie (la diferite mixuri de resurse energetice) al tuturor
categoriilor de consumatori, dar ºi pentru oglindirea impactului ecologic pe
care îl determinã consumul de energie al populaþiei.

Produsele ecologice
ºi trendul consumului sãnãtos în alimentaþie
Îngrijorarea consumatorilor privind unele aspecte legate de siguranþa
alimentarã - cum sunt conþinutul de aditivi, nitraþi, pesticide ºi hormoni din
alimente - sau unele tendinþe de eficientizare a activitãþilor agricole, prin
modificarea geneticã a unor culturi, a determinat creºterea atenþiei generale
faþã de calitãþile ºi caracteristicile nutritive ale alimentelor. Totodatã, s-a
mãrit cererea pentru produsele alimentare mai sãnãtoase, aceasta
devenind o preocupare tot mai prezentã în viaþa de zi cu zi a populaþiei, dar
ºi pentru organismele naþionale ºi internaþionale cu atribuþii în domeniu.
Datele prezentate în continuare provin atât din studiile unor instituþii
de specialitate din strãinãtate, cât ºi din România, inclusiv din cercetarea
privind piaþa produselor ecologice din România, realizatã în cadrul Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii (coordonator M. Stanciu), în mai multe
magazine din Bucureºti.
Principalii factori ce au influenþat profilul (structural, cantitativ ºi calitativ) al consumului alimentar tradiþional au fost creºterea demograficã, urbanizarea stilurilor de viaþã ºi tendinþele tot mai accentuate de globalizare.
Explozia demograficã ºi intensificarea procesului de urbanizare la
nivel mondial au determinat creºterea ºi diversificarea continuã a cererii de
produse alimentare de tot mai înaltã calitate ºi concentrarea acesteia în
urban. Toate acestea au creat presiuni în direcþia dezvoltãrii agriculturii
intensive ºi a industrializãrii producþiei alimentare. Astfel, s-a înregistrat o
tranziþie nutriþionalã de largi proporþii, de la alimentaþia tradiþionalã la
alimentaþia modernã. Aceasta se referã la “schimbarea dietelor monotone,
cu calitãþi nutriþionale mai puþin diverse – bazate în principiu pe cereale
indigene, legume cu amidon, legume ºi fructe cultivate local ºi câteva
alimente de origine animalã –, cu diete mult mai variate, ce includ hranã
procesatã industrial, mai multe alimente de origine animalã, mai mult zahãr,
grãsimi ºi, adesea, cu mai mult alcool” (Popkin, Horton, Soowon, citaþi în
T.S. Tullao, 2002, p. 15). O alimentaþie mult îmbogãþitã în principii nutritive,
pe fondul adoptãrii unor stiluri de viaþã preponderent sedentare, a
determinat în timp creºterea în greutate a consumatorilor, inducând o serie
de consecinþe negative în planul sãnãtãþii (incidenþa mãritã a unor boli de
nutriþie, precum obezitatea ºi diabetul).
Urbanizarea a afectat calitatea consumului alimentar al familiei ºi ca
efect al integrãrii femeilor în câmpul muncii. Spre deosebire de economia
ruralã, unde hrana populaþiei provine, în bunã parte, din producþia proprie a
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gospodãriilor þãrãneºti, fiind pregãtitã zilnic, prin metode tradiþionale, urbanizarea impune procurarea de hranã uneori îndelung ºi complex procesatã
industrial, având proprietãþi (cel puþin aparent) superioare alimentelor
pregãtite în mod tradiþional. Toate aceste elemente de industrializare ºi
modernizare a sectorului alimentar au evoluat totuºi, adesea, în detrimentul
asigurãrii prospeþimii produselor din alimentaþia consumatorilor din oraºe.
Dincolo de aceasta însã, modernizarea sectorului alimentar a contribuit,
într-adevãr, la modificarea preferinþelor orãºenilor, care au avut posibilitatea
sã opteze pentru o varietate mai mare de produse alimentare (Uusitalo Ulla,
Pietenen Pirjo, Puska Pekka, 2002). Dar dacã varietatea crescutã a
alimentaþiei a adus o îmbunãtãþire a conþinutului nutritiv al hranei, pe de altã
parte, aceasta a însemnat ingerarea unor alimente cu mai multe grãsimi,
sare, zahãr ºi produse rafinate, ceea ce a contribuit la creºterea rapidã a
ratelor de obezitate ºi de boli cronice.
Urbanizarea a determinat schimbãri nu numai în structura ocupaþionalã a populaþiei, ci ºi a mãririi intensitãþii muncii. De asemenea, a crescut
timpul ºi numãrul de activitãþi orientate ocupaþional (durata ºi intensitatea
activitãþilor din sectorul educaþional, duratele petrecute cu transportul la ºi
de la locul de muncã etc.), pe seama timpului liber. A devenit un fapt
obiºnuit ca oamenii sã serveascã masa în oraº sau sã consume hranã gata
preparatã, cumpãratã de la magazine specializate. Acest fenomen a
micºorat dramatic controlul direct al consumatorului asupra elementelor
nutritive ingerate, ca ºi asupra proprietãþilor discrete ale alimentelor.
Tendinþele de globalizare au dus la modificarea naturii interacþiunilor
umane în multe domenii ale vieþii (politicã, relaþii instituþionale, economie,
comerþ, societate º.a.) (Lee, 2000, în J. Owen, 2002). O consecinþã directã
a procesului de globalizare a fost expansiunea ofertei de bunuri de consum
– inclusiv alimentare – ºi creºterea nivelului general al consumului.
Asemenea fenomene au fost corelate cu dinamica veniturilor populaþiei,
fiind favorizate de creºterea generalã a acestora, dar ºi cu creºterea masivã
a accesului populaþiei la serviciile de sãnãtate ºi de salubritate publicã.
Acþiunea conjugatã a acestora, de-a lungul ultimelor cinci-ºase decenii, a
determinat accentuarea controlului public asupra incidenþei bolilor
infecþioase la nivel mondial. În asemenea condiþii totuºi, nu au întârziat sã
aparã unele consecinþe negative ale fenomenelor de supraconsum
alimentar ºi de artificializare a alimentaþiei, prin creºterea riscului de apariþie
a bolilor cronice, netransmisibile.
Politicile alimentare ale statelor dezvoltate, ce vizeazã în special modernizarea tehnologiilor de procesare a alimentelor, au influenþat, cel puþin
marginal, ºi þãrile sãrace. Este vorba despre introducerea pe pieþele acestora a substituenþilor chimici utilizaþi în industria alimentarã a þãrilor dezvol-
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tate. Ca urmare, modelele de consum alimentar actuale din majoritatea
þãrilor lumii sunt puternic alterate, prin raportarea lor la modelele alimentare
din þãrile dezvoltate, care pledeazã puternic în detrimentul modelelor
tradiþionale. Astfel, în modelele alimentare dominante ale þãrilor în curs de
dezvoltare se poate constata o creºtere aportului de carne ºi grãsimi (saturate), de alimente procesate, de alcool ºi tutun, de preparate alimentare
instant, de alimente tip fast-food (B.M. Popkin, S.H. Horton, K. Soowon, The
Nutrition Transition and Prevention of Diet – Related Diseases în Asia and
the Pacific, Food and Nutrition Bulletin, Vol. 22, No. 4, United Nations
University Press, 2001, citat de Teraso S. Tullao, 2002).
Concomitent cu expansiunea companiilor multinaþionale pe pieþele
multor þãri, mai ales a celor în curs de dezvoltare, s-a produs ºi o absorbþie
a culturii fast-food, promovatã de statele dezvoltate. Adoptarea fast-foodului ca model de alimentaþie publicã a fost favorizatã de schimbãrile, în
sensul modernizãrii, a calitãþii vieþii de muncã ºi a calitãþii vieþii de familie din
þãrile în curs de dezvoltare. Datoritã cererii mãrite de forþã de muncã
necalificatã ºi participãrii tot mai extinse a femeilor la diferite activitãþi în
afara gospodãriei, stilurile de viaþã familiale au evoluat în sensul reducerii
contactelor sociale dintre membrii acesteia, ceea ce a însemnat reducerea
numãrului de mese în comun ºi reducerea timpului alocat pentru prepararea
hranei tradiþionale. Copiii ai cãror pãrinþi s-au angajat în muncã s-au vãzut
nevoiþi sã consume hranã gata preparatã, procuratã de la unitãþile
alimentare fast-food (alimente gãtite rapid, în avans, vrac, pãstrate la cald
sau reîncãlzite la cerere). Asemenea produse au devenit tot mai larg
solicitate de toate categoriile de consumatori, ceea ce a dus la rãspândirea
restaurantelor de acest tip în lume, inclusiv în þara noastrã. La dezvoltarea
amplã a reþelelor de restaurante de tip fast-food au contribuit aparentele
avantaje pe care le prezintã asemenea soluþii, adresate problemei alimentaþiei publice: standardizarea preparatelor culinare, reducerea costurilor de
producþie, ameliorarea gustului ºi aspectului alimentelor, servirea rapidã,
asigurarea unei bune igiene ºi a unei atmosfere neprotocolare.
Alimentaþia publicã de tip fast-food implicã însã ºi o serie de dezavantaje majore. Menþionãm, în primul rând, prezenþa aditivilor alimentari în
preparate pentru pãstrarea proprietãþilor senzoriale ale acestora, cu
repercusiuni asupra sãnãtãþii consumatorilor ºi, în al doilea rând, orientarea
preferinþelor consumatorilor (prin pervertirea gustului acestora) cãtre
preparatele culinare universale intens aditivate, în detrimentul bucãtãriei
tradiþionale de tip organic.
Acumularea unor evidenþe tot mai convingãtoare asupra efectelor
nedorite ale alimentaþiei de tip fast-food a dus, în cele din urmã, la rostirea
publicã deschisã a adevãrului privind deficienþele ascunse ale acesteia, prin
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intermediul unor campanii de informare a populaþiei, susþinute de nutriþioniºti. Acestea au fãcut larg cunoscute pericolele induse de hrana nesãnãtoasã oferitã de restaurantele de acest tip, ceea ce a determinat adaptarea,
într-o oarecare mãsurã, a serviciilor respective la exigenþele cererii, prin
diversificarea ofertei. În acest sens, lanþurile de restaurante de acest tip au
acceptat, în ultima vreme, sã renunþe mai ales la grãsimile saturate din
preparatele lor (Radu M. Olinescu, 2005, p. 80). Ca urmare, au apãrut fastfood-uri ecologice, iar în urma campaniilor pentru o hranã mai sãnãtoasã
fast-food-urile consacrate a trebuit sã-ºi ecologizeze meniurile. Totuºi, în
Bucureºti, unde sunt cele mai multe astfel de unitãþi de alimentaþie publicã
din România, populaþia nu pare foarte sensibilã la campaniile de informare
asupra nocivitãþii produselor fast-food, iar topul preferinþelor este încã
dominat de fast-food-urile clasice, respectiv KFC, Mc Donald’s sau Pizza
Hut (România liberã nr. 5389/10-11 noiembrie 2007, p. 24-25).
Un alt stil de alimentaþie modernã, cunoscutã sub denumirea de junkfood, cuprinde produse de tip chips, snacks, sticks, bãuturi carbogazoase
º.a. Conþinutul acestora, caracterizat printr-un nivel ridicat de grãsimi
saturate, sare, conservanþi, potenþatori de aromã, stabilizatori º.a., asigurã
un gust plãcut produselor respective, ceea ce le face agreate de consumatori, în general, ºi de copii, în special. De aici rezultã ºi dezavantajele
produselor junk-food: ele pervertesc gustul consumatorilor, dar mai ales al
copiilor, cu atât mai mult cu cât simþul gustativ al acestora este în formare.
În plus, aºa cum sunt de pãrere specialiºtii, prin numeroºii aditivi pe care le
conþin, produsele de tip fast-food ºi junk-food influenþeazã sãnãtatea,
generând, în unele cazuri, disfuncþii metabolice serioase.
O replicã la stilul fast-food a constituit-o aºa-numita miºcare slowfood, apãrutã în Italia în anul 1986, care are astãzi peste 80.000 de membri
din peste 100 de þãri. Aceastã miºcare de combatere a fast-food-ului susþine
bucãtãria tradiþionalã, asociatã cu cultura plantelor ºi creºterea animalelor în
interiorul ecoregiunilor (http://www.en.wikipedia.org).
Miºcarea slow-food ºi-a propus, între altele, urmãtoarele obiective:
 pãstrarea ºi promovarea preparatelor culinare locale ºi tradiþionale;
 celebrarea bucãtãriei locale în cadrul regiunilor;
 promovarea educaþiei gustului;
 educarea consumatorilor privind riscurile alimentaþiei de tip fastfood;
 promovarea de programe politice pentru susþinerea fermelor familiale;
 politici agricole pentru dezvoltarea agriculturii organice.
Miºcarea slow-food are ca þintã, în principal, atragerea tineretului,

90
pentru ca acesta sã conºtientizeze pericolele la care se expune prin
consumul de fast-food.
Cercetãrile ºtiinþifice din domeniile economic, medical, social ºi ecologic relevã faptul cã hrana, prin calitatea ºi cantitatea sa, influenþeazã toate
sectoarele vieþii. Accesul la o hranã echilibratã din perspectiva principiilor
nutritive este “un drept fundamental al omului ºi o condiþie a dezvoltãrii
socioeconomice” (Gh. Mencinicopschi, 2001, p. 119). De calitatea hranei
depinde, în cea mai mare mãsurã, sãnãtatea populaþiei, fapt care explicã
preocuparea pentru îmbunãtãþirea permanentã a acesteia ºi cooperarea
între diferite domenii ale ºtiinþei în acest sens. Diverºi specialiºti în
prognozã socialã apreciazã cã preocuparea cea mai importantã a viitorului
va fi sãnãtatea oamenilor - definitã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
drept “starea generalã de bine, la nivel fizic, mental, ecologic ºi spiritual”
(Calivita Internationl Lifestyle Magazin, iulie-august 2007, p. 8).
Potrivit cercetãrilor medicale, stilul de viaþã influenþeazã calitatea vieþii
în cea mai mare mãsurã (40-45 de procente), comparativ cu alþi factori, cum
ar fi: moºtenirea geneticã (21-25 de procente), mediul înconjurãtor,
poluarea ºi încãlzirea globalã (15-20 de procente) sau calitatea serviciilor
medicale (15-20 de procente) (Calivita International Lifestyle Magazin, iulieaugust 2007, p. 8).
C. Ionescu-Târgoviºte, reputat specialist în boli de nutriþie, apreciazã
cã, din cauza stilurilor de viaþã dominante actuale, o mare parte a populaþiei
din România prezintã tulburãri complexe ale metabolismului, acesta fiind
influenþat advers prin mutaþiile majore ºi rapide survenite în modul de
alimentaþie ºi prin deficitul de activitate fizicã. Creºterea alarmantã a
morbiditãþii ºi mortalitãþii populaþiei, în ultimele decenii, prin boli cardiovasculare ºi diferite forme de cancer, constituie un semnal de alarmã pentru
întreaga societate (C. Ionescu-Târgoviºte, 2004).
Mutaþiile survenite în modul de alimentaþie sunt determinate, în primul
rând, de prelucrarea excesivã a materiilor prime alimentare, de producerea
unor preparate rafinate mult prea bogate caloric ºi în principii nutritive,
precum vitaminele sau substanþele minerale (pentru populaþia predispusã la
sedentarism). Un impact deosebit în acest sens îl are ºi necesitatea de a
realiza ºi manipula, în industria alimentarã, mari cantitãþi de produse
alimentare, ceea ce implicã utilizarea a numeroºi aditivi chimici de sintezã
(E-uri), datã fiind necesitatea conservãrii acestora.
În anii 2007-2008, a fost declanºatã o nouã ºi puternicã ofensivã, în
sensul diminuãrii listei E-urilor admise legal pentru a fi utilizate în industria
alimentarã, ca urmare a recunoaºterii tot mai largi a nocivitãþii acestora
pentru sãnãtatea consumatorilor.

Efecte ale alimentaþiei moderne
asupra sãnãtãþii populaþiei
Progresele reale ce au avut loc pe plan economic, social ºi medical
din ultimul secol, dar mai ales din ultimele decenii, au determinat, la nivel
mondial, micºorarea incidenþei bolilor transmisibile ºi creºterea incidenþei
bolilor netransmisibile, care au devenit astfel principalele cauze de morbiditate ºi mortalitate în þãrile dezvoltate. În prezent, bolile netransmisibile,
împreunã cu accidentele ºi violenþa determinã circa 60 de procente din
mortalitatea mondialã.
Principalele probleme de sãnãtate, în a cãror declanºare un rol important ºi direct îl joacã alimentaþia nesãnãtoasã, sunt maladiile cardiovasculare, diferitele forme de neoplasm, diabetul zaharat ºi obezitatea.
Frecvenþa acestor afecþiuni a crescut mult în ultimele decenii. Mortalitatea
prin boli cardiovasculare ocupã astãzi primul loc la nivel mondial. Conform
datelor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, în anul 2002, circa 29,3 procente
din numãrul deceselor înregistrate pe glob erau datorate bolilor cardiovasculare (http://www.who.int/healthinfo/statistics).
Bolile cardiovasculare ºi neoplasmele sunt principalele cauze ale
mortalitãþii ºi în þãrile UE-27. Eurostat Yearbook 2006 indicã, la nivelul
statelor UE-25, pentru anul 2004, valori înalte ale ratelor mortalitãþii cauzate
de diverse forme de neoplasm (187,7 cazuri/100.000 de locuitori) ºi de
maladiile cardiovasculare (106,1 cazuri/100.000 de locuitori).
În ceea ce priveºte România, datele statistice pentru anul 2004
relevã, de asemenea, valori mari ale ratei mortalitãþii generate de bolile
cardiovasculare (228,4 cazuri/100.000 de locuitori - valoare mai mult decât
dublã faþã de media europeanã) ºi cancer (178,0 cazuri/100.000 de
locuitori).
Tabelul nr. 7 - Rata mortalitãþii standardizate (la 100.000 de locuitori),
la unele boli, în anul 2004

Uniunea Europeanã
România

Cancer
187,7
178,0

Cauze ale mortalitãþii
Boli de inimã
106,1
228,4

Diabet
13,9
8,3

Sursa: Eurostat Yearbook 2006-07. The Statistical Office of the European Communities
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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Alimentaþia neraþionalã are un rol determinant în creºterea incidenþei
bolilor de nutriþie, precum diabetul ºi obezitatea. Neconcordanþa pe termen
lung dintre categoriile de alimente consumate, parametrii metabolici ºi
consumul de energie poate duce la dereglãri nutritive grave. Spre exemplu,
un consum mare de dulciuri ºi fãinoase poate duce la apariþia diabetului
zaharat. Or, se constatã cã, numai în cursul ultimei generaþii, consumul
mondial de zahãr a crescut de 5-6 ori, ceea ce explicã incidenþa ridicatã a
diabetului la nivel mondial (http://www.boli-medicina.com). Potrivit datelor
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, peste 170 de milioane de oameni
sufereau de diabet zaharat, în anul 2000, numãrul acestora urmând a fi mai
mult decât dublu în anul 2030 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets).
În viitor, cele mai afectate de aceastã maladie vor fi þãrile în curs de
dezvoltare, unde vor apãrea aproximativ 80 de procente dintre noile cazuri,
în special la grupele de vârste cuprinse între 45 ºi 64 de ani. Þãrile aflate
într-o asemenea situaþie vor avea, pe de o parte, o populaþie bogatã ce va
adopta un stil de viaþã excesiv, nesãnãtos, iar pe de altã parte, o populaþie
sãracã, având o nutriþie dezechilibratã ºi insuficientã (http://www.presspromedic.ro). Datoritã diabetului, în anul 2005, s-au produs 1,1 milioane de
decese la nivel mondial (http://www.who.int). Aceastã cifrã subestimeazã
totuºi masiv efectele sociale ale diabetului, întrucât acesta genereazã, de
multe ori, o serie de cauze ale declanºãrii altor afecþiuni (cardiovasculare
sau renale). Mortalitatea din cauza diabetului zaharat s-a manifestat în
proporþie de aproape 80 de procente în þãri unde populaþia realizeazã
preponderent venituri relativ mici, unde a avut loc ºi un proces de adoptare
pe scarã largã a alimentaþiei moderne.
Relaþia directã dintre alimentaþie – ca factor de risc – ºi apariþia
diabetului zaharat este evidenþiatã ºi de morbiditatea din unele state
europene. Potrivit Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, în anul 2000, în Italia,
diabetul afecta 7,3 procente din populaþie, în Germania – 3,2 procente, în
Regatul Unit ºi Irlanda de Nord – 3 procente, iar în Franþa – 2,9 procente
(www.who.int/diabetics/facts/world-figures/eu/index4.html).
În România, în anul 2007, erau înregistraþi aproximativ 500.000 de
bolnavi diabetici (circa 2,5 procente din populaþia þãrii), peste 95 de
procente dintre aceºtia având diabet de tip II. Aceasta fiind o afecþiune în
mod cert subdiagnosticatã, este de aºteptat ca, în România, numãrul real al
bolnavilor de diabet sã fie de peste 1 milion, anual înregistrându-se circa
50.000 de cazuri noi (http://www.glucometru.ro), în condiþiile în care,
înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial, frecvenþa acestei boli era de doar
0,5 procente din totalul populaþiei (http://www.boli-medicina.com).
Bilanþul Programului Naþional de Evaluare a Stãrii de Sãnãtate a
Populaþiei, demarat de Ministerul Sãnãtãþii Publice în anul 2007, aratã cã, în
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primele trei luni de la iniþierea acestuia, 23,4 procente din populaþia
examinatã prezenta diferite grade de risc pentru boala diabeticã de tip II.
Prof. dr. Nicolae Hâncu, preºedintele Federaþiei Române de Diabet apreciazã cã “ceea ce s-a identificat prin intermediul acestui program este îngrijorãtor ºi alarmant, pentru cã procentul este deja foarte mare, iar programul
încã nu s-a finalizat” (Jurnalul Naþional, Oana Antonescu, 2007, p. 19).
Supraponderabilitatea ºi obezitatea. Alimentaþia nesãnãtoasã (în
exces), pe fondul deficitului de miºcare, induce nu numai serioase riscuri de
îmbolnãvire, ci mãreºte ºi greutatea corporalã.
Supraponderabilitatea ºi obezitatea mãresc riscul bolilor cronice,
netransmisibile, micºorând speranþa de viaþã ºi afectând advers calitatea
vieþii.
Supraponderabilitatea reprezintã depãºirea cu 3-5 kg a greutãþii
optime a unei persoane (Radu M. Olinescu, 2005).
Obezitatea este o boalã metabolicã, manifestatã prin acumularea
excesivã de grãsimi în organism. În cazul obezitãþii, excesul ponderal poate
depãºi 20 de procente din greutatea idealã a persoanei în cauzã (I. Mincu,
D. Baboia, 1975, p. 341).
În prezent, statisticile internaþionale aratã cã, în lume, sunt peste un
miliard de adulþi supraponderali, dintre care aproximativ 300 de milioane
sunt obezi (http://www.presspro-medic.ro). Numeroase publicaþii relevã
acest fenomen îngrijorãtor. De exemplu, în revista “Cali News”, Nutriþie ºi
Sãnãtate (anul XI, nr. 1, 2007), se afirmã cã atât în Statele Unite ale
Americii, cât ºi în Europa supraponderabilitatea ºi obezitatea au atins
proporþii endemice. În jur de 65 de procente dintre americani sunt
supraponderali, iar 31 de procente sunt obezi (Harvard Medical School,
2003, http://www.intelihealth.com).
În Europa, 27 de procente dintre bãrbaþi ºi 38 de procente dintre
femei sunt afectaþi de obezitate, ceea ce creºte riscul ca aceºtia sã dezvolte
una sau alta dintre formele de diabet, boli de inimã sau diferite forme de
cancer (http://www.fermierul.ro).
Supraponderabilitatea ºi obezitatea afecteazã nu numai populaþia
adultã, ci ºi copiii ºi adolescenþii. Începând din anii ’80, numãrul copiilor
supraponderali s-a dublat, iar numãrul adolescenþilor obezi s-a triplat,
aceastã situaþie fiind asociatã cu schimbarea modelelor alimentare
dominante, prin introducerea în consum a unor alimente nesãnãtoase
(Nutriþie ºi Sãnãtate, anul XI, nr. 1, 2007).
SUA, ca ºi alte state ce au importat caracteristicile culturii alimentare
americane, constituie un exemplu în acest sens.
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Tabelul nr. 8 - Tendinþe de supraponderabilitate la copiii
ºi la adolescenþii din SUA (procente)
Grupa de vârstã
2-5 ani
6-11 ani
12-19 ani

Perioada
1976-1980
5,0
6,5
5,0

2003-2004
13,9
18,8
17,4

Sursa: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/trend/index/htm.

Dacã, în perioada 1976-1980, la nivel global, ponderea copiilor
supraponderali era de 5 procente la grupa de vârstã de 2-5 ani ºi de 6,5
procente la cei de 6-11 ani, în perioada 2003-2004 a avut loc, practic, o
triplare a acestora, ajungând la 13,9 ºi, respectiv, 18,8 procente. Aceeaºi
tendinþã spre obezitate s-a înregistrat ºi în rândurile adolescenþilor (grupa
de vârstã de 12-19 ani), care, de la 5 procente, în intervalul 1976-1980, au
ajuns la 17,4 procente, în perioada 2003-2004.
Nutriþioniºtii precizeazã cã, ºi în cazul copiilor care consumã alimente
hipocalorice ºi bãuturi dietetice, existã riscul de a deveni supraponderali sau
obezi, deoarece aceºtia manifestã tendinþa de a compensa, prin consumul
unei cantitãþi mai mari de alimente ingerate, conþinutul mai scãzut de calorii
al acestora.
În jur de unul din patru copii supraponderali au tendinþa de a dezvolta
diabet de tip II, iar 60 de procente dintre ei prezintã deja riscul pentru o
boalã de inimã. Þãrile occidentale au fost primele în care obezitatea a atins
proporþii alarmante. Aceastã maladie a atins însã ºi statele în curs de
dezvoltare, în mãsura în care acestea au adoptat anumite practici
alimentare, bazate pe o hranã grasã ºi dulce.
România nu face nici ea excepþie, dovadã cã, în anul 2003, peste 40
de procente din populaþie era supraponderalã, iar aproximativ 10 procente
din aceasta era obezã (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). “Mulþi privesc
aceasta ca pe o problemã ce afecteazã doar estetic individul, fãrã a lua în
considerare multitudinea de boli asociate unei asemenea condiþii. Adulþii
supraponderali sunt mai expuºi riscului de moarte prematurã ºi riscului de a
dobândi unele dizabilitãþi. Riscurile la adresa sãnãtãþii cresc proporþional cu
agravarea obezitãþii” (Nutriþie ºi Sãnãtate, anul XI, nr. 1, 2007, p. 4).
Obezitatea determinã creºterea riscului de a dezvolta o serie de
afecþiuni cu potenþial ridicat de mortalitate, precum: hipercolesterolemia,
hipertensiunea arterialã, diabetul de tip II, insuficienþa cardiacã congestivã,
atacul vascular cerebral (AVC), anumite tipuri de cancer etc. Obezitatea
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este responsabilã de 10-13 procente dintre decesele înregistrate în diferitele
state europene, iar costurile cu serviciile de sãnãtate implicate de aceste
boli variazã între 2 ºi 8 procente din bugetele de sãnãtate naþionale
(http://www.eurowho.int/obesity).
Recunoscând gravitatea deosebitã a problemei nutriþiei inadecvate,
corelatã cu povara bolilor cronice, a 57-a Adunare Mondialã a Sãnãtãþii din
2004 a aprobat Strategia Globalã a Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii pentru
dietã, activitate fizicã ºi sãnãtate. Obiectivele acestei strategii au în vedere
iniþierea unor acþiuni multisectoriale de reducere a factorilor de risc pentru
bolile netransmisibile, prin încurajarea politicilor de nutriþie naþionale,
corelate cu desfãºurarea unor programe de activitãþi fizice
(http://www.eurowho.int/obesity).
Pe continentul european, politicile de alimentaþie ºi nutriþie se
bazeazã pe douã planuri de acþiune aprobate de Comitetul Regional al
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS) pentru Europa.
Primul Plan de Acþiune pentru Politici de Alimentaþie ºi Nutriþie pentru
Regiunea Europeanã a OMS (2000-2005) a avut în vedere dezvoltarea de
politici legate de alimentaþie ºi nutriþie în statele membre, însã
implementarea pare sã nu fi avut efectele aºteptate.
Al doilea Plan de Acþiune European pentru Politica Alimentaþiei ºi Nutriþiei (2007-2012), al cãrui proiect a fost prezentat spre aprobare Comitetului Regional pentru Europa, în septembrie 2007, cuprinde un set coerent de
acþiuni în domeniul nutriþiei, în urmãtoarele domenii:
 supravegherea/controlul obezitãþii în perioada copilãriei;
 reducerea presiunii promoþionale vizând alimentaþia copiilor;
 reducerea consumului de sare, zahãr ºi grãsimi.
Problemele de sãnãtate generate de obezitate au fost larg dezbãtute
ºi la al zecelea Congres Internaþional pentru Obezitate, din 3-8 septembrie
2006, de la Sydney, unde au participat reprezentanþi din circa 370 de þãri.
Cu prilejul respectiv s-a subliniat faptul cã obezitatea a cãpãtat proporþiile
unei maladii de larg impact social. Experþii participanþi la congres au ajuns la
concluzia necesitãþii regândirii din temelii a politicilor alimentare ce
încurajeazã producerea de alimente bogate în zahãr ºi materii grase
(http://www.fermierul.ro).
Pentru a combate obezitatea, deputaþii europeni au propus statelor
membre ºi Comisiei Europene zece mãsuri, dupã cum urmeazã:
1. recunoaºterea oficialã a obezitãþii drept boalã cronicã pentru a
împiedica discriminarea persoanelor obeze;

96
2. identificarea de oportunitãþi rentabile pentru asocierea serviciilor
de sãnãtate cu industria alimentarã;
3. prevenirea ºi monitorizarea obezitãþii trebuie sã facã parte din viaþa
oamenilor, din perioada prenatalã ºi pânã la vârste înaintate;
4. recunoaºterea faptului cã educaþia în domeniul alimentaþiei ºi
sãnãtãþii, de la vârste fragede, este esenþialã pentru prevenirea
excesului de greutate ºi a obezitãþii;
5. deoarece copiii îºi petrec cea mai mare parte a timpului la ºcoalã,
mediul ºcolar trebuie sã încurajeze copiii sã-ºi dezvolte gusturile,
în sensul adoptãrii unei alimentaþii sãnãtoase;
6. alocarea de fonduri suficiente ºcolilor pentru ca acestea sã asigure
copiilor mâncare proaspãt gãtitã;
7. crearea de suficiente facilitãþi ºcolare la dispoziþia copiilor, pentru
ca aceºtia sã se angajeze în activitãþi sportive ºi fizice;
8. suspendarea publicitãþii pentru alimentele bogate în grãsimi, zahãr
ºi sare, adresate copiilor, sub toate formele (mesaje pe telefoane
mobile, jocuri on line etc.) ºi sponsorizarea publicã a construirii
unui numãr suficient de terenuri de joacã;
9. publicitatea pentru articolele alimentare destinate copiilor sã fie
gestionatã la nivelul UE, prin revizuirea Directivei “Televiziune fãrã
frontiere”;
10.introducerea etichetãrii nutriþionale pe toate bãuturile ºi produsele
alimentare pentru copii.
Sursa: http://www.fermierul.ro.

Reacþia instituþiilor europene la pandemia obezitãþii s-a concretizat în
adoptarea, în martie 2007, de cãtre Parlamentul European, a unui Raport
asupra prevenirii excesului de greutate ºi a obezitãþii. Principalele soluþii
propuse în cadrul acestui raport au fost promovarea unei alimentaþii
sãnãtoase ºi a activitãþii fizice sistematice.
Îngrijorarea privind evoluþia obezitãþii este în creºtere ºi în þara noastrã, în special în rândurile specialiºtilor în boli de nutriþie ºi cardiovasculare.
Dar, deoarece mass-media promoveazã la modul formal ºi cu totul
neconvingãtor practicarea unei alimentaþii fãrã sare, zahãr ºi grãsimi în
exces, conºtiinþa publicã este departe de a se schimba prin asemenea
mesaje. Influenþarea acesteia s-ar putea face numai prin promovarea unor
clipuri publicitare inteligente, convingãtoare, printr-o educaþie consecvent
susþinutã, la toate nivelurile generaþionale, de cãtre diverse instituþii ºi prin
toate mijloacele posibile.
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În acelaºi scop, este nevoie de iniþierea ºi aplicarea unor politici consistente de reglementare a industrializãrii produselor alimentare, adresate
nu numai copiilor, ci ºi adulþilor, însoþite de responsabilizarea severã a
agenþilor economici implicaþi în producþia industrialã de alimente ºi bãuturi,
în privinþa calitãþii ºi compoziþiei acestora.

Agricultura ecologicã,
premisã a alimentaþiei sãnãtoase
Spre deosebire de agricultura convenþionalã, agricultura ecologicã se
bazeazã pe respectarea unor reguli ºi principii de producþie stricte,
specificate în legislaþia Uniunii Europene. Aceasta produce hranã mult mai
curatã, mai adecvatã metabolismului uman ºi deci mai sãnãtoasã, fiind
totodatã în deplinã armonie cu dezideratele de conservare a mediului,
respectând natura ºi legile ei (http://www.mapam.ro). Agricultura ecologicã
nu recurge la utilizarea de substanþe chimice de sintezã (fertilizatori,
pesticide etc.) pentru mãrirea randamentului agricol. Toate acestea au
impulsionat, în ultimele douã decenii, practicarea agriculturii ecologice în
aproape toate þãrile lumii, suprafaþa cultivatã organic fiind în creºtere. Ca
urmare, agricultura ecologicã a devenit astãzi unul dintre cele mai dinamice
sectoare ale agriculturii mondiale.
La nivel global, terenul agricol cultivat ecologic, în anul 2005, era estimat la aproximativ 30,5 milioane ha (http://www.organicworld.net/images/
2007/bigtitelgrafik-sw.gif), cu 13,1 procente mai mult decât în anul 2003,
când se aproximau 26,5 milioane ha (ec.europa.eu/agriculture/qual/organic).
Cea mai mare suprafaþã agricolã cultivatã ecologic, aproximativ 11,8
milioane ha (38,7 procente din totalul suprafeþei, la nivel mondial), se gãseº-te
în Australia-Oceania, reprezentând terenuri înierbate utilizate ca pãºuni.
Tabelul nr. 9 - Terenuri agricole cultivate ecologic,
la nivel mondial, în anul 2005
Continentul
Suprafaþa (milioane ha) Procente din total terenuri agricole
Africa
0,9
3,0
America de Nord
2,2
7,2
America Latinã
5,8
19,0
Asia
2,9
9,5
Australia ºi Oceania
11,8
38,7
Europa
6,9
22,6
Total
30,5
100,0
Sursa: SOEL – FiBL Survey 2007 (www.organic-world.net/2007.asp).

Agricultura ecologicã este practicatã în peste 2.000 de ferme, pentru
a satisface astfel cererea crescândã de hranã organicã ºi fibre textile din
Europa, Asia (în special, Japonia) ºi America de Nord (Wiler Helga, Minou
Yussefi, 2004).
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În America Latinã, agricultura ecologicã este practicatã în aproximativ
150.000 de ferme, ce deþin o suprafaþã de 5,8 milioane ha (19 procente din
totalul suprafeþei agricole ecologice la nivel mondial). Din aceasta,
Argentina utilizeazã peste 3 milioane ha, preponderent ca pãºuni.
ªi America de Nord a înregistrat o creºtere a sectorului organic al
agriculturii, având în prezent o suprafaþã de 2,2 milioane ha cultivate
ecologic (7,2 procente din terenul agricol, deþinut de circa 105.000 de
ferme), ca urmare a implementãrii standardelor ecologice la nivel naþional,
în anul 2007.
Interesul pentru agricultura ecologicã este în creºtere ºi în Asia, unde
terenurile cultivate organic ocupã o suprafaþã de 2,9 milioane ha (9,5
procente din terenul cultivat ecologic la nivel mondial). În Asia, dezvoltarea
acestui sector este extrem de inegalã. China se remarcã prin cea mai mare
suprafaþã cultivatã ecologic (peste 2 milioane ha), în timp ce Japonia
exceleazã prin cea mai mare piaþã de consum a produselor organice.
Africa deþine cea mai micã pondere din totalul mondial al suprafeþei
agricole destinate culturilor organice – 0,9 milioane ha, adicã 3 procente. Cu
excepþia unor þãri ca Egipt ºi Africa de Sud, producþia certificatã ecologic din
Africa este relativ subdezvoltatã, fiind adaptatã masiv cerinþelor de export.
Tabelul nr. 10 - Repartiþia ºi dinamica suprafeþelor agricole cultivate
ecologic ºi în conversie în unele þãri europene în anul 2005
Þara
Italia
Spania
Germania
Regatul Unit
Franþa
Austria
Elveþia
Republica Cehã
Portugalia
Suedia
Ungaria
Letonia
România*

Suprafaþa cultivatã ecologic (ha)
1.069.462
807.569
807.406
608.952
560.838
360.369
288.737
254.982
233.459
222.268
128.576
118.612
110.400

2005/2004 (procente)
12
10
5
-12
5
5
16
-3
8
1
-3
354
33

*Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, http://www.mapam.ro.
Sursa: Eurostat Organic Farming Statistics, citat de Lourdes Llorens Abando, E. RohnerThielen, Different organic farming patterns with EU-25, Statistics in focus,
69/2007.
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Europa, cu o agriculturã ecologicã ce deþine 6,9 milioane ha,
respectiv 22,6 procente din totalul suprafeþei agricole utilizate ecologic la
nivel mondial, se situeazã pe locul al doilea în lume. În anul 2005, cele mai
importante þãri cu agriculturã ecologicã erau: Italia (1.069.462 ha), Spania
(807.569 ha), Germania (807.406 ha), Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord (608.952 ha), Franþa (560.838 ha). Cu unele excepþii, cum
sunt Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, Republica Cehã sau
Ungaria, în Europa s-a înregistrat un trend ascendent al suprafeþelor
cultivate în regim ecologic, în acest trend încadrându-se ºi România.
Þara noastrã considerã agricultura ecologicã o niºã deosebit de profitabilã, prin care poate pãtrunde cu produsele naþionale pe piaþa mondialã ºi,
în special, europeanã ºi prin care poate promova o agriculturã durabilã.
Deºi în þãrile din Comunitatea Europeanã reglementãrile legislative
privind practicarea agriculturii ecologice au apãrut încã din anii ’70, în
România, producþia de tip ecologic a fost reglementatã juridic începând abia
cu anul 2000.
Viitorul agriculturii ecologice din România este legat de oportunitãþile
de care dispune þara noastrã în aceastã privinþã, ºi anume:
- soluri fertile ºi productive;
- un nivel scãzut de chimizare ºi tehnologizare, în comparaþie cu
þãrile puternic industrializate;
- o agriculturã tradiþionalã, bazatã pe utilizarea de tehnologii curate;
- posibilitatea delimitãrii de perimetre ecologice, nepoluate, unde sã
se aplice practicile agriculturii ecologice;
- avantaj competitiv ºi comparativ;
- cererea de produse ecologice în creºtere.
Sursa: R. Grãdinariu, T. Aldescu, 2006, http://www.ccib.ro/documents CCIB/mapam.

Menþionãm, în acest sens, Ordonanþa de Urgenþã nr. 34/2000 care
defineºte producþia ecologicã, termenii de specialitate folosiþi în producþia ºi
procesarea ecologicã, principalele reguli de producþie ecologicã, etichetarea, sistemul de inspecþie ºi certificare etc. Potrivit acestui act legislativ, prin
producþie ecologicã se înþelege activitatea prin care se obþin “produse agroalimentare fãrã utilizarea produselor chimice de sintezã, în conformitate cu
regulile stabilite..., care respectã standardele, ghidurile ºi caietele de sarcini
naþionale ºi sunt atestate de un organism de inspecþie ºi certificare înfiinþat
în acest scop” (art. 1, alin. 1).

101
Ca urmare a creºterii cererii pentru produse ecologice din þara
noastrã, precum ºi a interesului mare al producãtorilor pentru obþinerea unor
astfel de produse, datoritã preþurilor mai ridicate, suprafeþele cultivate în
regim ecologic în þara noastrã s-au mãrit de la 17.438 ha în anul în anul
2000, la 57.200 ha în 2003 ºi la 143.000 ha în 2006. Cu toatã aceastã
creºtere, se apreciazã cã suprafaþa de teren cultivatã în România în regim
ecologic este încã prea micã (circa 1 procent din suprafaþa agricolã a þãrii care este de 14,82 de milioane ha).
Potrivit datelor Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, pânã în
anul 2013, se prognozeazã pentru România o suprafaþã cultivatã ecologic
de 754.000 ha, adicã 5 procente din totalul suprafeþei agricole
(http://www.stiri.portal.ro/economie, 45491, 10.8.2007).
Datele statistice ale Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale aratã
cã, la nivelul anului 2006, în structura terenurilor agricole din categoria celor
ecologice, cea mai mare suprafaþã – 51.200 ha (35,8 procente) – era ocupatã cu pãºuni ºi plante furajere. Acestea erau urmate de suprafeþele de pe
care se colecta florã spontanã – 38.700 (27 de procente), de suprafeþele
cultivate cu plante oleaginoase ºi proteice – 23.872 ha (16,7 procente),
precum ºi de cele cultivate cu cereale – 16.310 ha (11,4 procente).
Tabelul nr. 11 - Evoluþia suprafeþelor ºi efectivelor de animale
în agricultura ecologicã din România, în intervalul 2000-2006
Specificare

U.M.

Realizat în anul
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ha 17.438 28.800 43.850 57.200 73.800 110.400 143.000

1. Suprafaþa totalã, din
care:
Cereale
ha
Pãºuni ºi plante furajere
ha
Oleaginoase ºi proteice
ha
Legume
ha
Fructe (viºine, cireºe, mere)
Colectare florã spontanã
ha
Alte culturi
ha
2. Animale, din care:
Vaci lapte
cap.
Ovine ºi caprine
cap.
Gãini ouãtoare
cap.

4.000 8.000 12.000 16.000 20.500 22.100 16.310
9.300 14.000 20.000 24.000 31.300 42.300 51.200
4.000 6.300 10.000 15.600 20.100 22.614 23.872
38
100
700
200
300
440
720
50
100
200
432
292
50
100
300
400
500 17.630 38.700
50
300
800
900
900 4.884 12.100
2.100 5.300 6.500 7.200 7.200 8.100 9.900
1.700 3.700 3.000 3.200 3.200 40.500 86.180
- 2.000 2.700 7.000 4.300

Sursa: Agricultura ecologicã în România, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(http://www.mapam.ro).

În schimb, culturile în regim ecologic cu legume ºi livezi înregistrau
cele mai mici suprafeþe - 720 ha (0,5 procente) ºi, respectiv, 292 ha (0,2
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procente). Aceastã situaþie persistã încã, deoarece producþiile de legume ºi
fructe obþinute fiind deosebit de mici nu sunt rentabile, fiindcã existã
posibilitãþi reduse de combatere a dãunãtorilor prin metode organice.
O datã cu creºterea suprafeþelor cultivate ecologic, în anul 2006, s-a
înregistrat ºi o dinamicã pozitivã a numãrului de animale crescute în regim
ecologic - la bovine (cu 18,2 procente) ºi la ovine (cu 47 de procente).
Numãrul gãinilor ouãtoare a scãzut însã semnificativ (cu 38,6 procente), din
cauza incidenþei mãrite a îmbolnãvirii lor.
Producþia ecologicã din domeniul vegetal a atins, în anul 2006, în jur
de 166.574 de tone, adicã mai mult cu 20,8 procente decât în anul 2005.
Producþia de cereale a avut o uºoarã scãdere (cu 13,5 procente) în
anul 2006 faþã de anul precedent. Cele mai favorabile evoluþii s-au înregistrat la producþiile de oleaginoase ºi proteice ºi la colectarea de florã spontanã, unde s-au înregistrat creºteri de 37,6 procente, respectiv 32,9 procente.
În anul 2006, s-au exportat cu 38,7 procente mai multe cereale ºi cu
45,2 procente mai multe oleaginoase ºi proteice decât în anul 2005. Potrivit
datelor Ministerului pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, Comerþ, Turism ºi
Profesii Liberale, România a exportat, în anul 2006, legume ºi fructe în
valoare de circa 75 de milioane de euro, din care peste 20 de milioane de
euro s-au realizat cu produse ale agriculturii ecologice, 75 de procente
constituind exportul de nuci (Ziarul Financiar, 5 septembrie 2007 http://www. zf.ro/articol_139574).
Tabelul nr. 12 - Evoluþia producþiilor în agricultura ecologicã din
România, în intervalul anilor 2000-2006
Specificare

U.M.
2000

1. Producþie vegetalã,
din care:
Cereale, din care:
- exportate
Oleaginoase ºi proteice,
din care:
- exportate
Legume
Fructe (viºine, cireºe)
Colectare florã spontanã,
din care:
- exportatã
Alte culturi
2. Producþie animalã, din
care:

2001

Realizat în anul
2002 2003 2004

2005

2006

to 13.502 24.400 32.300 30.400 87.200 131.898 166.574
to
7.200 12.500 16.000 14.400 41.000 55.000 48.441
to
- 7.100 11.100 18.100
to
to
to
to
to
to
to

5.500 7.200 11.000 12.480 37.000 45.600 73.082
- 9.800 12.100 22.100
600 4.000 4.000 2.000 3.000 7.200 8.708
200
300
500 1.000
340
200
2

400
300

300
800

320 4.500 16.748 24.962
- 3.800 14.200
900 1.200 6.350 11.041
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Specificare
Lapte de vacã
Lapte de oaie ºi caprã
Ouã
3. Produse procesate
Telemea oaie, din care:
- exportatã
Schweitzer, din care:
- exportat
Caºcaval, din care:
- exportat
Conserve de legume ºi
fructe
Miere, din care:
- exportatã

U.M.

Realizat în anul
2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
hl 58.367 63.885 92.747 92.485 92.868 100.000 112.000
hl
701 1.740 1.360 1.470 1.800 13.500 15.500
mii
buc.
500
650 1.820 1.075
to
to
to
to
to
to

18
23
-

46
23
121
-

36
100
250
-

45
38
110
220
-

48
48
116
61
253
52

480
180
268
160
330
210

520
70
576
22
642
80

to
to
to

10
6

20
12

80
52

110
93

35
320
210

50
610
509

42
1.243
720

Sursa: Agricultura ecologicã în România, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(http://www.mapam.ro).

În anul 2006, în cadrul agriculturii ecologice, s-au înregistrat creºteri ºi
în sectorul producþiei de lapte - cu 10,7 procente mai mult lapte de vacã ºi
cu 12,9 procente mai mult lapte de oaie ºi de caprã (comparativ cu anul
2005). O evoluþie favorabilã a avut loc ºi la unele produse din lapte
procesate care au fost exportate.
Cea mai mare creºtere s-a înregistrat la producþia de miere de albine,
care s-a dublat în anul 2006 faþã de 2005, ajungând de la 610 t la 1.243 t.
Din aceasta, o mare parte (peste 42 de procente) a mers la export.
Deºi, pentru mulþi producãtori din þara noastrã, agricultura ecologicã
nu este încã o afacere profitabilã, având în vedere problemele legate de
costurile de producþie ºi cele de comercializare a produselor, totuºi aceastã
ramurã economicã înregistreazã, în ultima perioadã, un trend ascendent.
Recent, presa a relatat despre existenþa în þara noastrã a unei “comunitãþi ecologice” în judeþul Braºov, respectiv a comunei ªinca Nouã (România liberã, nr. 5319/31 august 2007, p. 20). Este vorba despre o localitate
ruralã, unde, începând din anul 2006, primãria (pentru pãºunea comunalã)
ºi majoritatea gospodãriilor (pentru laptele obþinut de la vaci) ºi-au scos
certificate ecologice. Contra unei taxe anuale de 250 de lei, o firmã
specializatã de certificare ecologicã verificã mediul de viaþã ºi de hranã ale
animalelor din comunitãþile respective. Cea mai importantã exigenþã este
cea referitoare la lipsa fertilizanþilor ºi îngrãºãmintelor chimice din nutreþul
animalelor ºi din culturile agricole.
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De asemenea, existã prevederi referitoare la spaþiile de depozitare a
produselor, la calitatea adãposturilor pentru animale etc.
Certificarea ecologicã a produselor din lapte ºi a cãrnii de vitã dã
posibilitatea valorificãrii acestora la export la preþuri mult mai avantajoase
pentru producãtori.
Comercializarea produselor alimentare ecologice se face fie direct de
la fermã, fie prin intermediul comercianþilor înregistraþi la Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale. În acest ultim caz, produsele ecologice se gãsesc
atât în reþeaua de hipermarketuri, cât ºi în micile magazine specializate.
O contribuþie importantã la dezvoltarea agriculturii ecologice din þara
noastrã o are Asociaþia Bioagricultorilor din România - “Bioterra”, înfiinþatã
în anul 1997, care are 26 de membri fondatori - producãtori agricoli deþinând
ferme mici, mijlocii sau mari (circa 2.000 ha) din toate zonele þãrii, cadre
didactice, specialiºti în domeniul agriculturii ºi consumatori.
Asociaþia “Bioterra” este o organizaþie nonguvernamentalã ºi nonprofit. Obiectivele sale sunt:
- promovarea agriculturii ecologice;
- dezvoltarea unei reþele naþionale de fermieri ecologici ºi instruirea
fermierilor;
- acordarea de servicii de consultanþã ºi asistarea fermierilor în
dezvoltarea unei pieþe interne pentru desfacerea produselor
ecologice;
- sprijinirea protecþiei mediului ºi a sãnãtãþii umane;
- educarea publicului larg în legãturã cu agricultura ecologicã ºi
valorile ei;
- implementarea principiilor dezvoltãrii durabile.
Sursa: “Bioterra” - Asociaþia Bioagricultorilor din România, http://www.bioterra. org.ro.

În anul 2007, asociaþia înregistra 3.780 de membri, ce deþineau o
suprafaþã agricolã de peste 32.000 ha. Asociaþia “Bioterra” este membrã a
Federaþiei Internaþionale pentru Agriculturã Ecologicã (IFOAM) ºi a Avalon
Network.
În România, dezvoltarea agriculturii în regim ecologic este stimulatã
nu numai de cererea tot mai mare de produse ecologice, dar ºi de creºterea
numãrului de producãtori atestaþi ca producãtori ecologici. Conform datelor
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, în anul 2006, numãrul de
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producãtori ecologici în þara noastrã era de peste 3.000, cei mai mulþi
activând în judeþele Suceava (2.248) ºi Mureº (376).
Erau înregistraþi, de asemenea, 36 de procesatori, 3 importatori ºi 11
exportatori de produse agroalimentare ecologice (http://www.mapam.ro).
Potrivit legii, operatorii care produc, preparã, transportã, importã sau
comercializeazã produse ecologice au obligaþia sã se înregistreze anual la
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, respectiv la Autoritatea Naþionalã a Produselor Ecologice, iar atestarea acestora se face de cãtre un
organism de inspecþie ºi certificare dintre cele acreditate de Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
În ceea ce priveºte produsele ecologice, Ordonanþa de Urgenþã nr.
34/2000 le defineºte ca fiind acele “produse obþinute ºi etichetate astfel
încât sã informeze cumpãrãtorul cã produsul ºi/sau, dupã caz, ingredientele
din produs au fost obþinute în conformitate cu metodele de producþie
ecologicã...” (art. 2, alin. 1).
În rândurile consumatorilor de produse ecologice, în prezent, încã mai
persistã confuzia între “produsul alimentar ecologic” ºi “produsul natural”
(Sondaj de opinie ICCV, 2007).
În timp ce produsul alimentar ecologic este obþinut din materii prime
(ingrediente) provenite din agricultura ecologicã, produsul natural (naturist)
provine din agricultura convenþionalã, dar la prelucrarea lui industrialã nu se
utilizeazã aditivi alimentari de sintezã.
Spre deosebire de aceste douã tipuri de alimente, “produsul alimentar
convenþional” este obþinut din materii prime provenind din agricultura
convenþionalã, unde se folosesc substanþe chimice de sintezã. La
prelucrarea lor industrialã se folosesc ºi aditivi alimentari (http://www.
naturaland.ro/index.htm).
În România a fost elaborat cadrul legislativ ºi instituþional armonizat
cu prevederile Uniunii Europene pentru autentificarea produselor
agroalimentare ecologice.
Pentru informarea corectã a consumatorilor, produsele ecologice
trebuie sã fie etichetate în conformitate cu legislaþia în vigoare (Ordinul
comun pentru modificarea ºi completarea Anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale nr. 317/2006 ºi al preºedintelui
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor nr. 190/2006, pentru
aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare
ecologice, publicat în M.O. nr. 593/2006).
Etichetele produselor ecologice trebuie sã respecte anumite criterii ºi
standarde ºi sã ofere informaþii clare ºi veridice, astfel încât cumpãrãtorii sã
fie corect ºi optim informaþi asupra produselor pe care aleg sã le cumpere.
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A recunoaºte o etichetã ecologicã este la fel de important cu a avea
încredere în organizaþia care certificã informaþia privind o anumitã marfã.
O etichetã ecologicã poate sã facã referire la unul sau mai multe
criterii de calitate. De exemplu, sortimentele de caºcaval care au un anumit
logo (ca însemn al ecoetichetãrii) au la bazã doar produse naturale, nu
conþin conservanþi sau aditivi alimentari, iar procesul tehnologic nu
afecteazã mediul.
Deºi legislaþia în vigoare cuprinde prevederi speciale în ceea ce
priveºte calitatea, modul de etichetare ºi comercializare a produselor
agroalimentare, totuºi se înregistreazã încã numeroase abateri de la
normele legale. Un control efectuat de Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor, în anul 2006, la un numãr de 102 agenþi
economici, a constatat o serie de abateri, la peste jumãtate dintre
aceºtia, ºi anume:
- comercializarea unor produse agroalimentare ecologice dincolo de
durabilitatea maximã stabilitã de producãtori;
- unele produse comercializate nu ofereau consumatorilor informaþii
obligatorii, care sã permitã alegerea sortimentului dorit;
- lipsa inscripþionãrii numelui ºi/sau a codului organismului de
certificare la multe produse;
- lipsa etichetãrii nutriþionale, în special la o serie de produse
lactate;
- informarea eronatã a consumatorilor, prin folosirea abuzivã a
termenului “bio” la produse (în special de panificaþie) care nu erau
ecologice;
- inscripþionarea neconformã cu legea a listei ingredientelor;
- lipsa inscripþionãrii sau inscripþionarea eronatã a durabilitãþii
maxime;
- prezenþa unor elemente de identificare-caracterizare traduse parþial
în limba românã.
Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor, http://www.anpc.ro.

Etichetele ecologice care fac referire la un singur criteriu de calitate
însoþesc de cele mai multe ori echipamentele tehnice de etichetare.
Eticheta unui produs agroalimentar ecologic trebuie sã cuprindã sigla
“ae”, ce semnificã faptul cã produsul respectiv este obþinut prin metode
ecologice ºi este certificat de un organism de control. Poziþionarea pe
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ambalaj a siglei respective trebuie sã permitã consumatorului o identificare
facilã a acesteia.
Standardele Uniunii Europene impun ca programele de ecoetichetare
sã ia amploare ºi în mediul comercial românesc.
În anul 1998, Organizaþia Internaþionalã a Standardelor (ISO) a stabilit
un set de reguli clare pentru design-ul etichetelor ecologice, pentru ca
distingerea produselor ecologice de alte produse sã fie cât mai facilã pentru
consumatori.

Consumul ecologic din Europa
Deºi producþia de alimente ecologice a cãpãtat o rãspândire
cvasiglobalã, vânzãrile de produse pe piaþã (ºi deci consumul efectiv) sunt
concentrate mai ales în regiunile dezvoltate ale lumii. În anul 2005, America
de Nord ºi Europa deþineau cea mai mare parte a pieþelor de desfacere, cu
peste 90 de procente din totalul vânzãrilor realizate la nivel mondial (33 de
miliarde USD). Aceastã situaþie este favorizatã de preþurile mai ridicate ale
produselor ecologice, din care cauzã solicitãrile vin, în special, de la
populaþia cu putere de cumpãrare mai mare.
Orientarea puternicã a consumatorilor europeni spre realizarea unei
diete alimentare cât mai sãnãtoase, dar ºi creºterea substanþialã a
veniturilor acestora pe locuitor, din intervalul 2001-2006, au determinat
creºterea ºi diversificarea pieþelor produselor ecologice, vânzãrile atingând
aproximativ 40 de miliarde USD, în anul 2006, adicã cu 17,5 procente mai
mult, comparativ cu anul 2005.
Interesul pentru produsele ecologice se manifestã ºi în alte regiuni ale
lumii (Asia, Australia ºi Oceania), însã într-o mãsurã mult mai micã, dovadã
ponderea acestora de numai aproximativ 3 procente în consumul ecologic
global.
În þãrile mai sãrace, chiar ºi acolo unde producþia de alimente
ecologice este destul de consistentã, segmente largi ale populaþiei nu pot
susþine, prin veniturile lor prea mici, preþurile ridicate ale acestora. Totuºi, pe
mãsura dezvoltãrii lor economice, în þãri ca Brazilia, China sau Africa de
Sud, are loc ºi creºterea ponderii populaþiei bogate care frecventeazã piaþa
alimentelor ºi bãuturilor ecologice.
În ceea ce priveºte piaþa produselor ecologice din Europa, chiar dacã
sunt implicate cifre relativ mici, se poate vorbi totuºi chiar despre tradiþie.
Încã de la începutul secolului al XX-lea, principiile agriculturii ecologice au început sã fie aplicate de cãtre unii fermieri din Germania. Tot atunci
au apãrut în aceastã þarã ºi primele magazine specializate (de tip Reformhaus). Acestea ofereau spre vânzare produse alimentare ce corespundeau
standardelor de calitate ºi rãspundeau filosofiei ecologiste, prin care se
susþinea necesitatea unei alimentaþii echilibrate ºi alternative. Importanþa
unei astfel de alimentaþii a fost conºtientizatã de cãtre consumatorii care au
format o clientelã specialã, din care fãceau parte mai ales intelectuali. De-a
lungul timpului, s-au folosit ºi alte modalitãþi de comercializare a alimentelor
sãnãtoase ca, de exemplu, supermarketurile ecologice ºi magazinele ce
comercializeazã nu numai produse ecologice, ci ºi produse naturale. Cu

109
toate acestea, piaþa produselor ecologice din Germania era încã, în anii ’80,
o piaþã de niºã. În prezent, aceastã þarã dispune de cea mai extinsã piaþa
de desfacere a produselor ecologice din Europa, cu o pondere de circa 30
de procente din volumul total al pieþei UE-25. Alte pieþe mari de desfacere,
la nivelul Uniunii Europene sunt Italia (16 procente), Franþa (16 procente) ºi
Marea Britanie (15 procente) (http://www.wall-street.ro).
În ceea ce priveºte nivelul comercializãrii produselor ecologice, din
totalul pieþei de desfacere a alimentelor, acesta este diferit în þãrile Uniunii
Europene. Astfel, faþã de o medie de 1,4 procente, cât estimeazã experþii,
ponderile variazã de la 0,5 procente (Spania) pânã la 2,5 procente (Austria)
(http://www.naturaland.ro). Piaþa produselor ecologice din statele europene
integreazã practic toate produsele agricole primare ºi toate categoriile de
procesare (de exemplu: pâine, lapte, ouã, carne, ulei etc.). Modalitãþile de
comercializare a alimentelor ecologice în cadrul statelor UE diferã ca
importanþã. Astfel, în unele state, cum sunt Germania, Franþa, Italia etc.,
predominã vânzarea directã ºi vânzarea prin magazine specializate. În alte
state, precum Finlanda, Suedia, Marea Britanie, Ungaria, Republica Cehã,
comercializarea produselor ecologice are loc mai ales prin supermarketuri ºi
magazine nespecializate. Unii specialiºti apreciazã cã, totuºi, la nivel
european, ponderea cea mai mare a vânzãrilor se realizeazã prin
supermarketuri (ec.europa.eu/agriculture/qual/organic).
Indiferent de modalitatea de comercializare – direct de la producãtor
sau prin magazine specializate, nespecializate ºi supermarketuri –, produsele proaspete, cum sunt legumele ºi fructele, constituie categoria principalã de produse ecologice pe care consumatorii europeni o achiziþioneazã.
Alte grupe de produse care au atins cote mari de piaþã în þãrile UE sunt
produsele din cereale, laptele ºi produsele lactate, precum ºi hrana pentru
copii.
Existã însã ºi produse, cum sunt cele din carne, ale cãror vânzãri nu
sunt bine dezvoltate, ca urmare a ofertei limitate sau a lipsei de ofertã.
Aceasta împreunã cu preþurile ridicate ale alimentelor biologice sunt factori
limitativi ai dezvoltãrii segmentului de piaþã ecologic în statele europene.
Preþurile produselor ecologice diferã în funcþie de þarã ºi în funcþie de
produs; ele rãmân totuºi cu circa 25-30 de procente mai mari decât preþurile
produselor convenþionale (http://www.euractiv.ro).
Evoluþia pieþelor produselor ecologice din þãrile europene atestã
extinderea rapidã a conºtientizãrii de cãtre populaþie, a necesitãþii absolute
a revenirii la o alimentaþie mult mai echilibratã ºi mai sãnãtoasã.

Comportamentul de consum
ºi mediul din România
Consumul populaþiei influenþeazã în multe modalitãþi amprenta
ecologicã a României. Cele mai importante influenþe sunt determinate prin:
 procesele ºi activitãþile pe care cererea de consum le induce în
sfera producþiei de bunuri ºi servicii;
 consumul rezidenþial de energie, prin arderea carburanþilor ºi
combustibililor convenþionali, urmatã de degajarea dioxidului de
carbon în atmosferã;
 poluarea cu deºeuri menajere a mediului natural de cãtre diverºi
consumatori;
 practicarea unor activitãþi de salubritate publicã deficitare.
 poluarea chimicã a apelor ºi ameninþarea prin aceasta a florei ºi
faunei acvatice;
 poluarea chimicã, sonorã sau prin generarea unor suspensii de
praf a atmosferei, prin activitãþi corelate cu consumul de bunuri ºi
servicii;
 alterarea mediului natural prin implementarea unor reþele de
distribuþie a diverselor utilitãþi publice (gaze naturale, apã, cabluri
de înaltã tensiune, antene GSM º.a.) ºi reþele de canalizare.
Cei mai mulþi consumatori din România manifestã, în prezent, mai
curând o lipsã de interes faþã de problemele de mediu pe care le determinã
prin comportamentul de consum, preocupãrile lor de prim ordin concentrându-se în direcþia depãºirii dificultãþilor vieþii de zi cu zi ºi a obþinerii unui
acces cât mai facil la resursele bunãstãrii.
Mai mult, în ultimii ani, febra consumerismului de inspiraþie vesticã i-a
cuprins ºi pe românii mai mult sau mai puþin înstãriþi. Acest fenomen este
atestat, în primul rând, prin explozia creditelor de consum acordate
populaþiei. Pe de altã parte, nu trebuie pierdut din vedere nici faptul cã nu
toþi consumatorii ce susþin cã nu pot face faþã cheltuielilor cu veniturile pe
care le obþin aparþin populaþiei sãrace.
Potrivit Raportului de evaluare a sãrãciei - România 2007 (BM,
MMFES, INS, 2007), în anul 2006, rata naþionalã a sãrãciei era de 13,8 procente, iar în urban de 6,8 procente). Dar tot în anul 2006 (la 31 decembrie),
datoriile populaþiei depãºeau 45 de procente din PIB (creditul bancar depãºea 43 de procente din PIB). Creditul de consum genera 92 de procente din
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serviciul datoriei bancare a populaþiei, depãºind 30,37 de miliarde RON
(creditele imobiliare ºi ipotecare erau de 8.026 de miliarde RON).
Figura nr. 4 - Distribuþia gospodãriilor în funcþie de capacitatea
de a face faþã cheltuielilor, în anul 2006
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La momentul respectiv, un trend similar se înregistra ºi în þãrile din
zona euro, unde ponderea datoriei populaþiei în PIB era de 58,5 procente în
ultimul trimestru al anului 2006, aceasta reprezentând un punct de maxim
pentru zona respectivã. Serviciul datoriei bancare a populaþiei reprezenta
între 10 ºi 11 procente din venitul disponibil în anul 2005. Valoarea
respectivã a rãmas relativ constantã în ultimii 10 ani, pe fondul creºterii
masive a volumului creditului cãtre populaþie ºi a scãderii ratei dobânzii.
În ultimul deceniu, îndatorarea bancarã a populaþiei din România a
crescut într-un ritm mai accentuat decât economisirea. Numãrul debitorilor
ce au solicitat credite relativ mari (peste 20.000 RON) s-a dublat faþã de
anul 2005. Totuºi, pe ansamblu, populaþia din þara noastrã ºi-a menþinut
poziþia de creditor net faþã de sectorul bancar (cu peste 13 miliarde RON).
Dar reducerea acestei poziþii a fost abruptã în anul 2006, comparativ cu
anul 2005 (în scãdere cu 56 de procente în termeni reali).
Dar creºterea bunãstãrii, fie cã este sau nu pe credit, se coreleazã
direct nu numai cu creºterea emisiei de dioxid de carbon în atmosferã
(creºte consumul de carburanþi, cresc activitãþile de transport), ci ºi cu
creºterea cantitãþilor de deºeuri (menajere, din demolãri, construcþii º.a.)
eliberate în spaþii improprii.
Emisia de dioxid de carbon. În anul 2007, România se situa pe locul
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al 13-lea în topul poluatorilor europeni, prin emisia sa de dioxid de carbon,
având o emisie anualã de 34,5 milioane de tone. Pe primele trei locuri în
Europa se aflau Germania (cu o emisie de 356 de milioane de tone), Marea
Britanie (cu 212 milioane de tone) ºi Polonia (cu 166 de milioane de tone).
În ierarhia mondialã a poluatorilor, România se afla pe locul 33
(www.carma.org.).
Salubritatea. Deºi în România s-au înfiinþat de ceva vreme o serie de
reþele locale de servicii de salubritate, acestea fac faþã cu greu sarcinilor în
creºtere de salubrizare a oraºelor, dat fiind cã depozitele de reziduuri
menajere din cartiere cresc o datã cu nivelul veniturilor populaþiei.
Consumatorii români, ca ºi cei europeni, cumpãrã tot mai multe
lucruri, cu banii jos sau pe credit, ceea ce duce la producerea de tot mai
multe deºeuri, iar cele menajere sunt doar o micã parte din muntele de
deºeuri produs în fiecare an la nivel naþional.
În anul 2000, în România, din 13.400 de localitãþi urbane ºi rurale (ce
înglobau 54,5 procente din populaþia þãrii), beneficiau de avantajele unor
servicii de salubritate doar 263 de municipii ºi oraºe ºi câteva sate dintre
cele integrate în aria de influenþã a marilor oraºe. În acelaºi an, în România,
s-a produs o cantitate totalã de 55,15 milioane de tone de deºeuri, din care
8,15 milioane de tone au fost deºeuri urbane (14,8 procente). Cele mai mari
dificultãþi de salubrizare le ridicã oraºele mari, ºi îndeosebi Bucureºtiul.
În structura deºeurilor urbane, cea mai mare pondere o au deºeurile
menajere (75-80 de procente), urmate de deºeurile stradale (10-12 procente) ºi de nãmolul de epurare orãºenesc (7-9 procente) (D. Chiriac, º.a.,
2003).
Chiar dacã, virtual, responsabilitatea pentru poluarea cu deºeuri a
spaþiului public este reglementatã juridic, practic, aceasta nu prea
impresioneazã pe nimeni, deoarece amenzile nu se aplicã decât cu titlu
simbolic ºi doar în cazurile mai puternic mediatizate. La români existã încã
o distanþã apreciabilã între a avea legi ºi a aplica legile existente.
ªi problema depozitelor de deºeuri este deosebit de spinoasã,
prezenþa acestora în locuri neamenajate generând riscuri ecologice ºi
efecte sociale sensibil resimþite de populaþie: poluarea aerului, alterarea
peisajului natural, poluarea apelor, modificarea fertilitãþii ºi biocenozelor de
pe solurile învecinate, inducerea efectului de serã ºi a încãlzirii globale,
scoaterea din circuitul natural ºi economic a terenurilor învecinate º.a.
Cele mai multe depozite de deºeuri din România funcþioneazã în
prezent fãrã a fi conforme cu principiile ecologice ºi sanitare ºi fãrã avize
sau acorduri din partea organelor de mediu. Circa 40 de procente dintre
acestea nu dispun de facilitãþi privind protecþia mediului, iar 45 de procente
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nu sunt nici mãcar împrejmuite cu gard (D. Chiriac, º.a., 2003).
România are nevoie, în prezent, de aproximativ 21 de miliarde de
dolari pentru finanþarea proiectelor de mediu necesare reconstrucþiei
ecologice.
Primele acþiuni semnificative, întreprinse în sfera ecologicã din
România, au fost cele de aproximare a regulamentelor ºi procedurilor ºi de
apropiere a legislaþiei naþionale de legislaþia de mediu, esenþialã în UE.
Acquis-ul comunitar românesc a cuprins 70 de directive ºi 21 de
regulamente, în condiþiile în care legislaþia de mediu a UE cuprinde în jur de
300 de acte normative.
Capitolul 22 referitor la mediu a fost unul dintre cele mai dificile
capitole de negociere pentru þãrile candidate la Uniunea Europeanã, inclusiv
pentru România. Acesta se referã la politicile de protecþia mediului pe
domenii: legislaþie, calitatea aerului ºi schimbãrile climatice, calitatea apei,
gestionarea deºeurilor, protecþia naturii, controlul poluãrii industriale ºi
managementul riscului, regimul utilizãrii substanþelor chimice ºi a organismelor modificate genetic, poluarea sonorã de la vehicule ºi utilaje, protecþia
civilã, securitatea nuclearã ºi radioprotecþia.
Toate rapoartele Comisiei Europene aratã faptul cã eforturile României în domeniul ecologizãrii mediului au fost ºi sunt încã relativ reduse ºi cã
România se confruntã cu numeroase probleme în acest domeniu. Ca
urmare, România revine adesea în atenþia presei europene nu numai prin
relele tratamente aplicate haitelor de câini comunitari sau prin ignorarea
copiilor strãzii, dar ºi prin accidentele ecologice petrecute prin scufundarea
unor vase în Dunãre, prin poluarea cu cianuri din zona Baia Mare º.a.
În ultimii ani au fost formulate avertismente repetate ale instituþiilor de
sãnãtate publicã ºi la adresa gravelor pericole pentru sãnãtatea populaþiei,
induse prin poluarea apei din lacurile capitalei sau de pe litoral, prin deversãrile de deºeuri menajere ºi chimice, efectuate atât de cãtre populaþie, cât
ºi de agenþii economici.
Nici atitudinea generalã de indiferenþã ºi neglijenþã a consumatorului
român majoritar, faþã de mediul înconjurãtor, nu surprinde pe nimeni. Chiar
dacã, dupã decenii de obscurantism ecologic ºi educaþional, apetitul celor
mai mulþi consumatori pentru afirmarea propriei libertãþi prost înþelese, în
raport cu mediul (social, natural, public, de vecinãtate), prin manifestarea
sfidãtoare ºi îngrãdirea implicitã a libertãþii celorlalþi concetãþeni, probabil
poate fi de înþeles, acesta nu trebuie în nici un caz acceptat. Cu toate
acestea, autoritãþile administraþiei publice ºi organele Ministerului de Interne
nu reacþioneazã la asemenea acte reprobabile, decât eventual, în mod
excepþional, când reclamanþii au putere la diverse niveluri ale coerciþiei
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publice. De aceea, de la o vreme, se resimt tot mai acut consecinþele
nefaste ale comportamentul multor consumatori autohtoni înstãriþi, ale cãror
preferinþe de consum se pot identifica cu uºurinþã pe aleile dintre blocurile
de locuinþe, în pãdurile din împrejurimile marilor oraºe sau în locurile de
agrement de pe dealuri, munþi, din pãduri etc.
Avem o mare problemã de educaþie civicã ºi, mai grav, de mentalitate
instituþionalã ºi colectivã. Poate nu întâmplãtor, în topul þãrilor europene,
România a obþinut cele mai lungi rãgazuri pentru a se pune la punct cu
problemele de mediu, deºi nu atât soluþiile tehnice ne lipsesc, cât voinþa,
simþul moral ºi inteligenþa practicã de a le aplica. De pildã, pentru reciclarea
deºeurilor din ambalaje, României i s-a acordat una dintre cele mai lungi
perioade de tranziþie. Numai Malta a mai beneficiat de o asemenea
îngãduinþã. Pentru depozitarea deºeurilor electrice ºi electronice, România
a obþinut perioada de tranziþie cea mai lungã - doi ani. Pentru depozitarea
substanþelor periculoase România dispune de rãgazul maxim - trei ani. La
fel, pentru punerea la punct a sistemului naþional de epurare a apelor uzate
- pânã în anul 2018.
În România, autoritatea cãreia îi revin cele mai mari atribuþii ºi
responsabilitãþi în gestionarea deºeurilor este Ministerul Mediului. Acesta a
elaborat Strategia Naþionalã de Gestionare a Deºeurilor, dar este nevoie sã
realizeze urgent un sistem integrat de gestionare a tuturor tipurilor de
deºeuri. Activitatea de gestionare a ambalajelor ºi deºeurilor de ambalare,
atât cât se desfãºoarã în prezent, are în vedere principiile OUG nr. 78/2000
privind regimul deºeurilor, completatã prin Legea nr. 426/2001, dar ºi HG nr.
349 din 2002. Existã ºi alte acte normative autohtone, în domeniul gestionãrii deºeurilor, la nivel naþional: HG nr. 349/2002 privind ambalajele ºi deºeurile de ambalaje, elaboratã prin transpunerea în legislaþia româneascã a
Directivei nr. 94/62 a CE; HG nr. 128/2002 referitoare la incinerarea deºeurilor, prin adaptarea la situaþia din þara noastrã a Directivei nr. 2000/76 a CE
care precizeazã procedurile de incinerare a deºeurilor ºi modalitãþile de
prevenire ºi reducere a efectelor negative ale acestora asupra mediului; HG
nr. 166 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea
sistemului de colectare a deºeurilor de ambalaje PET postconsum, în
vederea reciclãrii” º.a.
Atât legislaþia europeanã, cât ºi cea naþionalã (Legea deºeurilor nr.
78/2000, HG nr. 349/2002 privind ambalajele) prevãd cã recuperarea
ambalajelor reprezintã o prioritate, în raport cu eliminarea lor finalã. Scopul
explicit al HG nr. 349/2002 este reducerea impactului ambalajelor asupra
mediului, obiectivul fiind recuperarea a 50 de procente din cantitatea de
deºeuri de ambalare produse în România ºi reciclarea a 25 de procente din
acestea pânã în anul 2010.
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În toatã lumea, dezvoltarea industriilor de ambalare a produselor de
consum este însoþitã de costuri ridicate, asociate atât fazei de postutilizare
a ambalajelor, cât ºi impactului acestora asupra mediului. Din aceastã
cauzã, asemenea industrii sunt uneori chiar contestate.
Ambalarea produselor a devenit o permanentã provocare pentru toate
industriile de bunuri finite. ªi aceasta pentru cã orice ambalaj trebuie sã
devinã tot mai uºor, tot mai puþin costisitor, sã nu producã poluare, sã nu
afecteze mediul prin reciclare ºi, eventual, sã fie recuperabil.
În þãrile europene, activitatea de recuperare ºi reutilizare a
ambalajelor se bazeazã pe iniþiativa particularã, sprijinitã de stat prin pârghii
financiare ºi reglementãri cu rol stimulativ, ce relevã legãtura strânsã dintre
aspectele economice ºi ecologice. Atenþia deosebitã acordatã activitãþilor
de ambalare derivã ºi din aceea cã, în condiþiile crizei de materii prime ºi
materiale, ambalajul ajunge sã aibã o pondere tot mai ridicatã în preþul
produselor. În prezent, aceasta se ridicã la circa 5-10 procente.
Dar cea mai mare problemã, corelatã cu utilizarea ambalajelor, o
ridicã poluarea mediului înconjurãtor. Abandonarea la întâmplare, în naturã,
a ambalajelor, de cãtre consumatori, are o frecvenþã destul de ridicatã în
multe þãri, îndeosebi în cele aflate pe punctul de a experimenta pe scarã
socialã largã afluenþa consumerismului. Legislaþia Uniunii Europene
interzice abandonarea necontrolatã a ambalajelor ºi deºeurilor în mediul
natural. Toate þãrile din Uniunea Europeanã acþioneazã pentru valorificarea
acestora prin reciclare, reutilizare, recuperare sau orice alt proces vizând
obþinerea de materii prime secundare sau utilizarea deºeurilor ca sursã de
energie. În acest sens, pentru evaluarea facilã a caracterului unui material
destinat ambalãrii, în þãrile europene, se aplicã pe ambalaje o serie de
simboluri ce indicã dacã ambalajele sunt reîncãrcabile, reciclabile ºi/sau
transformabile. Producãtorii ºi comercianþii, în colaborare cu furnizorii de
materii prime ºi materiale, analizeazã structura optimã pentru crearea unui
ambalaj care sã corespundã celor mai noi standarde ecologice ºi logistice.
Cu toate acestea, mulþi analiºti economici ºi ecologi susþin cã, pentru
a asigura profitul ºi recunoaºterea importanþei sociale a activitãþii firmelor de
colectare ºi prelucrare a deºeurilor, este necesarã revizuirea, pornind de la
principiile noi ale dezvoltãrii durabile, a reglementãrilor privind recupe-rarea
ºi reciclarea deºeurilor la nivelul Uniunii Europene.
Nimeni nu se aºteaptã ca, în þara noastrã, sã fie atinse standardele
europene în materie de mediu în mai puþin de trei-patru decenii de la data
intrãrii în UE, deºi în mod oficial tranziþia în domeniul mediului este
preconizatã sã dureze doar pânã în anul 2020. Pentru conformarea cu
standardele privind depozitarea deºeurilor, perioada de tranziþie oficialã
este de 10 ani de la momentul aderãrii, iar perioada de tranziþie pentru
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aplicarea directivei privind epurarea apelor urbane uzate este de 15 ani, ca
ºi aceea privind calitatea apei pentru consumul urban.
Dacã însã avem în vedere faptul cã Documentul de poziþie a fost
elaborat în anul 2001 ºi cât de puþin s-a avansat de atunci pânã în prezent
în aplicarea noilor reglementãri privind mediul, concluziile asupra
perspectivelor de viitor nu pot fi prea optimiste.
În ceea ce priveºte gestionarea deºeurilor - acþiune prioritarã în
procesul de reecologizare a mediului -, situaþia este nu numai dramaticã, ci
de-a dreptul scãpatã de sub control. România nu are numai problema
depozitãrii ºi reciclãrii propriilor deºeuri, ci ºi pe aceea a depozitãrii
deºeurilor altor þãri comunitare, bineînþeles, adesea contra unor ºpãgi
serioase, pe care le încaseazã în particular unii dintre cei cu putere de
decizie (C.M. Chiº, 2007; R. Bãtãnoiu, 2005).
Evaluãrile realizate pânã în prezent indicã nu numai existenþa a doar
patru depozite ecologice de deºeuri, ci ºi lipsa incineratoarelor, existenþa
unui sistem nesatisfãcãtor de reciclare ºi refolosire a deºeurilor, depozitarea improprie a deºeurilor periculoase, toate acestea având un impact
nedorit asupra sãnãtãþii populaþiei ºi a calitãþii mediului.
În România, lucrurile nu stau mai bine nici în ceea ce priveste
calitatea aerului, existând în continuare zone intens poluate, depãºiri
semnificative ale concentraþiilor medii anuale înregistrându-se, în special, la
pulberi în suspensie ºi sedimentabile. Asemenea zone sunt: Baia Mare,
Reºiþa, Oþelul Roºu, Râmnicu Vâlcea, Târgoviºte, Miercurea Ciuc, Copºa
Micã, Mediaº, Turnu Mãgurele.
Existã ºi zone unde apele subterane sunt intens poluate. Principalii
poluanþi sunt: produsele petroliere (Prahova, Teleajen), reziduurile industriale (Fãgãraº, Bod, Codlea, Zãrneºti, Craiova etc.), deºeurile menajere din
zonele unor mari oraºe (Bucureºti, Piteºti, Oradea, Cluj, Suceava etc.) sau
din zonele unor complexe zootehnice. Solurile sunt compromise pe suprafeþe întinse în zone ca Borzeºti-Oneºti, Braºov, Piteºti, Suceava, Bacãu,
Ploieºti etc., datoritã poluãrii cu hidrocarburi sau cu deºeuri menajere ºi industriale. De asemenea, concentraþii ridicate de dioxid de sulf se înregistreazã la Zlatna, Craiova, Târgoviºte sau Cluj, iar de dioxid de azot - în
localitãþile Craiova, Iºalniþa, Focºani, Mãrãºeºti, Zalãu, Cluj.

Pieþele ecologice din România
Susþinerea dezvoltãrii pieþelor ecologice din România decurge, în mod
natural, din avantajele economice oferite de produsele respective atât
producãtorilor, cât ºi consumatorilor. Între acestea, menþionãm:
 în cazul produselor nealimentare, un grad ridicat de siguranþã în
consum ºi o valoare de întrebuinþare superioarã;
 în cazul produselor alimentare, bogãþia de sãruri minerale ºi
vitamine, valoarea nutritivã superioarã, gustul deosebit în raport cu
produsele agricole nonecologice similare;
 procesele de cultivare/fabricaþie a produselor ecologice sunt mai
prietenoase ecologic ºi mai blânde faþã de dezideratul general al
apãrãrii sãnãtãþii oamenilor.
În prezent, produsele ecologice ocupã o pondere mai micã de un procent pe pieþele româneºti, cei mai mulþi dintre români preferând deocamdatã produsele tradiþionale datoritã preþurilor mai mici. Dar, deºi alimentele
ecologice sunt cu 20 pânã la 40 de procente mai scumpe decât cele
tradiþionale, consumul acestora este în creºtere ºi pe piaþa româneascã.
Unele prognoze estimeazã totuºi cã, în urmãtorii cinci ani, cota de piaþã a
produselor ecologice pe piaþa autohtonã va ajunge la circa douã procente.
România are tendinþe mai accentuate de dezvoltare în acest sector
decât þãrile vecine. Produsele ecologice cultivate cu preponderenþã în þara
noastrã sunt: cereale, plante oleaginoase, fructe de pãdure, legume ºi
fructe.
Din anul 2006, România produce ecologic pâine, ulei de floareasoarelui, bãuturi din soia, suc de mere ºi ceaiuri medicinale.
Creºterea continuã a preocupãrilor faþã de mãrirea capacitãþilor de
producþie ecologice româneºti a fãcut ca, în anul 2005, sã se comercializeze pe plan intern circa 131.898 de tone de produse ecologice, ceea ce
reprezintã o creºtere cu 51,3 procente faþã de producþia înregistratã în anul
2004. Pentru anul 2006, cantitatea de produse ecologice estimatã a fi
comercializatã a fost de aproximativ 203 mii de tone, adicã cu 54 de
procente mai mult faþã de anul 2005.
În ceea ce priveºte sectorul animalier, în anul 2005, s-a înregistrat o
creºtere a efectivelor de animale certificate ecologic, în special la ovinecaprine, de circa 13 ori mai mare decât efectivele înregistrate în anul 2004.
În sectorul de produse procesate, a avut loc creºterea cantitãþilor de
produse din lapte (cu 258 de procente în anul 2005, faþã de 2004), precum
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ºi dublarea producþiei de miere ecologicã, aceasta ajungând la 610 tone în
anul 2005.
Deºi producþia ecologicã totalã este în creºtere, unii comercianþi din
România sunt oarecum nemultumiþi, din cauzã cã asemenea produse se
vând totuºi mai greu decât produsele tradiþionale.
Pe de altã parte, alþi comercianþi spun cã sunt nevoiþi sã importe
asemenea produse, ceea ce implicã practicarea unor preþuri mai ridicate din
cauza taxelor vamale. Totuºi, chiar ºi în asemenea condiþii, la export se
înregistreazã un reviriment important, sectorul produselor ecologice
româneºti fiind foarte solicitat în afara þãrii.
Începând din anul 2006, s-au înfiinþat mai multe instituþii româneºti de
inspecþie, testare ºi certificare a produselor ecologice. Este vorba despre:
Ecoinspect, cu sediul la Cluj-Napoca, Bio-Cert din Bucureºti ºi Centrul
Agroecologic de Cercetare, Inovare ºi Transfer Tehnologic, din cadrul
Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Fundulea.
Pe piaþa autohtonã mai funcþioneazã încã 12 institute, având sediul
central în strãinãtate, acreditate de Ministerul Agriculturii. În România,
existã ºi un laborator acreditat pentru detectarea organismelor modificate
genetic, aflat sub coordonarea Direcþiei Sanitar-Veterinare Sãlaj. Judeþele
care beneficiazã de serviciile laboratorului respectiv sunt: Cluj, Bihor,
Mureº, Arad, Satu Mare, Maramureº ºi Bistriþa-Nãsãud.
Dezvoltarea producþiei ecologice autohtone ºi a pieþei interne de
produse agroalimentare ecologice a fost mai consistentã dupã anul 2000,
când Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor a adoptat cadrul legislativ ºi instituþional de bazã, armonizat cu reglementãrile UE în acest domeniu. Avem în vedere OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice ºi Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor nr.
70/2002 privind constituirea “Comisiei pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în România”.
Prin aceste acte normative au fost stabilite: autoritatea responsabilã
pentru agricultura ecologicã, principiile ºi regulile generale ale producþiei
ecologice, durata etapei de conversie, principiile privind etichetarea,
sistemul de inspecþie ºi de certificare, alte instituþii cu atribuþii în domeniu.
De asemenea, s-au stabilit principiile ºi regulile practicãrii agriculturii
ecologice, lista produselor permise sã fie utilizate în agricultura ecologicã,
precum ºi ingredientele ºi metodele de prelucrare ce pot fi utilizate la
prepararea alimentelor ecologice.
În momentul de faþã, în România, piaþa de desfacere a produselor
agroalimentare certificate ecologic este în formare. Se estimeazã cã, în anul
2006, vânzãrile de produse agroalimentare ecologice au fost de circa 2
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milioane de euro, ceea ce înseamnã aproape un procent din piaþa
agroalimentarã naþionalã (I. Neagu-Stãnilã, 2007).
Conform unui studiu realizat de International Trade Center ºi de
CNUCED/OMC de la Geneva, “partea de piaþã a produselor ecologice din
ansamblul pieþelor alimentare din þãrile cele mai dezvoltate a atins, în 2005,
între 5 ºi 10 procente, în urma unei creºteri anuale a pieþei produselor
ecologice de cel puþin 20 de procente. În þãrile în care partea de piaþã a
produselor ecologice este sub un procent, aceastã creºtere va fi mai mare”
(http://www.euractiv.ro/uniunea-europeanã). În aceastã ultimã situaþie se
aflã ºi România, unde este de aºteptat ca valoarea pieþei ecologice sã
creascã de la an la an, în principal, ca urmare a sprijinului pe care agricultura ecologicã îl va primi prin Fondul European de Dezvoltare Ruralã.
În prezent, dezvoltarea pieþelor autohtone ale produselor alimentare
ecologice se aflã într-o fazã incipientã, acestea fiind aprovizionate atât cu
produse din import - certificate în UE (zahãr brun din trestie, pâine integralã
de secarã, lapte de soia etc.) -, cât ºi cu produse din producþia internã.
Acestea din urmã sunt certificate prin organele de inspecþie ºi certificare
autohtone. În producþia ecologicã naþionalã este cuprinsã totuºi o gamã
relativ restrânsã de produse: lactate ºi brânzeturi (caºcaval, schweitzer,
brânzã de burduf, unt, cremã de brânzã, brânzã Olanda etc.), ouã, miere de
albine, fãinã de grâu º.a.
Comercializarea produselor ecologice în România, ca de altfel în
majoritatea þãrilor lumii, se face prin magazine specializate, numite în unele
cazuri naturiste (de exemplu, magazinul de produse naturale Ky-life din
Bucureºti), prin lanþuri de magazine (de exemplu, La Fourmi, Angst, Gima
º.a.) sau prin supermarketuri (Selgros, Carrefour, Metro), unde clientul îºi
alege singur produsele. Aceste reþele de comercializare contribuie atât la
formarea ºi dezvoltarea pieþei de produse ecologice, cât ºi la educarea
consumatorilor în spiritul unui mod de alimentaþie cât mai sãnãtos.
Costurile de producþie mai ridicate ale produselor ecologice limiteazã
accesul majoritãþii consumatorilor din þara noastrã la asemenea produse. În
prezent, pe piaþa autohtonã activeazã peste 150 de producãtori de mãrfuri
ecologice. Preþurile practicate de producãtorii ecologici autohtoni sunt, în
medie, de 1,5 ori mai mari decât nivelul celor practicate pentru produsele
tradiþionale. Aceasta determinã producãtorii români sã se orienteze, în bunã
mãsurã, cãtre export, unde produsele lor au o piaþã mai largã de desfacere.
În anul 2006, exporturile de produse ecologice au fost în proporþie de circa
58 de procente la mierea de albine (83,4 procente în 2005), de 37,4
procente la cereale, de 30,2 procente la oleaginoase, de 12,5 procente la
caºcaval (63,6 procente în 2005) (date ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor
ºi Dezvoltãrii Rurale).
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Pentru a evidenþia diferenþele de preþ dintre produsele ecologice ºi
cele convenþionale, Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii (aflat sub egida
Institutului Naþional de Cercetãri Economice ºi a Academiei Române) a
efectuat o cercetare privind acest aspect, la mai multe magazine din oraºul
Bucureºti (în lunile iunie-iulie 2007), la câteva unitãþi ale lanþurilor de
magazine La Fourmi, Selgros, Carrefour ºi Angst.
Tabelul nr. 13 - Preþuri retail ale unor produse ecologice
ºi convenþionale comercializate prin diverse magazine
din Bucureºti* (septembrie 2007)
Produs ecologic
(certificat)
x Zahãr brun din trestie
- import Brazilia

Preþul
12,38 RON/kg

x Fãinã integralã de grâu
- import Ungaria

3,14 RON/kg

x Unt - producþie internã

28,04 RON/kg

x Caºcaval - producþie internã:
“Rucãr”
“Penteleu”
“Argeºel”

20,81; 21,44
RON/kg
20,77; 21,44
RON/kg
20,77; 22,44
RON/kg

x Alte brânzeturi - producþie
internã:
Brânzã burduf
16,53 RON/kg
Brânzã “Olanda”
33,07 RON/kg
Schweitzer
38,07 RON/kg
Cremã de brânzã
21,35 RON/kg
x Ouã
7,69 RON/10 buc.
x Miere poliflorã
21,38 RON/kg
x Pâine secarã multicereale - 14,24 RON/kg
import
x Pâine hipocaloricã - import
17,88 RON/kg
x Pateu vegetal (ciuperci,
35,6 RON/kg
mãsline etc.)
x Lapte soia - import Belgia
7,29 RON/L
x Desert soia - import Belgia
22,64 RON/L

Produs
convenþional
x Zahãr rafinat
“Lemarko”
“Coroniþa”
“Mãrgãritar”
x Fãinã albã
“Dobrogea”
“Titan”
“Bãneasa”
Unt “La Dorna”
(82% grãsime)
x Caºcaval
“Rucãr”
“Penteleu”

Preþul

2,85 RON/kg
3,17 RON/kg
3,30 RON/kg
1,80; 1,91 RON/kg
1,83 RON/kg
2,00 RON/kg
19 RON/kg

16,65 RON/kg
16,29 RON/kg

-

x Brânzã burduf
x Schweitzer
x Cremã de brânzã
x Ouã clasa A
x Miere poliflorã
x Pâine de secarã
x Pateu vegetal

*Magazine: La Fourmi, Selgros, Carrefour, Angst.
Sursa: Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii, Bucureºti, 2007.

17,4 RON/kg
26,79 RON/kg
14,5 RON/kg
5,95 RON/10 buc.
11,0 RON/kg
3,5 RON/kg

15,0 RON/kg
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Din cercetarea respectivã a rezultat cã preþurile produselor ecologice
sunt cu 20 pânã la 80 de procente mai mari faþã de preþurile produselor
convenþionale. Astfel, în funcþie de sortiment ºi de magazin, preþurile pot fi
mai mari, de exemplu: la zahãrul brun din import - unul dintre cele mai
solicitate produse ecologice - cu 73,3 pânã la 76,9 procente, la fãina de
grâu cu 36,3 pânã la 42,6 procente, la unt cu 32,2 procente, la caºcaval cu
21,6 pânã la 24 de procente, la ouã cu 22,6 procente, la mierea de albine
cu 48,5 procente.
Pe piaþa externã, preþurile produselor ecologice sunt, în medie, de
douã ori mai mari decât în România. Ca urmare, are loc un adevãrat exod al
mãrfurilor ecologice autohtone la export. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în anul 2006, circa 95 de procente dintre produsele ecologice de
origine vegetalã ºi aproape toatã cantitatea de miere bio obþinutã de producãtorii români au fost exportate pe pieþele din Germania, Elveþia, Olanda
sau Italia. Astfel se explicã faptul cã, în pofida preþurilor mai mari, cererea
internã de mãrfuri ecologice este de circa cinci ori mai mare decât oferta.
În ceea ce priveºte produsele de origine animalã totuºi, problemele
producãtorilor din România sunt mai mari decât cele ale producãtorilor
similari din strãinãtate ºi se pare cã acestea nu se vor rezolva foarte
curând. De aceea, doar 20 de procente din produsele ecologice procesate
din lapte, pe plan naþional, au fost exportate în anul 2006. Pe piaþa internã
însã, s-au comercializat legume, produse din lapte ºi ouã ecologice.
Un alt studiu de piaþã privind cererea de produse agroalimentare
româneºti, iniþiat de Institutul de Bioresurse Alimentare, în colaborare cu
specialiºti din Academia de Studii Economice, în anul 2005
(http://www.fermierul.ro), relevã cã, dintr-un eºantion de 220 de persoane,
circa 60 de procente ar cumpãra legume ecologice româneºti dacã acestea
ar fi prezente pe piaþã, în primul rând, din cauza gustului mai plãcut al
acestora. În ceea ce priveºte conþinutul nutritiv ºi caloric al legumelor la
care se referã studiul (tomate, castraveþi, conopidã), acestea nu par a fi
foarte importante pentru cei intervievaþi, ceea ce denotã, pe de o parte,
prezenþa relativ rarã a unor asemenea legume în coºul de consum zilnic al
celor intervievaþi, iar pe de altã parte, o slabã cunoaºtere a proprietãþilor
respectivelor produse ecologice în rândurile consumatorilor. În ceea ce
priveºte rãspunsurile referitoare la preþul pe care consumatorii ar fi dispuºi
sã-l plãteascã pentru legumele ecologice, acesta este sensibil influenþat de
nivelul veniturilor obþinute de diversele categorii de respondenþi.
În concluzie, piaþa produselor ecologice din þara noastrã prezintã
urmãtoarele caracteristici:
 cererea populaþiei este scãzutã ºi slab selectivã, din cauza
nivelului relativ redus al educaþiei în domeniul alimentului ºi
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alimentaþiei, dar ºi din cauza puterii scãzute de cumpãrare; cei mai
mulþi cumpãrãtori se mulþumesc cu produse ieftine ºi de calitate
îndoielnicã;
 costul produselor ecologice autohtone este mai scãzut decât în
þãrile europene, dar mult mai ridicat decât cel al produselor
nonecologice similare;
 consumatorii din România sunt slab informaþi asupra riscurilor pe
care le implicã produsele alimentare aditivate sau cele obþinute în
condiþiile unei agriculturi intensive, ce utilizeazã fertilizanþi,
pesticide ºi insecticide de sintezã.
Suplimentele nutritive. Preocuparea tot mai largã a consumatorilor
pentru practicarea unei alimentaþii cât mai sãnãtoase a contribuit la
creºterea atenþiei generale faþã de diverse categorii de produse menite sã
menþinã ºi sã îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate.
Suplimentele nutritive fac obiectul unui interes special din partea
multor consumatori. Acestea sunt definite, potrivit Ordinului Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei nr. 282/2001, drept “preparate... sub formã de tablete,
capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compoziþia lor (macro ºi
micro) nutrienþi ºi/sau alte substanþe comestibile, ...ce pot fi consumate în
cantitãþi definite, în mod suplimentar faþã de aportul alimentar obiºnuit”.
Asemenea produse (vitamine, minerale, oligoelemente, antioxidanþi,
aminoacizi, plante medicinale) contribuie la detoxifierea organismului,
fortificarea sistemului imunitar ºi protejarea sãnãtãþii populaþiei (Cali News,
ianuarie 2006, p. 4).
Datoritã proprietãþilor lor, suplimentele nutritive au devenit o necesitate pentru mulþi oameni. Conºtientizarea acestei necesitãþi de cãtre consumatori a dus la dezvoltarea pieþei de profil în lume, mai cu seamã în þãrile
dezvoltate ale Americii de Nord ºi Europei.
În România, piaþa suplimentelor nutritive este în plinã dezvoltare,
specialiºtii apreciind cã aceasta este totuºi departe de a fi atins întregul sãu
potenþial. Nivelul relativ scãzut al consumului actual de suplimente nutritive
din România se menþine însã din cauza nivelului general relativ scãzut de
educaþie medicalã a populaþiei, dar ºi din cauza puterii de cumpãrare mai
scãzute a populaþiei.
Dacã, în þara noastrã, consumul de vitamine per capita este de circa
2-2,5 euro anual, în Republica Cehã, de exemplu, acesta atinge 10 euro
(businessmagazin.ro).
Distribuirea suplimentelor nutritive în þara noastrã se face prin farmacii, magazine naturiste, magazine retail ºi en-gros, dar ºi prin sistemul de tip
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marketing în reþea - MLM (Multi-Level Marketing sau Network Marketing). În
acest ultim caz, companiile MLM îºi vând produsele membrilor reþelei, care
recomandã produsele sau afacerea MLM cunoºtinþelor lor, pentru ca
reþeaua sã câºtige tot mai mulþi membri ºi, astfel, sã creascã vânzãrile.
În þara noastrã, în cadrul vânzãrilor directe ºi în sistem MLM, suplimentele nutritive au înregistrat, în ultimii ani, cea mai importantã creºtere,
dovadã cã românii sunt totuºi destul de deschiºi cãtre consumul ºi
tratamentele realizate cu asemenea produse.
Tabelul nr. 14 - Dinamica vânzãrilor directe ºi în sistem multi-level
marketing în România (procente)
Specificaþie
1. Produse tehnice, maºini, cãrþi
2. Asigurãri de viaþã
3. Bunuri de consum casnic
4. Cosmetice
5. Suplimente nutriþionale

2003
5,0
12,0
13,0
32,0
38,0

Anul
2004
5,0
11,0
14,0
30,0
40,0

2005
5,5
11,5
13,0
29,0
41,0

Sursa: Asociaþia Producãtorilor, Importatorilor ºi Comercianþilor de Produse Dietetice ºi
Suplimente Nutriþionale din România (http://www.rodsa.ro).

În mod cert, dinamica consumului de suplimente nutritive din þara
noastrã va înregistra, în urmãtorii ani, un trend ascendent. Evoluþia
respectivã va fi în strânsã legãturã cu creºterea veniturilor populaþiei, dar ºi
cu ridicarea nivelului de informare al acesteia în privinþa oportunitãþilor de
menþinere a sãnãtãþii ºi de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii, prin intermediul
consumului de suplimente nutritive.

Resursele de energie ale României
ºi perspectivã asupra consumului
Resursele epuizabile. Dupã ce, în anii ‘40-’50, a fost exportatoare
netã de petrol, România depinde în prezent de importul de resurse
energetice pentru mai mult de 50 de procente din necesarul naþional de
energie, principalul furnizor extern fiind Rusia.
În România, cea mai mare parte a structurilor autohtone de
exploatare ºi producere a energiei se aflã în proprietate privatã.
Rezervele de þiþei ale României au fost estimate, în anul 2006, la circa
73,7 milioane de tone, acestea urmând sã scadã pânã la 12 milioane de
tone pânã în anul 2025.
Rezervele naþionale de gaze naturale sunt estimate la 184,9 miliarde
de metri cubi (iulie 2007), acestea urmând sã scadã pânã la 77 de miliarde
de metri cubi pânã în anul 2020 (Proiectul Strategiei Energetice a României
pentru perioada 2007-2020).
Producþia de þiþei a României a scãzut masiv în ultimele trei decenii,
de la 14,7 milioane de tone în anul 1976 (anul producþiei autohtone de vârf)
la 5 milioane de tone în anul 2006.
Producþia de gaze naturale a României a fost de 12,3 miliarde mc în
anul 2006, aceasta acoperind doar 69 de procente din consumul naþional.
Statul deþine încã monopolul asupra exploatãrii gazelor naturale. În acest
sector energetic, compania de stat Romgaz exploateazã resursele existente cu ajutorul a 3.600 de sonde, 5 depozite subterane de înmagazinare,
cu o capacitate de 2.550 de milioane mc/ciclu ºi peste 1.900 km de conducte de aducþie.
Resursele cunoscute de huilã sunt de 755 de milioane de tone, din
care exploatabile în perimetre concesionate - 105 milioane de tone.
Resursele de lignit ale României sunt de 1.490 de milioane de tone,
din care exploatabile în perimetre concesionate - 445 de milioane de tone.
Rezervele exploatabile de minereu de uraniu asigurã consumul pânã
la nivelul anului 2017, pentru douã unitãþi de exploatare pe platforma de la
Cernavodã.
Preþul barilului de petrol, care la debutul anului 2008 a depãºit pragul
istoric de 100 de dolari, este previzionat a atinge nivelul de 150 de dolari,
caz în care economia mondialã, inclusiv cea româneascã, s-ar putea confrunta cu o serioasã recesiune. Tot în anul 2008, este posibilã privatizarea a
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trei filiale Electrica ºi a complexelor Turceni ºi Rovinari. În sectorul energetic se mai aºteaptã ºi unele investiþii-record, de un miliard de euro, fãcute de
Transgaz, Transelectrica, Romgaz ºi Hidroelectrica. Anul 2008 a adus
primele efecte de dupã liberalizarea completã a pieþelor energiei electrice ºi
gazelor naturale, fapt ce a determinat mãrirea sensibilã a preþurilor în
sectorul energetic ºi, implicit, în celelalte sectoare ale economiei naþionale.
Potrivit Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale (ANRM), la
începutul anului 2008, 99 de procente din resursele energetice girate de
ANRM vor fi sub controlul statului ºi doar un procent în proprietate privatã.
În 2008, ANRM va permite privatizarea unor perimetre mai bogate în
resurse din Bazinul Olteniei, în pofida faptului cã sindicatele din zonã se
opun procesului respectiv.
Din cauza creºterii continue a preþului energiei, opþiunile energetice
româneºti se orienteazã tot mai mult spre utilizarea cãrbunelui, a combustibilului nuclear, dar ºi spre realizarea unor investiþii în surse alternative de
energie neconvenþionalã.
Resursele regenerabile. Potenþialul energetic regenerabil cel mai
ridicat al României provine din rezervele de biomasã ºi biogaz, care se
ridicã la 318 PJ (din care se poate obþine energie termicã ºi electricã) ºi 1,2
TWt (energie electricã).
La nivelul anului 2007, România dispunea ºi de un potenþial
hidroenergetic tehnic amenajabil de circa 36.000 GWh/an, din care în
prezent (raportat la situaþia actualã a preþurilor de pe piaþa energiei) se pot
amenaja circa 30.000 GWh/an. Puterea instalatã în centrale în anul 2006
era de 6.346 MW, energia de proiect pentru anul hidrologic mediu fiind de
17.340 GW/an. Gradul de valorificare al potenþialului tehnic amenajabil este
în prezent de 48 de procente, iar potenþialul economic amenajabil este de
57,8 procente.
România mai dispune ºi de un potenþial de exploatare a energiei
eoliene de aproximativ 23 TWh ºi de 7 PJ energie termicã. În prezent,
costurile de obþinere a energiei electrice prin resurse regenerabile, cu
excepþia costurilor centralelor hidroelectrice mari, sunt mai mari decât cele
ale obþinerii prin resurse epuizabile. Potenþialul efectiv amenajabil pentru
obþinerea energieri eoliene ºi a celei hidroelectrice este net inferior celui
tehnic amenajabil, din cauza interdicþiilor existente de utilizare a mediului
(Proiectul Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020).
Producþia ºi consumul de energie. În prezent, România este o þarã
vulnerabilã din perspectivã energeticã. Practic, pe termen mediu ºi scurt,
situaþia energeticã a României reproduce în mic evoluþiile de pe plan mondial, adicã resimte rapid orice creºtere a preþurilor impusã pe plan extern.
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Cu toate acestea, pânã în prezent, în România nu s-a fãcut mai nimic
pentru diminuarea impactului unor asemenea ºocuri economice. De
exemplu, nu s-au întreprins mãsuri pentru amenajarea unor depozite de gaz
sau de petrol, deºi se ºtie cã multe þãri dezvoltate, precum SUA, Franþa
º.a., folosesc tehnica înmagazinãrii gazelor naturale ºi a stocãrii petrolului
în mine dezafectate sau în alte tipuri de depozite subterane, tocmai în
vederea micºorãrii impactului unor eventuale crize energetice pe termen
scurt. La noi în þarã, tot ce existã în aceastã privinþã este depozitul de la
Bãlciureºti, câteva depozite mai mici ºi unele protocoale de realizare a unor
proiecte între Romgaz, Gaz de France ºi SalRom.
Cea mai mare companie energeticã din România este Petrom.
Aceasta aparþine în proporþie de 51 de procente companiei austriece OMV,
statul român mai având doar o participaþie de 30,86 de procente. Rezervele
de petrol ºi gaze naturale ale Petrom sunt estimate la aproape 1 miliard de
barili echivalent petrol (bep). În anul 2005, Petrom a produs în România
5,21 de milioane de tone de þiþei ºi gazolinã ºi 6,19 miliarde de metri cubi de
gaze naturale, adicã echivalentul a 77,95 de milioane bep. Petrom deþine, în
România, dreptul de concesiune a 19 perimetre de explorare, dezvoltare ºi
producþie (circa 300 de zãcãminte comerciale de petrol ºi gaze) ºi lucreazã
pe teritoriul României cu aproximativ 15.000 de sonde de petrol ºi gaze ºi
cu 7 platforme în Marea Neagrã. Acesta mai deþine ºi douã rafinãrii,
Arpechim ºi Petrobrazi, cu o capacitate anualã de 8 milioane de tone.
Rompetrol este a doua companie petrolierã din România. Aceasta
aparþine în proporþie de 75 de procente firmei KazMunaiGaz ºi are în
proprietate douã rafinãrii, Vega Ploieºti ºi Petromidia. Aceasta din urmã are
o capacitate de rafinare de peste 4 milioane de tone de þiþei ºi poate distribui
în jur de 7 milioane de tone de produse petroliere anual. Rompetrol are o
reþea în jur de 630 de staþii petroliere în România, Franþa, Bulgaria, Albania,
Georgia ºi Republica Moldova.
A doua rafinãrie din România, ca mãrime a capacitãþii de procesare
(3,5 milioane de tone anual), este Rafo Oneºti, privatizatã în anul 2001.
Aceasta ºi-a schimbat de mai multe ori proprietarii ºi administratorii.
România îºi acoperã o bunã parte din necesitãþile sale energetice
(între 22 ºi 33 de procente) utilizând energie electricã. Cel mai mare
producãtor de energie electricã din România este societatea Hidroelectrica.
Aceasta are în administrare 326 de centrale hidroelectrice, 365 de baraje ºi
captãri secundare ºi 30 de hidroagregate. Hidroelectrica realizeazã o
producþie medie anualã de 19.772 GWh. Multe dintre hidrocentralele României aºteaptã investiþii de retehnologizare. În urmãtorii ani, Hidroelectrica va
îngloba investiþii în jur de 1,3 miliarde de lei.
Un alt producãtor autohton strategic de energie este (mai bine-zis, ar
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trebui sã fie) Termoelectrica. Deºi dispune de o putere instalatã de circa
5.500 MW, aceastã societate întâmpinã mari dificultãþi în furnizarea energiei din cauza instalaþiilor sale uzate fizic ºi moral ºi a lipsei investiþiilor pentru modernizarea acestora. În prezent, circa 70 pânã la 85 de procente din
capacitatea de exploatare a societãþii este depãºitã moral, iar disponibilitãþile de putere au scãzut pânã la 60-90 de procente din potenþialul iniþial.
Producþia de energie nuclearã este, în prezent, intens contestatã în
mediile orientate ecologic. Cu toate acestea, România mizeazã pe energia
nuclearã pentru a-ºi asigura independenþa energeticã în viitor. La uzina
atomoelectricã de la Cernavodã, unde a funcþionat vreme de mai mulþi ani
un reactor, cu o putere de 770 MW, asigurând circa 10 procente din
necesarul energetic naþional, urmeazã sã fie dat în exploatare ºi un al doilea
reactor de aceeaºi fabricaþie (CANDU – Canada) (Error! Bookmark not
defined., Marian Chiriac, 29 august 2007).
Consumul de energie rezidenþial. Potrivit Recensãmântului din anul
2002, în România existã 4.819.104 clãdiri rezidenþiale (dintr-un total de
4.848.100 de clãdiri). Dintre acestea, 83.799 sunt blocuri de locuinþe
(79.077 în urban), care cuprind 2.984.577 de apartamente, adicã 38 de
procente din numãrul total de locuinþe. Cele mai multe apartamente (97 de
procente) se aflã în proprietate privatã.
În anul 2002, circa 28,7 procente din populaþia þãrii (locuind în
2.485.000 de apartamente) beneficia încã de serviciile sistemelor publice
centralizate de alimentare cu energie termicã (din care 99 de procente în
urban). Pânã în luna martie 2004, numãrul acestora s-a micºorat cu
1.920.000 de apartamente (în care locuiau circa 5.500.000 de locuitori).
Clãdirile rezidenþiale mai vechi de 40 de ani au o pondere de 53 de
procente. Restul de 37 de procente au o vechime cuprinsã între 20 ºi 40 de
ani ºi doar 10 procente au sub 10 ani vechime. Marea majoritate a clãdirilor
din România necesitã nu doar reparaþii capitale, ci ºi reabilitãri sau modernizãri energetice.
Bilanþul mediu actual al consumurilor energetice, pentru un apartament construit în perioada 1970-1985, prezintã urmãtoarea structurã: circa
55 de procente - încãlzire incintã de locuit, 25 de procente - apã caldã de
consum, 13 procente - energie pentru aparatele electrice (inclusiv iluminatul
locuinþei), 7 procente - energie pentru prepararea alimentelor. Se remarcã
ponderea deosebit de ridicatã a consumului energetic în scopul încãlzirii
incintei, fapt care subliniazã importanþa deosebitã ºi urgenþa iniþierii unui
efort susþinut ºi masiv de reabilitare ºi reparare a locuinþelor, în vederea
eliminãrii risipei de energie.
În prezent, potrivit specialiºtilor din domeniu, randamentul utilizãrii

128
agentului termic ºi a apei calde menajere este de numai 43 de procente din
energia furnizatã prin resurse primare, potenþialul de economisire la acest
capitol fiind de circa 1,4 milioane tpe/an.
Deºi, în prezent, þara noastrã recurge la importuri masive de resurse
energetice, la preþuri deosebit de mari, în sistemul general de valorificare a
acestora, pierderile energetice sunt foarte mari (circa 35-40 de procente) (A.
Leca º.a., 2006). Pierderile respective sunt achitate, în final, de consumatorii de energie ori se reflectã în preþurile tot mai ridicate ale bunurilor ºi
serviciilor de consum.
În anul 2000, din consumul final de energie al þãrii noastre, 34 de
procente revenea sectorului rezidenþial (circa 25 de milioane de tone
echivalent petrol (1 tpe = 10,01 Gcal = 11,63 Mwh). Potenþialul de reducere
a pierderilor de energie din clãdirile din România era apreciat de specialiºti
în jurul valorii de 40 de procente din consumul curent. În acelaºi an, în þãrile
UE, consumul final ce revenea sectorului rezidenþial avea o pondere de 41
de procente, în condiþiile în care clãdirile din regiunea UE erau de circa 3 ori
mai eficiente energetic decât cele din România. La un asemenea nivel de
performanþã, þãrile din UE ºi-au propus, prin strategia energeticã pe termen
lung, reducerea consumului energetic din clãdiri cu 22 de procente pânã în
anul 2010. Evaluãri recente aratã cã þãrile din UE-25 au un consum specific
de energie pentru condiþionarea termicã a clãdirilor, de circa 40 kwh/m2/an,
în timp ce, în þara noastrã, acest indicator este de trei ori mai mare (A. Leca
º.a., 2006).
Preocupãrile din þara noastrã pentru economisirea energiei au un
conþinut cu totul diferit de cele din lumea occidentalã sau din alte zone ale
planetei. În România, în ultimii ani, o parte a interesului public a fost orientat
spre gãsirea unor posibilitãþi de diminuare a cheltuielilor impuse populaþiei
prin sistemele de termoficare urbane, ale cãror structuri tehnologice
primitive ºi de slab randament energetic au împiedicat, vreme de decenii,
orice influenþã a consumatorilor asupra dimensiunilor consumului. În prezent
însã, cele care au mai rãmas conectate la sistemele centralizate de
furnizare a energiei termice sunt preponderent gospodãriile cu venituri
relativ mici, deoarece acestea nu au putut suporta cheltuielile de decuplare.
Tabelul nr. 15 - Locuinþe cu încãlzire centralã în regiunea CEE
Þara
Austria
Danemarca
Finlanda
Franþa

Anul
2001
2000
1998
1999

Numãrul de
locuinþe
3.284
2.509
2.450
28.702

Locuinþele conectate la sisteme
centralizate de încãlzire (procente)
77,1
98,3
91,5
82,8
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Þara

Anul

Germania
Irlanda
Italia
Luxemburg
Olanda
Suedia
Islanda
Bulgaria
Rep. Cehã
Ungaria
Polonia
România
Canada
Statele Unite

1998
2000
1991
1991
1998
2000
1993
2001
1998
1999
2001
1992
1990
1999

Numãrul de
locuinþe
37.050
1.293
19.736
139
6.522
4.294
97
3.686
3.731
4.061
11.946
7.682
10.013
112.292

Locuinþele conectate la sisteme
centralizate de încãlzire (procente)
86,9
59,0
26,4
99,1
86,3
100,0
100,0
12,7
79,8
47,6
72,9
38,9
94,6
88,1

Sursa: Trends in Europe and North America, ECE, UN, 2003, p. 208.

Din anul 1990, România deþine cel mai mare numãr de locuinþe la
bloc, dintre þãrile central ºi est-europene. Cu toate acestea, în anul 1992,
þara noastrã dispunea de o pondere relativ micã a locuinþelor conectate la
sistemul centralizat de distribuþie a agentului termic (38,9 procente).
Soluþiile tehnice utilizate în þãrile vest-europene pentru condiþionarea
termicã a locuinþelor sunt diverse. Doar în unele dintre acestea prevaleazã
instalaþiile de încãlzire centralã: Danemarca – 98,3 procente, Finlanda –
91,5 procente, Luxemburg – 99,1 procente, Suedia – 100 de procente; în
altele, asemenea soluþii sunt utilizate doar pe scarã redusã: Spania – 9,1
procente, Italia – 26,4 procente, Bulgaria – 12,7 procente º.a. (ECE, 2003,
p. 208).
În a doua jumãtate a anilor ‘90, din cauza creºterii exponenþiale a
preþurilor energiei ºi, implicit, a utilitãþilor publice, în România a avut loc un
proces masiv de decuplare a locuinþelor la bloc de la sistemele centralizate
de distribuþie a agentului termic. Procesul a fost motivat de autoritãþi prin
dependenþa þãrii noastre faþã de resursele energetice din import.
În anul 2002, potrivit datelor din Recensãmântul populaþiei ºi
locuinþelor, ponderile persoanelor care locuiau în gospodãrii ce utilizau
diverse modalitãþi de încãlzire erau urmãtoarele:
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Tabelul nr. 16 - Modalitãþi de încãlzire a locuinþelor din România,
în anul 2002 (în procente din populaþie)
Modalitatea de încãlzire
Încãlzire prin termoficare
(reþea publicã sau localã)
Încãlzire cu centralã proprie
Încãlzire cu sobe
Alt mod de încãlzire

Pondere persoane în În urban
total populaþie
(procente)
29,2
6,1
62,7
2,1

55,4
10,4
30,7
3,5

În rural
(procente)
0,5
1,3
97,6
0,5

Sursa: Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor, România, 2002.

Reabilitarea termicã a clãdirilor din þara noastrã a fost cuprinsã ºi în
Documentul de poziþie al României, la cap. 14 – Energie (Eficienþã energeticã), în vederea aderãrii la UE.
Dupã anul 2000 au fost emise mai multe acte legislative având ca
obiect creºterea eficienþei energetice a clãdirilor (Directiva nr. 8/2004 privind
promovarea cogenerãrii, Directivele nr. 80/2001, nr. 93/76 SAVE ºi nr.
96/61 CE privind funcþionarea instalaþiilor mari de ardere, controlul ºi
limitarea emisiilor în atmosferã º.a.).
În anul 2005 a fost adoptatã ºi Legea nr. 372 privind performanþa
energeticã a clãdirilor, care conþine prevederi referitoare la obligativitatea
elaborãrii certificatelor de performanþã energeticã a clãdirilor ºi punerea
acestora la dispoziþia eventualilor cumpãrãtori sau chiriaºi de cãtre
proprietari, în cazul efectuãrii unor tranzacþii cu locuinþele respective, cu
aplicare la 3 ani de la data emiterii legii.
În pofida emiterii mai multor acte normative în acest domeniu, se pare
cã, totuºi, în România, nu existã în prezent o strategie coerentã ºi
comprehensivã privind gestionarea eficientã ºi reducerea risipei de energie
la nivel naþional.
Situaþia socialã ºi protecþia populaþiei cu venituri mici faþã de
creºterile preþurilor la energie. Declinul masiv al veniturilor reale pentru o
parte destul de consistentã a populaþiei, pe fondul creºterii constante a
preþurilor utilitãþilor publice ºi energiei au determinat acutizarea extremã a
vulnerabilitãþii economice a populaþiei cu venituri mici. Un moment de vârf al
adâncirii fenomenului sãrãciei din þara noastrã a fost anul 2000, când rata
sãrãciei a atins valori deosebit de ridicate: 46,3 procente în rural ºi 22,2
procente în urban, adicã 35,9 procente la nivel naþional (CASPIS, 2004).
Din datele anchetelor repetate ale INS asupra bugetelor de familie,
din anii 2002-2004, privind distribuþia populaþiei pe tipuri de încãlzire a
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locuinþei ºi decile de consum, rezultã cã cea mai mare parte a populaþiei
care nu beneficiazã de nici un fel de încãlzire ori s-a debranºat de la sistemele centralizate de distribuþie a agentului termic se afla în primele cinci
decile cele mai sãrace (66 de procente, în anul 2004). În aceeaºi categorie
se situeazã ºi majoritatea populaþiei (din mediul rural ori din suburbiile oraºelor) care îºi încãlzeºte locuinþa cu lemne (69 de procente, în anul 2004).
Luând act de amploarea socialã deosebitã a acestui fenomen, guvernele succesive aflate la putere, prin intermediul mai multor acte normative,
au conceput ºi readaptat permanent o schemã de protecþie socialã,
adresatã familiilor aflate în imposibilitate de a-ºi achita cheltuielile de întreþinere ori de a-ºi asigura combustibilul necesar încãlzirii locuinþei în sezonul
rece. Primul act normativ ce reglementa acordarea de ajutoare pentru
încãlzirea locuinþei conectate la sistemul centralizat de distribuþie a agentului termic a fost Ordonanþa de Urgenþã nr. 69/1997, ale cãrei prevederi au
fost aplicate în intervalul noiembrie 1997-martie 1999. Începând din anul
2001, prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 115, s-a acordat ajutor financiar ºi
pentru încãlzirea locuinþelor cu gaze naturale.
În anul 2003, a avut loc reglementarea unitarã a ajutoarelor acordate
direct populaþiei pentru încãlzirea locuinþei (cu agent termic produs centralizat, gaze naturale, lemne, cãrbuni ºi alþi combustibili), prin intermediul
Ordonanþei de Urgenþã nr. 5. Aceastã Ordonanþã nu a putut înlãtura însã
lipsa resurselor economice de la nivelul local al administraþiei publice, ea
fiind menitã sã finanþeze facilitãþile prevãzute prin lege pentru populaþia
aflatã în dificultate. Din noiembrie 2003 însã, prin Ordonanþa de urgenþã nr.
81, Ministerul Muncii Solidaritãþii Sociale ºi a Familiei a preluat integral plata
ajutoarelor pentru încãlzirea centralizatã ºi cea cu gaze naturale, efectuândo însã direct la furnizori urmând ca stabilirea dreptului de a primi ajutor sã
rãmânã în sarcina autoritãþilor locale. Tot la nivel local au rãmas ºi plãþile
cãtre populaþie ale ajutoarelor pentru încãlzirea cu lemne, cãrbune ºi
combustibili petrolieri.
Unele deficienþe de aplicare ale OU nr. 81/2003 au fost contactate
prin OG nr. 55/2004 care prevede garantarea acordãrii ajutorului solicitat ºi
simplificarea procedeelor de solicitare a ajutorului. Tot prin OG nr. 55/2004
au fost introduse bonurile valorice ca modalitate de platã simplificatã pentru
încãlzirea locuinþei ºi au fost actualizate limitele de venituri medii nete
lunare pe membru de familie ºi cuantumurile ajutoarelor prevãzute prin OU
nr. 81/2003.
În pofida unor asemenea mãsuri de sprijin adresate populaþiei cu
venituri mici, se pare cã situaþia socialã a rãmas destul de criticã.
Potrivit datelor INS (2005), în intervalul 2002-2004, o pondere
importantã a gospodãriilor (29,7 procente în 2002 ºi 23,6 procente în 2004)
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nu ºi-au putut achita la timp unele cheltuieli strict necesare.
Tabelul nr. 17 - Gospodãrii care nu au putut efectua
la timp unele cheltuieli (procente)
Anul Ponderea în totalul
Din care, nu au putut achita la timp
gospodãriilor
Chiria Întreþinerea Lumina Abonamentele
locuinþei
radio-tv
2002
29,7
4,8
70,6
36,2
17,1
2003
26,1
3,2
72,7
33,9
16,2
2004
23,6
4,6
64,6
36,9
15,8
Sursa: A. Cambir, Condiþii de viaþã ale populaþiei din România, 2007 (p. 94).

În anul 2004, 32,5 procente din populaþie declara, în cadrul Anchetei
bugetelor de familie a INS, lipsa încãlzirii adecvate a locuinþei (op. cit., p.
114).
Actualizarea limitelor de venituri ºi a cuantumurilor aferente
ajutoarelor acordate a fost realizatã ºi pentru sezonul rece 2005-2006 prin
HG nr. 776/2005 ºi nr. 1666/2005. Prin aceste acte normative, limitele de
venituri medii nete lunare/membru de familie au fost majorate cu 11,5
procente (adicã cu indicele de creºtere a veniturilor salariale aferent
perioadei respective).
Cuantumurile ajutoarelor acordate pentru încãlzirea locuinþei în sistem
centralizat au fost majorate cu 20 de procente (potrivit creºterii preþului
naþional de referinþã al Gcal, de la 896.000 de lei/Gcal la 1.075.000 de
lei/Gcal.
Ajutoarele acordate pentru încãlzirea cu gaze naturale au fost
majorate cu 34,7 procente pentru lunile noiembrie-decembrie 2005 ºi cu
încã 17 procente pentru intervalul ianuarie-martie 2006. Ajutoarele pentru
încãlzirea cu alþi combustibili au fost majorate cu 11,7 procente.
La data de 01.02.2006, numãrul total de ajutoare acordate pentru
încãlzirea locuinþei cu energie termicã ºi gaze naturale era de 1.088.910,
ceea ce era echivalent cu 3.050.000 de persoane, adicã 14,7 procente din
populaþia þãrii (D. Cãlinoiu, MMSF, 2006).
În concluzie, sistemul românesc de protecþie socialã trebuie supus
unui nou proces de raþionalizare ºi reformare, în acord cu noile evoluþii ce
s-au produs în ultimii ani pe pieþele muncii, dar ºi în domeniul reglementãrilor similare din spaþiul UE. De exemplu, lucrãtorii pe cont propriu din agriculturã sunt, în prezent, categoria socialã cel mai puþin protejatã, deoarece
ei nu plãtesc contribuþii sociale, iar cea mai mare pondere a lor trãiesc la ori
sub nivelul pragului de sãrãcie.
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În pofida abundenþei reglementãrilor legale din domeniul gestionãrii
resurselor energetice naþionale, România nu dispune încã de o politicã
energeticã articulatã comprehensiv ºi, prin urmare, nici de o strategie privind eliminarea risipei prin gestionarea cu eficienþã maximã a disponibilului
de resurse energetice, la nivel naþional.
România nu dispune încã nici de o strategie de protecþie socialã
consistent fundamentatã pe cunoaºterea situaþiei sociale reale a populaþiei
dezavantajate economic (îndeosebi a populaþiei sãrace din rural), fapt ce
face imposibilã renunþarea la acordarea ajutoarelor sociale pentru achitarea
consumului de energie al familiilor dezavantajate.
Sistemul românesc de conectare a locuinþelor la resursele energetice
s-a dezvoltat haotic ºi, de aceea, este extrem de eterogen. Ca urmare,
pentru a-l asista social, pe termen cel puþin mediu, este încã nevoie de
utilizarea unui pachet fin articulat de politici sociale, care sã se adreseze
tuturor categoriilor de consumatori aflaþi în imposibilitatea de a-ºi achita
cheltuielile de întreþinere.
La momentul februarie 2008, aproape 4,5 milioane de familii apelau
încã la ajutoarele acordate de Guvern pentru încãlzirea locuinþei. În asemenea condiþii, autoritãþile afirmau totuºi despre sãrãcia severã – indicator
ce se referã la persoanele ale cãror cheltuieli lunare de consum se ridicau la
mai puþin de 100 de lei/lunã – cã va fi diminuatã în anul 2009, pânã la 2,32,4 procente din populaþie (newz.ro, Vorbele omoarã sãrãcia, 18 martie
2008). Greu de crezut într-o asemenea minune.
România este, în prezent, þara europeanã cu cel mai ridicat numãr de
locuinþe (inclusiv la bloc), ce necesitã investiþii majore de reabilitare
energeticã ºi reparare. Gradul redus de izolare termicã ºi uzura avansatã a
majoritãþii locuinþelor din þara noastrã este consecinþa faptului cã, înainte de
criza energeticã din anul 1973 (când s-au construit multe dintre locuinþele
aflate în uz în prezent), nu au existat reglementãri privind protecþia termicã a
clãdirilor. Construcþiile cele mai deficitare din acest punct de vedere sunt
cele construite între anii 1950-1985, cu închideri din prefabricate din beton
armat. Consumul specific anual de energie al acestor clãdiri este de circa
120 kWh/m2/an, adicã de trei ori mai mare decât nivelul acceptat în prezent
în zona UE. Deºi prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 187/2005 s-a reglementat
finanþarea executãrii lucrãrilor de reabilitare termicã la aceste clãdiri,
costurile ridicate pentru efectuarea lucrãrilor constituie un impediment major
în îndeplinirea acestui deziderat.

Situaþia alimentãrii cu apã potabilã
a populaþiei din România
Deºi România este strãbãtutã de o reþea hidrograficã echilibratã, pe
aproape tot teritoriul sãu, cu excepþia anilor foarte bogaþi în ploi, populaþia
dispune de resurse de apã destul de reduse ºi precare calitativ, comparativ
cu alte þãri. Rezerva naturalã medie de apã este evaluatã la 1.700 mc/locuitor/an, faþã de 4.200 mc /locuitor/an în Franþa, de exemplu.
Specialiºtii apreciazã cã þãrile cu o rezervã apã sub 1.700 mc/locuitor/an pot fi considerate þãri cu deficit cronic de apã. La acest capitol,
România se situeazã pe locul 12 în rândul þãrilor europene. Pe de altã
parte, caracteristicile reþelei hidrografice naþionale (debite extrem de inegale
pe parcursul unui an, gradul ridicat de poluare al apelor interioare, situarea
excentricã a fluviului Dunãrea în raport cu teritorul þãrii, seceta accentuatã
din ultimii ani º.a.) creeazã mari dificultãþi în alimentarea cu apã a populaþiei, în special în anumite zone urbane. Ca urmare, existã cel puþin 25 de
zone urbane cu mare deficit de alimentare cu apã potabilã (Timiºoara,
Braºov, Ploieºti, Craiova, Sighiºoara, Mediaº, Zalãu, ªimleul Silvaniei º.a.).
La nivelul întregii þãri, alimentarea cu apã se realizeazã prin douã modalitãþi: în sistem centralizat ºi din surse foarte apropiate (fântâni, izvoare).
Alimentarea cu apã în sistem centralizat se face din surse de
suprafaþã, în proporþie de 18,7 procente (râuri, lacuri, fluviul Dunãrea), din
surse subterane – 19,5 procente – ºi din surse mixte (de suprafaþã ºi
subterane), în proporþie de 61,8 procente (D. Chiriac º.a., 2001).
Ca urmare a celor de mai sus, dar ºi din cauza deficitului masiv de
investiþii în acest domeniu, o proporþie importantã a populaþiei din România
suferã cronic din cauza lipsei accesului securizat la o sursã de apã potabilã.
În prezent, jumãtate din apele uzate ce rezultã din diverse procese
tehnologice sau din consumul populaþiei din România nu sunt epurate.
România trebuie sã recupereze, în urmãtorii ani, decalaje importante în
raport cu þãrile UE, în privinþa construirii unor instalaþii de epurare a apelor
uzate ºi de facilitare a accesului populaþiei de pe întreg cuprinsul þãrii, la un
consum securizat de apã potabilã.
În prezent, jumãtate din apele uzate nu sunt suficient epurate,
deoarece din cele peste 1.300 de staþii de epurare de pe teritoriul þãrii, 63
de procente nu funcþioneazã corespunzãtor.
Cel puþin 47 de localitãþi, printre care oraºe precum Bucureºti, Brãila,
Buzãu, Craiova, Galaþi, Drobeta Turnu-Severin, Tulcea, deverseazã apele
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uzate direct în naturã.
Doar puþin peste jumãtate din populaþia þãrii - 52 de procente - are acces la o alimentare securizatã cu apã ºi la canalizare, 16 procente dispune
doar de apã curentã, iar 32 de procente nu are acces nici la alimentare cu
apã, nici la canalizare. În oraºele mai mici existã numeroase strãzi cu un
grad redus (sub 10 procente din lungimea strãzilor) de echipare cu instalaþii
de furnizare a apei potabile (Titu, jud. Dâmboviþa; Otopeni, jud. Ilfov; Borºa,
jud. Maramureº; Copºa Micã, jud. Sibiu º.a.). O proporþie de 90 de procente
din populaþia urbanã ºi 10 procente din cea ruralã beneficiazã de canalizare. România se aflã pe locul doi, dupã Polonia, în ceea ce priveºte deficitul
structurilor de alimentare cu apã ºi de canalizare, pentru care sunt necesare investiþii majore. România dispune de o reþea de canalizare de aproximativ 18.000 de kilometri, de care beneficiazã doar 11,5 milioane de locuitori.
Dintre aceºtia, 10 milioane locuiesc în oraºe, iar un milion în mediul rural.
În ceea ce priveºte calitatea reþelelor de distribuþie a apei potabile, un
studiu asupra a 12 companii de distribuþie a apei din þarã arãta, în anul
1999, cã numãrul de avarii pe kilometru de reþea de distribuþie se situa între
1,11 la Cluj ºi 9,37 la Brãila, adicã în medie 3,89 de avarii/km de reþea. În
Bucureºti, se înregistra o fluenþã destul de precarã a alimentãrii cu apã a
populaþiei - în medie 7,66 de avarii pe km de reþea (D. Chiriac º.a., 2001).

Concluzii
Starea actualã a mediului natural, la nivel global, indicã faptul cã, în
viitor, economia mondialã va fi nevoitã sã suporte restricþii serioase de
dezvoltare, ca efect al deteriorãrii tot mai avansate a echilibrului ecologic
global ºi din cauza insuficienþei resurselor ce susþin cererea de consum în
creºtere. Aceastã situaþie va duce, în timp, la accentuarea tensiunilor
sociale ºi politice la nivel global, generând riscuri uriaºe la adresa securitãþii
ºi pãcii mondiale. Deºi omenirea a trãit deja douã rãzboaie mondiale, având
ca mizã accesul la resurse al statelor implicate, riscul de a se repeta istoria,
poate sub alte forme, poate sub alte pretexte, este destul de ridicat.
În pofida eforturilor actuale ale organizaþiilor internaþionale cu vocaþie
globalistã, de a menþine pacea în lume ºi de a atenua impactul sãrãciei
extreme, disparitãþile socioeconomice mari existente între state, dar ºi în
interiorul celor mai multe state, sunt pe cale de a se adânci, în perspectiva
tendinþelor generale de dobândire a controlului asupra ultimelor resurse
energetice convenþionale ale Pãmântului (petrol, gaze naturale, zãcãminte
de uraniu º.a.) de cãtre statele, respectiv categoriile sociale ce deþin deja
puterea politicã ºi economicã.
În cele din urmã, nu numai ºi nu atât creºterea demograficã este cea
care acutizeazã degradarea ecologicã ºi climaticã a planetei. O serie de alþi
factori (mulþi dintre ei prea puþin cunoscuþi încã) întreþin ºi agraveazã
situaþia. Între aceºtia, un rol decisiv îl au modelele dominante din sfera
producþiei ºi a consumului de bunuri ºi servicii care, în prezent, sunt
puternic orientate spre consumerism ºi irosirea resurselor materiale. Specia
umanã va trebui sã-ºi reconsidere ºi sã-ºi reorienteze radical raþiunile ºi
trebuinþele, pentru satisfacerea cãrora va accepta în viitor sã utilizeze
resursele încã existente, dacã doreºte într-adevãr sã supravieþuiascã pe
termen lung. În acest proces, nu trebuie pierdut din vedere cã politicile
economice actuale urmãresc, în esenþã, acumularea de capital ºi, doar în
aparenþã ºi sporadic ori numai sub diverse constrângeri legislative,
beneficiul social general ºi prezervarea condiþiilor de mediu.
Schimbãrile angajate în vederea refacerii echilibrului ecologic deja
deteriorat, va trebui sã vizeze nu numai tehnologiile aplicate în industrii sau
servicii ºi metodele practicate în agriculturã. În dezvoltarea tuturor ramurilor
economice este nevoie de formularea unor opþiuni radical noi, pentru
utilizarea raþionalã a resurselor naturale. De exemplu, în privinþa culturilor
agricole ce vor fi realizate în viitor, trebuie stabilit cu cea mai mare atenþie,
ce culturi vor fi considerate de importanþã capitalã, care culturi vor fi legitime
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ºi care nu, ce noi terenuri vor fi utilizate ºi unde se vor opri activitã-þile de
defriºare. De asemenea, trebuie sã se stabileascã, ce obiective ºi scopuri
sociale concrete vor fi considerate sustenabile din perspectiva ecologicã ºi
a alocãrii resurselor existente, ce obiective vor deveni facultati-ve
(susþinerea lor revenind, eventual, sectorului vieþii private) sau vor fi chiar
scoase în afara legii. Foarte importante sunt ºi modalitãþile concrete prin
care vor fi iniþiate asemenea demersuri. Politicienii, economiºtii, specia-liºtii
în drept, psihologii, sociologii ºi, nu în ultimul rând, ecologii vor trebui sã-ºi
ia rolurile foarte în serios ºi sã colaboreze permanent ºi pe toate nivelurile
relevante, la rezolvarea problemelor dãinuirii umanitãþii pe termen mediu ºi
lung.
Modelele de consum dominante ale populaþiilor occidentale constituie, desigur, expresia unei culturi relativ consolidate ºi a unui proces relativ
îndelung de socializare. De aceea, una dintre cele mai mari provocãri ale
viitorului s-ar putea dovedi schimbarea acestora atât în Occident, cât ºi în
celelalte þãri care le-au adoptat. William Rees (Universitatea din Columbia
Britanicã) susþine cã, pentru menþinerea consumului mediu al unei persoane din þãrile cu consum alimentar ridicat, sunt necesare între 4 ºi 6 hectare
de teren agricol. Problema este însã cã, la populaþia mondialã aferentã
anului 1990, pentru fiecare consumator existau doar 1,7 hectare de teren
cultivabil ecologic. Din cele mai vechi timpuri însã, consumatorii cu venituri
mai ridicate ºi-au compensat deficitul autohton, dupã puterea economicã,
prin expolierea resurselor naturale din þãrile în curs de dezvoltare (unde
puterea de cumpãrare a populaþiei a fost ºi este încã mult mai scãzutã), prin
diverse forme de colonialism (instituite la nivel statal) sau prin activitãþi de
comerþ internaþional, în condiþii sistematic favorizante pentru þãrile
dezvoltate.
Pe de altã parte, de la o vreme, categorii de populaþie tot mai consistente, din þãri considerate pânã nu demult sãrace (India, China, Singapore
º.a.), tind sã adopte modelele de consum de orientare consumeristã. Ca
urmare, populaþiile sãrace din toate þãrile vor resimþi tot mai acut faptul cã
alimentele de bazã, serviciile de sãnãtate ºi, dincolo de nivelul primar, chiar
serviciile de educaþie, devin mãrfuri tot mai scumpe ºi tot mai puþin accesibile. Acest fapt nu poate rãmâne fãrã consecinþe în planul securitãþii ºi
pãcii sociale ori în cel al degradãrii mediului. Legitimitatea unor asemenea
fenomene este tot mai sonor contestatã de forurile internaþionale relevante.
Respectând proporþiile, planeta noastrã se poate compara într-adevãr, cu o imensã navã cosmicã de cursã lungã, aflatã sub riscul de a-ºi
epuiza combustibilul înainte de a ajunge la destinaþie. Trãim, se pare, ultimul ceas în care cineva cu o înaltã echidistanþã socialã ºi o înþelepciune de
excepþie – o organizaþie sau instituþie internaþionalã ori o altã structurã de
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cea mai avansatã competenþã ºi autenticã autoritate – poate ºi trebuie sã
punã ordine în lucrurile lumii ºi sã spunã exact cât de mult înseamnã destul
pentru satisfacerea cãror trebuinþe sociale. De hotãrârile unei asemenea
instanþe trebuie sã asculte chiar ºi cei cu mulþi bani, ori cu multã putere, fie
cã este vorba despre populaþii, grupãri sociale sau persoane. O asemenea
instanþã trebuie sã elaboreze o strategie a suficienþei cel puþin pentru acele
domenii ale consumului ale cãror resurse se aflã sub riscul epuizãrii în
viitorul relativ apropiat. Instanþa chematã sã realizeze acest lucru va trebui
sã þinã seama cã numeroase categorii de bunuri de consum, care în prezent
sunt considerate, fãrã sã fie, necesitãþi absolute (de exemplu, zahãrul,
tutunul, carnea de vitã º.a.), sunt de fapt articole de lux convertite în
produse de bazã. Nu toatã cererea de consum actualã poate fi legitimatã ca
cerere naturalã, fireascã; oamenii trebuie sã-ºi (re)descopere surse de
satisfacþii ale vieþii mult mai slab corelate cu dimensiunea materialã a vieþii
ºi, în special, cu actualele orientãri consumeriste. În acest sens, unele
obiceiuri de consum pot fi promovate ºi încurajate pe când altele trebuie
descurajate, oricât de mulþi ºomeri pe termen scurt sau mediu va însemna
aceasta (vezi ºi Richard Robbins, Global Problems and the Culture of
Capitalism, Allyn and Bacon, 1999).
Nici perspectiva creãrii bazelor industriale pentru un mod de hrãnire
vegetarian nu trebuie pierdutã din vedere. Vegetarianismul (ce poate debuta
cu o reducere masivã a consumului de carne pe termen mediu) va face
posibilã eliberarea multor terenuri (care în prezent sunt folosite pentru
creºterea nutreþurilor pentru animale), în scopul cultivãrii cerealelor ºi altor
vegetale destinate direct alimentaþiei umane. În acelaºi sens, se poate
renunþa ºi chiar se pot scoate în afara legii culturile de tutun sau culturile ce
servesc la fabricarea alcoolului ºi a altor droguri. În mod cert, asemenea
conversii radicale ale modelelor de consum vor întâmpina rezistenþe dintre
cele mai dure, de toate felurile, atât în rândurile consumatorilor, cât ºi în
rândurile producãtorilor vizaþi de diferite reorientãri ale producþiei de bunuri
ºi servicii. De aceea, asemenea politici economice nu vor fi eficiente dacã
vor fi proiectate izolat. Ele trebuie aplicate corelat cu mãsuri de sprijinire a
reorientãrii afacerilor producãtorilor direct afectaþi prin asemenea schimbãri
ºi prin declanºarea unor susþinute campanii de educare ºi conºtientizare a
consumatorilor asupra riscurilor reale ale practicãrii unor modele de consum
de tip consumerist (J.W. Smith, 1994.)
Actualul sistem economic, centrat pe utilizarea resurselor în scopul
strict al acumulãrii de capital (model ciclic ce determinã o imensã risipã de
resurse naturale ºi umane), trebuie convertit spre utilizarea eficientã a
resurselor, în scopul satisfacerii trebuinþelor sociale reale, determinate ºi
legitimate prin dezideratul dezvoltãrii durabile la nivel global. Trebuie avut în
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vedere faptul cã, dacã bogaþii acestei lumi (20 de procente din umanitate)
consumã în prezent 86 de procente din extracþia mondialã de resurse
naturale, restul populaþiei (80 de procente) poate trãi cu un consum
minuscul de 1,3 procente din extracþia de resurse disponibilã în prezent.
Acesta este rezultatul aplicãrii politicilor economice ºi sociale de orientare
neoliberalã ale marilor puteri ce conduc lumea în prezent. Or, dacã sãracii
acestei lumi au dovedit de secole cã pot trãi cu atât de puþin, cu siguranþã
vor putea ºi bogaþii sã-ºi reconsidere radical trebuinþele ºi obiceiurile de
consum, nu pentru a trãi în sãrãcie, dar mãcar pentru a permite ºi altora sã
trãiascã decent. În acest scop, va trebui cercetat cine consumã ce ºi cât ºi
care sunt principalele categorii de consumuri ce determinã, pe de o parte,
degradarea mediului, iar pe de altã parte, menþinerea unor decalaje masive
în sfera accesului la resursele de bazã ale dezvoltãrii umane. Se va putea
constata astfel cã nu lipsa resurselor de bazã determinã înfometarea
cronicã a unor întregi continente în prezent, ci excesele ºi risipa spre care
sunt înclinate pãturile sociale cu venituri mari ºi foarte mari.
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