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REZUMAT. O viziune globaă a dezvoltării durabile s-ar putea referi la conexiunile dintre indicatorii principali ai 
dezvoltării economico-sociale: creşterea populaţiei, resursele de materii prime, creşterea economică, 
consumul populaţiei, protecţia socială, mediul natural. 
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ABSTRACT. A global vision of sustainable development may refer to connections between the main indicators 
of socio-economic development: population growth, raw materials resources,economic growth, consumption, 
social protection, the natural environment. 
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the economic optimum. 

1. CONDIŢII GENERALE PRIVIND 
CONCEPTUL DE DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ DURABILĂ  

Prezentarea succintă a acestui concept de 
dezvoltare econonico-socială durabilă are rolul de 
a-l face pe cititorul mai mult sau mai puţin avizat să 
înţeleagă o serie de interdependenţe şi corelaţii ale 
dezvoltării DURABILE.  

O viziune globală a dezvoltării durabile s-ar putea 
referi la conexiunile dintre indicatorii principali ai 
dezvoltării economico-sociale: creşterea populaţiei, 
resursele de materii prime, creşterea economică, con-
sumul populaţiei, protecţia socială, mediul natural.  

Terra a fost şi rămâne leagănul civilizaţiei umane, 
dar şi o uriaşă „corabie” astrală, rătăcitoare prin 
imensul ocean cosmic, care are la bordul său peste 
500 mii de specii vegetale şi peste 1.000.000 de specii 
animale care au convieţuit milioane de ani, până la 
apariţia omului pe Pământ, într-un echilibru aproape 
perfect.  

Sintagma formulată de Lester R. Brown în 
„Istoria se grăbeşte“ evidenţiază importanţa deose-
bită a abordării globale, durabile în condiţiile actuale 
ale dezvoltării societăţii.  

„Ritmul istoriei se accelerează – subliniază auto-
rul – pe măsură ce limitele naturale ale pământului 
se ciocnesc cu cerinţele umane mereu în creştere. 
Din ce în ce mai des exploatarea umană intră în 
conflict cu capacitatea de regenerare a bancurilor 
de peşte, a pădurilor, a rezervelor de apă, a 

solurilor, precum şi cu capacitatea ecosistemelor 
terestre de a absorbi bioxidul de carbon“.  

Problema dezvoltării durabile este un concept 
lansat cu ocazia prezentării raportului intitulat 
„Viitorul nostru comun", în cadrul lucrărilor 
Comisiei Mondiale de Mediu şi Dezvoltare din 1987 
şi a fost definit ca fiind „Tipul de dezvoltare care 
asigură satisfacerea necesităţilor prezente, fără a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-
şi satisface propriile cerinţe".  

 

Conceptul implică asigurarea performanţelor pe 
trei planuri:  

1) economic, respectiv creşterea gradului de valo-
rificare a resurselor şi stoparea pierderilor de resurse 
neregenerabile.  

2) ecologic: evitarea degradării mediului.  
3) socio – cultural: asigurarea condiţiilor de viaţă 

de realizare umană.  
În concordanţă cu realizarea obiectivelor dezvol-

tării durabile, politicile economice şi de mediu ur-
mează să suporte schimbări majore, care să conducă 
la reducerea importurilor de resurse pe unitatea de 
efort util.  

Economiştii secolului XX, printre care şi Nicolas 
Georgescu – Roegen 7, au contribuit la elaborarea 
şi promovarea conceptului de dezvoltare economică 
şi socială durabilă (viabilă). Acest concept a fost 
adoptat la cel mai înalt nivel politic, la Conferinţa 
UNICED (Consiliul Naţiunilor Unite pentru Econo-
mie şi Dezvoltare) de la Rio de Janeiro, în iunie 
1992, ca scop al cooperării internaţionale şi al 
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programelor naţionale de acţiune. Principiile şi 
obiectivele dezvoltării durabile au fost înscrise în 
Declaraţia de la Rio şi în Programul de acţiune 
Agenda 21, şefii de stat şi de guverne din 118 ţări, 
participanţi la Conferinţă, convenind unanim că 
mediul şi dezvoltarea economică şi socială sunt 
inseparabile. Cu acest prilej, dezvoltarea durabilă s-a 
constituit în opţiune strategică globală pentru secolul 
următor, susţinând necesitatea continuării dezvoltării 
economice şi sociale, dar şi a conservării stării me-
diului, ca singura cale pentru creşterea calităţii vieţii. 

Principiul general al dezvoltării durabile are în 
mod independent prima responsabilitate pentru bună-
starea mentală, socială şi economică a fiecărui popor.  

Pentru aplicarea acestui principiu este subliniată 
necesitatea de a „acţiona la unison“ în vederea 
adoptării diferitelor abordări şi măsuri.  

Dezvoltarea durabilă reprezintă o alternativă în 
condiţiile cooperării la nivel global, regional şi local, 
iar asigurarea dezvoltării durabile constituie o 
responsabilitate a fiecărui individ. Numai acţiunea 
guvernamentală singură nu este suficientă pentru 
punerea în practică a dezvoltării durabile. Se poate 
spune că reforma economică ce se află în derulare nu 
poate fi concepută în afara dezvoltării economice şi 
sociale durabile, ci numai împreună cu aceasta. 
Oamenii de afaceri, grupurile de interese, comunitatea 
ştiinţifică, învăţământul (educaţia), mass-media şi 
organizaţiile neguvernamentale, trebuie să se implice 
prin acţiuni interdependente în promovarea dezvoltării 
durabile şi consolidarea acţiunilor guvernamentale.  

Multe ţări, inclusiv cele membre ale Uniunii Eu-
ropene, operează cu acest concept prin Comisiile 
Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă. Aceste comi-
sii care şi-au stabilit principii şi obiective proprii, în 
strânsă corelaţie cu reformele lor economice, dar şi 
cu potenţialul economic şi social existent.  

Plecând de la ideea că bunăstarea unui popor este 
tributară unei puternice activităţi ştiinţifice şi teh-
nice, ţările dezvoltate din punct de vedere economic 
au declanşat o puternică ofensivă în domeniu, 
ofensivă cunoscută sub denumirea de revoluţie şti-
inţifico-tehnică. Argumentată ca principal promotor 
al creşterii economice, la rândul său, revoluţia 
ştiinţifico-tehnică a generat în perioada deceniilor 
cinci şi şase (ai anilor ’90 din mileniul II), o serie de 
teorii şi politici economice capabile să justifice acest 
amplu proces organizatoric, economic şi financiar. 

Într-un moment extrem de complicat al războ-
iului rece, când pe scena lumii aveau loc profunde 
modificări în plan politic, social şi economic, în joc 
erau puse spre testare viabilitatea modelelor de 
dezvoltare şi a oportunităţilor faţă de aceste modele. 

Confruntată cu ideologiile epocii şi cu intoleran-
ţele de o parte şi de alta a cortinei de fier, soluţiile 

viabile ale problemei privind rolul revoluţiei şti-
inţifico-tehnice nu încercau să convingă pe nici unul 
dintre beligeranţi. Mai ales că succesele obţinute în 
reînnoirea bazei tehnice şi creşterea producţiei de 
către ţările dezvoltate, erau considerate fără precedent 
şi că rolul principal al acestor creşteri spectaculoase 
erau atribuite revoluţiei tehnico-ştiinţifice. 

O explicaţie în acest sens există şi este vorba de 
necesitatea creşterii volumului producţiei internaţionale 
cerute de refacerea economică atât de necesară după 
distrugerile războiului dar şi de expansiunea pieţelor, 
a lărgirii ariei puterii de cumpărare şi a masei de 
cumpărători. 

Abia spre sfârşitul deceniului şase şi începutul 
deceniului şapte (ai anilor ’90 din mileniul II), oa-
menii de afaceri, politicienii precum şi alte segmente 
socio-profesionale au început să conştientizeze limi-
tele creşterii economice. Tot ceea ce se realizase în 
această perioadă prin modelul de creştere economică, 
acum s-a dovedit a fi extrem de fragil şi deficitar în 
acelaşi timp. 

S-a constatat că nu este suficient ca respectivul 
model de creştere economică să fie orientat în mod 
expres în direcţia creşterii veniturilor prin maximiza-
rea profiturilor, măririi capitalului fizic, a volumului 
de investiţii în uzine, infrastructură, maşini, utilaje, 
instalaţii etc., fără a acorda atenţia cuvenită factorilor 
de mediu natural şi uman. În plus, criza energetică, de 
materii prime, precum şi cea financiar-valutară ar fi 
produs un puternic seism la nivelul economiei 
mondiale, agravând şi mai mult problemele globale. 

Mai mult, ofensiva organizată a opiniilor oame-
nilor de ştiinţă din diverse domenii, cu privire la 
continuarea dezvoltării economice pe baza mode-
lului de până atunci a demonstrat opiniei publice, 
persoanelor de decizie politică şi economică, pe-
ricolul privind degradarea ireversibilă a mediului 
ambiant, a însăşi civilizaţiei umane. 

Conferinţa mondială a O.N.U. de la Stockholm 
din 1972 care a avut ca obiect primordial al dez-
baterilor, protecţia mediului şi faimosul raport cu 
privire la limitele creşterii economice conceput în 
urma unor responsabile dezbateri internaţionale şi 
trimis de către Clubul de la Roma, au fost câteva din 
acţiunile suficiente pentru a ajusta respectivul mate-
rial şi de a-l orienta în direcţia economisirii energiei 
şi resurselor, dar fără a obţine rezultatele scontate. 

Au fost necesari anii de criză ai deceniului opt 
pentru a convinge unele ţări dezvoltate şi instituţii 
financiare internaţionale să renunţe la modelul 
creşterii economice, să adopte un model neoliberal 
monetarist şi să elaboreze politici economice bazate 
pe acesta. Din păcate nu toate ţările s-au repliat la 
acest nou model economic întrucât barierele şi 
disputele ideologice au avut un rol de frână. 
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La Conferinţa mondială U.N.C.E.D. a O.N.U. de 
la Rio de Janeiro din 1992, care a avut în prim plan 
al ordinei de zi, problemele mediului şi dezvoltării, a 
fost adoptat la cel mai înalt nivel politic, ca scop al 
cooperării internaţionale şi al programelor de acţiune, 
conceptul de dezvoltare durabilă (viabilă). Acest 
concept a căpătat în prezent o dimensiune universală 
şi o largă circulaţie internaţională. 

Iniţial, acest concept a fost lansat în 1987 cu ocazia 
prezentării unui raport pregătit şi publicat de Comisia 
mondială şi independentă pentru mediu şi dezvoltare 
condusă de Gro Harlem Brundtland, primul ministru al 
Norvegiei. Definiţia dată dezvoltării durabile în acest 
raport intitulat Viitorul nostru comun este următoarea: 

„Omenirea are capacitatea de a face ca 
dezvoltarea să fie durabilă, adică de a asigura ca 
aceasta să facă faţă trebuinţelor prezentului, fără a 
compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a 
satisface propriile lor trebuinţe. Conceptul de dez-
voltare viabilă implică limite, dar nu limite absolute ci 
limitările impuse de actualul stadiu al tehnologiei şi de 
organizări sociale asupra resurselor de mediu şi de 
capacitatea biosferei de a absorbi efectele activităţilor 
umane. Totuşi, tehnologia şi organizarea socială pot fi 
gestionate şi perfecţionate încât să se croiască drum 
pentru o nouă eră a creşterii economice”. 

Principiile şi obiectivele dezvoltării durabile au 
fost înscrise în Declaraţia de la Rio şi în programul 
de acţiune Agenda 21. Principiul general al dez-
voltării durabile este că fiecare stat are, în mod 
independent, prima responsabilitate pentru bunăstarea 
mentală, socială şi economică a propriului său 
popor. Pentru punerea în practică a acestui principiu 
este subliniată necesitatea de a acţiona la unison în 
vederea armonizării diferitelor abordări şi măsuri. 

Fiecare sector al societăţii trebuie să-şi aducă o 
contribuţie ştiinţifică, de învăţământ şi de educaţie în 
acest sens. De asemenea, mass-media şi organizaţiile 
neguvernamentale trebuie să se implice prin acţiuni 
independente pentru promovarea dezvoltării durabile. 
Cooperarea naţională şi internaţională se sprijină 
reciproc în acest domeniu. 

Au existat dezbateri internaţionale largi privind 
definirea dezvoltării durabile, precum şi stabilirea unor 
principii şi obiective operaţionale. În acest sens teoria 
economică clasică a devenit desuetă iar abordarea ana-
lizei economice globale a constituit temeiul promovării 
conceptului de dezvoltare durabilă. Punctul de plecare 
şi sosire al economiei este valoarea, întrucât la baza ei 
stă munca, utilitatea şi forma concretă de existenţă a 
materiei (substanţă, energie şi informaţie). 

Dezvoltarea durabilă poate fi considerată creatoare 
de valori autentice dacă poate conduce la o dezvoltare 
economică şi socială în armonie cu natura. Cu alte 
cuvinte, dezvoltarea durabilă este un proces continuu al 
schimbării sociale la nivel global, regional şi local, cu 

scopul de a asigura orice oportunitate generaţiilor pre-
zente şi viitoare de a avea o viaţă mai bună. Redresarea 
economică nu poate fi concepută fără abordarea coe-
rentă a interdependenţei dintre reforma economică şi 
dezvoltarea durabilă. Particularizând această problema-
tică la nivelul tematicii noastre, putem evidenţia că 
dezvoltarea economică şi socială ecologic-durabilă 
înseamnă ajustarea creşterii economice în limitele 
stabilite de natură, iar dezvoltarea economică, ca 
rezultat al reformei economice este posibilă numai pe 
un fundament ecologic durabil.  

Alternativa durabilităţii ecologice priveşte în mod 
egal atât ţările industrializate cât şi pe cele în curs de 
dezvoltare. Să amintim numai două elemente de 
incomfort social şi economic cum sunt deşeurile şi 
sărăcia şi vom constata universalitatea şi viabilitatea 
lor pentru ambele grupuri de ţări mai sus menţionate. 

În condiţiile dezvoltării durabile, abordările 
importante ale reformei economice sunt: dezvoltarea 
şi adaptarea unei tehnologii cât mai raţional-eco-
logică, schimbările fundamentale în obiceiurile de 
consum, valori şi mod de viaţă. 

Fiecare proces iniţiat cu ajutorul reformei eco-
nomice trebuie corelat cu cel al dezvoltării durabile, 
pentru a nu se compromite redresarea economică. De 
exemplu, procesul creşterii necontrolate a populaţiei în 
lume ar putea anula efectele pozitive ale tuturor acestor 
măsuri.  

Din punct de vedere ecologic, dezvoltarea durabilă 
ţinteşte atingerea şi menţinerea nivelului material de 
bunăstare, adică dezvoltarea economică durabilă. 
Orice lipsă de armonizare între procesul de reformă 
economică şi dezvoltarea durabilă pot genera conflicte 
între diferite interese şi scopuri, precum şi între 
interesele generaţiilor prezente şi problemele pe care le 
lăsăm generaţiilor viitoare. Pentru dezvoltarea din timp 
a acestor conflicte, consideraţiilor ecologice trebuie să 
li se acorde un loc important, bazat pe cunoştinţele 
tehnologice şi resursele disponibile, în concordanţă cu 
cererea pieţei, dar şi cu anumite prevederi şi precauţii.  

Din păcate conceptul de durabilitate ecologică, 
adaptabilitate la natură şi diversitatea biologică sunt 
încă imperfect şi diferit înţelese iar informaţiile 
ştiinţifice de care dispunem asupra lor sunt inadec-
vate. De aceea, în sensul celor prezentate, avem 
nevoie de dezvoltarea indicatorilor, de mai multă cer-
cetare ştiinţifică, practică experimentală şi pregătire. 

Multe dintre problemele actualei perioade de 
reformă economică au caracter global. De exemplu, 
schimbarea climatică globală, ca rezultat al activi-
tăţii umane, afectează nu numai pe cei ce au generat 
procesul poluării, ci şi pe ceilalţi cetăţeni planetari. 
Deoarece, în acest caz, nici o naţiune sau stat nu are 
propria sa atmosferă. Acesta constituie un exemplu 
de globalitate a procesului economic dar şi de 



EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR, Supliment 2/2012  44 

responsabilitate colectivă globală iar soluţionarea 
acestor probleme impune acţiuni comune. 

În cadrul Comunităţii Europene, mediul încon-
jurător a fost singurul domeniu al politicii în care s-a 
acţionat de la bun început pe baza unor programe 
concepute pe mai mulţi ani. 

În perspectivă, acţiunile de protecţie a mediului se 
vor corela cu procesul de dezvoltare economico-socială 
a ţării care trebuie să ţină seama de conceptul dez-
voltării durabile a economiei, exploatării resurselor şi 
calităţii mediului. Se cunoaşte că intensitatea fenome-
nului de poluare este urmarea structurii economiei şi în 
special a industriei, a cadrului legislativ existent şi a 
nivelului de educaţie ecologică a cetăţenilor ţării.  

În general, acest nivel se încadrează în limitele 
întâlnite în Europa, dar cu accentuări în zone 
„critice” din România. 

În aceste zone impactul fenomenului de poluare 
asupra factorilor de mediu este deosebit de puternic 
iar efectele sunt deseori ireversibile. De aceea, 
reforma economică durabilă în derulare, trebuie să 
ţină seama de criteriul protecţiei biologice, derivat al 
dezvoltării durabile şi să-i acorde prioritate faţă de 
orice politică şi strategie de menţinere sub control a 
fenomenului prezent în aceste zone critice. 

Cu toate că există o infrastructură de protecţie a 
mediului în întreaga economie naţională, nivelul tehnic 
şi calitativ nu atinge standardele internaţionale, iar 
aceasta nu funcţionează integral, fapt care conduce la o 
serie de necorelări în ceea ce priveşte politicile de 
protecţie a mediului. În România, şi nu numai, struc-
tura industriei şi energeticii este poluantă prin natura 
resurselor folosite, a tehnologiilor şi produselor rezulta-
te, fapt pentru care procesul de reformă economică în 
general şi în special cel al restructurării industriei şi a 
energeticii, ar trebui să-şi orienteze eforturile în direcţia 
ameliorării sau rezolvării acestor probleme. 

În noile condiţii de criză economică, ce implicit 
conduc la criza locurilor de muncă, deci la crearea unor 
probleme deosebite în zona protecţiei sociale, conser-
varea mediului, ar putea fi generatoare de beneficii şi 
de noi locuri de muncă prin numeroase activităţi ce pot 
fi iniţiate de Guvern, dar şi de agenţii economici; dacă 
ne gândim numai la valorificarea haldelor de steril, a 
celor de cenuşă din energetică, a celor de zgură din 
metalurgie, de fosfogips, de nămol roşu (provenit de la 
fabricarea aluminiului) este suficient să considerăm că 
aceste activităţi economice vor crea numeroase locuri 
de muncă. 

Putem aprecia că în favoarea realizării obiec-
tivelor preconizate, pe termen scurt, mediu, lung şi 
foarte lung, acţionează mai mulţi factori. Printre cei 
mai importanţi se numără: 
 opţiunea politică a României de a face parte din 

structurile economice ale Uniunii Europene, în care 
cele de protecţie a mediului au un rol esenţial; 

 aderarea României la tratate şi înţelegeri 
internaţionale privitoare la protecţia mediului; 
 necesitatea integrării României în fluxurile 

internaţionale de produse şi servicii care obligă la 
respectarea unor performanţe ecologice extrem de 
exigente; 
 existenţa unor rate ridicate de şomaj care în 

mod necesar solicită stimularea interesului pentru 
protecţia mediului şi crearea de locuri de muncă; 
 diminuarea rezervelor unor resurse poate fi 

compensată prin ample măsuri de creştere a efi-
cienţei utilizării acestora, de conservare a resurselor 
existente şi de extindere a cercetărilor în domeniul 
utilizării resurselor neconvenţionale; 
 utilizarea actualului potenţial de cercetare-dezvol-

tare în domeniul protecţiei mediului, de învăţământ de 
specialitate, de capacitatea industriei de a realiza o par-
te din utilajele şi echipamentele necesare domeniului; 
 experienţa ţărilor din U.E. poate ajuta România 

să-şi completeze cadrul legislativ şi să-şi realizeze 
instrumentele necesare respectării acestui cadru. 

Din păcate, în prezent, există o mulţime de 
factori restrictivi al căror număr şi intensitate 
influenţează defavorabil realizarea obiectivelor 
propuse pentru protecţia mediului. Dintre aceştia, cei 
mai importanţi sunt: 
 involuţia continuă a principalilor indicatori ai 

economiei; 
 lipsa instrumentelor de respectae a cadrului 

legislativ; 
 educaţia ecologică şi lipsa de autoritate a 

organizaţiilor ecologiste neguvernamentale; 
 decizii politice. 
Pentru armonizarea şi realizarea obiectivelor pro-

puse este absolut necesar să se elaboreze scenarii 
capabile să confere strategiei dezvoltării economico-
sociale caracterul de dezvoltare durabilă. În acest 
sens trebuie avut în vedere următoarele aspecte: 
 valorificarea infrastructurii existente de protecţie 

a mediului; 
 colectarea, sortarea şi valorificarea deşeurilor 

de tot felul; 
 integrarea energetică a marilor platforme in-

dustriale şi reciclarea subproduselor de proces; 
 colaborarea şi ajutorul extern absolut esenţiale 

pentru accelerarea reuşitei obiectivelor, strategiilor 
şi politicilor de protecţie a mediului; 
 subvenţionarea industriei de la buget pentru 

stimularea pieţei ecoindustriei, pentru colectarea-
reciclarea deşeurilor şi modernizarea tehnologiilor; 
 valorificarea factorilor pozitivi pentru realizarea 

obiectivelor, politicilor şi strategiilor de protecţie a 
mediului; 
 intensificarea factorilor de educaţie pentru a 

conştientiza populaţia cu privire la nevoia de protecţie 
a mediului. 
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Criteriile de selecţie a scenariilor propuse trebuie 
să ţină seama de o serie de factori. În primul rând de 
respectarea etapizării obiectivelor strategice sau 
politice fixate şi al eforturilor materiale, umane, 
legislative, administrative, educaţionale etc. cât mai 
reduse. În al doilea rând, trebuie apreciate acele 
scenarii în care protecţia mediului generează profit, 
asigură locuri de muncă suplimentare, îmbunătăţeşte 
performanţele de calitate ale produselor, măreşte com-
petitivitatea produselor pe piaţa internă şi externă. 

Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scenariile 
pentru strategia de mediu este necesar să se elaboreze 
politici sau programe adecvate care să susţină scenariul 
respectiv. În acest sens, politicile legislative, de investi-
ţii, ecologice şi financiare sunt absolut necesare pentru 
asigurarea cadrului instituţional, pentru realizarea 
succesului reformei economice în condiţiile dezvoltării 
durabile. 

De asemenea, dezvoltarea socială, ca o altă com-
ponentă a dezvoltării durabile, are ca scop asigurarea 
unei distribuţii echilibrate a bunăstării, exercitarea 
drepturilor civile fundamentale şi satisfacerea navoilor 
de bază. Ea asigură, de asemenea, participarea echi-
librată la luarea deciziilor şi influenţarea cursului 
evenimentelor, întrucât dezvoltarea durabilă ete 
caracterizată ca fiind un proces dinamic. 

Obiectivul eliminării sărăciei, obiectiv atât de i-
mportant al comunităţii mondiale şi al ţărilor în curs de 
dezvoltare, poate fi realizat numai printr-o dezvoltare 
socială dreaptă. Fiecare naţiune trebuie să acţioneze în 
cadrul comunităţii mondiale pentru asigurarea unei 
părţi echitabile din noua tehnologie şi resursele natura-
le, precum şi a bunăstării materiale, sociale şi culturale. 

Oamenilor trebuie, de asemenea, să li se asigure 
drepturi egale garantate la luarea deciziilor şi dezvolta-
rea propriilor culturi. Dimensiunea culturală (libertatea 
intelectuală şi dezvoltarea etică) a dezvoltării durabile 
are ca scop prezervarea creativităţii intelectuale şi 
culturale de la o generaţie la alta, împreună cu dezvol-
tarea etică. Ea întăreşte, de asemenea, interacţiunea 
reciprocă dintre multiplele dimensiuni ale conceptului 
de dezvoltare durabilă şi diversitatea culturală. 

2. ECHILIBRUL ECONOMIC ŞI 
DEZVOLTAREA ECONOMICO-
SOCIALĂ DURABILĂ  

Echilibrul economic în condiţiile dezvoltării eco-
nomico – sociale durabile reprezintă un concept a 
cărui abordare trebuie să se facă în interdependenţă 
şi corelare cu diferiţi factori care contribuie la 
realizarea acestui echilibru:  

 echilibru financiar - egalitatea dintre nevoile de 
resurse financiare reclamate de necesităţile producţiei 

şi circulaţia bunurilor şi serviciilor, pe de o parte şi 
posibilitatea de acoperire a acestora pe de altă parte;  

 echilibrul bugetar - egalitatea între veniturile şi 
cheltuielile statului;  

 echilibrul monetar - concordanţa dintre masa 
banească existentă în circulaţie şi cantitatea de 
bunuri şi servicii existente pe piaţă în condiţiile unei 
anumite viteze de circulaţie a banilor;  

 echilibrul balanţei comerciale sau de plăţi 
externe;  

 echilibrul între dezvoltarea economică şi dezv-
oltarea tehnologică;  

 echilibul între dezvoltarea economică şi pro-
tecţia mediului înconjurător;  

 echilibrul între dezvoltarea tehnologică şi pro-
tecţia mediului înconjurător;  

 echilibrul între dezvoltarea economică şi 
protecţia socială etc.  

În aceeaşi manieră se realizează, prin diferite 
legături între factorii mai sus amintiţi, dar şi între alţi 
factori echilibrul economic global, care poate fi 
localizat atât la nivel microeconomic cât şi la nivel 
macroeconomic.  

Echilibrul economic global este conceput ca 
rezultantă a unor echilibre parţiale, deci ca inter-
dependenţa şi corelaţia între diferite sisteme de 
echilibre economice condiţionate de o multitudine 
de factori care determină realizarea acestor echilibre. 
Legătura dintre aspectele cantitative şi calitative ale 
echilibrului economic local sau global este expri-
mată de unitatea echilibrului economic funcţional şi 
a celui structural.  

Starea echilibrului economic funcţional este 
determinată de doi factori:  

– resursele - care definesc potenţialul economic; 
– necesităţile de resurse - pentru nevoile de con-

sum productiv, social şi individual, în timp ce starea 
echilibrului economic structural este dat de rapor-
turile structurale dintre diferite sectoare de activitate.  

Deci, dezvoltarea economico-socială durabilă 
se realizează sub imperativul echilibrului economic 
global, a evoluţiei în timp a variabilelor şi parame-
trilor economiei naţionale.  

3. OPTIMUL ECONOMIC ŞI 
DEZVOLTAREA ECONOMICO-
SOCIALĂ DURABILĂ 

Dezvoltarea economico–socială durabilă presupune 
la un moment dat realizarea unui optim economic între 
componentele sale. Realizarea optimului economic al 
unui sistem economic presupune realizarea unei 
eficienţe economice aflată în concordanţă cu intere-
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sele economice urmărite. Optimul economic nu 
poate fi conceput în afara echilibrului economic şi a 
interdependenţelor dintre procesele economice.  

Aspectele negative ale dezvoltării economice care 
abundă în viaţa de zi cu zi şi care sunt caracterizate 
prin poluarea apei, a solului şi a aerului, cu con-
secinţe grave care decurg de aici pentru sănătatea şi 
bunăstarea omului, au impresionat profund specialiştii 
în domeniul mediului înconjurător. 

Aceste perturbaţii ecologice nu sunt localizate ci 
dimpotrivă, prin ele însele şi prin intermediul 
interacţiunilor lor cu alţi factori, ele demonstrează o 
dimensiune regională sau mondială. Nesatisfacerea 
(necesităţilor) trebuinţelor umane fundamentale au 
creat presiuni necruţătoare asupra exploatării neraţio-
nale a mediului înconjurător. 

Distrugerea pădurilor, pierderea terenurilor arabile, 
scăderea productivităţii ca o consecinţă a maladiilor şi 
malnutriţiei şi presiunea crescândă asupra ecosiste-
melor fragile, care rezultă atât de des din pauperizare, 
au consecinţe la fel de importante ca şi poluarea creată 
de industrie, tehnologie şi supraconsum; toate acestea 
se constituie ca elemente ce conduc indubitabil la 
epuizarea rapidă a resurselor naturale de bază. Deci 
problema care se pune acum la nivelul umanităţii este 
aceea a realizării echilibrului între amenajarea mediului 
înconjurător şi cea a dezvoltării economice. 

Această relaţie de complementaritate generează, în 
preocuparea ehipelor de specialişti economişti, oameni 
politici etc., profunde mutaţii în gândire şi decizie. 
Dacă până de curând era un fapt curent acela de a 
caracteriza problemele mediului înconjurător numai în 
termeni de creştere a produsului naţional brut, acum, în 
momentul confruntării pe plan ideatic, lupta împotriva 

poluării se face concertat cu cea a dezvoltării econo-
mico-sociale, fără ca această luptă să producă o frână, o 
ameninţare la adresa dezvoltării sau o neglijenţă în 
supravegherea şi protecţia mediului înconjurător. 

Cu alte cuvinte, scopul ultim al politicilor de 
amenajare a mediului înconjurător şi de dezvoltare 
este îmbunătăţirea vieţii. În aceste condiţii sunt 
necesare noi tipuri de dezvoltare social-economică, 
capabile să lege dezvoltarea de constrângerile şi 
posibilităţile pe care resursele de bază naturale le 
impun tuturor activităţilor umane. 

Perspectivele pe care le oferă viitorul tehnico-
ştiinţific, generate de noi descoperiri din spaţiul 
nostru de viaţă, biosfera, ne vor pune în situaţia de a 
beneficia de alte progrese capabile să îmbunătăţească 
mult propria bunăstare. 

Puterea mareelor şi a curenţilor marini, secretele 
diversităţii genetice şi ale complexităţii biochimice 
care ne înconjoară sunt tot atâtea caracteristici ale 
lumii care rămân încă neexploatate, dar care, în 
acelaşi timp, pot pune în pericol existenţa noastră 
datorită noilor tipuri de dezvoltare. 

Viitorul se pregăteşte acum şi acest lucru nu 
trebuie neglijat de noua gândire economică pe care 
mulţi dintre noi încercăm să o înţelegem. 
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