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REZUMAT  
Dezvoltarea societăţii se bazează pe consumul de produse minerale (P.M.), rol preponderent având în prezent P.M. energetice 
(petrol, gaze, cărbune, uraniu) care, într-o măsură mai mică sau mai mare, participă la realizarea fiecărui produs consumat de 
societate. În lucrare se prezintă structura fizică a consumului de P.M., modelul dinamicii P.M. în economie, dependenţele (legităţile) 
dintre consumul de energie şi produsul intern brut pe cap de locuitor, dintre nivelul de trai şi consumul de P.M., dintre consumul de 
resurse minerale şi produsul intern brut. 
 
ABSTRACT 
The development of the society is based on the consumption af mineral products (MP), nowadays the major role having the energetic 
ones (oil, coal, gas, uranium) which participates in a larger or smaller measure in the realization of any product utilized by the society. 
The paper deals with the physical structure of the MP consumption, the dynamics of Mp in economy, the dependences between the 
MP consumption and IGP per capita, wealth and IGP.  
 

Prezenta lucrare are la bază, pe lângă propriile in-
vestigaţii, cercetările efectuate de personalităţi mondiale 
din domeniile georesurselor, dintre care menţionăm pe 
acad. L.A. Pucikov [4, 5, 6], rectorul Universităţii de 
Mine din Moscova, şi pe americanul W.D. Menzie [2, 3], 
directorul Institutului Geologic American din Washing-
ton D.C. 

Dezvoltarea economică se bazează pe consumul de 
produse minerale (PM). Rolul cel mai important, în 
acest moment, îl au PM energetice (petrol, gaz, cărbu-
ne, uraniu), dar şi utilizarea PM non-energetice (metale, 
produse chimice, materiale de construcţii, elemente 
rare) a crescut considerabil. Acest fapt se referă atât la 
volumele relative de consum (pe cap de locuitor), cât şi 
la lărgirea spectrului de produse utilizate. 

Prin PM se înţeleg elementele chimice sau combina-
ţiile acestora, extrase din adâncurile pământului. Pentru 
utilizare, PM pot avea mai multe faze: primară (natura-
lă); prelucrată – după prelucrare şi extragerea din mine-
ral a diferitor componente; combinată şi sistemică – în 
componenţa produselor tehnologice. 

Din punct de vedere economic, PM poate fi consi-
derat un produs, în orice fază, începând cu cea naturală 
şi terminând cu PM procesate, care sunt livrate pe piaţă. 
Totuşi, rolul PM în economia modernă nu se limitează 
doar la aceasta, deoarece fiecare etapă de fabricare a 
produselor consumabile reprezintă încă o etapă de 
prelucrare a PM, fapt ce determină, până la urmă, 
proprietăţile produsului finit.  

Influenţa PM asupra dezvoltării tehnologice şi 
economice contemporane poate fi urmărită, evaluând 
interdependenţele, atât dintre indicatorii generali ai PM 
cât şi dintre cei specifici cu parametrii economici de 
dezvoltare. 

Dezvoltarea economică a unei ţări este legată în 
primul rând de nivelul de consum al PM. În PIB-ul 
ţărilor dezvoltate, PM reprezintă un procentaj destul de 
mic – de la câteva sutimi sau zecimi de procent până la 
câteva procente, în timp ce preţul produselor finale 
destinate consumului, fabricate pe baza PM, este de 
zeci sau chiar sute de ori mai mare. 

De aici rezultă că factorul determinant în dezvoltarea 
economică este PM consumat, şi nu cel extras. Acest 
lucru se referă în totalitate şi la produsele energetice, cu 
toate că aici există o deosebire esenţială, legată de 
utilizarea universală şi ireversibilă a PM. 

Factorul principal în consumul de PM al unei 
economii în dezvoltare îl constituie calitatea de materie 
prima a resurselor extrase. Producţia de materie primă 
minerală are un rol principal în economia contem-
porană. Fiecare loc de muncă din industria extractivă 
creează încă 10–12 locuri de munca în cadrul etapelor 
următoare de prelucrare a produsului mineral până la 
produsul finit.  

Pe baza datelor existente s-a formulat [5] un model 
generalizat al dinamicii produsului mineral în econo-
mie. 

Modelul caracterizează consumul de PM, ţinând cont 
de formarea acestuia. Din punct de vedere matematic, 
acest model poate fi prezentat astfel: 

 MC = ME + MI + MR – Me – MD (1)  

unde: MC reprezintă produsul consumabil; ME, MI, MR – 
sursele de formare (extras, importat sau, respectiv, 
reciclat); Me – producţia exportată; MD – produsele 
transformate ireversibil în deşeuri ; 

Analiza bilanţului (1) oferă posibilitatea determinării 
parametrilor economici ai ţării sau regiunii. Astfel, dacă 
nivelul consumului de PM este considerabil mai mic decât 
nivelul său de extracţie (MC<< ME), atunci în economia 
ţării predomină orientarea spre materie primă. În acest caz, 
de obicei, este mărit nivelul exportului de materie primă 
minerală, lipseşte aproape în totalitate importul, iar 
tehnologiile de reciclare sunt foarte slab dezvoltate. 
Aceasta se manifestă prin faptul că extracţia repetată a PM 
este mai costisitoare decât extracţia direct din pământ şi 
pierderile ireversibile de PM în economie cresc. 

Economia bazată pe materia primă este determinată 
de modelul: 

 MC  = ME  – Me  – MD (2) 

În cazul în care MC >> ME , extracţia proprie de PM 
este mai mult decât insuficientă pentru consum. Acesta 
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este tipul de economie bazată pe consum, caracterizată 
de un nivel maxim de extracţie proprie de PM, un nivel 
al importului considerabil, reducerea volumului de 
deşeuri prin orice mijloace şi utilizarea pe larg a 
tehnologiilor de reciclare. 

Acest tip de economie este caracterizat de expresia: 
 MC  =  ME  +  MR – MI – MD  (3) 
Economia bazată pe consum este caracteristică 

statelor Europei de Vest (Anglia, Franţa, Germania) şi 
Japoniei. 

Bineînţeles, cea mai potrivită economie pentru o ţară 
este cea în care nivelul de extracţie a PM este aproxi-
mativ egal cu nivelul consumului de PM: MC ≈ ME . 

O astfel de economie poate fi numită „mineral-
adecvată”, cu alte cuvinte, foarte bine echilibrată. 
Probabil, acesta este cel mai eficient model economic al 
unei ţări sau al unei comunităţi. Acest model este 
caracterizat de întreaga expresie (1), dar unde MI = 0 şi 
Me = 0. Toate componentele bilanţului mineral, în acest 
caz, trebuie să funcţioneze eficient: economia este 
caracterizata nu numai de un nivel ridicat al extracţiei, 
dar şi de un consum total de PM, prelucrare şi reciclare 
şi de o scădere considerabila a cantităţii de deşeuri 
minerale. Economia „mineral-adecvată” reprezintă, desi-
gur, varianta ideala, greu realizabila din punct de vedere 
practic. Totuşi, se pare că tendinţa spre acest ideal 
reprezintă principala orientare a dezvoltării economice a 
ţărilor care dispun de resurse minerale considerabile.  

La momentul actual, economia cea mai apropiata de 
acest model, este cea a SUA. 

Factorul determinant în SUA îl constituie consumul 
practic total de PM în interiorul tarii sau a comunităţilor 
economice din care face parte aceasta. 

Ţările cu o economie bazată pe consum de PM 
dezvoltă tehnologiile de reciclare şi reduc cantitatea de 
deşeuri minerale. 

Dezvoltarea intensă a tehnologiilor de reciclare va 
duce inevitabil la o saturaţie treptată a economiei cu PM 
şi, în principiu, nici la momentul actual nu putem ignora 
(pentru unele PM şi pentru unele ţări dezvoltate) 
această situaţie, atunci când în bilanţul (1) indicatorii 
ME şi MD nu vor exista. În acest caz, necesitatea de 
exportare a PM, pentru dezvoltarea economică de mai 
departe, dispare. Atunci ajungem la un model ideal de 
asigurare a economiei cu resurse minerale:  

 MC = MR  (4) 

Aici, consumul total de PM este asigurat de reciclare 
şi economia nu necesita fluxuri suplimentare de PM din 
contul exportului sau al extracţiei proprii.  

 Modelele de dezvoltare economică studiate au semni-
ficaţii individuale pentru elaborarea strategiei minerale a 

unei ţări. O şi mai bună înţelegere a importanţei 
economice a PM o poate oferi analiza cantitativă a 
interdependenţelor dintre indicatorii macroeconomici ai 
dezvoltării prin consumul de PM [2].  

 Consumul unui număr concret de PM, în cinci ţări 
dezvoltate, în ultimele decenii ale sec. XX [2] este 
caracterizat de o relativă stabilitate (fig. 1). În acelaşi 
timp, indicatorii macroeconomici ai aceloraşi ţări 
(venitul pe cap de locuitor, PIB ş.a.) au crescut consi-
derabil. Cu alte cuvinte, nivelul de dezvoltare al unei 
ţări este situat într-o astfel de zonă a economiei, atunci 
când creşterea economica nu este însoţită de creşterea 
consumului de produse minerale. 

 

 
 

Fig. 1. Dependenţa dintre consumul de agenţi energetici  
şi PIB-ul pe cap de locuitor. 

 
Cu totul altfel stau lucrurile în condiţiile unei 

creşteri economice rapide şi intense. O dinamică eco-
nomico-minerală se conturează foarte bine în ţări precum 
Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, Turcia. O creştere 
rapidă a consumului de PM reprezintă o condiţie 
absolut necesară pentru creşterea economică, urmărită 
în aceste ţări în perioada analizată [2, 3]. 

În cercetările Centrului de Cercetări Strategice în 
Minerit din cadrul Universităţii de Mine din Moscova 
[4] a fost stabilită dependenţa indicatorului calităţii 
vieţii (in unităţi convenţionale) de nivelul consumului 
de PM (fig. 2), care are caracter evident neliniar. 

 

 
 

Fig. 2. Dependenţa dintre nivelul de trai şi consumul  
de PM pe cap de locuitor. 
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`Mulţi cercetători consideră că există o oarecare 
regularitate (sau chiar legitate) a dezvoltării economico-
minerale. Modelul grafic al acestei dependenţe este 
arătat în figura 3. 
 

 
 

Fig.3. Trendul general al dezvoltării mineral-economice. 
 

Dependenţa matematică este descrisă cu ajutorul 
expresiei:  

 y = α · ln x  (5) 

în care: y este consumul de PM pe cap de locuitor; x – 
PIB-ul pe cap de locuitor; α – coeficientul dependent de 
un şir de condiţii. 

Legitatea (5) se va analiza în general, fără cazuri 
concrete. Partea iniţială a trendului (I) arată că 
economia unei ţări cu dezvoltare pre-minerală este 
caracterizată de o creştere intensă a consumului de PM 
în procesul de creştere a nivelului de trai. Fiecare pas 
făcut în direcţia creşterii PIB-ului poate fi realizat 
numai printr-o creştere considerabilă a consumului de 
PM. Greutatea ieşirii ţării din zona valorilor scăzute ale 
PIB-ului consta în primul rând în greutatea creşterii 
consumului de PM, deoarece acest lucru necesită crea-
rea unei infrastructuri favorabile conceperii produselor 
respective. 

 În următorul stadiu de dezvoltare (II), saturarea 
economiei cu PM continuă într-un ritm mai temperat, 
iar PIB-ul creşte rapid. În sfârşit are loc atingerea 
nivelului de saturaţie totală a economiei cu PM, iar 
PIB-ul creste, practic, fără o creştere substanţială a 
consumului de PM. Acest stadiu de stabilizare a con- 

sumului (III) este caracterizat de o apropiere de 
economia ideală, atunci când cantitatea de minerale, 
cumulate din perioadele precedente ale dezvoltării 
economiei, va circula în sistemul economic într-un 
circuit închis, iar fluxurile noi de minerale în economie 
vor fi nesemnificative. 

Legea asigurării minerale a dezvoltării economice 
(5) permite o mai eficientă efectuare a planificării ei 
strategice, deoarece oferă posibilitatea determinării niv-
elului consumului de PM, necesar dezvoltării fiecărei 
ţări în parte, în funcţie de condiţiile existente. Pe de altă 
parte, aceasta lege limitează serios dezvoltarea econo-
mică în condiţiile lipsei progresului în consumul de 
produse minerale. Acest progres este absolut indispen-
sabil de realizat şi este menit sa contribuie la atenuarea 
creşterii consumului de resurse naturale, la economi-
sirea acestora, cu efecte benefice pentru sănătate. 
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