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DEZVOLTARE DURABILA. GENERALITĂȚI 

 

Una din provocarile majore ale dezvoltarii durabile este de a gasi cai de incurajare a 
activitatilor economice prietenoase pentru mediul inconjurator si de a descuraja activitatile care 
provoaca deteriorari ale mediului. 

In ceea ce priveste resursele naturale si energetic, activitatile se desfasora pe doua directii 
principale: utilizarea rationala a resurselor natural prin tehnologii de prelucrare economica, 
respective reducerea consumului si folosirea altor surse neconventionale de energie. In prezent, 
accentual se pune pe utilizarea rationala a resurselor natural si energetic, devenind astfel un 
imperativ al prezentului. Alaturi de acestea, resursele material si informationale completeza 
ansamblul resurselor dezvoltarii durabile. 

Esenţa dezvoltării durabile a societăţii umane este dată de modul de gestionare, actuală şi 
viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, materiale şi informaţionale, în raport cu obiectivele 
creşterii economice şi asigurarea unei calităţii din ce în ce mai bune a vieţii şi a mediului. Cele mai 
multe entităţi umane aspiră la realizarea dezvoltării economice pentru a securiza creşterea 
standardelor de viaţă şi pentru a proteja şi îmbunătăţi mediul înconjurător, atât pentru ele însele cât 
şi pentru generaţiile viitoare. Reconcilierea acestor două aspiraţii reprezintă nucleul conceptului de 
dezvoltare durabilă şi se sintetizează prin dualismul ecosistem-ecoeficienţă. Atât protecţia mediului 
cât şi activitatea economic afectează calitatea vieţii. Deseori, investiţiile economice şi protecţia 
mediului „merg mână în mână”, această convergenţă reprezentând situaţia ideală. Dezvoltarea 
economică este realizată nu numai pentru satisfacerea nevoilor materiale de bază, ci şi pentru a 
furniza resursele de îmbunătăţire a calităţii vieţii în direcţii ca sănătatea, educaţia şi un mediu bun. 
Multe forme de dezvoltare economică fac apel la mediu, în sensul că ele folosesc resursele naturale, 
energetice, materiale şi informaţionale (resurse aflate, de cele mai multe ori, la limită) şi generează 
produse poluante şi deteriorări ale mediului. Dar, în acelaşi timp, există multe căi prin care anumite 
tipuri de activitate economic pot proteja sau îmbunătăţi mediul înconjurător. Acestea includ 
măsurile de eficientizare a utilizării resurselor naturale, energiei, materialelor, informaţiilor, 
tehnologii şi tehnici îmbunătăţite de management, o mai bună proiectare şi marketing pentru 
produse, minimizarea deteriorărilor aduse mediului (tehnologii nepoluante, tehnologii mici 
consumatoare de materiale şi energie, tehnologii de valorificare a deşeurilor, biotehnologii etc.), 
practici agricole prietenoase pentru mediu, o mai bună utilizare a pământului şi construcţiilor, 
eficienţa îmbunătăţită a transporturilor etc. Una dintre provocările majore ale dezvoltării durabile 
este de a găsi căi de încurajare a activităţilor economice prietenoase pentru mediul înconjurător şi a 
descuraja activităţile care provoacă deteriorări ale mediului (poluarea aerului, apelor şi solului, 
respectiv subsolului). Deoarece mediul şi resursele sale sunt partajate între diverşi utilizatori, pentru 
extinderea largă a protecţiei şi economisirii acestora este necesară acţiunea colectivă. 

Deciziile asupra dezvoltării economice trebuie luate avându-se în vedere costurile poluării 
potenţiale şi deteriorărilor aduse mediului, precum şi valoarea resurselor care sunt consumate şi, 
prin conversie, valoarea oricăror. 


