DEZVOLTARE DURABILA
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Dezvoltarea durabila – concept pentru dezvoltarea omenirii
► Este in primul rând un concept filozofic, dar in acelasi timp pragmatic, care in vedere faptul ca
existenta omenirii este limitata la resursele existente pe Pamant
► A apărut ca urmare a creşterii economice permanente din ultimii 60 de ani, care a dus la o
folosirea intensiva a resurselor planetei. Numai in ultimii 25 de ani a început sa fie conştientizat
efectul profund negativ al creşterii economice asupra mediului ambiant.
► Acest nou concept are in vedere dezvoltarea speciei umane se poate face numai in concordanta
cu resursele existente pe Pamant.
►Consumul de resurse naturale are in vedere existenta a 2 tipuri :
Resurse naturale epuizabile
Resurse naturale regenerabile
► Resursele naturale regenerabile reprezinta preocuparea majora a conceptului de dezvoltare
durabila.
Dezvoltarea durabila = „calea prin care resursele actuale satisfac cererea societatii din
prezent, fara a compromite şansele satisfacerii cererii generaţiilor viitoare”.

Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare (comisia Brundtland)-1987
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Componentele dezvoltarii durabile
► Conceptul de dezvoltare durabila imbraca mai multe aspecte esentiale:
1. Filozofic, pentru ca reprezintă un concept care leagă iremediabil existenta civilizaţiei umane de
resursele disponibile pe Pamant;
2. Politic, pentru ca aplicarea lui la nivelul general implica decizii politice de maxima însemnătate
pentru civilizaţia umana, cu implicaţii profunde asupra întregii activitati economice si sociale
3. Economic, pentru ca traducerea in practica a acestui concept revine economiei, care trebuie sa
ia hotărâri dureroase, dar inevitabile, prin redimensionarea folosirii resurselor naturale si
printr-o preocupare mult mai mare privind impactul activitatii economice asupra mediului
ambiant.
4. Social, pentru ca aplicarea conceptului de dezvoltare durabila conduce la o stare de sanatate
mai buna, speranta de viata mai mare si o prosperitate ascendenta.
Dezvoltarea durabila porneste de la premiza ca cele 3 capitaluri (natural, social, economic)
sunt complementare, imposibil de înlocuit unul cu altul datorita funcţiilor extrem de diverse
oferite in special de capitalul natural. In consecinta intre cele 3 capitaluri trebuie sa existe o
armonie, fara reactii adverse intre ele.
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Tablou general mondial
► In ultimele 5 decade, cresterea economica a fost cea mai importanta politica practicata pe glob.
Economia globala a crescut de cca. 5 ori fata de mijlocul secolului 20.
► Continuarea cresterii economice in acelasi ritm conduce la o valoare a economiei mondiale de
cca. 80 de ori mai mare in anul 2100, fata de anii 1950-1960. Sunt elemente importante, care sunt
luate in considerare de toti analisti economici care previzioneaza viitorul omenirii.
► Cresterea economica inseamna un consum din ce in ce mai mare al resurselor, indiferent daca
acestea sunt epuizabile sau regenerabile.
► Se poate continua asa, in conditiile in care mediul ambiental va fi din ce in ce mai agresat ?
► Pana in prezent, cresterea economica a avut ca motor cresterea consumului.
►Cresterea exagerata a consumului s-a bazat si pe inducerea nevoii de consum in conditiile in care
acesta nu era necesar si nu reprezenta o cerinta vitala pentru individ.
Cresterea economica s-a bazat pana in prezent pe un consum din ce in ce mai mare. Orice
crestere economica are in prezent o influenta puternica asupra consumului de resurse
epuizabile si regenerabile. Consumul de resurse este proportional cu cresterea economica si
pana in prezent nu s-a reusit separarea celor doua fenomene.
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Factori de cresterea consumului: 1. Cresterea populatiei
► Activitatea economica este dimensionata in functie de numarul de consumatori, respectiv
populatia. Veriga finala pentru intreaga activitatea economica o reprezinta individul si satisfacerea
cerintelor lui.
► In perioada 1960-2005, populatia mondiala s-a dublat, in timp ce in perioada 1800-1945 a
crescut de numai 2,5 ori.
► Cresterea populatie justifica partial cresterea economica.
► Sunt importante previziunile privind evolutia in perspectiva a populatiei mondiale pentru in
functie de acestea se poate determina volumul general al activitatii economice.
► Previziunile mondiale privind cresterea populatiei pana in anul 2100 sunt extrem de elastice. In
ipoteza cresterii accentuate, populatia mondiala se va dubla. In celelalte ipoteze, cresterea
populatiei va evolua cu un maxim, populatia mondiala din 2100 fiind inferioara celei inregistrate in
prezent (in ipoteza cresterii scazute).
Cresterea populatiei influenteaza direct cresterea economica. Odata cu cresterea bunastarii
individuale, cresterea populatiei devine un fenomen implicit. Perspectivele cresterii
populatiei sunt extrem de diferite in functie de scenariile de dezvoltare.
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Factori de cresterea consumului: 2. Cresterea consumului individual
► Dintre toate fiintele vii de pe Pamant, omul este singura specie al carui consum a crescut
permanent, de la o generatie la alta si aceasta tendinta se mentine si in prezent. Celelalte fiinte vii
au un consum in conformitate cu necesitatile speciei si nu manifesta tendinta de crestere a
consumului individual.
► In cazul fiintei umane, mecanismul natural de selectie este insa combatut prin capacitatea fiintei
umane de a-si crea un sistem propriu, separat de cel natural. Inteligenta si capacitate de progres a
fiintei umane au fost principalele caracteristici care au facut ca specia umana sa creeze o civilizatie
proprie, care ii asigura cel putin pana in prezent un anumit grad de confort si o viata sociala din ce
in ce mai complexa, independenta de conditiile naturale.
► “ Spirala consumului” este repetarea ciclului crestere economica→venituri individuale mai mari
→ cresterea consumului.
► Supraconsumul – caracteristica a tarilor cu ridicat de dezvoltare.
Factorul determinant in cresterea economica este cresterea consumului individual si nu
cresterea populatiei. Omul manifesta cerinte din ce in ce mai diversificate si cauta sa-si
formeze un mediu propriu, independent de cel natural. Si acest aspect este puternic
dependent de veniturile individuale realizate, care permit un consum mai mare.
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Relatia consum - bunastare
► Consumul este privit in prezent ca factorul determinant al bunastarii individului. Cu cat
consumul este mai ridicat, cu atat nivelul de bunastare este mai mare.
► Cuantificarea nivelului de bunastare se face formal in prezent prin aprecierea monetara la nivel
de individ, respectiv prin venitul anual individual sau prin PIB/ locuitor (produsul intern brut pe
locuitor)
► Folosirea acestor indicatori indica in mod real starea de bunastare a unor populatii? Se pare
ca nu.
► Starea de bunastare este o perceptie subiectiva a fiecarui individ care depinde de un numar
restrans de variabile, componentele legate de stare materiala detinand o pondere redusa fata de
fata de alti factori ca un loc de munca stabil, sanatate, relatii familiale bune, prieteni, incredere,
inclusiv religie.
►Problema bunastarii individuale se complica daca se are in vedere decalajul intre tarile bogate si
sarace. 1/5 din populatia lumii detine 82,7% din veniturile mondiale, in timp ce cea mai saraca
cincime detine numai 1,4%.
Definitoriu , starea de bunastare nu este legata neaparat de satisfactii materiale. Problema
bunastarii insa capata o dimensiune diferita daca se are in vedere decalajul dintre tarile
bogate si sarace.
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Pilonii fundamentali ai dezvoltarii durabile

► Crestere economica - masurata prin PIB/locuitor
► Protectia mediului – masurata prin amprenta ecologica pe locuitor
► Dezvoltarea sociala - masurata prin starea de bunastare pe locuitor
► Unele teorii introduc si un al patrulea pilon - mentinerea diversitatii culturale a umanitatii,
considerand ca aceasta este necesara ca si biodiversitatea in natura
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Modele de crestere economica in dezvoltarea durabila
► Din punct de vedere al dezvoltarii durabile, cresterea economica este cel mai important
element, care a fost insotita in mod proportional de degradarea mediului, situatia devenind din ce
in ce mai alarmanta.
► Este posibila cresterea economica in continuare, in conditiile in care se va ameliora situatia
mediului ambiental?
► Variante de crestere economica in dezvoltarea durabila:
1. Crestere economica ca in prezent – varianta imposibila din cauza impactului major al
activitatiilor economice asupra mediului ambiant, care poate duce la degradarea iremediabila
mediului, cu consecinte catastrofale asupra vietii pe Pamant.
2. Decuplarea totala a influentei activitatii economice asupra mediului (masuri severe privind
reducerea impactului activitatii economice asupra mediului), varianta deosebit de costisitoare.
3. Decuplare relativa a activitatii economice asupra mediului (continuarea cresterii economice,
dar impactul activitatilor economice asupra mediului ambiant sa fie mai mic decat cel realizat
in prezent.
Varianta cea mai probabila de crestere economica este cea realizata prin decuplarea relativa
a cresterii economice de impactul asupra mediului. Aceasta varianta presupune un proces de
constientizare al dezvoltarii durabile in cercurile de afaceri.
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Consumul durabil – componenta esentiala a dezvoltarii durabile
► Consumul durabil reprezinta o revolutie in domeniul consumului, care nu poate fi implementat
decat printr-o vasta campanie de promovare incepand de la cea mai frageda si receptiva varsta.
► Poate fi implementat printr-o vasta campanie de educatie, la nivelul intregii populatii, cu
mentionarea avantajelor produselor cu impact redus asupra mediului. Fiecare categorie de
populatie trebuie abordata avand in vedere specificitatea ei si sensibilitatile care ii face receptivi la
acest concept,
► Fiecare categorie de populatie trebuie abordata avand in vedere specificitatea ei si sensibilitatile
care ii face receptivi la conceptul de dezvoltare durabila pentru a practica consumul durabil.
► Implementarea consumului durabil poate fi mult mai facila in conditiile unui sistem de taxare al
consumului. Acest lucru implica o modificare radicala a fiscalitatii, deplasandu-se focalizarea
acesteia de la impozit pe profit si impozit pe salarii la impozit pe consum.
► Un obstacol major in aplicarea aceste reforme fiscale este legat de faptul ca nu exista inca o
modalitate simpla de aplicare a sistemului de impozitare de consum.
Aplicarea conceptului de dezvoltare durabila este imposibila fara a avea in vedere un
consum durabil. Este o problema de educatie si constientizare a impactului negativ al
consumului ridicat asupra vietii
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Protectia mediului in dezvoltarea durabila
► Exista un conflict care se acutizeaza permanent- cel dintre activitatea umana si mediu.
► Cresterea economica a determinat un consum exagerat de resurse ale mediului ambiant, care
incepe sa se materializeze prin fenomene extreme pe plan climatic.
► Conceptul dezvoltarii durabile are in vedere in special protejare resurselor regenerabile, care
sunt vitale pentru om (exemplu – oxigenul din aer). Ramane ca inventivitatea umana sa gaseasca
solutii pentru refolosirea surselor naturale epuizabile, iar procesul de epuizare al lor sa fie diminuat
considerabil.
► Amprenta ecologica este un indicator sintetic al impactului activitatii umane asupra naturii.
► Amprenta ecologica = suprafata de pamant biologic activ si suprafata a marii care sunt necesare
pentru a regenera resursele pe care le consuma populatia umana si care sunt folosite pentru
prelucrarea reziduurilor generate de activitatea umana
► La nivelul anului 2006, amprenta ecologica a fost de 1,4, ceea ce arata ca intreaga umanitate
foloseste serviciile ecologice naturale de 1,4 ori mai repede decat poate Pamantul sa le reinoiasca.
►Amprenta ecologica are valori foarte ridicate (8-10) in cazul tarilor dezvoltate si foarte scazute
pentru tarile subdezvoltate (0,8-1,5).
Impactul activitatii umane asupra mediului depinde de nivelul de trai. In cazul tarilor bogate,
impactul este foarte ridicat, ceea ce accentueaza inechitatea la nivel mondial.
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Progres social in dezvoltarea durabila
► Scopul final al strategiei de dezvoltare durabila il constituie individul, prin crearea tuturor
conditiilor prin care acesta se poate afirma plenar in intreaga viata economico-sociala.
►Obiectivul general este îmbunătățirea continuă a calității vieții cetățenilor prin comunități
durabile care sa gestioneze și sa utilizeze eficient resursele și sa valorifice potențialul de inovare
ecologică și socială al economiei, garantând prosperitate, protecția mediului și coeziune socială, la
nivel mondial.
►Valori promovate in domeniul social de dezvoltarea durabila: acces mai mare la cunoastere,
servicii de alimentatie si sanatate mai bune, o viata cotidiana mai sigura, protectia impotriva
criminalitatii si violentei fizice, ore de distractie, libertati politice si culturale, dezvoltarea
participarii la actiunile comunitatii
► Telul dezvoltarii durabile este cresterea indexului dezvoltarii umane, in toate tarile, dar in special
in cele subdezvoltate.
►Indexul dezvoltarii umane (HDI) este indice statistic compozit care masoara concomitent
speranta medie de viata, analfabetismul, nivelul de educatie si standardul de viata.
► Valorile lui sunt 0,8-0,9 in cazul tarilor dezvoltate si 0,35-0,5 in cazul tarilor subdezvoltate.
Aplicarea dezvoltarii durabile pe plan social inseamna un nou echilibru intre tari. Se are in
vedere sprijinire tarilor cu nivel redus de dezvoltare de catre tarile dezvoltate.
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Dezvoltarea durabila in afaceri
► Domeniul afacerilor este primul vizat de dezvoltarea durabila, pentru ca el genereaza cel mai
mare volum de activitate economica (indiferent de dimensiunea firmelor). Urmare faptului ca
dezvoltarea durabila este un concept nou, inca insuficient dezvoltat, prima etapa este o vasta
campanie de informare la nivelul managerilor firmelor, in vederea asimilarii si constientizarii
importantei acestui concept.
► Politicile publice au un rol important prin crearea unui cadru de implementare al acestui
concept, prin masuri stimulative si coercitive.
► Nu este departe momentul in care dezvoltarea durabila va beneficia de standarde internationale
asemanatoare celor pentru calitate sau protectia mediului, care vor crea un cadru unitar pentru
aplicarea acestui concept.
►Aplicarea conceptului de dezvoltare durabila la nivelul firmelor se materializeaza in:
masuri pentru reducerea impactului activitatii proprii asupra mediului;
crearea unui climat social de incredere pentru toti angajati.
Exista o preocupare intensa la nivel mondial din partea cercurilor de afaceri pentru aplicarea
dezvoltarii durabile. Cercurile de afaceri incep sa constientizeze importanta problemei si sa
gaseasca solutii pentru rezolvarea tuturor aspectelor legate de dezvoltarea durabila.
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ECOEFICIENTA
► Ecoeficenta este definita ca fiind corelarea dintre valoarea aduagata prin activitatea firmei fata
de impactul pe care il are asupra mediului ambiant.
► Activitatea economica conforma cu dezvoltarea durabila trebuie sa aiba ca efect productia de
bunuri si servicii din ce in ce mai valoaroase pentru consumator, in conditiile in care consumul de
resurse naturale (inclusiv cele necesare pentru procesarea resturilor rezultate din activitate) este
din ce in ce mai redus.
►Principalele aspecte critice pentru ecoeficienta sunt:
1. Reducerea intensitatii folosirii resurselor materiale in productia de bunuri/servicii;
2. Reducerea intensitatii folosirii energiei pentru productia de bunuri si servicii;
3. Diminuarea dispersiei de materiale toxice;
4. Cresterea reciclarii;
5. Folosirea maxima a resurselor regenerabile;
6. Un timp de viata mai lung al produselor;
7. Cresterea folosirii serviciilor pentru productie de bunuri si servicii.
SLOGAN ECOEFICIENTA:

Trebuie produs mai mult si mai bine
Cu resurse naturale din ce in ce mai mici.
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SOCIOEFICIENTA
► Socioeficienta descrie raportul dintre valoarea adaugata de activitatea unei firme si impactul
activitatii acesteia la nivel social.
► Mediul de afaceri creeaza locuri de munca, asigura retributia angajatilor, are preocupari de
sponsorizare si mecenat, face acte de caritate, ceea ce contribuie la cresterea increderii societatii in
mediul de afaceri.
► Totusi este responsabil si de aspecte negative in domeniul social (accidentele de munca,
incalcari ale drepturilor omului, abuzuri).
► Socioeficienta reprezinta o distributie optima a resurselor in societate, care tine seama de toate
costurile si beneficiile externe, cat si de costurile si beneficiile interne.
► Conceptual o afacere nu poate fi conceputa fara a avea un lant social, care contribuie in
intregime la succesul ei. Intr-o afacere exista furnizori, clienti, angajati, furnizori de servicii,
comunitati si toti acestia sunt implicati in asigurarea activitatii afacerii.
► Problema eterna a afacerilor: „profit sau vanzari ?”
► Vanzarile reprezinta elementul primordial, care atesta sensul social al afacerii.
“Socioeficienta este punctul de la care plecand
este imposibil sa faci cuiva bine, fara a-i face altuia rau”- Pareto
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Transportul durabil pentru 200 de persoane catre serviciu
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