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Natural resource management is crucial to the developing of the world. These economies are 
highly dependent on primary production as the source of long-term, sustainable economic 
development. Successful exploitation of primary production – agriculture, fishing, forestry 
and minerals – in turn depends on efficient and sustainable management of the resource base 
supporting primary productive activities. 
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n mod repetat, în ultimii ani, au existat 
organisme specializate care si-au direc-

tionat activitatile în analiza si evaluarea 
mediului, în special în pierderile suferite 
de acesta. Evaluarea mediului poate fi rea-
lizata fie din perspectiva ecologica fie din 
perspectiva economica fie dintr-o perspec-
tiva combinata. Oricum, astfel de analize, 
pentru a fi concludente, nu trebuie sa oco-
leasca aspectele referitoare la: 
- solidaritatea sociala (conditiile de locuit, 
egalitatea sanselor, relatiile sociale, dez-
voltarea capitalului uman); 
- eficienta economica (sistemul econo-
mic, eficienta si competitivitate, flexibili-
tate/stabilitate, forta de munca, comert in-
ternational); 
- responsabilitate fata de mediu (consu-
mul resurselor, materiale si deseuri, riscuri, 
natura si agricultura) toate trei dimensiuni 
ale unei dezvoltari durabile [1]. 

Actiunile pentru protectia mediului pot fi 
individuale (ale agentilor micro-economici 
sau populatiei) sau colective (ale organi-
zatiilor guvernamentale). Ele pot fi clasifi-
cate ca masuri defensive (depoluarea) sau 
preventive (modificarea sau reglementarea 
comportamentelor umane). 
Se pot distinge urmatoarele actiuni conce-
pute ca masuri pentru protectia mediului: 
- masuri de ameliorare si mentinere a cali-
tatii sistemelor ciclice naturale (aer si apa), 
a ecosistemelor, a sanatatii umane si cali-
tatea vie tii în masura în care acestea sunt 
legate de calitatea ecologica; 
- conservarea bunurilor protejate, a resur-
selor regenerabile si neregenerabile si a 
materialului genetic; 
- dezvoltarea durabila si ecologica natio-
nala, în sensul integrarii acestora în obiec-
tivele politicilor economice. 

 
Fig. 1 Reactiile societatii la impactul de mediu. 

Abordarea emergenta a economiei si a 
mediului trebuie sa urmareasca inferentele 
variabilelor de mediu cu cele economice si 

sociale. Astfel, trebuie identificate activi-
tatile economice cu impact major asupra 
mediului. 

Î 
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Agricultura poate avea o incidenta asupra 
mediului prin cresterea productiei determi-
nata fie de cresterea suprafetelor cultivate 
sau a efectivelor de animale, fie prin creste-
rea randamentelor agricole. În primul caz, 

impactul se manifesta prin: despaduriri, 
cultivarea terenurilor neproductive, extin-
derea irigatiilor în zonele aride, pasunatul 
intensiv. 
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Fig. 2. Impactul ecologic al agriculturii. 

Activitatea forestiera are un impact nega-
tiv asupra mediului prin exploatarea co-
merciala a padurii, dar si un impact pozitiv 

prin interventiile silvice de împaduriri si 
reîmpaduriri.  

Incendii
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Fig. 3. Impactul ecologic al silviculturii. 

Activitatea de vânatoare poate influenta 
mediul prin distrugerea habitatelor de fau-
na ca urmare a supraexploatarii, sau prin 

distrugerea deliberata a speciilor conside-
rate daunatoare. 

Pasari vânate

Animale mici vânate

Mamifere vânate

Supraexploatarea
(impact negativ)

Combaterea
 daunatoarelor
(impact pozitiv)

IMPACTUL ECOLOGIC AL ACTIVIT
IMPACTUL ECOLOGIC AL ACTIVITAATTII DE VÂII DE VÂNNAATOARETOARE

 
Fig. 4. Impactul ecologic al activitatii de vânatoare. 
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Activitatea piscicola poate crea serioase 
probleme mediului prin supraexploatare si 

folosirea unor metode “brutale” de pescuit.  
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Fig. 5. Impactul ecologic al activitatii piscicole. 

Impactul ecologic al mineritului si indus-
triei extractive este exprimat printr-o serie  
de variabile statistice asociate cu ciclurile 
de exploatere miniera, astfel: 
- indicatori care evidentiaza exploatarea 
miniera prin prospectiuni miniere: rezer-
vele noi descoperite pe tipuri de minerale; 
- indicatori care evidentiaza productia 
miniera si închiderea minelor: produc tia 
din mine subterane pe tipuri de minerale, 

productia din minele de suprafata pe tipuri 
de minerale, produc tia din cariere pe tipuri 
de minerale, numarul minelor închise pe 
tipuri de minerale; 
- indicatori care descriu rolul resurselor 
minerale în economie: valoarea productiei 
miniere pe tipuri de minerale, exportul de 
minerale brute pe tipuri de minerale, 
minerale consumate în metalurgie pe tipuri 
de procedee. 

Productie din mine de suprafata
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Fig. 6. Impactul ecologic al mineritului si industriei extractive. 

Conceptia dezvoltarii durabile nu mai lasa 
loc tratarii separate a economiei de mediu. 
Conferinta de la Rio, Agenda 21, work-
shop-uri ale oamenilor de stiinta au pus 
deja bazele conceptuale necesare crearii 
unui sistem informational integrat econo-
mie-mediu. Nici o tara nu poate ramâne pe 
dinafara deoarece asupra mediului nu se 
pot trasa frontiere nationale. 
Realizarea unui sistem informational pri-
vind dezvoltarea durabila poate fi începuta 
cu identificarea mai multor categorii de 

informatii relevante pentru fundamentarea 
deciziilor, chiar înainte ca dezvoltarea teo-
retica si metodologica sa fie definitiv sta-
bilita. Astfel, sunt cinci categorii de date ce 
pot fi considerate ca determinante: 
- evidentierea starii mediului pe factori 
de mediu (apa, aer, sol, biodiversitate); 
- evidentierea presiunilor asupra mediu-
lui pe sectoare considerate surse de presi-
une; 
- estimarea cheltuielilor efectuate pentru 
evitarea presiunilor; 
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- evaluarea marimii costului de mediu în 
functie de presiunile asupra mediului; 
- evidentierea standardelor care pot regle-
menta presiunile. 
Primele patru categorii de date nu sunt atât 
de puternic legate de problemele evaluarii, 
singurele probleme care pot apare aici fiind 
legate doar de metodele de colectare a 
datelor si de eforturile de culegere si de 
prelucrare. În ceea ce priveste valoarea 
standardelor, exista întelegeri care tin mai 
mult sau mai putin de aprecierile stiin-
tifice, ceea ce reclama un nivel de calitate 
mai ridicat al informatiilor generate si de 
faptul ca acestea sunt elemente decizionale 
în rezolvarea problemelor de mediu. O 
informatie incompleta si nesigura poate 
influenta consecintele actiunii economice 
precum si dezvoltarile ulterioare. 
Realizarea pe o scara larga a obiectivelor 
de dezvoltare durabila, presupune ca poli-
ticile economice sa fie proiectate conform 
consideratiilor de mediu si a functiilor eco-
nomice ale resurselor naturale. Pentru 
aceasta decidentii politici au nevoie de 
informatii referitoare la activitatile 
economice si la starea mediului exprimate 
în unitati naturale si monetare. Astfel de 
informatii trebuie sa fie construite într-o 
maniera care sa permita evidentierea 
problemei centrale a dezvoltarii durabile si 
echitatii intergeneratii, pastrarea sanatatii 
mediului pentru generatiile viitoare. 
Eficienta politicilor de reforma economica 
poate fi evaluata prin compararea indica-
torilor sintetici traditionali cu cei rezultati 
prin integrarea datelor de mediu. Simpla 
comparatie a acestor indicatori nu poate 
furniza o întelegere adecvata a introducerii 
parametrilor de mediu într-un sistem eco-
nomic. De aceea este necesara utilizarea 
modelarii economico-matematice, cum ar 
fi analiza input-output, care are avantajul 
prezentarii predictive si alternative a 
scenariilor politice, într-o maniera transpa-
renta si analitica. 
Dupa cum politicile economice trebuie sa 
fie proiectate în lumina impactului acestora 
asupra mediului, tot asa si politicile de 
mediu trebuie sa ia în consideratie impli-

catiile economice. Aceasta integrare a 
devenit la ora actuala o problema de baza 
în conceperea politicilor de mediu, pentru 
care indicatorii integrati economie-mediu 
pot facilita o formulare coerenta.  
Analiza statistico-economica de mediu 
poate fi aplicata în diferite etape ale 
procesului decizional de mediu cum ar fi: 
identificarea prioritatilor de mediu, identi-
ficarea punctelor de presiune, proiectarea 
politicii de mediu, evaluarea efectelor poli-
ticii. Datele pot fi utilizate la monitorizarea 
efectelor politicii de mediu în termenii 
activitatilor comerciale publice si private, 
precum si în termenii efectelor sectoriale 
pozitive sau negative induse de catre 
industrie.  
Indicatorii economici standard, care des-
criu în principal fluxurile financiare într-o 
economie, furnizeaza informatii incom-
plete privind implicatiile activitatilor eco-
nomice asupra mediului. Instrumentele 
economice au diverse posibilitati de com-
parare a rezultatelor lor în spatiu si în timp, 
însa astfel de metode nu sunt dezvoltate si 
pentru domeniul mediului. Instrumentele 
informationale de mediu, în mod obisnuit, 
se bazeaza pe parametrii fizici, în timp ce 
instrumentele informationale economice 
folosesc atât date fizice cât si valorice. Ca 
urmare, exista deficiente semnificative la 
nivelul calitatii indicatorilor care trebuie sa 
expliciteze interdependenta economie-
mediu, fapt pentru care se impune dezvol-
tarea unor indicatori integrati care sa expri-
me legatura directa dintre activitatile eco-
nomice si mediu, în sensul cerintelor dez-
voltarii durabile. În aceast scop pot fi 
definite urmatoarele prioritati:  
- necesitatea de a dezvolta legaturi pe 
verticala între instrumentele economice la 
nivel macro si micro-economic, respectiv 
între indicatorii de mediu individuali (nivel 
micro-economic) si indicatorii de sinteza 
(nivel macroeconomic); 
- necesitatea de a dezvolta legaturi pe 
orizontala între instrumentele economice si 
de mediu la nivel sectorial sau regional, 
respectiv includerea indicatorilor de mediu 
într-un proces decizional economic; 
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- necesitatea reprezentarii indicatorilor de 
mediu într-o dimensiune de timp, respectiv 
construirea de serii cronologice pentru cea 

mai mare parte a indicatorilor care exprima 
performantele economice si de mediu. 
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Fig. 7. Integrarea economie-mediu la nivel informational. 
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