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CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND  

DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Sunt sigur că se vor auzi voci care vor întreba "de ce o Strategie pe un termen atât de lung?" şi, mai ales, 

"de ce acum?". Pentru ambele întrebări răspunsurile sunt simple şi evidente.  

Aş începe cu răspunsul la cea de a doua întrebare: "de ce doar acum?", care sugerează ideea că, până în 

acest moment, am avut de-a face cu procese de reforme economice, sociale şi politice mai degrabă 

întâmplătoare, reactive, nestructurate. Judecând după unele dintre rezultatele reformelor, o asemenea idee ar 

putea fi susţinută.  

Dacă intrăm în fondul problemelor, vom vedea totuşi existenţa unor eforturi permanente de con-

ceptualizare, de canalizare a proceselor de transformare structurală, eforturi începute cu Strategia privitoare la 

tranziţie, elaborată în 1990 de un colectiv amplu sub conducerea domnului academician Tudorel Postolache, 

continuate la Snagov, în anul 1995, în privinţa pregătirii României pentru aderarea la Uniunea Europeană şi 

apoi, în 2000, cu Strategia de dezvoltare a României pe termen mediu, din perspectiva începerii negocierilor de 

aderare la Uniunea Europeană.  

Amintesc, de asemenea, proiectele academice ESEN, cel privind dezvoltarea durabilă din 1999, precum şi 

Strategia privitoare la Societatea Informaţională. Sunt eforturi meritorii, care nu pot fi ignorate sau 

minimalizate, pentru că ele au însemnat nu doar muncă şi imaginaţie, ci s-au constituit în repere importante în 

tranziţie şi constituie o experienţă utilă pentru acţiunea pe care o lansăm astăzi. 

Nu aş dori să se înţeleagă de aici că „dezvoltarea durabilă” este un sinonim al integrării în Uniunea 

Europeană şi că ea se reduce doar la eforturile de a îndeplini criteriile de aderare. Dezvoltarea Durabilă este un 

concept integrator, care priveşte toate ţările, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Conţinutul programelor de 

dezvoltare durabilă este altul, excepţie făcând o serie de elemente constante, diferit de la ţară la ţară, pentru că 

altele sunt constrângerile şi nevoile de dezvoltare ale unei ţări precum România, faţă de cele ale unor ţări 

precum Franţa, Germania, Japonia, Marea Britanie sau Statele Unite. 



 

 

Pentru România, dezvoltarea durabilă, ca proces pe termen lung, trebuie să răspundă concomitent nevoii 

de a recupera decalajele istorice de dezvoltare, obligaţiei de a ne integra în structurile Uniunii Europene, de a ne 

moderniza şi de a ne aduce la zi aparatul productiv al ţării, inclusiv printr-o dimensionare optimă a lui, de a 

valorifica deplin resursele umane şi materiale, de a creşte nivelul general de trai, puterea de cumpărare, de a 

reduce sărăcia şi de a prezerva natura şi mediul înconjurător. 

Din această perspectivă, pe lângă eforturile în plan intern, integrarea şi globalizarea pot fi factori de 

dezvoltare durabilă. în aceeaşi ordine de idei, este raţional să considerăm integrarea în Uniunea Europeană 

drept un mijloc şi nu un scop în sine, din care ar decurge automat avantaje, fără eforturi din partea noastră sau a 

partenerilor noştri. 

Doresc să insist asupra ideii că, dincolo de principii, mecanisme, obiective, criterii de evaluare, 

constrângeri, avantaje, dezvoltarea durabilă este produsul unui efort naţional conştient şi consistent, permanent, 

efort căruia nu i se poate substitui nicio intervenţie exterioară. Factorii externi pot fi amplificatori ai efectelor 

pozitive sau, după caz, negative, ale acţiunilor interne în domeniu. 

De aceea sunt necesare o serie de modificări în comportamentul şi în modul de gândire ale societăţii 

româneşti în ansamblul ei. În goana unora după acumularea primitivă de capital şi a celor mai mulţi după 

mijloace de supravieţuire ne lăsăm prea adesea conduşi de dictonul "După noi, Potopul!". Dezvoltarea durabilă 

implică solidaritate şi cere evitarea comportamentului egoist al generaţiei actuale. 

În al doilea rând, mitul "Meşterului Manole" este în totală contradicţie cu interesele societăţii româneşti. 

Nu putem "zidi" viaţa, aspiraţiile şi visele cetăţenilor români la temelia unei construcţii pe care fiecare nouă 

guvernare se simte datoare să o distrugă, pentru a o lua de la capăt în numele "unicităţii" proiectului propriu şi 

al negării meritelor celorlalţi. 

În al treilea rând, în condiţiile schimbărilor economice, sociale, tehnologice, de climă şi de mediu, 

aplicarea principiului "distrugerii constructive" capătă o semnificaţie particulară în planul gândirii şi acţiunii 

strategice. Dezvoltarea durabilă presupune valoare şi avuţie naţională adăugate celor anterioare, şi nu 

distrugerea lor, ceea ce nu ar face decât să crească decalajele de dezvoltare (ceea ce s-a şi întâmplat într-o mare 

măsură în procesul tranziţiei). 

În mod concret, putem distinge trei componente interdependente ale unei Strategii de Dezvoltare 

Durabilă. Este vorba de componenta economică, cea socială şi cea de mediu sau ecologică. Evaluarea 

Dezvoltării Durabile se face după principii multicriteriale, de aceea este foarte important să avem atât un model 

complex al economiei naţionale, compus din modele sectoriale robuste şi funcţionale, cât şi de un set de criterii 

de evaluare a performanţelor şi funcţionalităţii modelelor. 



 

 

Dimensiunea economică a strategiei de Dezvoltare Durabilă trebuie să ofere răspunsuri şi soluţii la câteva 

probleme esenţiale, care ţin de obiectivul major al perioadei: evitarea marginalizării economice a României, 

oprirea dezindustrializării şi crearea premiselor pentru o dezvoltare industrială modernă şi eficientă, modernizarea 

agriculturii, dezvoltarea serviciilor, reducerea sărăciei, a decalajelor de dezvoltare în plan teritorial, care se 

manifestă mai ales între sat şi oraş sau în zonele monoindustriale. 

Trebuie să pornim de la o analiză atentă a evoluţiilor anterioare ale economiei şi societăţii româneşti, 

pentru a înţelege rolul complementar al factorilor interni şi externi ai dezvoltării; importanţa crescută a 

capitalului uman, a educaţiei, cercetării ştiinţifice şi a progresului tehnologic; consensualizarea intereselor 

naţionale cu cele ale partenerilor noştri; cunoaşterea cât mai aprofundată a punctelor tari şi a slăbiciunilor 

mediului economic şi investiţional, a oportunităţilor şi riscurilor din economie şi societate. 

Pentru România, "Societatea Informaţională" este o şansă aproape unică de a reduce marile decalaje de 

dezvoltare care ne despart de ţările industrializate, ea constituindu-se într-un accelerator al proceselor de 

dezvoltare durabilă la scară naţională, dar şi la nivel global, fiind în acelaşi timp şi un instrument al bunei 

guvernări. De aceea, Strategia Naţională privitoare la Societatea Informaţională, elaborată prin larga participare 

a specialiştilor români din diverse domenii, trebuie să devină parte componentă a Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă.  

Societatea românească trebuie să se structureze, de aici înainte, şi ca o societate a cunoaşterii. 

Cunoaşterea, alături de muncă, este cea mai eficientă armă împotriva sărăciei. Educaţia şi cultura sunt 

elemente-cheie ale cunoaşterii, care determină calitatea şi creativitatea capitalului uman, resursă care capătă o 

tot mai mare pondere în ecuaţia dezvoltării. Sistemul educaţiei naţionale va avea dejucat un rol în creştere în 

perioada de timp pe care o luăm în discuţie. Trebuie să oferim tinerilor, principalii beneficiari ai Strategiei, dar 

şi constructorii viitoarei Românii, şansele afirmării oferite de o educaţie publică de calitate, neîngrădită de 

selecţia prin bani. Ei trebuie să stăpânească ceea ce eu numesc generic cele patru limbaje: cel al limbii, culturii 

şi civilizaţiei româneşti, cel al societăţii informaţionale, respectiv al calculatoarelor şi informaticii, al mediilor 

electronice, cel al artelor, precum şi cel puţin două limbi de circulaţie mondială. În acelaşi timp să nu uităm că 

bunurile culturale, ca bunuri simbolice, ocupă un loc tot mai important în Noua Economie, care este în mare 

măsură o economie ă bunurilor simbolice. Trebuie să acordăm atenţia cuvenită valorificării tradiţiilor şi moştenirii 

culturale naţionale, să le includem în circuitul mondial de valori, să le punem să lucreze în folosul nostru. 

În ceea ce priveşte o nouă dezvoltare industrială, ea trebuie să vizeze atât afirmarea unor industrii cu 

tradiţie în România şi cu posibilităţi de dezvoltare, pe baze moderne, cu productivităţi superioare şi eficienţă, ca 

şi dezvoltarea unor domenii de excelenţă tehnologică, în concordanţă cu evoluţiile în plan global, generatoare 

de produse cu valoare adăugată mare, care să creeze locuri de muncă de înaltă calificare. 



 

 

Pentru România, agricultura este un domeniu strategic, vital. Ea trebuie să se reintegreze în ansamblul 

economiei româneşti, să depăşească stadiul actual al unei producţii destinate în proporţie covârşitoare 

autoconsumului şi nesemnificativ pentru piaţa internă şi externă. Căile de redresare sunt cunoscute şi ele derivă 

din practica şi din tendinţele existente în Uniunea Europeană şi pe plan global. Indiferent de forma de 

proprietate sau de asociere, trebuie să luăm măsuri radicale pentru rentabilizarea, creşterea eficienţei şi 

productivităţii agriculturii româneşti, pentru asigurarea consumului intern şi a unor disponibilităţi tot mai mari 

pentru export. 

Avem la îndemână o serie de mecanisme specifice economiei de piaţă pentru crearea unor exploataţii 

agricole de tip industrial, viabile: asocierea, arenda, concesionarea, vânzarea-cumpărarea de teren agricol. 

Viitorul este al agriculturii de tip industrial care, conştientă de limitele şi excesele trecutului, va promova 

tehnologii ecologice nedistructive pentru mediu. Satul românesc trebuie să se dezvolte şi să se modernizeze, 

printr-o diversificare a vieţii economice şi sociale, care să-l ajute să iasă dintr-o anumită formă de izolare, 

dictată de sărăcia locuitorilor lui. 

Este evident că, în viitor, evoluţia firească a României este către o economie a serviciilor, care trec însă 

într-o fază nouă, a complexităţii şi creşterii lor calitative, a integrării în concepte mai largi, legate în special de 

noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. De aceea, vom acorda, în corpul Strategiei, o atenţie 

deosebită dezvoltării serviciilor şi, în context, sectorului turismului, care poate fi un motor al creşterii 

economice în plan local şi regional, mai ales în zonele afectate de restructurarea industrială. 

Turismul se structurează tot mai mult ca o industrie globală şi globalizantă, o industrie a viitorului, care 

generează locuri de muncă într-un ritm ridicat. Acest lucru ne obligă să abordăm serios dezvoltarea acestui 

domeniu, începând cu diversificarea formelor de turism: cultural, balnear, agroturism, turism montan, 

diversificarea ofertelor de cazare: hoteluri, moteluri, pensiuni, gospodării familiale, construirea unor parcuri 

tematice, punerea în valoare a unor obiective istorice etc. Astfel putem valorifica meşteşuguri şi produse 

tradiţionale, oferind un supliment de locuri de muncă pentru locuitorii satelor româneşti, dar nu numai. în 

aceeaşi ordine de idei, trebuie să dezvoltăm reţeaua de şcoli de arte şi de meserii, pentru a asigura continuitatea 

pregătirii forţei de muncă în domeniu. 

Dimensiunea socială a dezvoltării durabile include şi rolul important pe care îl au politicile de promovare 

a "clasei de mijloc" ca element de echilibru economic şi social, de luptă împotriva polarizării sociale, de 

autoprotecţie şi protecţie socială. În acest sens, politica veniturilor şi cea fiscală, deşi în mod frecvent vizează 

doar palierul economic, reprezintă un instrument important de consolidare socială a dezvoltării durabile care 

presupune existenţa echilibrului dinamic optim. Asigurarea unui trai decent calitativ în creştere pentru fiecare 

membru al societăţii noastre presupune o politică de impozitare şi redistribuire a veniturilor, bazate pe criteriile 



 

 

concurenţei loiale şi echităţii într-o economie de piaţă. În acest sens, criteriile echităţii şi neutralităţii politicii 

fiscale capătă o valoare operaţională deosebită. Stabilirea nivelului optim al fiscalităţii reprezintă o problemă 

dificilă dar necesar a fi soluţionată şi testată practic. 

Dezvoltarea socială sustenabilă se bazează şi pe buna cunoaştere şi apreciere a legilor producţiei şi 

consumului bunurilor publice, având ca bază un parteneriat public - privat nu episodic, ci de lungă durată. 

Politicile salariale au un mare impact social. Optim dimensionate, acestea pot contribui la stabilitatea şi 

prosperitatea noastră. Sinecurile, salariile necorelate cu aportul individual, participarea la numeroase AGA şi 

CA ale întreprinderilor din sectorul de stat sau cel privat care beneficiază de asistenţa şi facilităţile acordate de 

stat trebuie să fie atent analizate prin prisma efectelor nocive din punct de vedere economic şi social. 

Dimensiunea ecologică a dezvoltării durabile practic a fost cea care, din 1986, fiind pe o poziţie 

autonomă, s-a intensificat continuu şi a declanşat implicarea în sens interdisciplinar a celorlalte dimensiuni - 

economice şi sociale. Proiectul Strategiei dezvoltării durabile pentru România, în primul rând, ar trebui să 

definească termenul de eficienţă ecologică la interfaţa cu eficienţa economică şi socială. Este vorba despre aşa-

numita "eco-eficienţă" care a câştigat drept de cetate în ştiinţele economice şi care se particularizează în toate 

celelalte sfere ale ştiinţei şi practicii sociale. Ecologic, social şi economic privind lucrurile, este dăunător să 

sacrificăm natura, să o spoliem şi s-o epuizăm pe termen lung, de dragul profitului imediat pe termen foarte 

scurt. O astfel de viziune îngustă nu se înscrie în rigorile a ceea ce numim management strategic şi cooperare 

intergeneraţională eficientă. 

Din cauza agravării lor, importanţa problemelor de mediu creşte cu fiecare zi, motiv pentru care mulţi 

specialişti o consideră prioritatea numărul unu, înaintea unor priorităţi de natură economică şi socială. Şi cred 

că, din mai multe puncte de vedere, această ordine de prioritate este deplin justificată, ţinând seama de funcţiile 

vitale pe care le îndeplineşte mediul pentru activităţile economice şi sociale. Periclitarea echilibrelor ecologice 

dă peste cap toate scările de valori şi, în cazuri limită,  poate conduce chiar la distrugerea sistemelor economice 

şi sociale. Un sprijin substanţial în prevenirea/rezolvarea acestor probleme îl poate avea cercetarea ştiinţifică şi 

progresul tehnologic, prin noi soluţii mai eficiente de folosire a resurselor disponibile. Trebuie să învăţăm să 

anticipăm şi să ne adaptăm mai eficient şi mai rapid la un mediu din ce în ce mai complex, în care numeroasele 

forţe politice, economice, culturale, sociale şi tehnologice se află într-o permanentă schimbare, interacţiune şi 

uneori coliziune. 

Dintr-o astfel de discuţie, şi cu trimitere directă la Strategie, nu putea să lipsească un subiect esenţial: rolul 

şi locul statului în procesele dezvoltării durabile. Statul este un actor de neevitat şi nici nu ar fi raţional şi 

productiv să-l excludem din procesele care vor avea loc în viitor. Caracterul inevitabil al acţiunii statului derivă 

din misiunile sale principale: de organizator al coeziunii sociale, de reglementare a funcţionării pieţelor libere, 



 

 

de corectare a eşecurilor acestora în plan economic şi social, de arbitru între diferiţii actori economici şi sociali. 

în plus, statul furnizează o serie de servicii esenţiale, din domenii precum siguranţa naţională, apărarea, 

combaterea criminalităţii, apărarea vieţii şi a bunurilor persoanelor, servicii fără de care dezvoltarea ar fi de 

neconceput. 

Definirea clară a domeniilor de competenţă şi a limitelor competenţei statului este importantă pentru 

viitor. Evoluăm către un stat cu "geometrie variabilă", intervenţionist în perioade de recesiune, pentru a susţine 

politici de creştere economică, şi minimalist în perioadele de expansiune, când sarcina sa este de a echilibra 

bugetele şi de a resorbi deficitele din perioadele de recesiune. Din punctul meu de vedere, alături de domeniile 

clasice ale competenţei statului, dezvoltarea în plan regional este un domeniu important, în care statul va fi 

actor principal atât prin politici specifice, cât şi prin organizarea administrativ-teritorială, descentralizare, 

aplicarea principiului subsidiarităţii etc. 

Un alt domeniu de acţiune al statului îl reprezintă problemele de mediu, care implică o tot mai largă 

cooperare transfrontalieră, armonizarea acţiunilor cu o serie de alte state şi de organisme regionale şi 

internaţionale. 

Strategia Dezvoltării Durabile implică o nouă generaţie de reforme ale statului, ale economiei, ale 

spaţiului politic, întărirea democraţiei, integrarea unor noi valori, dar şi consolidarea şi îmbogăţirea identităţii 

naţionale. La sfârşitul acestei perioade, vom rămâne români, cetăţeni ai unei structuri statale europene, în plină 

afirmare a identităţii şi suveranităţii sale. Este vorba de evoluţii complexe, care trebuie conduse cu fermitate şi 

clarviziune, într-un cadru consensual, prin contribuţia tuturor celor interesaţi. 
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