
• Ce este economia verde și cum putem contribui la aceasta? Partea 1 

 

Începând cu acest număr al Buletinului vom publica câteva articole privind economie verde. În 

ultimul timp, tot mai des auzim termenul de economie verde. Ce să însemne aceasta? 

 

Economia verde este o ramură a  cunoscutei științe sociale orientate spre  producerea și 

comerțul de servicii și bunuri dar neapărat prietenoasă mediului înconjurător. În ultimii 

douăzeci de ani economia verde se dezvolată foarte activ, acest lucru fiind absolut necesar 

având în vedere că natura suferă din cauza unui  process continuu de distrugere activă și rapidă.  

 

O economie verde este o viziune alternativă pentru creștere și dezvoltare, ceva ce poate genera 

o îmbunătățre a vieții oamenilor în moduri compatibile cu dezvoltarea durabilă. O astfel de 

economie promovează o linie de bază triplă: susținerea și promovarea bunăstării economice, 

de mediu și sociale. 

Teoria economiei verzi este bazată pe trei axiome:  

 

1. Extinderea infinită a sferei de influență într-un spațiu limitat este imposibilă 

2. Satisfacerea nevoilor în continuă creștere având în vedere resursele limitate este 

imposibilă 

3. Toate procesele și lucrurile ce se află pe pământ au legătură între ele. 

 

Modelul predominant de creștere economică este axat pe creșterea PIB-ului (produsului intern 

brut). Deși acest sistem a îmbunătățit veniturile și a redus sărăcia, el are un preț prea înalt din 

punct de vedere social, de mediu și economic și rezultatele unei asemenea abordări sunt adesea 

ireversibile. Sărăcia persistă iar resursele naturale ale planetei noastre sunt în declin continuu 

și rapid. Într-o evaluare globală recentă, aproximativ 60 la sută din serviciile ecosistemice ale 

lumii s-au dovedit a fi degradate sau utilizate în mod nesustenabil. Diferența dintre bogați și 



săraci este de asemenea în creștere: din 1990 inegalitatea veniturilor (măsurată prin diferența 

dintre cei ce câștigă cel mai mult și cei ce câștigă cel mai puțin) a crescut considerabil. 

Persistența sărăciei și degradarea mediului poate fi urmărită printr-o serie de eșecuri ale pieței 

și instituționale care fac ca modelul economic predominant să fie mult mai puțin eficace în 

realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceste eșecuri ale pieței și instituționale sunt 

bine cunoscute de către economiști, dar s-au înregistrat puține progrese în abordarea acestora. 

De exemplu, nu există mecanisme suficiente pentru a se asigura că cei ce poluiază mediul 

plătesc costurile totale ale poluării lor. „Economia de piață” nu poate furniza bunuri publice, 

cum ar fi rețelele electrice eficiente, canalizarea sau transportul public de sinestătător iar 

politica economică este adesea modelată de cei care dețin puterea, cu interese puternice, și 

surprinde rar vocea și perspectivele celor mai expuși riscului.  

 

Economia verde încearcă să remedieze aceste probleme printr-o varietate de reforme 

instituționale,  politici și instrumente economice bazate pe reglementare, taxe și cheltuieli. 

 

 
 

Tranziția la o economie verde este un proces de durată, dar mai multe țări demonstrează deja 

că luarea unor măsuri prin adoptarea unor strategii naționale de „creștere verde” sau „reducere 

a emiterilor de carbon” este o măsură reușită. Și avem deja numeroase exemple de programe 

la scară largă cu ajutorul cărora sporește creșterea și productivitatea, iar acest lucru are loc într-

o manieră durabilă. Cateva exemple descrise pe scurt in continuarea acestui articol 

demonstreaza acest fapt. 
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