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Abstract

While experts in economics place transition to green economy on two directions reducing ecological footprint and increasing human welfare - climate change specialists
warn that effects of global warming will have a much greater impact in the future. It is
natural to join scientific contributions in these two areas because both perspectives recognize
the ravages made by industrialization, which triggered a serie of abrupt climate changes. For
example, the average temperature in Europe has increased about 1oC. Based on these
evidences, this article will show the usefulness of introducing a concept of full cycle to
prevent climate change in the new paradigm that seeks to solve problems related to the
fundamentals of sustainable development through transition to green economy. Using this
method, this approach intends to be a new theoretical contribution which can act as support
to efficiency of new clean technologies.
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Introducere
Pe fondul problemelor complexe generate de
creşterea economică, tranziţia către un nou sistem
economic - având la bază dezvoltarea durabilă - este
recunoscută ca fiind cel mai bun răspuns la crizele
globale, în special în gestionarea problematicilor
legate de mediu şi societate (Trică & Papuc, 2013). O
astfel de nouă paradigmă - care reuşeşte să
încorporeze elementele esenţiale de mediu în
dezvoltarea economică – este şi economia verde
(green economy).
Atenţia tot mai crescută acordată acesteia se justifică,
pe de o parte, prin intensificarea cooperării
internaţionale în favoarea dezvoltării durabile şi, pe
de altă parte, prin conştientizarea faptului că aspectul
central al acesteia îl constituie transferul de
tehnologie pe baza căruia se construiesc capacităţile
locale care vor constitui suportul necesar economiei
verzi (DESA, 2012).
În acest context, prezentul articol poate constitui o
verigă de legătură între ipostazele teoretice ale
conceptului de economie verde şi eforturile de
reorientare a inovaţiei tehnologice către zona energiei
regenerabile. Astfel de abordări devin necesare, mai
ales pe fondul demonstrării potenţialului catastrofic
al schimbărilor climatice (IPCC, 2014).
Centrul de greutate al lucrării de faţă constă în
integrarea problematicii schimbărilor climatice direct
în elementele constitutive ale conceptului de
economie verde şi creştere verde (green growth).
Mai
precis,
articolul
introduce
conceptul
multifuncţional de ciclu complet al prevenirii
schimbărilor climatice, care îşi poate găsi utilitatea
pe mai multe planuri.
Desigur, unul dintre cele mai importante aspecte îl
reprezintă cel al strategiilor investiţionale în
economia verde (Goodman, 2012), care au la
dispoziţie - prin ciclul complet al prevenirii - un
instrument de lucru pe baza căruia se pot calcula mai
exact, atât costurile tranziţiei, cât şi durata optimă a
acesteia.
Pentru a demonstra faptul că introducerea ciclului
complet al prevenirii schimbărilor climatice
constituie o valoare adăugată la cercetările privind
substituirea dezvoltării economice invazive cu o
creştere economică verde, prezentul articol încearcă
să transforme interdependenţa relaţiei biunivoce
schimbări climatice – creştere economică verde în
epicentrul unei noi perspective.
Pe
această
bază
metodologică,
noţiunile
fundamentale din domeniul schimbărilor climatice atenuare, adaptare, vulnerabilitate şi rezilienţă capătă o nouă relevanţă, în special, pentru dorita,
necesara şi, mai ales, nu foarte costisitoarea trecere la
economia verde.
1. Ipostaze ale conceptului de economie verde
În ciuda faptului că este încă un concept departe de aşi fi consolidat consistenţa ansamblului ideatic,
economia verde este definită de Programul ONU de
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Mediu (UNEP, 2011) ca fiind procesul capabil să
contribuie la îmbunătăţirea bunăstării şi a echităţii
sociale, concomitent cu reducerea semnificativă a
riscurilor de mediu şi a deficitelor ecologice. Ţinând
seama cu stricteţe de cerinţele ecologice, economia
verde are la bază procesul de producţie prin care
resursele naturale sunt protejate. Astfel, economia
verde se prezintă drept o alternativă durabilă pentru
creşterea economică, cu numeroase beneficii asupra
îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei. Mai mult,
trecerea la economia verde priveşte nu doar
specialiştii, ci şi publicul larg, pentru că ea poate
contribui semnificativ la limitarea riscurilor de mediu
care, pe termen lung, pot avea un impact catastrofic
asupra vieţii de zi cu zi.
Oricare ar fi unghiul de abordare şi efectele urmărite
de conţinutul fiecărui noţiuni cu care operează
conceptul de economie verde, acestea subliniază
importanţa integrării politicilor economice şi de
mediu într-un mod capabil să pună în evidenţă
posibilităţile de creştere economică sustenabilă,
evitând epuizarea calitativă şi cantitativă a resurselor
naturale. Aceste abordări impun un mix de măsuri şi
instrumente economice: impozite, subvenţii şi
scheme de comercializare, politici de reglementare,
stabilirea de standarde, inclusiv non-economice, de la
voluntariat până la furnizarea de informaţii.
Pe această bază, s-a dezvoltat conceptul de economie
mai verde (greener economy). Aceasta din urmă are
rolul – din perspectiva integrării sistematice a
factorilor de mediu materiali, sociali şi de guvernanţă
în procesele de asigurare de bază ale companiilor de
profil – să susţină activităţile economice şi să joace
un rol determinant în crearea unei economii globale
mai verzi şi durabile, care să poată favoriza
incluziunea socială pe termen lung, creşterea,
prosperitatea reală şi crearea de locuri de muncă, în
conformitate cu iniţiativele în favoarea economiei
verzi (UNEP, 2010).
De asemenea, economiştii care îşi bazează studiile pe
analize comparative, folosesc pe alocuri şi termenul
de economie neinvazivă (non-invasive economy),
care presupune o abordare a creşterii şi dezvoltării
economice dintr-o perspectivă care pune pe primul
plan nevoia de păstrare a calităţii mediului la cele
mai înalte standarde posibile. Această noţiune
abordează inclusiv aspecte filosofice şi de natură
morală ridicate de comportamentul uman faţă de
natură.
În Figura 1 sunt prezentate principalele componente
ale conceptului de economie verde care, în ciuda
coexistenţei mai multor definiţii, militează pentru
dezvoltarea unei economii pe baze ecologice.
Domeniile prioritare ale acesteia trebuie să fie
incluse în politici şi evaluări semnificative, în măsură
să justifice elaborare unor politici de interes naţional,
care să corespundă totodată consensului european în
privinţa bazelor dezvoltării economice.
Acest concept vizează asigurarea sustenabilităţii
mediului european şi a vecinătăţilor sale. În acest
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context, se va dovedi esenţială schimbarea de
atitudine în rândul autorităţilor de reglementare, a
mediului de afaceri dar şi a cetăţenilor în privinţa
gestionării capitalului natural şi a serviciilor de
ecosistem (AEM, 2010).
Conceptul de economie verde, dezbătut iniţial în
mediile de specialitate cu referire la economia
mediului, a pătruns tot mai mult în problematica
internaţională a dezvoltării durabile. Această
preocupare recentă pentru o economie verde a fost
alimentată de pierderea iluziilor în privinţa fetişizării
creşterii economice, generată de disfuncţionalitatea
pieţelor, dovedită de criza economică şi financiară
declanşată în 2008.
În acelaşi timp, comunitatea internaţională este
preocupată de căutarea unei noi căi de urmat, a unei
noi paradigme a dezvoltării economice – în care
bunăstarea materială nu este asigurată obligatoriu
prin creşterea riscurilor legate de mediu, prin
epuizarea resurselor şi adâncirea disparităţilor sociale
– ci prin metode care să asigure durabilitatea.
2. Componentele conceptului de creştere verde
Conceput iniţial ca o alternativă la creşterea
economică standard, pentru a descrie strategiile
naţionale şi internaţionale care vizau o creştere
economică bazată pe folosirea resurselor naturale
într-un mod durabil, creştere verde poate însemna
astăzi pasul pe care dezvoltarea îl face pentru a
asigura premisele dezvoltării durabile (OECD, 2013).
Pentru asigurarea creşterii verzi pe plan regional şi
local, este necesară experienţa unei planificări şi
strategii
integrate
în
politici
economice
fundamentate, precum şi schimbarea viziunii faţă de
eficienţa tehnologică angrenată într-o dezvoltare
nesustenabilă.
Pentru a asigura ţintele legate de scăderea emisiilor
poluante, dezvoltarea economică trebuie să identifice
acţiunile care să permită o creştere economică verde,
durabilă şi, evident, fără să folosească resursele în
mod nesustenabil. Pentru aceasta, trebuie privilegiate
schemele de investiţii verzi (green investments) care
promovează tehnologii de producere a energiei
regenerabile, susţin un management durabil al
pădurilor şi apelor, gestionează deşeurile în mod
corespunzător şi asigură eficienţă energetică.
De asemenea, creşterea ecologică ar trebui să fie
concepută în completarea strategiilor de mediu
existente şi să devină o prioritate a reformei politice.
Dacă guvernele doresc să ajungă la o creştere
economică verde, trebuie să facă faţă provocărilor
care vizează baza strategiilor lor economice (OECD,
2013).
Atenţia faţă de creşterea verde a sporit odată cu
lansarea, în 2008, a programului UNEP "Iniţiativa
pentru o economie verde" şi, mai ales, după ce în
anul 2011 OECD a publicat "Strategia pentru
dezvoltare verde". Întărirea domeniului s-a realizat în
anul 2012, când Banca Mondială a publicat raportul
"Creştere verde favorabilă incluziunii: Calea către o

dezvoltare durabilă", iar reputaţi cercetători şi
specialişti în domeniul dezvoltării au decis să
activeze în cadrul reţelei globale "Green Growth
Knowledge Platform" pentru a identifica şi aborda
lacunele din cunoaşterea şi practica creşterii
economice ecologice.
Pentru a surprinde principalele caracteristici ale
creşterii verzi, la rândul său, ca parte a strategiei sale
de creştere a fost elaborat un cadru conceptual şi un
sistem de indicatori care ajută la monitorizarea
progreselor înregistrate (OECD, 2013). Natura multidimensională a creşterii verzi necesită un număr
suficient de indicatori care să poată fi reprezentativi
pentru un set cât mai larg de probleme pe care
aceasta le ridică. În Figura 2 sunt reprezentate
principalele grupe de indicatori ai creşterii verzi care
redau structura socio-economică a acesteia: mediul şi
productivitatea resurselor, baza de activităţi naturale,
calitatea mediului de viaţă şi oportunităţile
economice, respectiv răspunsurile politice în privinţa
asigurării unor noi oportunităţi de afaceri.
Dezvoltarea economică, ca formă de manifestare a
creşterii economice, presupune un ansamblu de
transformări cantitative, structurale şi calitative atât
în economie, cercetarea ştiinţifică şi tehnologiile de
fabricaţie,
în
mecanismele
şi
structurile
organizaţionale de funcţionare a economiei şi
societăţii ca întreg, în mentalitatea şi comportamentul
oamenilor. Toate acestea sunt supuse unei dinamici a
cărei miză este creşterea bunăstării populaţiei,
fenomen care, la rândul său, este sensibil la impactul
schimbărilor climatice (Vîrdol, 2008).
3. Incidenţa dezvoltării economice invazive cu
schimbările climatice
Experienţa recentă a demonstrat că evenimentele
climatice majore au un impact economic de luat în
seamă. Un factor agravant pentru aceasta îl constituie
vulnerabilitatea crescută a economiilor moderne,
datorită nivelului lor crescut de dependenţă faţă de
tehnologie. De aceea, impactul evenimentelor
extreme constituie, probabil, unul dintre cele mai
importante costuri ale schimbărilor climatice, cărora
statele avansate trebuie să le facă faţă.
Conform unor studii recente, pierderile anuale
cauzate de furtuni şi uragane în SUA, Japonia şi
Europa pot creşte cu 65% faţă de cele 16,5 miliarde
dolari – totalul pierderilor contabilizate în prezent –
în timp ce pierderile cauzate de inundaţii se pot
multiplica de 15 ori. Concluzia acestor cercetări este
aceea că totalul pierderilor cauzate de evenimente
climatice extreme se poate reduce cu 80%, per
ansamblu – cu condiţia punerii în practică a
politicilor care să asigure scăderea emisiilor de gaze
cu efect de seră (POAT, 2014).
De aceea, protecţia ecosistemelor şi a biodiversităţii
reprezintă o preocupare majoră legată de efectele
schimbărilor climatice. Specialiştii consideră că o
creştere a nivelului oceanului planetar şi creşterea
temperaturii acestuia vor duce la inundarea zonelor
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costiere şi la încălzirea mării, deşertificare şi alte
schimbări în zona arctică, ceea ce va crea dificultăţi
pentru multe specii.
Prin urmare, ecosistemele au o problemă mult mai
mare în a se adapta decât activităţile umane.
Valoarea costurilor pentru menţinerea acestor
ecosisteme este greu de estimat, însă se poate
observa faptul că multe dintre acestea sunt pe cale de
dispariţie. Conform unui model matematic care ia in
calcul rata migraţiei şi diferitele intensităţi ale
competiţiei observate în comunităţile ecologice,
animalele şi plantele care se pot adapta la schimbările
climatice vor avea un avantaj în faţa celor care nu o
pot face (Tulbure, 2012).
Pe lângă efectele asupra biodiversităţii şi a peisajului,
schimbările climatice îşi relevă potenţialul lor
deosebit de nociv şi asupra sănătăţii umane. În acest
sens, perioadele mai îndelungate de caniculă pe
timpul verii antrenează o degradare a calităţii aerului,
fapt ce a condus la creşterea mortalităţii datorită
afecţiunilor respiratorii şi cardiovasculare. De
asemenea, se remarcă creşterea nivelului tensiunilor
sociale şi psihologice, pe fondul unei creşteri a
factorilor de stres cu potenţial de risc pentru sănătate.
Cu toate acestea, deoarece atât ecosistemele cât şi
activităţile umane se adaptează în mod spontan şi
constant schimbărilor climatice, există tendinţa de a
supraevalua costurile reale ale schimbărilor
climatice. Amploarea acestora diferă în funcţie de
situarea geografică şi gradul de dezvoltare economică
a ţării respective – prin urmare, ţările în curs de
dezvoltare sunt expuse unui grad de risc mult mai
mare decât ţările cu o economie puternică.
Pe de altă parte, fiind un concept multidimensional
complex, dezvoltarea economică poate fi privită ca
un mijloc de îmbunătăţire permanentă a nivelului de
trai care ia în considerare şi aspecte non-economice,
precum timpul liber, accesul la educaţie şi sănătate,
mediul, justiţia socială şi gradul de participare la
activităţile societăţii civile. Însă, aceasta nu mai este
capabilă să facă faţă noilor provocări cu care se
confruntă umanitatea în secolul XXI.
Din Tabelul 1 se poate constata gradul de impact al
schimbărilor climatice asupra principalelor forme de
dezvoltare economică în funcţie de intensitatea şi
durata acestora. Rezultanta proiectată spre economia
verde, având în vedere puternicul impact al
schimbărilor climatice la nivelul eficienţei
instituţionale, creşterea speranţei de viaţă sau
ocuparea forţei de muncă, arată necesitatea stimulării
acesteia prin investiţii care să o susţină.
La rândul lor, dezvoltarea de tehnologii curate,
include, pe lângă imperativul reducerii emisiilor de
gaze cu efect de seră şi reabilitarea grupurilor
energetice; creşterea producţiei de energie din surse
regenerabile; îmbunătăţirea utilizării eficiente a
energiei în clădiri; ecologizarea agriculturii şi
zootehniei;
modernizarea
transporturilor;
reîmpădurirea; managementul deşeurilor ş.a.
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4. Interdependenţa relaţiei schimbări climatice –
creştere economică verde
Schimbările climatice redate prin creşterea
temperaturii aerului şi a apei mărilor, creşterea
frecvenţei fenomenelor meteo extreme, creşterea
nivelului mărilor etc. îşi fac resimţite efectele, atât la
nivel economic, cât şi social (Surugiu et al., 2012).
De aceea, este necesar nu doar să folosim resursele
limitate ale Pământului într-un mod sustenabil, ci şi
transpunerea relaţiei biunivoce între schimbările
climatice şi creşterea economică verde în strategii
economice al căror element central să-l constituie
dezvoltarea durabilă.
Privită ca o adaptare a societăţii şi a economiei la
marile probleme cu care se confruntă în prezent
omenirea – între care schimbările climatice se
situează în prim plan – dezvoltarea durabilă încearcă
să perpetueze ceea ce schimbările climatice
ameninţă. În primul rând securitatea resurselor – a
căror utilizare raţională este pusă în pericol de
schimbările climatice – şi apoi orientarea consumului
spre folosirea unor surse neconvenţionale de energie
(OECD, 2010).
Ameninţând deopotrivă resursele, habitatul şi
standardul de viaţă al comunităţilor din zonele în care
se manifestă pregnant, schimbările climatice pun în
pericol atât dezvoltarea economică verde cât şi pe cea
durabilă. În acelaşi timp, dezvoltarea economică
verde este singura în măsură să limiteze efectele pe
termen lung ale schimbărilor climatice, în primul
rând prin promovarea unor tehnologii în măsură să
împiedice generalizarea efectelor complexe pe care
schimbările climatice le antrenează.
Esenţa interdependenţei relaţiei dintre schimbările
climatice şi creşterea verde constă în eliberarea
presiunii asupra resurselor coroborată cu trecerea la o
economie cu emisii scăzute de carbon (spre zero
emisii) care, în final, este în măsură să prevină
eficient schimbările climatice periculoase.
Acest lucru poate fi realizat prin dezvoltarea
tehnologiilor existente în domeniul energiei
regenerabile şi prin investiţii într-o infrastructură
bazată pe emisii scăzute de carbon, având în vedere
că numai printr-o creştere a veniturilor pe baza
utilizării resurselor şi nu pe baza forţei de muncă se
poate ajunge la echilibrarea finanţelor publice, fără a
afecta competitivitatea, susţinând, însă, în mod
semnificativ crearea de locuri de muncă (AEM,
2009).
Astfel, o rată de economisire constantă şi o reducere
semnificativă a pierderilor datorate schimbărilor
climatice, vor conduce la o reducere proporţională a
investiţiilor dedicate schimbărilor climatice care, în
final, nu va duce la afectarea consumului şi a
producţiei. În schimb, unele modele economice de
schimbări climatice sugerează că efectul de
acumulare de capital este important şi poate fi mai
mare decât impactul direct al schimbărilor climatice
(Deke et al., 2001).
Rezultă că trebuie acordată o atenţie deosebită
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sectoarelor afectate de creşterea temperaturii şi
modificarea regimului de precipitaţii, precum şi de
manifestarea fenomenelor meteorologice extreme:
biodiversitatea, agricultura, resursele de apă,
silvicultura, infrastructura, turismul, energia,
industria, transportul şi sănătatea.
5.
Relevanţa
noţiunilor
de
rezilienţă,
vulnerabilitate, atenuare şi adaptare
Chiar dacă extinderea rapidă a utilizării conceptului
de rezilienţă poate genera o serie de întrebări care
încă aşteaptă răspunsuri, capacitatea sa metaforică de
a descrie orice sistem care are capacitatea de a rezista
presiunilor şi a reveni la starea iniţială, îi conferă
acestuia un statut aparte (Pike et al., 2010).
Prin extensie, sensul rezilienţei s-a lărgit treptat şi a
pătruns în mai toate domeniile de studiu, păstrând
conotaţia de indicator de stabilitate (Gunderson,
2000). Pentru a deveni operaţională, rezilienţa are
nevoie atât de structurare cât şi de instrumente ce
trebuie dezvoltate (Barroca et al., 2013). Însă, ca
proprietate fundamentală a unui sistem care se
bazează pe predictibilitate, rezilienţa poate măsura
amploarea schimbării sau a perturbării pe care
respectivul sistem o poate experimenta fără trecerea
într-o stare alternativă.
Mai mult, interesul pentru conceptele de rezilienţă,
vulnerabilitate şi adaptare este în creştere atât pentru
specialişti din diverse domenii de cercetare, cât şi
pentru cei care concep sau pun în practică politici de
dezvoltare durabilă (Vogel et al., 2007).
Acest succes este pus atât pe seama faptului că
rezilienţa a devenit un instrument de gândire şi
practică, pe cât de necesar, pe atât de fertil din punct
de vedere experimental, cât şi a celui că rezilienţa
permite găsirea unor răspunsuri pertinente la
întrebările care permit avansarea în cercetare.
De aici şi până la aplicarea în practică este necesară
validarea unui model mecanic de rezilienţă care să
valorifice date colectate de la un sistem în curs de
schimbare (Vogel et al., 2007).
În Figura 3 este descris procesul ciclic prin care se
poate reface rezilienţa mediului. Aceasta este
influenţată pe de o parte, de schimbările climatice şi,
pe de altă parte de ecoul acestora la nivelul activităţii
umane. Rezultă totuşi posibilitatea (re)construirii
rezilienţei comunităţilor pe fondul schimbărilor
climatice rapide, cu condiţia eficientizării măsurilor
de atenuare şi adaptare (Van de Noort, 2013).
În cazul sistemelor socio-economice, rezilienţa este
asociată cu vulnerabilitatea, dacă nu ca revers al
medaliei, cel puţin ca măsură suplimentară de testare
a gradului de maturizare a acestora (Trică & Papuc,
2013). Astfel, noţiunea de vulnerabilitate se
regăseşte în analize instituţionale, organizaţionale,
comunitare, familiale şi personale, în ciuda faptului
că – în funcţie de diferitele tradiţii şi metode de
cercetare – şi aceasta a fost definită în diferite moduri
(Van de Noort, R., 2013).
Totuşi,
cel
mai
adesea,
conceptualizarea

vulnerabilităţii include componente care denotă
expunerea sistemelor la perturbaţii, sensibilitatea,
precum şi capacitatea acestora de a se adapta.
Vulnerabilitatea depinde de tipul, amplitudinea şi
rata variabilităţii climatice la care un sistem este
expus, precum şi posibilitatea lui de adaptare
(Boşneagu, 2010). Pentru că vulnerabilitatea se
caracterizează prin dimensiuni spaţiale diferite iar un
demers ştiinţific riguros nu se poate realiza decât prin
analiza diferenţiată şi integrarea spaţială a acesteia
(Bălteanu & Costache, 2006), organismele
internaţionale definesc vulnerabilitatea funcţie de
sfera şi scopul cercetării, luând în considerare acei
factori care determină nesiguranţa resurselor (Rusu,
2006).
În general, adaptarea este definită ca abilitate a
sistemelor naturale şi antropice, de a răspunde
efectelor schimbărilor climatice, pentru a reduce
pagubele, a profita de oportunităţi sau a face faţă
consecinţelor acestora; în timp ce capacitatea de
adaptare reprezintă totalitatea instrumentelor,
resurselor şi structurilor instituţionale necesare
implementării în mod eficient a măsurilor de
adaptare (EEA, 2012).
În cazul abordării de faţă, adaptarea se referă la
acţiunile întreprinse ca răspuns la impactul actual şi
viitor al schimbărilor climatice şi al vulnerabilităţii
(la fel de bine şi pentru variabilitatea climatică care
apare în absenţa schimbărilor climatice) în contextul
continuării dezvoltării economico-sociale. Sunt
implicate nu doar prevenirea impactului negativ al
schimbărilor climatice, dar şi construirea rezilienţei
şi profitarea cât mai mult posibil de pe urma
beneficiilor aduse de această situaţie (EEA, 2014).
De asemenea, în sistemele socio-ecologice
capacitatea de adaptare a acestora este legată nu doar
de diversitatea genetică, biologică şi eterogenitate, ci
şi de existenţa unor instituţii şi reţele care pot învăţa
să-şi păstreze cunoştinţele şi experienţele, să rezolve
probleme şi să păstreze echilibrul.
Din studiul comparativ al dinamicii ecosistemelor a
rezultat un alt instrument de gândire care atrage
atenţia asupra proceselor de distrugere şi
reorganizare – ciclul adaptiv. Acesta oferă o imagine
mai completă a dinamicii sistemului care leagă
împreună dinamica sistemului, rezilienţa şi
vulnerabilitatea.
Pentru a putea încadra mai bine dimensiunea
rezilienţei în relaţia dintre adaptare şi vulnerabilitate,
este prezentată în Figura 4 relaţia dintre capacitatea
de adaptare, vulnerabilitate şi rezilienţă. Rezultă că
adaptarea reduce vulnerabilitatea şi în acelaşi timp
determină creşterea rezilienţei. Se ilustrează astfel
relaţiile conceptuale între variabilitatea şi schimbarea
climei, vulnerabilitate şi adaptare (Abraham, 2009).
Pe măsură ce manifestarea schimbărilor climatice
devine tot mai pregnantă, este evident faptul că
simpla capacitate de adaptare nu mai este suficientă
pentru a evita creşterea vulnerabilităţii.
Măsurile de prevenire au două componente: cea de
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adaptare (constând în reducerea efectelor
schimbărilor climatice asupra sistemelor umane şi
naturale) şi cea de atenuare (reducerea cauzelor
schimbărilor climatice prin reducerea impactului
antropic asupra sistemului climatic) şi reprezintă
modalitatea de operaţionalizare a obiectivelor de
prevenire a schimbărilor climatice. Acestea stabilesc
relaţii complexe nu doar între ele, ci şi cu toate
obiectivele socio-economice şi de mediu care stau la
baza politicilor şi strategiilor privind combaterea
schimbărilor climatice. Evident, deoarece ştiinţa şi
tehnologia sunt limitate în capacitatea lor de a
rezolva probleme la scară planetară, atenuarea şi
adaptarea trebuie folosite într-un mod conjugat şi
integrat la nivel global (DESA, 2012).
Măsurile de atenuare au devenit imperative având în
vedere faptul că depăşirea unei creşteri de 2ºC în
comparaţie cu temperaturile din epoca preindustrială
sporeşte riscul producerii unor schimbări extrem de
periculoase pentru sistemele globale umane şi
naturale. Atingerea acestui obiectiv nu se poate face
decât la nivel global, unde emisiile de gaze cu efect
de seră trebuie menţinute la nivel constant în cursul
deceniului actual, urmând a fi reduse până în 2050 cu
50% în comparaţie cu nivelurile din anul 1990. Chiar
dacă politicile şi eforturile de a reduce emisiile vor fi
încununate de succes, anumite schimbări climatice
vor fi inevitabile. Din acest motiv, este nevoie şi de
strategii şi acţiuni de adaptare la impactul acestora
(Mortimer, 2009).
Demonstrând fără echivoc faptul că schimbările
climatice au crescut deja riscul de valuri de căldură
severe şi alte fenomene meteo extreme, ultimul
raport al Grupului Interguvernamental pentru
Schimbările Climatice (IPCC, 2014) avertizează
totodată în legătură pericolele mult mai mari care vor
urma, inclusiv penuria de alimente şi apariţia unor
conflicte violente. Astfel, atenuarea trebuie să-şi
stabilească drept ţină împiedicarea repercusiunilor
ireversibile ale schimbărilor climatice, vizând
eliminarea totală a emisiilor de gaze cu efect de seră.
6. Ciclul complet al prevenirii schimbărilor
climatice
Reunind rezilienţa, vulnerabilitatea, atenuarea şi
adaptarea – cele patru concepte fundamentale al
schimbărilor climatice –prevenirea schimbărilor
climatice solicită intensificarea şi diversificarea
acţiunilor îndreptate în acest sens, coroborate cu o
varietate de reglementări privind reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră. În acest sens, reunind întrun ciclul complet al prevenirii: atenuarea (ca răspuns
global în vederea reducerii emisiilor care contribuie
la schimbările climatice), reducerea vulnerabilităţii
(ca ţină predilectă a acestor măsuri), adaptarea (ca
răspuns local în vederea minimizării sau prevenirii
impactului negativ al schimbărilor climatice) şi
rezilienţa (ca obiectiv final al întregului mecanism),
sunt prezente, în pondere egală, toate etapele
procesului de prevenire a efectelor schimbărilor
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climatice.
Din Tabelul 2 rezultă gradul de impact al ciclului
complet de prevenire al schimbărilor climatice prin
faptul că cele patru componente ale ciclului complet
al prevenirii schimbărilor climatice sunt importante
în egală măsură. Astfel, maximizarea eficienţei unei
măsuri (fie că aceasta vizează adaptarea, reducerea
vulnerabilităţii la schimbările climatice, atenuarea
sau întărirea rezilienţei mediului) este asigurată în
gradul în care este parcurs (prin măsuri adecvate)
ciclul complet al prevenii.
Acest lucru implică necesitatea cuplării oricărei
măsuri luate în vederea prevenirii efectelor
schimbărilor climatice cu măsuri corespunzătoare
celorlalţi trei timpi. Astfel, în vederea asigurării
durabilităţii sistemului de prevenire prin aplicarea
unor măsuri specifice, aspectul privind măsurile de
refacere a rezilienţei mediului devine obligatoriu.
Ciclu complet al măsurilor de prevenire se compune
din patru elemente/timpi interconectaţi care, fiecare
dintre ei, au la bază dovezi ştiinţifice aparţinând mai
multor domenii de cercetare, privind influenţa
factorului antropic asupra schimbărilor climatice.
Aceşti timpi formează ciclul complet al prevenţiei şi
se regăsesc la nivelul tuturor componentelor socioeconomice şi politice ale societăţii, după cum
urmează:
În faza 1 (la momentul "Atenuare") se deschide (prin
implementarea măsurilor de atenuare) orizontul
voinţei politice a statelor suverane care necesită
calibrări şi negocieri permanente. Chiar dacă aceste
măsuri îşi dovedesc eficienţa, problema prevenirii
schimbărilor climatice nu se închide, rămânând în
continuare un spaţiu de incertitudine în privinţa
eficienţei acestor măsuri, care trebuie acoperit cu alte
acţiuni.
În faza 2 (la momentul "Vulnerabilitate") se trece la
diminuarea vulnerabilităţilor regionale în faţa
schimbărilor climatice. Acestea, deşi sunt direct
legate de eficienţa măsurilor de atenuare luate pe
plan global, lasă un spaţiu foarte mare de acoperit
pentru măsurile de combatere a vulnerabilităţii,
deoarece aceasta se manifestă în mod complex şi pe
multiple planuri, înregistrând un decalaj semnificativ
de timp faţă de randamentul atenuării.
În faza 3 (la momentul "Adaptare") se pune deja în
practică un set de măsuri particulare de adaptare
potrivite mediului local. Acestea, prin însăşi natura
lor, trebuie menţinute pe o perioadă îndelungată de
timp şi, dacă este cazul, revizuite. Chiar dacă
adaptarea este bine aplicată, vor rămâne în
continuare, din cauza unor situaţii economice
specifice, zone vaste şi extrem de importante
neacoperite de aceste măsuri.
În faza 4 (la momentul "Rezilienţă") se poate trece la
asigurarea refacerii rezilienţei – pe toate
componentele interferenţei activităţii umane cu
mediul – putându-se constata (numai aici), pe termen
mediu şi lung, efectul concret al parcurgerii
întregului ciclu de prevenire a efectelor schimbărilor
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climatice. De aceea, cu cât spaţiile de pierdere a
rezilienţei se îngustează, cu atât mai mult reluarea
întregului ciclu poate asigura o eficienţă sporită a
fiecărei etape a acestuia.
Astfel, numai prin reluarea întregului ciclu al
prevenirii schimbărilor climatice, de la un moment în
care s-au asigurat măsurile de refacere a rezilienţei,
se poate vorbi despre convergenţa strategiilor şi
planurilor de măsuri privind atenuarea şi adaptarea.
Aceasta este condiţia obligatorie pentru ca etapele
atenuării şi adaptării să poată conlucra la reducerea
vulnerabilităţii şi construirea rezilienţei. Pe baza
aplicării acestei mecanici la nivelul ciclului complet
al prevenirii schimbărilor climatice, apare şi mai
evident faptul că măsurile de atenuare conduc la
refacerea rezilienţei economice iar măsurile de
adaptare refac rezilienţa socială; în timp ce
asigurarea rezilienţei mediului poate fi privită ca
fiind direct legată de măsurile de diminuare a
vulnerabilităţii.
Concluzii
Această abordare – conform căreia ciclul complet al
prevenirii efectelor schimbărilor climatice reprezintă
o metodă utilă tranziţiei spre economia verde –
impune realizarea unui mix de măsuri, instrumente
economice şi o reorientare tehnologică.
Alături de investiţiile verzi, care promovează
generalizarea
tehnologiilor
dedicate
surselor
regenerabile, măsurile de prevenire a schimbărilor
climatice intră în incidenţă cu economia verde, atât la
nivelul creşterii bunăstării, cât şi la cel al creşterii
responsabilităţii faţă de mediu în toate statele
dezvoltate.
Propunând integrarea ciclului complet al prevenirii în
economia verde, dezvoltarea de tehnologii curate
poate căpăta o bază teoretică care să orienteze
investiţiile pe termen lung spre cele mai eficiente
zone. Din studiul elementelor fundamentale care
constituie esenţa economiei verzi, rezultă utilitatea
alăturării acestora dinamicii sistemului schimbărilor
climatice, care leagă împreună refacerea rezilienţei,
reducerea vulnerabilităţii, adaptarea şi atenuarea.
Integrarea acestor componente ale măsurilor de
prevenire a efectelor distructive ale schimbărilor
climatice în nucleul economiei verzi poate conduce,
pe de o parte, la reducerea impactului antropic asupra
sistemului climatic şi, pe de altă parte, la urmărirea şi
evaluarea, inclusiv, la nivelul costurilor, a tuturor
obiectivelor de intrare într-o nouă paradigmă a
creşterii economice.
De asemenea, ciclul prevenirii schimbărilor climatice
poate asigura un cadru optim atât pentru convergenţa
măsurilor specifice înlăturării efectelor schimbărilor
climatice, cât şi pentru verificarea fezabilităţii
fiecărei etape necesară tranziţiei la economia verde.
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Appendix:
Figura 1: Principalele componente ale conceptului de economie verde

Sursa: Environmental European Agency, EEA, 2011.

Figura 2: Privire de ansamblu asupra grupelor de indicatori ai creşterii verzi

Sursa: OECD, 2013.

Tabelul 1: Impactul schimbărilor climatice asupra formelor de dezvoltare economică
Impactul schimbărilor climatice
Forme de
Intensitate
Durată
dezvoltare economică
puternică medie slabă puternică medie slabă

Creştere economică (PIB)
Resurse naturale
Cercetare ştiinţifică
Tehnologie de fabricaţie
Structuri organizatorice
Progres social (educaţie,
sănătate, ecologie)
Satisfacţia faţă de viaţă
Infrastructură şi servicii
Compoziţia demografică
Mentalitate şi comportament
Ocuparea forţei de muncă
Protecţia grupurilor
vulnerabile

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Sursa: prelucrare după Ailenei, D, Mosora, L-C, 2011.
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Figura 3: Procesul de refacere a rezilienţei mediului în condiţiile schimbărilor climatice

Sura: Van de Noort, R., 2013.

Figura 4: Relaţia dintre capacitatea de adaptare, vulnerabilitate şi rezilienţă

Sursa: adaptare după Abraham, J., 2009.

Tabelul 2: Gradul de impact al ciclului complet de prevenire a schimbărilor climatice
Impactul măsurilor de prevenire a schimbărilor climatice
Măsuri
Intensitate
Durată
slabă

Atenuare
Adaptare
Reducerea
vulnerabilităţii
Întărirea
rezilienţei
Ciclul complet de
prevenire
Sursa: Contribuţie proprie, 2014.
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