
 
 
 
 
 
 
 
 

Legea entropiei – cea mai economică lege  
dintre toate legile naturale;  

manifestări mondoeconomice actuale  
 
 

Niţă DOBROTĂ 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Adrian VIERIŢĂ 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

avierita@gmail.com 
 
 

Rezumat. Ultimele trei secole au fost martorele unei evoluţii 
specifice, mai dinamice decât în secolele anterioare. Vectorul general al 
acestei dinamici a fost progresul tehnico-ştiinţific în toate sectoarele 
acţiunii sociale, care a fost marcant în ţările Europei Occidentale şi în 
America de Nord. Pe acest fundal general, formarea şi consolidarea 
comunităţilor naţionale europene, împreună cu statornicirea economiei 
de piaţă capitaliste au reprezentat factorii istorici prin care şi pe baza 
cărora a fost învins (destrămat) sistemul social-politic de tip feudal. 

  
 
Cuvinte-cheie: lege economică; entropie; creştere economică; 

economie de piaţă; evoluţia tehnico-ştiinţifică. 
 
 
Coduri JEL: A12, D80. 
Coduri REL: 1A, 2A, 3A. 
 
 

 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVII (2010), No. 5(546), pp. 55-72 



Niţă Dobrotă, Adrian Vieriţă 
 

56 

În primele două secole de existenţă a capitalismului, starea şi dinamica 
economiilor comunităţilor naţionale erau observate şi apreciate prin prisma 
activităţilor şi a rezultatelor economice ale agenţilor economici individuali 
privaţi. 

Autorităţile statale realizau la nevoie, îndeosebi atunci când se punea 
problema confruntărilor militare cu alte ţări, agregarea rezultatelor şi stărilor 
economice ale firmelor particulare în dimensiuni naţionale. Cu alte cuvinte, 
abordarea puterii economice a ţărilor aflate deja pe drumul capitalismului era 
una microeconomică. De aceea, în lipsa ştiinţei macroeconomice şi a teoriei 
creşterii economice, nu se poate vorbi de creştere economică în accepţiunea 
macroeconomică în primele două secole arătate. Ţinând seama de condiţiile 
existente atunci şi de preocupările empirice ale autorităţilor statale se poate 
vorbi cu îndreptăţire doar de preistoria creşterii economice. 

Ultimul clasic al ştiinţei economice – John Stuart Mill – face unele 
precizări semnificative în legătură cu acest aspect. „Există o mişcare progresivă 
– remarca economistul englez – care s-a transmis fără întrerupere istorică, de la 
un an la altul, de la o generaţie la alta, o sporire a bogăţiei, o creştere a ceea ce 
se numeşte prosperitate materială. Factorii principali ai valorificării eficiente a 
resurselor materiale şi umane – precizează Mill – au fost şi sunt libera iniţiativă 
a întreprinzătorilor capitalişti, a actorilor microeconomici şi piaţa concu-
renţială” (Mill, John Stuart; Principiile economiei politice, în Mark Blaug – 
Teoria economică în retrospectivă, 1992, p. 254). 

Pentru a se trece de la creşterea economică ca proces caracteristic 
dinamicii economiilor comunităţilor naţionale, au fost necesare alte două 
condiţii istorice: implicarea, intervenţia statului burghez democrat în economia 
în ansamblu a ţărilor şi formarea structurilor macroeconomice consolidate. În 
plus, aceste două condiţii noi trebuiau să fie reflectate şi generalizate teoretic, 
ceea ce s-a întâmplat prin fundamentarea teoriei macroeconomice de către John 
Maynard Keznes prin lucrarea sa devenită clasică: „Teoria generală a folosirii 
mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor” (1936). Numai după întrunirea şi 
integrarea acestor noi condiţii, se poate vorbi de o abordare macroeconomică a 
problemelor economice ale ţărilor capitaliste şi de teoria creşterii, coroborată cu 
politici macroeconomice adecvate. 

În perioada postbelică, îndeosebi în deceniile anilor ’50-’70, 
macroeconomiile ţărilor dezvoltate economic au reprezentat mediul favorabil 
manifestării unui tip special de creştere economică. Acum au apărut numeroase 
metode de creştere economică, factorii acestora fiind munca şi capitalul, cu 
toate variantele acestora: progres tehnic, revoluţie tehnico-ştiinţifică, 
organizarea şi managementul factorului muncă. 
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În cele trei domenii menţionate, ofensiva asupra resurselor naturale 
primare, asupra naturii a fost generală. Cu precizarea că ţările care au 
înregistrat creşterile economice cele mai mari au fost cele care au agresat cel 
mai puternic mediul natural. Teoriile social-economice nu au fost suficient de 
convingătoare şi de operative pentru a scoate în evidenţă pericolul global pe 
care-l reprezenta comportamentul operatorilor economici care exploatau 
prădalnic resursele naturale ale planetei, fără a conştientiza faptul că acestea 
sunt limitate şi nu se regenerează pe termen scurt sau mediu. 

În ultimele două-trei decenii au început să se manifeste limitele acestui tip 
de creştere economică, tot mai mulţi specialişti susţinând că acesta se află într-o 
profundă criză. Cauza principală a acestei crize rezidă în modul agresiv al 
oamenilor planetei, în special al producătorilor privaţi, faţă de însăşi planeta 
Pământ. 

În aceste condiţii, au avut loc schimbări fundamentale în ceea ce priveşte 
locul şi rolul factorilor de producţie. Au intervenit modificări cantitative, 
structurale şi calitative ale tuturor factorilor de producţie (originari, tradiţionali, 
neofactori). Dar, trecerea de la optica preponderent macroeconomică de 
abordare a dinamicii economiilor ţărilor la abordarea mondoeconomică a 
proceselor în cauză a fost determinată, în primul rând, de rolul dintotdeauna 
fundamental al resurselor naturale primare, rol ofensat tot mai mult de un 
anumit tip de creştere economică. 

Autorii americani Rudiger Dornbush şi Stanlez Fischer – în tratatul lor de 
Macroeconomie – subliniază că în ultimele decenii domeniile în care se 
înregistrează schimbări majore care fac necesară abordarea mondoeconomică a 
creşterii şi dezvoltării economice contemporane sunt următoarele trei: 

 În primul rând, piaţa monetară este astăzi dominată de faptul că cea 
mai mare parte a banilor este folosită pentru a plăti dobânzile, ceea ce 
schimbă mult punctele de vedere tradiţionale asupra cererii de bani. 

 În al doilea rând, deficitele bugetare şi ale datoriei publice sunt (au 
devenit) o problemă esenţială pentru macroeconomia actuală. 

 În al treilea rând, „rezultatele economice pe plan internaţional ocupă 
un rol hotărâtor în macroeconomiile contemporane. Deficitele gemene, 
starea dolarului, fenomenul de crowding out în cazul unei dezvoltări 
rapide a exporturilor sunt toate elemente esenţiale pentru o evoluţie 
echilibrată a economiei” (Dornbush, Fisher, 1997). 

Acţionând în spiritul teoriilor şi modelelor de creştere economică din 
primele decenii postbelice, ţările lumii, îndeosebi cele puternic dezvoltate 
economic, au creat condiţiile pentru intrarea în criză a respectivului tip de 
creştere economică. „Criza natural-umană a dezvoltării pe planeta Pământ poate 
fi interpretată ca un proces complex, profund, de accentuare, la scară globală, a 



Niţă Dobrotă, Adrian Vieriţă 
 

58 

incompatibilităţii mediului creat de om cu exigenţele constantelor mediului 
natural, a profitului în sens monetar cu cel social-uman, ce pune în pericol 
echilibrele stabilităţii dinamice dintre eficienţă economică, justiţie socială şi 
egalitatea şanselor generaţiilor” (Economie, p. 226). 

Cert este că un asemenea comportament al agenţilor economici, atât 
privaţi, cât şi publici, a continuat şi după ce diferiţi oameni de ştiinţă, institute 
de cercetare, organisme ale ONU şi societatea civilă au atras atenţia asupra 
caracterului limitat al resurselor naturale primare şi a pericolelor planetare, 
inevitabile, ce pot apărea dacă nu se vor întreprinde măsuri ferme pentru 
regândirea modelului de dezvoltare la nivel mondial. 

În cele ce urmează, în capitole relativ autonome, vor fi analizate 
principalele aspecte ale valenţelor, limitelor şi perspectivelor creşterii 
economice şi dezvoltării sociale, aşa cum se manifestă aceasta în viziune 
mondoeconomică. 

1. Limitele creşterii economice postbelice în lumina Legii entropiei 
Majoritatea specialiştilor în problemele creşterii şi dezvoltării 

macrosociale consideră că cel care a teoretizat conceptul de creştere economică 
cu luarea în considerare a mediului natural a fost savantul Nicolae Georgescu-
Roegen. Acesta, prin lucrarea sa „Analytical Economics: Issues and Problems”, 
publicată încă în anul 1966, a demonstrat că dogma mecanicistă conţine o 
eroare fundamentală, care, integrată în gândirea economică, are consecinţe 
asupra ecologiei şi societăţii şi care afectează umanitatea lansată pe orbita 
inconştientă a creşterii economice nelimitate. 

Nicolae Georgescu-Roegen este primul specialist care a pus în discuţie 
paradigma fundamentală a creşterii economice. În lucrarea sa publicată în anul 
1971 „The Entropy Law and Economic Process” el demonstrează cum în 
procesul economic are loc şi o degradare a materiei, care nu mai poate fi 
folosită în viitoare activităţi economice. De aici şi concluzia că economia 
mondială trebuie să respecte limitele ecologice globale legate de capacitatea de 
încărcare a ecosistemelor, de stabilitatea ciclurilor biologice şi geodinamice, de 
echilibrul sistemului climatic, limite pe cale el le considera deja atinse. 

Savantul Georgescu-Roegen consideră că modelul economic neoclasic 
este fundamentat pe paradigma mecanicii newtoniene şi nu ia în considerare 
principiile degradării energiei şi materiei. El consideră că este necesar să se ţină 
seama de paradigma termodinamicii şi introduce în modelul economic sugerat 
de el Legea entropiei (al doilea principiu al termodinamicii), pe care savantul de 
origine română a denumit-o „drept cea mai economică dintre toate legile 
naturale”, avertizând că „în termeni de entropie costul oricărei întreprinderi 
biologice sau economice este întotdeauna mai mare decât produsul. În termeni 
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de entropie, asemenea activităţi se traduc în mod necesar printr-un deficit” 
(Georgescu-Roegen, 1979). 

Având în vedere cele trei surse ale entropiei, care împreună au dat naştere 
vieţii pe Terra – energia liberă primită de la soare; energia liberă din adâncurile 
pământului; structurile ordonate ale Terrei – este imperios necesar ca omenirea 
să gestioneze deficitul entropiei la un nivel suportabil şi, implicit, să identifice 
aceste soluţii de creştere, care să-i ofere alternative care să asigure un maximum 
de durată a vieţii pe Terra. 

Corelaţia dintre evoluţia economiei mondiale – privită prin prisma 
realităţilor contemporane din ţările dezvoltate economic – şi caracterul limitativ 
al resurselor primare ale Terrei a fost analizată şi apreciată pentru prima dată de 
Clubul de la Roma, înfiinţat în anul 1968 sub forma unui Think Tank de către 
un grup de oameni de ştiinţă, sociologi, economişti mondialişti, statisticieni şi 
înalţi funcţionari internaţionali, la iniţiativa unor grupuri internaţionale din 53 
de ţări (Site-ul francez „Clubul de la Roma” menţionează că hotărârea de 
înfiinţare a acestei asociaţii neguvernamentale a fost adoptată la iniţiativa lui 
David Rockefeler, cu ocazia reuniunii unui grup de lucru, organizată la 
reşedinţa sa din nordul Italiei, pentru ca, împreună cu alte grupuri, să acţioneze 
pentru propagarea ideilor privind o „Nouă ordine mondială”). 

Denumirea acestei asociaţii se datorează faptului că prima reuniune, care 
a pus bazele ei, a fost organizată la Roma – Italia, în luna aprilie 1968. 

După înfiinţarea sa, Clubul de la Roma s-a adresat unei echipe de oameni 
de ştiinţă de la Massachusetts Institute of Technology din SUA, căreia i s-a 
solicitat elaborarea unui studiu prin care să se evidenţieze consecinţele creşterii 
economice asupra agravării şi dereglării planetare (poluare, penurie de materii 
prime, distrugerea ecosistemelor). Clubul de la Roma şi-a făcut cunoscute 
primele rezultate ale cercetărilor sale prin publicarea lucrării de largă rezonanţă 
„Limits of Growth” (Limitele Creşterii). Lucrarea a fost şi este cunoscută şi ca 
Raportul Meadows, după numele a doi coautori principali, Donella şi Dennis 
Meadows, raport care a fost publicat în 1972. 

Raportul a evidenţiat consecinţele asupra planetei noastre, în cazul în care 
se perpetuează tipul de creştere economică din primele decenii postbelice, luând 
în analiză cinci variabile: 

 accelerarea procesului de industrializare la scară mondială; 
 creşterea populaţiei Terrei; 
 subnutriţia datorată sărăciei; 
 dependenţa economiei de resursele naturale nerenovabile şi accelerarea 

exploatării lor; 
 degradarea mediului ambient. 
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În urma analizei efectuate, autorii Raportului afirmă că dacă tendinţele 
din anii ’60-’70 ai secolului trecut de accelerare a procesului de industrializare 
şi de creştere demografică se menţin, în viitorii 100 de ani vor fi atinse limitele 
ecologice, fapt care ar avea ca rezultat un declin rapid şi necontrolabil al 
populaţiei mondiale şi al capacităţilor de producţie, care vor bulversa existenţa 
umană. 

Pentru a nu se ajunge în această situaţie, autorii Raportului propun 
substituirea creşterii cu o stare de echilibru (creştere zero), în scopul stabilizării 
activităţii economice şi al creşterii demografice. Prin Raport se propune un 
model de dezvoltare care să nu mai fie definit în termeni de creştere – o creştere 
înţeleasă ca o voinţă de acumulare la infinit, într-o lume în care resursele sunt 
limitate –, ci pe înţelegerea şi acceptarea conceptului de proces ca stare de 
ameliorare a aptitudinilor umanităţii de a asigura bunăstarea fiinţei umane, cu 
respectarea echilibrului ecologic care întreţine viaţa. 

Coautorii Raportului asupra limitelor creşterii au actualizat varianta din 
anul 1972 în 1992 şi 2004, sub denumirea de „Beyond the Limits” (Dincolo de 
limite) şi, respectiv, „Limits of Growth: the 30 Years Update” (Limitele 
creşterii: după 30 de ani). 

În ultima reactualizare, din anul 2004, autorii iau în considerare două 
concepte ce nu apar în prima ediţie. Este vorba de necesitatea dezvoltării 
sustenabile (concept lansat prin Raportul Brundtland din anul 1987) şi de 
conceptul „Amprenta ecologică”, prin care se propune să se măsoare impactul 
omului asupra Terrei. După noile calcule făcute, a rezultat că din anul 1980 a 
început să fie depăşită capacitatea de susţinere a Terrei, iar în anul 2004 această 
capacitate este depăşită cu 20%. 

Ultimul Raport al Clubului de la Roma reaminteşte teza fundamentală, şi 
anume că Terra nu este infinită, nici ca rezervor de resurse (pământ cultivabil, 
apă dulce, petrol, gaze naturale, cărbune, minerale etc.) şi nici ca depozit al 
deşeurilor şi resturilor menajere, iar creşterea permanentă a populaţiei, precum 
şi a producţiei industriale, comportă atât consum de resurse epuizabile, cât şi 
poluare. 

Scenariul luat în considerare de autori în ultimul Raport, din anul 2004, 
pentru a-şi fundamenta concluziile, sunt numerotate de la 0 la 10 şi încep cu 
scenariul input – output nelimitate şi continuă, printre altele, cu criza resurselor 
nerenovabile; criza poluării; criza alimentară; criza eroziunii solului; criza 
costurilor; programarea familială; modernizarea stilului de viaţă; utilizarea mai 
eficientă a resurselor naturale. 

Autorii Raportului şi-au dat seama de amploarea schimbărilor, atât în plan 
economic, cât şi social, ce ar trebui să acompanieze punerea în practică a 
dezideratelor evidenţiate de ei, pentru a se ajunge la schimbarea echilibrului 
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preconizat. De aceea, acceptând ideea că resursele Terrei sunt limitate şi că 
efectele negative ale limitelor dezvoltării vor fi cu atât mai dezastruoase cu cât 
se va acţiona mai târziu, ei prospectează în sinteza Raportului ideea unei 
revoluţii sustenabile, de lungă durată. 

Autorii preconizează că în istoria omenirii au mai avut loc revoluţii de 
lungă durată, de genul celei preconizate de ei. Se dă ca exemplu revoluţia 
agricolă, care a determinat localizarea triburilor nomade de pe planetă, prin 
practicarea agriculturii şi creşterii animalelor, în urma căreia s-a realizat 
trecerea de la era paleolitică la era neolitică. Mai târziu în istoria umanităţii, se 
menţionează revoluţia industrială, care a infirmat teoria catastrofică a 
reverendului Thomas Malthus, potrivit căreia populaţia se înmulţeşte în 
progresie geometrică, iar resursele de existenţă în progresie aritmetică. 

Faţă de revoluţiile precedente din istoria omenirii, revoluţia sustenabilă 
va trebui să se bazeze pe faptul că umanitatea este conştientă că această 
revoluţie este necesară şi, de asemenea, pe acordul locuitorilor Terrei asupra 
obiectivelor ce trebuie atinse. O societare sustenabilă trebuie să fie caracterizată 
de solidaritate şi de inegalităţi cât mai puţine, se afirmă în Raportul Clubului de 
la Roma. 

Încă de la apariţia sa, Raportul privind Limitele Creşterii a stârnit multe 
controverse şi contestări. Economistul american Henry Wallich, într-un articol 
editorial al publicaţiei Newsweek din 13 martie 1972, a definit Raportul 
„Limitele creşterii”, publicat sub egida Institutului Smithsonian din 
Washington, ca fiind „o piesă cu abordări de nonsens iresponsabil”, care nu 
furnizează date suficiente pentru multe din variabilele utilizate în modelele care 
stau la baza analizei(1). Wallich afirmă că „elementele cantitative ale modelului 
se află numai în imaginaţia autorilor, ei nerelevând niciodată ecuaţiile folosite” 
(Situl Limits to Growth – Criticism). 

Critici similare au fost făcute şi de laureatul Nobel pentru economie 
Robert M. Solow, care a scos în evidenţă baza redusă de date folosite la 
formularea previziunilor din Raportul asupra Limitelor Creşterii. Într-o recenzie 
a unei cărţi de Bjon Lomberg, cu subiect legat de mediul înconjurător, 
judecătorul federal american Alex Kozinski, care este şi eseist, face referiri la 
Raportul asupra Limitelor Creşterii, definind autorii „un grup de oameni de 
ştiinţă cu nume pretenţios, Clubul de la Roma”. (Alex Kozinski, născut în anul 
1950 la Bucureşti, a fost numit în anul 1985 de preşedintele SUA, R. Reagan, 
judecător federal la Curtea de Apel din SUA. Este un eseist şi comentator, mai 
ales, în probleme cu caracter juridic). 
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2. Criza mondială a tipului actual de creştere economică din perspectiva 
factorului de producţie – natură 

În ultimele decenii au avut loc schimbări fundamentale în ceea ce priveşte 
locul şi rolul factorilor de producţie. Au intervenit modificări cantitative, 
structurale şi calitative ale tuturor acestor factori. Dar trecerea de la optica 
preponderent macroeconomică de abordare a dinamicii economiilor ţărilor la 
cea mondoeconomică se datorează modificării rolului resurselor naturale 
primare. 

În general, ştiinţele social-economice au analizat rolul resurselor naturale 
prin prisma naturii ca factor originar (primar) de producţie. „Factorii naturali 
– remarca economistul francez Michel Didier – sunt un dat al universului: 
pământul, mineralele, petrolul, spaţiul extraterestru. Factorii naturali nu sunt 
gratuiţi, ei trebuie să fie valorificaţi. Dar, prin faptul că există – noi neavând 
niciun rol în aceasta – ei permit construirea unor ramuri şi a unui lanţ de 
utilizări, care nu ar fi posibile în absenţa lor. Însă factorii naturali nu sunt 
inepuizabili. Iată de ce trebuie să amintim aici dezbaterea asupra limitelor 
naturale ale creşterii economice” (Michel Didier 1994). 

Am considerat că prin aceste remarci şi sublinieri ale lui M. Didier, se 
conturează o întreagă viziune asupra naturii ca factor originar de producţie şi, 
de aceea, le-am ales ca un fel de moto al analizei de faţă. 

Cea mai mare parte a naturii pe care oamenii au folosit-o dintotdeauna 
este pământul, mai ales solul acestuia, care, din punct de vedere economic, 
include şi apa. Toate activităţile umane sunt legate într-un fel sau altul, direct 
sau indirect, de Planeta Albastră. 

Ca factor de producţie originar, pământul se caracterizează prin câteva 
trăsături care îl deosebesc radical de ceilalţi factori de producţie, de celelalte 
resurse economice. Tocmai aceste trăsături specifice ale naturii au generat noua 
optică de abordare şi analiză a dinamicii economiilor comunităţilor naţionale. 

(a) Pământul este un dat preexistent omului, un factor neprodus de om. 
Această trăsătură semnifică următoarele: 

 acesta este locul unde a apărut şi există societatea umană; 
 s-a constituit în suport material al oricărei activităţi şi se prezintă ca 

substanţă a tuturor rezultatelor acesteia; 
 a fost şi este rezervor originar de resurse (zăcăminte) neregenerabile şi 

furnizor periodic de resurse reproductibile, de regulă anual în zonele cu 
climă temperată; 

 pământul, în fine, reprezintă arsenalul primitiv al tuturor uneltelor de 
muncă.(2)  
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Privind aceste aspecte în viziunea creaţionistă, se poate spune că 
pământul este darul divin, este „zestrea” primară pe care au primit-o primii 
oameni. 

(b) Pământul este un element durabil şi teoretic indestructibil. Acesta nu 
trebuie confundat cu terenurile agricole, cu valorile imobiliare aflate fie în 
proprietate privată, fie în proprietate publică. El nu trebuie redus nici la 
amenajările făcute de oameni şi încorporate pe solul şi/sau în subsolul Terrei, 
care apar ca pământ – capital acumulat. 

(c) Pământul este limitat, acesta având rolul său în sistemul solar, 
suprafaţa sa şi masa sa fiind constante, factorul de producţie pământ fiind 
virtualmente rar. 

Problemele economice privitoare la factorul de producţie – natura – se 
regăsesc, în mare măsură, în analiza şi aprecierea sectorului primar al 
economiei, sector care include: agricultura, silvicultura, piscicultura, mineritul 
de toate felurile etc. În fond, rolul factorului natural se manifestă prin 
influenţele mediului fizic asupra economiei, mediul constând din componentele: 
geografic, climatic, hidrografic, pedologie, geologie etc. 

Ca fond funciar (terenuri agricole, păşuni naturale, vii, livezi, păduri, 
luciul apelor interioare), pământul îndeplineşte câteva funcţii specifice 
esenţiale, cum sunt: 

 acesta este un suport şi mediu vital pentru toate plantele terestre („pat 
germinativ universal”); 

 sursa principală de elemente nutritive şi rezervor de energie pentru 
toate organismele vii; 

 receptor şi reglator al umidităţii în sistemul sol-apă-plante. 
Toate cele de mai sus, coroborate cu inegalitatea amplasării acestor 

resurse pe glob, abundenţa şi/sau penuria acestora în spaţiu, în limitele 
diferitelor comunităţi umane, au generat efecte multiple şi contradictorii asupra 
oamenilor, popoarelor şi/sau naţiunilor. 

Existenţa unor resurse naturale bogate în substanţe active în anumite 
spaţii a motivat populaţia existentă să le folosească pentru dezvoltarea 
economică şi progresul social în acele teritorii. Circulă şi teza potrivit căreia 
abundenţa resurselor naturale a avut efecte inverse asupra populaţiilor 
autohtone, care s-au înmulţit doar cu ceea ce natura le oferea pentru existenţă. 

Oricum, istoria mai îndepărtată, ca şi cea recentă, oferă suficiente 
exemple de rezolvare a  marilor inegalităţi în repartiţia resurselor naturale prin 
imigraţii ale unor ample mase de persoane, prin acaparări de teritorii străine, 
prin războaie (calde sau reci) pentru resurse naturale, ca şi pentru bogăţii create 
de oameni de-a lungul timpului. 
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Punctul de plecare în definirea şi caracterizarea factorilor de producţie îl 
constituie resursele economice sau de producţie: ansamblul mijloacelor 
disponibile şi susceptibile de a fi valorificate în producerea de bunuri materiale 
şi prestarea de servicii. În măsura în care sunt atrase şi utilizate în activitatea 
economică, resursele disponibile şi valorificabile apar ca fluxuri sub formă de 
servicii ale factorilor de producţie. 

Cu toate acestea, aşa cum remarca J.M. Keynes, teoria propriu-zisă a 
factorilor de producţie, care presupune folosirea efectivă a resurselor 
disponibile, nu a făcut decât rareori obiectul unui studiu amănunţit (Keynes, 
1970). 

În prezent, pentru devenirea resurselor economice în factori de producţie 
sunt necesare instituţii economice şi juridice, specifice economiilor de piaţă. 

În condiţiile contemporane, resursele naturale, respectiv factorul de 
producţie natură, sunt privite ca stocuri, apreciate şi evaluate ca elemente ale 
avuţiei naţionale, cât şi ca fluxuri, ca factori naturali de mediu, care depăşesc 
spaţiile economiilor ţărilor, fie ele mari, mijlocii sau mici.  

În unele lucrări de sinteză (tratate, dicţionare, manuale), resursele 
naturale primare sunt considerate componente ale avuţiei naţionale, alături de 
resursele umane, de resursele spirituale (stocul de ştiinţă, stocul de învăţământ 
etc.), de resursele materiale create şi acumulate de oameni. În acest cadru, 
resursele naturale se compun din: suprafaţa agricolă, suprafaţa fondului 
forestier (masa lemnoasă brută), fondul de vânătoare şi de pescuit, resursele de 
substanţe minerale utile, resursele hidroenergetice, platformele continentale ale 
mărilor şi oceanelor. 

Avantajele abordării resurselor naturale ca parte a avuţiei (avuţiilor) 
naţionale constau în aceea că factorii naţionali de decizie politică sunt făcuţi 
responsabili pentru protecţia mediului natural şi pentru valorificarea cu 
maximum de eficienţă economică-socială-ecologică a resurselor naturale ale 
fiecărei ţări. 

Principala limită a analizei şi aprecierii resurselor naturale primare doar 
din unghi macroeconomic se referă la faptul că, în prezent, numeroase 
probleme ale folosirii şi protejării acestora pot fi abordate şi soluţionate cu 
succes doar la nivel planetar, la nivel global. 

De aceea, am optat pentru abordarea resurselor naturale concomitent, atât 
din perspectiva mediului înconjurător, ca factori naturali de mediu, a căror 
gestionare depăşeşte spaţiul uneia sau alteia dintre ţări, chiar şi în cazul ţărilor 
cu putere economică mare, cât şi din perspectiva economiei ţărilor, a avuţiilor 
lor naţionale. În acest cadru, ne-am concentrat atenţia asupra resurselor ca 
factori naturali de mediu, ale căror componente sunt privite de specialişti în 
structură: 1) aerul (atmosfera); 2) apele: 3) solul şi subsolul; 4) pădurile, flora 
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terestră şi acvatică; 5) fauna terestră şi acvatică; 6) rezervaţiile şi monumentele 
naturii. 

Analizând problema resurselor naturale ca factor de mediu în contextul 
puternicelor tendinţe de globalizare, anumiţi autori au ajuns la concluzia că, 
prin rolul lor general, acestea au generat unele mutaţii structurale în economia 
mondială, cu impact major asupra macroeconomiilor şi dinamicii lor. Aceste 
mutaţii au fost sistematizate de specialişti: 

a) „decuplarea” economiei produselor primare de economia produselor 
industriale; 

b) procesele de producţie însele s-au decuplat de forţa de muncă, de 
mecanismele formării şi perfecţionării resurselor de muncă; 

c) mişcările de capital financiar au devenit principala forţă motrice a 
economiei mondiale: aceste mişcări nu s-au rupt încă de comerţul cu 
bunuri materiale şi servicii, dar legătura dintre aceste fluxuri 
mondiale este din ce în ce mai slabă; 

d) natura pieţelor se schimbă considerabil, acestea încetând în a mai fi 
„locuri de întâlnire” între participanţi, pieţele devenind „reţele” de 
operaţiuni (Munteanu, 1995). 

Toate aceste elemente noi nu pun sub semnul întrebării importanţa 
absolută a resurselor naturale în ansamblul dezvoltării economice şi al 
progresului social. Dimpotrivă, mutaţiile arătate pun în evidenţă şi mai pregnant 
rolul vital al naturii pentru umanitate, pentru realizarea şi menţinerea 
echilibrului natural-social pe planeta Pământ. 

Acum sloganul principal a devenit „a fi sau a nu mai fi” societatea 
actuală, umanitatea urmând să opteze pentru continuarea creşterii economice în 
ritmuri cât mai înalte, existând deja mari semne de întrebare asupra acestei 
posibilităţi şi/sau pentru o evoluţie controlată, pentru ca rezultatele economice 
ale comunităţilor naţionale să poată fi dirijate pentru evitarea prăbuşirii 
dramatice a societăţii. 

Ca fenomen (proces) caracteristic expansiunii extrateritoriale a 
capitalismului investiţional şi financiar, caracterul transnaţional, extins din ce în 
ce mai mult, a pus, în mare măsură, sub semnul întrebării unitatea şi coerenţa 
principiilor, regulilor şi modurilor de organizare a producţiei şi de valorificare a 
resurselor materiale şi nemateriale. De asemenea, acest proces a generat noi 
optici cu privire la ceea ce este denumit sistem naţional: stat naţional, 
suveranitate naţională, bancă naţională, educaţie naţională, cultură naţională etc. 
(Bonnefous, 1976). 

Economistul şi omul politic american Robert Reich susţine punctul de 
vedere exprimat de autorul francez E. Bonnefous, făcând unele precizări cu 
privire la relaţia naţional-global în lumea contemporană, respectiv în cea 
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viitoare. „Nu vor mai exista economii naţionale – postulează Reich – sau în 
orice caz ele nu vor mai fi ceea ce înţelegem noi prin această noţiune. Tot ce va 
mai rămâne fixat în interiorul graniţelor naţionale sunt oamenii care formează 
naţiunea. Principala avuţie a unei naţiuni va consta din priceperea şi 
ingeniozitatea cetăţenilor săi. Principala sarcină politică a fiecărei naţiuni va fi 
aceea de a face faţă forţelor centrifuge ale economiei mondiale”. Concretizând 
pe exemplul american, Reich afirmă: „Problema fundamentală priveşte viitorul 
societăţii americane, luată separat de economia americană, şi soarta majorităţii 
americanilor care pierd în cadrul competiţiei mondiale” (Reich, 1996). 

Transnaţionalitatea – căci despre aceasta este vorba – merge mai departe, 
marcând începutul erei postnaţionale, în cadrul căreia întreprinderile îşi asumă 
prerogativele statului, iar statul se comportă, din ce în ce mai mult, ca o 
întreprindere, care sprijină procesul extensiei extrateritoriale a firmelor sale 
„naţionale”. 

În societatea actuală, indiferent cum este denumită aceasta, problema 
complexă a resurselor naturale a devenit obiect al unor ample analize ştiinţifice 
şi al unor aprige dispute politico-ideologice. 

S-a conturat un anume consens al oamenilor de ştiinţă, conform căruia 
„Criza natural-umană a dezvoltării pe Pământ poate fi interpretată ca un proces 
complex şi profund de accentuare, la scară globală, a incompatibilităţii mediului 
creat de om cu exigenţele mediului natural, a incompatibilităţii profitului 
monetar cu cel social-uman (Mesarovici, Pestel, 1975). 

 Este evident pentru toţi oamenii conştienţi că mediul creat de oameni şi, 
mai nou, profitul monetar al unor întreprinzători individuali şi/sau naţionali au 
declanşat şi susţinut, în timp, creşteri economice nesustenabile din punct de 
vedere al exigenţelor imuabile ale existenţei mediului natural. Creşterea şi 
dezvoltarea social-economică au fost concepute şi promovate fără raportare 
raţională la „mama natură”, la existenţa ei absolută. 

„Ca orice abstracţie ştiinţifică, conceptul de creştere economică simplifică 
procesul real al dinamicii economice. Procesul real este redus doar la aspectele 
lui economice şi cantitative” (Braudel, 1989). Efectele unei asemenea 
simplificări şi ale politicilor economice înguste au ieşit în evidenţă în ultimele 
decenii, respectiv în etapa istorică de după „cele trei decenii glorioase” 
postbelice. În aceste condiţii economia mondială a evoluat spre globalizare şi s-
a manifestat tot mai dur şi mai evident criza tipului actual de creştere 
economică. 

Desfăşurându-se în condiţiile resurselor naturale primare limitate şi în 
mare măsură neregenarabile, procesul creşterii nu a fost, nu este şi nu va fi un 
set continuu de fluxuri circulare, ai cărui poli sunt producţia şi consumul 
personal final. Aceasta înseamnă că: 
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 pe de o parte, creşterea şi dezvoltarea economică depind de mediul 
natural şi de calitatea lui intrinsecă; 

 pe de altă parte, orice activitate economică, orice acţiune socială 
provoacă dereglări între raporturile natură-economie, între om şi 
mediul său natural. 

Acest raport de interdependenţă între activitatea economică şi mediul 
natural este pus în evidenţă prin noţiunile de entropie, entropic, antientropie. 
Aşa cum s-a arătat, pionierul ştiinţific în acest domeniu a fost şi este recunoscut 
ca atare, pe plan mondial, economistul american de origine română Nicolae 
Georgescu-Roegen. În genere, entropia reprezintă procesul de degradare a 
energiei unui anumit sistem al universului. În domeniul economic, entropia 
exprimă procesul de degradare a resurselor materiale şi energetice, proces care 
are loc atât prin activitatea economico-socială, cât şi în afara acesteia. În alţi 
„termeni”, entropia înseamnă transformarea energiei libere în energie folosită 
în procesul economic. Ca urmare, entropia joasă devine entropie înaltă, cu 
efecte negative pentru umanitate şi univers. Entropia joasă are o structură 
ordonată şi este (poate fi) folosită de oameni în procesele economice. Entropia 
înaltă reprezintă o structură de energie total sau majoritar legată cu caracter 
dezordonat, indisponibil. În univers, are loc o degradare calitativă continuă, 
generală şi ireversibilă a energiei libere, ordonată de natura însăşi, care devine 
energie legată, dezordonată de acţiunea umană. 

Deoarece procesele economice au, prin însăşi conţinutul lor, caracter 
entropic, oamenii trebuie (ar trebui) să acţioneze în concordanţă cu legile naturii, 
să dea activităţilor lor un caracter antientropic. Ceea ce se constată de tot mai 
mulţi cercetători este faptul că oamenii, prin acţiunile lor, au acceptat procesele 
entropice, care au devenit îngrijorătoare pentru omenire în ansamblul ei. 

„O fiinţă umană – subliniază N. Georgescu-Roegen – poate evita numai 
degradarea entropică a propriei structuri. Ea nu poate împiedica creşterea 
entropiei întregului sistem, compus din structura ei şi mediu. Din contră, după 
cât ştim astăzi, entropia unui sistem creşte, în general, mai repede în prezenţa 
vieţii decât în absenţa ei” (Georgescu-Roegen, 1979). 

Relaţia dintre dezvoltarea social-economică şi mediul natural şi, mai ales, 
dezechilibrul actual dintre aceste entităţi a fost înţeleasă şi tratată în moduri 
diferite. S-au conturat în acest context trei concepţii: geocentrică, biocentrică şi 
antropocentrică. 

Reţinând elementele raţionale din concepţiile arătate şi raportându-ne la 
lucrările fundamentale privitoare la relaţia mediului natural – creştere 
economică, se poate formula (există încercări serioase în acest sens) o concepţie 
sintetizatoare în care să fie integrat imperativul reconcilierii omului cu natura 
şi cu sine însuşi şi al acţiunii umane, în continuare, în consonanţă cu ceea ce 
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natura însăşi poate să dea umanităţii(3). Coordonatele acestei concepţii ar trebui 
să fie: respectul faţă de legile naturii în activitatea economică; respectul pentru 
echilibrul ecologic, pentru sănătatea Terrei; acţiune amplă, coordonată pentru 
progresul economic binefăcător pentru om în general. 

Putem spune că procesele actuale ale creşterii economice, în toate ţările şi 
în fiecare dintre ele, au devenit din ce în ce mai entropice. Dar trecerea la un 
proces economic cu caracter global antientropic nu mai poate avea şanse de 
succes decât printr-o schimbare de optică, adică prin abordarea lui, în principal, 
într-o viziune globală şi o acţiune corespunzătoare acestei viziuni. 

3. Descreşterea economică – o încercare de a demoniza creşterea 
economică entropică 

Profesorul francez Serge Latouche ocupă un loc aparte printre 
specialiştii care se pronunţă pentru un model al dinamicii economiilor 
contemporane atât la nivelul fiecărei ţări, cât şi la nivel global(4).  

Pe de o parte, economistul francez demonstrează cu argumente originale 
că nu mai este sustenabilă creşterea economică de tip actual, că natura în care 
trăim are limite evidente de care, în sfârşit, trebuie să se ţină seama. Pe de altă 
parte, el face o seamă de propuneri rezonabile pentru depăşirea crizei modelului 
de dezvoltare social-economic, model promovat de ţările capitaliste dezvoltate 
economic după cel de-al doilea război mondial, cu precădere în ultimele 
decenii. 

În centrul analizei sale, profesorul S. Latouche a aşezat conceptul de 
descreştere economică, concept pe care l-a fundamentat şi l-a popularizat cu 
încredere şi perseverenţă. Problemele ce se referă la noul tip de dinamică 
economică, reprezentând o alternativă acceptabilă la creşterea economică fără 
limite naturale, au fost abordate şi analizate în mai multe lucrări, de către autor: 
Supravieţuire în faţa dezvoltării (2004); Pariul descreşterii economice (2006); 
Economia de descreştere – Eseuri şi interviuri (2007); Scurt tratat asupra 
descreşterii economice (2008). În plus, autorul cărţilor enumerate mai sus a 
participat la numeroase reuniuni ştiinţifice internaţionale în cadrul cărora şi-a 
prezentat concepţia sa cu privire la ceea ce ar urma să însemne descreşterea 
economică şi la căile de urmat de omenire pentru înfăptuirea acesteia. 

„Într-o lume cu resurse naturale limitate, paradigma dominantă până acum 
a fost aceea a creşterii infinite. Este necesar să se schimbe această paradigmă 
înainte de a fi striviţi de limitele pe care le are natura”, remarca, pe bună 
dreptate, profesorul S. Latouche. Într-o lume în care resursele naturale sunt 
limitate nu se poate realiza o creştere infinită, conclude autorul francez 
(Latouche, 2006). 
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De fapt, aşa cum el însuşi recunoaşte în introducerea la lucrarea „Pariul 
descreşterii”, termenul de descreşterea economică reprezintă o sfidare, o 
provocare adresată tuturor actorilor social-economici şi politici din lume. Altfel 
spus, descreşterea economică, propusă atenţiei generale de el, nu este un 
concept fundamental al unei noi teorii privitoare la dinamica economică actuală 
şi viitoare, ci un slogan. Pentru a fi riguroşi, ar trebui să folosim termenul de 
creştere (actuală), aşa cum se foloseşte noţiunea de ateism. Dacă preocuparea 
pentru creşterea economică a devenit un cult, o religie cu ritualuri specifice – 
afirmă autorul – preocuparea pentru descreşterea economică este o opoziţie la 
acest cult. 

Sintetizând concepţia profesorului S. Latouche cu privire la descreştere, 
rezultă că el sugerează o regândire a actualei stări de lucruri în societate, prin 
adoptarea unei alte logici sociale, care să încerce să construiască o societate 
sustenabilă prin: 

 modificarea actualelor concepte şi valori; 
 modificarea structurilor; 
 relocalizarea economiei şi a vieţii; 
 modificarea profundă a modului actual de consumare a produselor. 

Într-adevăr, profesorul Latouche lansează o provocare prin viziunea sa cu 
privire la descreştere. El nu omite în raţionamentul său ideea de bunăstare. Dar 
susţine că este necesar să se ajungă la o nouă paradigmă de bună stare, mai 
inteligentă şi mai raţională din punct de vedere social, precum şi faţă de mediul 
ambient. Aparatul productiv ar urma să fie restructurat pentru alte forme de 
producţie care să nu afecteze supravieţuirea planetei. Producţia va trebui să 
rezulte din punerea în practică a amprentei ecologiste, ţinând seama de spaţiul 
bioproductiv, adică acela care ne permite să trăim cu ceea ce producem şi care 
este limitat. 

 
Procesul de realizare a societăţii descreşterii comportă, după teoria 

profesorului Latouche, un număr de opt obiective interdependente, cărora le-a 
dat denumirea de cele opt R-uri: reevaluarea, recontextualizarea, restructurarea, 
relocalizarea, redistribuirea, reducerea, reutilizarea, reciclarea. Punerea în 
practică a acestor opt principii-obiective ar putea, în timp, să reducă efectele 
negative ale creşterii infinite şi să conducă la o descreştere senină, convivială şi 
pacifică. În continuare, vom încerca să sintetizăm ideile celor opt obiective 
pentru a ne da seama de viziunea, relativ completă, a autorului asupra viitoarei 
societăţi a descreşterii economice. 

(1) Prin reevaluare autorul propune revederea valorilor în care crede 
actuala societate şi care stau la baza organizării actuale a vieţii populaţiei. Va 
trebui să prevaleze cooperarea asupra concurenţei, altruismul asupra 
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egoismului, interesul local asupra celui global, problemele vieţii sociale asupra 
consumului nelimitat. Această reevaluare trebuie să depăşească imaginarul în 
care trăim, ale cărui valori sunt sistemice, suscitate şi stimulate de sistem şi 
care, la rândul lor, contribuie la întărirea sistemului actual. 

(2) Recontextualizarea presupune modificarea contextului conceptual şi 
emoţional al unei situaţii în care aceasta este trăită astfel încât să i se schimbe 
complet sensul. O astfel de schimbare se impune, de exemplu, asupra 
conceptului de bogăţie şi sărăcie sau asupra conceptului de lipsă şi abundenţă. 
De altfel, economia actuală transformă abundenţa naturală în criză, creând 
artificial lipsurile şi nevoile prin însuşirea naturii şi comercializarea ei. 

(3) Restructurarea constă în adaptarea, în funcţie de schimbarea valorilor, 
a structurilor economico-productive, a modelelor de consum, a raporturilor 
sociale, a stilurilor de viaţă, pentru a le orienta către societatea descreşterii 
continue. Cu cât va fi mai radicală această restructurare cu atât mai rapid va fi 
dezrădăcinat caracterul sistemic al valorilor dominante actuale. 

(4) Relocalizarea presupune, în viziunea autorului, satisfacerea 
consumului din produse locale, fabricate în întreprinderi susţinute de economia 
locală. Ca o consecinţă a acestei stări de fapt ar urma ca orice decizie de natură 
economică să se ia la nivel local. Mişcările mărfurilor şi capitalurilor trebuie 
reduse la minimum, pentru a se evita costurile legate de transporturi, dar şi 
poluarea, efectul de seră şi schimbările climatice. 

(5) Redistribuirea urmăreşte să garanteze pentru toţi locuitorii globului 
accesul la resurse naturale şi o distribuire echitabilă a bogăţiei, asigurând 
ocuparea satisfăcătoare a forţei de muncă şi condiţii demne de viaţă pentru toţi. 

(6) Reducerea impactului asupra biosferei prin redimensionarea 
producţiei şi consumului, cât şi a orarului de lucru. Consumul de resurse trebuie 
redus şi corelat cu resursele limitate ale globului. 

(7) Reutilizarea presupune depăşirea obsesiei de consum asupra învechirii 
bunurilor şi a tendinţei continue de a se dota cu produse noi şi adoptarea 
obiceiului de a repara aparatele electrocasnice şi alte bunuri şi a nu le arunca în 
stare funcţională. 

(8) Reciclarea urmăreşte ca orice propus din categoria deşeurilor şi 
rebuturilor ce derivă din activităţile umane şi nu mai poate fi descompus să fie 
recuperat pentru a putea fi reintrodus în circuitul economic. 

După parcurgerea acestor opt obiective care, potrivit opiniei autorului lor, 
ar trebui să asigure o descreştere economică fără perturbaţii, se naşte întrebarea 
în ce măsură sunt ele realizabile. Chiar dacă profesorul Latouche recunoaşte că 
descreşterea nu este o concepţie economică, aşa cum este creşterea economică 
cu teoriile şi modelele adecvate acesteia, ci un slogan, care chiar dacă este 
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considerat de unii o blasfemie, reprezintă totuşi o provocare în sensul bun al 
cuvântului. 

Este evident că în cazul în care s-ar pune în practică acest slogan ar avea 
loc o bulversare a societăţii omeneşti şi o restructurare a rânduielilor existente 
instalate progresiv în decursul istoriei. Reducerea cantităţilor fizice ce se 
produc şi a resurselor folosite priveşte, evident, ţările dezvoltate industrial care 
în decursul timpului, au contribuit într-o măsură însemnată la atingerea 
standardelor la care a ajuns civilizaţia actuală. 

După opinia noastră, din analiza transformărilor ce ar urma să aibă loc în 
evoluţia societăţii omeneşti rezultă că nu este vorba numai de aspectele 
cantitative ale procesului de descreştere, ci şi de o transformare complexă a 
structurilor socioeconomice, politice şi, mai ales, ale mentalului individual şi 
colectiv. Nu este o acţiune în sens unic împotriva ideii de creştere economică, ci 
o schimbare de paradigmă. 

Considerăm că este suficient să fie analizate cerinţele obiectivelor 
„recontextualizarea” şi „restructurarea” pentru ca la nivelul percepţiei umane, în 
etapa pe care o traversează omenirea în prezent, să fie realizat, chiar şi intuitiv, 
caracterul utopic al acestora, imposibilitatea punerii lor în practică. Chiar şi 
fără o imaginaţie bogată, atunci când se analizează cerinţele relocalizării, este 
imposibil să nu se facă legătura cu falansterul breslei medievale propus în 
secolul al XIX-lea de către John Ruskin în Anglia, care era obsedat de ideea de 
nu se pierde legătura cu trecutul şi de faptul că industrializarea are efecte 
dezumanizante. 

De altfel, nu este prima dată în istorie când au loc tentative de realizare a 
unor experimente similare. Se pot reaminti în acest sens sloganurile revoluţiei 
franceze din anul 1789, de libertate, egalitate şi fraternitate. Apoi, chiar ideile 
socialismului utopic şi, mai recent, ideile şi doctrina falitului sistem socialist 
din ţările centrale şi est-europene, idei care după 70 de ani în fosta Uniune 
Sovietică şi după 45 de ani în celelalte ţări foste socialiste s-au dovedit 
neviabile. 

Din postulatele şi concepţiile profesorului Serge Latouche cu privire la 
descreşterea economică lipsesc referirile la libertăţile individuale, care, aşa cum 
se cunoaşte, reprezintă elementul hotărâtor într-o societate democratică. 

 
 
 
 
 
 



Niţă Dobrotă, Adrian Vieriţă 
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Note 
 
(1) Henry Cristopher Wallich (1914-1988) economist la Zale University şi publicist american, 

membru în Bordul Guvernatorilor Federal Reserve System în perioada 1974-1976. 
(2) Vezi Tratatul de Economie Contemporană, vol. I, Editura Politică, Bucureşti, 1987. 
(3) Vezi Niţă Dobrotă: Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti, pp. 325-326. 
(4) Serge Latouche este profesor de ştiinţe economice la Universitatea Sorbona şi la Institutul 

de Ştiinţe asupra Dezvoltării Economice şi Sociale de la Paris). 
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