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Rezumat. Acest articol prezintă conceptul de dezvoltare durabilă 
la nivel regional. Având în vedere numărul relativ scăzut de studii 
existente în acest domeniu şi bazându-ne pe faptul că ţara noastră aspiră 
la principiile dezvoltării durabile, am considerat oportun să facem o 
analiză a indicatorilor macroeconomici la nivelul unei regiuni de 
dezvoltare din ţara noastră, Regiunea Sud-Vest Oltenia. Dezvoltarea 
durabilă presupune combinarea factorilor economici, sociali, politici şi 
ecologici pentru a asigura o gestionare eficientă a planetei. Însă, toate 
acestea trebuie să se realizeze în condiţiile crizei economice actuale. 
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1. Introducere 
 
Omenirea constituie astăzi rezultatul evoluţiei în decursul căreia s-au 

acumulat reziduurile de lungă durată ale tuturor modelelor de existenţă pe care 
le-a parcurs şi care, luate împreună, formează o barieră în calea progresului 
căutat, aşteptat şi meritat de generaţiile actuale. Învingerea acesteia este de 
neconceput fără progresul rapid şi profund al cunoaşterii şi al promovării sale în 
societate, mai ales în economie (Bari, 2005, p.121). 

 
2. Cadrul conceptual al dezvoltării durabile 
 
În condiţiile actuale, mai mult ca oricând avem nevoie de o teorie 

economică bazată pe studierea integrală a realităţilor contemporane, proaspătă 
care să corespundă necesităţilor naţiunii noastre, să o ajute să iasă din situaţia 
economică grea în care se află, teorie liberă de orice prejudecăţi şi stăpânită 
doar de adevăr. Ea ne va spune şi încotro să mergem spre binele lumii, al 
naţiunii, al tuturor cetăţenilor şi chiar al fiecărei regiuni în parte. 

Fiecare regiune trebuie să lupte pentru obţinerea unei creşteri economice 
calitative şi durabile care să aibă un impact semnificativ asupra eradicării 
sărăciei, cu alte cuvinte preocuparea esenţială a statului, ţinta tranziţiei, trebuie 
să fie umanizarea dezvoltării societăţii, aceasta fiind calea reuşitei în această 
perioadă grea de criză economică. 

Dezvoltarea durabilă este un proces al schimbărilor în care exploatarea 
resurselor, direcţionarea investiţiilor, orientarea în dezvoltarea tehnologică şi 
schimbarea instituţională sunt toate în armonie şi intensifică atât potenţialul 
curent, cât şi pe cel viitor, pentru a satisface nevoile şi aspiraţiile umanităţii. 

Pornind de la această definiţie, dezvoltarea durabilă poate fi considerată 
ca un proces format din trei sisteme:  

 sistemul ecologic (exploatarea resurselor); 
 sistemul economic (dezvoltarea investiţiilor şi a tehnologiei); 
 sistemul sociocultural ( schimbări instituţionale). 

În consecinţă, pot spune că acest sistem de dezvoltare durabilă este 
acceptat drept un ghid general pentru dezvoltarea economică. Totuşi, 
translatarea acestui concept în politici operaţionale produce multe complicaţii, 
datorită diferenţelor dintre regiuni şi interpretări (Dobrescu, Albu, 2005, p. 57).  

Trebuie subliniat faptul că aceste caracteristici au în vedere abordarea 
sistemică a dezvoltării durabile pornind de la funcţiile de utilitate specifice 
fiecărui sistem component şi de la precizarea teoriei generale a sistemelor 
conform căreia sistemul este mai mult decât simpla însumare a subsistemelor 
componente. Totodată se apreciază că modelul dezvoltării durabile este, încă, 
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insuficient definit, atât din punct de vedere teoretic (există o multitudine de 
definiţii), cât şi practic (având în vedere că nicio ţară şi nicio regiune nu a reuşit 
să rezolve o serie de probleme esenţiale, cum ar fi şomajul, inflaţia, educaţia şi 
sănătatea, sărăcia etc.), cum se pun ele astăzi toate ţările putând fi considerate 
ca fiind în diferite grade, ţări în tranziţie spre dezvoltarea durabilă.  

Făcând o sinteză a definiţiilor existente în literatura de specialitate, se 
poate aprecia că aceasta presupune: 

 creştere economică continuă (nu creştere zero sau evoluţii negative); 
 evoluţii economico-sociale în concordanţă cu cerinţele echilibrului 

ecologic (deci nu o prezervare pur şi simplu a mediului înconjurător, ci 
o îmbunătăţire continuă a calităţii acestuia); 

 ameliorarea condiţiilor de viaţă pentru ansamblul populaţiei şi nu 
numai pentru o elită (garantarea accesului la cultură, ştiinţă, sănătate, 
învăţământ etc.); 

 crearea cadrului propice pentru asigurarea locurilor de muncă, având 
drept scop pe lângă creşterea economică continuă şi eliminarea 
inechităţilor sociale şi eradicarea sărăciei; 

 egalitatea şanselor de dezvoltare între generaţii; 
 creşterea demografică în concordanţă cu posibilităţile societăţii şi 

naturii de a asigura condiţiile de muncă şi viaţă corespunzătoare 
dezvoltării generale; 

 gospodărirea eficientă a resurselor, în special a celor neregenerabile; 
 asigurarea egalităţii echităţii între naţiuni, etnii şi popoare, indiferent 

de opţiunile politice, religioase, sex etc. şi participarea nu numai 
teoretică, ci şi practică  a tuturor naţiunilor prin luarea unor decizii la 
nivel internaţional.    

 
3. Dezvoltarea economică a Regiunii Sud-Vest Oltenia 
 
Pornind de la această bază teoretică, în continuare am analizat 

posibilităţile şi perspectivele de dezvoltare economică actuale şi viitoare ale 
Regiunii Sud-Vest Oltenia ce pot influenţa în mod pozitiv sau negativ 
dezvoltarea durabilă a acesteia. 

Produsul intern brut (PIB) este indicatorul ce caracterizează cel mai precis 
nivelul de dezvoltare al unei regiuni pe o perioadă determinată de timp. 

Pentru a observa situaţia economiei Regiunii Sud-Vest Oltenia am 
considerat necesară o analiză a PIB pe categorii de resurse în perioada 2005-
2012, de fapt ponderea industriei, agriculturii, construcţiilor şi serviciilor în 
PIB. Am avut în vedere această perioadă pentru a putea observa situaţia 
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dezvoltării în regiune în perioada premergătoare crizei, cât şi pe timpul 
desfăşurării ei. 

 
Tabelul 1  

Structura PIB pe categorii de resurse în Regiunea Sud-Vest Oltenia  
% din PIB 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Industrie 29,9 29,2 29,6 29,9 26,8 26,2 26,1 26,3 
Agricultură 11,1 10,0 6,8 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 
Construcţii 7,0 8,0 6,2 10,9 11,7 12,1 12,4 12,7 
Servicii 41,2 42,4 43,8 42,7 44,3 44,8 44,9 44,7 
Total taxe  10,7 10,5 10,5 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1 

Sursa: Tabelul a fost realizat de autoare pe baza datelor de la Institutul de Statistică şi 
prognozele făcute de Centrul de Prognoză. 

   
Urmărind tabelul de mai sus, se observă că în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

cea mai mare pondere în PIB o au serviciile, între 41% şi 45 %. Puternica 
tendinţă de terţiarizare a economiei regiunii a determinat creşterea anumitor 
ramuri ale serviciilor mai rapid decât a altor activităţi. Predilecţia populaţiei 
spre specializarea pe o anumită ramură este determinată de posibilităţile 
multiple de afirmare profesională, dar şi oportunităţi de câştig importante. În 
regiune, comerţul şi transporturile deţin ponderea cea mai mare din 
totalul serviciilor, în timp ce intermediarii financiari ocupă cea mai joasă poziţie 
în acest clasament. Serviciile de sănătate şi asistenţă socială au cunoscut o 
evoluţie oscilantă. 

În economia contemporană serviciile sunt considerate o ramură foarte 
importantă a economiei naţionale, deoarece, pe lângă satisfacerea nevoilor 
materiale ale populaţiei, asigură continuarea sau completarea acestor nevoi, 
contribuie la recreerea sau petrecerea timpului liber, menţinând astfel echilibrul 
biologic indispensabil unei stări de sănătate fizică şi mentală la nivelul 
populaţiei, concurând în acelaşi timp şi la desfăşurarea unor activităţi 
particulare, cu consecinţe pozitive în ceea ce priveşte gradul de ocupare a forţei 
de muncă.  

Pe locul doi se află industria, cu o pondere de circa 26% din PIB. În acest 
domeniu se observă o tendinţă de scădere, deoarece regiunea a cunoscut un 
parcurs al tranziţiei economice şi restructurării industriale dificil, aceste procese 
întâmpinând aici o mai mare rezistenţă comparativ cu alte zone ale ţării, fiind 
într-un fel întârziate şi datorită tensiunilor sociale apărute. În special, au fost 
afectate industria minieră şi o serie de întreprinderi cu capital de stat. Structura 
economică sus-menţionată este reflectată în repartizarea PIB regional între 
diferitele sectoare economice.  
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Structura PIB pe categorii de resurse 
în Regiunea Sud-Vest Oltenia
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Sursa: Graficul a fost realizat de autori pe baza datelor de la Institutul de Statistică şi prognozele 

făcute de Centrul de Prognoză. 
 

Figura 1. Structura PIB în Regiunea Sud-Vest Oltenia 
 
Evoluţia arată o descreştere a ponderii deţinute în PIB de agricultură şi în 

industrie în favoarea serviciilor, asemănătoare evoluţiei comunitare. Deşi 
justificată prin potenţialul natural şi tradiţia economică din regiunea Sud-
Vest Oltenia, această structurare a PIB pe sectoare economice nu este 
compatibilă cu o regiune modernă şi dezvoltată, principala cauză fiind 
diferenţele de productivitate între diferitele sectoare economice.  

PIB-ul, de pildă, are serioase limite în ceea ce priveşte capacitatea lui de a 
reflecta venitul real al regiunii şi gradul dezvoltării economico-sociale al 
acesteia. 

În primul rând, rigoarea acestui indicator este afectată prin faptul că de la 
calcularea lui sunt excluse activităţile casnice ale membrilor de familie, 
activităţi cu o pondere mare şi în creştere. 

În al doilea rând, nu se iau în considerare cele mai multe din cheltuielile 
(eforturile) cu protecţia mediului înconjurător, respectiv acele cheltuieli făcute 
pentru înlăturarea efectelor negative ale poluării.  

În al treilea rând, PIB-ul nu reflectă acele activităţi care nu generează 
tranzacţii comerciale. Demonetizarea, naturalizarea unor activităţi, refluxul 
economiei de schimb au ca efect diminuarea „artificială” a producţiei marfare a 
unei ţări, în acest context a regiunii, creându-se o distanţă semnificativă între 
producţia reală dintr-o ţară şi cea surprinsă prin PIB. 

În al patrulea rând, economia subterană scapă de sub incidenţa evidenţei 
în contabilitatea naţională. 

Dar chiar dacă PIB-ul ar beneficia de o calculare riguroasă (deci, chiar 
dacă nu ar exista niciuna din limitele de calcul arătate), acesta nu ar fi un 
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indicator suficient de consistent cu realităţile economiei şi societăţii 
contemporane.    

Urmărind evoluţia sectorială a ocupării în regiune, se observă o tendinţă 
de scădere a ratei ocupării în agricultură, în favoarea sectorului servicii. Acest 
trend va continua probabil în viitor, pe măsura modernizării structurii 
economice regionale, atrăgând după sine creşteri în productivitate. Pe termen 
mediu şi lung însă, restructurarea economică şi creşterea productivităţii vor 
stimula activitatea economică şi crearea de locuri de muncă. 

 PIB-ul nu măsoară, însă, bunăstarea unei naţiuni, ci doar valoarea 
adăugată produsă anual într-o economie. Acesta exprimă valoarea adăugată 
brută încorporată în bunurile materiale şi serviciile finale. 

În continuare am analizat valoarea adăugată brută pe sectoare de activitate 
în Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Sub aspect practic am analizat valoarea adăugată brută, deoarece 
întotdeauna o evoluţie pozitivă, ascendentă a acestui indicator, nu poate 
conduce decât la ideea că plusprodusul de valoare înregistrat la nivel regional 
este un factor de dezvoltare susţinută şi durabilă a acesteia. 

 
Tabelul 2  

Valoarea produsului intern brut pe ramuri 
                                                                                - milioane lei, preturi curente - 

REGIUNEA SUD - VEST OLTENIA 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VAB în 
industrie 7144,8 8335,9 10130,5 12168,0 11869,0 12385,3 13300,8 14539,2 
VAB in 
agricultura 2660 2863,2 2322,4 3211,6 3336,9 3503,9 3735,9 4003,4 
VAB în 
construcţii 1686,3 2280,3 3156,8 4590,8 5179,6 5720,6 6339,2 7034,0 
VAB în 
servicii 9863 12110,8 14970,9 17978,1 19645,1 21210,7 22881,6 24760,9 
Total VAB 
regiune 21354,1 25590,2 30580,6 37948,5 40030,5 42820,5 46257,6 50337,4 
PIB 23920,5 28589,2 34168,0 42064,9 44329,3 47340,9 51003,1 55383,1 

Sursa: Tabelul a fost realizat de autori pe baza datelor de la Institutul de Statistică şi 
prognozele Centrului de Prognoză. 

 
În economiile dezvoltate producţia materială de calitate superioară şi 

bunurile satisfac trebuinţe noi, diversificate. Nevoile individuale şi sociale, în 
permanentă dinamică, au determinat necesitatea dezvoltării serviciilor mai rapid 
decât viteza de diversificare a bunurilor materiale. Preponderent economia 
modernă este producătoare şi consumatoare de servicii.   
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Dinamica nevoilor a influenţat diviziunea muncii considerată de experţi o 
altă cauză, împreună cu dinamica trebuinţelor, a creşterii rolului sectorului 
servicii în economie (Bădiţă, Cristache, Iacob, 2005, p. 25).  

Pe de o parte, diviziunea muncii dezvoltă relaţiile de colaborare între 
furnizorii de materii prime, producătorii de bunuri şi prestatorii de servicii, iar, 
pe de altă parte, adânceşte competiţia  şi lupta economică pentru cucerirea unei 
cote cât mai mari de piaţă.  

Într-o economie bazată pe servicii se produc, în principal, bunuri 
complementare acestora.  Satisfacerea cât mai mult  şi cât mai bine a cerinţelor 
consumatorilor se bazează atât pe creşterea calităţii serviciilor datorată 
concurenţei, cât şi pe utilizarea complementară a bunurilor  Aceste fenomene se 
reflectă şi în creşterea pe care o au serviciile, pe plan mondial, la  formarea  
PIB-ului. Economiile de piaţă dezvoltate sunt caracterizate de o pondere 
predominantă şi în creştere a serviciilor în total PIB, ca rezultat al creşterii 
eficienţei economice  şi al exploatării durabile a resurselor. În regiunea  
Sud-Vest Oltenia, această tendinţă manifestată pe plan mondial este mai redusă, 
dar prezentă, observându-se o reducere a sectorului secundar şi primar în 
favoarea sectorului serviciilor. În ultima perioadă, în regiunea Sud-Vest Otenia 
ponderea agriculturii în PIB a scăzut la circa 7%, scădere influenţată şi de 
fenomenele demografice, de migrare a forţei de muncă şi de importul 
produselor alimentare. A scăzut şi ponderea industriei în formarea PIB-ului; 
această scădere s-a datorat unei eficienţe economice în declin, ce a determinat 
falimentul agenţilor economici din industrie. În aceste condiţii, procentul PIB 
determinat de servicii a crescut, în prezent reprezentând aproape 40%.  

În acest context, redefinirea rolului şi locului serviciilor în economia de 
piaţă actuală europeană impune caracterizarea nivelului şi evoluţiei 
macroeconomice a acestui sector, independent  şi în interdependenţă cu 
celelalte ramuri şi sectoare de activitate.   

Dezvoltarea permanentă şi cu un ritm crescător a serviciilor în cadrul 
economiei mileniului trei determină specialiştii să-şi intensifice efortul pentru 
definirea conceptelor acestui domeniu deosebit de complex  şi dinamic (Bădiţă, 
Cristache, Iacob, 2005, p. 26). 
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Sursa: Graficul a fost realizat de autori pe baza datelor din tabelul 2. 

 
Figura 2. Valoarea adăugată brută în servicii 

 
După cum se observă în tabelul de mai sus, dar şi în reprezentarea grafică, 

în Regiunea Sud-Vest Oltenia valoarea adăugată brută în servicii are valoarea 
cea mai mare, aflându-se pe un trend crescător în perioada analizată. 

Evoluţia pozitivă, ascendentă a acestui indicator, de la 9.863 milioane lei 
în 2005 până la 21.210,7 milioane lei în 2010,  nu poate conduce decât la ideea 
că plusprodusul de valoare înregistrat la nivelul regiunii în servicii este un 
factor de dezvoltare susţinută şi durabilă a acesteia. 
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Sursa: Graficul a fost realizat de autori pe baza datelor din tabelul 2. 
 

Figura 3. Structura VAB pe sectoare de activitate în Regiunea Sud-Vest Oltenia 
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Pe cel de-al doilea loc în regiune se află industria. În această ramură, se 
observă o evoluţie sinuoasă a acestui indicator la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia, are tendinţă de creştere din 2005 până în 2008, iar în 2009 scade cu 299 
milioane lei. Această scădere induce adoptarea de decizii care au ca obiectiv 
prioritar restructurarea industriei, completată de dezvoltarea şi specializarea 
ramurilor existente prin crearea unui mediu propice activităţilor inovative, 
stimularea de noi ramuri industriale cu predilecţie ecologică şi adaptarea 
nivelului de calificare-recalificare a resurselor umane, ce trebuie însă să 
corespundă rigorilor pieţei, cerinţelor utilizatorilor. 

O altă ramură din regiunea Sud-Vest Oltenia care a avut o evoluţie 
sinuoasă în perioada analizată este agricultura. Aceasta reprezintă un „caz 
special” în regiunea Sud-Vest Oltenia, deoarece în anul 2007 agricultura a fost 
afectată de secetă, care a cauzat o scădere a producţiei vegetale, producţia 
animală a înregistrat o creştere în primul trimestru, însă pe parcursul anului a 
scăzut, acest lucru fiind cauzat indirect tot de secetă, prin scăderea cantităţii de 
furaje disponibile. 

Astfel, sectorul agricol îşi diminuează contribuţia la formarea PIB-ului cu 
540,8 milioane lei în anul 2007 faţă de anul 2006, fiind suplinit de creşterea 
importantă din sectorul construcţiilor. 

Agricultura şi construcţiile au crescut anul trecut cu 21%, respectiv 26%, 
determinând astfel creşterea de 7,1% a PIB, în condiţiile în care industria a avut 
o creştere de numai 1,3%, cea mai redusă din ultimii opt ani. 

Agricultura se află la începutul unui lung şi dificil proces de modernizare 
şi restructurare, menit să conducă la eficientizarea şi la valorificarea mai bună a 
importantului potenţial agricol al regiunii. Condiţiile de climă, relief şi sol 
influenţează într-o măsură importantă dezvoltarea agriculturii. Culturile de 
cereale dispun de cele mai favorabile condiţii naturale în regiunea noastră.  

Evoluţiile sinuoase ale acestui indicator la nivelul regiunii, dar mai ales la 
nivelul sectoarelor de activitate (cel productiv şi cel al serviciilor) ar trebui să le 
semnalizeze autorităţilor efectele crizei economice în aceste sectoare de 
activitate.  

Aplicarea acestora au ca unic scop eliminarea deficienţelor înregistrate şi 
introducerea principiului durabilităţii, bazat pe „triunghiul magic” al creşterii 
economice, protecţiei mediului, coeziunii sociale, ca element definitoriu pe care 
se bazează toate deciziile politice şi economice, indiferent de nivelul la care 
sunt adoptate. 

Printre judeţele care compun regiunea, Doljul are cel mai mare PIB, fiind 
urmat de Vâlcea, iar pe ultimul loc se află judeţul Mehedinţi.  
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Tabelul 3 
Valoarea produsului intern brut 

                                                                                - milioane lei, preţuri curente- 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sud - Vest 23920,5 28589,
2 34168,0 42064,9 44329,3 47340,9 51003,1 55383,1 

Dolj 7266,9 8839,4 10626,2 13334,6 14163,2 15149,1 16336,3 17778,0 
Gorj 5120,1 5984,1 7045,4 8518,1 8865,9 9449,3 10156,2 11010,2 

Mehedinţi 2688,6 3246,6 3806,3 4585,1 4690,0 4970,8 5347,7 5787,5 
Olt 3937,6 4560,4 5507,9 6730,4 7114,9 7616,7 8219,1 8922,2 

Vâlcea 4907,3 5958,7 7182,1 8896,7 9495,3 10155,1 10943,7 11885,2 
Sursa: Tabelul a fost realizat de autori pe baza datelor de la Institutul de Statistică şi 

prognozele Centrului de Prognoză. 
 
Pe total judeţe care formează Regiunea Sud-Vest Oltenia se observă că în 

perioada analizată cea mai mare contribuţie la formarea acestuia o are sectorul 
serviciilor, apoi industria şi în ultimul rând agricultura şi construcţiile. Pentru 
anii 2011 şi 2012 se preconizează o creştere a PIB-ului per locuitor, însă în 
condiţiile crizei economice actuale este posibil ca această  creştere să rămână în 
stadiul de prognoză. 

Concluzii 
Pentru a depăşi această criză la nivelul regiunii, este nevoie de adoptarea 

unor decizii care au ca obiectiv prioritar:  
 reducerea dezechilibrelor înregistrate şi integrarea activităţilor din 

sectorul public, astfel încât să se ajungă la un nivel optim de dezvoltare 
al regiunii;  

 reabilitarea infrastructurii fizice, prin identificarea şi fructificarea 
potenţialelor existente nu doar la nivelul regiunii, ci şi la nivelul 
fiecărui judeţ în parte;  

 promovarea avantajelor comparative, promovarea programelor sociale 
constituite în funcţie de specificul regiunii.  

 restructurarea industriei, completată de dezvoltarea şi specializarea 
ramurilor existente prin crearea unui mediu propice activităţilor inovative;  

 stimularea de noi ramuri industriale cu predilecţie ecologice;  
 adaptarea nivelului de calificare-recalificare a resurselor umane, ce 

trebuie însă să corespundă rigorilor pieţei, cerinţelor utilizatorilor. 
Dezvoltarea durabilă îmbină creşterea economică susţinută, păstrarea şi 

ameliorarea sănătăţii natural-umane, justiţia socială şi asigurarea ambianţei 
democratice în viaţa socială. Altfel spus, dezvoltarea economică durabilă asigură 
satisfacerea cerinţelor prezente de consum fără a le compromite sau prejudicia 
pe cele ale generaţiilor viitoare. 
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