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Rezumat. Conceptul de „Economie verde” este intens dezbătut în 
ultima vreme deoarece este considerat a fi esențial pentru viitorul economiei 
mondiale. Prin acest concept se urmărește a se găsi soluții concrete cu 
aplicabilitate în problematica internațională a dezvoltării mediului ca 
urmare a problemelor masive generate de crizele multiple ce nu își mai 
găsesc rezolvarea. Totodată, comunitatea internațională vizează găsirea 
unor alternative pe termen lung cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții și a 
elimina pe cât posibil sărăcia populaţiei. 

Pentru a transforma dezvoltarea economică durabilă este nevoie de o 
tranziție cu implicații multiple atât la nivelul guvernelor, cât și la nivelul 
mediului privat. Cu alte cuvinte, este necesar un efort comun, între mediul 
public şi privat, cu scopul de a separa creșterea economică de folosirea 
excesivă a resurselor, având ca principal obiectiv creşterea calităţii vieţii 
alături de reducerea riscurilor de mediu și deficitului social. 

Tranziția către o „Economie verde” presupune practicarea unei 
economii bazate pe politici și investiții care să facă legătura între 
dezvoltarea economică, biodiversitate, ecosistem, schimbările climatice, 
sănătatea şi bunăstarea populației pe termen mediu și lung. Aceste premise 
trebuiesc conectate între ele pentru a obține dezvoltarea durabilă – 
considerată baza reluării creșterii economice la nivel global.  

Trecerea către „Economia verde” implică o preocupare adecvată 
axată pe cunoaștere, cercetare și inovare care să creeze un cadru propice 
menit să favorizeze dezvoltarea durabilă pe termen lung. Acest studiu 
urmărește să genereze o viziune de ansamblu asupra conceptului de 
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„Economie verde” considerat de unii specialiști ca soluție a problemelor cu 
care se confruntă țările lumii. Este bine știut faptul că sistemul economic 
practicat se află într-un colaps și este nevoie de o regândire a acestuia din 
toate punctele de vedere. O soluție pentru a adapta economia și evoluția 
acesteia noilor provocări la nivel global o poate reprezenta tranziția către 
„Economia verde”, integrând mediul tot mai mult în paradigma dezvoltării 
durabile. 

 
Cuvinte-cheie: economia verde; dezvoltare durabilă; politici și 

investiții; creștere economică; eradicarea sărăciei. 
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Introducere 
 
Conceptul de mediu își are sursa de proveniență de aproximativ 30 de ani, 

când pentru prima oară în anul 1972, la Conferința de la Stockholm, s-a luat în 
calcul problema mediului înconjurător și a efectelor acțiunilor pe care omul de 
întreprinde asupra acestuia. Mai târziu, în anul 1983 debutează activitatea 
Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED), ca urmare a unei 
rezoluții a Adunării Generale a Acțiunilor Unite. Începând cu anul 1985, 
momentul care marchează descoperirea găurii din stratul de ozon de deasupra 
Antarcticii, se încearcă luarea unor măsuri pentru a reduce consumul de 
substanțe care afectează stratul protector de ozon. Catastrofa de la Cernobîl 
generează apariția Raportului Brundtland (WCED) cu titlul „Viitorul nostru 
comun”, unde se menționează noțiunea de „dezvoltare durabilă” definită ca și 
„cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea 
generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor”.(1) 

Acest raport prezintă o situație de ansamblu asupra dezvoltării economiei, 
susținând că evoluția nu poate fi oprită, dar propunea o regândire a strategiilor 
abordate astfel încât să se ia în calcul protejarea mediului înconjurător alături de 
resursele planetei și organizarea unei conferințe internaționale ca punct de 
plecare în incursiunea dezvoltării durabile. În domeniul dezvoltării durabile, în 
cursul anului 1992 are loc Summit-ul Pământului de la Rio de Janeiro, unde au 
fost atinse probleme legate de schimbările climatice, diversitatea biologică și 
stoparea defrișărilor. Acest an este unul reprezentativ deoarece pentru prima 
dată se adoptă un plan pentru susţinerea dezvoltării durabile, în mod oficial, la 
nivel global.  

Această manifestare a fost urmată de Summit-ul privind dezvoltarea 
durabilă din 2002 ce a avut loc la Johannesburg cu scopul de a atrage atenţia 
populației  cu privire la importanţa ce trebuie acordată dezvoltării durabile. 
Toate aceste acțiuni au condus către o preocupare spre acest domeniu care însă 
nu s-a instalat deodată în mintea oamenilor și organizațiilor, ci treptat, acum 
aflându-ne în situația de a ne îndrepta eforturile comune pentru a integra 
dezvoltarea durabilă în ansamblul economiei pentru a depăși crizele ce nu își 
mai găsesc rezoluții și a aborda soluții noi, menite să atenueze efectele 
postcriză. 

Conferința ONU 2012 pentru Dezvoltare Durabilă(2) abordează două teme 
principale: „Economia Verde în contextul dezvoltării durabile și al eradicării 
sărăciei” și „Cadrul instituțional pentru dezvoltare durabilă”.(3) Scopul acesteia 
este de a pune în evidență importanța tranziției către o economie verde prin care 
să se construiască bazele unei noi forme de dezvoltare economică durabilă. În 
baza acestor acțiuni, se poate observa o preocupare din ce în ce mai accentuată 
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asupra problemelor de actualitate care pot constitui o soluție demnă de luat în 
calcul pentru depășirea efectelor crizelor multiple din domeniul economic. 
Printre obiectivele globale se numără următoarele: eradicarea sărăciei și 
dezvoltarea economică, securitatea alimentară, bunăstarea și sănătatea 
populației pe termen lung, adaptarea la schimbările climatice, alături de 
eliminarea consumului exagerat de resurse naturale. 

 
1. Uniunea Europeană – implicare activă în tranziția către economia verde 
 
Uniunea Europeană joacă un rol esenţial în demersurile pentru pregătirea 

Summit-ului de la Rio din 2012, fiind implicată activ cu scopul de a relansa 
dezvoltarea durabilă în rândul populației europene, cât și în rândul instituțiilor 
din întreaga lume. Cu alte cuvinte încearcă să creeze o coexistență a unui 
parteneriat între mediul public şi cel privat cu scopul de a susţine activ 
importanţa deosebită pe care o are dezvoltarea durabilă atât pentru societate, dar 
mai ales pentru economia globală. Observăm că fenomenul globalizării este ca 
o paradigmă, este o armă cu două tăişuri, deoarece ajută economiile în a se 
dezvolta, dar ameninţarea de a „cădea”(4) nu dispare. Fenomenul de mondia-
lizare impune o susţinere activă a dezvoltării durabile. 

Printre propunerile și concluziile survenite în Avizul Comitetului 
Economic și Social European pe tema „Către un summit mondial privind 
dezvoltarea durabilă în 2012” (aviz din proprie inițiativă), s-a menționat faptul 
că summit-ul ar trebui să reînvie spiritul de la Rio și să revigoreze principiile de 
la Rio și Agenda 21, ca instrumente de implicare a tuturor părților interesate și 
de orientare a lumii pe o cale mai durabilă.(5) 

Conform articolelor 1.4 și 1.5 din capitolul Concluzii al Avizului 
Comitetului Economic și Social European pe tema „Către un summit mondial 
privind dezvoltarea durabilă în 2012”, summit-ul ar trebui să constituie un reper 
și să stabilească un termen pentru luarea unei decizii privind următorii pași ai 
negocierilor în curs privind schimbările climatice și biodiversitatea și 
respectarea acestora, pentru finalizarea negocierilor actuale privind mercurul și 
pentru lansarea de noi negocieri privind includerea durabilității în guvernanța 
corporativă. Summit-ul ar trebui să recunoască și să susțină Carta Pământului 
(Earth Charter) ca un mijloc de a îndemna persoanele și organizațiile din 
întreaga lume la angajament și acțiune. 

În condițiile actuale economice, Uniunea Europeană simte pulsul 
evenimentelor viitoare ce pot marca traiectoria către care se îndreaptă statele 
lumii și încearcă să se implice cât mai mult în vederea găsirii unor soluții ce pot 
fi adoptate și adaptate atât la nivel central, cât și la nivel local.  



Alina-Mihaela Babonea, Radu-Marcel Joia 
 

94 

În baza analizelor realizate de specialiști, economia a fost afectată 
profund de crizele economice, înregistrându-se o încetinire a creșterii 
economice sustenabile. Populația Europei, în special, a devenit mai precaută, 
evitând să facă investiții și reducând propriul consum, aceste acțiuni fiind 
alimentate de condițiile de strictețe din domeniul de creditare bancar, cât și de 
cifrele alarmante ale ratei șomajului. Rata șomajului în Uniunea Europeana s-a 
menținut în iulie la 9,5%, iar în zona euro a fost de 10%, neschimbată față de 
iunie, potrivit datelor prezentate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).(6)  

În rândul statelor membre UE, cea mai scăzută rată a șomajului a fost 
înregistrată în Austria (3,7%), Olanda (4,3%) și Luxemburg (4,6%), la polul 
opus situându-se Spania (21,2%), Letonia (16,2% în primul trimestru din 2011) 
și Lituania (15,6% în trimestrul doi din 2011). În iulie, rata șomajului în 
România era de 7,3%. Eurostat estimează că 22,711 milioane de bărbați și 
femei din Uniunea Europeana, dintre care 15,757 milioane în zona euro, nu 
aveau un loc de muncă în luna iulie 2011. Comparativ cu luna iunie 2011, 
numărul șomerilor a crescut cu 18.000 în UE și a crescut cu 61.000 în zona 
euro.(7) 

Aceste cifre nu reprezintă rezultate îmbucurătoare pentru viitor și 
estimările arată că efectele crizei economice se pot extinde la o criză socială 
pentru majoritatea țărilor membre UE. În plus, există opinii ale specialiștilor și 
sondaje care prezintă faptul că, din pricina crizei datoriilor din statele europene, 
anul 2012 va fi marcat de declin economic, financiar și multiple tulburări 
sociale.  

Conform analiștilor intervievați de Bloomberg, zona euro va intra în 
recesiune în următoarele 12 luni, problemele din sectorul bancar se vor înrăutăți 
și în următorii cinci ani cel puțin un membru al zonei euro va renunța la moneda 
unică. Sondajul a fost realizat în rândul a 1.031 de investitori, analiști și traderi 
din întreaga lume.(8) 

Uniunea Europeană încearcă să întreprindă măsuri pentru a evita aceste 
sumbre prognoze, pentru a atenua cât mai mult efectele postcriză și pentru a 
găsi soluții de evitare a căderii într-o nouă etapă a recesiunii. Conferința de la 
Rio din 2012 încearcă să aducă în dezbatere soluții reale care să ajute țările 
lumii să depășească perioadele de criză. Economia verde, ca și concept 
reprezintă o optică diferită, o nouă viziune menită să reechilibreze situațiile care 
provoacă haos.  

Uniunea Europeană propune pentru această întâlnire o reînnoire a 
activității de dezvoltare durabilă la nivel mondial prin: 

 definirea și aplicarea aspectelor diverse ale economiei verzi, ecologice; 
 asistență financiară și de transfer de tehnologie și de know-how (mai 

ales pentru țările în curs de dezvoltare); 



Trecerea la o „Economie Verde” – o provocare și o soluție pentru economia mondială 

 
95

 fundamentarea diverselor aspecte ale guvernanței în domeniul 
dezvoltării durabile; 

 implicarea întregii societăți din Europa pentru optimizarea viziunii de 
la Rio și acordarea sprijinului politic necesar. 

 
2. Măsuri și instrumente privind dezvoltarea durabilă și eradicarea sărăciei 
 
Noul sistem economic care se bazează pe dezvoltarea durabilă se pare că 

va deveni soluția pentru depășirea problemelor de mediu, economice și sociale, 
vizând totodată gestionarea crizei și a efectelor acesteia. În acest sens, este 
nevoie de luarea unor măsuri prin utilizarea unor politici adecvate care să 
creeze condiții de susținere a creșterii economice și de reducere a sărăciei. În 
mediul economic actual, majoritatea țărilor au fost și încă sunt afectate de criză, 
împiedicând o creștere economică. Totuși, creșterea economică trebuie să fie 
posibilă, pentru a ieși din acest colaps prin crearea unor legături solide între 
dezvoltare, producție și consum durabil. 

Natura și valoarea acesteia joacă un rol important de sprijin pentru 
creșterea economică în contextul actual numai dacă se va conștientiza 
importanța echilibrului în domeniul protecției acesteia. Aici intervine și 
conceptul de economie verde, care are ca obiectiv tranziția către o economie 
strâns legată de dezvoltarea durabilă. Sistemul economic prezintă multe 
fluctuații, iar această nouă viziune trebuie să se muleze perfect de la început 
tocmai pentru a fi adaptată pe termen lung. Pentru a implementa politicile 
asociate cu Economia verde, este nevoie în primul rând de un efort comun al 
tuturor țărilor, de campanii de conștientizare a importanței acestui fenomen, cât 
și de oferirea de soluții oportune și aplicabile.  

De exemplu, pentru a implementa economia verde în fiecare stat, este 
nevoie de implicarea profundă a consumatorilor și a mediului de afaceri, alături 
de implementarea cadrului principal de măsuri propuse și adoptate la nivelul 
organismelor de conducere naționale și internaționale. Trebuie să se înțeleagă 
faptul că este o prioritate utilizarea durabilă a resurselor, mai ales având în 
vedere schimbările climatice din ultimele decenii. 

Eradicarea sărăciei este strâns legată de gestionarea durabilă a resurselor 
naturale. Din ce motiv? Deoarece populația săracă își asigură mijloacele de 
existență prin dependența de resursele naturale. Capitalul natural este legat de 
problemele actuale ale omenirii, cum ar fi: sărăcia, salubritatea, sănătatea, 
educația. Obiectivele statelor trebuie să urmărească pe termen lung următoarele 
probleme: 

 securitatea alimentară; 
 bunăstarea și sănătatea populației pe termen lung; 
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 schimbările climatice și efectele acestora; 
 dezvoltarea economică; 
 eliminarea sărăciei. 
Economia verde presupune a utiliza resursele naturale, energia și noile 

tehnologii alături de metode de producție nepoluante în scopul de a favoriza 
creșterea economică și crearea de locuri de muncă noi. Prin acest concept, este 
nevoie de crearea unor noi modele de consum și producție durabile, care să nu 
forțeze ecosistemul. Dezvoltarea durabilă presupune dinamism, necesită 
schimbări permanente, adaptare și cercetare, toate aceste elemente fiind strâns 
legate de conservarea mediului înconjurător și de o utilizare corespunzătoare a 
resurselor naturale.  

Un exemplu în această direcție poate fi domeniul energetic pentru care se 
consideră că în următorii 40 de ani vor fi neapărat adoptate schimbări privind 
consumul și producția energiei (Conform Raportului recent al Agenției 
Internaționale a Energiei privind scenariile tehnologice pentru 2050).(9) 

Industria chimică reprezintă un model pentru schimbările adoptate privind 
înlocuirea metodelor de producție existente cu unele durabile și eficiente în 
scopul obținerii unui avantaj comercial. 

Instrumentele politice care ar putea fi utilizate în cadrul economiei 
ecologice pot fi grupate în câteva categorii:  

 tarifare corectă;  
 politici de achiziții publice;  
 reforme fiscale ecologice;  
  investiții publice în infrastructură durabilă;  
 sprijin public destinat cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor 

ecologice;  
 politici sociale pentru concilierea obiectivelor sociale cu politicile 

economice.  
 
3. Economia verde a Chinei – un  model de urmat? 
 
Economia verde din China și-a început dezvoltarea lent și mai târziu decât 

în alte state și totuși rezultatele ultimilor ani sunt promițătoare. Succesul acestei 
țări se pare că stă în spatele investițiilor în cercetare care au propulsat-o spre 
rezultate pozitive și creștere economică chiar și pe timp de criză economică. În 
anul 2010, puterea instalată a turbinelor eoliene din China a fost pe primul loc 
în lume. Se pare că valorificarea energiei solare, spre exemplu, a plasat-o în 
primele locuri în acest domeniu la nivel mondial. Autorităţile chineze vor aloca 
direct în anii 2011-2020, în total 5.000 de miliarde de yuani, pentru dezvoltarea 
sectoarelor de energie: eolian, solar, biologic şi hidroenergetic ca să satisfacă 
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necesităţile producţiei şi ale vieţii de zi cu zi a populaţiei, cu energiile de tip 
nou. (10) 

Se pare că investițiile acestei țări se îndreaptă până în 2015 spre suma de 
313 miliarde de dolari americani pentru a promova emisiile reduse de carbon, 
conform Xinhuanet. Investiția va contribui la reducerea consumului de energie 
pe unitate de produs intern brut în China cu 16 % la sfârșitul anului 2015, 
comparativ cu nivelul anului 2010, conform declarației lui Xie Zhenhua, 
vicepreședinte al Comisiei Naționale de Dezvoltare și Reformă. Pe parcursul 
ultimilor cinci ani până în 2010, consumul de energie pe unitate de PIB a scăzut 
cu 19,1 %.(11) 

În următorii cinci ani, China va dezvolta proiecte de economie circulară, 
va stabili 100 de baze demonstrative pentru utilizarea resurselor de zbor și va 
lansa programe pilot privind emisiile reduse de carbon în cinci provincii și opt 
orașe, a mai precizat Xie Zhenhua.(12) 

Rezultatele acestei țări nu sunt întâmplătoare. Chiar și după criza 
economică, se pot observa diferențe între rezultatele din Europa și cele din 
Asia. În Asia există o creștere continuă (+8,7%), determinată de creșterea 
economică din China (+10%), în timp ce în zona euro se poate observa o 
creștere estimată de 1%.(13) 

China este o țară devoratoare de energie prin faptul că reprezintă cel mai 
mare producător și consumator de cărbune, se află pe locul al doilea în 
consumul de petrol și pe locul al cincilea în producția de ulei. Perspectivele sale 
privesc intenția de a domina industria regenerabilă la nivel mondial.  

Pentru a favoriza creșterea locurilor de muncă, China și-a concentrat 
atenția asupra fondurilor de investiții direcționate spre energia verde, ca bază a 
dezvoltării la nivel global. Printre obiectivele Chinei se enumeră diversificarea 
surselor de energie pe piața verde, alături de consolidarea poziției de lider 
privind cota de piață pentru produsele high-tech. 

Centrul Harvard Kennedy School Belfer a realizat un studiu prin care a 
evidențiat faptul că țările emergente și China își coordonează și își sprijină 
sectorul energetic prin întreprinderi aflate în proprietatea guvernului. 

Acest studiu a acoperit țări ca Brazilia, China, India, Mexic, Rusia și 
Africa de Sud și s-a constatat că până în anul 2020 se vor investi în surse 
regenerabile de energie sume fabuloase pentru a crea noi locuri de muncă și 
pentru a crește exporturile. Alături de aceste rezultate, investițiile vor fi legate și 
de efecte pozitive asupra mediului și resurselor naturale prin reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră. 

Încă din anul 1999,  China a realizat cam 1 % din celulele fotovoltaice 
plasate în panouri solare pentru a genera electricitate. În 2009, China are o cotă 
de piață de 40 % pe acest segment. Companiile din China estimează că vor 
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realiza mai mult de jumătate din panourile solare în anul 2011 și aproape 80 % 
din unitățile solare care produc apă caldă. China se pregătește de exporturi 
masive de turbine eoliene de mare putere, pe care intenționează să le 
comercializeze la prețuri mai mici decât ale producătorilor occidentali. 

Această țară vizează o poziție de lider în ceea ce privește energia verde, 
putând fi considerată o rivală de temut pe piața exporturilor. Succesul acestei 
țări se datorează costurilor reduse ale forței de muncă, alături de investițiile în 
educație, tehnologie, sisteme de comunicație și de transport.  

Nu există doar opinii pozitive în ceea ce privește economia verde practicată 
în China. În lucrarea „When a Billion Chinese Jump: How China Will Save 
Mankind-or Destroy It” (Când sar un miliard de chinezi: Cum va salva China 
omenirea - sau o va distruge, n.r.), autorul Jonathan Watts, corespondent al The 
Guardian, avertizează că problemele care s-au creat în China s-ar putea să nu mai 
găsească soluție. În opinia acestuia, ceea ce a văzut în China nu este îmbucurător 
pentru omenire, susținând că ceea ce spune despre economia verde către care se 
îndreaptă China nu este decât o generalizare greșită.  

Un exemplu în acest sens relatat în lucrare prezintă copii dintr-o provincie 
a Chinei care aleg toate părțile care pot fi refolosite de la toate plăcile de bază 
din calculatoarele lumii. În această selecție reciclabilă, copiii se pot îmbolnăvi 
de la emisiile de gaze toxice fiind nevoiți să poarte măști tot timpul pentru a se 
feri de gunoaiele toxice. Cei care se opun activităților sunt arestați pentru ca 
ciclul să continue.  

Marile râuri din Asia au început să sece și se estimează că două treimi din 
ele vor dispărea până în 2050, datorită  topirii accelerate a ghețarilor din 
Himalaya. Aceste exemple pot continua, însă în ciuda tuturor criticilor, China a 
demonstrat că gestionează problematica deșeurilor prin rezultatele excepționale 
în domeniul economiei verzi. Acestea au propulsat-o în primele locuri și au 
adus înregistrări pozitive pe toate planurile. 

Politicile de susținere a exportatorilor și politicile preferențiale în materie 
fiscală în sectoarele de muncă intensivă și de tehnologie de vârf au atenuat 
efectele crizei, ajutând China să înregistreze rezultate mai bune față de alte țări. 

 
Concluzii 
 
Tranziția către o economie verde presupune practicarea unei economii 

bazate pe politici și investiții care să facă legătura între dezvoltarea economică, 
biodiversitate, ecosistem, schimbările climatice, sănătatea și bunăstarea 
populației pe termen mediu și lung. Aceste premise trebuie conectate între ele 
pentru a obține dezvoltarea durabilă – considerată baza reluării creșterii 
economice la nivel global.  
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Trecerea către economia verde implică o preocupare adecvată axată pe 
cunoaștere, cercetare și inovare care să creeze un cadru propice menit să 
favorizeze dezvoltarea durabilă pe termen lung. 

În condițiile actuale economice, în care încă se resimt efectele postcriză, 
Uniunea Europeană simte pulsul evenimentelor viitoare ce pot marca traiectoria 
către care se îndreaptă statele lumii și încearcă să se implice cât mai mult în 
vederea găsirii unor soluții ce pot fi adoptate și adaptate atât la nivel central, cât 
și la nivel local. 

Uniunea Europeană urmărește o reînnoire a activității de dezvoltare 
durabilă la nivel mondial prin: definirea și aplicarea aspectelor diverse ale 
economiei verzi, ecologice; asistență financiară și de transfer de tehnologie și 
de know-how (mai ales pentru țările în curs de dezvoltare); fundamentarea 
diverselor aspecte ale guvernanței în domeniul dezvoltării durabile; implicarea 
întregii societăți din Europa pentru optimizarea viziunii de la Rio și acordarea 
sprijinului politic necesar. 

Noul sistem economic care se bazează pe dezvoltarea durabilă se pare că 
va deveni soluția pentru depășirea problemelor de mediu, economice și sociale, 
vizând totodată gestionarea crizei și a efectelor acesteia. În acest sens, este 
nevoie de luarea unor măsuri prin utilizarea unor politici adecvate care să 
creeze condiții de susținere a creșterii economice și de reducere a sărăciei. 

Economia verde presupune a utiliza resursele naturale, energia și noile 
tehnologii alături de metode de producție nepoluante în scopul de a favoriza 
creșterea economică și crearea de locuri de muncă noi. Prin acest concept, este 
nevoie de crearea unor noi modele de consum și producție durabile, care să nu 
forțeze ecosistemul. Dezvoltarea durabilă presupune dinamism, necesită 
schimbări permanente, adaptare și cercetare, toate aceste elemente fiind strâns 
legate de conservarea mediului înconjurător și de o utilizare corespunzătoare a 
resurselor naturale.  

China este o țară devoratoare de energie prin faptul că reprezintă cel mai 
mare producător și consumator de cărbune, se află pe locul al doilea în 
consumul de petrol și pe locul al cincilea în producția de ulei. Pentru a favoriza 
creșterea locurilor de muncă, China și-a concentrat atenția asupra fondurilor de 
investiții direcționate spre energia verde, ca bază a dezvoltării la nivel global. 
Printre obiectivele Chinei se enumeră diversificarea surselor de energie pe piața 
verde, alături de consolidarea poziției de lider privind cota de piață pentru 
produsele high-tech. 

China a demonstrat că gestionează problematica deșeurilor prin 
rezultatele excepționale în domeniul economiei verzi. Acestea au propulsat-o în 
primele locuri și au adus înregistrări pozitive pe toate planurile. China poate fi 
privită ca un model de urmat mai ales în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, 
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deși modul în care realizează reciclarea unor deșeuri este controversat în rândul 
multor specialiști care se tem de efecte negative pe termen lung. 

 
 
 
 

 Note 
 

(1) Vezi Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - 
Development and International Co-operation: Environment, UN Documents Cooperation 
Circles, the NGO Education Committee of the Conference of NGOs. 

(2) Conferința ONU pentru Dezvoltare Durabilă din anul 2012 se va organiza la Rio de Janeiro 
în perioada 4-6 iunie. 

(3) Comunicarea Comisiei Europene cu privire la orientările adoptate pentru pregătirea 
terenului pentru poziţia UE în cadrul Conferinţei „Rio+20” a ONU privind dezvoltarea 
durabilă, care se va desfăşura la Rio de Janeiro în iunie 2012. 

(4) Facem referire la cartea lui J. Stiglitz, În cădere liberă, apărută la Editura Publica, 
Bucureşti, 2010. 

(5) Jurnalul oficial al Uniunii Europene,  2011/C 48/12. 
(6) Conform „Harmonised unemployment rate by gender” – total, Eurostat, august 2011. 
(7) Vezi „Employment rate by gender, age group 15-64”, Eurostat, septembrie 2011. 
(8) Bloomberg este o agenție de știri americană specializată în sondaje, prezentă în peste 126 de 

țări. 
(9) În conformitate cu Jurnalul oficial al Uniunii Europene, 2011/C 48/12. 
(10) În conformitate cu Jurnalul oficial al Uniunii Europene, 2011/C 48/12. 
(11) În conformitate cu Jurnalul oficial al Uniunii Europene, 2011/C 48/12. 
(12) Facem referire la declarația lui Xie Zhenhua- vice-președintele Comisiei de Dezvoltare 

Națională și Reformă din data de 17 iulie 2011. 
(13) Vezi Raportul OECD publicat în data de 15 iunie 2011. 
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