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INTRODUCERE

INTRODUCERE

Globalizarea este un termen din ce în ce mai utilizat , având
percepţii şi sensuri diferite, acesta fiind cuvântul cheie în cadrul
economiei contemporane.
Globalizarea este un termen folosit pentru a identifica un
fenomen mondial nou, de contopire a pieţelor de consum, a
factorilor de producţie, a muncii, a tehnologiei, a capitalului şi, de
asemenea, a capitalului natural.
Efectele globalizării şi, în special, cele determinate de acţiunile
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, au determinat o puternică
rezistenţă la proces din partea oamenilor şi a organizaţiilor
neguvernamentale din lume. Aceste nemulţumiri s-au manifestat
pregnant la Seattle în 1999, când peste cincizeci de mii de
manifestanţi şi-au exprimat dezacordul cu globalizarea şi au
încercat să atragă atenţia asupra efectelor pe care acest proces le
implică.
Unul dintre principiile propuse de Organizaţia Mondială a
Comerţului este liberalizarea comerţului, în sensul că statele
trebuie să reducă barierele comerciale, precum taxele vamale şi să
permită fluidizarea comerţului, dar măsura în care aceste bariere
vor fi reduse este un lucru care intră în competenţa guvernelor să
negocieze între ele.
Ţările industrializate sunt mari consumatoare de minerale,
deţinând peste 90% din importurile de bauxită, 100% din
importurile de nichel, peste 80% din importurile de zinc şi
aproximativ 70% din cele de cupru, fier, mangan şi plumb. Ţările în
curs de dezvoltare sunt sursa unei mari părţi din producţia minerală
mondială şi suportă problemele ecologice asociate.
Pentru alţi capitalişti, noile activităţi aducătoare de profit
includeau plasarea banilor mai mult în investiţii financiare şi mai
puţin în cele industriale. Motivul evident era acela al obţinerii unor
profituri mai mari într-un timp mai scurt şi, în plus, nu trebuiau
să-şi facă griji faţă de creşterea preţului la petrol, cărbune, oţel
etc.
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Capitalul financiar nu produce nimic util şi, practic, se rezumă
la mişcarea banilor în cadrul economiei mondiale, speculând
fluctuaţiile în cadrul cursurilor valutare, preţul pământului şi al
dobânzilor. Decât să construiască sau să producă ceva, capitalul
financiar presupune obţinerea profitului din vânzarea şi
cumpărarea bunurilor – inclusiv a banilor – şi realizarea unui câştig
mai mare într-o perioadă de timp mai scurtă.
Procesul de globalizare este caracterizat prin slăbirea
controlului statului într-o serie de sectoare ale vieţii economice şi
sociale: finanţe, informatică, transportul bunurilor, serviciile
ecologice şi mişcările populaţiei. În al doilea rând, pârghiile
globalizării au dus la fragmentarea statelor şi a societăţilor,
creşterea gradului de violenţă şi conflicte civile, marginalizarea
unor grupuri întregi în cadrul unor societăţi speciale şi chiar a unor
state în cadrul economiei globale.
Globalizarea poate fi şi benefică, dacă privim la puterea pe care
o oferă tehnologiile moderne de comunicare şi informaţie, la
reţelele de calculatoare; astfel oricine are acces la un calculator
poate accesa cu uşurinţă şi biblioteci, baze de date, ştiri de ultimă
oră. Nu există o singură sursă pentru aceste informaţii şi, practic nu
există un mod de a controla acest fenomen. Dacă informaţia şi
cunoştinţele, în general, reprezintă putere, atunci accesul la
putere este mai echitabil şi unui număr mai mare de oameni decât
oricând în istoria umanităţii.
Pe măsură ce intrăm în noul mileniu, economia mondială şi
lumea naturală sunt în situaţii precare, ambele generând teama
faţă de apariţia la orizont a unei ere de instabilitate globală.
Economia mondială a explodat la limita planetei, în cursul secolului
al XX-lea. Acum a venit timpul să se construiască structurile de
guvernare internaţională necesare pentru a se asigura ca economia
mondială a secolului al XXI-lea să satisfacă aspiraţiile oamenilor
spre un viitor mai bun, fără a se distruge ţesătura naturală care stă
la baza vieţii însăşi.
Forţa antidemocratică este reprezentată de capacitatea pieţelor
financiare mondiale de a limita opţiunile unui guvern. Politica
social-democrată este privită ca o politică nefavorabilă pentru
climatul investiţional. Efectele pe care le poate provoca piaţa
financiară mondială asupra cursului de schimb a dobânzilor pot
duce la înrăutăţirea situaţiei economice a unei ţări. Astfel apostolii
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noii economii globale laudă abilitatea capitalului de a penaliza
anumite politici „nepotrivite”.
Dezvoltarea tehnologiei în ultimele două decenii, în special în
domeniul calculatoarelor, a însemnat că informaţiile, comunicaţiile
şi transporturile au devenit mult mai rapide şi implică mai multe
ţări de pe Glob. Această nouă tehnologie a fost folosită de către
corporaţii pentru a –şi mări investiţiile şi activităţile peste graniţele
statelor în care se află şi, bineînţeles, pentru a-şi mări profiturile.
Din această cauză unii au definit globalizarea ca un „capitalism în
era electronicii”. Dar, bineînţeles că fenomenul în sine reprezintă
mult mai mult.
În ultimii cincizeci de ani, investiţiile corporaţiilor din Europa,
America de Nord şi Asia de Sud-Est au crescut cu mult faţă de
perioada precedentă. De fapt, aceste investiţii au fost făcute, în
mare parte, de către societăţi din Marea Britanie, Franţa,
Germania, SUA, Canada şi Japonia. Aceste corporaţii au devenit
mai puternice şi au jucat un rol mai mare în economia mondială, în
timp ce produsele lor au ajuns să domine pieţe din întreaga lume.
Aceste societăţi, cunoscute sub numele de societăţi transnaţionale
sau multinaţionale s-au mărit şi şi-au crescut substanţial puterea în
ultima perioadă.
Principalii „funcţionari publici internaţionali” pentru acest
fenomen sunt socotiţi a fi Banca Mondială şi Fondul Monetar
Internaţional, ca şi instituţii financiare şi Organizaţia Mondială a
Comerţului.
Banca Mondială este cea mai mare sursă de finanţare pentru
dezvoltare, oferind anual peste 16 miliarde de dolari statelor
cliente. Banca îşi foloseşte resursele financiare, personalul calificat
şi cunoştinţele acumulate pentru a ajuta ţările în dezvoltare în
realizarea unei creşteri sănătoase, stabile şi de durată, acestea
contribuind la lupta pe care o Bancă o duce împotriva sărăciei pe
planetă.
Odată cu creşterea interdependenţelor între statele lumii, o mai
mare competitivitate se va afirma, prin simplul fapt că vor exista
mai mulţi participanţi la joc, aşa cum cere şi teoria sistemului de
piaţă. Dar, dacă avem în vedere şi considerentul istoric, conform
căruia au existat discrepanţe mari între nivelurile de dezvoltare a
ţărilor şi a puterii lor economice se poate obiecta că „noul” proces
de globalizare este o nouă formă de colonialism, deoarece la ora
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actuală în lume sunt doar câteva state care, în trecut, au
beneficiat de aportul coloniilor şi se poate spune că au
mentalitatea deja formată, iar acum sunt cele mai dezvoltate ţări.
Din interiorul acestor ţări provin cele mai multe societăţi
transnaţionale care pot să-şi vândă produsele în toată lumea
mărindu-şi astfel şi mai mult profiturile.
În faza actuală a globalizării rolul guvernelor este de a se
asigura ca economia proprie să nu devină aservită. Se pune
accentul pe competitivitatea firmelor naţionale, pe pieţe externe
şi aceasta nu doar în cazul în care se urmăreşte exportul şi chiar pe
pieţele interne, unde pătrund produse din import mai ieftine şi mai
bune din punct de vedere calitativ. Nesiguranţa pieţelor de capital
şi totodată strânsa legătură care există între acestea la nivel global
este o altă provocare de rezolvat pentru artizanii globalizării.
Resursele pe care le oferă planeta se află în continuă scădere, iar
omenirea se dezvoltă atât ca număr, cât şi ca nevoi. O societate de
consum globală este dorită de toată lumea, dar se întrezăreşte un
sfârşit pentru exploatarea neraţională a resurselor.
Cercetările în domeniul hranei şi, în special, organismele
modificate genetic (OMG), sunt tehnologii periculoase, care nu şiau dovedit compatibilitatea cu mediul şi cu diversitatea existentă,
dar care sunt folosite în scopuri comerciale. Folosirea pe scară
globală a pesticidelor şi a altor substanţe „greu digerabile” de
mediu conduc doar la un rezultat pe termen scurt, cu efecte
negative în viitorul nu aşa de îndepărtat pe cât îl credeam.
Uniunea Europeană şi SUA se confruntă, deocamdată, cu
probleme comerciale deosebite, cum ar fi: interzicerea de către UE
a comercializării cărnii de vită produsă cu hormoni de creştere.
Această lege cade însă sub incidenţa acordurilor din cadrul
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, unde este considerată barieră
netarifară în calea comerţului liber. Inspirată de preocuparea
publică legată de efectele organismelor modificate genetic asupra
sănătăţii şi a mediului, legislaţia adoptată de UE solicită
etichetarea adecvată a tuturor produselor alimentare care conţin
soia sau porumb modificate genetic. Alte ţări, ca Australia, Brazilia,
Japonia şi Coreea de Sud procedează şi ele la fel în prezent. O
gamă largă de produse alimentare realizate de companii americane
– printre care pâine, uleiuri de salate şi îngheţate – conţin
organisme modificate genetic. În schimb, mulţi producători
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europeni nu utilizează OMG-uri. Companiile americane se plâng că
cerinţele de etichetare reprezintă bariere comerciale, iar
guvernele SUA şi Canada susţin acelaşi punct de vedere la nivelul
Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi a altor foruri internaţionale.
Aşa cum am mai precizat, se observă o oarecare regionalizare a
zonelor economice. Probabil că este o etapă a procesului de
globalizare.
Un alt tip de globalizare este rezultatul acţiunilor umane şi a
catastrofelor naturale care ameninţă supravieţuirea speciilor
existente şi chiar baza dezvoltării viitoare a umanităţii. Există o
problemă globală a degradării mediului, defrişărilor, a poluării
atmosferei şi a oceanelor, răspândirea epidemiilor şi a pericolelor
politice şi sociale ridicate de mişcări neprevăzute ale populaţiei pe
glob. Asemenea probleme nu pot cădea în sarcina unui singur stat.
Ele nu pot fi rezolvate de un singur stat. Aceste probleme globale
ale umanităţii necesită atenţia şi efortul întregii umanităţi în
vederea rezolvării lor, elaborarea unor norme, standarde cum ar fi
acorduri globale privind măsurile de control a poluării şi alte
acorduri care să implice statele lumii.
Globalizarea a devenit un cuvânt comun, dar are semnificaţii
foarte diferite pentru fiecare. Pentru unii, este sinonim cu
creşterea corporaţiilor internaţionale, ale căror operaţii ample
transced graniţele şi interesele naţionale. Pentru alţii, termenul
este strâns legat de revoluţia informatică, de mobilitatea banilor,
ideilor şi de locurile de muncă pe care au putut să le ofere
calculatoarele şi alte tehnologii noi. Globalizarea semnifică un
proces complex de transformări ale structurii societăţii în care
numeroase forţe întreţesute fac ca graniţele naţionale să fie mai
permeabile decât înainte, în creşterea comerţului a investiţiilor, a
călătoriilor şi a reţelelor de calculatoare.
Un rol din ce în ce mai mare îl joacă asociaţiile pentru protecţia
mediului şi organizaţiile neguvernamentale. Printre multele
realizări ale acestora din urmă, educarea milioanelor de oameni, în
ceea ce priveşte problemele de mediu şi utilizarea eficientă a
puterii unor cetăţeni informaţi, conduce la străpungerea valului de
secretomanie care acoperă mult prea des negocierile internaţionale
şi luarea deciziilor în cadrul corporaţiilor. Succesele recente ale
acestor organizaţii includ expunerea deficienţelor de mediu ale
unui Acord Multilateral asupra Investiţiilor şi blocarea sa ca şi
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încetinirea introducerii organismelor modificate genetic în lumea
întreagă, până în momentul în care vor fi mai bine înţelese
efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului.
Acum patruzeci de ani, fotografiile Pământului, realizate din
spaţiu de către expediţiile Apollo, au produs o impresie de neşters
asupra tuturor celor care au observat că deşi este împărţită de
graniţe politice, planeta noastră este unită prin sistemele ecologice.
Aceste fotografii au inspirat organizarea primei Zile a Pământului
care a motivat, la rândul ei, numeroase ţări să adopte legi
ecologice şi să creeze ministere ale mediului. A venit timpul să se
declanşeze o adevărată avalanşă a suportului faţă de reformele
internaţionale necesare pentru a proteja sănătatea planetei în noul
mileniu şi în acest mod să ne asigure şi existenţa ca civilizaţie,
dacă nu ca şi mozaic cultural.
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Omul a căutat să cunoască mediul, să-i folosească însuşirile
pentru adăpostire şi apărare, pentru procurarea hranei şi a
materialelor necesare vieţii lui. A devenit conştient de ceea ce se
află în jurul său, punând în balanţă avantajele şi restricţiile
locurilor în care trăia pentru asigurarea satisfacerii propriilor
trebuinţe.
De la apariţia omului preistoric până în prezent s-au produs
multe modificări în peisajul geografic al Globului, unele din cauze
naturale, altele datorate intervenţiei omului. De la schimbările
minime în vremurile străvechi, la cele ale omului preistoric care a
trecut la agricultură se ajunge la marile schimbări care s-au produs
în ultimele două veacuri, datorită industriei, înmulţirii tot mai
accentuate a populaţiei, aglomerării crescânde a locuitorilor în
mari centre urbane, creşterii densităţii căilor de transport,
defrişărilor pe mari întinderi, deversării de substanţe toxice în
apele curgătoare sau eliminării lor în atmosferă, toate acestea
transformând mediul natural într-un mediu specific omului, un
mediu umanizat.
Mediul reprezintă o îmbinare extrem de complexă de
elemente naturale întrepătrunse şi dinamic corelate între ele, la
care se adaugă, în multe locuri, construcţii omeneşti care modifică
peisajul natural primordial în decursul evoluţiei istorice. Acestea
pot fi grupate în: elemente primare, elemente derivate şi
elemente antropice. Dintre cele primare fac parte atmosfera,
apele, teritoriul.
Atmosfera reprezintă un amestec de gaze care înconjoară
Globul pământesc, ca un văl, menţinut de forţa de gravitaţie.
Prezintă o structură stratificată funcţie de compoziţia chimică, dar
şi de proprietăţile fizice. Asigură izolarea termică, faţă de
radiaţiile nocive vieţii şi constituie sediul principalelor procese care
determină particularităţile climatului global.
CHidrosfera participă direct la caracterizarea mediului, dar şi a
vieţii. Cea mai mare parte a sa intră în componenţa mărilor şi
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oceanelor, constituind mediul de viaţă primordial, şi unul din cele
mai complexe în prezent. Apa de mare cuprinde în disoluţie săruri
care însumează, în medie, 35%. O mică parte din apele Globului
este imobilizată în gheţarii ţinuturilor polare şi în cei de pe munţii
înalţi. Numai 0,62% reprezintă apele continentale de suprafaţă şi
apele subterane. Restul de 0,03% se află în vaporii din atmosferă,
umiditatea din sol şi apa din organismele vii.
Litosfera. Scoarţa terestră a suferit transformări continue. Ea se
reazemă pe magmă, care este constituită din materie vâscoasă. În
total, uscatul acoperă 29% din suprafaţa Globului. Pe uscat s-au
înălţat şiruri de munţi, podişuri, dar şi etajul câmpiilor. Uscatul nu
constituie numai un suport pentru desfăşurarea vieţii omului şi a
altor specii adaptate utilizării oxigenului din atmosferă, dar
reprezintă şi principalul depozit al resurselor minerale. Dintre
componentele derivate fac parte: vegetaţia, fauna, solurile.
Biosfera numără circa 1,5 milioane de specii animale şi
jumătate de milion de specii vegetale. Vegetaţia, plantele nu sunt
numai unele din componentele vizibile, care imprimă caractere
specifice mediului, dar şi o constituentă care imprimă
funcţionalitatea economică a diverselor teritorii, deoarece ea
reprezintă sursă de hrană, de combustibili şi de materiale de
construcţie, de adăpostire a aşezărilor omeneşti etc. În funcţie de
asocierea formaţiunilor vegetale se identifică următoarele biomuri:
pădure, savană, pajişti şi deşert. Dacă plantele, fiind fixate prin
rădăcini de locul din care-şi procură "hrana", au areale mai stabile
şi sunt mai direct expuse condiţiilor climatice, animalele, putânduse deplasa şi adăposti, pot suporta variaţii mai mari de climă având
astfel posibilitatea extinderii mai mari a arealului de viaţă.
Solul, ca un strat dinamic în cuprinsul căruia se desfăşoară
numeroase şi foarte complexe procese chimice, fizice şi biologice,
prezintă anumite proprietăţi specifice care îl diferenţiază clar de
substratul rocilor pe care s-a format. În alcătuirea solului intră
particule anorganice din alterarea rocilor din suport, particule
organice rezultate din substanţe vegetale şi animale descompuse şi
apă.
Dintre componentele antropice fac parte: aşezările omeneşti,
culturile agricole, creşterea animalelor, obiectivele industriale,
reţeaua căilor de comunicaţii. Pornind de la necesitatea adăpostirii,
omul în expansiunea sa teritorială, a împânzit suprafaţa

oceanelor, constituind mediul de viaţă primordial, şi unul din cele
mai complexe în prezent. Apa de mare cuprinde în disoluţie săruri
care însumează, în medie, 35%. O mică parte din apele Globului
este imobilizată în gheţarii ţinuturilor polare şi în cei de pe munţii
înalţi. Numai 0,62% reprezintă apele continentale de suprafaţă şi
apele subterane. Restul de 0,03% se află în vaporii din atmosferă,
umiditatea din sol şi apa din organismele vii.
Litosfera. Scoarţa terestră a suferit transformări continue. Ea se
reazemă pe magmă, care este constituită din materie vâscoasă. În
total, uscatul acoperă 29% din suprafaţa Globului. Pe uscat s-au
înălţat şiruri de munţi, podişuri, dar şi etajul câmpiilor. Uscatul nu
constituie numai un suport pentru desfăşurarea vieţii omului şi a
altor specii adaptate utilizării oxigenului din atmosferă, dar
reprezintă şi principalul depozit al resurselor minerale. Dintre
componentele derivate fac parte: vegetaţia, fauna, solurile.
Biosfera numără circa 1,5 milioane de specii animale şi
jumătate de milion de specii vegetale. Vegetaţia, plantele nu sunt
numai unele din componentele vizibile, care imprimă caractere
specifice mediului, dar şi o constituentă care imprimă
funcţionalitatea economică a diverselor teritorii, deoarece ea
reprezintă sursă de hrană, de combustibili şi de materiale de
construcţie, de adăpostire a aşezărilor omeneşti etc. În funcţie de
asocierea formaţiunilor vegetale se identifică următoarele biomuri:
pădure, savană, pajişti şi deşert. Dacă plantele, fiind fixate prin
rădăcini de locul din care-şi procură "hrana", au areale mai stabile
şi sunt mai direct expuse condiţiilor climatice, animalele, putânduse deplasa şi adăposti, pot suporta variaţii mai mari de climă având
astfel posibilitatea extinderii mai mari a arealului de viaţă.
Solul, ca un strat dinamic în cuprinsul căruia se desfăşoară
numeroase şi foarte complexe procese chimice, fizice şi biologice,
prezintă anumite proprietăţi specifice care îl diferenţiază clar de
substratul rocilor pe care s-a format. În alcătuirea solului intră
particule anorganice din alterarea rocilor din suport, particule
organice rezultate din substanţe vegetale şi animale descompuse şi
apă.
Dintre componentele antropice fac parte: aşezările omeneşti,
culturile agricole, creşterea animalelor, obiectivele industriale,
reţeaua căilor de comunicaţii. Pornind de la necesitatea adăpostirii,
omul în expansiunea sa teritorială, a împânzit suprafaţa

16

16

continentelor cu aşezări mari sau mici care introduc o notă proprie
de înfrumuseţare sau urâţire a peisajului natural. Prin activităţile
sale el a extins până departe de propria-i locuinţă însemnele
prezenţei umane.
Viaţa este dependentă de mediu; factorii viaţă şi mediu sunt
inseparabili, legătura fiind exprimată generic prin forme biotice,
iar fiziologic prin schimburile de substanţe dintre viaţă şi mediu.
Există adeseori o dependenţă între natură, mediu şi organism;
astfel particularităţile mediului se regăsesc în specificul
configuraţiei organismului dat. Viaţa depinde de numeroşi factori
de mediu; este imposibilă constituirea unui sistem de forme biotice
atotcuprinzător. Sunt necesare mai multe sisteme de forme biotice,
atât la plante, cât şi la animale.
Geosistemul planetar cuprinde toate aceste elemente, care prin
interacţiunea lor complexă au generat şi au susţinut efectul
emergent reprezentat de viaţă. Conceptul de geosistem este
definit iniţial de Soceava (1975) ca fiind “…un sistem deschis, un
întreg alcătuit din elementele corelate ale naturii, supus legilor
acesteia, acţionând în învelişul geografic. El suferă din partea
societăţii omeneşti influenţele cele mai diverse, care transformă
considerabil elementele sale şi întregul sistem. Aceste influenţe
afectează structura proceselor naturale şi astfel conferă
geosistemelor o calitate nouă. Totuşi sursele de influenţă
economice şi sociale nu fac parte din acestea. În orice condiţii
geosistemul rămâne o categorie de ordin natural”. Detaşarea
naturalistă de componentele economice şi sociale se va menţine şi
în abordări ulterioare, dar începând cu F.Taillefer geosistemul
“integrează omul sau mai degrabă societatea, considerată ca şi un
agent natural…”.
“Geosistemul” trebuie să fie un termen atât de general şi
cuprinzător, încât să se poată identifica cu unităţi de nivel local
sau de extensiune planetară, să includă atât un teritoriu propriu-zis,
cât şi numai un anumit circuit geografic (energetic, al apei, al
aerului) sau un înveliş geografic (litosfera, geosfera etc.).
În concluzie, denumim geosistem orice unitate teritorială pe
care relaţiile dintre elementele geografice componente, înscrise
într-o structură funcţională proprie, o individualizează ierarhic în
timp şi spaţiu geografic, printr-o fizionomie peisagistică specifică
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şi un anumit grad de potenţialitate energetică şi de productivitate
biologică.1
Legătura acestei entităţi cu viaţa este sugerată de însăşi
finalitatea proceselor de interacţiune pe care le comportă.
Parametrii calităţii teritoriului sunt concretizaţi de: apă, aer curat,
sol fertil etc., adică tot ceea ce depinde de funcţionalitatea
spaţiului geografic respectiv. Mediul poate fi considerat, în
înţelesul său geografic, ca o dimensiune a încărcăturii peisajului cu
resurse de viaţă. Nu există peisaj, geosistem, care să nu se
constituie şi ca un anumit tip de mediu; după cum nu există tip de
mediu geografic care să dispună de calităţi de viaţă în afara
peisajului, a funcţionalităţii sale geosistemice.
Pe lângă calitatea de unitate producătoare de resurse,
geosistemul devine, totodată, un mediu pentru tot ceea ce
reprezintă componentul său emergent de vârf, viaţa, constituinduse, în acest sens, ca ecosistem. Prin complexitatea sa mult mai
profundă, geosistemul se poate confunda cu ecosistemul, dar ele se
completează unul pe altul, diferenţierea decurgând din faptul că:
Ecosistemul are caracter biocenotic (structură bipolară,
formată din vieţuitoare şi mediu), iar geosistemul are
caracter policentric, unde fiecare component (relief, aer,
apă, sol etc.) are un rol esenţial în structura respectivă;
Mediul, în cazul ecosistemului, joacă rolul unui cadru de
viaţă, iar pentru geosistem este un organism sistemic, în
care totul funcţionează ca un sistem;
Relaţiile dintre “mediul natural” şi organisme sunt pentru
ecosistem trofice, iar în cadrul geosistemului acestea devin
izvorul resurselor de viaţă (produc solul, aerul, apa etc.);
Organizarea ierarhică a ecosistemelor are în vedere numai
organismele, pe când cea geosistemică, întregul complex
teritorial;
Ecosistemul se constituie ca o unitate a prezentului, iar
geosistemul poartă în caracterele sale întreaga-i istorie, este
rezultatul unei evoluţii continue.
Şi geosistemul şi ecosistemul pun pe primul plan
funcţionalitatea şi vizează în mod deosebit viaţa. Omul a început
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să selecteze ce îi trebuie din ambianţa naturală. El a preluat masiv
resurse de mediu, mijloace de construcţie a unor structuri
tehnicosociale proprii, pe care le-a suprapus şi le-a integrat mai
mult sau mai puţin bine, structurilor naturale ale geosistemului.
Schimbarea atitudinii faţă de mediu presupune cunoaşterea
anumitor reguli de comportament practic, necesită o anumită
comportare etică faţă de raporturile dintre suportul ecologic şi
elementele biotice.

să selecteze ce îi trebuie din ambianţa naturală. El a preluat masiv
resurse de mediu, mijloace de construcţie a unor structuri
tehnicosociale proprii, pe care le-a suprapus şi le-a integrat mai
mult sau mai puţin bine, structurilor naturale ale geosistemului.
Schimbarea atitudinii faţă de mediu presupune cunoaşterea
anumitor reguli de comportament practic, necesită o anumită
comportare etică faţă de raporturile dintre suportul ecologic şi
elementele biotice.

1.2 Funcţionalitatea mediului – sistemele ecologice

1.2 Funcţionalitatea mediului – sistemele ecologice

Efectul de distorsionare a relaţiei omului cu mediul, determinat
de intensificarea eforturilor productive, se manifestă din ce în ce
mai puternic, ducând la adâncirea stării conflictuale dintre
societate şi Natură. Sfera economicului, fiind cea care motivează
oricare din acţiunile umane, impune o reformulare a teoriei
economice, „o intrare în adâncuri”, aşa cum sugerează, cu o
deosebită acuitate P.Bran în lucrarea Economica valorii. Acest
demers reprezintă, în fapt, o analiză a fenomenului de obţinere a
valorii în care să se asigure considerarea legilor naturii în ierarhia
lor cuvenită de principii universale, asupra cărora omul nu poate
acţiona.
Cunoaşterea, cercetarea legilor naturii, a motivaţiei propriei
acţiuni au constituit principalul „atu” al fiinţei umane în raport cu
restul lumii vii în câştigarea unui avantaj competitiv major.
Fenomenul activităţii economice nu constituie o excepţie; „omul se
va apropia de el, îl va măsura, îi va exterioriza aspectele
repetabile sub formă de legi, îi va căuta cauzele schimbărilor
cantitative şi calitative. Apoi va căuta metode şi instrumente care
să-l ajute să meargă mai rapid spre util şi eficace. Toate acestea
vor fi arhivate în cuprinsul ştiinţei economice…”2 A rezultat astfel
paradigma ştiinţei economice, respectând exigenţele unei astfel de
etape de a avea un „grup durabil de aderenţi” şi de a fi „suficient
de deschise, de neîncheiate pentru a lăsa soluţionarea multor
tipuri de probleme în sarcina acestui grup”. Această aliniere nu
aduce însă numai avantajele recunoscute ale rigorii ştiinţifice.
Pentru ştiinţa economică cu atât mai mult această „încătuşare” s-a
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dovedit nefastă, având în vedere „păcatul originar” al
desconsiderării realităţii fizice a Naturii. În lucrarea menţionată, se
subliniază faptul că a venit momentul unei schimbări radicale,
revoluţionare motivată de următoarele:
Paradigma veche şi depăşită este apărată de prestigiul
iniţiatorului (iniţiatorilor);
Paradigma veche este înrădăcinată în modul de gândire al
majorităţii specialiştilor şi al teoreticienilor;
Vechiul mod de gândire este comod; gândirea respectivă şi-a
format instrumentele practice de aplicare, şi-a creat
automatisme de interpretare, este prezentă în cărţi şi
manuale universitare şi şcolare. Modificarea cere foarte mult
efort.
Ştiinţa economică tradiţională, după care instituţiile economice
şi motivaţia oamenilor care sunt încadraţi în ele se modifică încet,
iar adevărul economic, odată stabilit, este (oare), ca în fizică, în
mare măsură imuabil? Dar, „instituţiile se modifică destul de
repede. Odată cu aceste schimbări vine o nouă informaţie, o nouă
optică. Ca urmare, rata de cădere în desuetitudine a cunoştinţelor
este mare.”3 Plăcerea de a fi comod duce , în cel mai bun caz, la
ridicol. Dar, întrucât este vorba de activitatea care ne asigură
existenţa, nu ne este permisă comoditatea.
Aici legătura dintre gândire şi acţiune este foarte strânsă,
„rateurile” ştiinţei se transformă în pierderi, în lipsă de eficienţă,
dereglări structurale, nivel de trai redus, condamnarea la inaniţie a
culturii şi progresului social al întregii ţări.
Analiza atitudinii omului faţă de natură se poate realiza pornind
de la aşa numita întrebare capcană: Este Natura în stare să facă
calculatorul de pe biroul dumneavoastră? Fireşte, răspunsul este
nu. De ce „fireşte”? Pentru că răspunsul dat în virtutea educaţiei
noastre, dar şi în virtutea aroganţei de „stăpân al Naturii”, cum ne
credem, nu poate fi decât nu. De ce nu? Pentru că în mintea
noastră întrebarea pusă nu găseşte alt răspuns! Să fie vorba de un
orgoliu al făuritorului de unelte – omul – care nu vrea să împartă cu
nimeni ceea ce crede că a făcut singur? Să fie vorba de ignoranţă

dovedit nefastă, având în vedere „păcatul originar” al
desconsiderării realităţii fizice a Naturii. În lucrarea menţionată, se
subliniază faptul că a venit momentul unei schimbări radicale,
revoluţionare motivată de următoarele:
Paradigma veche şi depăşită este apărată de prestigiul
iniţiatorului (iniţiatorilor);
Paradigma veche este înrădăcinată în modul de gândire al
majorităţii specialiştilor şi al teoreticienilor;
Vechiul mod de gândire este comod; gândirea respectivă şi-a
format instrumentele practice de aplicare, şi-a creat
automatisme de interpretare, este prezentă în cărţi şi
manuale universitare şi şcolare. Modificarea cere foarte mult
efort.
Ştiinţa economică tradiţională, după care instituţiile economice
şi motivaţia oamenilor care sunt încadraţi în ele se modifică încet,
iar adevărul economic, odată stabilit, este (oare), ca în fizică, în
mare măsură imuabil? Dar, „instituţiile se modifică destul de
repede. Odată cu aceste schimbări vine o nouă informaţie, o nouă
optică. Ca urmare, rata de cădere în desuetitudine a cunoştinţelor
este mare.”3 Plăcerea de a fi comod duce , în cel mai bun caz, la
ridicol. Dar, întrucât este vorba de activitatea care ne asigură
existenţa, nu ne este permisă comoditatea.
Aici legătura dintre gândire şi acţiune este foarte strânsă,
„rateurile” ştiinţei se transformă în pierderi, în lipsă de eficienţă,
dereglări structurale, nivel de trai redus, condamnarea la inaniţie a
culturii şi progresului social al întregii ţări.
Analiza atitudinii omului faţă de natură se poate realiza pornind
de la aşa numita întrebare capcană: Este Natura în stare să facă
calculatorul de pe biroul dumneavoastră? Fireşte, răspunsul este
nu. De ce „fireşte”? Pentru că răspunsul dat în virtutea educaţiei
noastre, dar şi în virtutea aroganţei de „stăpân al Naturii”, cum ne
credem, nu poate fi decât nu. De ce nu? Pentru că în mintea
noastră întrebarea pusă nu găseşte alt răspuns! Să fie vorba de un
orgoliu al făuritorului de unelte – omul – care nu vrea să împartă cu
nimeni ceea ce crede că a făcut singur? Să fie vorba de ignoranţă

3

Galbraith, J.K. (1982), Ştiinţa economică şi interesul public, Editura Politică,
Bucureşti, p.2.

3

Galbraith, J.K. (1982), Ştiinţa economică şi interesul public, Editura Politică,
Bucureşti, p.2.

20

20

