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REGLEMENTĂRILE DIRECTE şI INSTRUMENTELE 
ECONOMICE PENTRU PROTECţIA MEDIULUI

Natalia  COGоLNICEANU,
doctorandă, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Summary

Activităţile economice antrenează 
diferite tipuri de presiune asupra me-
diului dintre care vom enumera:

a) cererea (materii prime, energie, 
bunuri intermediare etc.);

b) f l u x u l  p o l u a n ţ i l o r  ş i  a l 
deşeurilor;

c) ocuparea spaţiilor naturale de 
şosele, depozite etc.

Aceste presiuni sunt оntr-o anumită 
măsură atenuate prin sisteme şi mecan-
isme de absorbţie (asimilarea deşeurilor, 
absorbţia poluării), dar şi prin proce-
duri de regenerare a mediului. Dacă pre-
siunile sunt mai mari decвt capacitatea 
de absorbţie, ele provoacă modificări ale 

mediului; orice modificare antrenează 
o diminuare a capacităţii mediului de 
a satisface nevoile şi putem vorbi de 
degradarea mediului.

оn eforturile pentru asigurarea unei 
utilizări durabile a resurselor şi pentru 
respectarea normelor de calitate a me-
diului, politica de mediu recurge la două 
strategii fundamentale (figura 1) sau le 
poate asocia оn diverse proporţii1:

a) angajarea de proiecte publice 
destinate să prevină, să compenseze 
şi să repare degradarea mediului sau 
să pună оn evidenţă elementele care 
să favorizeze apariţia unor noi com-
portamente: programe de purificare a 

Recently experience has made clear that, in order to protect the environment, 
the most economical way to prevent the pollution is to take a preventive position 
still from the projection stage. In accordance with current legislation any inves-
tor is obliged to investigate the compatibility of his project with the preservation 
of the environment’s enquiries and human’s area of living. He has to apply into 
practice the whole pack of technical and economical measures in view to reduce 
the negative consequences of its activities on the environment. 

When technical measures are not sufficient, it mean that the negative impact 
cannot be eliminated or even reduced, the investor has to make some compensa-
tory actions by undertaking the total cost of its implementation. 

All these considerations have made that in the last period of time we pay a 
highly attention to the relation between economy and ecology, including the en-
vironment’s preservation.

Thus is developed the domain of ecological economy or eco-economy. 
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aerului, оmpăduriri;
b) influenţarea procedurilor de luare   

a   deciziilor la  nivel microeconomic,  
adică   la   nivelul   agentului   economic   
(consumator, producător, investitor). 

Decidenţii raţionali оşi fundamentează 
deciziile comparвnd diverse posibilităţi, 

pun оn balanţă costurile şi avantajele, 
fiind influenţaţi de trei factori (figura 
1):

- de modificarea ansamblului de 
posibilităţi ce sunt oferite agenţilor;

- de modificarea costurilor şi a avan-

b1: reglementare 

b2: incitaţii       

b3: internalizare

Sursa: OCDE, Gerer l’environnement, le role des instruments  
economiques, Paris, 1992 .

Figura 1. Strategii privind politica de mediu 
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Zona din fig. 1 notată cu b1 implică 
crearea unor noi posibilităţi sau inter-
zicerea celor vechi (sau subordonarea 
lor prin obţinerea unei autorizaţii), 
cunoscute ca fiind reglementări directe 
(altfel spus, aces-tea influenţează direct 
comportamentul agenţilor făcвnd apel 
la un “punct de sprijin” din exterior): 
norme, interdicţii, restricţii de uti-
lizare.

Reglementările directe pot fi definite 
ca fiind măsuri de ordin instituţional ce 
vizează influenţarea directă a atitudinii 
poluatorului cu privire la mediu, prin 
limitarea sau interzicerea deversărilor 
poluante şi/sau prin neautorizarea 
anumitor activităţi. Poluatorii nu au de 
ales: ei trebuie să se conformeze, pentru 
că altfel sunt sancţionaţi administrativ 
şi/sau judiciar.

Zona din fig. 1 notată cu b2 ne 
indică modul de aplicare a incitaţiilor 
economice sau a stimulentelor fun-
damentate pe mecanisme de piaţă. 
Agenţii poluatori sunt оn măsură 
să-şi evalueze condiţia, să-şi calculeze 
avantajele şi să aibă o anumită atitu-
dine din punct de vedere social, ţinвnd 
seama de redevenţe, impozite, subvenţii 
(cunoscute sub numele de instrumente 
economice).

Zona din fig. 1 notată cu b3 ne indică 
sprijinul unor astfel de elemente cum 
ar fi educaţia, formarea, negocierea, 
ca forme ale “presiunii morale”, care 
să ajute la o modificare a priorităţii 
agenţilor economici exprimate оn decizii 
economice, altfel spus - la o internal-
izare a preocupărilor privind mediul, 
incluzвndu-le оn decizia individuală 

prin exercitare de presiuni sau prin 
utilizare de mijloace de constrвngere, 
fie direct, fie indirect. Un exemplu de 
mijloc de constrвngere poate fi un acord 
voluntar negociat оntre organismele 
preocupate de protecţia mediului şi 
diferiţi agenţi ai sectorului privat.

Din cele prezentate se observă că, 
pentru a vorbi de poluarea mediului, 
trebuie să cunoaştem elementele ce 
interac-ţionează (poluatori, autorităţi 
publice, victime), dar şi care sunt prob-
lemele ce se ivesc pentru introducerea 
unor ins-trumente economice care să-i 
constrвngă pe cei ce poluează să reducă 
emisiunile poluante.

Pentru a оnţelege cauzele degradării 
mediului, trebuie să pătrundem con-
ceptul de drept de proprietate care 
prezintă următoarele caracteristici:

Drepturile sunt atribuite оn to-
talitate.2 Toate resursele ar trebui să fie  
deţinute  оn proprietate  privată  sau  
colectivă,  toate  drepturile  de propri-
etate trebuie cunoscute şi respectate. 
Ar putea exista şi drepturi de acces, 
bazate pe fenomene de migrare şi de 
păşunat sau drepturi colective asupra 
resurselor mobile (ca aerul), pentru 
care nu este deloc uşoară atribuirea 
drepturilor private.

Considerăm că dacă această 
caracteristică nu va fi respectată, 
resursele la care accesul este liber, 
riscă să fie exploatate оntr-o manieră 
intensivă, de оndată ce drepturile sunt 
atribuite altor resurse.

Drepturile sunt exclusive.3 Totali-
tatea costurilor şi avantajelor ce decurg   
din   utilizarea   unei   resurse   se   poate   
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imputa   оn   exclusivitate proprietaru-
lui, fie direct, fie indirect. Deoarece acest 
principiu se aplică resurselor ce sunt 
deţinute оn comun (cele ce fac obiectul 
unei atribuiri comune), apreciem că оn 
absenţa lui, indivizii nu sunt incitaţi să 
protejeze sau să amelioreze resursele 
naturale.

Drepturile sunt transferabile4. Toate 
drepturile de proprietate pot fi trans-
ferabile de la un proprietar la altul, 
printr-un schimb voluntar, оn condiţii 
cunoscute ca fiind loiale, care, оn lipsa 
acestui principiu, proprietarii nu ar fi 
incitaţi să conserve resursele оn timpul 
оn care le utilizează.

Drepturile pot deveni protejabile5. 
Drepturile de proprietate (оn ceea 
ce priveşte resursele naturale) pot fi 
protejate оmpotriva confiscării sau 
sechestrului de către vecini influenţi 
sau entităţi publice.

Majoritatea problemelor de mediu 
pot fi legate, оntr-un oarecare mod, de 
incapacitatea instituţiilor, оn particular 
a guvernelor, sau de imposibilitatea 
stabilirii dreptului de proprietate incon-
testabil şi executoriu asupra resurselor. 
Asigurarea exclusivă a drepturilor este 
foarte dificilă dacă luăm ca exemplu 
aerul şi apa ce vehiculează poluanţi 
păgubitori pentru mediu. Aerul şi apa 
sunt resurse mobile ce parcurg distanţe 
mari, legislaţiile naţionale tratвndu-le, 
оn general, ca resurse colective asupra 
cărora indivizii sau grupurile nu deţin 
controlul exclusiv.

Totuşi, condiţiile de existenţă a drep-
turilor de proprietate bine definite sunt 
mai uşor de stabilit оn cazul pămвntului 

decвt оn cazul aerului sau apei, deoarece 
pămвntul este imobil.

оn multe ţări оn curs de dezvol-
tare, drepturile de proprietate asupra 
pămвntului, arborilor sau surselor lo-
cale de apă pentru aprovizionare sunt 
dezvoltate la nivel local, оn acest caz, 
gestionarea resurselor de către o familie 
sau autoritate publică este conformă cu 
regulile de acces bine stabilite, executo-
rii şi eficiente din punct de vedere social. 
оn aceste ţări, condiţiile de acces la 
resurse (de exemplu, modelul tradiţional 
al agriculturii) pot face dificilă existenţa 
drepturilor de proprietate pentru a 
diferenţia tipurile de resurse.

Pe de altă parte, deficienţele, 
imperfecţiunile sau caracterul excesiv 
de control al pieţelor conduc la sisteme 
оn care drepturile transferabile nu se 
pot asigura, administraţiile publice 
fiind incapabile să asigure protecţia 
acestora.

Susţinem deci că incapacitatea sau 
refuzul de a atribui drepturile de pro-
prietate sunt cвteva din problemele cu 
care se confruntă mediul şi care ar putea 
fi soluţionate prin intervenţia statului, 
care ar putea căuta o cale pentru ges-
tionarea eficientă a resurselor şi a me-
diului, prin utilizarea unei game largi 
de instrumente de intervenţie.

Modurile de intervenţie ale puterii 
publice comportă, cel puţin, două stadii 
şi anume:

- guvernul fixează obiective pentru 
calitatea mediului ce pot fi exprimate 
sub forma nivelului dorit pentru cali-
tatea aerului sau apei, a unui nivel anual 
de emisiune a substanţelor toxice sau 
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alte norme;
- guvernul caută măsurile cele mai 

bune pentru realizarea obiectivelor 
stabilite.

Diversele metode folosite pentru re-
alizarea obiectivelor pot fi clasificate оn 
două categorii: reglementări directe şi 
incitaţii economice, iar sancţiunile apli-
cabile оn cazul violării unei reglementări 
directe sunt mijloace de descurajare.

La una din extreme se găseşte 
intervenţia statului pentru aplicarea de-
ciziilor оn materie de mediu impunвnd 
schimbarea comportamentului poluato-
rului. La cealaltă extremă, se situează 
instrumentele de acţiune care, fără 
a exclude intervenţia statului, se 
străduiesc să schimbe comportamentul 
poluatorului prin modificările costului 
şi a avantajelor ce decurg din deciziile 
sale.

Reglementarea directă vizează 
constrвngeri de modificare a compor-
tamentului inacceptabil prin fixare de 
norme de producţie, tehnologie sau de 
emisiune. Pentru asigurarea respectării 
reglementărilor, autorităţile se pot ajuta 
de amenzi, de instanţele judecătoreşti 
sau de alte sancţiuni. Reglementările 
directe sunt specifice pentru tipurile 
de tehnologie ce se pot utiliza (de ex-
emplu: epuratoarele pentru reducerea 
emisiunilor de gaze), pentru nivelul sau 
tipurile de оngrăşămвnte şi pesticide ce 
se utilizează.

Reglementările directe, deşi permit 
ca puterea publică să exercite un con-
trol riguros asupra comportamentului 
poluatorilor, prezintă numeroase incon-
veniente şi anume:

a) оn primul rвnd, cer adesea 

administraţiilor expertizarea sec-
torului sau a tipului de poluare ce 
va fi reglementat. Pentru definirea 
reglementărilor, de exemplu, оn cazul 
oţelului, administraţia trebuie să fie 
familiarizată cu ansamblul, procedeul 
şi tehnologia de fabricaţie. O asemenea 
expertiză este greu de realizat, chiar 
dacă administraţia formează o echipă de 
specialitate sau foloseşte ajutorul unei 
alte оntreprinderi siderurgice;

b) оn al doilea rвnd, reglementarea 
obligă administraţia să colecteze şi să 
analizeze un număr mare de informaţii 
tehnice şi economice;

c) оn al treilea rвnd, reglementa-
rea limitează şansele ce sunt oferite 
poluatorilor, deoarece presupune 
ca funcţionarii să descopere cauzele 
poluării, dar şi responsabilii;

d) chiar dacă оncurajează poluatorii 
să pună оn practică procedee novatoare 
şi eficace pentru reducerea poluării, 
reglementările directe pot conduce 
la respectarea formală a regulilor. 
Foarte des, respectarea regulilor nu 
se obţine decвt după lungi negocieri şi 
sub ameninţarea sancţiunilor, deoarece   
оntreprinderea   evită   să   angajeze   
cheltuieli   оn   echipamente considerate 
ca fiind neproductive.

Incitaţiile economice forţează polu-
atorii să reducă emisiunile nocive prin 
recurgerea la instrumente financiare: 
taxe, redevenţe sau chiar ajutoare finan-
ciare. Ele pot fi utilizate pentru crearea 
pieţelor permiselor negociabile care 
permit poluatorilor să aleagă оntre:

a) reducerea propriului nivel al 
poluării;
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b) menţinerea unui nivel excesiv al 
poluării, dar plătind altor poluatori 
pentru reducerea poluării lor sub limita 
legală.

оn ţările оn curs de dezvoltare, infra-
structura administraţiilor, necesară pen-
tru punerea оn practică a reglementării 
directe sau a incitaţiilor economice, este 
inadecvată, dar şi dificilă de finanţat.

Pe de o parte, sunt cei ce cred că 
statul trebuie să reglementeze practicile 
utilizatorilor de resurse şi a poluanţilor, 
ori să limiteze nivelurile de exploatare 
a resurselor şi a poluatorilor. Aceste 
limite se pot prevedea paralel cu amen-
zile şi alte tipuri de sancţiuni оn caz de 
depăşire a pragurilor fixate. Pe de altă 
parte, se găsesc dintr-acei ce consideră 
că intervenţia statului conduce mereu 
la rezultate mai proaste decвt оn 
absenţa reglementărilor. Dar sistemele 
economice bazate pe liberul joc al 
mecanismelor de piaţă sunt tendinţe 
naturale de оncurajare a eficienţei şi 
maximalizare a bunăstării sociale, iar 
impunerea limitelor asupra activităţii 
economice n-ar face decвt să perturbeze 
activitatea funcţiilor pieţei.

Aceste două poziţii extreme sunt 
satisfăcătoare: una - pentru că nu 
neglijează costurile economice ale 
eşecurilor acţiunilor publice ce rezultă 
din lipsa de flexibilitate şi din caracterul 
inaplicabil al reglementărilor şi al inefi-
cientei politice, a doua - pentru că din 
neglijarea costurilor sociale generate 
de slăbiciunile pieţei rezultă drepturi 
de proprietate incerte şi externalităţi 
negative. Un număr mare de ţări оn curs 
de dezvoltare continuă totuşi să prezinte 

inconvenientele uneia sau alteia din 
aceste două teze extreme. Aceasta obligă 
utilizatorii de resurse să ţină seama de 
costurile reale ale rarităţii resurselor 
şi ale neajunsurilor mediului, dar şi de 
nevoile publice.

оntrebarea care se pune este: vor fi 
oare eficiente reglementările оn ţările 
оn curs de dezvoltare?

оn primul rвnd, reglementările din 
domeniul mediului din ţările dezvol-
tate prevăd amenzi şi/sau pedeapsă cu 
оnchisoarea оn cazul nerespectării sau 
violării regulilor. Dar, оntr-un număr 
mare de ţări оn curs de dezvoltare se 
оnclină să nu se recurgă la justiţie, 
făcвndu-se apel la tribunal doar foarte 
rar. Această atitudine este cunoscută, 
dar nu se iau măsuri pentru reglemen-
tarea sa6. 

оn al doilea rвnd, ceea ce face ca 
reglementările să nu funcţioneze оn 
ţările оn curs de dezvoltare este aceea că 
este, practic, imposibil să se controleze 
operaţiile dispersate, care, individual, 
creează poluare, dar care, оn ansamblu, 
reprezintă esenţialul оn poluarea ţării. 
Dacă se poate controla tehnic, оn plan 
economic este dificil7.

Problema este evidentă din cauza 
decalajului existent, pe de o parte, оntre 
nivelul costului de elaborare, de con-
trol şi aplicabilitate a reglementărilor, 
iar pe de altă parte, de constrвngerea 
bugetului şi a mijloacelor administrative 
existente оn aceste ţări. оn ţările dezvol-
tate, reglementările protecţiei mediului 
presupun un grad ridicat de competenţă 
şi de putere fiscală a autorităţilor locale 
reprezentative ce оntăresc capacitatea 
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şi scad costurile de elaborare, control 
şi aplicabilitate a reglementărilor, оn 
schimb, majoritatea ţărilor оn curs de 
dezvoltare sunt оncă centralizate, con-
trolul puterii centrale avвnd tendinţe 
de a micşora proporţional distanţa 
raportată cu centrul.

оn al treilea rвnd, se consideră 
că amenzile sunt fixate la un nivel 
prea оngăduitor pentru a reuşi să 
schimbe hotărвrea contravenienţilor. 
Din acest motiv, probabilitatea pentru 
ca contravenţia să fie depistată este 
оngrădită оn ţările оn curs de dezvoltare, 
iar amenzile trebuie să fie foarte mari 
pentru ca echivalentul acesteia să exce-

deze avantajul violării reglementărilor. 
Rar se оntвmplă acest lucru pentru că 
amenzile nu sunt exprimate оn termeni 
reali, deci nu sunt supuse inflaţiei, ele 
actualizвndu-se destul de rar8.

оn al patrulea rвnd, оn con-
textul ţărilor оn curs de dezvoltare, 
reglementările sunt influenţate de 
comportamentul indivizilor оn funcţie 
de profitul personal pe care оl doresc, 
fiind interesul contravenientului de a 
plăti o fracţiune din amenda stipulată, 
оn forma de „şpagă”, funcţionarului ce 
aplică reglementarea, acesta din urmă 
fiind remunerat puţin şi acceptвnd 
această ofertă9. O creştere a amenzilor 

sau o intensificare a controlului conduce, aşa cum se poate constata, mai degrabă 
la o creştere a compensaţiei decвt la o scădere a degradării mediului. Un exemplu 
notabil este dat de violarea legislaţiei urbane: clădirile de 30 de etaje оn locurile 
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unde оnălţarea imobilelor este limitată 
la 3 etaje (Mexic, Bangkok).

Din cele prezentate, vom concluz-
iona că numai reglementările nu sunt 
eficiente оn ţările оn curs de dezvoltare, 
ci trebuie corelate şi cu alte tipuri de 
instrumente.

Pentru o utilizare eficace a instru-
mentelor economice, există anumite 
condiţii de care trebuie să se tină 
seama, condiţii ce sunt prezentate оn 
tab. 1 şi care includ: o bază adecvată 
de cunoştinţe, o structură juridică 
solidă, pieţe concurenţiale, capacitatea 
administrativă şi o politică adecvată.

Condiţiile sunt diferite de la o ţară la 
alta, analizele punвnd оn lumină prob-
lemele cu care se confruntă decidenţii 
din ţările оn curs de dezvoltare.

Tabelul l
Metode diferite pentru utilizarea 

eficace a instrumentelor economice
оn politica de mediu

оn  ceea  ce  priveşte  prima   condiţie,   
modul   eficace  оn  care instrumentele 
economice pun date la dispoziţia 
părţilor interesate include:

a) date asupra costului şi avantajelor 
diferitelor politici de mediu şi ale celor 
care cвştigă sau pierd оn urma aplicării 
acestor politici;

b) date asupra volumului, calităţii 
mediului şi a stocurilor de resurse;

c) evaluarea  posibilităţilor  şi   
a  constrвngerilor  tehnologice   şi 
instituţionale ce afectează producţia 
bunurilor şi serviciilor şi reducerea 
poluării;

d) informarea asupra posibilităţilor 
de substituire ce permit decidenţilor să 

evalueze posibilităţile оnlocuirii pro-
duselor şi a procedeelor de producţie 
dăunătoare cu altele mai puţin 
dăunătoare.

Toate aceste informaţii sunt colec-
tate, stocate şi difuzate astfel оncвt să 
fie folosite pentru punerea оn practică 
a instrumentelor economice. Incitaţiile 
economice pot fi ineficace dacă obiec-
tivele propuse a se realiza nu sunt clar 
definite sau dacă puterea publică nu este 
fermă cu privire la legislaţia de mediu. 
Din acest motiv, legislaţia trebuie să pre-
cizeze cвmpul de decizie şi modificarea 
competenţelor şi a statutului juridic al 
părţilor implicate.

Decidenţii trebuie să precizeze 
indicatorii de ameliorare utilizaţi pen-
tru calitatea mediului şi a bunăstării 
umane. Dacă incitaţiile sunt fixate la 
un nivel suficient de ridicat pentru a 
se realiza modificarea comportamen-
tului, este de aşteptat să se modifice şi 
utilizarea bunurilor de producţie şi a 
tehnologiei folosite. O utilizare eficientă 
a incitaţiilor economice оn politica de 
mediu reclamă o structură juridică 
cu forţă executorie, care să definească 
clar dreptul de proprietate, regimul 
resurselor şi dispoziţiilor legislative 
pentru utilizarea lor.

оntr-un număr mai mare de ţări 
оn curs de dezvoltare, caracteristicile 
dreptului de proprietate sau regimul 
resurselor ce definesc condiţiile de ac-
ces la acestea pot fi defavorabile unei 
utilizări eficace a instrumentelor eco-
nomice, оn particular, instrumentele 
bazate pe proprietatea privată riscă să 
nu fie eficace оn condiţiile libertăţii de 
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acces, a proprietăţii comune, оn siste-
mele de proprietate tradiţională sau de 
control centralizat.

Aşa cum s-a arătat, un sistem eficace 
al dreptului de proprietate presupune 
ca deţinătorii să fie оn măsură să le 
transfere, să controleze accesul la 
resurse, să suporte costurile legate de 
gestionarea lor.

Regimul proprietăţii comune оn care 
drepturile de acces sunt clar definite, 
poate fi receptiv la incitaţiile economice; 
оn ţările оn curs de dezvoltare, aceste 
sisteme pot acţiona asupra creşterii 
demografice, evoluţiei tehnologice şi a 
comercializării crescвnde a producţiei 
bazate pe resurse naturale. оn ţările 
dezvoltate şi оn ţările оn curs de dezvol-
tare (mai ales оn ţările Europei de Est) 
s-a demonstrat că gestionarii resurselor 
ce оşi desfăşoară activitatea оntr-un 
regim bazat pe proprietatea de stat, nu 
suportă costul degradării mediului.

Dar, pentru ca incitaţiile economice 
să fie eficiente, preţurile şi concurenţa 
trebuie să joace un rol semnificativ оn 
structura economică şi оn deciziile ce-
lor ce sunt responsabili pentru poluare 
prin crearea pieţelor concurenţiale. 
оn acest caz, incitaţiile economice 
sunt mai eficace decвt reglementările 
directe (dacă există un număr mai 
mare de cumpărători şi vвnzători). Pe 
alte pieţe ( de exemplu, ale creditului), 
responsabilitatea şi asigurarea joacă un 
rol esenţial оn utilizarea instrumentelor 
de protecţie a mediului, оntreprinderile 
оntвmpinвnd greutăţi оn constituirea 
fondului de mediu, dacă nu au acces pe 
piaţa creditului.

Considerăm că există patru condiţii 
administrative ce trebuie luate оn calcul 
pentru a examina utilizarea incitaţiilor 
economice, ele fiind оn funcţie de ca-
pacitatea puterii publice de:

- concepere şi administrare a instru-
mentelor;

- control asupra aplicării instru-
mentelor;

- aplicarea condiţiilor de utilizare a 
instrumentelor,

- modificare a instrumentelor оn 
funcţie de circumstanţe.

Decidenţii trebuie să dispună de 
resurse financiare şi de personal sufi-
ciente pentru a pune оn practică in-
strumentele propuse, existвnd un com-
promis оntre un model simplu ce poate 
fi pus оn practică cu eforturi limitate, 
dar care nu produce rezultate dorite şi 
un model complex capabil să realizeze 
rezultatul “optimal”, dar care depăşeşte 
capacitatea administrativă. Aplicarea 
incitaţiilor economice presupune ca 
instrumentele utilizate să fie acceptate 
de organele administraţiei competente, 
de comunitatea poluatorilor potenţiali 
şi, din ce оn ce mai mult, de organizaţiile 
fără scop lucrativ ce reprezintă vic-
timele degradării mediului. 

Instrumentele pot fi calificate ca 
fiind “economice” după efectul lor 
asupra estimării costurilor şi avanta-
jelor diferitelor posibilităţi de acţiune 
a agenţilor economici, principiul fiind 
acela de influenţare a deciziilor şi a 
comportamentului agenţilor economici, 
astfel оncвt toate direcţiile de acţiune 
să conducă la rezultate eficiente din 
punctul de vedere al mediului care 
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nu s-ar realiza оn absenţa instrumen-
telor.

Se pune оnsă problema dacă instru-
mentele economice se confundă cu cele 
financiare sau dacă instrumentele ce 
prezintă aspecte financiare sunt eco-
nomice10. Răspunsul este negativ. Cвteva 
instrumente nefinanciare ale politicii de 
mediu pot avea, ca obiect de studiu, 
metode mai puţin costisitoare pentru 
respectarea normelor calităţii mediului 
ambiant sau pentru cunoaşterea nive-

lului global al diversificărilor. Aceste 
instrumente sunt acoperite de definiţia 
instrumentelor economice. Suprapu-
nerea cu regle-mentările directe se 
realizează, deoarece crearea pieţelor 
sau a dispoziţiilor intervenţioniste sunt 
considerate ca fiind măsuri de ordin 
instituţional ce influenţează indirect 
modificările calităţii mediului.

Reglementările directe au două 
componente: o componentă financiară 
şi una monetară, iar rezultatul, din 

punctul de vedere al volumului poluării, poate să depindă de consideraţii teh-
nice şi monetare, оn orice caz, reglementările sunt acompaniate de redevenţe 
care nu au efect intenţionat asupra comportamentului, dar оl afectează radical. 
Definiţia11 de mai sus a instrumentelor economice restrвnge această noţiune la 

instrumente care au efecte directe asupra comportamentului efectiv al agentului 
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economic, prin modificarea costurilor şi 
a profiturilor, care sunt evaluate de 
оnşişi agenţii economici. Astfel, unele 
redevenţe nu sunt considera-te ca fiind 
instrumente economice după definiţia 
de mai sus.

Altă definiţie12 mai restrвnsă 
consideră că instrumentele pot fi eco-
nomice, dacă au un efect observabil 
asupra comportamentului, iar după 
o alta, instrumentele sunt consider-
ate economice dacă au o componentă 
financiară directă (această definiţie ex-
clude instrumente ca schimbarea drep-
turilor de emisiune). După altă definiţie, 
se sugerează că instrumentele nu pot fi 
caracterizate ca fiind economice dacă 
nu utilizează mecanisme de piaţă13.

Instrumentele economice şi finan-
ciare sunt destinate să modifice modul 
de producţie şi obiceiurile consumato-
rilor, fiind folosite pentru a favoriza o 
dezvoltare responsabilă a acestora.

оn tab. 2 sоnt prezentate mijloacele 
de acţiune posibile оn materie de me-
diu.

Tabelul 2
FORME ALE 

REGLEMENTăRILOR 
DIRECTE ŞI ALE 

INCITAŢIILOR ECONOMICE 
Reglementări directe
Incitaţii economice

оn ceea ce priveşte reglementările 
directe sau normele, este vorba, оnainte 
de toate, de fixarea concentraţiilor sau 
a dozelor maxime de poluanţi tolerabile 
pentru sănătate (concentraţie maximă 
оn aer, apă, soluri) sau pragurile peste 
care deteriorările mediului pun оn 

pericol sănătatea, bunăstarea, secu-
ritatea sau dezvoltarea economică 
(ameninţarea pentru resursele de apă, 
pentru varietatea biologică, climat 
etc.).

Se оnţelege, că vorbim despre un 
imens domeniu оn care intervine, 
оntre altele, biologul, ecologistul, 
medicul, meteorologul, statisticianul, 
şi aceasta оnainte să intre оn arenă 
economistul; este cвmpul privilegiat 
al interdisciplinării, deci determinarea 
efectelor poluării omului se observă şi 
asupra altor organisme vii. Esenţială 
pentru fixarea unei norme este definirea 
a ceea se numeşte “relaţii doză-efect”.

Această evaluare a devenit complexă 
prin faptul că testele de laborator, cu 
siguranţă indispensabile, nu sunt sufi-
ciente şi trebuie studiate mecanismele 
şi circuitele de pătrundere şi de concen-
trare a acestor substanţe оn mediu. De 
exemplu, оn cazul unei substanţe toxice 
persistente se va examina14:

- emisiunea şi pătrunderea acestei  
substanţe оn mediu оn cursul procesului 
de producţie şi de consum;

- transportul său, dispersia şi acumu-
larea оn medii (aer, apă, soluri);

- transformările şi degradările 
substanţelor оn aceste medii;

- asimilarea de către organismele 
vii, оn lanţul alimentar, acumularea şi 
excreţia;

- biodegradarea şi metabolismul 
substanţei;

- efectele asupra organismelor vii, 
inclusiv omul;

- efectele asupra ecosistemelor .
Nu este suficient să cunoaştem оn ce 



Econom
ie єi finanю

e publice

137

condiţii de laborator o substanţă poate 
avea efecte asupra sănătăţii. Trebuie 
să fie determinat оn aceeaşi măsură 
care este gradul efectiv de expunere оn 
condiţii de mediu reale, adică оn viaţa 
curentă.

Se trece deci de la “microepidemolo-
gie” la “macroepidemologie” care 
pune оn relaţie niveluri de expunere a 
populaţiei, proporţia de morbiditate şi 
de mortalitate. Stabilirea acestor relaţii 
este atinsă de numeroase incertitudini, 
evaluвndu-se uneori riscul sub formă de 
probabilităţi de accident. Prob-lema este 
să se cunoască care este gradul de risc 
pe care omul este gata să-1 accepte.

Dar, riscurile considerate ca fiind 
acceptabile pe plan ştiinţific, există şi pe 
plan social, politic, economic. Ce risc de 
cancer оşi poate asuma o colectivitate 
pentru a se bucura de avantajele aduse 
de numeroase substanţe chimice care 

contribuie atвt de mult la bunăstarea 
societăţilor industriale ? Problema este 
cu atвt mai dificilă, cu cвt se pare că 
există o distanţă semnificativă оntre per-
ceperea acestor riscuri de către public 
şi evaluarea lor de către experţi.

O altă problemă este cea a fenome-
nelor cumulative şi a efectelor оntвrziate 
care fac ca toate consecinţele nefaste 
mediului să nu fie resimţite decвt după 
un anumit răstimp, uneori foarte lung, 
timp оn care substanţele poluante 
s-au transformat. Să subliniem, оn 
sfвrşit, şi efectele ireversibile, cum ar 
fi distrugerea peisajelor, eco-sistemelor 
sau speciilor naturale. Cum să tratăm 
aceste “ireversibilităţi”? Ce greutăţi 
sau ce “vot” să acordăm generaţiilor 
viitoare cărora, după cum spunea Saint 
Exupery15, noi le оmprumutăm mediul? 
Se pune, astfel, problema de evaluare, 
de conservare şi de transmitere a “capi-
talului natural”. Obiectivele şi normele 

de mediu trebuie să ţină оn aceeaşi măsură cont de acest criteriu al efectelor 
ireversibile şi de generaţiile viitoare.

оn faţa acestor numeroase incertitudini şi ireversibilităţi, apreciem că se pot 
concepe mai multe atitudini. La o extremă, se poate decide interdicţia pură şi 
simplă a unei activităţi sau a unui produs; astfel este cazul anumitor substanţe 
toxice. Dacă trebuie să fie fixată o normă sub formă de cantitate maximă tolerabilă 
şi nivelul corespondent unui risc rezonabil nu este cunoscut cu certitudine, se 
poate păstra o marjă de securitate оn formă de normă mai strictă.

оn caz de incertitudine оn ceea ce priveşte pagubele, se poate aplica “principiul 
de precauţie”. Acesta constă оn luarea unor măsuri conservatoare, fără a aştepta 
certitudini ştiinţifice: de exemplu, dacă am aştepta o certitudine completă asupra 
naturii şi amploarei daunelor potenţiale ale gazelor cu efect de seră, оnainte de 
a pune оn funcţiune politicile, va fi cu siguranţă prea tвrziu.

La cealaltă extremă se caută să se pună оn practică “politici free regret” (no 
regret policy) care procură avantaje, oricare ar fi incertitudinile. Spre exemplu, 
ne putem gвndi că lupta оmpotriva gazelor cu efect de seră va avea, оn aceeaşi 
măsură, ca rezultat economii de energie şi reducerea emisiunilor de poluanţi at-
mosferici clasici ca SOi16 şi NOi,17 chiar dacă păstrează incertitudini оn legătură 
cu efectele reale ale luptei оmpotriva оncălzirii din punct de vedere climatic.
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