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1. MOTIVAREA ALEGERII SUBIECTULUI

3

Este cunoscut că în ultimul deceniu al secolului trecut au apărut multe comentarii
asupra faptului că modelul economic practicat în țările dezvoltate și-a atins limitele în
facilitarea creșterii economice în noile condiții ale dezvoltării și a disponibilității
resurselor naturale. Aspectele s-au agravat după recenta criză financiaro-economică,
când a devenit alarmantă lentoarea redresării economice. Una din soluții a fost
reconsiderarea industriei în structura PIB al unei economiei. Reconsiderarea industriei
trebuie analizată în sensul creșterii ponderii - acolo unde ponderea acesteia a ajuns sub
o anumită limită critică - dar și în cea ce privește structura/poziția în actuala piață
globalizată, astfel încât creșterea economică să devină semnificativă.
Evident că această creștere economică trebuie realizată în condițiile unei
dezvoltări durabile/sustenabile, în care creșterea economică să fie decuplată de
impactul asupra utilizării resurselor naturale și respectiv asupra mediului, așa cum se
sugerează în Figura 1.

Figura 1 - Decuplarea creșterii economice de impactul asupra resurselor naturale
și a mediului1
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SEC (2005) 1684. Acest concept este în fapt concretizarea țintei strategice de la Lisabona (2002) care ridica necesitatea

ca economia UE să recupereze din decalajul în raport cu celelalte economii și îndeosebi față de cea a Statelor Unite .

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

