Priorit„˛i tehnologice Ón economia rom‚neasc„
Indicatori statistici de mediu
din perspectiva presiune-stare-răspuns

C

adrul presiune-stare-răspuns este unul conceptual
care poate fi utilizat în construirea clasificărilor şi
sistemelor statistice şi, nu în ultimul rând, în analiza
lanţului „cauză-efect”, generat de activităţile economice şi
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de schimbările de mediu. În figura 1 se prezintă un
ansamblu care să permită formularea indicatorilor, care să
evidenţieze şi să măsoare dimensiunea fluxurilor impuse de
circuitul economie-mediu.
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Figura 1 Abordarea de tip „presiune-stare-răspuns”
În prima etapă se descriu activităţile cu impact (de
exemplu, activităţile de producţie şi consum), care conduc
la o anumită presiune (de exemplu, evacuarea de poluanţi).
În această etapă se identifică presiunile care decurg din
activităţile economice şi care au generat câteva schimbări
nedorite sau benefice pentru mediu. Cele două aspecte au,
fie un impact negativ, fie un impact pozitiv asupra
mediului. Tot în acest stadiu se stabileşte legătura dintre
presiuni şi procesele care sunt influenţate direct prin
politicile economice. Pentru a putea evidenţia că presiunile
au efect asupra mediului (de exemplu, schimbarea calităţii
aerului), se abordează cea de a doua etapă: starea (de
exemplu, schimbări în stocul de resurse). O schimbare în
starea mediului poate produce consecinţe pentru bunăstarea
oamenilor sau pentru economie, cu alte cuvinte se produce
un impact, (de exemplu, efecte asupra sănătăţii sau
productivităţii naturale). Indicatorii de stare relevă toate
schimbările nedorite precum şi situaţiile particulare
benefice, înainte de a fi prezervate. Prin ultima etapă,
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răspunsul, se acoperă o descriere a acţiunilor întreprinse
pentru prevenirea sau remedierea efectelor de mediu
(activităţi de protecţia mediului) ca un răspuns la o anumită
formă de impact. Indicatorii care descriu aceste acţiuni
trebuie să permită controlarea eficacităţii răspunsurilor
societăţii la aceste probleme.
Un indicator de mediu poate fi definit pe larg ca un
parametru sau o valoare derivată dintr-un parametru, care
oferă informaţie despre un fenomen. Indicatorii de mediu
au o semnificaţie care se extinde dincolo de asocierea cu un
parametru specific. În primul rând, utilizarea indicatorilor
de mediu trebuie să reducă volumul de informaţie necesar
obţinerii unei imagini precise a situaţiei. Decizia asupra
unui număr adecvat de indicatori este dificilă. Folosirea mai
multor indicatori poate uneori să complice situaţia prin
introducerea unui volum de detalii inutile. În schimb,
utilizarea unui singur indicator sau a câtorva indicatori
poate să nu fie suficientă pentru a exprima toate
informaţiile necesare. Indicatorii de mediu sunt folosiţi
pentru a facilita procesul de comunicare dintre statistician şi
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utilizatorul informaţiilor. Pentru a îndeplini acest scop,
indicatorii sunt adesea simplificaţi şi construiţi pentru a
satisface nevoile utilizatorilor. Datorită acestor adaptări,
indicatorii de mediu nu satisfac întotdeauna standardele
strict ştiinţifice.
OECD a dus la bun sfârşit o serie de lucrări
metodologice despre indicatorii de mediu. Organizaţia a
dezvoltat indicatori pentru a îndeplini diverse scopuri, dar
cei mai importanţi sunt aceia destinaţi aplicaţiilor din
perspectiva abordării presiune-stare-răspuns. UN-FDES nu
este atât de riguros în specificaţiile sale despre legătura
dintre presiune, stare şi răspuns, dar foloseşte principii pe
care se bazează cadrul de lucru presiune-stare-răspuns.
Astfel, activitatea OECD poate oferi câteva introspective
folositoare pentru cei care folosesc abordarea UN-FDES.
Cadrul de lucru OECD se bazează pe trei tipuri de
indicatori de mediu. Indicatorii care evidenţiază presiunile
activităţilor economice şi sociale asupra mediului constituie
o clasă de indicatori, denumiţi şi “indicatori de presiune” şi
prezintă cauzele problemelor de mediu (de exemplu,

epuizarea resurselor naturale, ca urmare a extracţiei
neraţionale, evacuarea de poluanţi sau deşeuri în mediu
rezultate din procese industriale poluante etc.). Cea de a
doua clasă de indicatori pot fi cei care evidenţiază
schimbările sau evoluţia stării fizice a mediului, numiţi şi
“indicatori de stare”. Indicatorii care evidenţiază eforturile
făcute de societate sau instituţiile autorizate pentru
îmbunătăţirea mediului sau diminuarea degradării, denumiţi
“indicatori de răspuns” reprezintă cea de-a treia clasă de
indicatori.
În mod concret, indicatorii de presiune exprimă
cauzele problemelor de mediu, cum ar fi: deprecierea
resurselor naturale, ca urmare a unei extracţii intense,
eliberarea de poluanţi şi deşeuri în mediu prin dezvoltarea
industrială etc. Cu alte cuvinte, aceşti indicatori măsoară
impactul asupra mediului. În contrast cu acest gen de
indicatori, indicatorii de stare evidenţiază calitatea
mediului prin agregarea datelor care privesc calitatea
aerului, a apei sau a solului, precum şi cele care privesc
mărimea stocurilor de resurse naturale. Indicatorii de
răspuns cuantifică rezultatele politicilor de mediu aşa cum
sunt implementate (la nivelul reglementărilor, al bugetului
naţional, al introducerii stimulentelor fiscale etc.).

Matricea indicatorilor de mediu
Probleme de mediu
Schimbări climaterice
Diminuarea stratului de
ozon
Reducerea biodiversităţii
Epuizarea resurselor
Dispersia chimicalelor
toxice
Deşeuri
Poluarea aerului şi
acidificarea
Mediul marin şi zonele de
coastă
Poluarea apei şi resursele de
apă

Indicatori de presiune
Producţie industrială, consumuri
energetice: emisii de gaze cu efect de seră
Producţia de CFC: emisii de CFC, haloni
etc.
Schimbări în utilizarea
terenurilor şi utilizarea de pesticide
/fertilizanţi
Producţia industrială, producţia
energetică, consumul de resurse
Producţia industrială, producţia de
chimicale, utilizarea chimicalelor
Producţia industrială, cantitatea de
deşeuri produsă
Producţia industrială, transporturi,
consum energetic: emisii de NOX, SOX,
VOC1, particule
Transport ţiţei, turism maritim
Cerinţa de apă, intensitatea utilizării apei

Indicatori de stare
Concentraţii ambientale,
temperaturi globale
Grosimea stratului de ozon

Tabelul 1
Indicatori de răspuns
Cheltuieli pentru alternative energetice,
preţuri diferenţiate
Legislaţie şi convenţii internaţionale

Număr de specii ameninţate,
distribuţia speciilor

Cheltuieli pentru protecţie

Prospectarea rezervelor de resurse
minerale
Concentraţia de dioxină în sol

Rata de reciclare, indicii preţurilor
resurselor, rata de împăduriri
Legislaţie, cheltuieli de cercetare

Suprafaţa gropilor de gunoi,
calitatea apei subterane
Nivelul Ph-ului2 în sol
şi în lacuri, suprafaţa pădurilor
uscate, calitatea aerului urban
Calitatea ecosistemelor marine

Cheltuieli pentru colectarea şi tratarea
deşeurilor
Penalităţi, cheltuieli, legislaţie

Concentraţii de nitraţi şi fosfaţi în
râuri şi lacuri, nivelul apelor
subterane

Populaţie racordată la canalizare,
cheltuieli pentru canalizare şi epurare

Convenţii internaţionale

Sursa: OECD.

1
2

Compuşi organici volatili.
Determinarea concentraţiei ionilor de hidrogen dintr-o soluţie, pentru a stabili gradul de aciditate sau de alcalinitate al acesteia. Valoarea pH-ului este
indicată printr-o cifră. Cifra 7 indică un Ph neutru. O cifră mai mică decât 7 indică un nivel de aciditate aflat în creştere, în timp ce o cifră mai mare
decât 7 indică un nivel de alcalinitate aflat în creştere. În consecinţă, cifra 0 marchează gradul cel mai înalt de aciditate, iar cifra 14 gradul cel mai înalt
de alcalinitate.
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În continuare se vor aborda două probleme majore ale
mediului: eutrofizaţia şi acidificarea.
Eutrofizaţia reprezintă îmbogăţirea apei cu nutritivi (în
special azot şi compuşi ai fosforului). Rezultatul este o
creştere accelerată a algelor şi a plantelor acvatice superioare
care dereglează echilibrul organismelor prezente în apă şi
periclitează calitatea apei. Indicatorul presiunii asupra
mediului preferat pentru eutrofizaţie ia în considerare emisiile
compuşilor de azot şi fosfor din îngrăşăminte, apa industrială
şi menajeră şi din alte surse. Deoarece în ţările OECD nu
există date pe toate aceste surse, sunt folosiţi substituenţi.
Exemplele de asemenea substituenţi se referă la consumul de
îngrăşăminte şi informaţiile generale referitoare la deversările
de apă reziduală. Densitatea creşterii animalelor este privită
ca un substituent brut, dar măsurabil pentru potenţiala
eutrofizare cu îngrăşământ.
Sunt necesare compromisuri asemănătoare atunci când
se aleg indicatorii stării mediului. Ideal ar fi ca aceşti
indicatori să ţină seama de cantitatea în exces de nutritivi atât

în sol, cât şi în apă. Deoarece evaluarea nutritivilor în sol
este complicată, alternativa preferată se concentrează
asupra apelor marine şi a celor continentale. În prezent,
există date disponibile referitoare la BOD (Biologycal
Oxygen Demand – necesarul biologic de oxigen –
nivelul poluării din apă exprimat prin cantitatea de
oxigen necesară pentru oxidarea substanţelor poluante),
concentraţiile de fosfor şi azot.
În cele din urmă, indicatorii reacţiilor societăţii ar
trebui să reprezinte eforturile acesteia de a reduce
eutrofizaţia şi excesul cantităţii de nutritivi. Procentul
populaţiei care este racordată la sistemul de canalizare
este indicatorul cel mai reprezentativ, dar puţine ţări
OECD deţin informaţii suficiente pentru a determina
această evaluare. Nici o ţară nu adună informaţii despre
deversările reziduale. În schimb, substituenţii, precum
procentul populaţiei racordate la sistemul de canalizare,
sunt folosiţi în mod obişnuit.

Exemple de indicatori ai eutrofizaţiei şi acidificării
Tabelul 2
Indicatorul
sugerat

Indicatorul
preferat
Eutrofizaţia

1. Presiunea asupra mediului

Emisii de N şi P în apă şi sol

2. Condiţiile mediului

Necesarul de oxigen/Oxigenul dizolvat în apele
dulci şi marine

3. Răspunsurile societăţii

Procentul populaţiei racordată la sistemul de
canalizare

1. Presiunea asupra mediului
2. Condiţiile mediului
3. Răspunsurile societăţii

Consumul de îngrăşăminte, măsurat în cantităţi
de N şi P
Deversări de ape reziduale
Densitatea şeptelului

Acidificarea
Indicatorul substanţelor acidificatoare
Excedentul încărcărilor critice de acid în apă şi
în sol
Capacitatea echipamentului de reducere a SOx şi
NOx din surse fixe

Compuşii de sulf şi de azot sunt responsabili, în mare
parte, de acidificare, iar emisiile de SOx, NO x şi NH3 sunt
indicatori utili ai presiunii mediului. Totuşi, puţine ţări sunt
capabile să construiască un indicator bazat pe toţi cei trei
compuşi, deoarece sunt puţine informaţii disponibile despre
emisiile de NH3. În schimb, sunt folosiţi ceilalţi doi compuşi.
Cel mai utilizat indicator al stării mediului este tot un
substituent – concentraţia ploilor acide (pH, SO4 şi NO3).
Datele referitoare la depunerile şi determinarea valorilor
pH-ului în apele de suprafaţă şi sol sunt disponibile în câteva
ţări OECD şi sunt o altă alternativă. În cele din urmă,
indicatorul preferat pentru răspunsul societăţii este
capacitatea echipamentului de reducere a SOx şi NOx, dar
informaţiile despre acest subiect sunt puţine. Majoritatea
datelor se referă la cheltuielile cu echipamentul de reducere a
poluării, inclusiv cheltuielile de instalare şi funcţionare a
echipamentelor de emisie a aerului nonacid.
Lect. univ. dr. Dana COLIBABĂ
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Indicatori
aproxmativi

Procentul populaţiei racordată la sistemul de
tratare a apelor reziduale
Costul echipamentelor pentru tratarea apelor
reziduale
Emisii de SOx şi NOx
Nivelul pH-ului, SO4, NO3 în ploile acide
Echipament de reducere a poluării aerului
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