
a)

L7 Capitalul Natural si Biodiversitateu in sens larg: syport al dezvoltdrii darabile a
sistemelor socio - economice.

Capilalul Natural al unei ldri, regiuni etc. se constitute din re{eaua sistemelor
ecologice care.fnnclioneazd in regim natural Si seminatural Si din releaua sistemelor
antro piz ate prin tr ans.fbrmarea si s implifi car ea primelor c ate gorii.

Resursele naturale regenerabile (inclusiv apa Si sotut) Si neregenerabile, precum Si
serviciile (controlul cltmei, al calitdtrii apei Si aerului etc.) asigurate de cdtre
componentele Capitalului Natural constituie unul din factorii cheie ai funcliei rte
produclie a sistemelor ecanomice Si suport al dezvoltdrii sistemelor socio-economice.

Capitalul natural cu semnificalia de mai sus este parte integrantd a "diversitdlii
sistenzelor ecologice Si biologice/biodiversitate in sens larg" cere tn accepliunea largd
itrclude pe ldngd componentele capitalului natural Si specia umand impreund iu
totalitatea conxponentelor capitalului creat de cdtre aceastq.

Capitalul natural qi componentele sale au o anumitd capacitate productivd care trebuie
cunoscutd. pentru a evita supraexploatarea Si respectiv o anumitd capacitate de suport
(parametru esen{ial pentru a dimensiona corect presiunea antropicd Si a ivita
deteriorarea).

Pentru a garanta dezvoltarea socio*economicd durabild este absolut necesar sd se
asigttre conservarea unei structuri diverse Si echilibrate a capitalului natural Si
"utilizarea re,surselor ,si serviciilor produse de acesta" in limitele capacitdlii de suport
u (ompotrcntclor sale.

b)

d)

Dezvoltarca durabili: teorie pi practicd (Vol. I) - Capitolul I

1.7.1 Capitalul natural: clarificare conceptuali gi instrument operafional pentru
managementul relafiilor dintre sSE qi componentele ,.mediului,,.

Analiza criticd a interpretdrilor diferite date conceptului de "capital natural" de c5tre experJii
din domeniul economiei ecologice gi propunerile pe'care le fac in acest capitol pentru a
clarifica q;i consolidavaloarea operafional6 a acesfui concept in procesul amplu gi complex
de proiectare, dezvoltare qi aplicare a strategiilor, politicilor gi planurilor manageriale pentru
dezvoltarea durabild, sunt suslinute de cdtre afirmafiile, comentariile ri de cdhe modelul
c onc ephr aI pr ezentate in subc apitolele anterioare.
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