
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” - SIBIU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
Departamentul I -- MANAGEMENT, MARKETING,  

      ADMINISTRAREA AFACERILOR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEZĂ DE DOCTORAT: 
 

Energia – O abordare economică 
 – trecut, prezent şi perspective – 
 

( Rezumat ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducător ştiinţific: 

Prof. univ. dr. D.H.C. Dan Popescu 

 

 

Doctorand : Mircea Dragoş Radu 
 
 
 
 
 
 
  

2015 



 2

          Cuprins : 

         

Introducere …….....….................................................................          pag.    5 

 

 
CAP.1. Resursa energetică, de la largheţe la constrângeri - Coordonate ale  
 evoluţiei în spaţiul românesc, european şi global 
 

1.1.   Consideraţii introductive privind energia....................................   pag.    6 

1.2.   Resursa energetică.........................................................................  pag.   12  

1.3.   Coordonate ale evoluţiei în era hidrocarburilor.........................  pag.   32 

1.4.   Marii actori ai pieţei de energie....................................................  pag.   35 

1.4.1. Companii publice şi semi-publice listate la bursă ………………..  pag.   36  

1.4.2. Companii nelistate şi organizaţii ……….……………………………...  pag.   41 

1.5. Cele 7 crize induse ale petrolului...................................................  pag.   55 

1.6.   Conştientizarea consecinţelor dependenţei de hidrocarburi.....   pag.   57 

1.7. Viitorul hidrocarburilor din punct de vedere energetic……….  pag.   69 

1.8. Pericolul crizei sistemice generalizate…………………………..  pag.   78 

1.9. Economia alternativă……………………………………………..  pag.   76 

1.10. Concluzii …………………………………………………………  pag. 78 

 

CAP.2. Perspective asupra factorilor de producţie 

 

2.1.    Consideraţii introductive cu privire la factorii de producţie .............  pag. 80    

2.1.1. Perspectivă clasică..........................................................................  pag. 81 

2.1.2. Perspectivă propusă........................................................................  pag. 83 

2.2. Sistemul factorilor de producţie.....................................................  pag. 86 

2.2.1.   Caracterizarea generală a factorilor de producţie clasici................  pag. 87 

2.2.1.1. Munca – factor de producţie determinant şi activ.............................  pag. 87 

2.2.1.2. Natura – factor de producţie primar şi pasiv.....................................  pag. 98 

2.2.1.3.  Capitalul – factor de producţie derivat şi subordonat.....................  pag. 99 

2.2.2.      Neofactorii de producţie şi particularităţile lor.................................  pag.101 

2.2.3.      Argumente pentru o nouă perspectivă asupra factorilor de producţie pag.105 

2.2.3.1.   Energia – factor de producţie primar, activ şi determinant.................. pag.107 



 3

2.2.3.2.   Cunoaşterea – factor de producţie primar, activ şi determinant........... pag.110 

2.3.      Utilizarea factorilor de producţie.......................................................... pag.115   

2.3.1.      Combinarea factorilor de producţie....................................................... pag.116  

2.3.2.      Substituirea factorilor de producţie...................................................... pag.120 

2.4.        Eficienţa utilizării factorilor de producţie............................................. pag.122  

2.4.1. Eficienţa economică – formele eficienţei economice........................... pag.122 

2.4.2.      Productivitatea factorilor de producţie.................................................. pag.124 

2.4.2.1.   Conceptul de productivitate.................................................................. pag.124 

2.4.2.2.   Formele productivităţii.......................................................................... pag.125 

2.4.2.3.   Funcţia Cobb – Douglas........................................................................ pag.126 

2.5. Concluzii ............................................................................................... pag.129 

 

CAP.3. Energia – raport valoare-preţ 

 

3.1. Consideraţii introductive cu privire la noţiunea de valoare ............... pag.130    

3.2. Conceptul de valoare.......................................................................... pag.132  

3.2.1. Teoria obiectivă a valorii.................................................................... pag.133 

3.2.2. Teoria subiectivă a valorii.................................................................. pag.137 

3.2.3. Teoria contemporană a valorii............................................................ pag.147 

3.3. Energia – concept economic............................................................... pag.154 

3.3.1. Energia – noţiunea de piaţă................................................................ pag.155 

3.3.2. Energia – noţiunea de valoare............................................................. pag.158 

3.3.2.1. Perspectiva obiectivă privind noţiunea de valoare a energiei............. pag.158 

3.3.2.2. Perspectiva subiectivă privind noţiunea de valoare a energiei............ pag.159 

3.3.2.3. Perspectiva contemporană privind noţiunea de valoare a energiei...... pag.159 

3.4. Preţul carburantului.............................................................................. pag.164 

3.5. Scenarii privind impactul sectorului energetic în economia mondială.. pag.165 

3.5.1. Rivalitatea surselor energetice.............................................................. pag.166 

3.5.2. Autonomia resurselor energetice.......................................................... pag.172 

3.5.2.1. România în contextul autonomiei resurselor energetice....................... pag.176 

3.5.3. Instabilitatea resurselor energetice (vârtej)........................................... pag.179 

3.5.4.  Dinamica preţului ţiţeiului Brent preconizată din perspectiva 

 celor trei scenarii................................................................................... pag.181 



 4

3.6. Raportul valoare-preţ............................................................................ pag.182 

3.7. Concluzii .............................................................................................. pag.188 

 

CAP.4. Învinşi şi învingători într-o lume post-hidrocarburi 
 

4.1. Noţiunea de hidrocarburi...................................................................... pag.190    

4.2. Evoluţia în timp a consumului energetic şi a utilizării resurselor 

 energetice .......................................................................................... pag.191 

4.3. Problema ecologică, consecinţă a utilizării hidrocarburilor……….....    pag.197 

4.4. Factorii schimbării ............................................................................... pag.200 

4.4.1. Analiza tendinţelor existente în perioada curentă ................................    pag.200 

  4.4.2. Analiza comportamentului uman în situaţii de tranziţie ......................  pag.203 

4.5. Comportamentul energetic al protagoniştilor în era hidrocarburilor ... pag.204 

  4.5.1. Evoluţia structurii consumului energetic al unor ţări din OPEC .......... pag.204 

  4.5.2. Evoluţia structurii consumului energetic al SUA şi Canadei ............... pag.207 

  4.5.3. Evoluţia structurii consumului energetic al Rusiei ............................... pag.210   

  4.5.4. Evoluţia structurii consumului energetic al Norvegiei ......................... pag.212 

  4.5.5. Evoluţia structurii consumului energetic al principalelor economii 

   din Europa şi Japonia ............................................................................ pag.214 

  4.5.6. Evoluţia structurii consumului energetic al Chinei, Indiei şi Braziliei.. pag.220 

  4.5.7. Evoluţia structurii consumului energetic al României .......................... pag.224 

4.6. Concluzii ............................................................. ................................. pag.225 

 Concluzii finale ..................................................................................... pag.228 

 Bibliografie………………………………………......……………….. pag.240 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 Prezenta teză de doctorat ˝ Energia – O abordare economică, trecut, prezent şi 

perspective˝  îşi propune să aducă contribuţii în domeniul economic, prin abordarea unui subiect cu 

valenţe potenţiale deosebite. Prin desfăşurarea pe parcursul a patru capitole, teza încearcă să 

creioneze răspunsul posibil a fi dat la două întrebări ce frământă minţile economiştilor la nivel 

mondial şi anume : 

- Este energia doar o resursă supusă constrângerilor ? 

- Ce impact ar genera în teoria economică un răspuns negativ ?  

Importanţa acestor răspunsuri poate să prezinte pentru teoria economică, acelaşi rol pe care la 

avut la începutul secolului XX, impactul ˝Teoriei relativităţii restrânse˝ asupra fizicii ca ştiinţă. Poate 

să fie un moment de cotitură în modul de abordare din punct de vedere economic al proceselor de 

producţie. Deşi la prima vedere, un răspuns la prima întrebare, nu pare a avea impact asupra  teoriei 

economice generale, un răspuns negativ însă schimbă perspectiva propusă, iar influenţa pe care o 

generează este una de tip profund, care poate duce la redefinerea unor noţiuni economice cu impact 

major în însăşi structura economiei ca ştiinţă.  

Structura tezei este astfel concepută încât să parcurgă gradual problematica subiectului 

abordat, încercând să pună în evidenţă, implicaţiile pe care răspunsurile argumentate pot să le 

genereze, atât din perspectiva practică, cât şi din cea teoretică. 

Primul capitol ˝  Resursa energetică, de la largheţe la constrângeri - Coordonate ale evoluţiei 

în spaţiul românesc, european şi global ˝ propune o prezentare a conceptului de energie şi a celor 

cinci principii ce stau la baza definirii acestuia, stabilind totodată coordonatele rolului pe care acest 

concept îl are în percepţia de către umanitate a mediului înconjurător.  

Noţiunea de resursă energetică şi evoluţia acesteia în mod progresiv, determinată de 

descoperirile efectuate şi de progresul tehnic, pune în evidenţă faptul că dezvoltarea şi creşterea 

economică se află într-o relaţie de condiţionare directă cu nevoia de energie.  

Prezentarea unor coordonate ale evoluţiei în era hidrocarburilor a impus punerea în evidentă 

a marilor actori a pieţei de energie. Prezentarea acestora a fost abordată ţinând cont de tipul structurii 

acţionariatului, distingând astfel companii publice şi semi-publice listate la bursele internaţionale şi 

companii nelistate aflate în proprietatea unor state şi organizaţii.  

Importanţa stategică a controlului surselor de energie şi lupta continuă manifestată prin 

conflicte armate, determinate de interese politice şi de putere, au condus la cele şapte crize induse ale 

preţului petrolului, crize a căror efecte s-au resimţit acut în economia mondială. Le-am numit crize 



 6

induse deoarece, factorii care au determinat aceste crize ale preţului barilului de petrol, nu au 

legatură cu natura intrinseca a produsului. 

Conştientizarea treptată a consecinţelor dependenţei de hidrocarburi, a determinat o coalizare 

a ţărilor importatoare, în special a celor industrializate, grupate în OCDE, în vederea formulării unei 

reacţii organizate la situaţia apărută. Forma instituţională a acestei reacţii s-a concretizat sub forma 

Agenţiei Internaţională pentru Energie (AIE), fondată de ţările membre ale OCDE (mai puţin Franţa, 

Finlanda şi Islanda) în noiembrie 1974. Statele membre au pus în practică politici de reducere a 

dependenţei de petrol, prin creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea de surse alternative de 

energie. În acest context, o radiografie a structurii consumului de energie primară în România, pune 

în evidenţă faptul că 82% din sursa energetică a economiei naţionale este de tip neregenerabil şi 

anume, cărbune şi hidrocarburi. La întrebarea justificată, privind conştientizarea de către factorii de 

decizie din România, a stadiul în care se află sectorul energetic pe traseul evoluţiei energetice, 

răspunsul nu poate fi decât unul negativ, având în vedere faptul că, în ultimii ani, interesul naţional 

nu a contat în echilibrarea balanţei energetice a Românie. În acelaşi sens înclină balanţa, neglijenţa 

manifestată în utilizarea resurselor energetice naţionale, caracterizată printr-o lipsă de preocupare a 

reducerii consumurilor tehnologice prin retehnologizare şi investiţii. Faptul că, începand cu 1990, 

toate pierderile tehnologice au fost aruncate de industria energetică în preţurile de vânzare, a 

contribuit continuu la ineficienţa economică a majorităţii sectoarele economiei naţionale.  

Securitatea energetică a devenit o componentă esenţială a securităţii naţionale şi a interesului 

naţional, iar competiţia pentru resurse de energie conferă, alături de cea din alte domenii, o 

dimensiune economică deosebit de importantă relaţiilor internaţionale. Securitatea economică a unei 

ţări este cuantificată şi prin prisma dependenţei sale de importul de resursă energetică. Energia fiind 

motorul economiei, orice disfuncţionalitate în acest domeniu se răsfrânge cu efecte dramatice în 

întreaga viaţă economică a respectivei ţări. Din acest motiv, factorii de decizie din diverse ţări 

industrializate, analizează direcţii de urmat pentru asigurarea resurselor energetice necesare 

dezvoltării economiilor proprii. Astfel de analize răzbat foarte greu spre public, deoarece impactul 

lor economic poate avea consecinţe incalculabile. Informaţiile unor astfel de studii sunt utilizate în 

dezvoltarea unor politici coerente şi pragmatice în raport cu concluziile unor astfel de studii. 

Guvernele responsabile ale ţărilor industrializate au început să prevadă bugete pentru dezvoltarea 

capacităţilor de producţie a energiilor complementare.  

Civilizaţia de astăzi este bazată esenţialmente pe energie, pe o cantitate imensă de energie. 

Viitorul hidrocarburilor, din punct de vedere energetic, va fi influenţat de patru factori, care vor 

determina tipul sursei de energie dominantă: geologici, tehnologici, economici şi politici. 



 7

Un răspuns afirmativ la întrebarea ˝ Este energia doar o resursă supusă constrângerilor ? ˝ 

conduce la un scenariu ce prefigurează existenţa unui pericol al unei crizei sistemice generalizate de 

tip apocaliptic. Conform acestuia, în deceniile urmatoare, datorită scăderii severe a producţiei de 

petrol şi gaze naturale, preţul acestora va creşte constant. Această creştere va duce inevitabil către un 

crah al dolarului şi al bursei la nivel global. În acel moment, restricţionarea consumului şi 

economisirea resurselor v-a fi regula de bază în economie. Mecanisme de coerciţie pentru 

raţionalizarea rezervelor energetice şi programe de producţie planificate, aplicate de guverne, v-or 

lua locul mecanismelor pieţei libere. 

Pe de altă parte, un răspuns negativ la aceeaşi întrebare, deschide perspective cu totul 

diferite, atât privind modul de abordare din punct de vedere teoretic, cât şi în ceea ce priveşte efectul 

practic în economia mondială. Capacitatea creativă şi ingeniozitatea umanităţii poate genera soluţii 

care să se înscrie în linia optimismului godwinian.  

Economia alternativă, ca şi noţiune, reprezintă o economie post-hidrocarburi, o economie în 

care petrolul şi gazele naturale, nu mai reprezintă resurse economice indispensabile şi din acest 

motiv le dispare şi caracterul de resurse strategice. O astfel de economie va utiliza în proporţie 

covârşitoare energia regenerabilă,  caracterizată ca provenind din surse energetice neconvenţionale, 

menite să ne elibereze din capcana combustibililor fosili şi a periculoasei reacţii de fisiune atomică, 

ale căror reziduuri vor sufoca complet planeta, dacă nu se va decide, cât mai curând, o schimbare 

fundamentală a viziunii economice şi a abordării ştiinţifice a domeniului energetic. Chiar dacă, 

istoria utilizării energiei ne conduce la concluzia că cei care deţin controlul surselor de energie şi 

tehnologia pentru a exploata aceste surse, sunt cei care au putere şi conduc, iar acest lucru este unul 

dintre motivele principale pentru care utilizarea energiilor regenerabile ( energia solară şi eoliana ) 

sau a celor alternative ( energia punctului zero, energia electrostatică, energia nucleară produsă de 

fuziunea la rece, energia gravitatională ) nu sunt pe primul plan, soarele, vântul sau principiile 

alternative de generare a energiei pot emite cantităţi enorme de energie, iar această formă de energie 

este difuză şi nu permite nimănui să deţină controlul exclusiv al acesteia, tocmai datorită difuziei ei. 

Probabil că metoda cea mai interesantă de utilizare, va fi cea a uzinelor mici şi simple. Acest lucru, 

nu va duce la centralizarea şi acumularea de putere, spre deosebire de situaţia surselor 

neregenerabile de energie.  

Capitolul doi al tezei continuă să susţină, cu argumente de ordin economic, un răspuns 

negativ la întrebarea justificată privind capacitatea energiei de a reprezenta mai mult decât o resursă 

supusă constrângerilor. Pentru un astfel de răspuns, am abordat din perpectivă economică noţiunea 

de resursă şi categoria economică din care aceasta face parte, respectiv factorul de producţie. Din 
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acest motiv, consider justificată opţiunea dezvăluirii posibilelor ˝ Perspective asupra factorilor de 

producţie ˝. 

Din perspectivă clasică, noţiunea de factor de producţie „cuprinde totalitatea elementelor care 

participă la producerea de bunuri şi servicii şi reprezintă forma economică pe care o îmbracă 

resursele, adică premisele activităţii economice de producţie.”1 Din punct de vedere economic, relaţia 

de independenţă între volumul, structura şi intensitatea nevoilor pe de o parte şi cantitatea, calitatea 

şi structura resurselor şi bunurilor economice de pe alta, este o permanenţă a existenţei şi evoluţiei 

societăţii, caracterizată de o stare de tensiune permanentă între nevoile nelimitate şi resursele limitate 

privite agregat, în condiţii determinate de loc şi timp, fiind  transpusă în numita lege a rarităţii. Cu 

tot echilibrul pe care îl realizează piaţa la nivel de cerere şi ofertă, studii realizate în acest sens 

demonstrează că piaţa nu poate să asigure accesul tuturor la resurse. 

Din perspectiva propusă în această lucrare, societatea umană s-a confruntat cu raritatea 

resurselor  datorită perspectivei locale pe care aceasta a avut-o în abordarea evaluarii acestor resurse. 

La începuturi era raritatea cuprului, apoi a fierului, apoi a aurului. În prezent umanitatea se confruntă 

cu raritatea resurselor de energie şi de apă. Cu toate acestea, putem observa că întotdeauna societatea 

umană a găsit resurse care să satisfacă cerinţele tot mai exigente ale nevoilor umane.  

Raritatea resurselor se manifestă întotdeauna atunci când omul se raportează la un sistem 

închis ( local, zonal ). În momentul de faţă, societatea umană a făcut saltul de la dezvoltarea locală, 

zonală, la cea globală, universală. Acestă nouă abordare se reflectă prin însăşi conştientizarea de 

către umanitate, a locului pe care îl ocupă în acest moment societatea umană în univers, a faptului că 

la dimensiuni universale, Terra poate fi comparată cu un fir de praf în imensitatea deşertului. În 

sprijinul acestei afirmaţii vine şi teoria sistemelor, elaborată de Ludwig von Bertalamffy în 1952. 

Aceasta postulează că universul este organizat în sisteme şi ansambluri de elemente ce se află în 

interacţiune. Trecerea de la analiza teoretică a sistemelor închise, izolate, la sisteme deschise 

reprezintă de fapt marea schimbare promulgată de von Bertalanffy.2 

Acest nou tip de abordare deschide perspective cu totul noi, cu privire la resursele disponibile 

pe care omul le poate folosi în scopul satisfacerii nevoilor sale. Astfel noţiunea de „raritate a  

resurselor” clamată în cazul abordării clasice a fenomenelor economice îşi pierde importanţa şi odată 

cu aceasta şi conotaţiile apocaliptice cu privire la imposibilitatea asigurării resurselor necesare 

dezvoltării societăţii umane. Starea de tensiune permanentă între nevoile nelimitate şi resursele 

disponibile dispare în contextul sistemelor deschise. 

                                                 
1   Manual de Economie Politica – Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 
2  Ludwig von Bertalanffy „General Theory of Systems. Aplication to Psychology” în volumul „The Social Science:  

Problems and Orientations”, Paris, UNESCO, 1968; 



 9

Resursa cea mai râvnită în momentul actual este petrolul, resursă cu proprietatea specifică  de 

înmagazinare de energie cu capacitate de a efectua un lucru mecanic. Cu toate acestea, putem afirma 

că în situaţia în care progresul tehnico – ştiinţific va putea pune la dispoziţia oamenilor şi implicit şi 

agenţilor economici, în locul petrolului o altă modalitate de a avea acces la cantităţile de energie 

stocabilă, în aceiaşi parametri de cost sau chiar la preţuri mai mici, atunci petrolul va deveni o 

resursă de domeniul trecutului, cu atât mai mult cu cât această resursă are inconvenientul de a fi un 

important factor de poluare.  

 O altă consecinţă a soluţionării resursei energetice, va avea implicaţii în substituţia unor alte 

resurse primare [ create de natură respectiv resurse naturale regenerabile (suprafata agricolă, 

climatul, padurile, apele) şi neregenerabile (mineralele sau substanţele utile, combustibilii fosili) cât 

şi resursele umane] care întodeauna erau supuse unor restricţii, cu forme ale energie ce vor putea 

suplinii caracteristicile resurselor primare. La prima vedere, poate că pare o utopie dar în ipoteza 

asigurarii prin progresul tehnico – ştiinţific a accesului la energie nelimitată şi la costuri foarte 

reduse, multe din caracteristicile resurselor primare pot fi replicate, astfel resursele primare îşi vor 

putea pierde rolul de resurse cu factor de condiţionare.  

Privită din acest context resursa energetică (acum strîns legata de planeta Terra prin 

supremaţia hidrocarburilor) este cea care poate să ridice ştacheta dezvoltării societăţii umane la 

parametrii universali. 

Având în vedere această perspectivă propusă în lucrarea de faţă, am încercat să subliniez 

diferenţa între abordarea clasică a factorilor de producţie şi o posibilă redefinire a acestora. 

În general, prin factori de producţie se înţelege ansamblul de resurse atrase, necesare şi 

suficiente, ce iau parte la producerea bunurilor materiale solicitate de nevoile crescânde ale 

dezvoltării societăţii umane. Factorii de producţie pot fi definiţi ca ansamblul resurselor atrase 

necesare şi suficiente, alocate şi consumate în procesul de producere a bunurilor economice. 

Teoria economică clasică a pus în evidenţă trei mari factori de producţie şi anume:  

o munca    - factor de producţie primar originar, activ şi determinant; 

o natura     - factor de producţie primar originar, pasiv; 

o capitalul  - factor de producţie derivat şi subordonat primilor doi. 

Se poate constata că în accepţinea economică clasică, doar munca reprezintă un factor activ 

şi determinant. Acest fapt se datorează unei abordări limitate de percepţia primară, senzorială a celor 

cinci simţuri umane, caracterizată de înscrierea fenomenelor economice în cadrul unor sisteme 

închise.  
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Pentru a putea să ne desprindem de acest tip de abordare, am propus în prezenta lucrare, din 

prisma abordării noţiunii de factor economic în cadrul sistemelor deschise, factori de producţie care 

să nu mai fie limitaţi de percepţia primară, senzorială a celor cinci simţuri umane şi care să îmbine 

realitatea dovedită ştiinţific cu privire la resurse şi noţiunea economică de factor de producţie. 

Totodată am utilizat o cu totul altă delimitare a acestor factori de producţie, într-o abordare care să 

poată să susţină pe plan economic noile concepţii despre mediul înconjurător şi bineînţeles despre 

procesele de producţie. În acest sens, am avut în vedere să fie acoperit întregul spectrul al proceselor 

de producţie, fie ele desfăşurate cu personal uman sau nu, la scară micro sau macro, posibil sau nu a 

fi detectate de simţurile umane. Într-o astfel de abordare, am considerat că cele mai adaptate noţiuni 

care ar satisface cerinţele şi ar îndeplini rolul de factori de producţie primari, activi şi determinanţi, 

cuantificabili şi măsurabili atât cantitativ cât şi valoric şi care să facă parte din categoria de resurse 

utilizabile în procesele de producţie, să fie stocabili şi regenerabili, generici şi să poată cuprinde 

(include) în cadrul noţiunii celelalte resurse utilizabile în procesele de producţie de bunuri necesare 

satisfacerii trebuinţelor imediate şi de perspectivă ale oamenilor sunt: 

o energia    - factor de producţie primar originar, activ şi determinant; 

o cunoaşterea - factor de producţie primar originar, activ şi determinant; 

o capitalul     -  factor de producţie derivat şi subordonat primilor doi. 

Aceşti factori de producţie trebuie să poată fi negociaţi pe piaţa liberă putându-se stabili un 

preţ de vânzare funcţie de cerere şi ofertă.  

Propunerea pe care am făcut-o în prezenta lucrare, nu trebuie să fie privită ca o înlocuire de 

termeni, deoarece vizează însăşi structura materiei (naturii) aşa cum o pot descrie azi cercetările 

ştiinţifice efectuate în cadrul ştiinţelor exacte şi capacitatea unică a omului de a sintetiza cunoaşterea 

(una din caracteristicile primordiale ale muncii umane). Graniţa între natură şi muncă nu este 

imuabilă în situaţia în care ne raportăm la elementele structurale ale celor doua noţiuni. Din această 

perspectivă această nouă abordare translatează graniţele putând să întrepătrundă unele elemente şi 

totodată să delimiteze diferit noţiunile. 

Energia participă nemijlocit în procesul de producţie, atât la nivel micro ca şi element 

structural aflat în componenţa materiei cât şi la nivel macro, ca şi componentă a transformării, 

exprimată prin lucru mecanic, energie electrică, energie termică etc., la crearea de bunuri necesare 

satisfacerii trebuinţelor imediate şi de perspectivă ale oamenilor. 

 O ecuaţie adecvată a energiei unui sistem poate fi scrisă sub urmatoarea formă: 

Energia = anergia + exergia            

unde: 



 11

o Exergia - marime fizică care are provenienţa terminologică din noţiunea 

“extractable energy” adică energie liberă a sistemului care poate fi utilizată; 

o Anergia - energia cu capacitate nulă de transformare, este energia care, chiar şi în 

condiţii de reversibilitate totală a proceselor, nu se poate transforma în exergie 

(adică lucru mecanic) nici măcar parţial. 

Energia privită din punctul de vedere al factorilor de producţie nu trebuie confundată cu 

resursa energetică.  

Datele, informaţiile şi cunoştinţele reprezintă puncte ale unei continue creşteri din lanţul 

valoric evolutiv al modelului mental uman.3 Sub forma datelor, cunoaşterea există în formă latentă şi 

poate fi considerată resursa primordială, care stă la baza tuturor celorlalte resurse derivate.  

Informaţiile şi cunoştinţele reprezintă la rândul lor resurse dar derivă din resursa primară. 

Cunoaşterea participă nemijlocit în procesul de producţie la crearea de bunuri necesare 

satisfacerii trebuinţelor imediate şi de perspectivă ale oamenilor.  

O ecuaţie adecvată a cunoaşterii unui sistem poate fi scrisă sub urmatoarea formă: 

   Cunoaşterea = Date + Informaţii + Cunoştinţe 

Cunoaşterea privită din punctul de vedere al factorilor de producţie nu trebuie confundată cu 

resursa informaţională. 

Un aspect derivat, pe care a trebuit să îl aduc în discuţie, este confuzia care există în mediul 

academic cu privire la modul de utilizare a noţiunii de factor de producţie. În majoritatea abordărilor, 

factorul de producţie este confundat cu resursa. Din această cauză noţiunile devin confuze şi neclare. 

Astfel  se afirmă că un antreprenor utilizează factorii de producţie pentru a realiza un proces de 

producţie eficient asfel încât să maximalizeze beneficiile şi să reducă costurile. Cu toate acestea 

antreprenorul de fapt prin abilitatea sa combină sau substituie resursele de care dispune la un 

moment dat, adică elementele componente ale factorilor de producţie.  

Pentru a înlătura această confuzie, în lucrarea de faţă am încercat să corectez acest mod de 

abordare, punând accentul pe modul în care antreprenorii utilizează elementele componente ale 

factorilor de producţie pentru obţinerea celor mai bune rezultate în condiţiile economice date. 

Obţinerea în condiţii de eficienţă economică de bunurile solicitate pe piaţă prin unirea a cel 

puţin doi factori de producţie reprezintă procesul tehnico – economic specific de combinare a 

factorilor de producţie. Combinarea elementelor componente ale factorilor de producţie primari 

                                                 
3  Donald A. Marchand, Thomas H. Davenport – “Is KM just good information management?” in Mastering 

Information Management , Financial Times Prentice Hall, Great Britain, 2000  (sumar în National Post Online 24 iulie 

2001 http://providersedge.com/docs/km_articles/is_km_just_good_information_management.pdf )  
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(energie, cunoaştere în varianta propusă de această lucrare sau muncă, natură în varianta clasică) cu 

elemente componente ale factorului derivat capital poate fi şi este făcută prin abilitatea sa de 

antreprenor, în funcţie de domeniul în care acţionează. Procesul de combinare al elementelor 

componente ale factorilor de producţie este unul cu caracter dinamic. Acesta se desfăşoară în cadrul 

unor condiţii tehnice, economice şi sociale ce ţin de condiţiile concrete ale economiei în care are loc 

procesul de combinare. 

Majoritatea lucrărilor care tratează substituibilitatea factorilor de producţie o menţionează ca 

fiind o proprietate a acestora de care se  folosesc antreprenorii pentru a optimiza utilizarea factorilor 

de producţie în procesul de producţie pentru obţinerea de bunuri  necesare satisfacerii trebuinţelor 

economice şi sociale. Justificarea acestui lucru se face având ca premisă faptul că sub influenţa 

noilor tehnici şi tehnologii şi a evolutiei preţurilor, întreprinzătorul schimbă mereu raportul dintre 

factorii de producţie şi înlocuieşte elemente componente ale unui factor de producţie cu elemente 

componente ale altui factor de producţie, mai productiv, mai ieftin, mai modern. 

Consider că datorită unei generalizări excesive şi din dorinţa de a evidenţia un fenomen, s-a 

pierdut în cadrul teoretic al demostraţiei esenţa noţiunii de factor de producţie şi anume că, pentru ca 

o resursă să fie considerată factor de producţie trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi criterii.  

Substituirea este definită ca reprezentând fenomenul de înlocuire a unei cantităţi dintr-un 

factor de producţie printr-o cantitate din alt factor de producţie. Nu se precizează însă ce fel de 

factori pot fi substituibili, ceea ce denotă că prin generalizare s-a considerat că antreprenorul poate să 

substituie unui factor de producţie un altul astfel încât să-şi optimizeze rezultatul producţiei. 

 Prin această omisiune, consider că se trece uşor tocmai peste caracterul primar al factorilor 

determinanţi repectiv în viziunea clasică natura şi munca. O analiză a acestei caracteristici relevă că 

cei doi factori nu ar putea niciodată să se substituie unul cu celălalt datorită unicităţii caracteristicilor 

fiecăruia dintre ei. Adică cu alte cuvinte consider că niciodată un antreprenor nu ar putea să utilizeze 

mai multă muncă depusă de personalul disponibil şi astfel să suplinească lipsa de materie primă 

(resursă acoperită de noţiunea de natură) sau invers, să dispună de cantităţi de materie primă 

suplimentară faţă de necesarul stabilit pentru realizarea producţiei iar aceasta să suplinească deficitul 

de forţă de muncă (resursă acoperită de noţiunea de muncă). 

 Exemplele utilizate în majoritatea lucrarilor, fie că sunt de factură ştiinţifică fie de natură 

didactică, în care substituirea poate avea loc între factorul muncă şi factorul capital sau între factorul 

natură şi factorul capital (substituţie între un factor primar şi unul derivat) sau pentru a fi foarte clar 

şi a nu exista confuzii putem spune că substituirea ar avea loc între diferite elemente componente ale 

aceluiaşi factor de producţie sunt posibile şi întradevar mult utilizate de către antreprenori, dar nu pot 
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fi considerate elocvente pentru a putea generaliza cu privire la substituibilitatea oricărui factor de 

producţie cu un altul. 

Privind din punct de vedere teoretic, afirm şi susţin că substituirile pot avea loc doar între 

elemente componente ale un factor derivat şi elemente componente ale unui factor primar sau ca să 

subliniez şi mai pregnant caracteristicele primare ale unui factor de producţie, între elemente ale 

factorului primar si elemente de acelaşi tip regasite în factorul derivat.  

În cazul abordarii propuse, în care energia şi cunoaşterea sunt factori de producţie ce nu mai 

depind de cele cinci simţuri umane, substituirea elementelor componente ale factorilor primari nu se 

poate realiza decât prin intermediul elementelor componente ale factorilor derivaţi. Adică energia 

sau cunoaşterea înmagazinate în factorul derivat capital pot să se substituie (în înţelesul de a 

completa) energiei respectiv cunoaşterii ce se regăsesc în poziţia de factori primari. Ca şi consecinţă, 

un antreprenor nu va putea înlocui necesarul de energie prin cunoaştere şi nici necesarul de 

cunoaştere prin energie, acest lucru fiind determinat de caracterul primar al celor doi factori de 

producţie.  La prima vedere pare o restrângere a posibilităţilor de acţiune ale unui antreprenor, dar de 

fapt reprezintă o corecţie teoretică a noţiunilor economice pe care antreprenorul le utilizează în 

procesul de producţie. 

Capitolul trei al lucrarii îşi propune ca ţinând cont de noua perspectivă propusă, să pună în 

evidenţă cum ar putea să fie definite şi ce raport poate să existe între două categorii economice de 

bază, care au preocupat mai întâi filozofii, istoricii, moraliştii, matematicienii, clericii şi apoi 

profesioniştii domeniului economic şi anume valoarea şi preţul,. 

Conceptul de valoare a fost abordat în decursul timpului din perspectiva unor viziuni diferite 

ce corespund diverselor şcoli si curente de gândire economică. Cu toate acestea pot fi evidenţiate trei 

tendinţe ( teorii ) principale şi anume teoria obiectivă respectiv teoria subiectivă şi cea 

contemporană. : 

- conform teoriei obiective a conceptului de valoare, baza valorii unui bun este susţinută de 

raritatea bunului şi de cheltuielile cu munca vie materializate în realizarea acestuia ; 

- conform teoriei subiective a conceptului de valoare, "orice nevoie îşi reduce intensitatea 

pe măsură ce este satisfăcută"4 , optimul economic este determinat de obţinerea unui grad 

de satisfacţie cât mai mare utilizând o cantitate de resurse limitată, iar valoare au numai 

bunurile insuficiente, care se află într-o cantitate mai mică decât volumul nevoilor de 

satisfăcut şi doar atât timp cât raportul nevoi-bunuri se menţine în aceste  coordonate ; 

                                                 
4 Nicholas Georgescu-Roegen, "Hermann Heinrich Gossen: His Life and Work in Historical Perspective" p. LXXX "If 

an enjoyment is experienced uninterruptedly, the corresponding intensity of pleasure decreases continuously until satiety 

is ultimately reached, at which point the intensity becomes nil"  
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- conform teoriei contemporane a conceptului de valoare, viziunea macroeconomică a 

economiei de piaţă este noul câmp de analiză a fenomenului economic (echilibrul dintre 

ofertă şi cererea de bunuri şi servicii,  mecanismele concurenţiale ale pieţei libere şi rolul 

lor în menţinerea echilibrului economic, utilizarea politicilor fiscale şi monetare pentru a 

elimina recesiunile şi a controla boom-ul economic ). 

Perspectiva celor trei modalităţi diferite de abordare a concepului de valoare a energiei duc la 

definirea noţinii de valoare a energiei din unghiuri diferite, astfel încât, în contextul propus, al 

transformării complexe a resursei energetice în factor de producţie şi prin înţelegerea rolului pe care 

aceasta îl are în procesele de producţie, se va ajunge la conştientizarea progresivă a rolului atomizării 

pieţei energetice, în sensul preluării controlului de către consumatori-producători. Noţiunea de 

consumator-producător, deşi are ca bază de dezvoltare un scenariu de autonomie al sursei energetice, 

poate să se dezvolte atât în cadrul unui scenariu de tip rivalitate al surselor energetice cât şi în 

varianta scenariului de tip vârtej. Dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică continuă a domeniului şi 

înţelegerea holistică a universului, vor putea crea condiţiile asigurării independenţei energetice în 

prima faza la nivel regional, iar în perspectivă, cu siguranţă se va ajunge până la nivel individual.  

Aceste premise sunt doar câteva dintre cele care preconizează o schimbare radicală într-un 

viitor apropiat, nu numai a tipurilor de surse energetice disponibile sau al preţului energiei în piaţă, 

dar şi al conceptului privind valoarea energiei, al acestui veritabil factor de producţie care prin  

caracteristicile sale, va îndeplini rolul de factor de producţie primar originar, comun tuturor genurilor 

de activităţi sociale, având un rol activ (dinamic) şi determinant în procesul de producţie. 

Capitolul patru îşi propune ca pornind de la o analiză a consumului energetic şi a utilizării 

resurselor energetice pe parcursul istoriei societăţii umane, analiză prin care se remarcă o 

decarbonizare continuă a combustibililor utilizaţi, să pună în evidenţă relaţia direct proporţională 

între consumul energetic şi nivelul de trai. Astfel consumul energetic putem presupune că va fi în 

continuă creştere, pentru a satisface cererea de creştere a nivelului de trai.  

În decursul timpului umanitatea s-a folosit de cele două surse ancestrale de energie existente,  

energia generată de Soare şi cea generată de planeta pe care locuim. Toate formele de energie 

cunoscute în prezent provin de la aceste două surse ancestrale. Astfel, indiferent de disputele 

ştiinţifice cu privire la provenienţa hidrocarburilor, sau a existenţei sau nu a unui vârf al petrolului, 

omenirea va trebui să treacă într-o fază superioară a evoluţiei ei ca şi consecinţă a creşterii continue 

a nivelului de trai. Resursa energetică nu va putea să fie asigurată decât de una din cele două 

posibilităţi sau de amândouă concomitent. Până în acest moment, forma cea mai adecvată utilizării 

energiei datorită versatilităţii sale este electricitatea.  
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Analiza istorică a evoluţiei consumului energetic a dezvăluit totodată că, pe măsură ce omul 

a dezvoltat nivelul de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică sau prin intuiţie, a utilizat în acoperirea 

necesarului energetic resurse cu capacitate energetică din ce în ce mai ridicată. Astfel în momentul 

de faţă, societatea umană utilizează cu preponderenţă energia de provenienţă telurică, aceasta punând 

în mişcare procesele de producţie ce se desfăşoară pe Terra şi având dezavantajul localizării 

restrânse la nivel planetar.  

Un salt pe scara evoluţiei din punct de vedere al tipului de energie utilizat, va fi migrarea 

proceselor de producţie către energia de provenienţă solară. Saltul va genera, în opinia mea, o 

schimbare a sistemului de referinţă economic. Acesta va trebui să facă la rândul său un salt evolutiv, 

astfel încât percepţia economică să nu mai fie de tip newtonian, dacă îmi este permisă comparaţia şi 

să treacă la o abordare de tip relativist, ca să mă menţin pe aceleaşi coordonate. Saltul pe care l-a 

realizat cunoaşterea ştiinţifică, trebuie să-şi urmeze cursul şi în domeniu economic. În acest sens, 

într-o abordare de tip relativist, este necesar ca ştiinţa economică să îşi redefinească noţiunile, astfel 

încât acestea să poată descrie fenomenele economice la parametrii solicitaţi de noile provocări 

ştiinţifice. 

O analiză a tendinţelor existente în perioada curentă şi a caracteristicile comportamentului 

uman în perioade de tranziţie ( evoluţie ) şi studiul comportamentului protagoniştilor energetici 

contemporani, pun în evidenţă factorii care pot să genereze schimbarea. 

Evoluţia acestora poate să determine felul schimbării, perioada de tranziţie şi  traiectoria 

evoluţiei, astfel:   

- necesarul crescut de energie, stimulat de preţuri competitive generate de dezvoltarea unei 

pieţe concurenţiale şi de creşterea constantă a nivelului de trai, reprezintă factorul determinant al 

evoluţiei; 

- factorul eficienţă energetică îndeplineşte rolul pîrghiei în procesul de evoluţie al resurselor 

energetice;  

- cercetarea ştiinţifică determină modalitatea practică a schimbării; 

- factorul consumator-producător acţionează pârghia evoluţiei, în sensul acoperirii nevoii de 

energie ieftină, în cantităţi suficiente ; 

- securitatea energetică motivează decizia producătorului-consumator de a acţiona  pârghia 

evoluţiei;  

- evoluţia resurselor de energie utilizate pe parcursul istoriei societăţii umane, reprezintă 

factorul evolutiv care stabileşte traiectoria pe care schimbarea o va urma, asigurând un orizont 

evoluţiei ; 
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- conştientizarea responsabilităţii omenirii de a menţine planeta Pământ în parametrii 

ecologici specifici supravieţuirii speciei umane şi totodată a celorlalte vieţuitoare, reprezintă factorul 

ecologic ce acţionează prin abordări de tip pshihologic, caracteristice comportamentului uman în 

perioade de tranziţie ; 

- factorul uman reprezintă motorul principal al schimbării, motivat de existenţa unei nevoi 

umane care trebuie să evolueze, indiferent de vicisitudinile şi stavilele existente, astfel, într-o 

evoluţie firească raţiunea evoluţiei dă sens vieţii umane de a urmări un scop superior. 

Această evoluţie va trebui să fie însoţită de o abordare economică, caraterizată la rândul său 

de o transformare profundă a ştiinţei economice în ansamblul său, astfel încât să poată susţine cu 

baze teoretice adaptate provocărilor ştiinţifice, noile procese de producţie ce vor contribui la 

dezvoltarea societăţii umane. 

Perspectiva şi abordarea economică adoptată de prezenta lucrare, a avut ca scop realizarea 

unei deschideri a drumului pe care consider că ştiinţa economică este datoare să îl parcurgă, cu 

scopul de a  pune la dispoziţia societăţii umane a teoriilor economice necesare progresului. Acest pas 

pe care trebuie să-l facă ştiinţa economică, va putea să contribuie la înţelegerea fenomenelor 

economice pe care societatea umană le generează şi le parcurge în scopul evoluţiei nivelului de trai.  
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