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Rezumat 
       Creşterea demografică a impus accelerarea cererii 
de bunuri materiale şi servicii în conformitate cu un 
nivel de civilizaţie actual sau de perspectivă. Aceasta 
duce la exercitarea unei duble presiuni asupra mediului 
concretizată prin exploatarea neraţională a resurselor 
naturale şi creşterea intensivă a cantităţilor de deşeuri; 
în prezent, punându-se cu deosebit interes, problema 
costurilor depoluării şi protecţiei mediului natural.  
 
Cuvinte cheie: eşec, piaţă, bunuri materiale, exploatare 
neraţională.  
 
 Mecanismul economic ocupă unul 
dintre primele locuri în ansamblul cauzelor 
care au condus la actuala criză a mediului. 
Promotorii actualului mecanism economic 
sunt, de fapt, promotorii unei exploatări 
neraţionale a bunurilor şi serviciilor de mediu 
cât timp acestea sunt  considerate „libere”, fără 
valoare şi deci, menţinute în afara regulilor 
pieţei.  
 În general, efectele poluării se regăsesc 
la două niveluri, şi anume: 

 la nivelul întreprinderilor 
generatoare, sub formă de internalităţi 
reprezentate de includerea cheltuielilor de 
tratare a emisiilor poluante în costurile de 
fabricaţie, care astfel cresc cu câteva procente; 

 la nivelul întregii societăţi, sub 
formă de externalităţi, reprezentând costurile 
sociale necesare refacerii mediului degradat, 
inclusiv a stării de sănătate a oamenilor.  

Externalităţile de mediu, ce apar atunci 
când costurile private diferă în mod 
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Abstract 
    The population growth required accelerate the 
material goods and services demand in accordance 
with a level of current or future civilization. This 
leads to a double pressure on environmental 
performance attained by the irrational exploitation of 
natural resources and intensive quantities of waste, 
currently putting it with great interest, the problem of  
remediation costs of pollution and protecting the 
natural environment. 
 
Key words: failure, market, material goods, 
exploitation of natural resources  
 
 The economic mechanism occupies 
one of the first places in all the causes that 
led to the current environmental crisis. 
Promoters of current economic mechanism 
are, in fact, promoters of irrational 
exploitation of environmental goods and 
services while they are "free", without value 
and therefore kept out of  the market forces. 
             In general, the pollution effects are 
found at two levels, namely: 

 in the generating companies 
level, as represented by internal issues 
represented as included the treatment 
expenses in manufacturing costs of polluting 
emissions, such increase by several percent;  

  throughout the level of entirely 
society, as externalities, representing the 
social costs necessary to restoring degraded 
environment, including human health. 

Environmental externalities, which 
occur when private costs differ significantly 
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semnificativ de cele sociale, reprezintă 
fenomene tot mai frecvente, dar care scapă 
sistemului pieţei, facilitându-se astfel 
deformarea mecanismului de alocare optimă a 
resurselor şi reclamând, în acelaşi timp, 
intervenţia puterii publice. Externalităţile se 
produc atunci când producţia şi consumul dau 
naştere la costuri sau beneficii involuntare 
pentru alţii, fiind efectul comportamentului 
agenţilor economici, necuantificate în bani, 
neregăsite în tranzacţii voluntare de piaţă. 

Externalităţile se caracterizează prin 
două elemente: 

 ele derivă din activitatea unui alt 
participant (consumator sau producător) decât 
cei care le suportă sau care sunt influenţaţi de 
ele; 

 nu sunt înregistrate pe piaţă în mod 
direct şi, deci, nu influenţează echilibrul 
concurenţial. 

În literatura de specialitate 
externalităţile sunt grupate în două categorii: 
pozitive şi negative. 

Externalităţile pozitive se întâlnesc 
atunci când activităţile aduc beneficii pentru 
terţe părţi, concretizându-se în niveluri de 
producţie şi de consum mai mici decât cele 
care corespund alocării eficiente a resurselor. 

Externalităţile negative apar în 
legătură cu activităţile de producţie sau de 
consum, ce generează costuri pentru terţe 
părţi. În acest caz, costurile private sunt mai 
reduse decât cele sociale. Costurile sociale 
includ şi costuri externe, adică pe cele 
suportate de terţi. Nivelul producţiei şi nivelul 
consumului sunt mai mari decât cele 
corespunzătoare alocării eficiente a resurselor. 

Externalităţile de mediu negative sunt 
evidenţiate îndeosebi de fenomenul poluării, 
atunci când apar ca dezeconomii externe, 
pentru că pagubele provocate unui agent 
economic nu sunt compensate financiar (de 
exemplu, culturile agricole, pomicole afectate 
de o fabrică de ciment sau de produse 
chimice), efectele lor transformându-se în 
ameninţări majore la adresa societăţii. 

Transporturile se număra printre 
domeniile economice care produc foarte multe 

from those social phenomena are more 
common, but are beyond the market system, 
thereby facilitating the deformation 
mechanism of optimal allocation of 
resources and complaining, while 
intervention public power. Externalities 
occur when production and consumption 
give rise to unintended costs or benefits for 
others, the effect of economic behavior, no 
quantifiable in money, unfound in willing 
market transactions.  

Externalities are characterized 
through two elements : 

 they are derived from the work of 
another participant (consumer or producer) 
then those who support or are influenced by 
them;  

 are not recorded on the market 
directly and therefore does not affect the 
competitive balance 

Externalities in the literature are 
grouped into two categories: positive and 
negative. 

Positive externalities are meet when 
activities bring benefit for third parties, 
consisting into production and consumption 
levels lower than the corresponding efficient 
allocation of resources. 
            Negative externalities arise in 
connection with production or consumption 
activities, which generate costs for third 
parties. In this case, private costs are lower 
than social costs. Social costs include 
external costs, ie those incurred by third 
parties. The production and consumption 
levels are higher than those corresponding to 
the efficient allocation of resources.  

Negative environmental externalities 
are highlighted in particular by the 
phenomenon of pollution, when appearing as 
external no savings, due the fact that the 
damage caused by an economic operator is 
not financially compensated (eg, agricultural 
crops, fruit trees affected by the cement or 
chemicals), effects their turning into major 
threats to society. 

Transport is among the economic 
areas that produce many negative 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010 

 
 185

externalităţi negative, reprezentate de zgomot, 
poluare (in special, cea generată de motoarele 
cu combustie), consumarea unei energii 
nerecuperabile, riscurile unor accidente 
tehnologice majore, ploile acide, intruziunea 
vizuală etc. Costul real al transportului ar 
trebui sa includă costurile externe neluate in 
calcul: pagube cauzate de poluare sau de alţi 
factori care afectează mediul înconjurător. 
Soluţia corectă este includerea în costul 
transporturilor a cheltuielilor necesare pentru 
îmbunătăţirea tehnologică a mijloacelor de 
transport rutier sau pentru înlocuirea acestora 
cu mijloace alternative de transport mai puţin 
poluante, mai puţin zgomotoase şi mai sigure, 
astfel încât sa se diminueze pagubele produse 
altor domenii economice sau mediului. 
Trebuie însa avut în vedere faptul că ponderea 
diferitelor tipuri de transport în producerea 
externalităţilor negative nu este uniformă. 
Astfel, în urma examinării situaţiei din 17 ţări 
vest-europene s-a stabilit că, la nivelul anului 
1995, costul total al externalităţilor s-a ridicat 
la 530 de miliarde de euro, reprezentând 7,8% 
din PIB-ul acestor tari. S-a constatat astfel că 
numai transportul rutier generează aproximativ 
92% din totalul costurilor externe, urmat fiind 
de transportul aerian, cu 6%, transportul 
feroviar, cu doar 2%, şi cel naval, cu 0,5%. 
Previziunile ce se bazează pe legătura dintre 
dezvoltarea economică şi creşterea volumului 
transporturilor arată că până în 2010 va avea 
loc o creştere cu 30% a traficului rutier 
comparativ cu 1995, anul în care s-a făcut 
respectivul studiu. Dacă nu se vor lua nici un 
fel de măsuri, costurile externe aferente 
traficului rutier şi aerian vor creste cu 42% 
până în 2010. Prejudiciile aduse mediului 
înconjurător ca urmare a activităţilor de 
transport vor constitui o preocupare crescândă 
în viitor.  

Freonul, utilizat ca factor de propulsare 
la aerosoli şi ca răcitor în aparatele de aer 
condiţionat, este unul dintre principalii 
vinovaţi pentru distrugerea stratului de ozon al 
atmosferei – riscul fiind modificările 
climaterice şi posibilele expuneri la radiaţii. La 
începutul anilor 1990 a fost semnat un tratat 

externalities, represented by the noise, 
pollution (particularly that generated by 
combustion engines), energy consumption of 
a stranded, the risks of major technological 
accidents, acid rain, visual intrusion etc. The 
real cost of transport should include external 
costs not taken into account: damage caused 
by pollution or other factors affecting the 
environment. Correct solution is to include 
the transport cost of expenditure required to 
improve the technology road vehicles or to 
replace them with alternative means of 
transport less polluting, less noisy and safer, 
so to reduce damage to other areas of 
economic or environmental . Should be 
considered but that the number of different 
types of transport in the production of 
negative externalities is not uniform.  

Thus, after examining the situation of 
17 countries in Western Europe has been 
established that, in the year 1995, the total 
cost of externalities amounted to 530 billion, 
representing 7,8% of GDP in these 
countries. It was found so that only road 
transport is about 92% of the total external 
costs, followed by air, with 6%, rail 
transport, with only 2%, and water, with 
0,5%. Forecasts that are based on the 
relationship between economic development 
and growth in transport volume shows that 
by 2010 there will be a 30% increase in road 
traffic compared with 1995, the year of the 
study done that. If you will not take any 
measures, external costs related to road and 
air traffic will increase by 42% until 2010. 
Environmental damage due to transport 
activities will be a growing concern in the 
future. 
  Freon, used as propellants in aerosol 
factor and the cooler for air conditioning 
machines is one of the main culprits for the 
ozone layer of atmosphere –the risk is 
climate change and possible exposure to 
radiation. In the early 1990 was signed a 
treaty aimed at banning the use of freon final 
and other related gas.  
 When the issue is about the industrial 
revolution, the burning of huge quantities of 
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care are drept scop  final interzicerea utilizării 
freonului şi a altor gaze înrudite.  

O dată cu revoluţia industrială, prin 
arderea unor cantităţi enorme de combustibili 
fosili – cărbune, petrol şi gaze – s-a emanat 
dioxidul de carbon în cantităţi mult mai mari 
decât capacitatea de absorbţie a oceanelor şi a 
plantelor. În prezent, concentraţia de dioxid de 
carbon în atmosferă este cu 25% mai mare 
decât era la începutul revoluţiei industriale. Se 
estimează că, în următorii ani, această valoare 
se va dubla dacă nu vor fi luate măsuri de 
combatere. Acestea şi alte gaze produc efectul 
de „seră”, blocând radiaţiile care ajung pe 
pământ, generând încălzirea globală. Acestea 
sunt exemple de externalităţi negative care, 
utilizate de către oricine, au consecinţe asupra 
tuturor. 

Bunurile pentru care există 
externalităţi negative, cum sunt poluarea 
aerului şi a apei, sunt oferite în exces pe piaţă. 
Faptul că piaţa nu reflectă întotdeauna corect 
costurile şi beneficiile unei tranzacţii 
reprezintă un exemplu clasic de eşec al pieţei 
şi este posibil ca aceste situaţii să necesite 
intervenţia sectorului public.  

Atunci când este vorba despre 
resursele mediului şi despre externalităţi, piaţa 
eşuează în a contribui la protecţia mediului 
datorită problemei generate de dificultăţile în 
stabilirea preţurilor, neavând posibilitatea să 
aloce aceste resurse. 
 Preţurile sunt o consecinţă a 
distribuţiei drepturilor de proprietate, care stau 
la baza schimburilor în cadrul pieţei. Dacă 
guvernul ar fi capabil să definească drepturile 
de proprietate într-un mod corect, care ar 
stabili preţuri pentru resursele de mediu, 
atunci, lipsa actuala de resurse şi costul ar fi 
concordante. 

Pentru protecţia mediului la dispoziţia 
guvernului există trei opţiuni: 

 educaţia consumatorilor; 
 introducerea de cote în utilizarea 

anumitor resurse sau interzicerea utilizării lor 
de către producători; 

 introducerea de stimulente bazate 
pe mecanismele de piaţă, stimulente care să 

fossil fuels - coal, oil and gas - give off 
carbon dioxide in quantities much larger 
than the absorption capacity of oceans and 
plants. The concentration of carbon dioxide 
in the atmosphere is 25% higher than it was 
at the beginning of the industrial revolution. 
It is estimated that in the coming years, this 
amount will double if no action will be taken 
against. These and other gas producing the 
effect of "greenhouse", blocking radiation 
reaching the earth, creating global warming. 
These are examples of negative externalities, 
used by anyone, affecting everyone.  
 Goods for which exist negative 
externalities such as air and water are 
provided in excess of the market. The fact 
that the market does not always correctly 
reflect the costs and benefits of a transaction 
is a classic example of market failure and it 
is possible that these situations may require 
public intervention.  
 When it comes in discussion to 
environmental resources and the 
externalities, the market fails to contribute to 
environmental protection due to problems 
caused by difficulties in pricing settlement, 
with no leeway to allocate these resources.  
 Prices are a consequence of the 
distribution of property rights, which 
underlie the trade market. If the government 
would be able to define property rights in a 
fair, which would set prices for 
environmental resources, then the current 
lack of resources and the cost should be 
consistent.  

In order to protect the environment, 
there are three option to government: 

 the consumers education; 
 inclusion of  ratios in using some 

resources or forbiding their use by the 
producers; 

 inclusion of incentives based on 
market mechanism, incentives which must 
adjust both the consumer behaviour and 
producers behavior.  
In general, the government adopted 
measures that can be placed under the 
command and control measures category. In 
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ajusteze atât comportamentul consumatorilor, 
cât şi pe cel al producătorilor . 
 În general, guvernul adoptă măsuri 
care pot fi introduse în categoria măsurilor de 
comandă şi control. Cu alte cuvinte, 
reglementează activităţile care degradează 
mediul în concordanţă cu standarde agreate 
sau legiferate. 
 Externalitatea se manifestă de fiecare 
dată când un individ sau o întreprindere adoptă 
un comportament antisocial fără să suporte 
sancţiuni. 

Responsabilii trebuie să internalizeze 
externalităţile, de câte ori este posibil, 
făcându-i să plătească, pe cei vinovaţi, costul 
integral al acţiunilor lor ilicite faţă de terţa 
parte. 
 Pentru un număr de elemente ale 
patrimoniului natural nu se pot atribui preţuri. 
Acestea nu pot face obiectul unor schimburi în 
cadrul pieţei, pentru că:  
- nu există o piaţă a calităţii mediului; 
- indivizii nu sunt încurajaţi să reducă 
consumul de resurse şi cu atât mai puţin, 
păstrarea, conservarea şi dezvoltarea 
resurselor; 
- multe din bunurile şi serviciile oferite de 
natură nu costă nimic, în afară de cel mult 
efortul de colectare. 
 În anumite cazuri, nu se atribuie nici 
un preţ pe resurse pentru că ele alcătuiesc 
bunuri publice. Bunul public este un bun la 
dispoziţia tuturor, care nu poate fi refuzat 
nimănui. De aici şi greutatea de a-i face pe 
utilizatori să plătească. Pentru un particular nu 
va fi rentabil să aloce investiţii pentru protecţie 
şi ameliorare, deoarece va fi foarte greu să-şi 
recupereze această investiţie de la utilizatorii 
resursei. Utilizatorul, la rândul lui, nu este 
stimulat să se abţină să consume; oricum, 
altcineva va consuma în locul lui. 
 Pentru buna funcţionare a pieţei este 
necesar ca aceasta să fie susţinută de către 
instituţii şi de un sistem de drepturi de 
proprietate, care trebuie să fie: clare, 
exclusive, sigure, protejate, transferabile. 
Astfel, proprietarii sunt stimulaţi să apere 
resursa. 

other words, it regulating activities that 
degrade the environment in accordance with 
agreed or legislated standards. 
 Externalities occurs whenever an 
individual or a company adopts against-
social behavior without pay penalties. 

Responsible makers must to 
internalize externalities, whenever possible, 
making  pay the guilty, the quilty ones, the 
full cost of their illegal actions against the 
third party. 
 For a number of elements of natural 
capital may not allocate prices. They may 
not be object of any changes in the market 
because:  

 there is a market for 
environmental quality;  

  individuals are encouraged to 
reduce consumption of resources and even 
less, preservation, conservation and resource 
development; 

  number of such goods and 
services cost nothing, except a maximum 
collection effort. 
 In some cases, not be assigned any 
value on resources since they constitute 
public goods. Public good is a good to all, 
which can not be denied to anyone. Hence 
the weight to get the users to pay. For an 
individual will not be feasible to allocate 
investment protection and improvement, as 
it will be very difficult to recover this 
investment by resource users. The user, in 
turn, is encouraged to refrain from 
consuming, however, someone else will take 
his place. 
 For proper functioning of the market 
it is need to be supported by institutions and 
a system of property rights, which must be: 
clear, exclusive, secure, protected, 
transferable. Thus, the owners are incentive 
to protect the resource. 
 Market failure is due to the fact that 
ecological processes are irreversible. 
Environmental policy must aim at central 
objective to remedy market failures. Market 
failure and policy weaknesses, is a major 
cause of environmental degradation. 
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 Eşecul pieţei se datorează şi faptului că 
procesele ecologice sunt ireversibile. Politica 
de mediu trebuie să aibă ca obiectiv central 
remedierea eşecurilor pieţei. Eşecul pieţei, şi 
slăbiciunile politicilor, constituie o mare cauză 
a degradării mediului. 
 Ca regulă generală, cel ce utilizează o 
resursă sau un serviciu legat de mediul 
înconjurător trebuie să plătească un preţ, care 
să reflecte:  

 costul direct de extracţie;  
 eventualele costuri, externe, 

relevante pentru mediu:  
 costul de utilizare, care trebuie să 

fie de acelaşi ordin de mărime cu  
 costul de epuizare, reflectând 

valoarea pierderilor viitoare de producţie 
rezultate din faptul că, resursa este utilizată 
astăzi. 
 În concluzie, externalităţile reprezintă 
o situaţie de eşec al pieţelor deoarece, în 
absenţa intervenţiei corectoare, concurenţa 
liberă generează nivele de producţie sau de 
consum ce nu corespund alocării eficiente a 
resurselor. Soluţia fundamentală a rezolvării 
externalităţilor negative se referă la 
internalizarea acestora. 
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 As a rule, the person which are  using 
a resource or service related to the 
environment must pay a price that reflects:  
 direct cost of extraction;  
  any costs, external, relevant to the 

environment:  
  costs  of using, which must be the same 

order of magnitude with 
  cost of exhaustion, reflecting the amount 

of future production losses resulting 
from the fact that the resource is used 
today. 

Finally, externalities are a case of 
market failure as, without corrective surgery, 
free competition generates production or 
consumption levels do not correspond to the 
efficient allocation of resources. 
Fundamental solution to resolving the 
negative externalities is to internalize their 
concerns. 
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