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DEZASTRELE NATURALE ÎN CONTEXTUL 
DEZVOLT RII GLOBALE 

S. CIULACHE 

ABSTRACT. - Natural Disasters in the Context of Global Development.  
Natural disasters are intimately connected to the processes of economic and human 
development, since they put development gains at risk. At the same time, the 
development choices made by communities and nations can pave way for unequal 
distribution of disaster risk. About 75% of the world’s population live in areas 
affected by at least once between 1980 and 2000 by a natural disaster. Through 
quantitative analysis and documented evidence, each nation may identify and 
promote development policy alternatives that contribute to reducing disaster risk. In 
this respect, physical exposure and human vulnerability are key-terms in the 
equation of the disaster risk, which synthetically expresses the pressure of  natural 
disasters on national or global processes of development. The impact of disasters on 
the process of development is assessed against the total economic and human losses 
due to the disasters, but in the context of global development, greater emphasis is put 
on building human capabilities to be resilient in the face of hazard stress and shock. 
The complex interactions between disasters and development can open not only 
political space for alternative forms of recovering the losses, but also for new 
development priorities.   

Procesul dezvolt rii globale contemporane este strâns legat de natura, 
frecven a i amplitudinea dezastrelor naturale, deoarece progresele i performan ele
economice i sociale pot fi serios afectate de numeroase i variate riscuri naturale, pe 
de o parte, iar op iunile de dezvoltare ale diverselor comunit i i na iuni ale lumii 
pot crea premise favorabile nu numai pentru declan area i dezvoltarea unor noi 
dezastre i calamit i naturale, ci i pentru accentuarea caracterului lor distructiv sau 
modificarea actualei lor arii de manifestare, pe de alt  parte. Desigur, multe din rile 
afectate de dezastre naturale nu vor putea îndeplini Obiectivele Mileniului pentru 
Dezvoltare – OMD, enun ate în Declara ia Mileniului (Rezolu ia 55/2 a Adun rii 
Generale ONU, New York, 2000), care enun  principiile i valorile fundamentale de 
dezvoltare ale societ ii umane în secolul al XXI-lea, din cauza uria elor pierderi 
materiale i de vie i omene ti înregistrate în urma dezastrelor naturale care le 
afecteaz  în mod ocazional sau repetat teritoriul fie în mod direct, prin distrugerea 
infrastructurii, dereglarea ecosistemelor i v t marea popula iei, fie în mod indirect, 
prin agravarea tensiunilor sau accentuarea unor ocuri economico-sociale datorate 
crizelor financiare, conflictelor politice i sociale, epidemiilor, acutei degrad ri a 
mediului înconjur tor etc. Acestea determin , astfel, reducerea substan ial  a 
volumul investi iilor sociale menite s  amelioreze starea de s r cie i subnutri ie, s
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ofere un acces cât mai larg al popula iei la educa ie, la servicii medicale i dot ri
igienico-sanitare corespunz toare, s  asigure conservarea i protec ia mediului, s
creeze noi locuri de munc i venituri mai mari etc. În acela i timp, îns , procesul 
defectuos de dezvoltare economico-social  poate amplifica riscul hazardelor 
naturale, dat fiind faptul c  urbanizarea crescând , concentrarea tot mai mare a 
popula iei în ariile de risc, starea accentuat  de s r cie i degradarea avansat  a 
mediului înconjur tor reduc substan ial capacitatea uman  de absorb ie i recuperare 
a pagubelor provocate de diverse dezastre naturale. Rela ia de influen  reciproc
dintre riscul de dezastru datorat hazardelor naturale i procesul de dezvoltare 
contemporan  a societ ii omene ti devine, a adar, clar exprimat  prin simplul fapt 
c , în prezent, aproape 75% din popula ia globului tr ie te în regiuni care, între anii 
1980 i 2000, au fost cel pu in o dat  afectate de un dezastru natural major, precum 
cutremurele de p mânt, ciclonii tropicali, seceta sau inunda iile. În plus, dezastrele 
naturale care au loc în diverse p r i ale lumii provoac  moartea a circa 184 de 
persoane pe zi, num rul persoanelor r nite sau sinistrate fiind, desigur, mult mai 
mare. Dac inem îns  cont i de faptul c  53 % din num rul deceselor provocate de 
dezastrele naturale se produc în rile slab dezvoltate, a c ror popula ie însumat
reprezint  doar 11% din cea expus  la hazarde de acest gen din întreaga lume, putem 
trage concluzia c  riscul de dezastru, de i inevitabil, poate fi amplu diminuat i bine 
inut sub control printr-o politic  adecvat  de dezvoltare durabil , care s  identifice i

s  promoveze ac iuni viabile i eficiente de reducere a impactului variatelor dezastre 
asupra economiei i societ ii umane.   

Din perspectiva conceptului de dezvoltare durabil , dezastrele naturale sunt 
percepute ca fiind evenimente naturale excep ionale, care întrerup cursul dezvolt rii 
normale al unei comunit i sau na iuni umane. Ele reprezint , de fapt, situa ii-limit
create de anumite fenomene extreme ale naturii, care se produc în afara ariei lor 
obi nuite de manifestare sau a gamei lor frecvente de intensitate, durat , vitez i
distribu ie în timp i spa iu, în care foarte mul i oameni devin vulnerabili la 
poten ialele lor efecte negative, prin pierderea par ial  sau total  a bunurilor materiale 
i a integrit ii lor fizice i/sau mentale; clasificarea dezastrelor f cându-se în func ie

de viteza lor de producere (lente sau rapide), a cauzelor declan atoare (dezastre 
hidrometeorologice sau geofizice) i a magnitudinii i ariei lor de manifestare 
(dezastre majore sau minore). De cele mai multe ori, dezastrele naturale exprim ,
îns , atât poten ialul distructiv al unui hazard natural, definit ca acel proces sau 
fenomen al biosferei care poate determina dereglarea sau supresia sistemelor naturale 
i umane, cât i gradul de vulnerabilitate a popula iei, a c rei putere de adaptare i

absorb ie a efectelor distructive ale dezastrelor este limitat  de diver i factori de 
natur  obiectiv  sau subiectiv . Natura i volumul pagubelor materiale, umane i
environmentale datorate dezastrelor naturale depind, totodat , i de gradul de 
expunere fizic  a unui num r de oameni sau elemente artefactuale la un anumit tip de 
hazard natural.  
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Conceptul de expunere fizic se refer  la totalitatea componentelor 
materiale i umane ale unui sistem economico-social afectat de frecvente fenomene 
extreme ale naturii. Gradul de expunere (fizic ) la hazardele naturale care se produc 
într-o anumit  regiune se poate calcula prin dou  metode. Prima metod  de calcul, 
cea mai simpl , se aplic  numai în situa iile în care se cunoa te sau se poate evalua 
frecven a fenomenului de risc i se exprim  prin rela ia: Exp nat =  Fi x Popi, în care 
Expnat reprezint  expunerea fizic  la nivel na ional; Fi – frecven a anual  a 
fenomenului de risc, având o anumit  intensitate de manifestare pe unitatea de 
suprafa i Popi – popula ia total  care tr ie te în unitatea de suprafa  considerat .
A doua metod  de calcul se aplic  atunci când datele referitoare la frecven a anual  a 
fenomenului de risc considerat nu sunt disponibile, în acest caz, specific mai ales 
cutremurelor sau oscila iilor ENSO, expunerea fizic  fiind dat  de raportul dintre 
popula ia expus i num rul anilor în care s-a produs un anumit tip de hazard, 
conform rela iei: Exp fizic  =  Popi / Nr ani, în care: Exp fizic reprezint  suma tuturor 
componentelor materiale i umane ale unui sistem economico-social na ional expus 
unui fenomen de risc; Popi – popula ia total  care tr ie te în aria de manifestare a 
riscului considerat; Nr ani – perioada de timp (exprimat  în ani) în care se produce un 
anumit tip de hazard natural. În func ie de tipului hazardului care se manifest  într-o 
anumit  arie i de m rimea popula iei expuse la acel hazard, gradul de expunere 
(fizic ) curent  a popula iei se poate calcula în fiecare an, pe baza unui factor de 
corec ie, conform rela iei: Exp fizic  =  Popi / Pop2000 x Exp fizic 2000, în care Exp fizic
reprezint expunerea popula iei din anul curent (în curs); Popi – popula ia total  a 

rii/regiunii afectate de dezastru din anul în curs; Pop2000 – popula ia rii/regiunii
respective dintr-un anumit an de referin  (de exemplu, 2000) i Exp fizic 2000 – 
expunerea fizic  din anul de referin  (2000) (cf. Metodologiei UNEP-UNDP, 2004).  

Vulnerabilitatea uman  la dezastre exprim  gradul de incapacitate al unei 
comunit i sau societ i umane de a anticipa, a se adapta, a reac iona, a absorbi i, în 
fine, a se reface de pe urma efectelor distrug toare ale vreunui fenomen natural 
excep ional din punctul de vedere al magnitudinii i amplitudinii ariei lui de 
manifestare. Starea i evolu ia vulnerabilit ii, determinate de diverse cauze fizice, 
sociale, economice sau environmentale, includ, îns , pe lâng  componenta uman  de 
baz , i o important  component  social-economic , dat  de vulnerabilitatea 
sistemelor social-economice înse i, care ofer  suportul existen ial de baz  al 
popula iei. Astfel, unele dezastre naturale se datoreaz  unor fenomene extreme care 
afecteaz  popula ia vulnerabil  în mod direct, prin degradarea accentuat  a mediului 
lor înconjur tor i deprecierea sensibil  a calit ii vie ii pentru o important  perioad
de timp, iar altele, de i nu creeaz  situa ii de urgen , în care capacitatea de refacere 
economic i social  a comunit ii este complet suprimat  de pagubele i pierderile 
suferite, impunând adoptarea unor urgente i eficiente m suri de combatere a unor 
eventuale pierderi suplimentare, amplific  vulnerabilitatea popula iei prin multiple i
variate efecte indirecte, legate de distrugerea infrastructurii, reducerea locurilor de 
munc i sc derea veniturilor popula iei pentru unele produse de baz  (alimente, ap ,
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energie, servicii medicale etc.). Drept urmare, vulnerabilitatea uman  la dezastre 
depinde nu numai de gradul de susceptibilitate al unei popula ii la anumite hazarde 
(exprimat prin totalitatea factorilor dintr-o comunitate care favorizeaz  producerea 
unei situa ii de urgen /dezastru), cât i de cel de suportabilitate al acesteia 
(reprezentând capacitatea popula iei de a suporta i de a se reface de pe urma 
pagubelor provocate de un anumit dezastru natural). Din aceast  perspectiv ,
vulnerabilitatea uman  la dezastre se refer , de fapt, la toate categoriile de factori 
variabili environmentali, economici, sociali, educa ionali etc., care determin
amplificarea intensit ii, frecven ei, ariei de extindere i impredictibilit ii unui 
anumit tip de hazard. Principalii indicatori ai vulnerabilit ii umane fa  de dezastrele 
naturale se grupeaz , de regul , în urm toarele categorii: 

Vulnerabilitate environmental , exprimat  prin intensitatea, durata i frecven a
dezastrelor (cutremure, cicloni tropicali, inunda ii, secet , erup ii vulcanice, 
avalan e/alunec ri de teren, incendii forestiere, furtuni etc.);  
Vulnerabilitate economic , exprimat  prin produsul intern brut pe cap de locuitor 
(PIB/loc), indicele de s r cie uman  (ISU), datoria total  (% din exporturile de 
bunuri i servicii), rata infla iei (ponderea anual  a pre ului alimentelor din 
totalul pre urilor de consum) i rata omajului (% din totalul for ei de munc );
Vulnerabilitate sectorial-economic , referitoare la suprafa a arabil  (mii hectare), 
ponderea (%) terenului arabil i a culturilor agricole din totalul suprafe ei, 
ponderea (%) popula iei urbane din totalul popula iei, gradul de dependen  fa
de activit ile agricole (ponderea % venitului agricol în cadrul PIB), ponderea 
(%) for ei de munc  din sectorul agricol; 
Vulnerabilitate legat  de calitatea mediului, reflectat  prin ponderea (%) 
p durilor din totalul suprafe ei i gradul de degradare al solului (prin interven ie 
antropic );
Vulnerabilitate demografic , dat  de num rul popula iei totale, rata de cre tere 
demografic , rata de cre tere a popula iei urbane, densitatea popula iei i rata de 
îmb trânire a popula iei;
Vulnerabilitate sanitar , redat  prin ponderea popula iei (%) cu acces la surse 
sigure de ap  (total, urban, rural), num rul de medici (la 1000 de locuitori), 
num rul paturilor de spital, durata medie a vie ii la na tere pentru ambele sexe i
rata mortalit ii infantile sub 5 ani;
Vulnerabilitate educa ional , exprimat  prin rata analfabetismului;
Vulnerabilitate informa ional , reflectat  prin num rul de aparate de radio-
recep ie (la 1000 de locuitori);
Vulnerabilitate legat  de procesul global de dezvoltare, redat  prin indicele de 
dezvoltare uman  (IDU). 
Gradul de vulnerabilitate al popula iei calculat pe baza acestor numero i

indicatori, constituie un foarte util instrument statistic de identificare a acelor membri 
ai popula iei care fie sunt expu i în mod direct hazardului, fie îi suport  efectele 
indirecte, prin modificarea pe termen lung a tiparului i standardului lor obi nuit de 
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via , din cauza accentu rii s r ciei, extinderii malnutri iei, deterior rii condi iilor de 
locuit, degrad rii mediului înconjur tor etc. În general, femeile, b trânii i copiii sunt 
cei mai vulnerabili membri ai comunit ilor afectate de dezastre, iar majoritatea 
strategiilor na ionale i interna ionale de management al dezastrelor ar trebui s
cuprind  direc ii prioritare de ac iune în vederea diminu rii vulnerabilit ii acestor 
categorii de popula ie. Vulnerabilitatea uman  la dezastre poate fi îns  amplu 
diminuat i prin includerea, în strategiile de prevenire i control a dezastrelor, a unor 
ample i eficiente ac iuni de formare i dezvoltare a capacit ii rapide de reac ie i
adaptare a popula iei la efectele dezastrului fie în vederea utiliz rii resurselor 
existente pentru diminuarea pierderilor provocate de dezastru, fie pentru 
redirec ionarea activit ilor umane în sensul atenu rii riscului de dezastru în viitor.  

Impactul dezastrelor naturale asupra procesului de dezvoltare al unei 
societ i se evalueaz , în mod sintetic, prin riscul de dezastru, care exprim
probabilitatea producerii unor consecin e negative (diverse pagube materiale, 
dizabilit i corporale, pierderi de vie i omene ti, dezechilibre environmentale, 
tensiuni sociale etc.) prin interac iunea dintre anumite hazarde naturale i factorii de 
vulnerabilizare ai popula iei dintr-o anumit ar  sau regiune. Din aceast
perspectiv , riscul de dezastru ar putea fi simplu exprimat, a adar, prin rela ia: Risc = 
Hazard + Vulnerabilitate, dar în termenii dezvolt rii durabile, el se refer  mai ales 
la probabilitatea diminu rii ritmului sau întreruperea procesului de dezvoltare prin 
efectul s u major de pierdere a vie ii principalei for e de munc , a omului însu i. Din 
acest motiv, riscul de dezastru depinde nu numai de hazardul natural i
vulnerabilitatea popula iei, ci i de gradul de expunere al acesteia, exprimându-se în 
consecin  prin rela ia: R = H x Pop x Vul, în care: R reprezint  riscul de dezastru 
(exprimat prin num rul persoanelor care i-au pierdut via a în dezastrul considerat); 
H – hazardul natural la care este expus  o anumit  popula ie; Pop – popula ia total
care tr ie te în aria de manifestare a hazardului, i Vul – vulnerabilitatea popula iei 
afectate. Conform acestei rela ii, dac  cel pu in unul dintre membrii ecua iei este egal 
cu zero, atunci i riscul de dezastru se anuleaz , ceea ce înseamn  c  dac  hazardul 
nu se manifest , sau dac  nu locuie te nimeni în aria expus  riscului, sau popula ia 
expus  riscului este invulnerabil , atunci i riscul preliminat devine nul. Riscul de 
dezastru poate fi evaluat i pe baza expunerii fizice, conform rela iei: R = Exp fizic  x 
Vul, în care Exp fizic  exprim  expunerea popula iei la fenomenul de risc considerat, 
reprezentând produsul dintre frecven a fenomenului de risc, de o anumit  intensitate, 
i num rul popula iei afectate. La nivel na ional, riscul total de dezastre, care exprim

totalitatea pierderilor umane dintr-un anumit teritoriu, se poate calcula prin 
însumarea tuturor tipurilor de riscuri naturale care afecteaz  popula ia acelei ri, 
conform rela iei: R total =  Ra + Rb +...Rn.

Pierderile de vie i omene ti asociate riscului de dezastru se exprim  prin mai 
multe tipuri de indicatori; fiecare dintre ace tia prezentând avantaje i dezavantaje 
comparabile, care obscurizeaz  procesul evalu rilor globale. Astfel, num rul
persoanelor care i-au pierdut via a în urma unui dezastru natural reprezint  o valoare 
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nominal  ce se exprim  în cifre absolute; fiecare individ reprezentând o unitate, dar 
care nu reflect  sarcina total  de risc, fiindc  num rul absolut de victime se raporteaz
la teritorii i popula ii foarte diferite; num rul persoanelor care i-au pierdut via a în 
urma dezastrului natural, raportat la popula ia total  constituie un indicator de risc ce 
permite efectuarea compara iilor inter-statale, dar care nu exprim  impactul dezastrului 
asupra poten ialului de refacere i recuperare al popula iei deoarece rile slab populate 
pot înregistra acela i num r de victime ca i cele dens populate, ceea ce face ca 
valoarea unui deces provocat de dezastru s  nu fie pretutindeni aceea i (un deces într-o 
ar  echivalând cu un num r diferit de decese dintr-o alt ar ); num rul persoanelor 

care i-au pierdut via a în urma dezastrului natural, raportat la popula ia total
expus  dezastrului reprezint  cel mai expresiv indicator de risc, care scoate în eviden
deosebirile regionale, chiar dac  popula ia afectat  de ine o mic  pondere în cadrul 
popula iei totale, dar prin exagerarea influen ei unor factori locali, el poate determina 
interpretarea i gestionarea eronat  a riscului la nivel na ional. Acest ultim indicator, 
cunoscut i sub numele de vulnerabilitate relativ , ofer  cea mai bun  baz  de 
compara ie între statele lumii, permi ând standardizarea sarcinii de risc din diferite 
regiuni ale lumii i reflectarea fidel  a poverii economice i sociale pe care rile lovite 
de variate dezastre trebuie nu numai s-o suporte, ci i s-o surmonteze, pentru 
salvgardarea intereselor na ionale de progres i dezvoltare. 

În ultimul sfert de secol, num rul dezastrelor naturale i impactul lor 
asupra procesului global de dezvoltare economico-social  s-au m rit continuu, iar 
în mod cu totul paradoxal, riscul dezastrelor naturale s-a amplificat îndeosebi în 
perioadele de relativ  cre tere economic . Aceasta ar însemna, pe de o parte, c
surplusul economic acumulat la nivel global nu este înc  suficient de bine distribuit 
între diversele na iuni ale lumii, iar pe de alt  parte, c  procesul de dezvoltare 
însu i determin  amplificarea riscului de dezastru fie prin intensificarea hazardelor 
ca urmare a accentuatei degrad ri a mediului i a schimb rilor climatice globale, 
fie prin sporirea vulnerabilit ii umane din cauza sc derii veniturilor i accentu rii
s r ciei sau a marginaliz rii politice. Evaluarea global  a pierderilor economice sau 
umane provocate de dezastrele naturale este, în general, dificil , mai ales din cauza 
datelor i informa iilor inexacte sau irelevante la scar  mare. Fiindc , de i
fenomenele extreme ale naturii produc pagube efective la toate nivelurile de 
organizare economic  (de la gospod ria individual  pân  la economia mondial ), 
multe din efectele lor locale se estompeaz  pe fondul economic general, în care 
sunt absorbite, chiar dac  acestea produc unele costuri suplimentare. Din acest 
motiv, sistemul EM-DAT (OFDA/CRED International Disaster Database), 
constituit la nivelul ONU pentru inventarierea i monitorizarea tuturor pagubelor 
produse de dezastrele naturale pe glob, integreaz  în baza sa interna ional  de date 
numai rapoartele referitoare la dezastrele cu adev rat majore ale naturii, provocate 
de secet , inunda ii, cicloni tropicali i cutremure de p mânt, deoarece rezultatele 
statistice au demonstrat c  aceste hazarde produc nu numai impresionante pagube 
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directe, ci exercit i profunde efecte economice indirecte, m rind presiunea asupra 
economiilor na ionale i sl bind astfel vizibil ritmul dezvolt rii globale. 

Pentru evaluarea impactului pe care dezastrele majore ale naturii îl au 
asupra procesului de dezvoltare global , se iau în considerare dou  categorii 
importante de indicatori: pagubele economice i pierderile de vie i omene ti.
Utilizarea pagubelor economice ca indicator al impactului pe care un anumit 
dezastru îl are asupra procesului de dezvoltare nu constituie totu i modalitatea cea 
mai bun  de cuantificare a riscului de dezastru, deoarece acestea variaz  amplu de 
la un hazard la altul, nepermi ând comparabilitatea general  a datelor (de exemplu, 
cutremurele de p mânt produc pagube mult mai mari, chiar dac  sunt concentrate 
în spa iu, decât inunda iile, care produc mai multe victime omene ti), iar raport rile 
efectuate se refer  numai la pierderile directe imediate, f r  a se lua în considerare 
multiplele costuri economice indirecte, care sunt greu de evaluat. În practica 
evalu rilor teoretice se iau îns  în considerare trei categorii importante de pagube 
economice:  

Costuri directe – determinate de avariile fizice asupra infrastructurii economice 
(unit i de produc ie, c i de transport, re ele de energie etc.), infrastructurii 
sociale (case, coli, spitale etc.) i pie ei de capital (valoarea ac iunilor);
Costuri indirecte – date de întreruperea circula iei bunurilor i serviciilor, 
telecomunica iilor, a aliment rii cu ap i surse alimentare de baz , cre terea 
cheltuielilor medicale, diminuarea productivit ii muncii prin incapacitate 
temporar  sau total  de munc  în urma epidemiilor, r nirilor, deceselor etc.; 
Efecte secundare – referitoare la impactul pe termen scurt sau lung al dezastrului 
asupra economiei i societ ii, prin cre terea fiscalit ii, sc derea nivelului de trai, 
restructurarea pie ei de capital, relocalizarea for elor de munc , accentuarea 
s r ciei.
Chiar i în termenii cei mai direc i, îns , pagubele economice datorate 

dezastrelor naturale au crescut de la 75,5 miliarde USD în 1960, la 138,4 miliarde 
USD în 1970, 213,9 miliarde USD în 1980 i 659,9 miliarde USD în 1990, 
ajungând, în anul 2000, de 7,3 ori mai mari decât cele din anii ’60, reparti ia
acestora pe tipuri de hazarde i regiuni geografice fiind redat  în Tabelul 1. i mai 
interesant este îns  faptul c  2/3 din aceste pagube s-au înregistrat în rile cu un 
înalt nivel de dezvoltare uman , reflectând mai degrab  valoarea ridicat  a 
infrastructurii i dot rilor acestora decât impactul negativ al dezastrului asupra 
poten ialului lor de dezvoltare.  

Din cauza indisponibilit ii datelor cu privire la toate pagubele economice 
datorate dezastrelor naturale, pe de o parte, i a relativit ii lor, pe de alt  parte, se 
consider  c pierderile de vie i omene ti constituie un indicator mult mai expresiv 
al impactului dezastrelor naturale asupra procesului global de dezvoltare, par ial i
din cauza faptului c  statisticile referitoare la mortalitate sunt foarte exacte, de i
acestea nu reflect  adev rata dimensiune a pierderilor din punctul de vedere al 
suferin ei umane. În ultimii 20 de ani, peste 1,5 milioane de oameni au fost 
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victimele directe ale dezastrelor naturale din întreaga lume, estimându-se c
num rul total al persoanelor decedate aproape c  s-a dublat în fiecare an pe 
parcursul ultimului deceniu (cf. EM-DAT, 2004). De i nu toate rile lumii sunt 
afectate de dezastre, la nivel global se apreciaz  c , de fapt, fiec rui deces datorat 
dezastrelor naturale îi corespunde o popula ie expus  de circa 3000 de persoane, 
ceea ce înseamn  c  ordinul de m rime al impactului poten ial de dezastru devine 
aproape uria . Din punct de vedere geografic, Asia este continentul cel mai grav 
afectat de dezastre naturale, deoarece teritoriul s u, care reprezint  33% din 
suprafa a globului, în care tr ie te 61% din popula ia întregii lumi, înregistreaz
43% din num rul global de fenomene extreme i peste 80% din num rul mondial 
de decese datorate dezastrelor, în special din cauza frecventelor inunda ii produse 
de furtunile tropicale (Tabelul 1).  

Tabel nr. 1. Impactul dezastrelor naturale asupra procesului global de dezvoltare economico-
social  în perioada 1991-2000 

Tipul de dezastru natural 

Num rul total 
de dezastre 

naturale 
(cazuri

raportate) 

Num rul total de 
persoane decedate 

în urma 
dezastrelor

naturale 

Num rul total 
de persoane 
afectate de 
dezastrele
naturale 

Valoarea total
a pagubelor 
economice 

(miliarde USD) 

Avalan e/alunec ri de 
teren 173 9 550 2 150 1,7 

Secet /foamete 223 280 007 381 602 30,5 
Cutremure de p mânt 221 59 249 17 023 239,6 
Temperaturi extreme 112 9 124 6 065 16,7 
Inunda ii 888 97 747 1 442 521 272,8 
Incendii forestiere 123 626 3 422 26,3 
Erup ii vulcanice 54 942 2 157 0,8 
Cicloni/furtuni tropicale 748 205 635 252 401 198,1 
Alte dezastre naturale 25 2 718 60 0,3 
Regiunea geografic      
Africa 804 38 078 130 598 2,3 
America 1 057 78 041 47 893 212,9 
Asia 2 035 598 290 1 888 224 403,5 
Europa 664 34 495 23 239 179,3 
Oceania 143 3 617 18 071 11,8

Perspectiva de abordare a impactului dezastrelor naturale asupra bazei 
economico-sociale a lumii a cunoscut modific ri importante de-a lungul timpului. 
Astfel, în anii ’70, speciali tii în tehnic  (ingineri, arhitec i etc.) au studiat cu 
predilec ie efectele pe care variatele hazarde naturale le exercit  asupra diferitelor 
structuri constructive (cl diri, baraje etc.), astfel încât evaluarea caracteristicilor unui 
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dezastru se f cea mai mult pe baza impactului s u fizic asupra structurilor de 
rezisten , determinând perfec ionarea tehnicilor de construc ie i sporirea rezisten ei
fizice a diverselor tipuri de construc ii. Spre sfâr itul anilor ’80 i începutul anilor 
’90, cercet torii din domeniul tiin elor sociale i umanistice au ar tat îns  c
impactul unui dezastru nu depinde numai de rezisten a fizic  a unei structuri 
constructive, ci mai ales de capacitatea popula iei afectate de a absorbi impactul i de 
a recupera pierderile provocate de acesta. Din acest moment, accentul s-a pus pe 
evaluarea gradului de vulnerabilitate economic i social  a diferitelor comunit i
umane, aceasta devenind factorul cheie în strategiile de prevenire i control a 
dezastrelor. La sfâr itul anilor ’90, dup  ce s-a constatat c  procesul de dezvoltare 
creeaz  nu numai noi i diferite tipare de vulnerabilitate uman , ci i accentuate tipuri 
de hazarde, perspectiva asupra dezastrelor s-a schimbat din nou, în sensul promov rii 
unei strategii coerente i eficiente de management i reducere a riscului, ca parte 
integrant  a unei politici globale de dezvoltare economico-social . Pentru concertarea 
eforturilor de combatere a impactului dezastrelor naturale asupra economiei i
societ ii globale, ultimul deceniu al secolului trecut (anii 1990-1999) a fost declarat 
de ONU drept Deceniul Interna ional pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
(United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction – IDNDR), 
obiectivul major al acestei ac iuni fiind acela de a forma i dezvolta capacit i umane 
eficiente de ap rare, combatere i lupt  împotriva dezastrelor de pretutindeni, astfel 
încât, în ciuda eventualelor pagube materiale, societatea omeneasc , prin puterea sa 
de absorb ie, adaptare i reac ie, s  poat  contracara efectele la distan i pe termen 
lung ale dezastrelor, în scopul sus inerii ritmului global de dezvoltare propus.  

Modalit ile prin care dezastrele naturale afecteaz  procesul global de 
dezvoltare economico-social  sunt multiple, ele putând avea atât un caracter negativ, 
cât i unul pozitiv. În general, dezastrele naturale limiteaz  procesul de dezvoltare 
economic , prin distrugerea infrastructurii i capitalului fizic, întreruperea circula iei 
m rfurilor i serviciilor, deturnarea i reducerea investi iilor publice i private etc. 
Cele mai ridicate niveluri nominale de pagube materiale se înregistreaz , desigur, în 

rile dezvoltate din punct de vedere economic, din cauza densit ii i costurilor mai 
mari ale componentelor lor de infrastructur , dar rile slab dezvoltate ating cel mai 
înalt nivel relativ de pierdere, prin ponderea mai mare a pagubelor provocate de 
dezastru în cadrul PIB-ului na ional. În plus, rile care au o suprafa  mai mare, pot 
absorbi mai u or costurile directe sau indirecte ale dezastrelor, în timp ce acelea cu 
teritorii mai mici, mai ales cu caracter insular, sunt mai vulnerabile la dezastre. 
Specializarea economic  determin , de asemenea, cre terea riscului de dezastru, în 
acest sens, rile profilate pe exportul de materii prime, în special agricole, fiind 
extrem de vulnerabile la riscul de secet , inunda ii, cicloni tropicali. Deseori, aceste 
pagube au caracter cumulativ, ceea ce face ca impactul lor asupra economiilor 
na ionale s  se transmit  la distan e foarte mari. 

Totodat , dezastrele naturale limiteaz i procesul de dezvoltare social , mai 
ales atunci când acestea afecteaz  comunit i umane deja debilitate de foamete, 
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epidemii, conflicte etc. Desigur, acestea nu numai c  nu vor mai avea capacitatea de a 
se ap ra împotriva provoc rilor impuse de dezastru, dar vor i accentua presiunile 
asupra utilit ilor i serviciilor publice educa ionale, sanitare, medicale etc., impunând 
o sarcin  suplimentar  de stres social. În plus, în rile cu instabilitate politic , procesul 
de relocalizare a resurselor i eventual, a ajutoarelor umanitare, poate deveni o 
important  surs  de nemul umire i tensiune social , diminuând ritmul acumul rilor în 
vederea recuper rii pierderilor provocate de dezastru. 

În acela i timp îns , procesul de dezvoltare economic  accentueaz  riscul de 
dezastru prin degradarea mediului înconjur tor i debilitarea poten ialului lui de 
refacere. De exemplu, masivele incendii forestiere din Indonezia, în 1997, care au 
produs poluarea grav  a Malaieziei învecinate, s-au datorat, de fapt, utiliz rii
necontrolate a focului de c tre fermierii dornici s - i extind  culturile de palmieri, mult 
c utate la export; a a cum dezvoltarea turismului în Barbados a favorizat, prin 
dejec iile deversate în apa oceanului, denudarea recifelor de corali i sporirea riscului 
de inunda ii, împotriva c rora ace tia constituiau o important  linie de ap rare natural .

Dar i procesul de dezvoltare social  poate accentua riscul de dezastru, prin 
cre terea gradului de concentrare a popula iei în aria expus riscului. Acesta este, 
bineîn eles, cazul tipic al fenomenului de urbanizare, care determin  cre terea 
vulnerabilit ii umane, în special în rândul categoriilor marginalizate i defavorizate de 
popula ie, care nu au acces sigur la condi ii proprii de locuit i dot ri igienico-sanitare 
minimale.  
 În mod paradoxal, procesul de dezvoltare economic  poate reduce riscul de 
dezastru dac  acesta nu numai c  produce o important  plus-valoare, care s  atenueze 
impactul pierderilor provocate de dezastru, dar o i distribuie eficient în întreaga 
societate, în scopul diminu rii vulnerabilit ii tuturor categoriilor de popula ie. Iar dac
aceasta este folosit i pentru introducerea i dezvoltarea unor noi tehnologii de 
exploatare non-destructiv  a mediului sau de asigurare a protec iei împotriva 
hazardelor, cu siguran  c  riscul de dezastru se reduce sensibil, permi ând o cre tere
economic  sus inut i durabil .
 Nu în ultimul rând, procesul de dezvoltare social  poate reduce riscul de 
dezastru, în special prin cre terea nivelului de s n tate i educa ie al popula iei
poten ial expus  riscului, care astfel, dobânde te o capacitate sporit  de adaptare i
absorb ie a efectelor dezastrelor. În plus, buna coeziune social  poate contribui 
substan ial la mobilizarea tuturor resurselor umane în vederea recuper rii pierderilor i
reconstruc iei economice. 
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