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O nouă economie maritimă: economia "albastră" care încurajează folosirea 
în comun a suprafețelor şi resurselor marine  

 
 

Raportul PwC analizează beneficiile unei abordări integrate privind gestionarea 
oceanelor 

 
 
O abordare mai integrată a politicilor maritime este esenţială pentru a asigura că acestea sunt 
implementate în mod responsabil, eficient și corect, se arată într-un nou raport PwC. 
 
Având în vedere faptul că peste 70% din planetă este acoperit de apă şi doar 5% din suprafața fundului 
mării a fost cartografiată şi fotografiată, am putea spune că potențialul economic este pe măsura vastității 
mărilor şi oceanelor. 
 
În acest context, nu este deloc surprinzător că țările maritime consideră mările drept o resursă națională 
vitală şi acordă o atenție tot mai mare protecției acestora. Tot mai multe țări se adresează ONU pentru a-şi 
extinde platforma continentală, iar tot mai multe companii concurează pentru oportunitățile de a explora și 
exploata resursele maritime. 
 
PwC Portugalia a evaluat modurile de exploatare a mărilor timp de mai mult de un deceniu, ca parte a 
proiectului internațional HELM, și a lansat de curând raportul Circumnavigation: An integrated 
approach to the economy of the sea. Acest raport analizează provocările și avantajele unei abordări 
integrate a oceanelor: problemele care apar, aspectele practice care necesită a fi abordate, precum și 
potențialele beneficii ale unei astfel de abordări.  
 
Raportul subliniază faptul că pe măsură ce se dezvoltă tot mai multe industrii maritime, cu atât crește 
riscul de conflicte - conflicte între industrii, între exploatarea umană și conservarea marină, şi chiar între 
națiuni. 
 
În multe cazuri, tensiunile apar din cauza diferitelor moduri de exploatare a resurselor mărilor: unele 
ramuri industriale exploatează suprafața maritimă, cum ar fi transporturile navale, industria piscicolă și a 
vaselor de croazieră; altele suprafața fundului mării, cum ar fi industria petrolieră și de gaze naturale; iar 
altele folosesc resursele eoliene de deasupra apei. 
 
„Interesele celor care lucrează în fiecare dintre aceste industrii sunt deseori divergente. De exemplu, 
uneori, porturile de agrement sau turistice şi cele de pescuit rareori pot funcționa în acelaşi loc. Printr-o 
abordare mai integrată s-ar putea găsi modalități pentru ca aceste activități să se susțină reciproc, iar 
competențele să fie mai uşor transferabile. De asemenea, porturile și fermele piscicole se excludeau 
reciproc în trecut; ar trebui să se poată găsi soluții pentru a folosi în comun suprafețele şi resursele, acest 
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lucru fiind în beneficiul ambelor părți " a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul Echipei de servicii de 
taxe indirecte şi de mediu, PwC Europa Centrală şi de Est. 
 
„Şi România are nevoie de o strategie integrată de dezvoltare a zonelor sale de litoral, având în vedere 
potenţialul extrem de ridicat din punct de vedere al resurselor energetice din Marea Neagră, dar şi 
posibilele provocări de securitate şi de mediu din zonă”, a precizat Daniel Anghel.  
 
Raportul PwC concluzionează că o abordare integrată a oceanelor asigură un echilibru adecvat între toate 
părțile interesate: guverne, mediul academic, mediul de afaceri, persoanele fizice și mediul înconjurător. 
Abordarea ia în considerare nevoile diferite și, uneori conflictuale privind ocuparea forței de muncă, 
biodiversitatea, comerțul și securitatea națională – asigurând în același timp că deciziile sunt luate în 
deplină cunoștință a impactului lor pe scală largă. 
 
„Avantajele acestui tip de gândire „de tip albastru” sunt evidente. Este o abordare mai durabilă şi 
incluzivă, care promovează creșterea economică și ocuparea forței de muncă și stimulează inovarea, atât 
prin sprijinirea dezvoltării unor noi industrii, cât și prin încurajarea implementării unor noi idei în 
sectoarele tradiționale, cum ar fi pescuitul. Le permite economiilor mai mature să-şi valorifice mai mult 
zonele maritime și deschide noi oportunități pentru economiile în dezvoltare. Nu în ultimul rând, oferă 
un răspuns la provocările puse de schimbările climatice și schimbările demografice", a declarat Ionuţ 
Simion, Country Managing Partner, PwC România.  
 
De exemplu,  la nivel global va trebui să se asigure resurse de hrană pentru 9 miliarde de oameni până în 
2050, iar tot mai mulți dintre aceştia își vor dori o dietă în stilul occidental, bogată în proteine. Acest 
lucru nu poate fi asigurat doar din agricultura convențională sau din industria cărnii: pescuitul și 
acvacultura vor fi esențiale pentru reducerea acestui decalaj, iar produsele secundare rezultate din 
procesarea fructelor de mare vor furniza materii prime utile pentru biotehnologie. De asemenea, lumea în 
2050 va necesita în jur de 50% mai multă energie decât în prezent, iar valurile din larg și energia eoliană 
vor oferi alternative durabile pentru a face față acestei cereri crescute de energie. 
 
Dar, care ar fi provocările unei abordări integrate? Una dintre ele este de a înțelege că reperele temporare 
în acest mediu sunt mai lungi decât cele pe care noua lume digitală este dispusă să le tolereze. Este un 
mediu în care schimbările necesită timp, fiind necesară o perspectivă pe termen lung. Un alt aspect este 
lipsa de conștientizare cu privire la amploarea oportunităților, ceea ce implică faptul că investițiile în 
acest domeniu au o prioritate scăzută, atât din perspectiva guvernelor cât și a companiilor. 
 
„Deoarece mările sunt resurse comune, acest lucru implică şi faptul că strategia trebuie să fie, de 
asemenea, una comună. O strategie economică a mărilor trebuie să fie una integrată nu numai la nivelul 
industriilor, dar şi la nivel național şi regional. Avem nevoie de cooperare internațională pentru a putea 
valorifica această resursă vastă la întregul ei potențial.", adaugă Ionuţ Simion.  
 
Unele țări iau deja iau o serie de acțiuni în acest sens: 
 

 Norvegia îşi gestionează industriile maritime într-un mod holistic, de la producția de fructe 
de mare gourmet, la excursii turistice şi fermele de acvacultură din fiorduri. 

 Irlanda are o strategie maritimă integrată – Harnessing Our Ocean Wealth - care 
gestionează producția de fructe de mare, turismul și energia offshore, reunind toate părțile 
interesate. 

 În Germania există un sector de servicii financiare foarte dezvoltat, care oferă servicii de 
asigurare maritimă și alte tipuri de servicii pentru sectorul transportului maritim și al 
construcțiilor navale. 

 Iar Noua Zeelandă îşi valorifică spectaculoasele sale locații de coastă cu scopul de a deveni 
o locație pentru evenimentele internaționale de navigație, precum și un centru specializat în 
construirea și întreținerea de ambarcațiuni. 

 
Vă invităm să accesați http://www.pwc.pt/en/publications/helm.html pentru mai multe 
informații despre proiectul HELM şi pentru a descărca raportul Circumnavigation: An integrated 
approach to the economy of the sea. 
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Scopul PwC este de a construi încredere în sânul societăţii şi de a contribui la rezolvarea unor probleme 
importante. Firmele din reţeaua PwC ajută organizaţiile şi indivizii să creeze valoarea adăugată de care au 
nevoie. Suntem o reţea de firme prezentă în 157 de ţări cu mai mult de 223.000 de specialişti dedicaţi 
oferirii de servicii de calitate de audit, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri. Spuneţi-ne care 
sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră şi descoperiţi mai multe informaţii despre noi vizitând 
site-ul www.pwc.ro. 
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