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Bazată pe analize istorice privind 
consumul de agregate... 

 • Cererea pentru agregate  în Europa va continua să crească. 
• Pe măsură ce economiile continuă să crească, acest lucru ar 

însemna potențial ca cererea de agregate să crească de la 
nivelul de 6 tone/locuitor la cca 9-12 tone/locuitor, indicând o 
continuă creștere a cererii viitoare. 

• Cererea europeană de agregate va atinge mai mult de 3 
miliarde de tone pe termen mediu, determinată în principal 
de creșterea economică în Europa Centrală și de Sud-Est. 

• Cererea tot mai mare pentru agregate subliniază necesitatea 
unei politici pentru a asigura aprovizionarea durabilă a 
agregatelor naturale în Europa în viitor și pentru motive 
economice și de mediu, acest lucru necesitând acces la 
resurse de materii prime locale. 



• Cu o nevoie tot mai mare de agregate, sunt în 
creștere și problemele inerente referitoare la 
consumul și producția acestora. 

• Sunt necesare politici adecvate pentru a 
permite un echilibru între cerere și ofertă, 
producție și impact de mediu, activități 
infrastructurale de construcție și protecția 
climei. 



Analize ale pieței agregatelor -  
Producție vs. consum 

GDP + producție + consum pe locuitor pentru județele Varaždinska și 
Međimurska , Croația între anii 2000 și 2007. 



Inter-relația între GDP și consumul de 
resurse  

• Importanța economică a unui sector în 
economia unei țări este de obieci măsurată 
prin contribuția sa la produsul intern brut. 
(GDP –Consum pe cap de locuitor). 

• precum și de efectele ce creează locuri de 
muncă din industria respectivă. 

 



• Utilizarea agregatelor este funcție de starea 
unei economii naționale: 

• Cu creșterea economiei, cererea pentru nisip, 
pietriș și piatră spartă crește, astfel că ele sunt  

-esențiale pentru dezvoltarea infrastructurală și 
activități comerciale și construcții civile. 



• În economiile foarte dezvoltate, cererea de 
agregate se stabilizează la un nivel ridicat (de 
ex.10-12 t/c).  

• În acest sens, gradul de industrializare sau de 
dezvoltare al unei economii este de o 
importanță fundamentală. 



Producția de agregate în 2008 în Europa – Tone/locuitor (scara verticală din 

stânga) & GDP(€000)/locuitor (scala verticală din dreapta),  



Consumul de agregate – GDP  

•Schimbările structurale ale economiei unei națiuni sunt reflectate în 
dezvoltarea intensității utilizării materialelor  

 



• Este o realitate faptul că în economiile care 
trec prin procesul de la sectorul economic 
primar la cel secundar,   
–consumul de materii prime crește în același grad 

sau chiar un grad mai mare decât performanța 
economică, industrializarea fiind un proces 
material intensiv. 

La rândul său, atunci când sectorul terțiar 
crește ,  consumul de resurse scade de 
asemenea, din cauza substituției și 
tehnologiei îmbunătățite. 



Prognoza cererii 

• Pentru a genera un cadru coerent pentru o 
politică de agregate minerale durabilă,  

    - sunt esențiale previziuni bine fundamentate     

      cu privire la cererea de agregate.   

• Prognoza cererii este un instrument important 
de stabilire a unui cadru de politică minerală. 

• În cazul în care un guvern are o idee despre 
care va fi starea cererii de minerale în viitorul 
apropiat se pot formula politici în consecință. 

 



Foaie de parcurs  



• Previziunile cererii pot fi generate prin 
utilizarea Sistemului de Modelări simulate 
dinamice (System Dynamic Modelling 
Simulations) 

• Matricile parametru cruciale în interrelații 
sunt : 

– reperele economice ale produsului intern brut 
(GDP) și ale populației; 

–  consumul fiind simulat în acest caz funcție de 
GDP pe cap de locuitor.  





• Sub-modelul constă din parametrii variați cum 
sunt: ratele de creștere, GDP și populația. 

• Fiecare singur parametru trebuie să fie calibrat 
în mod individual cu ecuații matematice.  

• Baza fundamentală pentru această sarcină 
este de a compila date relevante pe o anumită 
perioadă de timp, care sunt ulterior 
transformate în ecuații, folosind metoda de 
analiză de regresie. 



• Analiza de regresie este o metodă larg utilizată 
pentru investigarea relațiilor funcționale între 
variabile.  

• Relația este exprimată în forma unei ecuații 
sau model conectat de, 

    - răspuns sau variabilă dependentă și una sau mai 
multe variabile explicative sau predictive 

 

 



Deșeuri din construcții și demolări 
 

• În afară de problema cererii și ofertei, un alt punct 
esențial ce trebuie luat în considerare este problema 
deșeurilor din construcții și demolări (CDW). 

• Luând în considerare proporția mare de demolări și 
deșeurile din construcții din totalul volumului de 
deșeuri, Parlamentul European și Consiliul European 
au introdus o Nouă directivă privind deșeurile 
(2008/98/EC), care definește că 70% din demolări 
nepericuloase și deșeuri din construcții trebuie să 
fie recuperate sau reciclate până în 2020. 



• În același timp (de ex. simularea perioadei de 
10 ani) cantitatea de CDW va crește puternic.  

• De aceea este important în același timp de a 
simula dezvoltarea CDW și nevoia de agregate 

• Planificarea SARM și SSM abordează 
cuantificarea ca importanță a acestei 
probleme. 



• Figura următoare arată modelul ”Reciclării 
CDW”. 

• În ceea ce privește  Austria, rezultatele 
simulărilor indică o creștere a CDW de la 6.25 
Mt (2005) la 7.5 Mt în 2015. 

• În același timp, cantitatea reciclată de CDW va 
crește de la 4,4 milioane de tone la 5,5 
milioane de tone, care duce la o cotă destul de 
constantă de reciclare de aproximativ 75%. 

 



Modelul reciclarii CDW  


