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Prefață 3

Cuvânt înainte 

Ne apropiem de un moment decisiv pentru eforturile internaționale de combatere a crizei 
climatice - o mare provocare a vremurilor noastre. Numărul țărilor care s-au angajat să atingă 
emisiile zero net până la mijlocul secolului sau imediat după aceea continuă să crească, dar și 
emisiile globale de gaze cu efect de seră. Acest decalaj dintre retorică și acțiune trebuie să se 
reducă dacă vrem să avem o șansă de a atinge zero net până în 2050 și de a limita creșterea 
temperaturilor la nivel global la 1,5 °C.  

Acest lucru nu necesită nimic mai puțin decât o transformare totală a sistemelor energetice care 
stau la baza economiilor noastre. Suntem într-un an critic la începutul unui deceniu critic pentru 
aceste eforturi. Cea de-a 26-a Conferință (COP26) a Părților Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările climatice din noiembrie este punctul central pentru 
consolidarea ambițiilor globale și a acțiunii în domeniul climei, bazându-se pe  Acordul de la Paris 
din 2015. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a lucrat din greu pentru a sprijini 
președinția COP26 a guvernului britanic, pentru a contribui la succesul de care lumea are nevoie. 
Am fost încântat să găzduiesc Summitul Zero Net IEA-COP26 împreună cu președintele COP26 
Alok Sharma în martie, unde liderii de top din domeniul energiei și climatului din peste 40 de țări 
au evidențiat impulsul global din spatele tranzițiilor spre o energie curată.

Discuțiile purtate în cadrul acelui eveniment au contribuit la acest raport, în special prin cele 
Șapte Principii Cheie pentru Implementarea Zero Net pe care AIE le-a prezentat la Summit, care 
au fost susținute până în prezent de 22 de guverne membre. Acest raport prezintă modul în care 
sectorul energetic global poate ajunge la zero net până în 2050. Cred că raportul Zero Net până în 
2050: Foaie de parcurs pentru sistemul energetic global este una dintre cele mai importante și 
provocatoare întreprinderi din istoria AIE. Foaia de parcurs este punctul culminant al activității de 
pionierat a AIE privind modelarea datelor energetice, combinând pentru prima dată modelele 
complexe ale celor două serii emblematice ale noastre, Perspectivele Energiei Mondiale și 
Perspectivele Tehnologiei Energetice. Aceasta va ghida activitatea AIE și în viitor va face parte 
integrantă din ambele serii.

În ciuda decalajului actual dintre retorică și realitate privind emisiile, Foaia noastră de parcurs 
arată că există încă căi de a ajunge la zero net până în 2050. Ne concentrăm pe ceea ce este, în 
analiza noastră, cel mai fezabil din punct de vedere tehnic, rentabil și acceptabil din punct de 
vedere social. Chiar și așa, această cale rămâne îngustă și extrem de provocatoare, impunând 
tuturor părților interesate - guverne, întreprinderi, investitori și cetățeni - să ia măsuri în acest an 
și în fiecare an după aceea, astfel încât să nu se scape din vedere obiectivul.

Acest raport stabilește repere clare - peste 400 în total, care acoperă toate sectoarele și 
tehnologiile - pentru ceea ce trebuie să se întâmple și când, pentru a transforma economia 
globală dintr-una dominată de combustibili fosili într-una alimentată predominant cu energie 
regenerabilă, cum ar fi energia solară și eoliană. Calea noastră necesită cantități mari de investiții, 
inovație, proiectare și implementare de politici abile, implementarea tehnologiei, construirea 
infrastructurii, cooperarea internațională și eforturi în multe alte domenii.

De la înființarea AIE în 1974, una dintre misiunile sale principale a fost aceea de a promova 
aprovizionarea cu energie sigură și la prețuri accesibile pentru a favoriza creșterea economică. 
Aceasta a rămas o preocupare cheie a Foii de parcurs, bazată pe analiza specială efectuată cu 
Fondul Monetar Internațional și Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate. 
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Aceasta arată că provocarea enormă a tranziției sistemelor noastre energetice este, de 
asemenea, o oportunitate imensă pentru economiile noastre, cu potențialul de a crea milioane 
de noi locuri de muncă și de a stimula creșterea economică.

Un alt principiu director al Foii de parcurs este că tranzițiile spre o energie curată trebuie să fie 
corecte și incluzive, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Trebuie să ne asigurăm că economiile în curs 
de dezvoltare primesc finanțarea și cunoștințele tehnologice de care au nevoie pentru a 
continua să-și construiască sistemele energetice necesare satisfacerii nevoilor populației și 
economiilor în expansiune, într-un mod durabil. Este un imperativ moral să aducem energie 
electrică sutelor de milioane de oameni care sunt în prezent privați de acces la aceasta, 
majoritatea dintre ei în Africa.

Tranziția la zero net este pentru și despre oameni. Este esențial să rămânem conștienți de faptul 
că nu toți lucrătorii din industria combustibililor fosili pot trece la o muncă din domeniul 
energiei curate, astfel încât guvernele trebuie să promoveze instruirea și să aloce resurse pentru 
a facilita noi oportunități. Cetățenii trebuie să fie participanți activi la întregul proces, făcând ca 
ei să se simtă parte a tranziției și nu doar supuși ei. Aceste teme se numără printre cele explorate 
de Comisia globală pentru tranziții spre o energie curată centrate pe oameni, pe care am 
convocat-o la începutul anului 2021 pentru a examina cum să le permită cetățenilor să 
beneficieze de oportunități și să înfrunte perturbările tranziției către o economie de energie 
curată. Condusă de prim-ministrul Danemarcei Mette Frederiksen și compusă din lideri 
guvernamentali, miniștri și specialiști, Comisia globală își va face publice recomandările cheie 
înainte de COP26 din luna noiembrie.

Calea prezentată în Foaia noastră de parcurs este globală, dar fiecare țară va trebui să își 
proiecteze propria strategie, ținând seama de circumstanțele sale specifice. Nu există o abordare 
unică pentru toate tranzițiile spre o energie curată. Planurile trebuie să reflecte diferitele etape 
de dezvoltare economică ale fiecărei țări: pe calea noastră, economiile avansate ajung la zero 
net înaintea economiilor în curs de dezvoltare. În calitate de autoritate energetică mondială, AIE 
este pregătită să ofere guvernelor sprijin și consiliere pe măsură ce proiectează și 
implementează propriile foi de parcurs și să încurajeze cooperarea internațională între sectoare, 
care este atât de esențială pentru a atinge zero net până în 2050.

Acest raport important nu ar fi fost posibil fără dedicarea extraordinară a colegilor din AIE care 
au lucrat atât de neobosit și de riguros la elaborarea sa. Aș dori să mulțumesc întregii echipe 
aflate sub conducerea remarcabilă a colegilor mei Laura Cozzi și Timur Gül.

Lumea înfruntă uriașa provocare de a transforma obiectivul zero net până în 2050 de la o 
posibilitate dificilă la o realitate practică. Emisiile globale de dioxid de carbon înregistrează 
deja o creștere bruscă, pe măsură ce economiile se recuperează după șocul provocat de 
pandemie anul trecut. A venit timpul ca guvernele să acționeze, și să acționeze decisiv, pentru 
a accelera tranziția spre o energie curată.

După cum arată acest raport, noi, la AIE, ne angajăm pe deplin să conducem aceste eforturi.

Dr Fatih Birol 
 Director Executiv 

Agenția Internațională pentru Energie 
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Un aport valoros la analiză a fost furnizat de: Trevor Morgan (consultant independent) și David 
Wilkinson (consultant independent).

Mulțumiri pentru biroul de comunicații și digitalizare al AIE (CDO), în special lui Jad Mouawad, șeful 
CDO, și Astrid Dumond, Jon Custer, Tanya Dyhin, Merve Erdil, Grace Gordon, Christopher Gully, 
Jethro Mullen, Julie Puech, Rob Stone, Gregory Viscusi, Therese Walsh și Wonjik Yang pentru ajutorul 
lor în producerea și promovarea raportului și a materialelor site-ului web.

În cele din urmă, mulțumiri pentru Ivo Letra de la Unitatea de Sisteme de Informații AIE pentru 
sprijinul său esențial în procesul de producție și Biroului de consiliere juridică al AIE, Biroului de 
conducere și administrare și Centrului de date energetice, pentru asistența oferită de fiecare pe 
parcursul pregătirii acestui raport.

Contributori 
Numeroși înalți oficiali guvernamentali și experți internaționali au furnizat contribuții și au 
examinat proiectele preliminare ale raportului. Comentariile și sugestiile lor au avut o mare 
valoare. Printre aceștia se numără: 

Aimee Aguilar Jaber 
Keigo Akimoto 
Doug Arent 
Daniel Balog 
Georg Bäuml 
Harmeet Bawa 
Pete Betts 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) 
Institutul de Cercetare a Tehnologiei inovatoare pentru Pământ din Japonia, 
Laboratorul Național de Energii Regenerabile (NREL), Statele Unite 
Delegația permanentă a Ungariei la OCDE
Volkswagen 
Hitachi ABB Power Grids 
Institutul de cercetare Grantham privind schimbările climatice și 
mediu, Regatul Unit 
Asociația Nucleară MondialăSama Bilbao y Leon 

Diane Cameron 
Rebecca Collyer 
Russell Conklin 
François Dassa 
Jelte de Jong 
Carl de Maré 

Agenția pentru Energie Nucleară
Fundația Europeană pentru Climă
Departamentul Energiei din SUA
EDF
Ministerul Afacerilor Economice și al Climei, Olanda
ArcelorMittal 

Guillaume De Smedt Air Liquide 
Agustin Delgado 
Johanna Fiksdahl 
Alan Finkel 

Niklas Forsell 
James Foster 
Hiroyuki Fukui 
Rosanna Fusco 
Li Gao 

Iberdrola 
Delegația permanentă a Norvegiei la OCDE
Consilier special al guvernului australian pentru tehnologie cu 
emisii reduse
Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate (IIASA) 
Departamentul Regatului Unit pentru afaceri, energie și strategie industrială
Toyota 
Eni 
Ministerul Ecologiei și Mediului din Republica Populară Chineză

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură



Mulțumiri  7

François Gautier 
Oliver Geden 
Dolf Gielen 
Francesca Gostinelli 
Jae H. Jung 
Michael Hackethal 
Peter Wood 
Selwin Hart 
David Hawkings 
Jacob Herbers 
Takashi Hongo 
Christina Hood 
Michael Kelly 
Sir David King 
Ken Koyama 
Fabien Kreuzer 
Joyce Lee 
Chen Linhao 

Todd Litman 
Claude Lorea 
Ritu Mathur 
Vincent Minier 
Steve Nadel 
Stefan Nowak 

Brian Ó Gallachóir 

Henri Paillère 
Yongduk Pak 
Alessandra Pastorelli 
Jonathan Pershing 
Glen Peters 

Stephanie Pfeifer 
Cédric Philibert 
Lynn Price 
Andrew Purvis 
Julia Reinaud 
Yamina Saheb 
Ignacio Santelices 
Andreas Schäfer 
Vivian Scott 

Delegația permanentă a Franței la OCDE
Institutul german pentru afaceri internaționale și de securitate 
Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA)
Enel 
Ministerul Afacerilor Externe, Republica Coreea
Ministerul Afacerilor Economice și Industriei, Germania
Shell 
Națiunile Unite
Consiliul de Apărare a Resurselor Naturale
Departamentul Energiei din SUA
Institutul de Studii Strategice Globale Mitsui & Co., Japonia
Compass Climate, Noua Zeelandă 
Asociația Mondială a GPL 
Universitatea Cambridge 
Institutul de Economie a Energiei, Japonia 
DG Energie, Comisia Europeană
Consiliul Global pentru Energie Eoliană (GWEC)
Ministerul Științei și Tehnologiei din Republica Populară 
Chineză
Institutul de politici de transport Victoria, Canada 
Asociația Globală a Cimentului și Betonului
Institutul pentru Energie și Resurse (TERI)
Schneider Electric 
Consiliul american pentru o economie eficientă energetic
Programul de colaborare tehnologică privind sistemele de 
energie fotovoltaică (PVPS TCP) 
MaREI, SFI Centrul de cercetare pentru energie, climă și mediul 
marin, Universitatea College Cork  
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) 
Institutul Coreean de Economie a Energiei (KEEI)
Delegația permanentă a Italiei la OCDE
Departamentul de Stat al SUA
Centrul pentru Climă Internațională și Cercetare a Mediului 
(CICERO) 
Grupul de investitori instituționali asupra schimbărilor climatice (IIGCC) 
Consultant independent 
Laboratorul Național Lawrence Berkeley, Statele Unite 
World Steel 
Breakthrough Energy 
OpenEXP 
Agenția pentru Energie Durabilă, Chile  
University College din Londra 
Universitatea din Edinburgh 

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură



8 International Energy Agency | Special Report

Simon Sharpe 
Adnan Shihab Eldin 
Toshiyuki Shirai 
Adam Sieminski 
Stephan Singer 
Varun Sivaram 
Jim Skea 
Jeff Stehm 
Jonathan Stern 
Wim Thomas 
David Turk 
Fritjof Unander 
Rob van der Meer 
Noé van Hulst 

Tom van Ierland 
David Victor 
Amanda Wilson 
Harald Winkler 
Markus Wolf 
Markus Wråke 
William Zimmern 

Guvern, Regatul Unit 
Fosta Fundația pentru Progres Științific din Kuweit
Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei, Japonia 
KAPSARC 
Rețeaua de acțiune climatică 
Departamentul de Stat al SUA 
Imperial College din Londra 
Grupul operativ privind fraudele financiare legate de climă 
Institutul pentru Studii Energetice din Oxford 
Consultant independent 
Departamentul Energiei din SUA
Consiliul Cercetării din Norvegia 
Asociația Europeană a Cimentului (CEMBUREAU)
Parteneriat internațional pentru hidrogen și celule de 
combustibil în economie
DG pentru acțiune climatică, Comisia Europeană 
Universitatea din California, San Diego
Resurse naturale Canada
Universitatea Cape Town
Institutul de Cercetare a Energiei Electrice (EPRI), Statele Unite
Centrul suedez de cercetare a energiei 
BP 

Persoanele și organizațiile care au contribuit la acest studiu nu sunt responsabile pentru 
opiniile sau analizele pe care le conține. Toate erorile și omisiunile sunt exclusiv 
responsabilitatea AIE.
Acest document și orice hartă inclusă nu aduc atingere statutului sau suveranității niciunui 
teritoriu, delimitării frontierelor și granițelor internaționale și denumirii oricărui teritoriu, 
oraș sau zonă.

Comentariile și întrebările sunt binevenite și trebuie adresate: 

Laura Cozzi și Timur Gül 

Directorate of Sustainability, Technology and Outlooks 
International Energy Agency 
9, rue de la Fédération 
75739 Paris Cedex 15 
France 

E‐mail: IEANZE2050@iea.org 

Web: www.iea.org 

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură



Cuprins 9

Cuprins

Cuvânt înainte.................................................................................................................... 3 
Mulțumiri................. ........................................................................................................... 5 
Rezumat............................................................................................................................ 13 

Anunțuri de angajamente zero net și sectorul energetic 29 

1.1  Introducere ................................................................................................................................... 30 

1.2    Obiective de reducere a emisiilor și angajamente zero net ............................... 31 

1.2.1    Contribuții determinate la nivel național ................................................... 31 

1.2.2  Angajamente de emisii zero net  ................................................................... 32 

1.3    Perspectivă pentru emisii și energie în STEPS ........................................................ 36 

1.3.1  Emisii de CO2 ................................................................................................... 36 

1.3.2  Aprovizionarea totală cu energie, consumul final total și furnizarea de 
energie electrică ................................................................................................ 37 

1.3.3  Emisii din active existente............................................................................... 39 

1.4    Obligații asumate .......................................................................................................................... 40 

1.4.1  Emisii de CO2 .................................................................................................. 41 

1.4.2    Aprovizionarea totală cu energie ................................................................ 43 

1.4.3  Consumul final total ......................................................................................... 44 

1.4.4    Producerea de energie electrică ................................................................... 45 

O cale globală către emisiile de CO₂ zero net în 2050 47 

2.1  Introducere ......................................................................................................................... 48 

2.2  Scenariu de proiectare .................................................................................................... 48 

2.2.1    Populația și PIB-ul ............................................................................................... 50 

2.2.2    Prețurile energiei și CO2  .................................................................................. 51 

2.3  Emisii de CO2 ................................................................................................................ 53 

2.4    Aprovizionarea totală cu energie și consumul final total .................................. 56 

2.4.1    Aprovizionarea totală cu energie ................................................................ 56 

2.4.2  Consumul final total ......................................................................................... 60 

2.5    Pilonii cheie ai decarbonizării ..................................................................................... 64 

2.5.1    Eficiența energetică ........................................................................................... 65 

2.5.2    Schimbare comportamentală ....................................................................... 67 

2.5.3  Electrificare .......................................................................................................... 70 

1 

2 

IE
A

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură



10 International Energy Agency | Special Report

2.5.4    Energie regenerabilă ......................................................................................... 73 

2.5.5    Hidrogen și combustibili pe bază de hidrogen ........................................ 75 

2.5.6  Bioenergie ............................................................................................................. 77 

2.5.7    Captarea, utilizarea și stocarea carbonului ............................................... 79 

2.6    Investiții ................................................................................................................................ 81 

2.7  Incertitudini cheie ............................................................................................................. 83 

2.7.1    Schimbare comportamentală ........................................................................ 84 

2.7.2    Bioenergie și schimbarea utilizării terenurilor .......................................... 90 

2.7.3  CCUS aplicat emisiilor provenite din combustibili fosili ...................... 94 

Căi sectoriale către emisii zero net până în 2050  99 

3.1  Introducere ........................................................................................................................ 100 

3.2  Alimentarea cu combustibili fosili ............................................................................ 100 

3.2.1    Tendințe energetice în scenariul de emisii zero net ............................. 100 

3.2.2    Investiții în petrol și gaze ................................................................................ 103 

3.2.3    Emisii provenite din producția de combustibili fosili ........................... 104 

3.3  Alimentarea cu combustibil cu emisii reduse ....................................................... 105 

3.3.1    Tendințe energetice în scenariul de emisii zero net ............................ 105 

3.3.2  Biocombustibili ................................................................................................. 106 

3.3.3    Hidrogen și combustibili pe bază de hidrogen ..................................... 108 

3.3.4    Repere cheie și puncte de decizie .............................................................. 111 

3.4  Sectorul energiei electrice .......................................................................................... 113 

3.4.1    Tendințe de energie și emisii în scenariul de emisii zero net .......... 113 

3.4.2    Repere cheie și puncte de decizie  ............................................................. 117 

3.5  Industrie ............................................................................................................................ 121 

3.5.1    Tendințe de energie și emisii în scenariul de emisii zero net ........... 121 

3.5.2    Repere cheie și puncte de decizie  ............................................................. 129 

3.6  Transport .......................................................................................................................... 131 

3.6.1    Tendințe de energie și emisii în scenariul de emisii zero net .......... 131 

3.6.2    Repere cheie și puncte de decizie  ............................................................ 138 

3.7  Clădiri ................................................................................................................................... 141 

3.7.1    Tendințe de energie și emisii în scenariul de emisii zero net .......... 141 

3.7.2    Repere cheie și puncte de decizie ............................................................. 147 

3 

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură



Cuprins  11

Implicații mai largi ale realizării emisiilor zero net 151 

4.1  Introducere ....................................................................................................................... 152 

4.2  Economie .......................................................................................................................... 153 

4.2.1    Investiții și finanțare ....................................................................................... 153 

4.2.2    Activitate economică ..................................................................................... 155 

4.2.3    Ocuparea forței de muncă ........................................................................... 157 

4.3    Industria energetică ...................................................................................................... 160 

4.3.1    Petrol și gaze .................................................................................................... 160 

4.3.2    Cărbune .............................................................................................................. 162 

4.3.3  Electricitate ....................................................................................................... 163 

4.3.4  Industrii consumatoare de energie ......................................................... 165 

4.4    Cetățeni ............................................................................................................................ 167 

4.4.1    Obiective de dezvoltare durabilă legate de energie .......................... 167 

4.4.2  Accesibilitate ..................................................................................................... 170 

4.4.3     Modificări comportamentale ...................................................................... 173 

4.5    Guvernământ ................................................................................................................... 175 

4.5.1    Securitate energetică ..................................................................................... 175 

4.5.2    Infrastructură ..................................................................................................... 180 

4.5.3    Venituri fiscale din vânzările de energie cu amănuntul .................... 183 

4.5.4    Inovație ................................................................................................................ 184 

4.5.5    Cooperare internațională ............................................................................. 187 

Anexe 191 
Anexa A. Tabele pentru proiecțiile de scenarii ............................................................ 193 
Anexa B. Costurile tehnologiei ..................................................................................... 201 
Anexa C. Definiții ........................................................................................................... 203 
Anexa D. Referințe ........................................................................................................ 217 

4 

IE
A

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură





Rezumat pentru factorii de decizie politică 13

Rezumat pentru factorii de decizie politică 

Sectorul energetic este sursa a aproximativ trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră 
din prezent și deține cheia evitării celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice, probabil 
cea mai mare provocare cu care s-a confruntat omenirea. Reducerea emisiilor globale de dioxid 
de carbon (CO2) la zero net până în 2050 este consecventă cu eforturile de limitare a creșterii pe 
termen lung a temperaturilor medii globale la 1,5 °C. Acest lucru nu necesită decât o transformare 
completă a modului în care producem, transportăm și consumăm energie. Consensul politic în 
creștere privind atingerea nivelului zero net este un motiv pentru un optimism considerabil cu 
privire la progresele pe care le poate face lumea, dar schimbările necesare pentru a atinge emisiile 
zero net la nivel global până în 2050 sunt puțin înțelese. Este nevoie de o cantitate uriașă de muncă 
pentru a transforma ambițiile impresionante de astăzi în realitate, mai ales având în vedere gama 
de situații diferite dintre țări și capacitățile lor diferite de a face schimbările necesare. Acest raport 
special AIE stabilește o cale pentru atingerea acestui obiectiv, rezultând într-un sistem energetic 
curat și rezistent, care ar aduce beneficii majore pentru prosperitatea și bunăstarea umană.

Calea globală către emisiile zero net până în 2050, detaliată în acest raport, impune tuturor 
guvernelor să se consolideze în mod semnificativ și apoi să își implementeze cu succes 
politicile energetice și climatice. Angajamentele asumate până în prezent nu depășesc cu mult 
ceea ce este cerut prin această cale. Numărul țărilor care s-au angajat să realizeze emisii zero net a 
crescut rapid în ultimul an și reprezintă acum aproximativ 70% din emisiile globale de CO2. Acesta 
este un mare pas înainte. Cu toate acestea, majoritatea angajamentelor nu sunt încă susținute de 
politici și măsuri pe termen scurt. Mai mult, chiar dacă ar fi îndeplinite cu succes, angajamentele de 
până acum ar permite în jur de 22 miliarde de tone de emisii de CO2 la nivel mondial în 2050. 
Continuarea acestei tendințe ar fi în concordanță cu o creștere a temperaturii în 2100 de 
aproximativ 2,1 °C. Emisiile globale au scăzut în 2020 din cauza crizei Covid-19, dar au revenit deja 
puternic pe măsură ce economiile se recuperează. O nouă întârziere a acțiunilor de inversarea a 
acestei tendințe va periclita atingerea obiectivului zero net până în 2050.  

În acest rezumat pentru factorii de decizie politică, prezentăm condițiile esențiale pentru ca 
sectorul energetic global să atingă emisiile nete de CO2 până în 2050. Calea descrisă detaliat în 
acest raport prevede atingerea acestui obiectiv fără compensări din afara sectorului energetic și cu 
dependență redusă de tehnologiile cu emisii negative. Este concepută pentru a maximiza 
fezabilitatea tehnică, rentabilitatea și acceptarea socială, asigurând în același timp creșterea 
economică continuă și asigurarea aprovizionării cu energie. Subliniem acțiunile prioritare care sunt 
necesare astăzi pentru a asigura că oportunitatea zero net până în 2050 - dificilă, dar totuși 
realizabilă - nu se pierde. Raportul oferă o imagine globală, dar țările nu încep din același punct și 
nu vor atinge obiectivul în același timp: economiile avansate trebuie să ajungă la zero net înainte 
de piețele emergente și de economiile în curs de dezvoltare și trebuie să-i ajute pe alții să ajungă 
acolo. Recunoaștem, de asemenea, că traseul trasat aici este o cale, nu neapărat unica, și, prin 
urmare, examinăm câteva incertitudini cheie, în special cu privire la rolurile jucate de bioenergie, 
captarea carbonului și modificările comportamentale. A ajunge la zero net va implica nenumărate 
decizii ale oamenilor din întreaga lume, dar scopul nostru principal este de a prezenta deciziile 
luate de factorii de decizie politică, care au cel mai mare scop de a apropia lumea de obiectivele 
sale climatice. 
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Atingerea nivelului zero net până în 2050 depinde de dezvoltarea unor tehnologii 
curate până în 2030 

Calea către emisiile zero net este dificilă: menținerea pe aceasta necesită implementarea imediată și 
masivă a tuturor tehnologiilor energetice curate și eficiente disponibile. Calea spre emisii zero net 
prezentată în acest raport prevede că în 2030 economia mondială va fi cu 40% mai mare decât astăzi, dar 
va consuma cu 7% mai puțină energie. O presiune majoră la nivel mondial pentru creșterea eficienței 
energetice este o parte esențială a acestor eforturi, rezultând o rată anuală de îmbunătățire a intensității 
energiei în medie de 4% până în 2030 - de aproximativ trei ori rata medie realizată în ultimele două decenii. 
Reducerile de emisii din sectorul energetic nu se limitează la CO2: calea noastră prevede că emisiile de 
metan provenite din furnizarea de combustibili fosili vor scădea cu 75% în următorii zece ani, ca urmare a 
unui efort global și concertat de implementare a tuturor măsurilor și tehnologiilor de reducere disponibile. 

Tehnologiile de energie regenerabilă din ce în ce mai ieftine oferă electricității un avantaj în cursa 
spre zero net. Calea noastră necesită o creștere rapidă a energiei solare și eoliene în acest deceniu, 
atingând creșteri anuale de 630 gigawatti (GW) de energie solară fotovoltaică (PV) și 390 GW de energie 
eoliană până în 2030, de patru ori nivelurile record stabilite în 2020. Pentru fotovoltaice solare, acest lucru 
este echivalent cu instalarea celui mai mare parc solar actual din lume aproximativ în fiecare zi. Energia 
hidroenergetică și cea nucleară, cele mai mari două surse de energie electrică cu emisii reduse de carbon 
din prezent, oferă o bază esențială pentru tranziții. Pe măsură ce sectorul electricității devine mai curat, 
electrificarea apare ca un instrument crucial la nivelul întregii economii pentru reducerea emisiilor. 
Vehiculele electrice (EV) vor crește de la circa 5% din vânzările globale de mașini la peste 60% până în 2030. 

Faceți din anii 2020 deceniul expansiunii masive a energiei curate 

A C Ț I U N E  P R I O R I T A R Ă

Pe măsură ce lumea continuă să se confrunte cu impactul pandemiei Covid-19, este 
esențial ca valul de investiții și cheltuieli rezultate pentru a sprijini redresarea economică 
să fie aliniat cu calea spre zero net. Politicile trebuie consolidate pentru a accelera 
implementarea tehnologiilor energetice curate și eficiente. Directivele și standardele 
sunt vitale pentru a dirija costurile consumatorilor și investițiile din industrie spre cele 
mai eficiente tehnologii. Obiectivele impuse și licitațiile competitive pot permite 
sistemelor eoliene și solare să accelereze tranziția sectorului electric. Eliminările treptate 
ale subvenționării combustibililor fosili, taxarea carbonului și alte reforme ale pieței pot 
asigura semnale de preț adecvate. Politicile ar trebui să limiteze sau să ofere măsuri de 
descurajare pentru utilizarea anumitor combustibili și tehnologii, cum ar fi centralele 
electrice pe cărbune, cuptoarele pe gaz și vehiculele convenționale cu motor cu ardere 
internă. Guvernele trebuie să asigure planificarea și stimularea investițiilor masive în 
infrastructură, inclusiv în rețelele inteligente de transport și distribuție.

Toate tehnologiile necesare pentru a obține reducerile profunde necesare ale 
emisiilor globale până în 2030 există deja, iar politicile care pot conduce la 
implementarea acestora sunt deja dovedite.
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Tehnologiile curate cheie vor crește până în 2030 pe calea spre zero net

Notă: MJ = megajouli; PIB = produsul intern brut în paritatea puterii de cumpărare. 

Obiectivul zero net până în 2050 necesită salturi uriașe în inovarea energiei 
curate

Atingerea zero net până în 2050 necesită o continuare a implementării rapide a 
tehnologiilor disponibile, precum și o utilizare pe scară largă a tehnologiilor care nu 
sunt încă pe piață. În acest deceniu, trebuie să se depună eforturi majore de inovare 
pentru a aduce aceste noi tehnologii pe piață la timp. Pe calea noastră, cele mai multe 
reduceri globale ale emisiilor de CO2 până în 2030 provin din tehnologii disponibile astăzi. 
Dar, în 2050, aproape jumătate din reduceri vor proveni din tehnologii care se află în 
prezent în faza demonstrativă sau prototip. În industria grea și transportul pe distanțe 
lungi, ponderea reducerilor de emisii din tehnologiile care sunt încă în curs de dezvoltare 
astăzi este chiar mai mare. 

Cele mai mari oportunități de inovare se referă la baterii avansate, electrolizoare de 
hidrogen și captarea și stocarea directă a aerului.  Pe calea noastră, împreună, aceste 
trei domenii tehnologice aduc contribuții vitale la reducerea emisiilor de CO2 între 2030 și 
2050. Inovarea în următorii zece ani - nu numai prin cercetare și dezvoltare (R&D) și 
demonstrație, ci și prin implementare - trebuie să fie însoțită de construcția pe scară largă a 
infrastructurii de care vor avea nevoie tehnologiile. Aceasta include noi conducte pentru 
transportul emisiilor de CO2 capturate și sisteme de transport al hidrogenului spre și între 
porturi și zone industriale. 
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Pregătiți-vă pentru următoarea fază a tranziției prin stimularea inovației

Economii anuale de emisii de CO2 în calea spre zero net, comparativ cu 2020 

20% 40% 60% 80% 100%

2030

2050

Schimbări comportamentale Tehnologii pe piață Tehnologii în curs de dezvoltare
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Inovarea energiei curate trebuie să se accelereze rapid, guvernele trebuind să 
pună cercetarea și dezvoltarea, demonstrația și desfășurarea în centrul politicii 
energetice și climatice.

Cheltuielile guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare trebuie crescute și 
reprioritizate. Zonele critice, cum ar fi electrificarea, hidrogenul, bioenergia și captarea, 
utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) primesc astăzi doar aproximativ o treime din 
nivelul finanțării publice pentru cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de generare a 
energiei electrice cu emisii reduse de carbon și a tehnologiilor de eficiență energetică. 
De asemenea, este necesar sprijin pentru a accelera implementarea proiectelor 
demonstrative, pentru a stimula investițiile private în cercetare și dezvoltare și pentru 
a spori nivelurile generale de desfășurare pentru a contribui la reducerea costurilor. 
Aproximativ 90 de miliarde USD din bani publici trebuie mobilizați la nivel global cât 
mai curând posibil pentru a finaliza un portofoliu de proiecte demonstrative înainte 
de 2030. În prezent, doar aproximativ 25 miliarde USD sunt bugetate pentru acea 
perioadă. Dezvoltarea și implementarea acestor tehnologii ar crea noi industrii majore, 
precum și oportunități comerciale și de angajare.
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Tranziția la zero net este pentru și despre oameni

O tranziție la scara și viteza descrise de calea spre zero net nu poate fi realizată fără sprijin și 
participare susținută din partea cetățenilor. Schimbările vor afecta mai multe aspecte ale vieții 
oamenilor - de la transport, încălzire și gătit la planificare urbană și locuri de muncă. Estimăm că 
aproximativ 55% din reducerile cumulate ale emisiilor pe cale sunt legate de alegerile 
consumatorilor, cum ar fi achiziționarea unui vehicul electric, modernizarea unei case cu 
tehnologii eficiente din punct de vedere energetic sau instalarea unei pompe de căldură. 
Schimbările comportamentale, în special în economiile avansate - cum ar fi înlocuirea călătoriilor 
cu mașina cu mersul pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public sau renunțarea la un zbor pe 
distanțe lungi - asigură, de asemenea, aproximativ 4% din reducerile cumulate ale emisiilor. 

O parte integrantă a căii noastre este furnizarea de energie electrică către aproximativ 785 
de milioane de oameni care nu au acces la electricitate și soluții curate de gătit pentru 2,6 
miliarde de persoane care nu au aceste posibilități. Reducerile de emisii trebuie să meargă 
mână în mână cu eforturile de asigurare a accesului la energie pentru toți până în 2030. Acest lucru 
costă în jur de 40 miliarde USD pe an, echivalentul a aproximativ 1% din investițiile medii anuale 
din sectorul energetic, aducând în același timp și beneficii majore prin reducerea poluării aerului. 

Unele dintre schimbările aduse de tranziția spre energie curată pot fi dificil de implementat, 
deci deciziile trebuie să fie transparente, corecte și rentabile. Guvernele trebuie să se asigure 
că tranzițiile spre energie curată sunt centrate pe oameni și incluzive. Prin calea noastră spre zero 
net, cheltuielile energetice ale gospodăriei ca parte a venitului disponibil - inclusiv achizițiile de 
aparate eficiente și facturile de combustibil - vor crește moderat pe piețele emergente și în 
economiile în curs de dezvoltare, pe măsură ce mai mulți oameni vor avea acces la energie și 
cererea pentru servicii energetice moderne va crește rapid. Asigurarea accesibilității energiei 
pentru gospodării necesită o atenție deosebită: instrumentele politice care pot direcționa sprijinul 
celor mai săraci includ credite fiscale, împrumuturi și subvenții specifice. 

Numărul locurilor de muncă din sectorul energiei curate vor crește puternic, 
dar trebuie răspândite pe scară largă
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Tranzițiile energetice trebuie să țină seama de impactul social și economic 
asupra persoanelor și comunităților și să trateze oamenii ca participanți activi.

Pe calea noastră, tranziția spre zero net aduce noi oportunități substanțiale pentru 
ocuparea forței de muncă, cu 14 milioane de locuri de muncă create până în 2030 
datorită noilor activități și investițiilor în energie curată. Producția de aparate mai 
eficiente, vehicule electrice și cu celule de combustibil, precum și renovarea clădirilor 
și construcții eficiente din punct de vedere energetic ar necesita încă 16 milioane de 
lucrători. Dar aceste oportunități sunt adesea în locații, seturi de competențe și 
sectoare diferite de locurile de muncă care vor fi pierdute pe măsură ce ponderea 
combustibililor fosili scade. Prin calea noastră, se pierd aproximativ 5 milioane de 
locuri de muncă. Majoritatea acestor locuri de muncă sunt legate de resursele de 
combustibili fosili și multe sunt bine plătite, ceea ce înseamnă că schimbările 
structurale pot provoca șocuri pentru comunitățile cu impacturi care persistă în timp. 
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Ocuparea forței de muncă la nivel mondial în furnizarea de energie pe calea spre zero net, 2019-2030

Un sector energetic dominat de regenerabile

Pe calea spre zero net, cererea globală de energie în 2050 va fi cu aproximativ 8% mai 
mică decât astăzi, dar va deservi o economie de peste două ori mai mare și o 
populație cu 2 miliarde de oameni mai mare. Utilizarea mai eficientă a energiei, a 
resurselor și schimbările comportamentale se vor combina pentru a compensa creșterea 
cererii de servicii energetice pe măsură ce economia mondială va crește și accesul la 
energie va fi extins la nivel global.

În loc de combustibili fosili, sectorul energetic se va baza în mare parte pe energie 
regenerabilă. Două treimi din furnizarea totală de energie în 2050 va proveni din energia 
eoliană, solară, bioenergetică, geotermală și hidroenergetică. Solarul va deveni cea mai 
mare sursă, reprezentând o cincime din aprovizionarea cu energie. Capacitatea solară PV 
va crește de 20 de ori până în 2050, iar energia eoliană de 11 ori.

Zero net înseamnă o reducere majoră a utilizării combustibililor fosili. Ponderea va 
scădea de la aproape patru cincimi din totalul aprovizionării cu energie astăzi la puțin 
peste o cincime până în 2050. Combustibilii fosili care vor rămâne în 2050 vor fi utilizați în 
situații în care carbonul este încorporat în produs, cum ar fi materiale plastice, instalații 
pentru CCUS și în sectoarele în care opțiunile tehnologice cu emisii reduse sunt rare.

Electricitatea va reprezenta aproape 50% din consumul total de energie în 2050. Aceasta va 
juca un rol cheie în toate sectoarele - de la transport și clădiri până la industrie - și va fi 
esențială pentru a produce combustibili cu emisii reduse, cum ar fi hidrogenul. Pentru a 
realiza acest lucru, producția totală de energie electrică va crește de două ori și jumătate 
între prezent și 2050. În același timp, nu trebuie luate decizii de suplimentare a  investițiilor
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Acest lucru necesită o politică atentă pentru a aborda pierderile de locuri de muncă. 
Va fi vital să reducem la minimum dificultățile asociate cu aceste perturbări, cum ar fi 
recalificarea lucrătorilor, amplasarea de noi instalații de energie curată în zonele 
puternic afectate ori de câte ori este posibil și acordarea de ajutor regional.
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1 O clădire fără emisii de carbon este foarte eficientă din punct de vedere energetic și fie folosește energie regenerabilă direct, fie folosește o 

sursă de energie care va fi complet decarbonizată până în 2050, cum ar fi electricitatea sau încălzirea centralizată. 
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pentru noi centrale de cărbune, cele mai puțin eficiente centrale pe cărbune vor fi oprite 
etapizat până în 2030, iar celelalte centrale pe cărbune încă în uz până în 2040 vor fi 
modernizate. Până în 2050, aproape 90% din producția de energie electrică va proveni din 
surse regenerabile, energia eoliană și solară reprezentând împreună 70%. Cea mai mare 
parte a restului provine din nuclear. 

Reducerea emisiilor din industrie, transporturi și clădiri va necesita mai mult timp. 
Reducerea emisiilor din industrie cu 95% până în 2050 implică eforturi majore pentru 
construirea de noi infrastructuri. După progresul rapid al inovării prin cercetare și 
dezvoltare, demonstrație și implementare inițială între 2030 și 2030 pentru a aduce pe 
piață noi tehnologii curate, lumea trebuie să le pună în acțiune. În fiecare lună, începând cu 
2030, zece uzine din industria grea vor fi echipate cu CCUS, vor fi construite trei noi uzine 
industriale pe bază de hidrogen și se vor adăuga 2 GW de capacitate de electrolizare la 
amplasamentele industriale. Politicile care vor pune capăt vânzărilor de autoturisme noi cu 
motor cu combustie internă până în 2035 și vor stimula electrificarea stau la baza reducerii 
masive a emisiilor din transport. În 2050, autovehiculele din întreaga lume vor rula cu 
energie electrică sau cu pile de combustibil. Combustibilii cu emisii reduse sunt esențiali 
acolo unde necesitățile energetice nu pot fi satisfăcute cu ușurință sau economic de 
electricitate. De exemplu, aviația se bazează în mare parte pe biocombustibili și 
combustibili sintetici, iar amoniacul este vital pentru transportul maritim. În clădiri, 
interdicțiile pentru noi cazane pe combustibil fosil trebuie să înceapă să fie introduse la 
nivel global în 2025, determinând creșterea vânzărilor de pompe de căldură electrice. 
Majoritatea clădirilor vechi și toate cele noi vor fi conforme cu codurile energetice ale 
clădirilor fără emisii de carbon.1 

Guvernele trebuie să ofere planuri credibile pas cu pas pentru a-și atinge 
obiectivele zero net, creând încredere în rândul investitorilor, industriei, 
cetățenilor și altor țări.
Guvernele trebuie să instituie cadre politice pe termen lung pentru a permite tuturor 
ramurilor guvernamentale și părților interesate să planifice schimbarea și să faciliteze 
o tranziție ordonată. Strategiile naționale pe termen lung privind reducerea emisiilor,
solicitate prin Acordul de la Paris, pot stabili o viziune pentru tranzițiile naționale, așa
cum a făcut acest raport la nivel global. Aceste obiective pe termen lung trebuie să fie
corelate cu ținte și politici măsurabile pe termen scurt. Calea noastră detaliază peste
400 de repere sectoriale și tehnologice pentru a ghida tranziția globală spre zero net
până în 2050.

Stabiliți repere pe termen scurt pentru a vă îndrepta spre obiectivele pe 
termen lung

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură



20 International Energy Agency | Special Report

Repere cheie în calea către zero net
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Produceți o creștere istorică a investițiilor în energie curată

Finanțarea publică internațională accelerată va fi esențială pentru tranzițiile energetice, 
în special în economiile în curs de dezvoltare, dar în cele din urmă sectorul privat va 
trebui să finanțeze majoritatea investițiilor suplimentare necesare. Mobilizarea 
capitalului pentru infrastructura pe scară largă necesită o cooperare mai strânsă între 
dezvoltatori, investitori, instituții financiare publice și guverne. Reducerea riscurilor 
pentru investitori va fi esențială pentru a asigura tranziții spre energie curată de succes 
și la prețuri accesibile. Multe economii emergente și în curs de dezvoltare, care se 
bazează în principal pe finanțare publică pentru noi proiecte energetice și facilități 
industriale, vor trebui să își reformeze politicile și cadrele de reglementare pentru a 
atrage mai multe fonduri private. Fluxurile internaționale de capital pe termen lung 
către aceste economii vor fi necesare pentru a sprijini dezvoltarea atât a tehnologiilor 
de energie curată existente, cât și a celor emergente.

2 Capacitatea considerată a unei gigafabrici de baterii = 35 gigawatt-oră pe an. 
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Fără noi investiții în combustibili fosili în calea noastră spre  zero net

În afară de proiectele deja angajate până în 2021, prin calea noastră nu va fi aprobată 
dezvoltarea de noi sonde de petrol și gaze și nici noi mine de cărbune sau extinderi de 
mine. Concentrarea incontestabilă a politicii asupra schimbărilor climatice în calea spre zero 
net va avea ca rezultat o scădere accentuată a cererii de combustibili fosili, ceea ce 
înseamnă că producătorii de petrol și gaze se vor concentra în totalitate pe producția - și 
reducerea emisiilor - din exploatarea activelor existente. Cererea de cărbune va scădea cu 
98%, până la mai puțin de 1% din consumul total de energie în 2050. Cererea de gaz va 
scădea cu 55%, până la 1 750 miliarde de metri cubi, iar cererea de petrol va scădea cu 75%, 
până la 24 de milioane de barili pe zi (mb/zi), de la aproximativ 90 mb/zi în 2020.

Producția de energie electrică curată, infrastructura de transport și distribuție și 
sectoarele de utilizare finală sunt domenii cheie pentru investiții sporite. Adaptarea 
infrastructurii și a tehnologiilor sunt vitale pentru transformarea sistemului energetic. 
Investiția anuală în rețelele de transport și distribuție se va extinde de la 260 miliarde USD 
astăzi la 820 miliarde USD în 2030. Numărul de puncte de încărcare publice pentru vehicule 
electrice va crește de la circa 1 milion astăzi la 40 milioane în 2030, necesitând investiții 
anuale de aproape 90 miliarde USD în 2030. Producția anuală de baterii pentru vehicule 
electrice va ajunge de la 160 gigawatt-oră (GWh) astăzi la 6 600 GWh în 2030 - echivalentul 
adăugării a aproape 20 gigafabrici2 în fiecare an în următorii zece ani. Iar lansarea necesară a 
hidrogenului și a CCUS după 2030 presupune stabilirea bazei acum: investițiile anuale în 
conductele de CO2 și infrastructura pentru hidrogen vor crește de la 1 miliard USD astăzi la 
aproximativ 40 miliarde USD în 2030. 

Politicile trebuie concepute pentru a transmite semnale de piață care să 
deblocheze noi modele de afaceri și să mobilizeze cheltuieli private, în special în 
economiile emergente.

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură
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Investiții în energie curată în calea spre zero net

Un boom fără precedent al investițiilor în energie curată va spori creșterea 
economică globală

Investiția anuală totală în energie va crește la 5 trilioane USD până în 2030, 
adăugând 0,4 puncte procentuale suplimentare pe an la creșterea anuală a PIB-ului 
global, pe baza analizei noastre comune cu Fondul Monetar Internațional. Această 
creștere de neegalat - cu investiții în energie curată și infrastructură energetică de peste 
trei ori mai mare până în 2030 - va aduce beneficii economice semnificative pe măsură ce 
lumea iese din criza Covid-19. Saltul cheltuielilor private și guvernamentale va creea 
milioane de locuri de muncă în energia curată, inclusiv în eficiența energetică, precum și în 
industriile de inginerie, producție și construcții. Toate acestea înseamnă un PIB global cu 
4% mai mare în 2030 decât cel bazat pe tendințele actuale.

Guvernele au un rol cheie în facilitarea creșterii bazate pe investiții și în asigurarea 
faptului că beneficiile sunt împărțite de toți. Există diferențe mari în ceea ce privește 
impactul macroeconomic între regiuni. Dar investițiile guvernamentale și politicile publice 
sunt esențiale pentru a atrage cantități mari de capital privat și pentru a ajuta la 
compensarea scăderilor veniturilor din combustibili fosili cu care se vor confrunta multe 
țări. Eforturile majore de inovare necesare pentru aducerea pe piață a noilor tehnologii de 
energie curată ar putea spori productivitatea și crea industrii complet noi, oferind 
oportunități de localizare a acestora în zone care văd pierderi de locuri de muncă în 
industriile existente. Îmbunătățirea calității aerului oferă beneficii majore pentru sănătate, 
cu 2 milioane mai puține decese premature la nivel global cauzate de poluarea aerului în 
2030 decât astăzi, prin calea noastră spre zero net. Obținerea accesului universal la energie 
până în 2030 ar oferi un impuls major pentru bunăstare și productivitate în economiile în 
curs de dezvoltare. 
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Abordați acum riscurile emergente de securitate energetică
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Apar noi probleme de securitate energetică, pe lângă cele vechi 

Contracția producției de petrol și gaze naturale va avea implicații de anvergură pentru toate 
țările și companiile care produc acești combustibili. Pe calea noastră, nu sunt necesare noi sonde de 
petrol și gaze naturale, iar aprovizionarea cu petrol și gaze naturale va deveni din ce în ce mai 
concentrată într-un număr mic de producători cu costuri reduse. În ceea ce privește petrolul, cota OPEC 
dintr-o ofertă globală de petrol mult redusă crește de la aproximativ 37% în ultimii ani la 52% în 2050, un 
nivel mai mare decât în   orice moment din istoria piețelor de petrol. Cu toate acestea, venitul anual pe 
cap de locuitor din petrol și gaze naturale în economiile producătorilor va scădea cu aproximativ 75%, 
de la 1 800 USD în ultimii ani la 450 USD până în anii 2030, ceea ce ar putea avea produce efecte sociale. 
Sunt necesare reforme structurale și noi surse de venit, chiar dacă este puțin probabil ca acestea să 
compenseze pe deplin scăderea veniturilor din petrol și gaze naturale. În timp ce activitățile de 
aprovizionare tradiționale se vor reduce, expertiza industriei petrolului și a gazelor naturale se potrivește 
bine cu tehnologii precum hidrogen, CCUS și eolian offshore care sunt necesare pentru a reduce emisiile 
în sectoarele în care reducerile sunt probabil cele mai dificile.

Tranziția energetică solicită cantități substanțiale de minerale critice, iar aprovizionarea lor 
necesită o creștere semnificativă. Dimensiunea totală a pieței mineralelor critice, cum ar fi cuprul, 
cobaltul, manganul și diversele metale din pământuri rare, va crește de aproape șapte ori între 2020 și 
2030, pe calea spre zero net. Veniturile din aceste minerale vor deveni mai mari decât veniturile din 
cărbune înainte de 2030. Acest lucru creează noi oportunități substanțiale pentru companiile miniere. 
De asemenea, vor apărea noi probleme de securitate energetică, inclusiv volatilitatea prețurilor și costuri 
suplimentare pentru tranziții, dacă oferta nu poate ține pasul cu cererea în creștere.

Electrificarea rapidă a tuturor sectoarelor face ca electricitatea să fie și mai importantă pentru 
securitatea energetică din întreaga lume decât este astăzi. Flexibilitatea sistemului electric - 
necesară pentru a echilibra energia eoliană și solară cu tiparele de cerere în evoluție - se va cvadrupla 
până în 2050, chiar dacă scăderea capacității de combustibil fosil va reduce sursele convenționale de 
flexibilitate. Tranziția necesită creșteri majore în toate sursele de flexibilitate: baterii, răspuns la cerere și 
centrale electrice flexibile cu emisii reduse de carbon, susținute de rețele de electricitate mai inteligente 
și mai digitalizate. Rezistența sistemelor de electricitate la atacurile cibernetice și la alte amenințări 
emergente trebuie îmbunătățită. 

Asigurarea unor aprovizionări neîntrerupte și fiabile de energie și produse critice legate de energie la 
prețuri accesibile va crește continuu ca importanță pe calea către zero net.

Accentul pe securitatea energetică va evolua pe măsură ce dependența de electricitatea 
regenerabilă va crește și rolul petrolului și gazului se va diminua. Vulnerabilitățile potențiale 
din cauza creșterii importanței electricității includ variabilitatea aprovizionării și riscurile de 
securitate cibernetică. Guvernele trebuie să creeze piețe pentru investiții în baterii, soluții 
digitale și rețele electrice care să asigure flexibilitatea și să permită aprovizionarea adecvată 
și fiabilă cu energie electrică. Dependența crescândă de mineralele critice necesare pentru 
tehnologiile cheie de energie curată necesită noi mecanisme internaționale care să asigure 
atât disponibilitatea la timp a aprovizionărilor, cât și producția durabilă. 

A C Ț I U N E  P R I O R I T A R Ă
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Indicatori globali de securitate energetică pe calea spre zero net

Note: mb/zi = milioane de barili pe zi; Mt = milioane de tone. 

Cooperarea internațională este esențială pentru emisii zero net până în 2050 

Transformarea emisiilor zero net într-o realitate se bazează pe un efort singular, constant, 
din partea tuturor guvernelor - lucrând împreună unul cu celălalt și cu întreprinderi, 
investitori și cetățeni. Toate părțile interesate trebuie să își joace rolul. Măsurile pe scară largă 
adoptate de guverne la toate nivelurile pe calea spre zero ajută la încadrarea, influențarea și 
stimularea achiziției de către consumatori și a investițiilor de către întreprinderi. Aceasta include 
modul în care companiile energetice investesc în noi modalități de producere și furnizare a 
serviciilor energetice, modul în care companiile investesc în echipamente și modul în care 
consumatorii își răcesc și încălzesc locuințele, alimentează dispozitivele și călătoresc.

La baza acestor schimbări stau deciziile politice luate de guverne. Elaborarea foilor de 
parcurs spre zero net, eficiente din punct de vedere al costurilor la nivel național și regional, 
necesită cooperarea între toate părțile guvernamentale care rescriu regulile și integrează energia 
în elaborarea politicilor fiecărei țări în materie de finanțe, muncă, impozitare, transporturi și 
industrie. Doar ministerele energiei sau mediului nu pot efectua acțiunile politice necesare pentru 
a ajunge la zero net până în 2050.

Modificările din energie au ca rezultat o scădere semnificativă a veniturilor din impozitul 
pe combustibilii fosili. Astăzi, în multe țări, impozitele pe consumul de motorină, benzină și alți 
combustibili fosili reprezintă o sursă importantă de venituri publice, până la 10% în unele cazuri. 
Pe calea spre zero net, veniturile fiscale din vânzările cu amănuntul de petrol și gaze vor scădea cu 
aproximativ 40% între 2020 și 2030. Gestionarea acestui declin va necesita planificare fiscală pe 
termen lung și reforme bugetare. 

 10

 20

 30

 40

 50

2020 2050

20%

40%

60%

80%

100%

2020 2050

 20

 40

 60

 80

 100

2020 2050

Aprovizionarea cu petrol
(mb/zi)

Ponderea energiei solare 
fotovoltaice și eoliene în 

producția de energie electrică

Cererea de minerale critice 
(Mt)

52% 
cota OPEC

34% 

În același timp, preocupările tradiționale privind securitatea energetică nu vor 
dispărea, deoarece producția de petrol va deveni mai concentrată.
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Calea spre zero net se bazează pe o cooperare internațională fără precedent între 
guverne, în special în domeniul inovației și investițiilor. AIE este pregătită să sprijine 
guvernele în pregătirea foilor de parcurs spre zero net naționale și regionale, să ofere 
îndrumări și asistență în implementarea acestora și să promoveze cooperarea 
internațională pentru a accelera tranziția energetică la nivel mondial.

Duceți cooperarea internațională la un alt nivel

Notă: Gt = gigatone. 
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Aceasta nu este doar o chestiune a tuturor guvernelor care încearcă să își aducă 
emisiile naționale la zero net - înseamnă a aborda provocările globale prin acțiuni 
coordonate.
Guvernele trebuie să colaboreze într-un mod eficient și reciproc avantajos pentru a pune în 
aplicare măsuri coerente dincolo de frontiere. Aceasta include gestionarea atentă a creării 
locurilor de muncă interne și a avantajelor comerciale locale, împreună cu nevoia globală 
colectivă de implementare a tehnologiei energiei curate. Accelerarea inovației, dezvoltarea 
standardelor internaționale și coordonarea pentru extinderea tehnologiilor curate trebuie 
făcute într-un mod care să lege piețele naționale. Cooperarea trebuie să recunoască 
diferențele în etapele de dezvoltare ale diferitelor țări și situațiile variate ale diferitelor părți ale 
societății. Pentru multe țări bogate, realizarea de emisii zero net va fi mai dificilă și mai 
costisitoare fără cooperare internațională. Pentru multe țări în curs de dezvoltare, calea către 
zero net fără asistență internațională este neclară. Este necesar sprijin tehnic și financiar 
pentru a asigura implementarea tehnologiilor și a infrastructurii cheie. Fără o cooperare 
internațională mai mare, emisiile globale de CO2 nu vor scădea la zero net până în 2050.

Emisiile globale de CO2 legate de energie prin calea spre zero net (NZE) și 
în situația unei cooperări internaționale reduse

Traducere și adaptare: Alianța pentru Natură
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sunt cele mai bune din clasă

Capacităţile echipate cu CCUS sau 
combustibili pe bază de hidrogen 
ajung la 6% din producţia totală
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Altele

Electricitate

Transport

Clădiri
1.2Gt
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0.1Gt

2.1Gt

4.1Gt

12.8
Total emisii CO2  (Gt)
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2050

Emisii zero net până în 2050 Interactive iea.li/nzeroadmap

50% din clădirile existente sunt 
adaptate la nivelul zero-carbon-
ready

Aproximativ 90% din capacitatea 
existentă în industriile grele atinge 

sfârșitul ciclului de investiţii

50% din 
combustibilii 
folosiţi în aviaţie 
sunt cu emisii 
reduse

Cererea de petrol este de 50% 
faţă de nivelul anului 2020

Energie electrică cu 
emisii zero net               
la nivel global

Eliminarea treptată 
a tuturor centralelor 
electrice pe bază de 

cărbune și petrol

Capacitatea 
electrolizatoarelor 

ajunge la 2 400 GW

Industrie

Altele

Electricitate
Transport

Clădiri
0.7Gt

3.5Gt

-0.5Gt

-0.1Gt

2.7Gt

6.3
Total emisii CO2  (Gt)

33.9
Total CO2 emissions (Gt)

Peste 90% din producția industrială grea 
are emisii reduse

Mai mult de 85% 
din clădiri sunt 
zero‐carbon‐ready

7.6 Gt CO2 capturat

Energiile regenerabile ating 
aproape 90% din producția 

totală de energie electrică

Aproape 70% din producția de 
energie electrică la nivel global 

este energie solară PV și eoliană

520 Mt hidrogen                     
cu conținut scăzut de carbon
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Transport

Clădiri
0.1Gt
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