


Infrastructura actuală de aprovizionare cu 
gaze naturale poate acoperi cererea la nivelul 
UE în orice scenariu, inclusiv în cel al unei 
decarbonizări rapide. A permite ca această 
infrastructură să fie finanțată cu fonduri 
europene ar reprezenta o utilizare ineficientă 
a banilor contribuabililor și ar contraveni 
obiectivelor climatice propuse și convenite. 
O finanțare suplimentară a gazului natural din 
partea UE nu ar crea decât și mai multe active 
nerecuperabile. Acest lucru se aplică în special 
în cazul fondurilor menite explicit să sprijine 
o tranziție către neutralitatea climatică, cum 
ar fi fondurile pentru o tranziție justă, pentru 
dezvoltare regională și pentru redresare. 
Resursele bugetare limitate trebuie alocate 
către soluțiile cele mai performante pentru 
tranziția către neutralitatea climatică, cum 
ar fi sursele regenerabile și eficiența energetică.
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În Europa, cererea de gaze naturale este în scădere: nu sunt necesare 
subvenții în favoarea ei. În toate scenariile plauzibile, inclusiv 
în simulările Comisiei Europene privind abordările viabile către 
neutralitatea climatică în conformitate cu Acordul de la Paris, cererea 
de gaze naturale va cunoaște o scădere continuă atât până în 2030, 
cât și după (fig. 1), pe măsură ce utilizarea directă a energiei electrice 
(inclusiv regenerabile) va juca un rol din ce în ce mai important în mixul 
energetic, coroborat cu măsurile de eficientizare.

Infrastructura existentă de gaze 
naturale este suficientă 1

Evoluția cererii de gaze naturale este supraestimată sistematic1 

În perioada 2015-2019, Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem de 
Gaze Naturale, ENTSO-G, a supraestimat sistematic cererea de gaze naturale cu 6-17% 
raportat la cererea efectivă2.

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

-70%

-80%

-90%

-100%

Figura 1: Evoluția consumului de gaze raportat la 2019 în diferite scenarii *  
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*EUCO sunt scenariile be baza cărora Comisia Europeană a modelat realizarea obiectivelor de eficiență energetică de peste 30% în 2030
 LTS = strategia pe termen lung 
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Niciun proiect privind capacitatea incrementală de transmisie a gazelor naturale 
nu a mai avut viabilitate economică din 2017, toate fiind refuzate de piață, „ceea ce 
denotă un interes scăzut al pieței pentru noi capacități de transmisie a gazelor”, 
conform Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei (ACER)3.

Gazoductele și infrastructura de GNL ale UE pot face față pe deplin unor perturbări 
în aprovizionare. Conform unui raport din 2020 al firmei de consultanță Artelys, 
infrastructura de aprovizionare cu gaze naturale existentă în 2030 poate face față 
unei game variate de perturbări extreme în aprovizionare, inclusiv perturbarea pe 
parcursul mai multor ani a aprovizionării dinspre Rusia (via Ucraina și Belarus) 
și dinspre Algeria4.

UE este suprasaturată cu capacitate de import al gazelor naturale (vezi figura 2). 
Capacitatea energetică a UE bazată pe gaze naturale are o marjă suficientă pentru 
a acoperi vârfuri de cerere. Centralele electrice ale UE pe bază de gaze naturale 
au un factor de încărcare scăzut față de media mondială (34,9% față de 51,1% 
în Japonia și 40,0% la nivel mondial în 2018).

Capacitatea actuală a rețelei de gaze este 
suficientă pentru nevoile Europei

Deja este în curs o creștere cu 22% a capacității de generare5. Chiar dacă în cazuri 
singulare acest fapt nu exclude posibilitatea restrângerii capacității dacă alte 
centrale vor fi dezafectate, cifrele arată că aceasta va fi excepția, nu regula. Printr-o 
planificare atentă se pot pune în aplicare alternative precum interconectarea, sursele 
regenerabile, răspunsul la cerere și reducerea cererii, care să asigure securitatea 
energetică necesară. 

Figura 2 Importul raportat la cererea de gaze naturale, în 2017 (miliarde metri cubi)
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725

360

491

Importul de gaze (2017) Cererea de gaze (2017)Capacitatea totală de import

3



Un argument des întâlnit în favoarea utilizării gazelor naturale în 
tranziția către neutralitatea climatică îl reprezintă prețul mai scăzut 
al acestora și faptul că pot contribui la evitarea impactului negativ 
asupra comunităților care riscă să se confrunte cu sărăcie energetică, 
în special în ceea ce privește termoficarea.

Dacă ar fi construite acum, noile gazoducte și instalații ar trebui înlocuite cu mult înainte 
de sfârșitul perioadei de viață operaționale, iar costul va fi suportat de comunități și de 
contribuabili. Problema este agravată de faptul că în multe țări din UE consumatorii finali sunt 
obligați să plătească direct costurile de întreținere și extindere a rețelei de gaze naturale. 

Cererea de gaze naturale la nivelul UE menține și dependența energetică de exportatori 
de gaz precum Rusia, creând riscuri geopolitice care nu ar exista în cazul energiei 
regenerabile europene. 

2 Investițiile în gaze naturale nu 
creează multe locuri de muncă 
și contravin unei tranziții juste

Investițiile în capacități noi de gaze naturale ar putea fi 
în detrimentul consumatorilor dacă acestea împiedică 
trecerea mai rapidă la alternative mai curate și mai ieftine, 
ducând astfel la creșterea costurilor tranziției energetice. 
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După cum reiese dintr-un studiu recent al Vivid Economics în Regatul Unit, investițiile 
în energie regenerabilă creează de regulă mai multe locuri de muncă decât cele în 
industria petrolului sau a gazelor, grație cererii mai mari de forță de muncă (vezi figura 3)7. 
De asemenea, Agenția Internațională a Energiei (AIE) a confirmat că producția 
convențională de energie din gaze naturale creează în jur de 3,5 locuri de muncă 
în domeniul construcțiilor și al prelucrării de materii prime pentru fiecare milion de euro 
investit, dar presupune costuri ridicate de reducere a emisiilor de CO2 (62 € / tonă 
CO2), în vreme ce noile tehnologii fotovoltaice creează între 8,5 și 12 locuri de muncă, 
iar eficientizarea energetică între 10 și 158. 
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Figura 3: Indicatorii privind crearea de locuri de muncă (număr de angajați cu normă întreagă pentru fiecare 
milion de dolari) în cazul investițiilor în  proiecte energetice
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Sursă: Vivid Economics, pe baza Garett-Peltier (2017)
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Investițiile în gaze naturale nu creează un 
număr mare de locuri de muncă, iar deseori 
cele create nu sunt la nivel local

Comparând numărul net de locuri de muncă create în economia europeană în toate 
scenariile cu zero emisii, raportul Fossil Free Energy al Fundației europene pentru climă 
(ECF) arată că în scenariile unde sursele regenerabile, electrificarea și renovările în 
profunzime ale clădirilor în scopul eficienței energetice joacă  un rol important, se vor 
crea până la 1,8 milioane de locuri de  muncă suplimentare. În schimb, în scenariul 
cu zero emisii nete care mizează pe biogaze și hidrogen, s-ar crea doar 1,3 milioane6. 
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3 În prezent energia regenerabilă 
este cel puțin la fel de ieftină 
ca gazele naturale

În viitor, gazele naturale vor fi mai scumpe decât 
energia regenerabilă. Investițiile în noi infrastructuri 
de gaze naturale vor îngreuna trecerea la soluțiile 
alternative din ce în ce mai rentabile de energie 
curată, mărind astfel costurile viitoare ale sistemului 
energetic și, în consecință, facturile consumatorilor.

O bună parte din investițiile în proiectele noi de gaze naturale riscă să 
devină nerecuperabile până în 2030 din cauza costurilor în scădere 
ale energiei regenerabile și ale stocării de electricitate, precum și din 
cauza înăspririi politicilor climatice. Analiștii energetici și agenția de 
rating S&P afirmă că „În Europa de Vest, utilitățile reglementate de gaze 
naturale au perspective mai slabe de creștere și un risc mai ridicat de 
conversie în active nerecuperabile, după 2030, față de electricitate9.”  

Conform informațiilor Bloomberg New Energy Finance, sursele regenerabile precum cea 
eoliană sau fotovoltaică deja sunt cele mai ieftine surse de energie în mai multe țări10.

În ceea ce privește stocarea, bateriile avansează constant și vor deveni curând una 
dintre cele mai ieftine soluții de aprovizionare cu energie electrică pentru vârfurile 
de consum. Chiar și în prezent, bateriile de ultimă generație se apropie 
de rentabilitatea centralelor de vârf pe bază de gaze naturale11.

Noile infrastructuri de gaze au durate operaționale mai mari decât își poate 
permite UE. Mare parte din noile infrastructuri de gaze naturale riscă să devină 
active nerecuperabile după scurgerea a doar 25% din durata de viață operațională, 
care, în cazul proiectelor de infrastructură de gaze, este de:
• 30 de ani pentru generatoare noi pe bază de gaze naturale.
• Până la 80 de ani pentru gazoducte mari și proiecte de GNL12.
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4 Utilizarea infrastructurii de gaze 
naturale pentru surse regenerabile 
va fi limitată, iar retehnologizarea 
va fi costisitoare

Pentru a atinge obiectivele Pactului ecologic european gazele din 
surse regenerabile vor juca un rol important, dar limitat. Niciun scenariu 
realist nu preconizează ca acestea să înlocuiască pur și simplu întregul 
consum de gaze naturale. Hidrogenul din surse regenerabile va fi limitat, 
iar pentru a-l furniza sectoarelor care vor depinde de el (anumite 
secțiuni din industrie și transport) în termenul și în cantitatea necesare, 
va trebui să ne axăm doar pe aceste domenii. Investițiile în hidrogenul 
pe bază de combustibili fosili necesită infrastructură suplimentară de 
captare a carbonului, riscând să nu se amortizeze financiar până devine 
mai ieftină trecerea la hidrogenul verde (ceea ce, conform unor studii, 
s-ar putea întâmpla încă de la începutul anilor 2030).

Infrastructura actuală de gaze naturale nu poate transporta cantități industriale 
de hidrogen. Agenția Internațională a Energiei (AIE) estimează că în prezent 
capacitatea maximă de inserție a hidrogenului în rețeaua existentă este în jur 
de 10%13. Eforturile logistice pentru o tranziție totală sunt complexe și presupun 
retehnologizări și o coordonare a tuturor părților lanțului de aprovizionare, inclusiv 
a consumatorilor finali.

Hidrogenul va fi folosit cel mai probabil în nodurile regionale cu puține 
gazoducte transregionale. Punctele de producție, distribuție și consum vor fi 
diferite față de terminalele existente de GNL și față de activitățile de transport 
și extracție de astăzi, așadar infrastructura de gaze naturale cel mai probabil nu 
se va preta la sursele noi regenerabile de gaze. Infrastructura de GNL nu este 
adecvată transportului de hidrogen, întrucât lichefierea hidrogenului se realizează 
la temperaturi mult mai scăzute, astfel că sunt necesare investiții importante14.

Producția de hidrogen din gaze naturale folosind captarea și stocarea 
dioxidului de carbon („hidrogenul albastru”) nu este o opțiune durabilă. 
După cum subliniază Consiliul științific al Academiilor europene (EASAC), aceste 
procese încă generează emisii reziduale semnificative: 30-120 gCO2/kWh, pe 
lângă emisiile de metan din timpul producției și transportului de gaze naturale15.  

O economie bazată pe hidrogen nu înseamnă
pur și simplu o retehnologizare a infrastructurii 
de gaze naturale
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Conform unui scenariu energetic la nivel european dezvoltat de un consorțiu de ONG-uri 
și reprezentanți ai industriei pentru a estima oferta și cererea de energie într-o tranziție 
conformă cu obiectivul Acordului de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5°C16, doar 
6,9% din cererea finală de energie în 2030 va fi acoperită de gaze regenerabile (biogaz 
și hidrogen regenerabil) și 20% până în 2050. Tot acest hidrogen regenerabil (numit și 
„verde”) va fi necesar în industrie și în transport, nicidecum în termoficare sau producția 
de energie electrică. 

Figura 4 arată că metanul sintetic și durabil care va fi disponibil pentru inserție în 
infrastructura de gaze naturale va fi deosebit de limitat sau inexistent. Doar 1% din 
cererea finală de energie în 2030 și mai puțin de 2,4% în 2050 vor fi acoperite de 
biometan durabil și metan sintetic.

Biogaz sau 
gaze regenerabile 
sintetice

Producția internă de gaze regenerabile nu va putea 
acoperi cererea actuală de gaze

Figura 4: Potențialul de utilizare al 
metanului durabil și sintetic ca procent 
din cererea de energie electrică în 2030
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Sursă: CAN Europe și Biroul European pentru Mediu (EEB), Building a Paris Agreement 
Compatible (PAC) energy scenario,  Versiunea 1.0 a seturilor de date privind scenariile, 2020
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Hidrogenul din surse 
regenerabile va fi 
prețios și limitat

Urmând să joace un rol crucial 
în sectoarele unde reducerea 
emisiilor este greu de realizat, 
hidrogenul din surse regenerabile 
va fi o resursă limitată, a cărei 
utilizare trebuie prioritizată. 
Pentru termoficarea de bază 
sau alimentarea cu energie, 
electrificarea directă este cu 
mult mai eficientă.

Strategia UE privind hidrogenul 
prevede un obiectiv de 10 
megatone de hidrogen verde 
produse până în 2030, ceea ce 
reprezintă doar 11% din consumul 
mondial de hidrogen astăzi17. Rezultă 
că hidrogenul va rămâne mereu o 
resursă limitată, iar decarbonizarea 
consumului actual de hidrogen 
reprezintă ea însăși o provocare. 

Prețul hidrogenului s-ar putea 
dubla dacă ar fi întrebuințat pentru 
termoficarea rezidențială sau în 
transporturi, în loc să se rezume la 
sectoarele unde reducerea emisiilor 
este greu de realizat, ceea ce ar 
dăuna competitivității industriei într-o 
lume preponderent decarbonizată18. 
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5 Gazele nu sunt cea mai bună soluție 
pentru termoficare – energia 
regenerabilă și electrificarea directă 
vor fi mai eficiente și mai rentabile

Hidrogenul din surse 
regenerabile va fi 
prețios și limitat

Pentru termoficarea centralizată, prioritatea ar trebui să constea într-o combinație între 
eficiența energetică a clădirilor, modernizarea sistemelor de termoficare și trecerea la 
surse durabile energie regenerabilă. În particular, pompele de căldură din rețelele de 
termoficare pot complementa alte soluții, precum folosirea inovatoare a apelor de mină22.

Este important ca politicile și investițiile publice să le confere tuturor cetățenilor UE acces 
la aceste soluții mai eficiente, care în ultimă instanță le vor reduce factura la încălzire, 
în special celor care se confruntă cu sărăcie energetică.

În prezent, gazele joacă un rol important în sistemele de termoficare 
din Europa, dar acest lucru se va schimba radical în timpul tranziției 
verzi. Investițiile în soluții regenerabile de termoficare vor preveni 
costuri de tranziție ulterioare – și recunosc competitivitatea crescândă 
și caracterul mai eficient al multor soluții durabile, precum pompele 
electrice de căldură.

Pompele de căldură sunt cel puțin 
de trei ori mai eficiente decât 
cele mai bune centrale termice pe gaz

Pompele de căldură se folosesc și de energia termică a aerului ambiental și 
pot depăși un randament de 100%, producând mai multă energie termică decât 
energia electrică consumată. Randamentul lor este de regulă în jur de 300%, 
în vreme ce cele mai bune centrale termice pe gaz, cu condensare, ating un 
randament de 90-96%19.

Hidrogenul și gazele verzi sunt mai puțin eficiente decât electrificarea directă: 
pompele de căldură generează de 4-6 ori mai multă căldură decât arderea 
hidrogenului, raportat la unitatea de energie consumată, și presupun pierderi mai 
mici de transmisie20. Dacă se folosește hidrogen albastru în loc de gaze naturale,
 este nevoie de 45% mai mult gaz21.
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6 Gazele naturale au un efect nociv 
asupra climei

În Europa, gazele naturale deja produc mai multe emisii decât 
cărbunele23. Exploatarea altor rezerve de combustibili fosili, 
inclusiv gaze naturale, nu poate avea loc dacă Europa își va 
respecta obiectivele Acordului de la Paris. 

Generarea de energie pe bază de gaze naturale se 
realizează cu o intensitate a emisiilor mai mare decât 
media UE
În UE, media orară a intensității emisiilor din producția de energie electrică și căldură se situa 
între 199 și 282 g CO2 / kWh în 201824. Centralele electrice noi pe bază de gaze naturale 
emit în jur de 300 g CO2 / kWh25.

Instalațiile în cogenerare pot coborî la 230 g CO2 / kWh, însă tot este mult peste nivelul la 
care ar putea avea o contribuție „substanțială” la atingerea obiectivelor climatice26. 

Figura 5:  Emisiile gazelor naturale 
raportat la întregul ciclu de viață 
exprimate în kg CO2 / MWh
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În timpul producției, transportului și utilizării gazelor 
naturale au loc scurgeri de metan, care are un 
potențial de încălzire globală mult mai ridicat decât 
carbonul, estimat de 28 până la 80 de ori mai mare 
decât cel al dioxidului de carbon pe o durată de 20 
de ani27. Aproximativ 25% din încălzirea globală din 
prezent poate fi pusă pe seama metanului.

Din prelucrarea unor imagini recente din satelit ale Agenției Spațiale Europene rezultă 
că activitățile ce implică combustibili fosili, inclusiv producția și distribuția de gaze, sunt 
responsabile pentru 50% din scurgerile majore de metan de pe mapamond28.   

Peste pragul de scurgeri de doar 3% de-a lungul lanțului de aprovizionare29, generarea 
de energie electrică pe baza gazelor naturale are un impact asupra climei mai pronunțat 
decât în cazul cărbunelui. GNL presupune riscuri similare pentru climă30 (vezi figura 631).
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