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REZUMAT 
Contextul energetic actual şi în perspectivă, resursele energetice şi consumatorii, specificul ţării precum şi Politica Comunitară 
impun Italiei o politică energetică elastică şi multivalentă în domeniul resurselor energetice. Aceste aspecte esenţiale, precum şi 
fundamentarea lor sunt tratate argumentat în lucrare. 
 
ABSTRACT 
The actual and foreseen energetic context, the energetic resources and consumers, specificity of the country and also the EU policy 
imposes to Italy an energy policy elastic and multivalent in the field of energetic resources. These essential aspects, as their foundry 
are treated and argumented in the paper. 
 

Ceea ce numim „globalizare” reprezintă procesul de 
integrare internaţională a activităţii economice (fluxuri de 
mărfuri, de servicii, de capital, de forţă de muncă), aso-
ciată cu o integrare mondială a informaţiei şi comunicării 
a schimburilor personale, a instituţiilor guvernamentale 
(Uniunea Europeană, acorduri de liber schimb precum 
NAFTA şi ASEAN, convenţii şi structuri internaţionale 
precum WTO). 

Internaţionalizarea acestor procese, accelerate de 
dizolvarea alternativelor ideologice şi politico-eco-
nomice, a determinat, începând cu anii ’80, o nouă fază a 
economiei mondiale. Pieţe şi societăţi – în primul rând 
cele transnaţionale – au fost protagoniste ale acestei noi 
faze, cu un suport al politicii liberale ce au determinat – 
mai mult sau mai puţin în anumite ţări , dar cu un semn 
omogen pe scara mondială – progresiva retragere a 
intervenţiei publice din activităţile economice, prin 
liberalizarea şi privatizarea pieţei energetice, a tele-
comunicaţiilor, a transporturilor. 

 Ziua de 16 februarie 2005 reprezintă o dată istorică 
pentru Planetă. În acea zi, după ce Rusia îşi dăduse semnă-
tura în 18 noiembrie 2004 la ONU, se intră în era Kyoto. 
Deci, ţările semnatare vor trebui să demonstreze seriozi-
tatea semnăturii şi să se implice în reducerea emisiilor de 
gaz din atmosferă, sau să schimbe în mod radical calea 
care a dus la creşterea, în loc să ducă la reducerea de CO2. 

Pentru un argument cum este cel al energiei, obiecti-
vele competitivităţii, calităţii, inovaţiei merg împreună. 

Energia evidenţiază profunzimea legăturilor între proble-
mele globale şi locale, a modelelor industriale şi a costu-
rilor energetice, de instabilitate şi conflicte pentru con-
trolul resurselor şi al preţurilor. În principal se analizează 
problemele legate de un model energetic care, la nivel 
mondial, continuă să fie concentrat pe combustibilul fosil. 

Alternativa la combustibilul fosil necesită promovarea 
cercetării, inovaţia, o economie mai puţin petrol-depen-
dentă şi o economie mai modernă. Reducerea emisiilor 
de anhidridă carbonică şi realizarea obiectivelor pre-
văzute în Protocolul din Kyoto reprezintă un prim şi 
obligatoriu pas . 

 Cererea primară de energie electrică este în continuă 
creştere. Pe surse şi arii geografice, cererea din anul 2003 
este prezentată în tabelul 1. 

Energia electrică în lume, în prezent, este produsă 
astfel: 39 % din cărbune, 18% din energie nucleară, 17 % 
din energie regenerabilă (vânt, apă), 16 % din gaz 
(sursa : Statistical Review of World Energy 1999) . În 
Uniunea Europeană diviziunea energetică este următoa-
rea : 35 % nucleară, 34 % cărbune, 14% regenerabilă, 
9% gaz, 8% petrol. Pentru Italia: 35 % petrol, 34 % gaz, 
20% eoliană şi hidro, 13 % cărbune (OCSE 2002). 
Analizând aceste date, se vede importanţa energiei nu-
cleare unde Franţa produce circa 76% din producţia 
anuală a UE. Necesarul de energie primară al Italiei este 
prezentat în tabelul 2, iar importul de agenţi energetici, 
în tabelul 3. 
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Tabelul 1. Cererea mondială de energie primară, pe surse  
şi arii geografice (anul 2003) 

Arii 
geografice 

Petrol 
[%] 

Gaz 
[%] 

Cărbune 
[%] 

Nucleară 
[%] 

Hidro-
electrică 

[%] 
America 
de Nord 

40, 1 25, 2 22, 5 7, 4 4, 9 

America 
Centrală şi 
de Sud 

46, 5 21, 2 3, 8 1, 0 27, 5 

Uniunea 
Europeană  

39, 9 23, 2 17, 9 12, 5 6, 6 

Ex URSS, 
Bulgaria, 
România, 
Turcia 

19, 8 50, 8 19, 3 5, 3 4, 9 

Orientul 
Mijlociu 

50, 4 47, 0 2, 0 - 0, 7 

Africa 40, 2 20, 1 32, 4 1, 0 6, 3 
Asia şi 
Pacific 

36, 1 10, 7 44, 9 3, 6 4, 7 

Mondial 37, 3 23, 9 26, 5 6, 1 6, 1 

Sursa: ENEA, Raportul Energiei şi Mediului – 2004. 
  

Tabelul 2. Necesarul de energie primară în Italia ( valori 
exprimate în milioane de tone echivalente de petrol) 

Surse 2001 
[Mtep] 

2002 
[Mtep] 

2003 
[Mtep] 

Combustibili solizi 13, 7 14, 2 15, 3 
Gaz natural 58, 5 58, 1 63, 1 
Importul de energie 
electrică 

10, 7 11, 1 11, 2 

Petrol 88, 4 91, 4 90, 2 
Combustibili cu costuri 
mici (Orimulsion) 

1, 7 1, 7 – 

Surse reciclabile 1 13, 8 12, 6 12, 6 
Total 186, 8 187, 6 192, 9 
PIL2 1.033, 0 1.036, 7 1.039, 4 
Putere energetică3 180, 8 180, 9 185, 6 
1 1 kWh este transformat în tep pe baza căldurii necesare 

pentru a produce 1 kWh energie termoelectrică. 
2 Miliarde Euro în Lire Italiene 1995. 
3 Tep/ milioane Euro. 
Mtep = Megatone echivalent petrol. 

 
Tabelul 3. Importul de agenţi energetici [%] din Italia 

Anul Combustibili 
solizi 

Gaz 
natural Petrol Total 

2000 97, 8 77, 6 95, 1 83, 7 
2001 96, 5 78, 2 95, 4 83, 6 
2002 96, 0 80, 2 94, 0 84, 1 
2003 96, 0 81, 9 93, 9 84, 6 

Sursa: ENEA, Raportul Energiei şi Mediului – 2004. 

Pe piaţa italiană a energiei este tot mai acută 
problema cererii de curent electric ce depăşeşte oferta , 
precum şi dificultatea de a atrage noi investiţii pentru a 
întări reţeaua. În 2003 Italia a importat 51 000 MW  
energie electrică, 26 000 MW din Elveţia, 16 000 MW 
din Franţa şi 4600 MW din Slovenia. În ceea ce 
priveşte cererea, s-au înregistrat în acelaşi an două 
depăşiri de consum, una vara şi una în luna decembrie, 
de 53 000 MW. 

 Din punct de vedere al eficienţei economice, pentru 
Italia energia produsă din cărbune prezintă un avantaj, 
chiar dacă nu se specifică faptul că aceasta ar trebui să 
fie strategia pe termen lung, întrucât din punct de 
vedere ambiental, există un risc. O soluţie este aceea de 
finanţare de proiecte de cercetare pentru implementarea 
noilor tehnologii. 

 În prezent, în Italia, în puţinele centrale ce funcţio-
nează pe bază de cărbune se consumă mai puţin de  
8,5 milioane tone, în timp ce s-ar putea consuma dublu, 
rămânând în absolută conformitate cu normativele 
ambientale naţionale şi comunitare, în aşteptarea cen-
tralelor pe hidrogen ce reprezintă deocamdată doar o 
ipoteză ştiinţifică. 

 Italia ar trebui să reechilibreze propriile surse ener-
getice pentru a se alinia la media europeană, ce impune 
respectarea celor trei principii de siguranţă a aprovizio-
nării energetice, competitivitate şi respectarea mediului 
înconjurător, prevăzute în „Cartea albă a energiei”, ela-
borată de Comisia Europeană. 

 Obligată să găsească noi modalităţi de creştere a pro-
ducţiei energetice, Italia, în decursul ultimelor 5 decade, 
ca de altfel multe alte ţări europene, a fost interesată să 
dezvolte centralele nucleare. În ciuda tuturor factorilor 
naturali de risc determinaţi de complexitatea producerii 
energiei nucleare, Italia continuă să analizeze şi să ad-
mită că această sursă energetică trebuie reconsiderată – 
ca un factor intern al balanţei energetice, care poate 
determina o importantă reducere a importurilor energe-
tice. 

În acest sens, în mai 2005, guvernul italian şi-a 
declarat poziţia în reexaminarea oportunităţii de revenire 
la producerea de energie în centrale nucleare, utilizând 
ambele moduri de producţie, prin fuziune şi prin fisiune a 
reacţiilor nucleare. Din acest punct de vedere, sunt 
cunoscute „reactoarele din prima generaţie” şi cele din ,,a 
doua generaţie de reactoare”. 

 Avantajele finale ale utilizării energiei nucleare duc 
la reducerea importantă a costurilor, în comparaţie cu 
cele generate prin alte surse primare de energie. 

Specialiştii au demonstrat faptul că energia nucleară 
este mai ieftină decât cea produsă cu gaz sau cu petrol, 
însă costurile de producţie ale energiei nucleare sunt 
mai mari decât cele ale energiei produse cu cărbune. 
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Media europeană de consum de cărbune pentru 
producerea energiei electrice este de 34%, în timp ce în 
Italia este de doar 8%. 

 Jeremy Rifkin, în cartea sa întitulată „Economia cu 
hidrogen”, prezintă ipoteza că următoarea energie 
dominantă în lume va fi hidrogenul. În ceea ce priveşte 
gazul natural, acesta afirma: „guvernele şi societăţile 
energetice se activează pentru diversificarea propriului 
portofoliu energetic, principala atenţie fiind acordată 
gazului natural. În această situaţie însă se riscă să se pro-
voace o a doua criză energetică, după cea a petrolului, cu 
efecte devastatoare pentru economia globală”. 

În baza datelor actuale se presupune o rezervă de gaz 
natural pentru circa 70 de ani. Acceptând o creştere 
anuală a consumului cu circa 2 %, la paritate cu re-
sursele actuale, gazul natural ar fi disponibil pentru 
următorii circa 50 de ani. 

Din fericire, rezervele încă neexplorate de gaz 
natural sunt enorme. Este foarte probabilă identificarea 
de noi zăcăminte în Siberia Orientală şi în China. Noi 
zăcăminte încă neutilizate şi deci necatalogate au fost 
identificate recent în Azerbaidjan şi în Kazahstan; Arabia 
Saudită a decis să deschidă cercetările în domeniul gazului 
natural în deşertul Ru-al-Khali. Toate aceste date pozitive 
în legătură cu existenţa de noi zăcăminte de gaz ne permit 
să afirmăm că pentru următorii 70 de ani şi mai mult, 
gazul natural va reprezenta sursa energetică dominantă în 
lume. 

În prezent o cantitate enormă de rezerve de gaz nu 
este eficientă din punct de vedere economic, dar cu sigu-
ranţă că va fi determinată tehnologia ce va permite acest 
lucru. Cantitatea de hidrocarburi conţinută în rezervele 
de gaz hidrat este încă incertă. Cercetătorul american  
Mc Iver afirmă că rezervele de gaz ar putea fi în jur de  
3 milioane de miliarde de metri cubi. Extrăgând doar 
10% din aceste rezerve, rezervele de gaz natural s-ar 
multiplica de cel puţin 100 de ori. 

În perspectiva stadiului actual al resursei energetice 
de gaz natural, principalii trei producători, Rusia, SUA, 
Canada, reprezintă 50% din producţia mondială. Italia 

ocupă locul 30, cu 15 miliarde de metri cubi de 
producţie. 

 Din totalul rezervelor mondiale, de 156 000 miliarde 
de metri cubi, ponderea este concentrată mai ales în trei 
ţări: Rusia, Iran şi Qatar, primele 10 ţări constituind 
circa 75% din rezervele mondiale, Italia ocupând locul 
45, cu 230 miliarde metri cubi. 

În ceea ce priveşte consumul, observăm că rezervele 
de gaz natural nu se găsesc acolo unde acesta se 
consumă, excepţie făcând Rusia, SUA, Anglia şi Nor-
vegia. 

Europa continuă să depindă de gazul natural din 
Rusia, dar va trebui să se deschidă către noi furnizori, 
precum: Egipt, Azerbaidjan, Turkmenistan şi Kazahstan, 
iar în viitor către Arabia Saudită. 
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