Management
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
pe termen lung

S

chimbările climatice produse prin acumularea
în atmosferă a gazelor cu efect de seră au
preocupat, în ultimii douăzeci de ani, pe
numeroşi cercetători, datorită modificărilor induse la nivel
planetar. Pentru a stabili evoluţia cantităţii acestor gaze şi a
implicaţiilor economice ale măsurilor de limitare a
emisiilor, s-au elaborat scenarii ce iau în consideraţie
dezvoltarea tuturor domeniilor economice şi sociale. Astfel,
în scenariul de referinţă al Grupului de Lucru
Interguvernamental
pentru
Schimbarea
Climei
(Intergovernmental Panel on Climate Change), conceput
pentru o dezvoltare economică normală, fără restricţii
asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, evoluţia încălzirii
globale determinată de creşterea concentraţiilor acestora
este prezentată în figura 1.

tehnologiilor emitente. Deoarece unele dintre aceste gaze
produc ploile acide, este necesară limitarea emisiei lor.
Gazul preponderent fiind dioxidul de carbon, cea
mai mare parte din scenariile elaborate se ocupă de
studierea evoluţiei sale, cu sau fără restricţii asupra emisiei.
Dioxidul de carbon rezultă, în principal, din arderea
combustibililor fosili, care sunt, şi vor fi încă, cele mai
folosite surse de energie.
În scenariul american Global 2100, utilizatorii de
energie au fost împărţiţi în două grupe: sectorul electric şi
sectorul neelectric. Din prima grupă fac parte toate
centralele electrice, iar din a doua – restul utilizatorilor. În
acelaşi scenariu, tehnologiile folosite pentru generarea
electricităţii sunt grupate în: existente, bazate pe energia
hidraulică şi alte energii regenerabile gaze naturale, petrol,
cărbune – şi energia nucleară, şi noi, bazate pe gaze
naturale cu ciclu combinat şi gazeificarea cărbunelui, şi
neconvenţionale, fără carbon.
Cea mai importantă sursă de energie pentru
tehnologiile existente este cărbunele, deoarece rezervele
geologice sunt mari şi preţul mic. În schimb, este cel mai
mare emitent de dioxid de carbon. Pentru reducerea
emisiilor acestui gaz, în sectorul electric, ca alternative ale
utilizării cărbunelui, sunt gazele naturale şi tehnologiile noi.
Întrucât rezervele geologice de gaze naturale sunt limitate şi
cererea din sectorul neelectric este posibil să crească în
acest secol, preţul lor se va mări considerabil. De aceea, ca
alternativă competitivă a cărbunelui pentru generarea
electricităţii vor rămâne noile tehnologii: energia solară,
biomasa, energia nucleară cu reactori îmbunătăţiţi, curenţii
atmosferici şi marini şi altele. Se presupune că, în acest
secol, cel puţin una dintre ele va deveni atractivă economic.

Figura 1 Variaţia puterii radiante într-o dezvoltare normală

Sursele de energie folosite în sectorul neelectric sunt
date în tabelul 1:

Graficul arată că cea mai mare pondere în efectul de
seră îl are dioxidul de carbon, deoarece este majoritar în
gazele emise (aproximativ 70%), din cauza numărului mare
de emitenţi: industria, transportul, agricultura, silvicultura,
zonele rezidenţiale şi comerciale şi instituţiile. Compuşii
carbonului cu florul şi clorul (CFC) au fost interzişi prin
Protocolul de la Montreal şi înlocuiţi cu alte substanţe, al
căror potenţial de încălzire este urmărit îndeaproape.
Metanul este responsabil pentru cea mai mare parte din apa
din stratosferă şi, fiind un gaz combustibil, există soluţii
tehnice pentru captarea şi utilizarea sa.
Oxidul de azot şi alte gaze, precum oxizii sulfului,
neincluse în grafic, se pot elimina prin îmbunătăţiri ale
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Denumirea sursei
Cărbune cu utilizare
directă
Petrol
Gaze naturale
Regenerabile
Combustibili sintetici
(obţinuţi din cărbune şi
şisturi bituminoase)

Tabelul 1
Coeficientul emisiei de
carbon (tC/GJcc)
0,0241
0,0199
0,0137
0,000
0,400
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se poate realiza în 2010, după care se menţine constantă
până la sfârşitul secolului. Pentru aceste condiţii, cei trei
parametri vor avea evoluţia prezentată în figura 4, care arată
că, până în 2020, un rol dominant îl are conservarea
surselor de combustibil. După acest an, creşterea energiei
primare totale se datorează introducerii pe piaţă a
tehnologiilor care folosesc surse de energie ce nu emit
carbon. Produsul intern brut creşte continuu, deoarece, prin
mărirea preţului energiei, a fost decuplat, virtual, de
aceasta. Limitarea emisiilor de carbon provoacă pierderi ale
produsului intern brut, care în condiţiile scenariului Global
2100, variază în timp conform graficului din figura 5.
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Preţul lor creşte de la cărbune spre combustibili
sintetici. Cărbunele este folosit direct în unele ramuri
industriale, precum metalurgie şi materiale de construcţii, şi
pentru încălzire în zone rezidenţiale, zone comerciale şi
instituţii. Ca alternative ale cărbunelui, în acest sector, sunt
petrolul şi gazele naturale, care au, totuşi, rezerve limitate.
În cazul în care nu există limitare a emisiilor de carbon,
combustibilii sintetici ar putea să ocupe un loc important în
sectorul neelectric, datorită preţului scăzut.
Ca tehnologii alternative fără emisii de carbon, în
sectorul neelectric, sunt sursele regenerabile, atât cele cu
preţ mic, cum este etanolul obţinut din biomasă, cât şi cele
cu preţ mare, precum hidrogenul produs prin electroliză şi
elemente fotovoltaice.
Când nu se va impune limită carbonului emis şi,
progresiv, se vor folosi pentru generarea electricităţii surse
de energie lipsite de carbon, dependenţa de timp a emisiilor
este reprezentată de graficul din figura 2.
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Se observă că, în jurul anului 2030, sectorul electric
va atinge maximul de carbon emis, deoarece se consideră
că din acest an noile tehnologii vor începe să intre pe piaţă.
Prin introducerea lor progresivă se va ajunge ca, la sfârşitul
secolului, sectorul electric să nu mai emită dioxid de
carbon.
Deoarece costurile energiei influenţează produsul
intern brut, în scenariul menţionat s-a urmărit şi evoluţia
acestui parametru economic. Figura 3 arată variaţia, în acest
secol, a emisiei totale de carbon, a energiei primare totale şi
a produsului intern brut. Considerând o rată de creştere
anuală a emisiei de carbon de 0,1%, rata de creştere a
produsului intern brut a rezultat de 1,5%. Energia primară
totală creşte mai lent decât produsul intern brut, datorită
schimbării combustibilului şi reducerii cantităţii de energie
folosită pe unitatea de produs.

Figura 3 Variaţia emisiei de carbon într-un scenariu
de dezvoltare normală
În situaţia limitării emisiilor de carbon la un nivel
inferior celui din 1990 cu 20%, s-a presupus că stabilizarea
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Figura 2 Creşterea indicatorilor într-o dezvoltare

Procent din PIB

Figura 4 Creşterea indicatorilor într-un scenariu cu
constrângeri asupra emisiei de carbon

Figura 5 Pierderi anuale din PIB datorită limitării
emisiei de carbon
Reducerea emisiei de carbon se poate realiza prin
mijloace tehnice şi economice. Mijloacele tehnice folosite
sunt:
a) în domeniul fabricaţiei:
 îmbunătăţirea
proceselor
tehnologice
şi
a
randamentului lor energetic, în special cele din
industria metalurgică, industria materialelor de
construcţii, a petrolului şi chimiei şi a hârtiei;
 înlocuirea cărbunelui cu gazele naturale, oriunde este
posibil;
 îmbunătăţirea randamentului motoarelor electrice;
 micşorarea, prin standarde, a limitelor emisiilor de gaze.
b) în domeniul generării electricităţii:
 creşterea randamentului centralelor electrice care
folosesc combustibili fosili, prin îmbunătăţirea
mentenanţei;
 transformarea centralelor electrice pe cărbune în
centrale cu ciclu combinat;
 creşterea randamentului turbinelor cu gaze;
 retragerea din funcţiune a centralelor electrice pe
cărbuni, existente după 40 de ani de operare;
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 înlocuirea cărbunelui cu gaze naturale la centralele
electrice existente;
 creşterea până la 70% a timpului de operare al
centralelor nucleare;
 folosirea surselor de energie regenerabile, a energiei
nucleare şi a gazelor naturale;
 amplificarea cercetării în domeniul surselor de energie
lipsite de carbon.
c) în domeniul transportului:
 îmbunătăţirea eficienţei combustibilului;
 limitarea vitezei autovehiculelor şi reducerea
congestionării drumurilor;
 îmbunătăţirea proiectării urbane prin micşorarea
distanţelor dintre zonele rezidenţiale, comerciale şi
birouri.
d) în domeniul construcţiilor:
 izolaţii mai bune, ferestre şi metode de construcţie
îmbunătăţite, pentru reducerea nevoilor de încălzire şi
răcire;
 creşterea randamentului cazanelor şi aparatelor utilizate
în interiorul clădirilor;
 îmbunătăţirea iluminării, mai ales în spaţiile
comerciale.
e) în domeniul silviculturii:
 creşterea productivităţii pădurilor;
 plantarea de copaci pe marginea terenurilor agricole, în
zonele rurale, pe terenurile care nu sunt folosite pentru
agricultură, şi în cele urbane;
 creşterea cantităţii de material lemnos folosit ca
biomasă.
Mijloacele economice care pot influenţa alegerea
soluţiilor tehnice ce duc la reducerea emisiilor de bioxid de
carbon sunt: taxe, stimulente financiare şi autorizaţii
vandabile.
Taxele propuse sunt: taxă generală pe energie, taxă
pe carbon şi taxă de cumpărare.
Taxa generală pe energie se referă la caracteristicile
combustibilului. Taxa pe carbon exprimă faptul că unii
combustibili emit mai mult carbon pe unitatea de energie
decât alţii. Aceste taxe au avantajul că afectează simultan
pe toţi emitenţii de gaze şi sunt un mod eficace de
sancţionare a celor ce emit cantităţi mari.
Taxa de cumpărare se plăteşte în momentul
achiziţionării unei noi tehnologii. Pentru tehnologiile ce
emit cantităţi mari de gaze, ea trebuie să fie mare. Deoarece
cumpărătorii sunt adesea mai interesaţi de costul iniţial al
unei tehnologii decât de costurile din timpul său de viaţă, ce
includ şi costul combustibilului, această taxă poate fi, în
anumite situaţii, mai eficientă decât taxa pe combustibil.
Stimulentele financiare folosite pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră sunt: stimulente de taxă,
împrumuturi cu dobândă mică şi subsidii de plată directă.
Stimulentele de taxă constau în plătirea de către
guverne a unei părţi din costul combustibililor agreaţi de
acestea.
Împrumuturile cu dobândă mică sunt instrumente
eficiente pentru stimularea folosirii opţiunilor tehnice care
reduc emisiile de gaze cu efect de seră, atât pentru
utilizatorii individuali, cât şi pentru cei asociaţi. Pentru
aceste împrumuturi, guvernele fie acoperă o parte din
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dobândă, fie elimină riscul de împrumut prin asigurarea
împotriva pierderilor.
Subsidiile de plată directă pentru tehnologiile care
reduc emisiile de gaze sunt un mijloc deosebit de eficace
pentru folosirea opţiunilor dorite de guvern, mai ales în
cazul celor cu venituri mici sau cu constrângeri financiare.
Un exemplu de plată directă este acordarea unui bonus în
bani pentru dezafectarea unei instalaţii vechi, ineficientă din
punct de vedere al combustibililor.
Autorizaţiile de emisie a gazelor cu efect de seră
sunt acordate de guverne, care fixează cantitatea de gaze ce
poate fi emisă şi în funcţie de care stabileşte numărul
maxim de autorizaţii ce pot fi cumpărate şi vândute de
utilizatorii de energie. Cantitatea de gaze ce poate fi emisă
printr-o autorizaţie depinde de felul combustibilului. Astfel,
utilizatorii tehnologiilor pe cărbune au autorizaţii să emită o
cantitate mai mare de carbon decât cei care folosesc gaze
naturale. Dacă primii vor achiziţiona o tehnologie care
foloseşte un combustibil ce emite mai puţin carbon, pot să
vândă autorizaţiile cu un profit. În acest fel, în SUA se
limitează emisiile de dioxid de sulf, ceea ce permite
guvernului să controleze ploile acide. Autorizaţiile de
emisie a gazelor nu elimină taxele pe emisii, care rămân
proporţionale cu cantitatea de gaze emise.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este un
scop al tuturor statelor, în realizarea căruia cele dezvoltate
au un rol important, deoarece trebuie să acorde asistenţă
ţărilor în curs de dezvoltare privind:
 transferul de tehnologii eficiente energetic şi cele
bazate pe surse regenerabile, în condiţii avantajoase
pentru ţările în curs de dezvoltare;
 crearea de capacităţi instituţionale locale, care pot să
implementeze proiectele ce urmăresc reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră;
 redirecţionarea politicilor energetice, prin asistenţă de
specialitate;
 redirecţionarea politicilor resurselor naturale.
Prof. univ. dr. ing. Georgeta CUCULEANU
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