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Abstract 
 
Europe needs to ensure secure, sustainable, affordable and competitive energy for all its citizens and businesses.The 
Energy Union - based on five mutually supportive dimensions - energy security, solidarity and trust; the internal energy 
market; energy efficiency as a contribution to the moderation of energy demand; decarbonisation of the economy; and 
research, innovation and competitiveness - is intended to address these challenges. Due to high oil prices and also to 
the decrease incostant technological progress, renewable resources have become more competitive and have developed 
to a large extent in the last two decades. Financial support given to renewable resources was provided through green 
certificates and/or preferential tariffs borne directly by consumers. 
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1. Introducere 

Acest articol oferă o imagine de ansamblu a economiei de energie în Uniunea Europeană 
(UE) în anul 2016, pe baza datelor anuale din fiecare stat membru. Tendinţele sunt identificate 
pentru principalele produse energetice în vederea producţiei de energie primară, importurile şi 
exporturile, consumul intern brut şi consumul final de energie. 

Sectorul energetic european trece prin una dintre cele mai importante schimbări de 
transformare din istoria să. Schimbările tehnologice accelerate, schimbarea preferinţelor 
consumatorilor, aplicarea TIC, precum şi agenda politicii UE privind clima şi energia în evoluţie, 
oferă provocări fără precedent şi oportunităţi importante pentru sectorul energetic. În mijlocul 
tranziţiei energetice, Europa are nevoie pentru a asigura energie sigură, durabilă, la preţuri 
accesibile şi competitive pentru toţi cetăţenii şi întreprinderile sale. Uniunea energetică este 
răspunsul UE pentru a face faţă acestor provocări, iar această publicaţie prezintă cele mai recente 
situaţia actuală în sectorul energetic, în contextul celor cinci piloni ai strategiei Uniunii Energiei.  

Generarea totală de energie în UE la nivelul anului 2016 a fost de 3,025 TWh, ceea ce 
reprezintă o scădere cu 3% din generarea de combustibil ars în anul precedent. Pondereaa SRE în 
mixul de energie a crescut cu surse de energie regenerabile şi astfel a devenit pentru prima dată, cea 
mai mare sursă de energie electrică UE în 2014, care cuprinde 28% din totalul energiei.  

În toamna anului 2008, UE şi economia mondială a intrat în cea mai abruptă criza înregistrat 
încă din anii 1930. Analiştii economici, inclusiv organismele oficiale, cum ar fi FMI, OCDE şi 
Comisia Europeană (DG ECFIN), au publicat previziuni sumbre cu privire la activitatea economică 
şi de creştere privind viziunea economică pe termen mediu şi pe termen lung. Uneori acestea au fost 
revizuite în mod drastic faţă de 2007, pentru a reflecta creşterea economică semnificativ mai mică. 
În plus, legislaţia care va afecta în mod semnificativ cererea şi producţia de energie a fost adoptată 
atât în UE şi la nivel naţional. Atât criza şi noua legislaţie a făcut imperativă conceperea unui nou 
scenariu de bază de energie.  
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2. Producţia de energie primară la nivelul UE 

Producţia primară de energie în cadrul UE-28 la nivelul anului 2016 a fost de aproape 
767.000 kilotone, cu 0,8% mai mic decât în 2015. Cea mai mare scădere a fost în producţia de gaz 
(8,2%), urmat de combustibili solizi (3,0%), care continuă să scadă an de an, respective energia 
nucleară nucleară (2,2%). O creştere majoră a fost înregistrată pentru energiile regenerabile cu 
3,8%, iar deşeurile neregenerabilă cu 3,9% (vezi figura 1). Energie termică nucleară a reprezentat 
cea mai mare pondere în producţia de energie primară în UE-28 în 2016 (28,9%), urmat de energii 
regenerabile (26,7%), combustibili solizi (18,9%), gaze naturale (14,0%), produse petroliere (9,8%) 
şi deşeuri neregenerabile (1,7%). De-a lungul ultimului deceniu (2006-2016), tendinţa în producţia 
de energie primară a fost negativă pentru combustibilii fosili şi energia nucleară. Producţia de 
produse petroliere a înregistrat cea mai mare scădere (43,9%), în timp ce producţia de gaz a scăzut 
cu 43,5%. Cu toate acestea, a existat o tendinţă pozitivă în producţia de energie din surse 
regenerabile în aceeaşi perioadă, cu o creştere de 71,0%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1- Producţia de energie primară, UE-28, 1991-2016 
Sursa: Eurostat 

 
3. Importuri şi exporturi în cadrul UE 

Scăderea producţiei de energie primară în UE-28 în ultimele decenii a dus la creşterea 
importurilor de produse energetice şi de energie primară. Cantitatea de gaze naturale importate a 
reprezentat dublu în perioada 1991-2016 la 341 Mtoe (vezi figura 2), cu toate că există o uşoară 
scădere începând cu anul 2010, dar a crescut din nou în anul 2015. Ţiţeiul rămâne pe primul loc în 
ceea ce priveşte cantităţile importate, deşi pentru 2015 , cifra a fost de 555 Mtep, 11,0% mai mic 
decât în urmă cu 10 de ani. Exporturile sunt mult mai mici decât importurile În 2016, motorina / 
diesel (aproape 106 Mtep) se situa pe primul loc, urmat de gazele naturale (94 Mtep) şi benzină (85 
Mtep). Nu trebuie uitat faptul că datele privind importurile şi exporturile includ comerţul intra-UE. 
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Figura 2- Importurile de produse energetice selectate, UE-28, 1991-2016 
Sursa: Eurostat 

 
4. Consumul intern brut de energie la nivelul UE 

Consumul intern brut de energie în UE-28 la nivelul anului 2016 a fost de 1 627 Mtep, 1,2% 
mai mic decât în 2015 (vezi Figura 3). Acesta a fost relativ stabil în perioada 1991-2010, cu o 
scădere puternică în 2009, ca urmare a crizei financiare şi economice . În 2009, consumul intern 
brut de energie a scăzut cu 5,8% faţă de 2008. Scăderea a fost în cea mai clară combustibili solizi cu 
11,9%, urmată de gaz (6,4%) şi produse petroliere cu 5,7% fiecare . Totodată a existat o redresare în 
anul 2010, atunci când consumul intern brut de energie a crescut cu 3,8%, apoi urmate de scăderi 
consecutive, până în 2015. Consumul intern brut în 2013 a fost doar sub nivelul înregistrat în 1991 
şi în 2016 a fost de 2,5% sub nivelurile din 1991.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3- Consumul de intern brut de energie, UE-28, 1991-2016 
Sursa: Eurostat 
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În ceea ce priveşte structura consumului intern brut de energie în 2016, produsele petroliere 
au deţinut cea mai mare pondere (34,4%), urmat de gaz (22,0%) şi combustibilii fosili solizi 
(16,1%). Ponderea energiei nucleare a fost de 13,6%, iar energiile regenerabile au reprezentat 
13,0%. Din anul 1991, cantitatea şi ponderea combustibililor solizi a scăzut semnificativ (de la 
27,2% în 1991, la 18,6% în anul 2000, la 16,1% în 2016). Pe de altă parte, sursele regenerabile de 
energie au crescut ponderea din total, de la 4,3% în 1991, până la 5,7% în 2000, până la 13,0% în 
2016, în timp ce gaze naturale a crescut de la 17,9% în 1991, la 22,9% în 2000 şi la 22,0% în 2016. 

Amestecul de combustibili şi acţiunile lor în consumul intern brut de energie în diferite ţări 
depind de resursele naturale disponibile, structura economiilor lor şi de asemenea, alegerile 
naţionale în sistemele energetice. În 2016, 72,5% din totalul de energie în UE-28 a fost produsă din 
surse fosile (cărbune, ţiţei, gaze naturale). Numai în 3 ţări din UE, ponderea combustibililor fosili în 
consumul intern brut de energie s-a situate sub pragul de 50% (Suedia 27,6%, Franţa 47,3% şi 
Finlanda 45,3%). Trebuie remarcat faptul că Franţa şi Suedia au fost statele cu cea mai mare 
contribuţie a energiei nucleare la consumul intern brut de energie (43,7% şi 30,7%, respectiv). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4- Consumul intern brut de energie pe cap de locuitor, 1991-2000-1999-2016 
Sursa: Eurostat 

 
Cele mai mari cote de produse petroliere totale în consumul intern brut de energie au fost 

observate în cazul unor state, după cum urmează: Cipru 92,8%, Malta 85,4% şi Luxemburg 63,1%. 
Acest lucru se datorează caracteristicilor naţionale specifice: Malta şi Cipru sunt situate pe insula 
mici, în timp ce consumul de Luxemburg este afectat de „turismul pentru combustibil” din cauza 
preţurilor mai mici ale combustibililor utilizaţi în sectorul transporturilor. Gazele naturale au 
reprezentat acţiuni variind de la 37,6% în Ţările de Jos la sub 2% în Suedia, Cipru şi Malta. Gazele 
naturale au reprezentat de-asemenea, o sursă importantă de energie în Italia şi Regatul Unit, cu o 
pondere de peste 30%. În două ţări, Letonia şi Suedia, energiile regenerabile au reprezentat peste 
35% din consumul intern brut de energie în 2016 (35,1% şi 40,5%, respectiv). Cea mai mică 
pondere a energiei din surse regenerabile în consumul intern brut a fost în Malta (2,6%), Ţările de 
Jos (4,7%) şi Luxemburg (4,9%). În 2015, existau 14 state membre cu centrale nucleare, cea mai 
mare pondere a acesteia situându-se în Franţa (o cotă de 43,7% din consumul de căldură nucleară în 
intern brut de energie), urmată de Suedia (30,7%), Slovacia (24,1%), Slovenia (22,1%) şi Bulgaria 
(20,5%). 
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În 2016, Luxemburg şi Finlanda au avut consumul intern brut de peste 6 ţep pe cap de 
locuitor. În Malta şi România, consumul a fost sub 2 ţep pe cap de locuitor (vezi figura 4). Acest 
indicator este influenţat de structura industriei în fiecare ţară, gradul de severitate al vremii de iarnă, 
precum şi de alţi factori, cum ar fi turismul de combustibil în cazul Luxemburgului. Media UE-28 la 
nivelul anului 2016 a fost de 3,2 ţep pe cap de locuitor, iar în intervalul 1991- 2016, media UE-28 a 
scăzut cu 8,9%. Cea mai mare creştere a consumului intern brut pe cap de locuitor între 1991 şi 
2016 a fost observată în Portugalia (21,7%), urmată de Austria (18,5%) şi Spania (12,8%), în timp 
ce cea mai mare scădere a fost observată în Lituania (45,1%), România (34,8%) şi Germania 
(31,9%). 
  

 
5. Dependenţa energetică la nivelul UE 

Consumul intern brut reprezintă cantitatea de energie necesară pentru a satisface nevoile 
energetice ale unei ţări sau a unei regiuni. Raportul dintre importurile nete şi a consumului intern 
brut indică capacitatea unei ţări sau regiuni pentru a satisface toate nevoile sale de energie. Cu alte 
cuvinte, se arată măsura în care o ţară sau o regiune este dependentă de importurile de energie. 
Acest lucru este ilustrat în figură 5, unde proporţia de lumină colorată a coloanei arată importurile 
nete cu privire la consumul intern brut de energie. În 2016, în UE-28, cea mai mare nevoie a fost 
pentru produsele petroliere, 602 Mtep, din care au fost importate 88,8%. Pentru gaze naturale 
nevoile în 2016 a fost de 358 Mtep, 69,1% din ea acoperită de importuri. Producţia de combustibili 
solizi în UE-28 a fost în declin în ultimele două decenii. Tendinţa îndelungată începând cu anul 
1991, când dependenţa de importuri a fost de 44,3%, arată o dependenţă crescută de import. La 
nivel agregat, acest lucru este în creştere pentru toţi combustibilii, cu toate acestea, în ultimii ani, o 
oarecare stabilizare a acestei creşteri este evident, astfel că din 2005 până în 2016, dependenţa de 
importuri este în intervalul 52,1% - 54,0%). 

Figura 5- Dependenţa energetică de combustibil, UE-28, 1910-1995-2000-2010-2016 
Sursa: Eurostat 
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6. CONCLUZII 

Statisticile energetice se afla în centrul atenţiei datorită importanţei strategice a energiei pe 
agenda de creştere economică competitivă şi durabilă. În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a 
confruntat cu mai multe probleme importante care au împins energia spre partea superioară a 
agendelor politice naţionale şi europene. Statisticile energetice au furnizat informaţii cruciale pentru 
factorii de decizie politică: volatilitatea preţurilor petrolului, întreruperi ale aprovizionării cu 
energie provenind din ţări terţe, penele de curent agravate de conexiuni ineficiente între reţelele 
naţionale de energie electrică, precum şi dificultăţile de acces pe piaţă pentru furnizorii în ceea ce 
priveşte pieţele de gaz şi de energie electrică . În consecinţă, un pachet de politică majoră a fost 
adoptat şi a devenit legislaţie obligatorie, cunoscut sub numele de 20-20-20. Acest „pachet climă şi 
energie” include următoarele obiective pentru 2020: o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu cel puţin 20% sub nivelurile din 1990; cel puţin 20% din consumul final brut de energie al UE să 
provină din surse regenerabile de energie; cel puţin 10% din transportul de consumul final de 
energie să provină din surse regenerabile de energie; o reducere cu 20% a consumului de energie 
primară în comparaţie cu nivelurile prognozate, să fie realizate prin îmbunătăţirea eficienţei 
energetice.  
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