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Date-cheie pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene:
o

Cota de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie: 14.0% în 2012
(12.9% în 2011)

o

Cota de energie din surse regenerabile în consumul brut de energie electrica: 23.4% în 2012
(20.4% în 2011)

o

Locuri de muncă pe bază de energie din surse regenerabile: 1.22 milioane de oameni în 2012
(1.27 milioane în 2011)

o

Activitate economică bazată pe energie regenerabilă: 130 de miliarde de euro în 2012
(141 billion euro în 2011)

o

Indicatori de investiții în 2012:
o Active finanțe: 22 de miliarde de euro (36 miliarde de euro în 2011, -39%)
o Capital de risc și capital privat: 2,1 miliarde euro (3,0 miliarde de euro în 2011, -31%)
o Indici de energie regenerabilă pe piața de valori: -35% la -63% în perioada 2011 – 2012
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Noua versiune EurObserv’ER ‘Starea energiilor regenerabile în
Europa’ (Ediția 2013) se adresează status quo-ul energiei din surse
regenerabile din 2012 și 2011 în Uniunea Europeană
Barometrul anual al vederii de ansamblu furnizează date de fundal privind energia din surse
regenerabile, ocuparea forței de muncă, cifra de afaceri și climatul investițional în Uniunea
Europeană
Raportul anual EurObserv'ER "Starea energiilor regenerabile în Europa" (ediția 2013), a fost lansat, în care nu
numai informații de fond sunt furnizate asupra realizărilor de energie regenerabilă și ponderea energiei din
surse regenerabile, dar în plus, au fost prezentate estimările cu privire la ocuparea forței de muncă legate de
energie regenerabilă și cifra de afaceri în statele membre ale UE, plus - pentru prima dată în istoria
EurObserv'ER - o evaluare a climatului investițional în Uniunea Europeană.

EU-27 Indicatorii de energie regenerabilă (pagina 9-87)
Consumul final brut de energie din surse de energie regenerabilă a crescut, astfel, în mod semnificativ în 2012,
dar un motiv de bază important este faptul că iarna usoara din 2011 a condus la un consum relativ redus de
lemn pentru încălzire. Ponderea globală a energiei din surse regenerabile din consumul final brut de energie se
ridică la 14,0% în 2012 față de 12,9% în 2011..
Producția de energie electrică din surse regenerabile pentru 2012 a fost estimată la 763,5 TWh, rezultând într-o
pondere a energiei electrice din surse regenerabile de 23,4%.
Toate realizările pentru sectoarele de energie regenerabilă din 2011 și 2012 au fost afișate în format tabelar.

Notă: baza de date interactivă de pe site-ul (faceti clic pe ‘Baza de date interactivă EurObserv’ER’ de pe pagina
de pornire www.eurobserv-er.org) vă permite să descărcați datele Barometrului separat. Acest lucru vă va
permite să vă creați propriile grafice pentru a fi utilizate în publicație.

Indicatori socio-economici (pagina 89-141)
Doi indicatori principali pun în lumină impactul socio-economic al sectoarelor regenerabile în Europa: cifrele cu
privire la ocuparea forței de muncă și cifra afaceri de vânzări, atât pentru 2012 cât și 2011. În prezentarea
generală a celor 27 de țări ale Uniunii Europene sunt acoperite individual pentru zece sectoare regenerabile
(energie eoliană, biomasă solidă, PV, biocombustibili, pompe de căldură, biogaz, energia termică solară,
hidrocentrale mici, deșeuri și energie geotermală).
Ocuparea forței de muncă
Ocuparea forței de muncă indusă de energia din surse regenerabile în Uniunea Europeană (27 de state
membre) se află în jurul valorii de 1.22 milioane de locuri de muncă directe și indirecte în 2012 (cu 50 de mii
mai puțin decât în 2011).Angajatorul de top în 2012 este energia eoliană (0,30 milioane de locuri de muncă
directe și indirecte), urmat de biomasă solidă (0.28 milioane de locuri de muncă), energia fotovoltaică (0,25
milioane locuri de muncă) și cea a biocombustibililor (110000 locuri de muncă).
Cifra de afaceri
Valoarea economică a implementării energiei regenerabile în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene
pentru anul 2012 este evaluată la aproape 130 de miliarde de euro (pentru 2011 estimarea este de 141
miliarde de euro). Cele mai mari rate de cifre de afaceri din 2012 pot fi atribuite energiei eoliene (34,4 miliarde
de euro), fotovoltaice (30,8 miliarde de euro) și biomasă solidă (27,7 miliarde de euro).

Page 2 / 5

Estimările pe 2012 pentru toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cu o defalcare per
tehnologie pot fi găsite la sfârșitul secțiunii pentru indicatori socio-economici:
•

Cifrele privind ocuparea forței de muncă (paginile 138-139)

•

Cifra de afaceri de vânzări (paginile 140-141)

Indicatori de investiții (pagina 143-183)
În ediția din 2013 "Starea energiilor regenerabile în Europa" EurObserv'ER se prezintă indicatori care ilustrează
partea de finanțare a energiei regenerabile. Următoarele domenii au fost acoperite:
•

•

•

Active finanțe: investiții în noi capacități construite pentru toate sectoarele de energie regenerabilă.
Privind la finanțarea de active a Uniunii Europene estimarea a fost la 22 de miliarde de euro în 2012
(față de 36 miliarde de euro in 2011, minus 39%). În parte, reducerea costurilor de tehnologie sunt în
spatele acestei scăderi (de exemplu, în celule fotovoltaice) (pag. 143-173);
investiții de capital de risc (care vizează firmele de tehnologie din surse de energie regenerabile în faza
de start-up) și fondurile de capital privat (care vizează companii relativ mature): Pentru capital de risc
a Uniunii Europene și fondurile de capital privat în domeniul energiei regenerabile, în 2012 estimările
au fost la 2,1 miliarde de euro (față 3,0 miliarde de euro in 2011, minus 31%) (pagina 174 la 179);
Indicii bursieri de energie regenerabilă: companii doar regenerabile cotate la bursă au fost agregate în
indici pentru trei tipuri de tehnologii: biomasă, energie eoliană și panouri fotovoltaice solare. În
comparație cu piața totală a UE toți indicatorii au performanțe scăzute în perioada 2011 - 2012, de la
minus 35% la minus 63% (pagina 180-183).

Per total, se poate concluziona că între 2011 și 2012, investițiile în proiecte la scală de utilităti a scăzut
substanțial (pag. 184-185).

Important: atât pentru indicatorii de energie, cât și pentru indicatorii socio-economici noțiuni relevante
au fost prezentate în notele metodologice. Pentru indicatorii de energie nota metodologică este afișată la
paginile 9 și 87, pentru indicatorii socio-economici nota metodologică este afișată la paginile 89-91 și
pentru investiții proiect de energie regenerabilă este afișată o notă metodologică la pagina 145.

Despre Barometru EurObserv’ER
Barometrul EurObserv'ER publică în mod regulat indicatori care reflectă dinamica actuală în energiile
regenerabile (solară, eoliană, hidroenergie, energie geotermală și biomasă, biogaz, biocombustibili), la nivel
mondial și în cadrul Uniunii Europene.
Barometrele publicate sunt disponibile toate pentru descărcare. Link-uri directe către toate Publicațiile
EurObserv'ER 2014/2013/2012:
‘Starea energiilor regenerabile în Europa’, ediția 2013
(Ianuarie 2014, PDF, 200 pagini, Limba engleză, 12 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/bilan13-gb.asp
(Ianuarie 2014, PDF, 200 pagini, Limba franceză, 11 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/bilan13-fr.asp
Barometrul privind biomasă solidă
(Decembrie 2013, PDF, Româna, 16 pagini, 3.1 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro219_ro.asp
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Barometru privind Pompele Termice
(Octombrie 2013, PDF, Româna, 18 pagini, 3.5 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro218_ro.asp
Barometru Biocombustibili
(July 2013, PDF, Româna, 16 pagini, 2.1 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro216_ro.asp
Barometrul Energie termică solară
(Iunie 2013, PDF, 27 pagini, Limba engleză / franceză, 3.6 MB):
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro215.asp
Barometrul fotovoltaic solar
(Aprilie 2013, PDF, 24 pagini, Limba engleză / franceză, 2.0 MB):
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro-jdp9.asp
Barometrul Energiei Eoliene
(Februarie 2013, PDF, 24 pagini, Limba engleză / franceză, 2.4 MB):
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro-jde12.asp
Barometrul Biogaz
(December 2012, PDF, 14 pagini, Limba engleză / franceză, 2.0 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212biogasEu.asp
Barometrul Deșeurilor Municipal Regenerabile
(December 2012, PDF, 12 pagini, Limba engleză / franceză, 1.9 MB)
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212mswEu.asp
Barometrul EurObserv'ER este un proiect susținut de Comisia Europeană în cadrul programului DG Energie
"Intelligent Energy Europe". De asemenea, este susținută de ADEME, Mediul francez și Agenția de management
a energiei.
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Notă pentru editori
Pentru informații suplimentare cu privire la acest barometru, vă rugăm să contactați:
D-na Diane Lescot
Observ’ER
146, rue de I’Université
75007 Paris - France
Tel: +33 (0) 1 44180080
E-mail: diane.lescot@energies-renouvelables.org
Solicitare către editor: în cazul în care utilizați acest comunicat de presa pentru un articol, consorțiul ar aprecia
o referire scurtă la articol. Referința poate fi trimisă la adresa de e-mail menționată mai sus.
Când se include un link web pentru un articol despre Barometru, din motive tehnice, vă rugăm să folosiți fie
http://www.eurobserv-er.org și nu un link direct la fișierul PDF.
Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestei publicații revine autorului. Aceasta nu reprezintă opinia
Uniunii Europene, nici cea a ADEME. Nici EACI, Comisia Europeană, ADEME nu sunt responsabili pentru orice
utilizare care ar putea fi efectuată a informațiilor conținute de aceasta.

Solicitare de către editor: dacă vă referiți la date EurObserv'ER într-un articol,
raport sau alt mijloc de informare, vă rugăm să faceti referire la sursă, după cum
urmează:

Sursa: EurObserv’ER, www.eurobserv-er.org, 2014
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