
LAURENT BATAILLE, SCHNEIDER ELECTRIC:

Industriaconstrucþiilor,
numaºinilesaufabricile,
trebuiesã-ºireducã
emisiiledecarbon
l EIA: "Clãdirile rezidenþiale ºi comerciale genereazã aproape 40%
din consumul total de energie din SUA"l "Clãdirile rezidenþiale
vor deveni în curând cel mai mare consumator de energie
electricã la nivel global"

G
azele provenite
de la þevi le de
eºapament ale
m aº i n i lo r s au
smogul care în-
c o n jo ar ã o fa-

bricã nu au un impact atât de
mare asupra mediului precum
clãdirile, potrivit lui Laurent Ba-
taille, vicepreºedinte executiv al
diviziei de Energie Digitalã din

cadrul grupului francez Schnei-
der Electric, unul dintre princi-
palii furnizori de echipamente ºi
soluþii energetice din lume.

Domnia sa menþioneazã, într-un
articol publicat în revista financia-
rã americanã Barrons, cã, potrivit
Administraþiei pentru Informaþii
în domeniul Energiei (EIA) din
Washington, clãdirile rezidenþiale
ºi comerciale genereazã, împreu-

nã, aproape 40% din consumul
total de energie din SUA. Sursa
adaugã cã industria construcþiilor
utilizeazã 36% din energia de la
nivel mondial.

Reprezentantul Schneider Elec-
tric menþioneazã cã, potrivit cer-
cetãrilor efectuate de EIA, clãdiri-
le rezidenþiale vor deveni în
curând cel mai mare consumator
de energie electricã la nivel glo-

bal. Domnia sa spune: "Pandemia
de Covid-19 accelereazã aceastã
tendinþã, crescând consumul de
energie electricã pe mãsurã ce tot
mai mulþi oameni lucreazã de
acasã. Dar, creºterea consumului
de energie rezidenþialã a fost o
problemã chiar înainte de pande-
mie, ca urmare a proliferãrii de di-
spozitive noi, cum sunt vehiculele
electrice, care depind de reþea.
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Comportamentul consumatorilor
ar trebui sã se schimbe, dar orice
s-ar face la nivel de persoanã, in-
dustria construcþiilor este cea
care trebuie sã ia mãsuri ºi sã atin-
gã emisii de carbon zero pânã în
2050 ca sã menþinã încãlzirea glo-
balã sub 2°C ºi sã îndeplineascã
obiectivele stabilite prin Acordul
de la Paris, în care SUA tocmai au
revenit, dupã preluarea pre-
ºedinþiei de cãtre democratul Joe
Biden".

Ca sã efectueze aceastã schim-
bare, guvernul federal ºi sectorul
privat din SUA vor trebui sã cola-
boreze pentru a realiza o investi-
þie semnificativã în tehnologia
ecologicã, potrivit lui Laurent Ba-
taille, care aminteºte cã Joe Biden

a promis investiþii masive în ener-
gie curatã ºi infrastructurã. Inves-
tiþiile în clãdiri se îndreaptã în pre-
zent cãtre impermeabilizarea lo-
cuinþelor ºi modernizarea apa-
ratelor electrocasnice. "Deºi acest
lucru este cu siguranþã necesar,
trebuie sã ne asigurãm cã spriji-
nul ºi investiþiile sunt strâns legate
de impactul asupra mediului", no-
teazã Laurent Bataille, men-
þionând: "Planul ar trebui sã inclu-
dã investiþii care privesc moderni-
zarea ºi soluþiile bazate pe tehno-
logie la scarã largã, precum electri-
ficarea ºi digitalizarea clãdirilor".

Reprezentantul Schneider Elec-
tric subliniazã cã digitalizarea in-
frastructurii aduce beneficii, în
condiþiile în care tehnologiile di-

gitale le permit clãdirilor sã înþe-
leagã unde sunt locatarii, de ce
au ºi de ce nu au nevoie aceºtia.

"O arhitecturã digitalã end-to-
end ne va oferi potenþialul sã re-
ducem impactul clãdirilor asupra
mediului cu 30%, în medie, prin
diminuarea emisiilor de carbon ºi
a consumului de energie. Cel mai
bun mod de a realiza acest lucru
este integrarea energiei regene-
rabile cu managementul activ al
energiei în toate sistemele de
construcþii. Aceste investiþii vor
contribui la transformarea clãdiri-
lor în parteneri activi în operaþiu-
nile noastre privind schimbãrile
climatice, ºi nu doar în spaþii
pasive", precizeazã Laurent Bata-
ille. Domnia sa aduce în atenþie

sediul Schneider Electric din Ja-
ponia, pe care îl considerã un
exemplu al unor astfel de investi-
þii: peste 5.000 de produse conec-
tate, de la senzori de dioxid de
carbon pânã la comenzi de ilumi-
nare ºi etichete de alimentare,
care ajutã clãdirea sã atingã neu-
tralitatea emisiilor de carbon în
proporþie de 100% pânã la
sfârºitul acestui an. Clãdirea fun-
cþioneazã cu energie solarã 100%
regenerabilã în timpul zilei ºi are
integrate date meteorologice în
timp real pentru a contribui la
îmbunãtãþirea eficienþei energeti-
ce ºi a performanþei sistemului.
Alte clãdiri comerciale pot repro-
duce cu uºurinþã acest model,
conform sursei.
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"Electrificarea prin
energie regenerabilã
ar contribui la reducerea
emisiilor de carbon"

Adoptarea electrificãrii prin
energie regenerabilã le va permi-
te clãdirilor sã facã progrese se-
rioase în privinþa reducerii emisii-
lor de carbon. De exemplu, spune
Laurent Bataille, casele ºi birourile
din SUA se bazeazã adesea pe
cuptoare pe petrol pentru încãlzi-

re, iar înlocuirea lor cu pompe de
cãldurã care extrag energie din
panourile solare ar elimina încã o
sursã de carbon.

Acest lucru ar crea clãdiri în care
consumul de energie ar fi zero ºi,
în plus, ele ºi-ar produce propria
energie, iar surplusul ar putea fi
vândut în reþea. "Nu ne mai pu-
tem permite clãdiri care doar pri-
mesc energie ºi emit deºeuri. Ele
trebuie sã joace un rol pozitiv în
crearea de energie durabilã",
subliniazã Laurent Bataille.

Domnia sa considerã cã este

crucial ca administraþia Biden sã
includã electrificarea ºi digitaliza-
rea în politicile sale pentru spriji-
nirea transformãrii industriei.

"Paºii pe care administraþia i-ar
putea face includ schimbarea
standardelor energetice în con-
strucþie pentru a se concentra pe
performanþa întregii clãdiri faþã
de echipamentele individuale,
asigurându-se cã investiþiile în
construcþii noi includ o compo-
nentã ecologicã a clãdirii ºi crea-
rea mai multor microreþele pen-
tru a susþine încãrcarea vehicule-

lor electrice. Pentru schimbãri
ample, preºedintele poate lua în
considerare crearea unui plan na-
þional de renovare similar cu o
iniþiativã în curs de desfãºurare în
Uniunea Europeanã".

Cu un angajament de a investi
în noi tehnologii ecologice ºi prin
parteneriate cu noua administra-
þie prezidenþialã, industria clãdiri-
lor are instrumentele necesare
pentru a face ca neutralitatea
emisiilor de carbon sã devinã o
realitate pânã în 2050, potrivit lui
Laurent Bataille.

OCDE: "Banii publici
trebuie sã fie investiþi
în clãdiri durabile"

Pandemia ne-a oferit o oportu-
nitate unicã pentru o redresare
ecologicã ºi favorabilã incluziunii,
spune ºeful Organizaþiei pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Econo-
micã (OCDE), José Angel Gurria,
subliniind: "Pandemia ne-a arãtat
importanþa de a fi pregãtiþi atunci
când izbucnesc crizele. De ase-
menea, ne-a arãtat cã amânarea
deciziilor îndrãzneþe poate avea
costuri uriaºe. Nu am fost pregãti-
þi pentru criza Covid-19 ºi suntem
chiar mai puþin pregãtiþi pentru
consecinþele iminente ale provo-
cãrilor continue ºi agravante,
cum sunt schimbãrile climatice,
prãbuºirea biodiversitãþii, polua-
rea aerului".

În privinþa clãdirilor, OCDE reco-
mandã: banii publici sã nu fie
cheltuiþi pentru proiecte care
dãuneazã climatului, ci pentru in-
vestiþii în clãdiri durabile; aplicare-
rea de reglementãri stricte ºi stan-
darde de construcþie ecologice;
acordarea de stimulente fiscale ºi
financiare pentru renovarea ºi re-
folosirea clãdirilor existente, mai
degrabã decât pentru construirea
unora noi; încurajarea construcþii-
lor durabile în cadrul planificãrii
urbane ºi rurale; instruirea con-
structorilor pentru ridicarea ºi
întreþinerea clãdirilor verzi.
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