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Pentru depășirea problemei energiei cu care se confruntă societatea modernă, au fost

propuse și implementate mai multe sisteme de economisire a energiei, printre care și folosirea orei

de vară.1 În momentul adoptării acestui program nu se știa bine potențialul real de economisire pe

care îl are și nici până în prezent nu este foarte clar dacă într-adevăr se înregistrează o scădere

semnificativă la nivelul consumului de energie electrică. În continuare voi susține că ar trebui să

încetăm să mai folosim acest program în vederea economisirii energiei. Dezbaterea în jurul acestei

teme a început în urmă cu mai bine de un secol și cu siguranță va continua și după ce vei termina de

citit acest eseu. Totuși, speranța mea este că nu va mai dura mult până când vom începe să folosim

surse alternative de energie pentru alimentarea electrică a locuințelor și, de ce nu, chiar a orașelor.

În principal, potențialul de economisire a energiei, prin adoptarea orei de vară, stă în consumul

de energie electrică, în special cea folosită pentru iluminare. Se presupune că având parte de mai

multă lumină naturală după-amiază, oamenii vor amâna folosirea luminii artificiale acasă. Iar dacă

ceasurile se mută cu o oră înainte, atunci acest lucru implică faptul că oamenii vor începe să

folosească becurile cu o oră mai târziu.2 Și pe lângă asta, mai presupunem că restul variabilelor

rămân constante (de exemplu ora de culcare a oamenilor nu se modifică vara, sau că modul în care

consumăm energie este folosind becurile) și ajungem să vedem de ce ideea asta a ajuns să pară așa

atractivă.

Dar aceste presupoziții sunt potrivite într-o societate mecanizată, industrializată și reglementată

strict, nu în societatea modernă, tehnologizată și dinamică din prezent. Acum viețile noastre sunt

ordonate într-o măsură mult mai mică de lungimea zilei, decât erau ordonate în trecut, când

folosirea electricității nu era atât de larg răspândită. Ideea economisirii energiei prin schimbarea orei

a prins foarte bine în urmă cu o sută de ani când, în timpul Primului Război Mondial. După aceea s-

a renunțat la folosirea orei de vară, pentru ca în timpul  celui de -al Doilea Război Mondial să se

revină la idee și să fie aplicată pe parcursul întregului an și nu doar pe timpul verii așa cum fusese

1 Sau Daylight Saving Time (DST).
2 ARIES, M.B.C. și NEWSHAM, G.R., The Effect of Daylight Saving Time on lighting energy use, 2008.

Vezi http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf [accesat 02 mai 2013].
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folosită înainte. După sfârșitul războiului s-a folosit ora de vară standard (o oră înainte primăvara,

după 6 luni, o oră înapoi).3

Totuși, nu se știa foarte clar dacă se înregistrază sau nu vreo economie, așadar în 1973-1975 în

Statele Unite s-a făcut un experiment pentru a stabili dacă merită extinsă perioada de folosire a orei

de vară. Departamentul de Transport al Statelor Unite a propus un studiu4 cu privire la consumul de

energie înregistrat în cei doi ani de folosire contunuă a orei de vară.  Studiul a concluzionat că , într-

adevăr, s-au înregistrat scăderi semnificative la nivelul consumului de energie electrică în cele două

luni suplimentare și deci,  merită prelungită perioada de folosire a orei de vară.5 Acest studiu este

printre singurele care susțin această practică și chiar dacă a fost imediat contestat, totuși este larg

citat în cadrul dezbaterilor cu privire la folosirea orei de vară.

În cadrul unui proces, cineva a cerut unei comisii un raport cu privire la acest studiu, iar acesta

este raportul NBS6 din anul 1976.7 Acest raport discută problemele studiului precedent și

concluzionează că, de fapt, economiile înregistrate în perioada respectivă sunt neînsemnate.8 Mai

mult, există voci recente9 care sugerează că, de fapt, folosirea orei de vară conduce chiar la mărirea

consumului de energie cu până la 4%, adică aproximativ 14 milioane de dolari cheltuieli

suplimentare, și asta numai în cazul unui singur stat american.10 Așadar folosirea orei de vară pentru

economisirea energiei electrice nu face o treabă prea grozavă chiar la nivelul funcției pentru care a

fost concepută de la bun început.

A fost adoptat la începutul secolului XX cu scopul clar de-a economisi energie și cu același scop

îl folosim și noi în prezent, dar cercetările de până acum conduc, mai degrabă, spre concluzia că

acest mod de economisire a energiei electrice nu este eficient. În timp ce există multe alte moduri,

mult mai eficiente, de a economisi energie electrică pe care le putem folosi în schimb. Acestea

variază începând cu educarea populației să economisească energie, continuând cu înlocuirea

becurilor clasice cu becuri economice și terminând cu folosirea surselor alternative de energie

3 Ibidem.
4 Daylight Saving Time Study, U.S. Departamen of Transportation, 1975.

http://a.abcnews.com/images/2020/DOT%20DST%20study.PDF
5 LAWSON L. L., May 24, 2001, vezi http://testimony.ost.dot.gov/test/pasttest/01test/Lawson1.htm [accesat

02 mai 2013].
6 National Bureau of Standards.
7 Review and Technical Evaluation of the DST Study, National Bureau of Standards, 1976

http://books.google.co.uk/books/about/Review_and_Technical_Evaluation_of_the_D.html?id=WidwtwAACAAJ&redir
_esc=y

8 Daylight Saving Time, http://www.webexhibits.org/daylightsaving/c.html
9 M. J. KOTCHEN și GRANT L. E., 2010
10 Statul Indiana, vezi: M. J. KOTCHEN și GRANT L. E., 2010

http://cbey.yale.edu/uploads/Environmental%20Economics%20Seminar/LawSeminar.pdf
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pentru alimentarea locuințelor. Aceste moduri de economisire a energiei electrice sunt mai dinamice

și eficiente, nu au efecte negative, se adresează oricărei regiuni de pe glob (spre deosebire de ora de

vară) și nu se exclud reciproc, în timp ce DST este un mod rigid și ineficient de economisire a

energiei. Deci, dacă scopul utilizării DST este economisirea de energie, ar trebui să încetăm să-l mai

folosim.

Dar pe lângă faptul că programul de economisire a energiei prin schimbarea orei nu este

eficient, principiul care stă la baza sa nu este valabil pentru toate țările. La Ecuator, de exemplu,

lungimea zilei și a nopții nu variază de-a lungul anului și o schimbare a orei în timpul verii ar fi

inutilă. Acesta este și unu dintre motivele pentru care multe tări nu au luat niciodată serios în

considerare trecerea la ora de vară. Astfel, dintre cele aproximativ 200 de state suverane

independente care există în prezent în lume,11 numai aproximativ 70 folosesc ora de vară12 și nici

măcar ele pe întreg teritoriul. Există state americane care nu acceptă decât parțial schimbarea orei,13

sau care acceptă date diferite de schimbare a sa,14 ori nu acceptă deloc.15

Asta ne aduce în fața unei alte probleme a folosirii orei de vară. Coordonarea comunicării online

între regiuni care folosesc fusuri orare diferite și care folosesc, sau nu, ora de vară. Să presupunem

că vrem să stabilim o video-conferință online cu trei companii internaționale care se găsesc în New

York, Londra și Sydney. Acest lucru este dificil pentru că primăvara Sydney începe prin a fi cu 11

ore înaintea Londrei, în timp ce New York este cu 5 ore în urmă. Apoi New York este primul care

trece la ora de vară, avansând ceasurile cu o oră și după două săptămâni Londra face la fel, iar peste

încă o săptămână Sydney încetează să mai folosească ora de vară, dând ceasurile cu o oră înapoi.

Așadar în trei săptămâni New York este cu 5 ore în urma Londrei, cu 4 ore și 5 iarăși. Sydney este

cu 11, 10 sau 9 ore înaintea Londrei, iar față de New York este cu 16 ore înainte, 15 sau 14. Iar

după șase luni toată încurcătura asta se reia.16

Și poate că aceste lucruri nu erau importante pentru cei care au decis adoptarea orei de vară la

începutul secolului XX, dar pentru noi reprezintă niște probleme reale. Nu numai pentru că

11 http://www.nationsonline.org/oneworld/countries_of_the_world.htm [accesat 02 mai 2013].
12 http://www.webexhibits.org/daylightsaving/g.html [accesat 02 mai 2013].
13 Exemplul paradigmatic este statul Arizona, unde există mai multe state autonome, unul în interiorul celuilalt

și așa ajungem la situația absurdă de a fi nevoiți să schimbăm ora de 7 ori pe parcursul a 100 de mile. Vezi
http://youtu.be/84aWtseb2-4?t=5m5s [accesat 02 mai 2013].

14 În anul 1965 în statul Minessota, orașul Mineapolis și “sectorul” Saint-Paul nu au putut decide de comun
acord în ce dată să se treacă la ora de vară și astfel au ajuns ca în interiorul aceluiași oraș să existe o diferență de o oră
între fusurile orare. Vezi http://www.webexhibits.org/daylightsaving/k.html [Minneapolis-St. Paul]. [accesat 02 mai
2013].

15 http://www.timeanddate.com/time/dst/2013.html [accesat 02 mai 2013].
16 Pentru exactitatea argumentului, am urmat îndeaproape exemplul lui CGPGrey de aici:

http://youtu.be/84aWtseb2-4?t=3m50s
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internetul ne facilitează comunicarea internațională, dar și pentru că ne bazăm pe tehnologie pentru

multe dintre activitățile cotidiene, iar schimbarea orei de două ori pe an crește riscul de-a strecura

erori în sistem. De exemplu trenurile Amtrak din Statele Unite, care toamna, când ceasurile se dau

înapoi, sunt obligate să staționeze o oră pentru a rămâne în programul stabilit; iar primăvara, când

ceasurile se dau înainte cu o oră, figurează ca întârziere pe care ele trebuie s-o recupereze cumva pe

parcurs.17 Un alt exemplu este cel al unui accident auto în care un om a for ucis pe o stradă unde

stropitorile gazonului erau programate automat să pornească la o anumită oră, dar datorită

modificării orei de vară, au pornit cu o oră mai devreme. Șoferul s-a putut apăra spunând că nu este

vinovat deoarece fără ora de vară, strada nu ar fi fost udă și accidentul nu s-ar fi întâmâmplat.18 Și

mai există încă o mulțime de alte cazuri în care schimbarea orei provoacă neplăceri și pagube.19

Costurile de tranzacție ale încetării utilizării DST sunt zero, deoarece nu s -a construit un sistem

în jurul acestei practici care ar urma să fie distrus ori periclitat; în fiecare an trebuie să verificăm

data la care se schimbă ora. Putem spune, cel mult, că pierdem economiile făcute cu ajutorul acestui

program, dar după cum am văzut nu este evident că se înregistrează asemenea economii, ba chiar se

înclină spre a se considera că acestea, fie sunt neînsemnate, fie nu există. În timp ce este evident că

provoacă neplăceri și chiar pagube. Așadar trebuie să încetăm să mai folosim programul de

economisire a energiei.

În concluzie DST a fost adoptat cu scopul clar de a economisi energie, dar nu este foarte eficient

la acest lucru. Folosirea acestui program implică niște costuri de tranzacție mari (confuzia care se

creează, scăderea productivității după schimbarea din primăvară). Avantajele în urma folosirii sale

sunt neînsemnate sau inexistente. În timp ce costurile de tranzacție pentru a înceta folosirea acestui

program sunt zero (nu se costă nimic să încetăm să-l mai folosim). Pe lângă asta, există alte moduri

mai eficiente și mai puțin costisitoare (la nivelul neplăcerii asociate cu utilizarea lor) de -a ne atinge

scopul avut în vedere prin folosirea orei de vară. Deci nu ar trebui să mai folosim acest program de

economisire a energiei.

17 http://www.webexhibits.org/daylightsaving/k.html [Amtrak].
18 http://www.webexhibits.org/daylightsaving/k.html [Manslaughter].
19 http://www.webexhibits.org/daylightsaving/k.html [Restul exemplelor].


