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Alternatives en politica clilllatica

E
lsdies3,4i5dejunyva
tenir Hoc a Barcelona
l'octava edicio de la Car-
bon Expo, la fira mundi-
al dedicada a l'economia

del canvi climatic. Aquest esdeveni-
ment ens permet copsar l'estat
d'opinio del sector privat respecte
de les politiques climatiques irefle-
xionar-hi. Eis qui seguim de prop les
negociacions internacionals de can-
vi climatic hem vist com, progres-
sivament, importants empreses en
l'ambit de l'energia 0 la industria
tradicional passaven de veure
aquestes negociacions com una
amena~a a la seva competitivitat a
entendre-Ies com una oportunitat.
Aixo es aixl perque tenien l'espe-
ran~a que, de mica en mica, s'acon-
seguiria establir un marc regulador
cornu que anivellaria les condicions
de competitivitat en l'ambit dels
preus de les emissions de dioxid de
carboni CCOz),jafos mitjan~antta-
xes 0 expandinti coordinantinstru-
ments com el mercat de permisos
de contaminacio actualmentvigent
ala UE Caixoes una altra discussio
que mereix un article a part).

Paradoxalment, pero, els governs
han anat defugint cad a vegada mes
la idea de compromisos compartits
i d'un acord global i vinculant que
doni continu'itat a l'actual Protocol
de Kyoto; aixo es particularment
greu perque sense un acord
d'aquesta mena no podem esperar
cap reduccio significativa de les
emissions, simplement perque
qualsevol altra alternativa no ens
permetria ser gaire optimistes. Per
exemple, el desenvolupament de
politiques unilaterals de reduccio
d'emissions per part d'un grup re-
dui:t de paYsos"compromesos amb
el clima" podrien resultar en un in-
crement efectiu del preu associat a
les emissions, pero suposarien una
perdua de competitivitat d'aquests
paYsos enfront d'altres que no les
adoptessin. Evidentment, qualsevol
empresa exportadora tindria por
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d'un escenari d' aquesta mena. I ai-
xo es el que esta passant actual-
ment: la UE ha desenvolupat el pa-
quet d'energia i clima mentre que
altres paYsosi regions del mon sem-
bIen no fer-hi gran cosa.

D'altra banda, Iamajoria dels go-
verns podrien implementar politi-
ques de reduccio d'emissions relati-
vament laxes, sent poc exigents amb
les empreses que utilitzessin com-
bustibles fossils 0 tecnologies poe
eficients i alhora oferint subsidis a
les energies renovables. En aquest
sentit, molts estudis assenyalen que
els subsidis ales renovables en ab-
sencia d'una politica sobre el preu
deI·C02 pot comportar un incre-
ment de les emissions perque els
emirs del petroli poden reaccionar-
hi incrementant l'extraccio de cru
per la por a l'expansio de les ener-
gies netes i per evitar que aquestes
ultimes substitueixin els combusti-
bIes fossils massa de pressa. Evi-
dentment, a moltes empreses els
agraden eis subsidis pero aixo no ga-
ranteix la seva efectivitat en termes
de reduccio d'emissions.

Finalment, podria succeir que els
consumidors iIes empreses pren-
guessin mesures voluntaries per re-
duir les emissions. Pero d'aquesta
alternativa tampoc en podriem es-
perar gaire perque eis consumidors
ambientalment conscienciats son
una minoria i perque Ies empreses
estan molt limitades per la compe-
tencia nacional i internacional i per

la creacio de valor Camb l'objectiu
d'obtenir finan~ament per part
d'inversors i bancs). Com va fer no-
tar Milton Friedman, premi Nobel
d'economia, "l'unic n,egoci per als
negocis es el negoci". Es cert que al-
guns de consumidors i empreses sl
que apostaran decididament per
creixer 0 consumir menys, pero fins
i tot en aquest cas un efecte rebot
sobre elconsumd'energiaide com-
bustibles fossils no seria descarta-
ble. Un pot ser consequent a casa i
despres, inconscientment, invertir
l'estalvi deis diners associats amb
l'estalvi d' energia en un viatge en
avio 0 en altres productes i serveis
que facin servir energia provinent
de combustibles fossils.
Aquestes tres alternatives ens

semblen pac efectives a l'hora
d'abordar el canvi climatic, un pro-
blema que esta determinat peilliu-
re acces a un be cornu i global, l'at-
mosfera, i que per tant requereix
una institucio global per fer-hi
front. Iniciatives de caracter naci-
onal per l'eficiencia energetic a 0 la
promocio d'energies renovables
son necessaries pero cal que siguin
estimulades per un increment del
preu de l'energia bruta i per preus
relativament mes baixos de l'ener-
gia neta. Un canvi substancial en els
preus relatius de l'energia transfor-
maria l'economia global fins al punt
en que tots els productes i serveis
reflectirien les emissions directes i
indirectes de CO2 generades durant
el seu cicle de vida. Tan sols alesho-
res consumidors, empreses i inver-
sors no podriem escapar del control
public de les emissions. Com de-
mostrala Carbon Expo, moltes em-
preses estan preparades per a un
mon on el CO2 tingui un preu cada
vegada mes elevat. Ara cal que els
governs -i per tant els votants- de-
mostrin que tambe estan compro-
mesos i que assumeixen Ies respon-
sabilitats necessaries per afavorir Ia
transicio cap a una 1'ocietat menys
addicta als combustibles fossils.
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