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La part submergida de l'iceberg del canvi climàtic

El canvi climàtic és, en bona part, conseqüència d'u n 
desenvolupament econòmic i demogràfic sense precedents, 

possibilitat per l'ús massiu dels combustibles fòssils



Des de 1950, l’ home de l'hidrocarbur ha multiplicat 
per cinc el seu consum energètic ...



La població mundial s'ha multiplicat per més de dos 
des de 1950 i les previsions apunten a un increment 

proper al 40% per 2050 ...

“Shell Global Scenarios to 2025”



La història ens demostra que l'augment de la 
riquesa i benestar de la població requereix un 

augment del consum energètic ...

“Shell Global Scenarios to 2025”

GE=GE



J. P. Richards, Geoscience Canada, v.35, nº 1, 2008

El creixement demogrà fic i econòmic                               
de l' home de l'hidrocarbur ha escalfat el planeta



CO2 = renda per càpita ( PIBi/Pi) * població (Pi)                                     

* intensitat energètica (Ei/PIBi) *  factor d'emissió (CO2i/Ei) 

Identitat de Kaya

Resumint...



Les previsions en l'horitzó del 2030...                                                    
més carbó, més petroli i més gas natural

AIE, WEO 2008

2006-2030: + 1.6% year
Oil + gas + coal: 80% 2030



El centre de gravetat del consum es desplaça als 
països en desenvolupament: la Xina, l'Índia... ..

AIE, WEO 2008

Xina i l'Índia: 
51% de 

l'increment de 
la demanda 

mundial 
d'energia 
primària 

2006-2030

No-OCDE:                                          
87% de l'increment 

demanda global. 
La seva participació

en la demanda global 
d'energia primària 

passa del 51% al 62%



No ens precipitem a buscar culpables:                           
demanda energètica per càpita 2030

AIE, WEO 2008



Quines energies primà ries impulsaran                                 
el creixement de les grans demografies?

AIE, WEO 2008



Emissions de CO 2 per combustible i regió
a l'Escenari de Referència

AIE, WEO 2008

2006-2030              
CO2 + 45%

97% no OCDE



AIE, WEO 2008

Emissions de CO 2
vs. creixement econòmic i demogràfic



CO2 = renda per càpita ( PIBi/Pi) * població (Pi)                                      

* intensitat energètica (Ei/PIBi) *  factor d'emissió (CO2i/Ei) 

Identitat de Kaya

Què podem fer?



CO2 = renta per cápita ( PIBi/Pi) * población (Pi)                                    

* intensidad energética (Ei/PIBi) *  factor de emisión (CO2i/Ei)

Identitat de Kaya

L'opció radical



CO2 = renta per cápita ( PIBi/Pi) * población (Pi)                                 

* intensidad energética (Ei/PIBi) *  factor de emisión (CO2i/Ei)

Identitat de Kaya

L'opció reformista



Energia                              
(s. subministrament)

Ecologia Economia

No hi ha una “bala de plata"
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Renovables  
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C.f. “ nets”

Incentius  
Dissuasió

Costos íntegres

R+D

Cercar l'equilibri entre les 3 "és" ...
Integrar política energètica amb les polítiques econ òmiques, 

ambientals, de seguretat, afers exteriors i de R + D



El somni reformista ...

Newsweek, 6-13 September 2004



... implica una revolució energètica



Raons per posar-se en camí (1)



Raons per posar-se en camí (2)

October 30, 2006



Raons per posar-se en camí (3)

SCIENCE,                        
21 November 2008, 

Vol 322





Raons per posar-se en camí (4)

At $100 oil OPEC could potentially 
buy Bank of America in two 
months worth of production, 

Apple Computers in two weeks 
and GM in just 6 days. It would 

take less than three years of 
production for OPEC to own 20% 

(which essentially ensures a 
voting block in most 

corporations) of every S&P 500 
company.

In order to avoid OPEC’s economic 
hegemony consumers should do 

their utmost to strip oil of its 
power, to turn it from a strategic 

commodity into just another 
commodity.



KAL's cartoon, Jan 8th 2009, The Economist

Cavallers, ja saben quina 
és la meva postura!!

Raons per posar-se en camí (5)



(6) El futur del carbó no és negre, però ¿serà net?



Accés a l'energia

Seguretat i fiabilitat del subministrament

Eficiència en costos

Eficiència en recursos

Acceptabilitat

Canvi de prioritats?

La piràmide de Maslow per l'energia i el desenvolupame nt



Newsweek , 3-11-2008


