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• Cuestións clave en torno á 
mitigación do CC
• O 6IA do G3 do IPCC

• As nosas políticas climáticas na
encrucillada
• “Fit for 55”

• Libro branco de reforma fiscal



• A externalidade climática: 
inmensa, global, interxeracional
(e irreversible) 

• (Un problema esencialmente 
distributivo)

• Concertación internacional





Fonte: IPCC



• A Convención Marco da ONU 
sobre CC

• París (2015) vs Kioto (1997)

• Voluntarismo (CNDs) e 1.5ºC

• O “Clube climático” de 
Nordhaus



William Nordhaus, sobre o Acordo de París





Marxe de manobra decrecente



• 6º Informe de Avaliación IPCC
• Incremento de emisións até 2019: 

desigual, marxe extensivo

• Políticas climáticas máis fortes, pero 
desiguais (prezos carbono)

• Infraestruturas fóseis impedirán 
acadar o 1,5ºC

• Importancia xeralizada das 
actuacións de demanda



• 6º Informe de Avaliación IPCC
As opcións de mitigación que costan menos de 
100 US$ por tonelada de CO2 poderían reducir 
as emisións mundiais de GEI no menos a metade
do nivel de 2019 en 2030. 

O PIB global segue crecendo nas traxectorias
modelizadas pero é mais baixo en 2050 con 
respeito a sendas sen mitigación.

O beneficio económico global de limitar o 
aumento de temperatura a 2ºC supera ao custo
da mitigación na maior parte da literatura



Fonte: Sandbag



https://n9.cl/ytdlg

https://n9.cl/ytdlg


Mitigación:

• ‘Oferta’, renovables e +

• ‘Demanda’, comportamiento 
e eficiencia enerxética

• Captura de GEI



As políticas públicas:

• Regulacións convencionais

• Prezos de carbono

• Información

• Aproximacións ‘voluntarias’



Por qué prezos por contaminar?
• Prezos finais reflicten custos

sociais (PCP)
• Custo-efectividade
• Promoven innovación
• Mudan entorno: Investimento 
• Obteñen recursos públicos:

• Compensacións distributivas
• Financian cambio de modelo

Facilitan
Transición



Fonte: Banco Mundial



E funcionan!    
do Reino Unido 

a Galiza



Prezos internos de carbono existentes



Por qué non se adopta eficiencia 
enerxética?
• (Pouco ‘atractiva’ para políticos) 
• Prezos enerxéticos inaxeitados

• Falta de información
• Problemas principal-axente
• Acceso a capital



que só pode resolverse cun paquete de políticas ...

https://n9.cl/xmso

https://n9.cl/xmso


https://n9.cl/2f698

https://n9.cl/2f698


Dobre clave: Innovación e Investimento
• Políticas explícitas (e implícitas) de innovación

• Learning by doing ou learning by research?

https://n9.cl/zsoy
(14-08-2009)

https://n9.cl/zsoy




Entorno global das políticas climáticas:

• Luces da administración Biden

• China e Xapón acordan obxectivos
ambiciosos a 2050/60. Dúvidas en India

• A pandemia pode ter efectos perniciosos 
nos PVD, con implicacións para 
captación de carbono 

• A guerra da Ucrania, un game changer?



A acción climática da UE:
• 1990s, 20-20-20 e a folla de ruta a 2050

• O paquete a 2030: -40% CO2 (-55%), 27% 
(30) Renovables, 27% (32.5) Eficiencia 
Enerxética, 15% interconexións

• EU ETS e División de Esforzos (Effort
Sharing)

• Fit for 55



Fit for 55:
• Por qué?

• Cómo:

• Reforma dos instrumentos existentes: 
Fiscalidade enerxética, EU ETS (transporte 
e edificación), etc.

• Axuste de carbono en fronteira

• Transición xusta



España:
• Quebrando inercias: PNIEC e Lei de 

Cambio Climático

• Desaxuste entre obxectivos e medios: o 
fracaso da fiscalidade ambiental



FISCALIDADE
AMBIENTAL



• Filosofía do capítulo ambiental
• Obxectividade

• Non ás “vacas sagradas”

• Non ao “fundamentalismo”

• Aproximación común

• Compensacións



• Diagnóstico





• Areas prioritarias:
• Electrificación sostible
• Movilidade compatible coa 

transición ecolóxica
• Aumento de circularidade
• Incorporación de custos

ambientais asociados ao uso da 
auga



















Conclusións
• CC: un grande problema de difícil 

solución, con moitas aristas, e no que a 
ciencia económica é crucial

• As políticas públicas correctoras son 
fundamentais, especialmente ‘prezos’

• Os esforzos internacionais de 
concertación son insuficientes 



• A UE conta con políticas ambiciosas e 
sofisticadas pero con grandes desafíos 

• Unha inercia de décadas fará máis
difícil e custoso o progreso de España á 
descarbonización

• A pandemia e a crise ucrania poden 
actuar de catalizador ou retrasar a 
transición
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