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IPCC en Vigo 



Cambio Climático: Aspectos Básicos 
n  Sólidos fundamentos científicos 

q  Impactos: atribución e eventos extremos 
q  Incertidumes 

n  O papel da Economía: eficiencia e equidade 
n  A Externalidade ‘perfecta’ 
n  Políticas correctoras 

q  Mitigación 
q  Adaptación 
q  Xeo-enxeñaría 



Problemas para actuar 
n  Custos hoxe e beneficios futuros 
n  Problema global en contribucións e impactos 

q  ‘Free rider’ 

n  Incertidume 
n  Stock vs Fluxo 



Aproximacións Globais 
n  IPCC 
n  Convención Marco 

q  COPs 
q  Protocolos/acordos 

n  O fracaso de Kioto 
n  Post-Copenhague 

q  Xeneralidade 
q  Abaixo/arriba 
q  Voluntarismo 
q  Correccións distributivas 



O Acordo de París 
n  Contribucións Nacionais Voluntarias 
n  Verificación 
n  Flexibilidade (axuste a 2ºC) 
n  Axustes distributivos en mitigación e Fondos 
n  Valoración 

q  Un paso adiante, pero non está claro que sexa efectivo 
q  Clave: Políticas nacionais 
q  Clubes climáticos: Máis efectividade e menos presión sobre 

competitividade 



Qué Políticas Nacionais? 
n  (Adaptación: Pública e Privada) 
n  Mitigación 

q  Oferta (Renovables) 
q  Demanda (Eficiencia enerxética) 
q  Captura de carbono? 

n  Instrumentos 
q  PREZOS, Investigación 
q  Estándares, educación, etc. 

n  Distribución 
q  Contribucións voluntarias 
q  Fondos 
q  Transferencia tecnolóxica 



Folla de Ruta 
n  2030 pico global de emisións 
n  2050 Descarbonización do mundo desenvolvido 
n  Segunda metade de século: Neutralidade de emisións 

(captura?) 



Barreiras ao progreso global 
n  Gañadores e perdedores 
n  Deixar reservas probadas baixo terra: Destrución de valor 
n  Recursos para a transformación enerxética: Lock-in 
n  Preferencias dos cidadáns 
n  A transformación do mundo emerxente: Stern vs China 



España 
n  Dentro da política climática da UE 
n  Vulnerabilidade importante 
n  Grandes potenciais de eficiencia enerxética 
n  Prezos: fiscalidade enerxética 
n  Renovables: Desplegue custo-efectivo e Investigación 
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