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• Costos d’actuar vs costos de no-actuar 

• Països més empobrits, països més vulnerables 

• Negociacions internacionals, l’interès real 

• La dependència energètica condiciona la política 

monetària 

• La dependència energètica condiciona la balança 

comercial 

Idees a desenvolupar 
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Es necessita una inversió equivalent a l’1% 

del PIB mundial per a mitigar els efectes del 

canvi climàtic i que de no fer-se aquesta 

inversió el món s'exposa a una recessió  del 

5% del PIB global que en el pitjor dels 

escenaris podria arribar a ser del 20% 

Informe Stern 2006 



A UE l’Informe PESETA 



CC i evolució del benestar a EU 
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Sequera a Califòrnia 



Sequera a l’Àfrica 
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Impacte del CC a les 

assegurances 



• Costos d’actuar vs costos de no-actuar 

• Països més empobrits, països més vulnerables 

• Negociacions internacionals, l’interès real 

• La dependència energètica condiciona la política 

monetària 

• La dependència energètica condiciona la balança 

comercial 

Idees a desenvolupar 



Evolució preu barril Brent 



Curva de Phillips 



• Costos d’actuar vs costos de no-actuar 

• Països més empobrits, països més vulnerables 

• Negociacions internacionals, l’interès real 

• La dependència energètica condiciona la política 

monetària 

• La dependència energètica condiciona la balança 

comercial 

Idees a desenvolupar 



España 2015: 

Dèficit comercial  
 

– 24,173 M€ 

Saldo net importacions 
productes energètics 
 

27.417 M€ 
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