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4. FACTORS SOCIOECONÒMICS QUE
INFLUEIXEN EN L’ECONOMIA VERDA

L'evolució tecnològica dels països desenvolupats i les seves àmplies possibilitats per
transformar l'entorn, que s'han anat incrementant de manera accelerada en les últimes
dècades, han fet evident la necessitat d'adoptar punts de vista a nivell planetari que
contemplin l'anàlisi de la situació mediambiental.

Amb l'objectiu de trobar una solució global per als problemes ambientals i assegurar
sosteniblement els recursos naturals per a les futures generacions, un ampli nombre
d'organismes internacionals i agències governamentals han estat treballant junts per a
la promoció de polítiques de protecció ambiental i conscienciació.
És en la dècada dels 60 quan per primera vegada a nivell mundial es manifesta la
preocupació per la problemàtica ambiental global en la Conferència Mundial i després
informe del Club de Roma "Els límits del creixement" (1968). Un grup de 35 científics,
polítics i investigadors de 30 països es reuneixen per parlar dels canvis que s'estan
produint en el planeta degut a accions humanes, i es comparteix la creixent
preocupació pel creixement accelerat, el consum il·limitat de recursos, l'expansió
d'ocupació del sòl i les modificacions de l'entorn natural que estan afectant la societat.
Un dels punts principals de denúncia en l'informe és el deteriorament del medi ambient
físic. Malgrat les conclusions de l'informe, amb el convenciment que el futur de la
humanitat està encara per determinar, i que és possible evitar les actuals i previsibles
catàstrofes i reconèixer que tot ha estat producte de formes equivocades de governar
el món, se celebra a Estocolm la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi
Humà, de la qual sorgeix la Declaració d'Estocolm (1972), que va introduir en l'agenda
política internacional la dimensió ambiental com condicionament i limitant del model
tradicional de creixement econòmic i de l'ús dels recursos naturals.

També s'elabora un Pla d'Acció per posicionar-se, de manera efectiva i urgent, davant
els progressius problemes ambientals i es destaca que per al desenvolupament
econòmic del món sencer es necessària la protecció i millora del medi ambient. En els
principis 3 i 6 es promou la invenció, la creació i el progrés, i es remarca la necessitat
de reorientar les nostres accions atenent les conseqüències que puguin tenir per al
medi.

Amb el pas del temps, podríem dir que es va avançant en la progressiva implantació
de mesures correctores; no obstant, es requereix que això sigui un desig urgent dels
pobles de tot el món i un compromís adquirit per tots els governs.

En la Conferència de Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
(1992), les iniciatives de la qual es reflecteixen en la Declaració de Rio, un dels tres
camps de treball va ser “la lluita per a la conservació i defensa de la Naturalesa i del
Medi Ambient”; en el seu principi 15 s'estableix que, “amb la finalitat de protegir el
medi ambient, els estats haurien d'aplicar àmpliament el criteri de precaució conforme
a les seves capacitats. Quan hagi perill de danys greus o irreversibles, la falta de
certesa científica absoluta no hauria d'utilitzar-se com a raó per postergar l'adopció de
mesures eficaces en funció dels costos per impedir la degradació del medi ambient”.
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També es reconeix que el desenvolupament sostenible és la “producció
econòmicament viable d'un bé o servei produint el mínim impacte ambiental i social,
preservant els recursos per a les pròximes generacions”. D'igual manera, s'assoleix un
acord per a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que
més tard en el Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic (2008 - 2012) obligarà a dur a
terme moltes accions pendents per assolir la disminució de les emissions de gasos
efecte hivernacle.

Aspectes com la construcció sostenible, l'eficiència energètica dels edificis i dels
processos industrials, la millora de la gestió dels residus, l'aprofitament de
combustibles alternatius en el transport o les accions de reducció d'emissions en
l'agricultura i la ramaderia, són temes que comencen a plantejar-se i que seran
obligatòriament protagonistes en els pròxims anys per poder complir els objectius de
Kyoto.

La preocupació per la càrrega que exerceixen les activitats humanes i els nivells
sostenibles que s'han superat, segueix en augment. La Declaració de Johannesburg
(2002) entorn el tema planteja que, actualment, “l'economia humana està utilitzant
molts recursos crítics i produint residus a un ritme que no és sostenible. S'esgoten les
fonts. Els albellons s'omplen i en alguns casos es desborden”. Les elevades taxes de
producció no són necessàries i podrien reduir-se mitjançant canvis tècnics, distributius
i institucionals, fins i tot millorant la qualitat de vida mitjana de la població mundial.

La situació descrita ens indica que el model econòmic de producció i consum implica
elevats impactes mediambientals. La teoria econòmica sap que té una “fallada de
mercat” i intenta solucionar-la; a tal efecte, el sector públic determina que el sector
privat ha de compensar aquesta deficiència mitjançant algun mètode, tenint en compte
les externalitats que el sector privat obvia. El discurs de l'economia neoclàssica i la
keynesiana, encara en vigor en molts àmbits, es basa essencialment en les teories
que permeten mantenir o arribar a un major PIB, més creixement i més consum, que
és el que constitueix el seu criteri de millor benestar. No obstant això, el creixement
econòmic té costos socials i ambientals en ocasions molt marcats.

4.1. L’economia ambiental i els impactes ambientals

El problema mediambiental és percebut per la societat només quan afecta directament
la salut i/o quan en la societat es produeixen una sèrie de condicionaments. El
condicionant més important és posseir una renda prou alta, que permeti generar una
necessitat de benestar amb l'entorn natural, que hagi cobert les necessitats bàsiques
mínimes, i que hagi facilitat l’accés a cert nivell cultural. Aquestes circumstàncies,
juntes, fan que la percepció de l'impacte ambiental sigui prioritària per a la societat, i
que aquesta emprengui accions per solucionar-lo. Degut al fet que el sistema
econòmic capitalista considera els impactes ambientals com factors externs a
l'economia (externalizació dels impactes ambientals), la societat actua per prevenir-los,
mitigar-los i corregir-los a través de les seves corresponents institucions
(administracions), les quals actuen com a salvaguarda del bé comú.

Per tant, podem determinar l'existència d'uns factors socials fonamentals, necessaris
per al desenvolupament de l'economia verda a nivell general, que són els següents:

a) Un nivell de renda que permeti cobrir còmodament les necessitats bàsiques:
energia, alimentació, aigua, habitatge.
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b) La presència d'un impacte mediambiental de caràcter local o percepció d'un impacte
de caràcter global (per exemple, el cas del canvi climàtic).

c) Un determinat nivell d'educació i cultura.

d) Una estructura social consolidada mitjançant l'existència de mecanismes de
participació, com ara associacions, etc.

Els factors econòmics determinants per al desenvolupament d'aquests tipus d'activitats
econòmiques són:

a) La presència de sectors econòmics i/o socials que produeixin impactes
mediambientals.

b) Una economia suficientment diversificada.

El factor institucional fonamental per tal que es desenvolupin les activitats
econòmiques lligades als impactes ambientals, és:

a) L'existència de la democràcia com a vehicle de les inquietuds i la consciència social.

Les úniques activitats econòmiques ambientals que es troben subjectes a les lleis del
mercat, i per tant connecten directament la dimensió social amb l'econòmica (demanda
d'un determinat tipus de producte i la consegüent oferta d'aquest), són l'agricultura i
ramaderia ecològiques i, en general, la fabricació, distribució i comercialització de
productes ecològics (reciclats, etc.), el desenvolupament dels quals depèn de factors
complementaris als comentats anteriorment.

Així, des del punt de vista de la dimensió social, la conscienciació en temes
mediambientals, no exclusivament de caràcter local, és fonamental per al
desenvolupament del mercat i, per tant, de les activitats econòmiques relacionades. I
està també íntimament lligat al nivell educatiu-cultural de la població.

4.2. Responsabilitat ambiental

Davant els alts costos socials i ambientals d'algunes activitats, existeix la preocupació
general de les administracions públiques de definir tècniques complementàries
d'intervenció, tornant la vista als instruments econòmics i, dintre d'ells, a la idea d'un
impost corrector. La fiscalitat ambiental ha de perseguir el canvi d'actituds dels agents
econòmics mitjançant l'establiment de taxes, impostos i contribucions especials, tot
induint a la consciència ambiental i al seu enfocament com un guany més que com
una obligació. Els impostos ambientals, per tant, han de reduir la contaminació i tenir
alhora beneficis econòmics a causa de la disminució en les despeses. Actualment,
solen ser dels següents tipus:

• Sancions ambientals: Són mesures correctives aplicades després que s'ha
produït la contaminació, també conegudes com el principi de “qui contamina,
paga”. La reparació s’intercanvia per un import monetari.
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En molts casos, el dany de reputació pot ser major fins i tot que l'import monetari de la
sanció. Aquesta mesura no és molt efectiva perquè no té efecte preventiu i no indueix
a una consciència ambiental, sinó més aviat a crear un model cultural associat a
l'evasió de pagaments. No s'observa un suficient augment d'incentius a la innovació
tecnològica arribats a través dels enfocaments normatius coercitius.

• Ajudes o subvencions: Aquests procedeixen d'ingressos del mercat. El
contribuent paga per ajudar al canvi tecnològic, a la orientació cap a
tecnologies més eficaces o eficients sota el prisma dels danys al medi. En
aquesta categoria es troba el reemborsament (per exemple, el punt verd en
envasos). També se citen aquí els permisos d'emissió: per exemple, el mercat
del CO2. L'administració estableix un nivell màxim de contaminació en la zona,
s'estableixen drets d'emissió per subhastes. Si una empresa contamina menys
de la mitjana establerta li sobraran drets que podrà vendre. En Estats Units i
Londres ja existeixen permisos d'emissió negociables. Els països de la Unió
Europea crearan en breu un o diversos mercats d'emissió.

Des de les últimes dècades els impostos o gravàmens han avançat i produït una sèrie
de reformes fiscals introduint sistemes que protegeixen més eficaçment el medi. En
Espanya s'han anat creant alguns tributs ambientals (taxes per escombraries,
impostos energètics –carburants, sobre transport, eco-taxes d'algunes comunitats) de
tipus indirecte sobre aquelles activitats, productes o serveis que resulten perjudicials
per a l'ambient. Aquests tributs obeeixen fonamentalment a raons recaptadores. A
diferència d'Espanya, en el Nord d'Europa s'ha optat per la utilització d'una política
coercitiva mitjançant l'establiment de càrregues més que de taxes.

En aquest sentit, tota valoració ha de basar-se en estudis aplicats per a cada tipologia
en qüestió, de manera que els efectes distributius puguin ser correctament dirigits i
observats. Durant la dècada dels vuitanta s'observen les primeres aplicacions serioses
d'instruments fiscals per a la protecció del medi, d’entre les quals destaca la imposició
ambiental en les economies desenvolupades. En la dècada dels noranta, l'argument
ambiental es va convertir en un criteri emergent de reforma fiscal en els països
desenvolupats.

4.3. El mercat ambiental, nous productes i noves visions de l'economia

La societat està cada vegada més sensibilitzada respecte als temes mediambientals
degut als anys de formació i sensibilització ambiental que han transcorregut i per
alguns episodis extrems de degradació ambiental que ha sofert, i que ajuden a generar
consciència de la importància d'actuar amb criteris de sostenibilitat. Per aquest motiu
creix la demanda de productes ecològics o amb millors característiques ambientals;
igualment, moltes empreses, ja sigui perquè veuen el medi ambient com un element
de competitivitat o per exigències del mercat, segueixen fent inversions per millorar el
seu procés productiu.

La introducció de la variable ambiental en la indústria és un element positiu de
competitivitat, que a més identifica noves necessitats i, per tant, l’aparició de noves
activitats productives i de serveis, la qual cosa genera un nou sector d'activitat que
estimula noves inversions, impulsa el creixement econòmic i suposa un jaciment de
llocs de treball.
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El mercat ambiental està conformat per una demanda de béns i serveis que no és
circumstancial en el temps sinó que forma part de les necessitats de la societat i les
empreses. Aquest mercat, que a poc a poc s'ha anat consolidant, requereix d'una
anàlisi general i de la identificació d'aspectes rellevants en la seva anàlisi.

En els últims anys s'ha constatat una creixent sensibilització dels consumidors
respecte a les conseqüències de les seves decisions de compra sobre el medi
ambient, en general, i sobre la seva salut, en particular. Així mateix, el consumidor
disposa d'una major referència bibliogràfica i capacitat d'elecció en el lloc de compra.
Aquests factors, entre d’altres, han contribuït a què la producció i consum de productes
que protegeixin el medi ambient estigui creixent de forma exponencial. “La societat ja
no està disposada a renunciar a la idea de gaudir d'un medi ambient de qualitat i
aquest fet té una resposta empresarial” (Fundació Fòrum Ambiental, 2006). D'altra
banda, és evident que l'elevat creixement demogràfic que es pugui donar en els
pròxims anys farà incrementar la demanda d'alguns serveis ambientals per cobrir
necessitats bàsiques, com per exemple la recollida i gestió de residus o la depuració
d'aigües.

Addicionalment, les noves normatives i la posada en pràctica de la normativa ja
existent generen de vegades la necessitat de nous productes i serveis. Igualment,
signifiquen noves exigències que les empreses han d’incorporar als seus processos
industrials.

Es fa necessari definir en consens quins sectors d'activitat conformen l'economia verda
per millorar el coneixement de les dades del sector i el seu abast, ja que les empreses
que es dediquen al medi ambient es troben en sectors absolutament transversals de
l'economia.

Es pot preveure de forma optimista per als pròxims anys la posada en pràctica de
polítiques mediambientals en l'administració pública i en l'empresa, però encara està
per veure com aquestes polítiques dinamitzen el sector de l'economia verda, i quina
resposta és capaç de donar aquesta per satisfer la demanda interna de béns i serveis
en un context de mercat europeu i d'economia globalitzada.


