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El benestar de què gaudeix la societat moderna és fruit 
de la seva història, però sobretot dels augments obtin-
guts en la productivitat. La humanitat ha anat fent el 
camí de millora a cop de salts. Des de la descoberta 
del foc fi ns a la implantació massiva d’Internet hi ha un 
seguit de descobriments que han possibilitat millores 
substancials en la productivitat que a la fi  s’han con-
vertit en més riquesa i més benestar. Els grans salts al 
llarg de la història han estat la descoberta del foc, l’ús 
de la roda, el domini de l’energia i la massifi cació de la 
informació.

■ BENESTAR I PRODUCTIVITAT

L’impacte de la descoberta del 
foc a la prehistòria va permetre 
als nostres avantpassats més re-
mots millorar la seguretat, gaudir 
de calor per protegir-se del fred 
i menjar millor, fet que va tenir 
conseqüències en un allargament 
de l’esperança de vida. La roda 
va ser descoberta a Mesopotàmia 
uns 3.500 anys aC, va arribar a la Xina cap a 2.800 
anys aC i a Egipte uns 1.500 anys aC. L’ús de la roda 
va ser essencial en la difusió del transport, cosa que 
canvià les relacions econòmiques dels homes.

Examinant el guany simple de productivitat de la 
humanitat podem veure, a títol d’exemple, el cost a 
preus d’ara de construir la piràmide de Keops tal i com 
es va fer llavors a Egipte, com s’hauria fet després d’ha-
ver conegut la roda, i després de la revolució industrial, 
tal com ho faríem ara. En el temps dels egipcis, el cost 
de construir la piràmide movent els blocs amb corrons 
de fusta i amb palanques seria d’uns 18.000 milions 

d’euros. El descobriment de la roda milloraria aquest 
cost fi ns uns 1.800 milions d’euros i l’ús de l’energia 
i la mecanització derivada de la revolució industrial 
rebaixarien aquest cost fi ns uns 180 milions d’euros. 
En defi nitiva, la història de la humanitat ha permès en 
aquest exemple un guany en productivitat de 100 vega-
des, les primeres 10 van passar des de l’any 3000 aC 
fi ns a mitjan segle XIX i les altres 10 des del segle XIX 
fi ns ara. El guany de productivitat és una funció qua-
dràtica del temps en la història.

Podem ara observar el gran 
salt del segle XIX, la revolució 
industrial, arran del control de 
l’energia. El descobriment del va-
por va permetre mecanitzar la so-
cietat i modernitzar-la. El domini 
de l’energia va ser el salt princi-
pal en aquest procés de millora 
de productivitat. Si la roda va 
permetre traspassar part del tre-
ball humà als animals, l’energia 
va permetre transferir aquest es-
forç a una màquina, i ara podem 

transferir part del treball mental als ordinadors, també 
gràcies a l’energia elèctrica.

■ EL PREU DE L’ENERGIA

Per observar la importància de l’energia en aquest 
guany de productivitat imaginem ara que volem pujar 
un pes de vint quilos a una altura de 500 metres. Si el 
pes el carreguem a la motxilla d’una persona, aquesta 
tardarà una hora a fer el treball. Si ho mesurem a preu 
de salari mínim el cost serà de 5,85 €. Si ara hi posem 
un mecanisme de politja amb un cable i un torn, ac-

«SI LA RODA VA PERMETRE 

TRASPASSAR PART DEL 

TREBALL HUMÀ ALS 

ANIMALS, L’ENERGIA VA 

PERMETRE TRANSFERIR 

AQUEST ESFORÇ A UNA 

MÀQUINA»

Pepa L. Poquet. Aigua, 2012. Arxiu digital (captures de fotogrames de pel·lícula analògica de 16 mm i S-8). Dimensions variables.

 Núm. 73 MÈTODE 41

QUÈ PASSA AMB L’ENERGIA?

CAP A LA SOCIETAT DE L’ABUNDÀNCIA FRUGAL

Jooan VVila

El control de l’energia ha permès a la humanitat progressar fi ns arribar a l’actual modernització 
de la societat. No obstant això, el nostre consum energètic present, i la nostra dependència dels 

combustibles fòssils, fa més necessària que mai una refl exió sobre el nostre model per a caminar cap 
a una efi ciència i una utilització més justa de les primeres matèries.

 



m
o

n
o

g
r

à
fi 

c
l
a
 f

o
r

ç
a
 d

e
l
 m

ó
n

cionats per un motor elèctric, el cost de l’energia serà 
de 0,0065 €. El guany obtingut serà de 660 vegades i 
aquella persona podrà destinar el seu temps a fer una 
altra feina. El mateix exemple el podem posar en els 
desplaçaments a peu o en vehicle i així successivament. 
Cada salt és un guany de productivitat, cada revolució 
tecnològica obliga a l’organització social a refer les rela-
cions de treball, oblidant feines que queden resoltes pel 
guany tecnològic per cercar-ne de noves.

El carbó fou la clau de la revolució industrial, va 
permetre mecanitzar tota la indústria, majoritàriament 
la tèxtil. A partir d’aquí la transformació de la societat 
des del punt de vista organitzatiu fou profunda. Però 
va ser sobretot arran la descoberta del petroli i la seva 
difusió a partir dels anys 1970 
quan les transformacions van ser 
defi nitives. El domini del petroli 
va possibilitar l’ús d’una energia 
en estat líquid, fàcil de transportar 
i aplicar, amb una elevada densitat 
energètica. Altrament era un com-
post que facilitava el naixement de 
nous components químics i farma-
cèutics, com els plàstics.

Gràcies a la mecanització, en 
augment durant anys, els desco-
briments de nous pous de petroli 
superaven amb escreix els incre-
ments de la demanda de la societat, 
fi ns que això va deixar de ser així fruit d’una demanda 
que no ha frenat. La globalització com a nova forma 
de relacions econòmiques entre països (procés que ar-
renca en la dècada dels anys noranta) obre la porta al 
consum a nous consumidors que augmenten la xifra des 
dels 1.200 milions que hi havia llavors fi ns als 3.000 
milions actuals. La demanda de matèries primeres ex-
cedeix en gran quantitat les possibilitats d’extracció i, 
si bé en el segle XX els preus de les matèries primeres 
havien tingut caigudes del 48%, l’arribada de nous con-
sumidors ha canviat dràsticament aquesta tendència i 
l’ha capgirada. 

En els darrers cinc anys hem assistit a una manca 
de matèries primeres que afecta tots els àmbits: des de 
pasta de paper fi ns al petroli, passant per tots els mine-
rals. Això ha fet que l’elasticitat de preus de les matèries 
primeres creixi, i ha tingut com a resultat moviments de 
preus en forma de muntanya russa. Pel que fa al petroli, 
les difi cultats d’augment d’extracció dels pous conven-
cionals han desplaçat la producció, que ha de satisfer 
la nova demanda mitjançant fonts més difícils, com els 
pous en aigües profundes o les terres bituminoses de 
Canadà, totes elles amb costos d’extracció molt supe-
riors. El resultat és un preu del petroli que difícilment 

pot baixar de 100 dòlars per barril ($/b) perquè l’últim 
petroli per satisfer la demanda, el marginal, té costos 
propers a aquest preu. 

La incidència d’aquest canvi tendencial sobre l’eco-
nomia no s’ha fet esperar. El fet que aquesta s’hagués 
acostumat a obtenir guanys de productivitat gràcies a 
un preu de les matèries primeres en tendència a la baixa 
els hi atorgava el paper de gran palanca, bàsica en el 
creixement econòmic. Només cal fer una ullada a l’úl-
tima recaiguda de l’activitat mundial, quan el petroli va 
passar d’un preu de 85 $/b l’any 2010 fi ns a 123 $/b 
el mes d’abril 2011, per veure que la producció de les 
grans economies va patir una baixada quan el petroli va 
travessar un llindar de preu.

L’energia representa en l’actu-
alitat el 10% de l’economia mun-
dial. Qualsevol augment farà molt 
difícil que es pugui continuar 
creixent. A Espanya el pes de la 
compra d’energia fòssil a l’exterior 
suposa en l’actualitat més d’un 5%, 
mentre que durant l’any 2010 era 
del 3,5%. La pèrdua d’un 1,5% de 
PIB fa impossible qualsevol recu-
peració econòmica.

Si a això afegim els efectes de-
rivats de la pèrdua de riquesa dels 
països occidentals, per la transfe-

Fins a la descoberta dels grans jaciments de combustibles fòssils, la 
humanitat depenia de l’energia de la biomassa, és a dir, de l’energia 
solar capturada, quasi en temps real, per les plantes. Els aliments i 
la llenya (és a dir, la «sang» i el «foc») eren l’única font energètica 
disponible.

«EL PUNT CULMINANT DE 

LES ENERGIES RENOVABLES 

ARRIBARÀ EL 2015 O 2016, 

QUAN EL COST DE LA 

GENERACIÓ ELÈCTRICA 

SOLAR FOTOVOLTAICA

I EÒLICA IGUALARÀ ELS 

PREUS DE LA GENERACIÓ 

CONVENCIONAL»
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rència cap a països emergents per causa de la globa-
lització de l’economia, ens adonarem que la revolució 
que ens ve a sobre és important.

■ LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA

La distribució del consum d’energia en un país és com-
plexa. Per un costat, arriba l’energia en forma bruta, la 
primària, que és transformada perquè pugui ser consu-
mida en energia fi nal pels diferents actors de l’economia. 
Hi ha tres grans fl uxos d’energia. El primer i més com-
plicat és l’elèctric, amb energia primària nuclear, renova-
ble, gas i carbó. El seu rendiment ha anat millorant any 
rere any gràcies a l’augment de les energies renovables 
i la seua destinació és l’àmbit domèstic, el residencial i 
l’industrial. El segon fl ux és el gas destinat al consum de 
calor residencial i industrial. El tercer és el petroli, que 
es destina principalment a vehicles de transport.

Podem millorar aquest esquema per disminuir la de-
pendència del petroli i del gas? Sí i no. L’arribada d’ener-
gies renovables està a punt de tenir el punt culminant en 
els propers anys 2015 i 2016, quan el cost de generació 
elèctrica solar fotovoltaica i eòlica iguali els preus de 
generació convencional. Si avui el sistema elèctric arri-
ba a suportar una penetració puntual del 59% d’energia 
eòlica, assolir xifres del 70% o superiors de manera sos-
tinguda serà possible només si es fan certes transforma-
cions del sistema elèctric. Pel fet que a la nit el consum 
és baix i que el vent és una tecnologia rígida (n’hi ha 
quan n’hi ha), els altres sistemes de generació han de ser 
prou fl exibles per deixar lloc a la sobreproducció eòlica. 
Certes tecnologies com el gas i el carbó s’adapten amb 
facilitat. La hidràulica de bombament és la que més aju-

da; bombant aigua d’un vas inferior al superior arriba a 
absorbir i emmagatzemar actualment 2.800 megawatts 
(MW) en el sistema espanyol. La tecnologia nuclear no 
s’hi escarrassa: va a la seva rutina, és aliena al que li 
passa a la tecnologia eòlica. De fet és una tecnologia 
també rígida (n’hi ha sempre) incompatible amb les re-
novables. Finalment, en la generació elèctrica hi ha un 
grup d’altres tecnologies, com la cogeneració i la solar, 
que s’adapten a la demanda, bé perquè en formen part o 
bé perquè es generen quan hi ha més consum.

Per tant, per possibilitar l’entrada massiva d’energia 
renovable s’han de modifi car molts aspectes del siste-
ma energètic. En primer lloc, s’ha d’aplanar la corba 
de demanda elèctrica: la relació entre la punta de mà-
xima demanda i la punta de mínima és d’1,6 en el cas 
espanyol, mentre que en el cas francès és d’1,2. No és 
massa difícil si es copia l’esquema, en què els france-
sos tenen tanta experiència, i hi incorporem els nous 
comptadors digitals. En segon lloc, s’ha d’augmentar la 
capacitat de magatzem elèctric de les centrals hidràuli-
ques de bombament incrementant-la fi ns a 5.800 MW. 
En tercer lloc, cal augmentar la connexió elèctrica amb 
Europa amb la línia de 400 quilovolts que es constru-
eix a Girona i amb una de nova al costat del País Basc, 
per arribar a una capacitat d’intercanvi de 9.000 MW. 
En quart lloc, cal introduir a la societat noves formes 
energètiques com la calefacció geotèrmica nocturna, 
que permetria un consum vall elèctric de 2.800 MW. 
Finalment, la introducció d’un milió de cotxes elèctrics 
permetrà un consum vall extra de 3.100 MW. 

Amb tot això, fruit de mesures polítiques molt acti-
ves i agressives que s’haurien de posar en marxa fi ns 
l’any 2020, el sistema elèctric espanyol podria absorbir 
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Estimació dels costos de col·locació dels blocs de la piràmide de Keops en cada moment històric. Els progressos tecnològics dels cinc mil-
lennis anteriors a la Revolució Industrial no van signifi car disminucions signifi catives de costos en els processos productius. El canvi veritable-
ment rellevant es produí quan entraren en joc les màquines i els motors tèrmics accionats amb energia fòssil.
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MARIA TERESA COSTA
NURIA ALONSO-BORREGO

U na alteració en els preus de l’energia té 
conseqüències sobre la inflació i sobre el 
conjunt de l’activitat econòmica, la qual 

cosa afecta la posició competitiva del país. La impor-
tància de l’impacte depèn de la dependència energè-
tica, de l’estructura de mercat, del sistema productiu 
i de la fase del cicle econòmic. Especial incidència té 
la variació dels preus del petroli, les alteracions del 
qual són origen d’abundants i profundes pertorbaci-
ons que afecten l’estabilitat de l’economia mundial. La 
composició del consum privat i del sistema productiu, 
així com el tipus de canvi enfront del dòlar, explica la 
importància de l’efecte inflacionista derivat d’un aug-
ment dels preus del cru.

Des d’un punt de vista microe-
conòmic, un augment dels preus 
dels productes energètics altera 
els costos de les empreses. La de-
cisió o la capacitat de traslladar 
un augment de costos, totalment 
o parcialment, als preus depèn de 
múltiples factors, entre els quals 
cal mencionar l’estructura del mercat, la seva eficiència 
i competitivitat i l’elasticitat de la demanda. Des d’una 
aproximació macroeconòmica, pel costat de l’oferta, 
l’augment de costos genera una reducció dels benefi-
cis i, addicionalment, del marge destinat a inversió en 
béns de capital, la qual cosa en el llarg termini porta a 
una disminució de la capacitat productiva, d’R+D+I i de 
la producció. Pel costat de la demanda, deprimeix el 
consum i, per tant, té un impacte contractiu sobre la 
demanda agregada.

Els mercats de petroli són mercats internacionals 
molt sensibles a esdeveniments de tipus econòmic i ge-
opolític i les expectatives hi representen un paper cada 
vegada més important. Els preus dels diferents crus es 
formen a partir del preu dels crus de referència, Brent 
i WTI, mitjançant l’addició a aquests d’una prima o un 
descompte en funció de la diferència de qualitat res-
pecte al cru de referència. Així, característiques com la 
densitat del cru, el contingut en sofre, el perfil de destil-
lació o la localització geogràfica són variables que influi-
ran en el preu. Els productes derivats del petroli tenen 
els seus propis mercats amb els seus propis drivers. Fac-
tors com l’estacionalitat, l’escassetat o abundància rela-

tiva del producte en una àrea geogràfica determinada 
o els preus dels productes substitutius determinen les 
oscil·lacions. A més, el preu final que paguen els consu-
midors incorpora una important càrrega impositiva que 
pot arribar a assolir fins al 70 per cent del preu final. 

Els mercats gasistes es configuren com a mercats 
nacionals i regionals de distintes característiques. El 
transport de gas, de gran complexitat tècnica, elevats 
costos i poca flexibilitat de destinació, explica aquesta 
configuració, així com les rígides relacions comercials 
basades en contractes a llarg termini, amb durades de 
vint anys o més, que dominen el comerç internacional 
de gas. Els preus d’aquests contractes responen no sols 
a la necessitat de fer viables els projectes d’inversió, 
sinó que també cerquen que els preus siguin compe-
titius respecte a altres energies alternatives. No són, 

doncs, preus que reflecteixin els 
costos de producció. 

Els mercats elèctrics són, en al-
guns casos, d’àmbit nacional, però 
majoritàriament són o estan evo-
lucionant cap a mercats regionals. 
Les tendències liberalitzadores 
han configurat mercats elèctrics 
competitius, en el cas espanyol de 

tipus marginalista. Les diferents característiques tècni-
ques i econòmiques de les diferents tecnologies amb 
què es genera l’electricitat són les que finalment deter-
minaran els preus en el mercat.

Tant el mercat detallista de gas com el d’electricitat 
es troben totalment liberalitzats. No obstant això, per a 
determinats consumidors, fonamentalment els domès-
tics, la normativa permet triar entre acudir al mercat 
lliure o ser subministrats per un comercialitzador d’úl-
tim recurs a un preu regulat denominat tarifa d’últim 
recurs (TUR). Una part del preu del gas i de l’electricitat 
es fixa administrativament per remunerar les activitats 
necessàries per al subministrament que per les seves 
característiques han romàs sota regulació i que paguen 
tots els consumidors per igual, independentment de la 
modalitat de subministrament per la qual hagin optat. 
És fonamental per a l’estabilitat del sistema retributiu 
que el preu final que paguen els consumidors pugui co-
brir els costos i evitar així el sorgiment de dèficits i els 
problemes associats al seu finançament. 

Maria Teresa Costa Campi. Catedràtica d’Economia Aplicada de la Uni-
ver sitat de Barcelona.
Nuria Alonso-Borrego. Economista (Madrid).

«UN AUGMENT DELS 

PREUS DELS PRODUCTES 

ENERGÈTICS ALTERA ELS 

COSTOS DE LES EMPRESES»

la formació dels preus en els mercats 
energètics
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30.000 MW eòlics, els que proporcionaria la instal-
lació d’un parc eòlic de 40.000 MW. Fent l’anàlisi, i su-
posant que el consum al 2020 seria el d’ara, els guanys 
serien considerables, sobretot des del punt de vista de 
l’efi ciència en el mix de la generació elèctrica, que pas-
saria del 43% fi ns al 54%. Si a més d’això es potencia 
la biomassa, els biocombustibles d’etanol i el biodièsel, 
el consum d’energia primària fòssil l’any 2020 podria 
baixar fi ns els 88.400 ktep1 enfront dels 106.368 ktep 
del 2009, un 16,9% menys, una reducció que repre-
senta un esforç notable. Però gairebé no hauríem so-
lucionat el problema del transport, perquè un milió de 
cotxes elèctrics o híbrids endollables no tindria el pes 
necessari per fer-ho. Ni tampoc ho podria resoldre la 
transformació del sistema de transport al tren: només 
els 10.000 camions que creuen diàriament la frontera 
de la Jonquera ja necessitarien un trànsit ferroviari de 
280 trens de mercaderies de 700 metres, un cada cinc 
minuts. Per tant, pel que fa al transport, la solució serà 
menys activitat i més modalitat.

■ CANVI DE CULTURA

Tot i qu e la descoberta de nous combustibles fòssils 
com el gas d’esquist pot resoldre o retardar aquest fe-
nomen i impulsar el transport de mercaderies amb gas 
natural (una solució tecnològica a l’abast immediata-
ment), la solució fi nal serà la disminució del transport 
amb un retorn a l’economia de proximitat, local.

L’economia moderna s’ha habituat a créixer palan-
quejada per una energia barata. La transformació que 

1 Un ktep són mil tones equivalents de petroli.

s’està produint, on la demanda de matèries primeres 
no es podrà satisfer fàcilment, comporta un canvi de 
model econòmic, des d’una economia de consum a una 
altra d’estalvi. Si fi ns ara consumir més ha estat sinò-
nim de creixement, l’augment de preus de les matèri-
es primeres implicarà, al contrari, que consumir més 
empobrirà. Neix l’economia de l’estalvi, de l’efi ciència 
en tots els nivells, des del sector primari al residencial 
passant per l’industrial i el públic. 

La tecnologia, sobretot l’ús massiu d’informàtica, 
permet guanys considerables en la millora de l’efi cièn-
cia de processos, però sempre acaba havent-hi un límit 
que només es pot superar si es revisa el mateix produc-
te. Podrem disminuir el consum d’energia d’un procés 
determinat en un 30% fent ús de la intel·ligència com-
putacional, emprant controls multivariables basats en 
complexos models matemàtics, però el pas següent és 
una modifi cació del producte que possibiliti un guany 
suplementari d’un altre 50%, o la supressió del produc-
te perquè es veu innecessari. I això es farà donant el 
preu que li toca a cada cosa: al combustible, el del seu 
preu com a matèria primera fi nita i generadora de CO2.

La nova revolució serà la de l’efi ciència i la de l’ús 
just de les matèries primeres, la de l’abundància fru-
gal, que extraurà l’augment de productivitat del millor 
ús de les tecnologies que permetin economies menys 
dependents del consum de matèries primeres. Una re-
volució que, més que tecnològica, serà social, de canvis 
de forma de vida. Un retorn als hàbits que ja havíem 
tingut en els anys seixanta, però amb el coneixement i 
els recursos tecnològics d’avui. 

Joan Vila. Enginyer industrial, Gerent de l’empresa CEO L.C. Paper 1881 
(Besalú, Girona).
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La dependència dels combustibles fòssils és actualment molt elevada. La falta de primeres matèries en els últims anys, com el cas del petroli, 
destinat principalment als vehicles de transport, fa necessari plantejar un canvi en favor de l’ús d’energies renovables i un transport més 
sostenible.
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