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Segons la Resolució 71/313 de l'Organització de 

les Nacions Unides (d’ara endavant, “l’ONU”) 

adoptada per l'Assemblea General l’any 20171, 

els disset Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (d'ara endavant, “els ODS”) recullen 

les metes a ser assolides per a arribar a un món 

balancejat entre el “progrés econòmic, social i 

mediambiental” (tridimensionalitat). Quan en el 

debat públic es parla de transició cap a les 

energies netes, per tant, és raonable pensar que la 

seva coherència recau només en els ODS dedicats 

a la dimensió del “progrés mediambiental”. No 

obstant això, una anàlisi de l'actual crisi 

energètica —marcada per la dependència de les 

energies no renovables— permet comprendre la 

seva extensió a les esferes econòmica i social.  

 
1 United Nations General Assembly (2017). Resolution 

adopted by the General Assembly on 6 July 2017 - 

71/313. Work of the Statistical Commission pertaining 

to the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Disponible a: 

https://ggim.un.org/documents/a_res_71_313.pdf 

 
2 Expansión (2022). Precios de los derivados del 

petróleo: España. Disponible a: 

https://datosmacro.expansion.com/energia/precios-

gasolina-diesel-calefaccion/espana 

 
3 Malgrat ser publicat a l’octubre, les dades relatives i 

absolutes contingudes en el present article se situen en 

 

 

 

 

Des de l'escalament del ja en aquells dies existent 

conflicte bèl·lic rus-ucraïnès el 24 de febrer del 

present any 2022, el preu de la gasolina de 95 

octans ha pujat un 12,5%, alhora que el preu del 

gasoil (dièsel) ho ha fet un 22%2 3. Dos són les 

causes fonamentals que expliquen tal encariment 

dels carburants.  

D'una banda, l'euro s'ha depreciat un 12% 

respecte del dòlar des d'aquest esdeveniment, fins 

a convertir-se en monedes del mateix valor4. El 

petroli, que refinat es transforma en gasolina o 

gasoil, cotitza en dòlars, i si el dòlar s'ha apreciat 

un 12% enfront de l'euro, això significa que el 

petroli és ara un 12% més car per als qui el paguen 

en euros (el barril de cru Brent5 ha passat dels 

81,5€ als 91,2€ actuals6). En conseqüència, 

l'interval temporal entre el 28 de febrer i el 17 d'agost 

de 2022, excepte indicació en contra. 

 
4 Expansión (2022). Cotizaciones Euro / Dólar. 

Disponible a: 

https://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/v

alores/eurodolar_DVEUDU.html 

 
5 “Cru Brent” és la denominació que rep el petroli 

procedent de la regió amb el mateix nom del Mar del 

Nord, i que serveix de referència a Europa gràcies a la 

seva adequació per a refinar-lo en gasolina i gasoil. 

 
6 Expansión (2022). Precio petróleo Brent. Disponible 
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l'augment del preu de la gasolina en 12,5 punts 

s'explica pràcticament del tot per aquesta 

depreciació de l'euro en un 12% (falta el 0,5% 

restant), mentre que encara ens queda un 10% de 

l'augment del valor del gasoil per dilucidar —

després de restar del 22% el 12% corresponent a 

la citada cotització EUR/USD—. Per a entendre 

els mencionats 0,5% i 10%, estudiarem la segona 

causa de l'encariment dels carburants, però abans 

d'endinsar-nos en ella convé reflexionar sobre per 

què s'ha produït l'al·ludida depreciació de l'euro 

enfront del dòlar. Una divisa es deprecia si la seva 

demanda internacional relativa enfront d'una altra 

es redueix; en altres paraules i aplicat al cas que 

ens ocupa, l'euro es deprecia si la seva demanda 

global minva respecte de la del dòlar. I així ha 

succeït: i) es compra; ii) s'inverteix; i iii) 

s'atresora menys en euros. En primer lloc, les 

exportacions de l'eurozona han caigut per sota de 

les importacions des del gener7 —trencant un 

superàvit comercial històric de deu anys—: es 

compra menys en euros. En segon lloc, la Reserva 

Federal estatunidenca ha anat apujant els tipus 

d'interès als Estats Units (d'ara endavant, “EUA”) 

 
a: https://datosmacro.expansion.com/materias-

primas/brent 

 
7 Trading Economics (2022). Zona euro - Balanza 

comercial. Disponible a: 

https://es.tradingeconomics.com/euro-area/balance-

of-trade 

 
8 Expansión (2022). Tipos de Interés de los Bancos 

Centrales. Disponible a: 

https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes  

fins a assolir el 3% el passat 28 d'agost, mentre 

que el Banc Central Europeu els ha tractat de 

mantenir per sota de l’1,5%8, de manera que la 

inversió internacional tendeix a anar cap al mercat 

americà —perquè obté allí major rendibilitat—: 

s'inverteix menys en euros. En tercer i últim lloc, 

múltiples països europeus es troben avui amb 

grans quantitats de deute públic acumulat i de 

difícil devolució, tal com ja va ser il·lustrat en 

l'últim article d'aquest autor9, de manera que 

l'euro perd força com a moneda de reserva —

davant devaluacions— en favor del dòlar: 

s'atresora menys en euros.  

D’altra banda, el segon motiu darrere que els 

carburants (el 0,5% restant per a la gasolina, i el 

10% restant per al gasoil) s'hagin encarit recau 

sobre el procés de refinació —per a transformar 

el cru en combustible—. En concret, els preus 

cobrats per les refineries per refinar s'han disparat 

durant l'últim mig any10. Des de l'esclat del ja 

referit escalament del conflicte rus-ucraïnès, els 

EUA i la Unió Europea (d'ara endavant, “la UE”) 

han tractat de reduir les seves compres de petroli 

refinat rus (vegis el pla REPowerEU de la UE11); 

9 Morros Bo, M. (2022). Inflación, recesión y derechos 

humanos. Asociación para las Naciones Unidas en 

España. Disponible a: 

https://anue.org/es/2022/08/18/el-impacto-de-la-

inflacion-en-los-derechos-humanos/ 

 
10 Energy Stock Channel (2022). Crack spread. 

Disponible a: https://www.energystockchannel.com/3-

2-1-crack-spread/ 

 
11 European Commission. (2019). REPowerEU: A 

https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
https://es.tradingeconomics.com/euro-area/balance-of-trade
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https://anue.org/es/2022/08/18/el-impacto-de-la-inflacion-en-los-derechos-humanos/
https://www.energystockchannel.com/3-2-1-crack-spread/
https://www.energystockchannel.com/3-2-1-crack-spread/
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no obstant això, Rússia és un dels països amb 

major capacitat instal·lada de refinament12, de 

manera que les refineries occidentals han passat a 

rebre una alta demanda addicional (que fins 

llavors rebien les refinaries russes). A més, a 

aquesta minoració del subministrament rus cal 

afegir que els costos mateixos de refinar 

específicament gasoil s'han incrementat: el 

refinament de cru per a obtenir gasoil es duu a 

terme a través de gas natural, i el seu preu a 

Europa ha registrat màxims des de mitjans de 

juny13. Sintetitzant, un increment en la demanda 

suportada per les refineries occidentals, sumat a 

l'esclat del cost de refinar gasoil després de 

l'encariment del gas natural, expliquen el 0,5% i 

el 10% de l'augment del preu de la gasolina i el 

gasoil, respectivament; el 12% restant per a tots 

dos —per a arribar al 12,5% i al 22%— troba 

fonament, recordem, en la depreciació de l'euro 

enfront del dòlar.  

Amb coneixement de les causes de l'encariment 

dels carburants, permetem-nos ara fer una 

abstracció per a recuperar els ODS. Tal com 

s'anunciava en la introducció, és clar apercebre’s 

 
plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil 

fuels and fast forward the green transition. Disponible 

a: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es

/ip_22_3131 

 
12 Enerdata (2021). Producción de productos refinados 

del petróleo. Disponible a: 

https://datos.enerdata.net/productos-

petroliferos/produccion-refinada-nivel-mundial.html 

que l'ús d'energies no renovables —com el 

petroli— suposa una afectació als ODS de 

caràcter mediambiental —números 7 (garantir 

l'accés a una energia no contaminant), 8 

(desvincular el creixement econòmic de la 

degradació del medi ambient), 11 (aconseguir 

ciutats i comunitats sostenibles), 12 (garantir 

modalitats de consum i producció sostenibles), 13 

(adoptar mesures urgents per a combatre el canvi 

climàtic), 14 (conservar la vida submarina) i 15 

(utilitzar sosteniblement els ecosistemes 

terrestres)—, perquè contribueix a la 

contaminació atmosfèrica14. Ara bé, limitar-nos a 

parlar de les energies no renovables des del punt 

de vista mediambiental seria fer una interpretació 

parcial de l’assumpte. Si rescatem l'essència dels 

anteriors tres paràgrafs, constatarem que la crisi 

energètica ha posat en relleu com poden les 

mencionades energies penetrar en els camps 

econòmic i social: un augment del preu en un 

12,5% o en un 22% en mig any del material (la 

gasolina o el gasoil) necessari per a proporcionar 

energia a un bé tan estès com el vehicle de motor 

suposa un important minvament en el poder 

adquisitiu dels seus consumidors. En 

 
13 Trading Economics (2022). EU Natural Gas. 

Disponible a: 

https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-

gas#:~:text=Dutch%20TTF%20Gas%20is%20a,syste

m%20operator%20in%20the%20Netherlands 

 
14 World Health Organization (2022). Air Pollution. 

Disponible a: https://www.who.int/health-topics/air-

pollution#tab=tab_1 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3131
https://datos.enerdata.net/productos-petroliferos/produccion-refinada-nivel-mundial.html
https://datos.enerdata.net/productos-petroliferos/produccion-refinada-nivel-mundial.html
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas#:~:text=Dutch%20TTF%20Gas%20is%20a,system%20operator%20in%20the%20Netherlands
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas#:~:text=Dutch%20TTF%20Gas%20is%20a,system%20operator%20in%20the%20Netherlands
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas#:~:text=Dutch%20TTF%20Gas%20is%20a,system%20operator%20in%20the%20Netherlands
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1


OCTUBRE 2022 

 

 

conseqüència, aquest empobriment generalitzat 

repercuteix en esferes alienes al medi ambient, 

atès que dificulta el compliment dels ODS 1 

(posar fi de la pobresa), 3 (garantir una vida sana 

i promoure el benestar —des del punt de vista no 

ja de l'impacte de la contaminació sobre la salut 

cardiovascular i respiratòria15, sinó de la relació 

entre empobriment i salut mental16—) i 10 (reduir 

les desigualtats). 

Crítiques a les afirmacions fetes en les últimes 

línies es poden advertir: el preu dels carburants 

podria estar desorbitat avui, però no ser més que 

un fet conjuntural (podria baixar en el curt 

termini), per la qual cosa les assenyalades 

conseqüències sobre l'economia i la societat 

 
15 World Health Organization (2021). Ambient 

(outdoor) air pollution. Disponible a: 

https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 

 
16 Robichaud, J,B., Guay L., Colin C., Pothier M. 

(2012). L-2.2: Pobreza y Salud Mental: una 

combinación perdedora o de los factores de riesgo a 

los determinantes de la salud mental. CODAJIC. 

serien merament momentànies, i les úniques amb 

caràcter definitiu serien les mediambientals. 

Malgrat que caldria negar aquest raonament 

posant èmfasi en el caràcter estructural de la 

depreciació de l'euro enfront del dòlar i del 

bloqueig occidental a Rússia (causants de l'alt 

preu, tal com ja ha estat vist), el que és 

veritablement important és mostrar que la 

dependència de les energies no renovables sotmet 

als seus consumidors a factors de determinació 

del preu per a ells incontrolables i dotats de gran 

volatilitat; en altres paraules, la gasolina i el 

gasoil —obtinguts del petroli—, addicionalment 

a contaminar, tenen un preu determinat per la 

política monetària i la política energètica que a 

Disponible a: 

http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.c

odajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%2

0%20-

%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20

o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%

20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20m

enta.pdf 

Font: Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Pobreza%20y%20salud%20mental%20%20-%20Una%20combinaci%C3%B3n%20perdedora%20o%20de%20los%20factores%20de%20riesgo%20a%20los%20determinantes%20de%20la%20salud%20menta.pdf
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cada moment el poder polític prioritzi, i la 

supeditació a aquestes polítiques és a perpetuïtat 

en tant que els carburants es continuïn usant. 

Oimés, si realitzem una petita digressió veurem 

que en l'article tan sols hem parlat del preu dels 

combustibles, però mai del preu del petroli stricto 

sensu —més enllà de la seva conversió de 

dòlars/euros—. Si ho fem, observarem que el cru 

mateix és un nou factor que afegeix incertesa a 

l'equació: el seu preu internacional —en dòlars— 

actual és menor que el registrat abans de 

l'escalament del conflicte rus-ucraïnès17, però 

s'estima que torni a incrementar-se donada la 

possibilitat que la UE cessi en la compra de 3 

milions de barrils de petroli rus diaris18 (restricció 

de l'oferta si aquests no s'aconsegueixen 

recol·locar), i que les refineries que es troben en 

aturada per manteniment19 —i que constitueixen 

el principal demandant de cru per a refinar-lo— 

tornin a funcionar en els pròxims mesos (expansió 

de la demanda).  

En conclusió, la dependència de les energies no 

renovables afecta negativament i tridimensional 

al compliment dels ODS, atès que l'impacte del 

seu ús en el medi ambient i l'impacte del seu preu 

 
17 Expansión (2022). Precio petróleo Brent. 

Disponible a: 

https://datosmacro.expansion.com/materias-

primas/brent 

 
18 Cahill, B. (2022). European Union Imposes Partial 

Ban on Russian Oil. Center for Strategic and 

International Studies. Disponible a: 

https://www.csis.org/analysis/european-union-

(tant del cru com dels combustibles) —quan és alt 

a causa de la direcció de la gran quantitat 

d'incògnites a la qual està subjecte— en 

l'economia i la societat són inevitables. Davant 

d’això, podem afirmar que el remei passa per unes 

energies que redueixin substancialment el 

perjudici de les tres dimensions en comparació 

amb el que produeixen sobre aquestes el petroli, 

la gasolina i el gasoil: les energies renovables. En 

efecte, no contribueixen a la contaminació 

atmosfèrica i no estan necessàriament subjectes a 

la cotització euro/dòlar, ni a la demanda rebuda 

per les refineries, ni al preu del gas natural, ni a 

l'oferta energètica russa, ni als períodes de 

manteniment de les refineries. Així doncs, si 

aconseguir tridimensionalment els ODS fos un 

bé, i materialitzar la transició verda en fos un 

altre, diríem en economia que es tracta de béns 

complementaris: un bé depèn d'un altre i aquest, 

al seu torn, depèn d'aquell.  

Excedeix de l'abast del present article 

disseccionar un pla per a avançar en la direcció 

assenyalada i del qual el Secretari General de 

l'ONU ja en va esbossar les línies generals20; la 

conclusió final de l'article ja ha estat descrita. Cal 

imposes-partial-ban-russian-oil 

 
19 U.S. Energy Information Administration (2022). 

Short-Term Energy Outlook. Disponible a: 

https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf 

 
20 United Nations (2022). Five ways to jump-start the 

renewable energy transition now. Disponible a: 

https://www.un.org/es/climatechange/raising-

https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
https://www.csis.org/analysis/european-union-imposes-partial-ban-russian-oil
https://www.csis.org/analysis/european-union-imposes-partial-ban-russian-oil
https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf
https://www.un.org/es/climatechange/raising-ambition/renewable-energy-transition
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fer, això sí, dues consideracions per a clausurar. 

En primer lloc, ha de tenir-se en compte que quan 

les energies no renovables han estat concernides, 

s'ha fet referència tan sols al petroli i als 

combustibles que d'ell s'obtenen. Per tant, el que 

aquí es defensa es limita a apel·lar a una transició 

en detriment d'aquestes energies en concret. Això 

no significa que no sigui convenient una reducció 

de la dependència de totes les energies no 

renovables, sinó tan sols que cada energia guarda 

una casuística diferent que mereixeria articles 

individualitzats; verbigràcia, per a reduir la 

dependència del gas natural, avui també 

desorbitat en termes de preu però per factors 

diferents dels estudiats per al cru, la gasolina i el 

gasoil21, no és suficient substituir-lo per energies 

netes, sinó que requereix la previsió d'una font 

alternativa d'energia que permeti complementar el 

subministrament elèctric en l'incontrolable 

moment en què les energies renovables no 

estiguin produint electricitat —perquè depenen de 

factors externs com el sol o el vent—, com bé 

pogués ser —malgrat els riscos d'accident— una 

 
ambition/renewable-energy-transition 

 
21 Sandri, Piergiorgio M. (2022). El precio del gas 

seguirá alto hasta 2025 y triplicará los niveles 

precovid. La Vanguardia. Disponible a: 

https://www.lavanguardia.com/economia/20220706/8

388918/precio-gas-seguira-alto-2025-triplicara-

niveles-precovid.html 

 
22 Joint Research Centre (2021). Technical assessment 

of nuclear energy with respect to the ‘do no significant 

harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 

(‘Taxonomy Regulation’). Disponible a: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_e

menys contaminant22 energia nuclear. En segon 

lloc, una transició d'aquesta envergadura presenta 

efectes col·laterals de desindustrialització a curt 

termini; novament a tall d'exemple, la UE, com a 

primers passos ja d'aquesta transició, fa anys que 

porta imposant que el conjunt de tots els vehicles 

que venguin les empreses automobilístiques a 

Europa tingui una mitjana d'emissions de 95 

grams de CO2 per quilòmetre recorregut23, 

significant això que si una marca ven a Europa 

nombrosos cotxes de gasolina o de dièsel, i la 

mitjana d'emissions d'aquests supera els 

esmentats 95 g CO2/km, no té altra alternativa que 

la de vendre més vehicles elèctrics o híbrids, 

davant la qual cosa pot ser que no estigui 

preparada: les empreses han de reestructurar les 

seves plantes (reduir-les en grandària o tancar-les) 

per a ajustar-se a la nova realitat del mercat. En 

conseqüència, el compliment dels ODS a llarg 

termini (respecte al medi ambient i certesa en 

l'existència de preus més assequibles) pot passar 

per una afectació a aquests en el curt termini, en 

tant que la desindustrialització suposa 

conomy_euro/banking_and_finance/documents/2103

29-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf 

 
23 European Union. (2019). Regulation (EU) 2019/631 

of the European Parliament and of the Council of 17 
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acomiadaments i, per tant, un menyscapte dels 

citats ODS econòmics i socials. Tanmateix, 

remarquem com a missatge final que la transició 

és, malgrat això, el camí a seguir: sigui com 

vulgui, hem constatat que aquest menyscapte és 

ja present en l'actualitat, de manera que avançar 

cap al verd tan sols implicaria allargar-lo durant 

un temps més per a, en última instància, arribar al 

respecte tridimensional. 
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