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ECONOMIA

Un equip de la consultora Ernest & Young analitza el sector

Espanya és el país més
atractiu per a la inversió
en projectes d’energia eòlica
Al darrere se situen el Regne Unit, els Estats
Units i Alemanya, en una llista de vint països
Conxa Rodríguez
CORRESPONSAL

L’ENERGIA RENOVABLE PER PAÏSOS

LONDRES

La consultora internacional
Ernst & Young ho diu: Espanya
és el país número 1 en inversió
en projectes d’energia eòlica. Al
seu darrere van el Regne Unit,
Estats Units, Alemanya, Portugal, Itàlia i Holanda, en una
llista d’una vintena de països.
Un equip de 17 persones, amb el
suport de la xarxa assessora
d’Ernst & Young, formen el Renewable Energy Group, dedicat
a estudiar el sector de l’energia
renovable (eòlica, solar i orgànica) i oferir assessorament financer sobre el sector. Empreses
com Gamesa, Abengoa o Iberdrola destaquen com “les empreses més agressives en el
mercat, amb un terç de les instal·lacions per al 2004”. Els molins de vent generadors d’energia comencen a ser un element
familiar al paisatge espanyol.
Per calcular quin país és més
atractiu i rendible, el grup
d’Ernst & Young ha elaborat un
índex de 100 punts tenint el
compte els factors següents: tarifes, liberalització i regulació
del mercat, planificació ambiental, potencial eòlic, taxació i
legislació. Amb aquests factors,
Espanya encapçala el país més
atractiu per a la inversió, amb
una puntuació de 69, seguit del
Regne Unit, amb 67. Jonathan
Jones, al cap del Renewable
Energy Group, opina que l’atracció d’Espanya “és una combinació d’un mercat de l’electricitat parcialment desregulat
amb un fort suport a les tarifes,
una planificació mediambiental
molt positiva i un objectiu molt
alt de la capacitat del vent. Les
companyies europees més grans
estan invertint en aquest sector
a Espanya, especialment en l’energia eòlica”.

Experts en el sector
Jones va presentar el resultat
de l’estudi a Londres, on va
compartir tribuna amb una sèrie d’experts sobre energies renovable. Des del punt de vista
estrictament financer, Shane
Bush, d’ANZ Investment Bank,
va afegir que al marge de les
oscil·lacions immediates, “les
inversions en el sector de les
energies renovables són a uns
20 anys de termini. En els darres
20 anys hem estat experimentant en coses com quin tipus de
molins o quin tipus d’aspes eren
les més adients, fins que hem
optat per les de tres aspes. Els
generadors s’han perfeccionat
molt d’ençà que van començar a
posar-se en pràctica les primeres
idees. L’objectiu d’aconseguir el

Total
energia
renovable

Eòlica

Solar

1 Espanya

69

70

66

60

76

2 Regne Unit

67

70

46

56

67

3 EUA

66

66

73

60

70

4 Alemanya

63

63

70

53

55

5 Portugal

58

60

53

48

60

6 Itàlia

58

59

56

48

57

7 Holanda

57

59

49

45

57

8 França

57

58

54

50

51

9 Grècia

56

58

55

42

56

10 Irlanda

55

58

34

42

57

11 Dinamarca

54

56

44

47

63

12 Austràlia

54

54

59

47

60

13 Suïssa

53

53

42

52

49

14 Bèlgica

50

52

37

37

54

15 Noruega

48

49

33

46

56

16 Índia

46

47

47

36

43

17 Finlàndia

45

45

33

51

56

18 Canadà

43

44

36

33

49

19 Àustria

38

35

56

47

51
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10% del total de l’energia de la
renovable ja està gairebé assolit;
ara la pròxima fita és aconseguir el 15% per a l’any 2015. El
nostre banc finança molts projectes d’energia renovable i, en
comparació, per exemple, amb
la nuclear, la renovable és molt
més ràpida d’instal·lar i de fer
que comenci a funcionar”.
L’estudi d’Ernst & Young diu
que els objectius en energia renovable fixats en el pla de foment per a les energies renovables (PFER) per l’any 2011 s’assoliràn el 2008. L’any 1999 el
PFER va fixar-se aconseguir
9.000 megawatts per a l’any
2010; un objectiu que ara ja ha
apujat fins als 20.000 megawatts per a la mateixa data. Arreu del món les instal·lacions
fetes l’any 2003 van moure més
de 15.000 milions de dòlars.
L’acord de Kyoto –que preveu la reducció d’emisions de
gasos CO2–, l’increment del
preu del petroli a causa de les
crisis polítiques o la llarga durada de la planificació que exigeix l’energia nuclear són alguns dels factors que haurien
d’afavorir l’expansió de les
energies renovables, conegudes
també com energies netes, arreu del món. Jonathan Jones
creu que la tendència “ha de ser

a complementar-se, és a dir, a
tenir una mica de cada. L’Índia
i la Xina són els països amb més
potencial per desenvolupar
aquestes energies i, en canvi,
ara són a la cua. A Espanya, el
canvi de govern no apunta a un
canvi radical en la política
energètica, però esperem que
els canvis que introdueixin siguin encara més favorables a
les energies renovables”.

Globalització energètica
Encara que l’estudi de la consultora tracti els països i les
empreses de forma independent, la globalització és també
un àmbit a considerar en el
camp energètic. L’empresa Gamesa, per exemple, té presència
al Japó, Alemanya, Portugal, Xina, Itàlia o Estats Units, mentre
que Abengoa està a l’Índia,
Marroc, Xina, Costa Rica o Estats
Units. A l’inrevés, les empreses
FK Solartechnik, Powertech Solar o Solarpraxis AG, procedents
del Regne Unit i Alemanya,
presentaran a finals de mes a
Saragossa els seus productes en
una mena de fira organitzada
per Halo Energy. Iberdrola creu
que l’increment del 13% dels
seus beneficis en el primer semestre d’aquest any respon a la
inversió feta en energia neta.
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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

La UE dels Estats
Fundació Agrícola Catalana

uan el 24 d’octubre del 2002 el canceller alemany Schröder i el president francès Chirac van acordar els termes de l’ampliació de la UE als 10 nous membres, hi van
incloure la congelació del pressupost de la PAC, la Política Agrària Comunitària de la UE, a partir del 2007 fins
al 2013, any en què els nouvinguts seran membres plens de la
PAC. Hores després de finalitzar la reunió franco-alemanya, el
Consell Europeu assumia el pacte global a què havien arribat els
dirigents dels dos països amb més pes dins de la Unió.
El Parlament Europeu, òrgan elegit directament pels ciutadans, va emetre l’informe preceptiu i no vinculant en el seu
moment. Tanmateix, la Unió Europea era, i és, dirigida pels
Estats, i, per tant, de poc valen les deliberacions dels parlamentaris si finalment només són escoltades en la mesura en què
segueixen la línia marcada pels Estats. Així, el Parlament Europeu va rebutjar la desvinculació total dels ajuts i va defensar la
desvinculació parcial. Finalment, només alguns aspectes de
l’informe parlamentari van coincidir amb els continguts de la
PAC aprovada el setembre del 2003.
Val a dir que Alemanya no estava disposada a contribuir més
en els ajuts agraris, i que França va acceptar l’ampliació condicionada a continuar sent el primer beneficiari dels fons agraris.
La Política Agrària Comuna, que es crea el 1962, té el seu fonament en la voluntat d’independència alimentària dels països
que formaven la Comunitat Econòmica Europea. Davant del
desproveïment alimentari de la població europea que encara
existia durant la dècada dels 50, d’un sector agrícola molt ineficient i d’uns productes agraris poc competitius, aquella Europa aposta fortament per la subvenció i la garantia d’uns preus
mínims a l’agricultor, a més de barreres a l’entrada de productes
de països tercers i una política d’eliminació de taxes aranzelàries
internes que van permetre elevar els nivells de renda dels agricultors europeus i l’augment dels preus dels seus productes.
El cas de l’Estat espanyol és ben significatiu dels beneficis que
ha aportat l’adhesió a la UE, ja que la balança comercial agroalimentària va passar de ser deficitària, amb un saldo negatiu
l’any 1995 de 1.464,454 milions d’euros i una taxa de cobertura
d’un 88,15%, a un saldo positiu xifrat l’any 2002 en 1.941,864
milions d’euros i una taxa de cobertura d’un 110,63%. Tanmateix, cal tenir present que aquests beneficis són subsidiaris dels
acords que prenen els caps d’Estat i de govern que manen, en
aquest cas, el francès i l’alemany, que tenen interessos propis.
I és que, al marge dels beneficis que suposa la PAC, cal tenir
present que respon a interessos geoestratègics del nucli dur de
la UE, i si hi ha algú a qui s’ha de demanar explicacions és
justament als responsables polítics d’aquest nucli dur decisori.
Com a última mostra, després d’intenses negociacions del
consell de ministres d’Agricultura de la UE, amb ajornaments
inclosos, la nit del 25 de juny del 2003 el cap d’Estat francès i
el cap de govern alemany es reuneixen i pacten la desvinculació
parcial i progressiva dels ajuts agraris de la producció. L’endemà, els ministres d’Agricultura de la UE aprovaven els eixos de
la reforma de la PAC. El proper novembre, es presentarà el text
de la Constitució europea, elaborada a partir dels acords de l’eix
franco-alemany i amb els estira-i-arronsa de la resta de països. En
definitiva, estem construint una Europa dels Estats maquillada
de projecte comú, perquè maquillatge semblen les institucions
europees que no representen directament els Estats.
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L’ACNUR tem per la vida de milers de refugiats. La majoria
són dones, nens i ancians que necessiten aigua, aliments
i medecines. És molt urgent ajudar-los de seguida.

donatius:
0049 0001 51 2710070009
902 218 218 . www.eacnur.org
UNHCR
ACNUR
La Agencia de la ONU para los Refugiados

comité español

