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E, tradicional classificar els recursos anrhicntals en unfit ampli en clos reran, 'rups: (Is recursos na-

tural, renovahles I els recursos naturals no renovahles, le, caracteristiyues ilsiyues del, quals conrporten

una gestic singular. La seva principal diferencia es yue I'estoc dell primers pot mantenir-se indefinidament

amh Lill adeyuat rittne d'utilitzaci6. No obstant. una deficient e.xplotaci6 pot conduir al seu esgotament o

satmaci6. Ayuest seria el cas de la hiosfera en relaci6 a la seva capacitat per a ahsorhir els creixents resi-

de, (pie genera I'aetis tat econontica. per exemple.

Ei tractament dell recursos no renovahles es presenta. d'entrada, mes problematic. ja yue una unitat

consuntida avui implica una unitat menNs pcl consum de dente. donada la disponihilitat finite d'ayuests re-

cursos. Sorgeix Ilavors la yuesti6 de colt procedir a la seva assignaci6 al Ilarg del temps entre diverses ge-

neration,. La idea central dc la contunicaeio es di,cutir si ayuesta es una yuesti6 rellevant per a la cien-

cia economica I quills mecaniwnes i indicadors e,s poden utilit,ar per a resoldre-la.

Ern scgon aspeete a considerar es la apropiahilitat o no d'ayuests hen, i per tart la seva possible assig-

naci6 a craves del mercat. La hiostera, per exemple. no es directament apropiable tindria la consideraci6 de

he public I una utilitzaci6 adeyuada reyuereix la intervenci6 ptihlica per it controlar possible, ahusos.

F it canvi, els recursos no renovahles en sentit classic (els combustibles fossils, per exemple) s'as-

,ignen notjancant el mercat, resultant ens preus i yuantitats del proces interactiu de I'oferta i la dentanda.

Atha yuesti6 d'interes es I'eticiencia amh yue e1 mercat dLi a terme ayuesta funci6.

f'n tercer aspeete -calla vrgada mes important, donat factual ritnu d'utilitzacio dels recursos me-

dianrhientals- e, refereix al concepte d'irreversahilitat. Ayuest es Lin concepte yue procedeix de les cien-

cies naturals Peru yue no pot negligir-se en fanitlisi econontica. La destrucci6 de I'Anturtida o de la cape

d'oz6, per exemple, comporten una alteraci6 de feyuilihri ecologic global i introducix una inestahilitat en

e1 funcionament dell ecosisteme,, la yual coca justifica per si cola una intervenci6 directa per a la Lisa cor-

recci6. En ayuesta linia, una tercera yuesti6 seria Si en el cas dell recursos naturals no renovahles en sen-

tit classic tanthe s'ha d'intervenir per a regular la seva utilitzaci6. Es it dir. ,i la irreversihilitat fisica

d'ayue,t, hen, conrporta de manera simultania una irreversihilitat economica.

Per a ,intplificar ayuestes questions, suposem de moment -es una pura ahstracci6- clue I'explotaci6 i

utilitzaci6 ii ayuests recursos en I'activitat ccononrica no conrporta efectes externs. o Si mes no, ciecte, ex-

terns amb conseyiicncies irreversihles. S'ha constatat, no ohstant, yue existeixen altres tipus d'externalitats

associades a fus tfayuests recursos. La mes important es deriva de la imperfecci6 del mercat: les genera-

tions futures no poden expresser Ies seves preferencies -encara no hen nascut- i per Will es la geniraci6 ac-

tual la yue ho fa en el seu Iloc, al decidir de yuina manera s'han d'explotar els recursos no renovahles.
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Aquc,ta decisio impliar unlit/ar una deternrinada taxa de descompte. mitjan4ant la qual cis indi-

vidus presents expressen la seva opcio i, per la passiva, tamhe valoren les prefercncies de les genera-

cions Clue encara no hall nascut. Aixi, una elevada taxa de descompte significaria que es valora molt rues

Cl consum actual que Cl futur. I en sentit contrari, una taxa de descompte molt haixa (en el cas limit,

igual a zero) atrihuiria avui cis mateixos drets a totes les generacions, coca quc cticament semhla mes

detensahle. Si considerem la possible existencia d'un numero indeterminat -perm suticientment gran-

de generacions futures, la consequencia econbmica d'aquesta posicio comportaria interrompre I'explo-

tacio del recurs. Ens trohariem, per tans, en front una posici6 conservacionista radical. Donal quc sent-

bla dificil quc Cl mercat determini aquesta opcio, no falten les propostes d'intersenci6 external -en ma-

jor o menor gran- per a regular el ritme d'extraccio d'aquests recursos (mitjan4ant la via impositiva, per

exeniple).

Arribats a aquest punt, la questi6 que interessa discutir son els pressupostos quc condueixen a on

plantejament conservacionista. El rues important es suposar el caracter irreversible, unituncional i exclo-

ent dell recursos no renovahles. Es a dir, acceptar quc aquests recursos sempre reran necessaris i a mes en

les mateixes aplicacions yue ho son en I'actualitat. Possiblement aquest plantejament sigui consequencia

d'una certa confusi6 entrc la demanda intermedia i la demanda final, entre funcions i usos. La simple oh-

servacio de la posici6 quc ocupen cis recursos no renovahles en el proces economic serscix per a mostrar

Clue aquells actuen essencialment corn inputs intermitjos que serveixen a una demanda final, i ag0esta no

es retereix a line hens ffsics sino a lines determinades funcions; no es demanda benzina, lino el despla4a-

ment adequat del vehicle; no interessa c1 fil de coure, sing la il-luminacio. Determinats recursos no reno-

vables son simplement ['instrument per satister actualment aquestes necessitate, corn en el seu moment ho

van ser la traccio animal o l'oli per a I'enllumenat. Les necessitate canvien i els recursos que pernicten sa-

tister-Ies encara mes.

L'aspecte noes rellevant es que la utilitzacid d'aquests recursos prescnta Lit) caracter rclatiu; res-

pon a les condicions de la tecnologia en on moment del temps i canvia al compas de les innovacions.

Per tint, per estahlir una hipotctica distribucio dels recursos actualment existents entre la generaci6 ac-

tual i Ies generacions futures semhla rues adequat recbrrer a les perspectives de I'evoluci(i tecnolbgica

(Iue a la simple assignacio basada en criteris ctics d'un estoc finis de recursos. I aix6 per dos motius:

a) perquc Ies reserves d'un recurs es modifiquen al Ilarg del temps, fins i tot en abscncia de canvi tee

nolbgic: i h) perquc la propia innovacio afavoreix procesos de substitucio, accelera I'ohsolesccncia de

recursos, la disponihilitat fisica dell quals converteix en economicament utils recursos que ahans eren

improductius.

La gtiestib quc hauria de plantejar-se no es, per tans, quantes tones de petroli podem utilitzar (1011a-

des Ies reserves actuals, sin(') Si el petroli (actualment on recurs natural no renovahle am[) una funcio es-

trategica insuhstituihle en I'activitat econbntica) sera imprescindible dintre de 50 o 100 ant's. Es a dir. Si

podem raonahlement predir si la seva funciu sera la mateixa en el futur.

La simple consideraci6 de Ies quantitats ffsiques del recurs sense prestar atencio als aspectes funcio-

nals conducix a plantejar on problema economic i dinamic en termes estatics i d'irreversihilitat estricta-

ment lisica. I ja hem vies que a I'introduir cis conceptes de funci6 i de canvi tecnologic, la irreversihilitat

fisica -o I'esgotarnent del recurs- perd el caracter estratcgic que habit ualment se li atorga.

Des d'aquesia perspective, la R i D, com a inductora de la innovacio tecnolbgica, es converteix en
la variahie clan per a I'assignacio de recursos al Ilarg del temps. I una estrategia activa do R i Des com-
patihle amh una taxa de descompte elevada en la utilitzacio dell recursos no renovahles, sense que aixb
signifiqui nccessariament on caracter insolidari amh Ies generacions futures. Els resultats de la R i D es

manifesten it mig-Ilarg termini i trascendeixen, per tart, a la generaci6 actual. I fins el present cada gene-
racid ha invertit en R i D mes yue la precedent, pel que d'alguna manera cis presents ja expresseni Ies nos-
tres prefercncies Iexpecte dels ahscnts. No estic afirmant -seria una ingenuitat per la meva part- (file les
companyies transnacionals quc conirolen I'explotaci6 dell recursos no renovahles inverteixin el seu capi-
tal per a henctici de la posteritat. Succeix, sintplement, que l'interes particular acostuma a contrihuir al he-
nestar general. Adam Smith fa 200 anys ja es va referir a aixo.

Aquest plantejament relativitza de nwnera considerable la irnportancia de I'assignacio de recursos
entre generacions, i cn particular I'existencia d'un problema metodolbgic aparentment irresoluhle: la for-
maci6 d'un mercat en cl qual uns agents no poden expressar Ies sexes preferencies. Potser per a lee ge-
neracions venidores suficientment allunyades en el temps aquest mercat tindra tin interes purament an-
iropolbgic.
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