La comptabilitat falsificada

Molts efectes ambientals no es comptabilitzen, però després es tradueixen en importants costos, normalment públics
Quan la comptabilitat no registra totes les partides que convé tenir en compte, ens està donant una informació que no és de fiar. I si ens guiam amb
aquestes dades incompletes, podem arribar a conclusions errònies, com ara que l'energia nuclear és rendible, o que el desdoblament d'una
carretera està justificat.
Molts aspectes de determinats projectes o activitats, sovint queden externalitzats dels balanços econòmics. O sigui, que queden fora, que no
s'inclouen. I, per tant, no es tenen en compte. Però moltes vegades tenen efectes econòmics posteriors.
Quan a Cala Galdana es va decidir canviar el punt de sortida del torrent de llevant a ponent de l'illot, per poder fer el pont de connexió, ningú va fer
cap valoració de danys ambientals. Tampoc es van fer quan es va decidir dragar tota la part més externa del torrent, perquè hi poguessin entrar
vaixells de més calat i així convertir una part del riu, que abans havia acollit una gran zona humida, en un espai per poder-hi posar embarcacions.
Però la cosa va tenir conseqüències.
De llavors ençà, la posidònia que entra empesa pel mar, troba un clot en el llit del torrent, on es diposita. I la calor, els abocaments de la depuradora
de Serpentona i altres establiments encara no connectats al clavegueram, es combinen cada estiu amb la posidònia per oferir una olor molt poc
agradable. La solució, des de fa molts anys, és que les administracions públiques (o sigui, tots noltros), paguen cada any un tractament biològic per
contrarrestar l'excés de nutrients del torrent. Si els promotors de les obres esmentades, haguessin hagut de posar al seu balanç econòmic, el cost
posterior de mantenir el torrent en condicions, probablement hagueren optat per altres actuacions.
Aquest exemple de mala comptabilitat és aplicable a moltes altres coses. Per exemple, és molt fàcil veure en el terme de Ciutadella com els regadius
ja s'estan posant en marxa. Aquesta aigua surt a preu zero per al qui rega (paguen l'energia per extreure-la, però no paguen ni un cèntim per
l'aigua). A la seva comptabilitat, no hi figura l'aigua que surt. Ni hi figura l'aigua que s'evapora inútilment quan es rega a ple sol. Tampoc hi figura
l'efecte negatiu que s'està causant a un aqüífer que ja està molt malmès. No tenen, idò, incentius econòmics per canviar de dinàmica.
Però a les butxaques de la resta sí que es notarà. Perquè, com que l'aqüífer de Ciutadella està molt malament, s'ha construït un dessaladora que ha
costat 42 milions d'euros, i que haurem de pagar tots els consumidors. Com també haurem de pagar (via impostos) les connexions de la dessaladora
amb la xarxa de distribució municipal. Voleu dir que no ens sortiria a tots més a compte promoure una política agrària que rebaixi la càrrega
ramadera, i així disminuir també la necessitat de farratges i blat d'indi a l'estiu?
Però aquesta manera de comptar tan esbiaixada és moneda corrent. N'hi ha molts que pensen que els efectes ambientals no s'han de considerar
perquè no donen diners. Però al final tenen un cost molt alt. Com el cas de les nuclears, que semblen rendibles fins que comptes el què costen per
als governs les mesures de seguretat o el que costa (i costarà) gestionar uns residus ultra perillosos que tenen una activitat de milers d'anys.
S'han conegut prou exemples, i és probable que en vegem més en els pròxims temps. Serà interessant, per exemple, veure l'argumentació del
desdoblament de la carretera i analitzar quantes variables, que després costen molts de doblers, es voldran deixar fora del debat. Les pèrdues
paisatgístiques, l'asfaltat de terres productives, l'increment de la perillositat dels accidents, les temptacions de corrupció (el declivi d'Unió
Mallorquina va començar amb la corrupció del desdoblament de Manacor)...
És com el canvi climàtic. Que molts no se'l creuen perquè no figura al seu balanç econòmic. Però la darrera previsió de Nacions Unides és un
increment del nivell de mar de 130 cms en 70 anys. Si feim nombres, surt més de mig metre en només 30 anys. Quantes platges (i activitats
turístiques) podrien sobreviure a una pujada d'aquest nivell? Podem falsejar els balanços, però no la realitat.

Joana
Molt bon article! Es el problema de sempre: les coses no es planifiquen, no es té una visió àmplia i preval la improvització. I, per més inri, els valors
ambientals, són els darrers a tenir-se en compte (si es tenen en compte). I què m'en dieu del dic de Son Blanc? Cada dia surt en premsa justament
per la manca de previsió. I els danys col·laterals que està creant són més dels que s'havien previst. El desdoblament de la carretera és una
conseqüència del dic. Quines conseqüències negatives més tindrà?

Josep Roca
Si no es pot denunciar... es continuarà fent igual. Si es pot denunciar dons endavant.
Al final tot es resumeix en termes de legalitat o il·legalitat, la resta de "situacions" si no estan clarament identificades esdevindran un "resquicio"
legal més

Al Gore
El vicepresident dels Estats Units quan hi havia Bill Clinton va escriure un llibre en el que ja recomanava incorporar una partida al llibre comptable
per les despeses de minimitzar la petjada ecològica o restituir aquella part que pogués quedar afectada. Incloent emissions de CO2. Tothom es va
riure llavors.

Manipulació de dades
Estic completament d'acord amb aquest article. La manipilació de dades és una pràctica molt perillosa que malauradament està de moda. Com bé

comentes, rarament es calculen correctament el balanços econòmics, les externalitats negatives sempre es deixen de banda i a la llarga provoquen
un gran impacte ambiental i el corresponents "impactes econòmics" associat.
Vicent

