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Esbrinarem si el recent canvi de poder cap a les
potències emergents ha desencadenat canvis dirigits cap
a un nou ordre mundial. Per a trobar una resposta ens
serà d’utilitat plantejar dues preguntes inferiors en el
nostre cas d’estudi, el règim internacional del clima:
• Com ha evolucionat el règim del clima?
• Quines eren les demandes en les negociacions

liderades pel grup de potències emergents BASIC?

Objectius

En els darrers anys, s’està produint una transició de
poder en el sistema internacional cap a les anomenades
potències emergents. Aquest fet ha pogut provocar
canvis en l’ordre mundial d’acord als interessos i
demandes d’aquests països. Per tant, l’anomenat com a
power shift hauria transformat les estructures
internacionals incloent els coneguts règims
internacionals.

Introducció

• Per a poder categoritzar els canvis en l’ordre mundial, utilitzarem dues variables:
o Level: Grau de sobirania dels Estats en el sistema internacional. Tres categories: discreció nacional, coordinació

intergovernamental i supranacionalisme.
o Content: Grau de liberalisme o intervencionisme econòmic aplicat als Estats.

• Ús del règim internacional del clima com a eina per intentar perfilar en quin ordre internacional ens trobem.
• Tria de tres acords significatius per l’anàlisi: Protocol de Kyoto, Acord de Copenhagen i Acord de París

Metodologia

Anàlisi

Protocol de Kyoto Acord de Copenhagen Acord de París

• Estructura Top-Down sota el     
marc de Nacions Unides

• Mecanismes de Mercat i no 
intervencionisme econòmic

• Estructura Bottom-Up
• Mecanismes de Mercat i no 

intervencionisme econòmic

• Estructura Bottom-Up amb
elements Top-Down

• Mecanismes de Mercat i no 
intervencionisme econòmic

Resultats

Content

Level
Liberalisme Intervencionisme

Supranacionalisme Ordre Mínim Neoliberal Constitucionalisme Cosmopolità

Coordinació intergovernamental

Liberalisme             Kyoto                                    
Coordinat                1997 Dirigisme coordinat

Discreció Nacional Competència     Copenhagen

iiiiiiiiiii Internacional           2009
Autonomia Sobirana

París 2015

• Podem perfilar un nou ordre mundial dissenyat d’acord a les demandes dels BASIC
• El nou ordre mundial no ha donat un gir radical, sinó un lleuger desplaçament

concedint major importància als Estats
• En els darrers anys, l’ordre mundial s’ha mogut sempre en un estadi de liberalisme

econòmic

Ordres Mundials i les posicions dels règims internacionals del clima:
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