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Si no incorporem 
els  EEUU al 
model, les 

tendències pre-
tractament són 

lleugerament més 
paral·leles que en 
el cas contrari. Els 
resultats podrien 

ser menys 
esbiaixats. Yijt = α + γj + λt + βDjt +...+μijt
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F.1 -53.424*** 

(16.353)

-2.280        

(16.910)

-4.362         

(14.096)

-32.318*** 

(8.279)

-2.776          
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2.392          

(10.295)

-51.838*** 

(8.048)

-15.771*      

(8.759)

-14.580***  

(3.343)

F.3 -75.578*** 
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Es van detectar 
problemes 

d’heteroscedasticitat
i d’autocorrelació, 

que van ser corregits 
degudament 
mitjançant el 

comandament 
Newey2.
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❑ Distinció entre el grup de
tractats (31 països EU ETS) i el 
grup de controls (High
Income).

❑ Distinció entre els anys pre-
tractament (1970-2004) i 
entre les 3 fases d’actuació 
del mercat (2005-2007; 2008-
2012; 2013-2020).

❑ Tendències de CO2 pre-
tractament paral·leles entre 
els dos grups. Incorporació 
dels models: Trend Treated i 
Country Trend.

❑ Incorporació de les variables 
PIB/càpita i població dels 
països. 

❑ Consideració de 2 escenaris 

possibles: inclusió i exclusió 
d’Estats Units al model.

METODOLOGIA

Model economètric Diff-in-Diff:

El mercat és efectiu en la reducció d’emissions dels
països membres i contribueix a complir amb els
objectius de reducció pactats en l’Acord de París.

Canvi climàtic: L’excés de gasos d’efecte hivernacle generats per
l’activitat humana, acumulats a l’atmosfera, ha conduit a un accelerat
increment de la temperatura global.

Punts de no retorn: Són els efectes dels canvi climàtic més

rellevants, que s’anomenen punts de no retorn per la seva
irreversibilitat un cop superats els llindars, i que amenacen la forma de
vida i salut dels éssers vius a nivell global.

Acords més importants:

Protocol de Kyoto (1997)

Acord de París (2015)

Funcionament del mercat:

Resultats no concloents: no podem acceptar ni rebutjar la hipòtesi inicial de manera definitiva. 

Sense incorporar EEUU al model, els resultats indiquen que el mercat podria haver contribuït
a la reducció d’emissions dels països membres durant les fases 2 i 3 entre 15 i 25 milions de
tones de CO2, però no correspon als nivells amb els que es va comprometre el 2015 a París.

Incentius perversos de les empreses i els governs. Els resultats podrien no ser els esperats,
degut a la participació al mercat de les empreses, amb fins econòmics i no mediambientals.

❑ Trobar un grup de controls que
permeti al model arribar a uns
resultats més exactes.

❑ Ampliació del model amb variables
relacionades amb la intensitat
energètica dels països.

Objectiu principal: Ampliar els
coneixements en l’àmbit del canvi
climàtic, així com dels principals
acords establerts per a mitigar els
impactes de l’escalfament global.

Objectiu específic: Avaluar
empíricament si el mercat
d’emissions de la Unió
Europea ha sigut efectiu en la
reducció de CO2 dels països.
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