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9. Energia i economia
9.1. Introducció
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L’ús de l’energia no només té profundes repercussions en el sistema biofísic de l’illa o en la configuració
del mode de vida de la societat menorquina, sinó també en el sistema econòmic. S’ha de tenir molt present que l’ús de les fonts d’energia que tenim al nostre abast és la base de tota l’activitat econòmica, ja
que els actuals processos d’extracció, transformació, transport, comercialització i ús de béns i serveis són
inviables sense un alt consum energètic. De fet, el creixement econòmic i l’ús d’energia estan fortament
vinculats, tal com es mostra a la figura 9.1.
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1 Figura 9.1. Diagrama d’evolució de l’energia total consumida al món i del producte interior brut mundial (PIB).
Font: Gail Tverberg (2011).

La disponibilitat d’energia, el seu cost d’adquisició i els seus impactes derivats condicionen fortament el desenvolupament econòmic d’una regió. Un dels aspectes clau és la dependència energètica de
l’exterior, que implica la necessitat d’importar energia. El grau de dependència energètica de Menorca és
molt alt, ja que el 99% de l’energia primària que consumeix anualment l’illa la importa de l’exterior, el 90%
en forma de derivats del petroli. Aquesta dependència suposa mantenir un flux monetari cap a l’exterior
per adquirir energia, situació que se suporta millor quan el preu de l’energia és baix i es crea valor afegit
amb la seva utilització. Quan aquests factors no es donen, l’economia regional es debilita degut als costos
d’adquisició d’energia. Per contra, la independència energètica suposa estar menys exposat a aquestes
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febleses, i així augmentar la resiliència territorial. Una independència energètica superior s’aconsegueix
produint l’energia en el mateix territori que la consumeix, l’illa de Menorca en aquest cas.

9.2. Costos econòmics de l’adquisició de l’energia a Menorca
S’han quantificat les magnituds dels fluxos econòmics per a l’any 2013 associats als costos d’adquisició
d’energia, que es representen a la figura 9.2. Les xifres reflecteixen els preus finals amb impostos inclosos,
i els valors unitaris s’han obtingut a partir de preus mitjans anuals que ofereixen diverses fonts d’informació. És important remarcar que no tots aquests costos són repercutits a l’economia de l’illa. Per exemple,
part del cost d’adquisició del combustible de la central tèrmica del port de Maó es repercuteix a la factura
elèctrica de tot l’Estat espanyol i no només a la de Menorca.

1 Figura 9.2. Diagrama de fluxos dels costos econòmics associats a l’adquisició d’energia de Menorca per a l’any 2013.
Els preus inclouen impostos i altres càrregues tal com es facturen a l’usuari final. Les unitats són milions d’euros (M€).
Font: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses i preus estimats en funció de mitjanes anuals.
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7 Figura 9.3.
Repartiment dels costos
econòmics associats a
l’adquisició d’energia
de Menorca per a l’any
2013, agrupats per tipus
d’energia. Els preus, en
milions d’euros, inclouen
impostos i altres càrregues
tal com es facturen a
l’usuari final.
Font: Elaboració pròpia
a partir de fonts diverses
i preus estimats en funció
de mitjanes anuals.
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Segons els càlculs realitzats, el cost total d’adquisició de l’energia consumida a Menorca és de 273,91
milions d’euros (M€), dels quals un 71,96% (197,12 milions d’euros) es dediquen a l’adquisició de derivats
del petroli, i un 25,74% (70,50 milions d’euros) corresponen a la factura elèctrica (vegeu Fig. 9.3.). Els altres
combustibles (gas natural, gasos liquats del petroli i biomassa) tenen proporcions molt més petites, que
sumen el 2,30% restant. Degut a les ineficiències dels sistemes actuals de transformació i ús de l’energia,
més de la meitat dels 273,91 M€ totals es destinen a energia que s’acaba perdent en alguna de les fases
fins al seu ús final, concretament 141,91 M€ (vegeu Fig. 9.4.).
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7 Figura 9.4.
Repartiment dels costos
econòmics associats
a l’adquisició d’energia de
Menorca per a l’any 2013,
agrupats per tipus d’energia
i identificant-ne el percentatge atribuïble a pèrdues
totals. Els preus, en milions
d’euros, inclouen impostos
i altres càrregues tal com es
facturen a l’usuari final.
Font: Elaboració pròpia
a partir de fonts diverses
i preus estimats en funció
de mitjanes anuals.

Si s’analitza el consum per sectors (vegeu Fig. 9.5.), la central tèrmica de Maó, que es considera a
part degut a la seva entitat, és qui s’emporta la factura més gran: 84,22 M€ (30,75%), seguit del transport
terrestre, amb 72,75 M€ (26,56%). Aquests dos sectors suposen el 57,31% dels costos totals assumits.
Després venen els sectors residencial (37,37 M€, 13,64%) i serveis (40,16 M€, 14,66%), que entre tots dos
sumen 77,53 M€ i un percentatge del 28,30%, una quantitat semblant al transport terrestre. El transport
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aeri i marítim sumen el 10,40%, mentre que els sectors que tenen menys pes són l’industrial (2,30%) i el
primari (1,68%).
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7 Figura 9.5.
Repartiment dels costos
econòmics associats a
l’adquisició d’energia de
Menorca per a l’any 2013,
agrupats per sectors. Els preus
inclouen impostos i altres
càrregues tal com es facturen
a l’usuari final. Les unitats són
milions d’euros (M€).
Font: Elaboració pròpia a
partir de fonts diverses i preus
estimats en funció de mitjanes
anuals.

La comparativa de la facturació i dels costos del sistema elèctric de Menorca dona una idea del suport
econòmic extern que rep. L’any 2013, la facturació elèctrica a Menorca va suposar un total de 70,50 M€,
impostos inclosos. Els costos del sistema atribuïbles a Menorca que s’han pogut obtenir (ja que hi ha molt
poques dades que facin referència únicament a aquesta illa) o que s’han calculat indirectament són: una
retribució de 91,1 M€ per a la central tèrmica de Maó (dels quals s’estima que 84,22 M€ corresponen a
l’adquisició del combustible), una retribució d’11,82 M€ en concepte de transport i distribució i una facturació de 0,5 M€ del parc eòlic de Milà. El conjunt d’aquests costos, que no són tots, suma 103,42 M€,
molt lluny dels 70,50 M€ ingressats mitjançant la facturació elèctrica de 2013 a Menorca. El mecanisme de
finançament d’aquest desequilibri es basa en procediments regulats: es repercuteix una part d’aquest cost
a la factura elèctrica nacional (en forma de peatges coneguts com a costos extrapeninsulars) i l’altra part
es carrega als pressupostos de l’Estat.

9.3. Relacions entre consum d’energia i indicadors econòmics
En aquest apartat s’ha comparat l’evolució del valor afegit brut (VAB, una de les maneres de calcular el
producte interior brut) de Menorca amb els consums dels sectors amb més pes dins el sistema energètic
de Menorca: el transport terrestre i l’electricitat. Per mostrar la comparació gràficament, s’han igualat les
dades a 100 per a l’any 2000 i es mostra l’evolució dels paràmetres fins a l’any 2016.
L’evolució del consum de combustibles per al transport terrestre segueix la mateixa pauta que el VAB
(vegeu Fig. 9.6.), augmentant amb el mateix ritme i disminuint amb més força. Els darrers anys es manté
una accentuada separació de les corbes, que indicaria una eficiència més gran del sector respecte de
l’activitat econòmica.
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1 Figura 9.6. Evolució del consum de combustibles per al transport terrestre respecte del VAB de Menorca, índex en base 100 per
a l’any 2000. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IBESTAT i de l’OBSAM.

Si es fa la mateixa comparació amb el consum d’electricitat també s’observa una evolució correlativa
(vegeu Fig. 9.7.), amb una tendència final que també indica una eficiència més gran en l’ús de l’electricitat
respecte de l’activitat econòmica.

1 Figura 9.7. Evolució del consum d’electricitat respecte del VAB de Menorca, índex en base 100 per a l’any 2000.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IBESTAT i de l’OBSAM.
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9.4. Resum executiu
• L’activitat econòmica i l’ús d’energia estan fortament vinculats, tant a escala global com a escala local.
• El cost total d’adquisició de l’energia consumida a Menorca s’ha calculat en 273,9 milions d’euros
(any 2013), dels quals el 72% es dedica a l’adquisició de derivats del petroli, el 25,7% correspon a la
factura elèctrica i el 2,3% restant és atribuïble als altres combustibles (gas natural, gasos liquats del
petroli i biomassa). Degut a les ineficiències dels sistemes actuals de transformació i ús de l’energia,
141,9 M€ es destinen a energia que s’acaba perdent en alguna de les fases fins al seu ús final.
• Part del cost del sistema elèctric de Menorca és compensat amb finançament estatal per mitjà de procediments regulats.
• L’evolució del VAB de Menorca entre els anys 2000 i 2016 presenta una correlació significativa amb el
consum de combustibles per al transport terrestre i la demanda d’electricitat, apreciant-se un increment
de l’eficiència els darrers anys.
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