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ET ANNET ALTERNATIV 

Økologisk økonomi 

Økologisk økonomi er en økonomisk teori som tar utgangspunkt i at 
det økonomiske systemet er et undersystem av biosfæren (se figur). 
Kjernen i faget er at økonomisk aktivitet er bundet av absolutte res-
sursbegrensninger. Økonomien anses først og fremst som et kretsløp 
av materie og energi, inklusive avfallsstoffer, også 
kalt den ‘sosiale metabolismen’1. Selv om økonomi-
en, dvs. material- og energigjennomstrømmingen, 
kan ekspandere, gjelder ikke det samme for de ytre 
ressursgrensene. Derfor finnes det også grenser for 
økonomiens størrelse. Dette har betydning for synet 
på økonomisk vekst. Økonomisk vekst oppfattes ge-
nerelt som problematisk fordi den ikke kan løsrives 
fra den materielle veksten.

At det forholder seg slik, er en innsikt hentet fra termodynamikken,2 som 
er en grunnleggende byggesten i økologisk økonomi. Energi og materie 
kan ikke oppstå fra ingenting, ei heller forsvinne. De kan kun konverte-
res til andre former. Derfor er produksjon av avfallsstoffer en uunngåelig 
konsekvens av enhver produksjonsprosess. Det betyr at forurensning er 
en integrert del av all økonomisk aktivitet, ikke kun en utilsiktet bieffekt 
(eksternalitet) som kan fikses med de rette økonomiske grep. Det betyr 
også at man ikke kan dele inn produksjon i henholdsvis miljøvennlig og 
miljøskadelig produksjon, men at all produksjon i noen grad belaster 
naturmiljøet på grunn av behovet for innsatsfaktorer og energi.

En fullstendig sirkulær økonomi er ikke mulig fordi materialer alltid 
mister noe av sine kvaliteter i omdanning og gjenvinning. 100% resirku-
lering er altså umulig. Dessuten krever resirkulering også store mengder 
energi. Såkalt ‘grønn vekst’, der man forutsetter en frikobling mellom 
miljøbelastning og økonomisk vekst (målt i BNP), har vist seg vanske-
ligere enn antatt. Siden 90-tallet har man satt sin lit til at økonomien 
kunne bli bærekraftig gjennom strukturendring i økonomien (dvs. en 
overgang fra industri- til tjenestenæringer) og løsrivelse av økonomisk 
vekst fra ressursforbruk og miljøbelastning. Flere tiårs empiri peker 
imidlertid mot denne hypotesen.

Den enorme materielle velstandsøkningen i Vesten de siste 200 åre-
ne forstås først og fremst som et resultat av tilgangen på billig, fossil 
energi. I tillegg kan Vestens velstand forklares med ulikt bytteforhold3 
mellom industri- og utviklingsland. Disse faktorene muliggjorde den 
voldsomme veksten i Vestlig velstand i etterkrigstiden. Nettopp derfor 
kan ikke dagens sosiale og økonomiske utfordringer derfor løses ved å 
returnere til denne miljøskadelige og urettferdige velferdskapitalismen 
fra 1950- og 60-årene, slik en del av forslagene til et grønt skifte fore-
slår. I stedet betyr forankringen i biofysiske grenser at vi trenger å ut-
vikle både nye visjoner og nye institusjoner for en bærekraftig økonomi. 
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ET ANNET ALTERNATIV 

Den vekstkritiske innfallsvinkelen medfører blant annet en vektlegging 
av fordelingsspørsmål: Hvis fattigdom og ulikhet ikke kan avhjelpes 
med fortsatt økonomisk vekst (siden økonomisk vekst er problematisk 
for naturmiljøet), må man i stedet omfordele ressursene/godene.

To aspekter er sentrale når man diskuterer sosial og økologisk trans-
formasjon:4 visjoner for framtidige samfunn og ideer om hvordan den 
nødvendige endringen kan finne sted. Visjoner handler om hvordan vi 
ønsker å leve, hva slags samfunn vi ønsker å leve i, og hvordan vi skal 
organisere oss for å ivareta både naturens grenser og menneskers 
behov. Må økonomisk vekst og jobbskaping være samfunnets fremste 
mål, eller kan man tenke seg bredere samfunnsmål, som for eksempel 
‘et godt liv for alle'5? Må markedet være den enerådende institusjonen, 
eller finnes det andre institusjoner å bygge på? Mange alternativer dis-
kuteres og forskes på, f.eks. felleseie, nye bedriftsformer, kooperativer, 
mer deltakende demokrati og regionale økonomier med korte leveran-
dørkjeder.

Det andre aspektet handler om hvordan endringen til et (mer) bærekraf-
tig samfunn kan skje. Her har teorier om sosial endring6 en vesentlig 
plass, et aspekt som er totalt fraværende fra mainstream økonomisk 
teori. Dermed har det blitt viktig for økologisk økonomi å trekke på hu-
maniora og andre samfunnsfag med sterkere tradisjoner for å forske på 
sosial endring, for eksempel sosiologi og historie.
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