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Mundo baleiro: Até case o 
s.XX, o ambiente non era 
escaso, a humanidade vivía 
nun mundo que tiña “aforas”
a onde expandirse, lugares a 
colonizar para obter materis
primas, onde desfacerse dos 
residuos...

Mundo cheo: o ambiente está
degrado e os servizos 
ambientais afectados, agora non 
hai “aforas”, non podemos 
illarnos do resto da humanidade, 
os seres humanos somos 
estreitamente interdependentes
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A ECONOMÍA CONVENCIONAL



Crecemento económico: é o aumento da renda ou valor de bens e servizos finais 
producidos por unha economía (xeralmente un país ou unha rexión) nun 
determinado período.

Un indicador do crecemento é o Produto Interior Bruto, aínda que tamén poderían 
selo o maior consumo de enerxía, o aforro, o investimento, etc. 

Supón a economía convencional que a mellora destes indicadores debería levar 
teoricamente a unha elevación nos estándares de vida da poboación.



Produto Interior Bruto (PIB): Suma do valor monetario de todos os bens e 
servizos finais producidos nun país ou territorio durante un determinado período 
de tempo.

PRODUCIÓN = CONSUMO = INGRESO

Método da produción:

PIB = VBP + CI

Método do gasto ou demanda:

PIB = CP + CG + FBKF + E + ( X – M)

Método do pago aos factores:

PIB = Rs + EBO + outros impostos á produción





PIB NOMINAL



PIB PER CÁPITA



ECONOMÍA CONVENCIONAL

Supostos. A economía funciona (como se):

- Existisen mercados con competencia perfecta

-Os seres humanos se comportasen conforme a idea do “homo economicus”:
- razón psicolóxica esencial a toda actividade humana é o interese persoal
- Non obedece senón á razón
- Este comportamento é universal e atemporal
- Está perfectamente informado, das consecuencias e as posibilidades 
- Vive o presente, non se lembra nin ten a capacidade de prever
- Está só, non existen determinismos exteriores.

- Os recursos naturais fosen infinitos

- O valor de mercado dos minerais e metais fose un indicador fiábel da súa 
escaseza ou abundancia

- Os ecosistemas puidesen metabolizar calquera cantidade de polución ...



ECONOMÍA CONVENCIONAL

A meta do crecemento ilimitado considérase desexábel e factíbel porque non 
hai restricións físicas.

Evita falar de reparto e redistribución.
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Fonte: Passet (1996, 45)

A ECONOMÍA ECOLÓXICA



Efectos dun crecemento económico continuo:

• Esgotamento de importantes recursos (combustíbeis fósiles, minerais, 
recursos bióticos).

• Maior incidencia dos impactos ambientais (pola extracción, transformación 
ou uso dos recursos): destruíndo recursos, afectando á saúde, degradando os 
ecosistemas, modificando o clima...

• Maiores custes para a prevención e mitigación dos impactos ambientais.

• Perturbacións financeiras pola incapacidade de axuste tanto á escaseza de 
recursos como ao aumento dos custes ambientais.

• Aumento das desigualdades entre países e grupos sociais.

• Desequilibrios financeiros provocados pola creación de diñeiro bancario, a 
alteracións dos mercados financeiros, a modificación dos mecanismos de 
control monetario e financeiro e o aumento da débeda privada e a emisión de 
grandes cantidades de débeda pública para cubrir os desequilibrios da débeda 
privada. 





Efectos dun crecemento económico continuo:



Outros síntomas de insustentabilidade:

• Perda de biodiversidade
• Cambio climático
• Separación entre a economía financeira e a economía real
• Esgotamento de recursos non renovábeis
• Aceleración dos procesos de desertización dos solos e de deforestación
• Polución de océanos
• Polución de ríos e lagos
• Crecemento exponencial da poboación
• Urbanización masiva da poboación mundial
• ...

Coñecemos que grandes problemas ecóloxicos existen. Porén, asumimos as 
súas consecuencias e os cambios necesarios que hai que realizar?



Principal causa destes problemas:

• Modelo económico baseado nun crecemento económico ilimitado
(capitalismo monopolista de base mundial: a globalización )

E a solución?:

• Será o decrecemento ?



De onde sae a idea do decrecemento ?

• Idea recente no debate político, económico e social

• Antecedentes bastante antigos 

• Diversos autores desde os anos 70 veñen falando en termos parecidos: Ivan
Illich, André Gorz, Cornelius Castoriadis...

• Os límites ao crecemento xa foran sinalados por John Stuart Mill, Malthus ou 
Podolinsky

• Nicholas Georgescu-Roegen : cuestiona o paradigma do crecemento da 
economía neoclásica, xa que no mundo industrializado a economía humana 
sería xa excesiva e debía contraerse. Perda de biodiversidade



O concepto decrecemento

• Serge Latouche :

• O decrecemento non é un concepto, no senso tradicional, non existe unha 
“teoría do decrecemento” que se opoña ás “teorías do crecemento”. dos 
economistas

• É un slogan político con implicacións teóricas

• É unha “palabra-obús” (P. Àries) para rachar coa linguaxe esterotipada
dos adictos ao produtivismo

• Mesmo sería máis apropiado de “acrecemento”, unha sorte de ateísmo 
que abandona a relixión da economía e da fe no crecemento, o progreso e 
o desenvolvemento.



Que cousa non é o decrecemento ?

• Non é un estado estacionario (non variábel non tempo)

• Non é unha regresión (retroceso a formas máis simples por decadencia das 
anteriores)

• Non é unha recesión (diminución prologanda de diferentes macromagnitudes
económicas)

• Non é un crecemento negativo (eufemismo para indicar descenso das 
variábeis económicas)

• Non é un crecemento cero (estado de equilibrio duradeiro da renda per cápita
ou do PIB percápita)



Decrecemento:

• “Como deixar de ser progresista...sen tornar reaccionario” (Jean Paul Besset)

• Esixe unha sobriedade voluntaria?



Decrecemento:

• “Como deixar de ser progresista...sen tornar reaccionario” (Jean Paul Besset)
• Volver atrás?. A que momento anterior?

- Non é posible volver atrás, aínda que quixéramos
- Pero hai que inverter secuencias, percorrer camiños en dirección 

contraria
- Cousas perdidas deben seguir así, outras habería que recuperalas



Decrecemento:

• “Como deixar de ser progresista...sen tornar reaccionario” (Jean Paul Besset)
• Volver atrás?. A que momento anterior?

- Non é posible volver atrás, aínda que quixéramos
- Pero hai que inverter secuencias, percorrer camiños en dirección 

contraria
- Cousas perdidas deben seguir así, outras habería que recuperalas

• Porque non “progresar” sen incrementar o PIB?
- Na beleza de cidades e paisaxes
- Na pureza das augas
- Na calidade do ar
- Na calidade dos alimentos...



Decrecemento:

• Esixe unha sobriedade voluntaria?
• O obxectivo debería ser atender as mesmas necesidades con outros 

satisfactores e sen recorrer ao sistema mercantilista. Dúas vías:
- Consumir menos (maior sobriedade)
- Autoproducir e intercambiar segundo a lóxica do donativo (axuda mutua, 
colaboración, solidariedade, troco...)



Decrecer mais non só producir ou consumir menos

• Grandes posibilidades de liberdade humana e boa vida cando aceptamos 
formas de vida máis igualitarias, cooperativas e coidadoras da natureza

• Ecoloxizar a economía e a sociedade tamén é vivir mellor



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

Poñer en dúbida os valores dominantes: do tempo, do espazo, da vida, da 
morte...



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

Reconceptualizar

Redefinir/redimensionar conceptos como riqueza/pobreza, escaseza/abundancia



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

Reconceptualizar

Reestruturar

Adaptar o aparato produtivo e as relacións sociais en función do cambio de 
valores



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

Reconceptualizar

Reestruturar

Redistribuír

Reparto das riquezas e do acceso ao patrimonio natural (logo, da terra, os 
dereitos de extracción, o emprego, os ingresos...), tanto entre o Norte e o Sur 

como dentro de cada sociedade



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

Reconceptualizar

Reestruturar

Redistribuír

Relocalizar

Producir de maneira local, sobre todo os produtos para satisfacer necesidades da 
poboación local, a partir de empresas locais, financiadas con aforro local. 

Autoproducir enerxía. Recuperar as formas políticas locais e a democracia de 
proximidade



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

Reconceptualizar

Reestruturar

Redistribuír

Relocalizar

Reducir

Reducir o consumo, o transporte, o uso de enerxía, o tempo de traballo, os 
residuos



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

Reconceptualizar

Reestruturar

Redistribuír

Relocalizar

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Aumentar a vida útil dos produtos, eliminar a obsolescencia programada, buscar 
novos usos aos produtos e logo reciclar



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reevaluar

Reconceptualizar

Reestruturar

Redistribuír

Relocalizar

Reducir

Reutilizar

Reciclar

E outras R: rehabilitar, romper, reinventar, ralentizar, restituír, repoñer, recomprar, 
reembolsar, renunciar, retomar, reencontrar, reintroducir, recuperar... 



Moitas grazas


