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ECONOMÍA ECOLÓXICA:
ENERXÍA E METABOLISMO ECONÓMICO (I)

• As sociedades industriais: potencia e a mobilidade: Consumimos, vivimos, 
traballamos, producimos, viaxamos... en función da dispoñibilidade dun 
transporte barato que só se pode mover con petróleo



• Enerxía: algo máis que un sector económico

ECONOMÍA ECOLÓXICA:
ENERXÍA E METABOLISMO ECONÓMICO (II)



• Crecemento ilimitado sobre recursos limitados? 

ECONOMÍA ECOLÓXICA:
ENERXÍA E METABOLISMO ECONÓMICO (III)



• Recursos renovábeis garantes de dispoñibilidade futura

ECONOMÍA ECOLÓXICA:
ENERXÍA E METABOLISMO ECONÓMICO (IV)



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 
materias primas, onde desfacerse 
dos residuos...

Mundo cheo: o ambiente está
degradado 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
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A ECONOMÍA ECOLÓXICA



CRECEMENTO ECONÓMICO

Aumento da renda ou valor de bens e servizos finais producidos por unha 
economía nun determinado período.

Indicadores do crecemento: Produto Interior Bruto, consumo de enerxía, aforro, 
investimento, etc. 

Suposto da economía convencional: 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



Supostos:

- Mercados con competencia perfecta

- Os seres humanos (“homo economicus”):
- Razón psicolóxica esencial é o interese persoal
- Só obedecen á razón
- Comportamento universal e atemporal
- Perfectamente informados, das consecuencias e as posibilidades 
- Viven o presente, non se lembran nin teñen a capacidade de prever
- Está sós, non existen determinismos exteriores.

- Recursos naturais infinitos

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

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

A ECONOMÍA CONVENCIONAL



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

Evita falar de reparto e redistribución .

A ECONOMÍA CONVENCIONAL



EFECTOS DUN CRECEMENTO ECONÓMICO CONTINUO

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

• Maior incidencia dos impactos ambientais : destruíndo recursos, afectando á
saúde, degradando os ecosistemas, modificando o clima...

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

• Perturbacións financeiras por incapacidade de axuste á escaseza de 
recursos e ao aumento dos custes ambientais.

• Aumento das desigualdades entre países e grupos sociais.

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





PRINCIPAL CAUSA DESTES PROBLEMAS

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

E A SOLUCIÓN?:

• Será o decrecemento ?
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O CONCEPTO DECRECEMENTO

slogan político con implicacións teóricas

palabra-obús

acrecemento

Contra a linguaxe estereotipada dos adictos ao produtivismo
Ateísmo que abandona a relixión da economía, a fe n o crecemento,
o progreso e o desenvolvemento

Contra a “ felicidade conforme”

Descolonizar o noso imaxinario de representacións económicas e desenvolvistas



CRÍTICAS AO CONCEPTO DECRECEMENTO

PON EN PERIGO A DEMOCRACIA

OPONSE AO PROGRESO CIENTÍFICO E INDUSTRIAL

É INMORAL PRECONIZAR VIVIR NA MISERIA

INUTILMENTE PROVOCADORA EN TEMPOS DE CRISE

IDEOLOXÍA MÓRBIDA 
DO RACIONAMENTO E 
DA PRIVACIÓN

LOITA INDIVIDUAL 
BASEADA NA 
SOBRIEDADE VOLUNTARIA

IDEOLOXÍA REACCIONARIA



QUE COUSA NON É O DECRECEMENTO?

un estado estacionario (non variábel non tempo)

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

unha recesión (diminución prologanda de diferentes 
macromagnitudes económicas)

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

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

NON É



QUE DEFENDE O DECRECEMENTO?

Outros medios de produción, outras institucións, outra lóxica d a 
produción

Redistribuir a riqueza, mais outra riqueza diferente

Debate público sobre pros e contras de todas as técnicas. É o pobo, 
non os “expertos”, quen debe establecer as prioridades  tecnolóxicas

Racionalidade apoiada na natureza, a liberdade e os dereitos, non a 
racionalidade económicista e tecnocrática

Reducir o tempo de traballo produtivista e o tempo de consumo, para 
favorecer o debate público

Abandonar o sistema de necesidades preconcebidas polo sistema 
industrial a través de macrosistemas públicos e privado s

Democracia participativa: reinvindicar xustiza e igualdade, en termos 
de dereitos e autonomía



DECRECER: NON É 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

• Supón emprender unha necesaria transición cara outro tipo de 
sociedade e restaurar minimamente a xustiza social



Adaptación tomada desde http://dynamiccities.squarespace.com según Bryn Davidson

AS SOCIEDADES EN

TRANSICIÓN



As 8 R (ou máis) do Decrecemento

Reavaliar

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



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 ...

As 8 R (ou máis) do Decrecemento



Moitas grazas


