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Ekonomer för Miljön

Seminariets syfte

• Visa exempel på hur ekonomer, näringsliv och 
ekonomisk teori är viktiga för omställningen till 
en hållbar samhällsutveckling

• Ekonomer hamnar ofta ”fel” i denna diskussion: 
miljöskydd ses som protektionism och 
inskränkning i frihet trots att det handlar om att 
värna individens och naturens integritet

Ekonomer för Miljön

Ekonomi = plånbok
• “Plånboksekonomer” har missföstått

grunden i nationalekonomi. 

• Nationalekonomi handlar om att maximera
värdet/nyttan för människor

• Antropocentriskt perspektiv = vackert!

Antropocentriskt perspektiv = vackert!

• Hållbar utveckling är också ett antropocentriskt
begrepp: 

• “…en utveckling som tillfredställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredställa sina behov”. 

• Även mer ekologiska begrepp är
antropocentriska, t ex Resiliens: ekosystemens
kapacitet att buffra en störning och omvandla
förändringar till möjligheter och förnyelse, så att
de kan fortsätta generera värdefulla
ekosystemtjänster
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Miljöekonomi och Ekologisk ekonomi

• Två akademiska “skolor” som synliggör
värdet av naturen och dess
ekosytemtjänster

• Dessa syns varken i plånboken, i 
marknadspriserna eller i BNP

• BNP är användbart för att beräkna den 
monetära ekonomin, statsbudget m m men 
andra mått behövs för den reala (verkliga) 
ekonomin och för att mäta välfärd

Institutet för TillväxtPolitiska Studier (ITPS)

• “Rapporten visar att det trots många skilda perspektiv
och resultat råder enighet bland ekonomer om att flera
av de ekonomiska begreppen bl a kapital, investeringar, 
produktivitet och tillväxt behöver revideras så att de i 
högre grad omfattar fundamentala komponenter i 
produktionsbasen inkl varor och tjänster från naturen. 
Detta för att få ett mått eller indikator på om tillväxten
resulterar i att vår genuina förmögenhet ökar.”

Rapport A2006:009  www.itps.se

Utarmning av ekosystemtjänster
innebär förlorade kapitaltillgångar

Ekosystemtjänster, likväl som kända oljereserver 
och gruvlager, utgör kapitaltillgångar 

Traditionella nationalräkenskaper (BNP) beaktar 
inte utarmning av naturkapital

Till exempel, ett land kan hugga ner sin skog och 
fiska ut all fisk och detta skulle öka landets BNP 

Ett flertal länder som verkar haft positivt 
sparande (ökat finansiellt kapital) under år 2001 
upplevde i själva verket ett minskat totalkapital
när naturkapitalet inkluderades i kalkylen

Varsamt nyttjande av ekosystem är ofta mer 
samhällsekonomiskt lönsamt

Det totala ekonomiska värdet 
(för markägaren och alla 
andra) av varsamt nyttjande 
av ett ekosystem är ofta 
högre än om det exploateras 
och konverteras till 
“produktivt” åkerbruk, 
skogsbruk eller fiskodling.

Sådan exploatering sker ofta 
ändå därför att den privata 
ekonomiska nyttan 
(”plånboken”) kan vara 
större. = sub-optimering

Regeringar bör subventionera
varsamt brukande istället för 
t ex fiskodling (som istället 
bör beskattas)

Vad säger experterna?
Det sätt som ekonomisk tillväxt sker på idag inom EU är 
inte hållbart. Om vi förstör viktiga naturresurser får vi 
varken en hållbar utveckling eller en god ekonomisk 
tillväxt på lång sikt. 
Jacqueline McGlade, chef för EU:s Miljöbyrå (European 
Environment Agency, EEA)

”Det finns inga empiriska data som ger stöd för att 
miljörestriktioner är ett hot mot tillväxten”
Lars-Erik Liljelund, generaldirektör i Naturvårdsverket.

”MiljöRapporten – om företag och miljö” (2/05)
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Ekonomiska systemet

Realistisk världsbild: Ekonomin viktig men beroende 
av väl fungerande sociala och ekologiska system



politik kunskap

myndigheter kultur

världsbild religion

trygghet etik

teknologi förvaltning institutioner socialt kapital

Ekonomiska systemet

Sociala systemet
ekologiska system

luft

jord

mineraler

växter djur  mikroorganismer

biologisk mångfald

vatten

näringsämnen

biogeokemiska 
cykler

ekonomiska
system

sociala system

Vilken strategi är mest realistisk?

A

B

Ekonomisk tillväxt +
internationell handel

Hållbar       
Utveckling

A. Reaktiv strategi: först ekonomisk tillväxt, detta 
ger resurser att mildra negativa miljöeffekter, t ex 
”Lissabonstrategin”, ”Regionala Tillväxtavtal”

B. Proaktiv strategi: integrera ekologiska kriterier i 
ekonomisk politik så att bara hållbara verksamheter växer, 
t ex ”Miljödriven hållbar utveckling”

Är du för eller 
emot 

ekonomisk 
tillväxt? 
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emot 
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Är du för eller 
emot 

globalisering? 

Svar: det beror på ”spelreglerna”!
• En hållbar utveckling kan gå hand i hand med 

ekonomisk tillväxt (mätt som BNP) och globalisering om 
och bara om vi har en ”stark stat” dvs ett klokt regelverk 
på alla nivåer (från kommun till globalt)

• Huvudbudskap från Millennium Ecosystem 
Assessment:

– “Det går att vända den pågående utarmningen av ekosystemen 
och samtidigt tillgodose den ökade efterfrågan på mat, vatten, 
trä m m.”

– ”Detta kräver betydande politiska och institutionella reformer, 
men dessa lyser med sin frånvaro idag.”
(Findings 4 in”Summary for Decision-makers” in Synthesis Report, 
page 1.) www.maweb.org



Ekonomiska styrmedel

• Enligt teorin om externa kostnader skall CO2-
skatten motsvara miljökostnaden

• Denna miljökostnad är omöjlig att beräkna med 
vetenskaplig säkerhet

• Bättre att fråga: ”Hur stor bör skatten vara för 
att nå EU:s mål om max två graders 
temperaturhöjning?”

Thomas Sterner, Dennis Pamlin, Olle Björk

Regelverk och ”spelare”

• Goda regelverk (institutioner) underlättar för 
”spelarna” (hushåll och företag) att bete sig 
ansvarsfullt.

• Spelarna behöver även goda sociala normer, 
en god företagskultur, hållbarhetskompass och 
strategier för att navigera mot ett hållbart 
samhälle

Karl-Henrik Robèrt, Deborah Cornland, Amanda 
Haworth-Wiklund, Birgitta Johansson-Hedberg

Varmt 
välkomna!


