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Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling – kritiske og konstruktive 
perspektiver (EcoMac projektet) 
 
 
PROJEKTETS BAGGRUND OG FORMÅL 
Det globale samfund står over for en række alvorlige og indbyrdes forbundne miljømæssige og økonomiske 
kriser, der tilsammen kan ses som en systemisk krise. Da dominerende økonomiske teorier såvel som 
aktuelle politiske tiltag tilbyder helt utilstrækkelige svar på denne, er der brug for en gentænkning af 
økonomisk teori og for udformning af mere radikale forslag til institutionelle forandringer, der håndterer de 
forskellige kriser i sammenhæng. 
 
For de rige lande er det nødvendigt, at ressourceforbruget reduceres betydeligt, hvis de planetære grænser 
for gode livsbetingelser for mennesker skal respekteres, og hvis den globale fordelingsudfordring skal tages 
alvorligt. Dette har vist sig svært at kombinere med økonomisk vækst: der er ganske vist opnået relativ 
afkobling gennem teknologisk og organisatorisk forandring, men ikke absolut (Jackson 2009, Krausmann et 
al. 2009). I øjeblikket bremses ressourceforbruget af den økonomiske krise, men den medfører til gengæld 
store sociale problemer. Udfordringen består i at opløse det dilemma, at økonomisk vækst på den ene side 
øger de globale miljø- og fordelingsproblemer, og at negativ økonomisk vækst på den anden side fører til 
store sociale problemer og risiko for egentlige samfundsmæssige sammenbrud på længere sigt. Det drejer 
sig derfor om at omforme samfundet på måder, der gør det velfungerende uden økonomisk vækst (Kallis et 
al. 2012, Seidl & Zahrnt 2010). 
 
Den dominerende diskurs og politik fokuserer imidlertid slet ikke på dette perspektiv. Den økonomiske 
diskurs er optaget af at få økonomien tilbage på vækstsporet gennem fokus på højere produktivitet, øget 
arbejdsudbud og bedre konkurrenceevne, mens den miljømæssige dagsorden nærmest er udgrænset af 
den økonomiske diskurs og behandles særskilt i form af energiplaner og andre miljømæssige tiltag. De to 
dagsordener krydses i interessen for at bruge grønne satsninger som afsæt for økonomisk vækst og særlige 
danske konkurrencepositioner, men miljø – for ikke at tale om fordeling – bringes ikke på banen som en 
begrundelse for at holde igen med den økonomiske vækst. 
 
Både på europæisk og på dansk plan er der klart kritiske røster over for den aktuelt dominerende 
økonomiske politik (Weise & Strandgaard 2012). Uenigheden drejer sig om, hvordan man bedst kommer 
tilbage på vækstsporet: gennem besparelser på de offentlige budgetter, begrænsninger i det sociale 
sikkerhedsnet, løntryk og skattelettelser med henblik på at forbedre konkurrenceevnen eller gennem en 
mere keynesiansk orienteret vækstpolitik med fokus på øget efterspørgsel kombineret med 
innovationspolitik og i nogle tilfælde med begrænsninger af den finansielle sektors magt. Imidlertid er det 
karakteristisk, at også den kritiske fløj kun i begrænset omfang medtænker globale miljø- og 
fordelingsproblemer, og her primært som muligheder for vækst gennem investeringer i energisystemet og 
renovering af boligmassen. 
 
Der er klart brug for at udvikle nye måder at tale om kriserne på og for at foreslå nye løsningsmodeller. Det 
overordnede formål med forskningsindsatsen er således at bidrage til udviklingen af en tredje position, der 
i modsætning til både den dominerende diskurs og den keynesianske kritik giver løsningen af de globale 
miljø- og fordelingsproblemer højeste prioritet i krisepolitikken. Den primære teoretiske forståelsesramme 
for projektet er økologisk økonomi (Røpke 2004, 2005), der både kan anvendes til at udfordre traditionelle 
forståelser af aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger og som afsæt for at udforme konstruktive bud 
på alternative udviklingsveje. På det makroøkonomiske område kan der bygges på en række nyere bidrag 
med tilknytning til økologisk økonomi (Jackson 2009, Kallis et al. 2012, Victor 2008, NEF 2008, Lawn 2010, 
Harris 2013, van den Bergh 2013), men projektet trækker også på bredere makroøkonomisk diskussion 
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(Colander et al. 2009, Colander 2011, Stiglitz 2012, Chang 2010).  Desuden trækker projektet på 
markedssociologiske perspektiver (Çalışkan & Callon 2009, 2010) og på teori om bæredygtig omstilling 
(Markard et al. 2012). 
 
PROJEKTETS INDSATSOMRÅDER 
Som bidrag til fremme af bæredygtig omstilling og til udviklingen af en økologisk makroøkonomi har 
projektet tre formål: 

1. Kritisk diskussion af præmisserne for den økonomiske rådgivning, der har betydning for bæredygtig 
omstilling – med henblik på udvikling af alternative præmisser. 

2. Kritisk diskussion af økonomiske institutioners rolle for bæredygtig omstilling og af mulighederne 
for at ændre dem. 

3. Popularisering af grundsynspunkter i økologisk økonomi og beslægtede heterodokse retninger som 
markedssociologi. 

 
Præmisserne for økonomisk rådgivning 
På en lang række områder, der har væsentlig betydning for bæredygtig omstilling, spiller den økonomiske 
rådgivning en stor rolle for politikudviklingen. Rådgivningen hviler generelt på mainstream økonomiens 
forståelser, der i høj grad kan problematiseres ud fra biofysiske og markedssociologiske perspektiver. 
Gennem forskellige delprojekter belyses baggrunden for og konsekvenserne af den økonomiske rådgivning, 
samtidig med at alternative perspektiver udfoldes. 
 
Kritisk diskussion af økonomiske ”nødvendigheder” 
I den danske debat om økonomisk politik fremstår en række økonomiske ”nødvendigheder” og 
selvindlysende ”sandheder” i relation til emner som forbedring af konkurrenceevnen, behovet for 
produktivitetsforbedringer, forøgelse af arbejdsudbuddet, offentlige besparelser, finansieringen af 
velfærdsstaten mv. Det er karakteristisk for langt de fleste af disse ”nødvendigheder”, at de ikke indtænker 
miljømæssige og globale fordelingsmæssige overvejelser, og det samme gælder sådan set for den kritik, der 
trods alt rejses over for ”nødvendighederne”. Ikke desto mindre kan den politik, der føres ud fra sådanne 
forestillinger, have væsentlig betydning for mulighederne for en bæredygtig omstilling. 
 
Da det biofysiske perspektiv i økologisk økonomi åbner for at se nogle andre sammenhænge, end man gør 
med traditionelle økonomiske perspektiver, kan perspektivet fungere som en slags kritisk redskab over for 
traditionelle forståelser. Det kan gøres ved at vise, hvordan de dominerende forståelser konstruerer 
økonomiske ”nødvendigheder”, der samtidig er højst problematiske fra et biofysisk og et fordelingspolitisk 
synspunkt. Da ”nødvendighederne” udspringer af givne institutionelle strukturer og sammenhænge, kan 
analysen ydermere sigte på at identificere de institutioner (regulative, kognitive og normative), der står i 
vejen for en mere bæredygtig udvikling, og som bør forandres for at opløse ”nødvendighederne”. 
 
Frie markeder i forsyningen med biofysiske ressourcer? 
Forestillingen om det frie marked som en effektiv allokeringsmekanisme er blevet til en præmis i den 
internationale og nationale regulering af de biofysiske systemer inden for fx energi-, affalds- og 
vandområderne.  Ved at ”konkurrenceudsætte” energi-, affalds- og vandområderne forventer man, at 
forsyningen kan gøres mere effektiv og dermed billigere for slutbrugerne. Denne bevægelse fra stat til 
marked omfatter en privatisering, kommercialisering og ”varegørelse” af disse biofysiske ressourcer, 
således at de bliver gjort til økonomiske goder. Dette fordrer ikke alene en lang række institutionelle 
ændringer fx  i ejerforhold og normer, men også at de biofysiske ressourcer kvalificeres som varer, der kan 
sælges til en pris baseret på markedstransaktioner.   
 
Sådanne markeder kan imidlertid ikke ses uafhængigt af den institutionelle kontekst, hvori de er indlejret. 
Formålet med dette projekt er således at undersøge, hvorledes markeder for biofysiske ressourcer som fx 
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energi, vand og affald bliver skabt. Særligt rettes opmærksomheden mod at undersøge samspillet mellem 
ændringerne af de institutionelle rammer og materialiteten af de biofysiske ressourcer (og de dertil 
knyttede sociotekniske systemer) med henblik på at udfordre forestillingerne om ”det frie marked” som 
reguleringsmekanisme. 
 
Tværsektorielle styrings- og udviklingslogikker 
I løbet af 1980erne udviklede statsadministrationen en række nye tværsektorielle styrings- og 
udviklingsmekanismer. I regi af finansministeriet udvikledes en ny finanspolitisk styringslogik baseret på 
makroøkonomiske balancer. Samtidig udvikledes en innovationsorienteret erhvervsudviklingslogik som svar 
på et stigende europæisk og internationalt konkurrencepres. Ingen af disse logikker har i udgangspunktet  
været orienteret mod bæredygtighed og ressourceeffektivitet. 
 
Mens disse logikker handlede om at skabe aktivitet og vækst med respekt for de makroøkonomiske 
balancer, er spørgsmålet om samfundsudviklingens økologiske, ressourcemæssige og fordelingsmæssige 
konsekvenser i stigende grad blevet anerkendt som et relevant styringskriterium. Dette nybrud har i første 
omgang fundet sted inden for klimapolitikken, og senest har regeringen udviklet et udfordringsdrevet 
innovationskoncept, der er centreret omkring socio-økologiske udfordringer knyttet til vand, luft, fødevarer 
og mobilitet.    
 
Formålet med dette projekt er at analysere institutionaliseringsprocesserne omkring de dominerende 
økonomiske styrings- og udviklingslogikker, at analysere konsekvensen af disse logikker i et socio-økologisk 
perspektiv, samt at identificere muligheder for at reformere disse logikker med henblik på at sikre en mere 
bæredygtig samfundsudvikling. 
 
Makroøkonomisk modellering 
Modeller er vigtige værktøjer, der skaber billeder af virkeligheden ved hjælp af antagelser, variable og 
årsagsforklaringer. Inden for økonomi benyttes makroøkonomiske modeller ofte i argumentationen for 
særlige økonomiske ”nødvendigheder”.  På den måde bliver modellerne instrumenter i bestræbelserne på 
at skabe bestemte virkeligheder, der sætter rammer for beslutningstagerne, og som har stor indflydelse på 
de politiske prioriteringer. 
 
Modeller er imidlertid ikke udtryk for en objektiv virkelighed, men for bestemte teoretiske retningers 
verdensbilleder og værdier. I øjeblikket sidder mainstream økonomien tungt på konstruktionen af den 
økonomiske virkelighed, men fremkomsten af en række krisesituationer på det økonomiske, miljømæssige 
og sociale område har tydeliggjort disse modellers mangler og ført til fornyet kritik af modellerne. Dette 
skaber mulighed for fremkomsten af nye modeller. 
 
Inden for økologisk økonomi har arbejdet med at udvikle makroøkonomiske modeller, der i højere grad kan 
håndtere de miljø- og fordelingsmæssige udfordringer, taget fart siden den finansielle krise i 2008. Første 
skridt har været at omforme eksisterende økonomiske modeller ved at indarbejde en række supplerende 
variable i disse. Modeludviklingen er imidlertid stadig i sin indledende fase, og der mangler meget arbejde, 
før konturerne af udbyggede modeller inden for økologisk makroøkonomi for alvor tager form. Det er en 
central opgave at bidrage til denne udvikling.  
 
Denne del af projektet søger derfor at bidrage til denne udvikling ved at diskutere hvilke krav der må stilles 
til en økologisk økonomisk makromodel og undersøge en række allerede eksisterende makroøkonomiske 
modellerings-tilgange med henblik på at vurdere deres potentiale og diskutere måden hvorpå de fremstiller 
den økonomiske virkelighed. Ydermere er det hensigten med denne del af projektet at undersøge de 
herskende makroøkonomiske modellers rolle i den politiske beslutningsproces og udforske muligheden for 
at øge alternative modellers indflydelse på denne. 
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Økonomiske institutioners rolle for bæredygtig omstilling 
Forskningen i bæredygtig omstilling drejer sig som regel om produktion og forbrug, og der er i stigende 
grad fokus på de sociotekniske systemer, der forsyner samfundet med vigtige materielle ydelser, især 
systemer til tilvejebringelse af energi, transport, fødevarer samt boliger og andre bygninger. Begrebet 
socioteknisk system lægger op til at se på økonomien på en anden måde end opdelingen i 
produktionssektorer (eller brancher) gør. Mens produktionssektorer i princippet er baseret på at dele 
produktionen op efter teknisk beslægtede produktkategorier og at skelne skarpt mellem produktion og 
forbrug, sætter sociotekniske systemer fokus på samspillet mellem produktion og forbrug inden for 
integrerede systemer. I analysen af omstillingsprocesser i retning af øget bæredygtighed er der således 
fokus på, hvordan både produktion og forbrug må ændres, og hvordan en lang række aktører med relation 
til systemet må spille sammen. 
 
Fokuseringen på socio-tekniske systemer lægger op til en mere aktiv planlægningsindsats end den mere 
simple prisregulering, som økonomer ofte foreslår. Beskatning af ressourcer og forurening kan bidrage til 
strukturudvikling i en mere bæredygtig retning, men det er risikabelt alene at forlade sig på denne 
mekanisme. Dels kan processen gå for langsomt, dels kan tilpasningen til stigende ressourcepriser blive 
unødvendigt svær, hvis den ikke forberedes gennem en planlægningsindsats. 
 
Samtidig med at stigende ressourcepriser er en utilstrækkelig anbefaling, er det imidlertid også 
utilstrækkeligt at fokusere alene på omstilling af de sociotekniske forsyningssystemer. Som supplement er 
der brug for at fokusere på de samfundsmæssige systemer og institutioner, der går på tværs af de 
materielle forsyningssystemer. Det gælder ikke mindst de institutioner, der regulerer fordelingen i 
samfundet, som fx skattesystemet, arbejdsmarkedet, det sociale sikringssystem, pensionssystemet og det 
finansielle system. Så længe de tværgående økonomiske institutioner ikke reformeres, er der risiko for, at 
fremskridt på forsyningsområderne undergraves, og at tendenser til ikke-bæredygtig omstilling forstærkes. 
Desuden er det afgørende for den politiske legitimitet af omstillingen, at den ikke gennemføres med store 
omkostninger for de svageste i samfundet, mens en lille gruppe sikrer sig privilegier. Formålet med 
forskningsindsatsen er således at øge forståelsen af de tværgående økonomiske institutioners betydning 
for bæredygtig omstilling og at diskutere, hvordan sådanne institutioner kan udformes, så samfundet kan 
være velfungerende uden vækst. Herunder er det hensigten at diskutere, hvordan der kan bygges bro over 
den afgrund, der i øjeblikket er mellem de forslag, der indgår i alternative visioner om bæredygtig økonomi, 
og de små skridt, der kunne tænkes at blive politisk mulige i en overskuelig fremtid. 
 
Projektgruppen vil indledningsvis vurdere, hvilke institutionelle forandringer det kunne være særlig 
relevant at belyse. Fokus vil være på følgende overordnede problemstillinger: Hvilke institutionelle forhold 
er særlig væsentlige for 

 at foretage en omstilling fra forbrug til investeringer? 

 at begrænse rebound-effekter af store investeringer i grøn omstilling? 

 at sikre tilfredsstillende beskæftigelsesmuligheder i en økonomi uden vækst, der samtidig er 
miljømæssigt bæredygtig? 

 
Tre områder for omstilling vil blive udvalgt til nærmere belysning gennem inddragelse af ekspertise udefra. 
For hvert spørgsmål vil en lille gruppe eksperter blive inviteret til at udarbejde korte responsa og deltage i 
en workshop, der kan danne baggrund for en sammenfattende fremstilling udarbejdet af projektgruppen. 
 
Popularisering af grundsynspunkter 
Der kan i øjeblikket spores en betydelig interesse for økologisk økonomi og en efterspørgsel efter 
undervisningsmaterialer, gerne skrevet på dansk og egnet til brug i gymnasiet og på bachelor niveau. 
Projektgruppen sigter på at skrive små kapitler om de grundlæggende perspektiver i økologisk økonomi og i 
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beslægtede heterodokse retninger som markedets sociologi og offentliggøre dem på nettet til fri 
afbenyttelse. 
 
PROJEKTGRUPPENS DELTAGERE 
Projektgruppen består af: 
Inge Røpke, professor (mso) i økologisk økonomi. Hun er uddannet økonom og har en ph.d. i 
samfundsvidenskab med fokus på forbrug og miljø. 
Susse Georg, professor i bæredygtig innovation. Hun er uddannet geograf og har en ph.d. i miljøpolitik og –
økonomi. 
Jens Stissing Jensen, postdoc i bæredygtig omstilling. Han er uddannet cand.mag. og har en ph.d. i 
industriudviklingspolitik. 
Emil Urhammer, ph.d. studerende i økologisk makroøkonomi. Han er uddannet ingeniør med en bachelor i 
matematik. 
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