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STYRNING AV EKONOMISK OMSTÄLLNING
Vi lever i en tid av oordning och djupgående förändring i ekonomiers energimässiga och
materiella underbyggnad. Den billiga energins era närmar sig till slutet (Murphy 2014,
Lambert et al., 2014, Hall et al., 2014, Hall et al., 2009, Hirsch et al., 2005). Eftersom
ekonomier för första gången i mänsklig historia går över till energikällor som är mindre
energieffektiva, kommer produktionen av användbar energi (exergi) att kräva mer, inte
mindre samhälleliga ansträngningar för att driva både grundläggande och icke-grundläggande
mänskliga verksamheter. Kostnaderna för att ta hand om utsläpp, avfall och restprodukter
(sink costs) stiger också; ekonomier har utnyttjat planetära ekosystems kapacitet att ta hand
om avfallet som genereras av energi- och materialanvändning. Klimatförändringen är den
mest uttalade av sådana kostnader.
Vad kommer att hända under de kommande åren och decennierna när vi går in i en era av
energiomställning, kombinerat med utsläppsminskningar, och börjar bli uppleva allt
allvarligare effekter av klimatförändringen? Det är den stora frågan. Vilken typ av ekonomisk
förståelse och styrningsmodeller behöver vi, nu när ekonomier genomgår dramatiska snarare
än inkrementella förändringar? Medan ekonomer betonar att kolprissättning ofta är ett
politiskt verktyg för att hantera klimatförändringar, gör naturforskare och multidisciplinära
miljöforskargrupper ett mer djupt politiskt engagemang och en proaktiv styrning av den
ekonomiska övergången (Chapin et al., 2011, Steffen et al., 2018) - något liknande till en
global Marshallplan (Aronoff 2017, Gore 1992). Denna skillnad i perspektiv beror dels på
relativt nya framsteg inom miljöforskningen, vilket har avslöjat en snabbare än förväntad
nedgång i naturliga ekosystem och beaktar hela spektret av mänskligt inducerat tryck och inte
bara klimatutsläpp (Barnosky et al. 2014)
Nytt ekonomiskt tänkande för de turbulenta åren framöver
Decennier av akademiskt arbete inom ekologisk ekonomi har gått ut på att integrera energioch materiella bestånd, flöden och begränsningar i ekonomiskt tänkande (van den Bergh
2001, Røpke 2005). Trots vissa framsteg på den ekonomisk-teoretiska nivån, ignorerar de

ekonomiska modellerna som ligger till grund för politiskt beslutsfattande i rika länder nästan
totalt de energimässiga och materiella dimensionerna i ekonomin (Hall och Klitgaard 2011).
Som Hall och Klitgaard (2011) har visat, utvecklades dagens dominerande ekonomiska
teorier, angreppssätt, och modeller under en tid av överflöd på energi och material. Dessa
teorier utmanades endast tillfälligt av oljekriserna under 1970-talet och 1990-talet. Inga
signifikanta teoretiska eller politiska förändringar gjordes. Dominerande ekonomiska teorier
och politikrelaterad ekonomisk modellering utgår därför från antagandet om fortsatt ökning av
energianvändning och materiell tillväxt. Teorierna och modellerna förutser bara inkrementella
förändringar i den rådande ekonomiska ordningen. Därför är de otillräckliga för att förklara
den nuvarande oordningen.
Förutom snabba klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och andra miljöhinder
bevittnar samhällen ökande ojämlikhet, stigande arbetslöshet, långsam ekonomisk tillväxt,
stigande skuldnivåer och regeringar utan användbara verktyg för att sköta sin ekonomi.
Centralbanker i USA och euroområdet har tillgripit okonventionella åtgärder som negativa
räntor och uppköp av betydande mängder statsskuld. Detta har lindrat den ekonomiska
pressen något, men många kommentatorer är oroliga över vad som går att göra när dessa
extraordinära åtgärder är uttömda och nästa ekonomiska kris inträffar (Stein 2018).
Det kan med säkerhet sägas att inga brett tillämpliga ekonomiska modeller har utvecklats
specifikt för den kommande tiden. Här lyfter vi fram underutnyttjade grundsatser/principer
(tenets) inom befintligt ekonomiskt-teoretiskt tänkande som kan hjälpa regeringar att styra
ekonomin mot aktiviteter som ger en radikalt lättare belastning på naturliga ekosystem och
samtidigt säkerställer fler jämlika möjligheter för gott mänskligt liv. Vårt fokus är på
övergångsperioden, de kommande årtiondena.
Vad behöver göras – i sociala och materiella termer?
Låt oss först ta en titt på vad ekonomier behöver uppnå, i konkreta termer. Det sätt som
energi, transporter, mat och boende produceras och konsumeras på behöver förändras (O'Neill
et al., 2018). Resultatet måste bli en produktion och en konsumtion som ger anständiga
möjligheter till ett bra liv och samtidigt en drastisk minskad belastning på de naturliga
ekosystemen. När det gäller växthusgaser måste de globala nettoutsläppen vara noll omkring
2050 - i Europa och USA omkring 2040. (Rockström m fl. 2017)
Energi. För närvarande kommer cirka 80% av det globala nettoutbudet av primär energi från
fossila bränslen - olja, naturgas och kol (IEA 2017). God kvalitet, lättillgängliga fossila
bränslen har drivit länders industrialisering världen över. Nu måste hela energiinfrastrukturen
omvandlas. Energiavkastningen på investeringar (energy return on investment, EROI)
minskar över hela spektrumet - okonventionella oljor, kärnkraft och förnyelsebar energi
genererar mindre energiavkastning än konventionella oljor, vars produktion har toppat - och
samhället måste överge fossila bränslen på grund av deras klimatpåverkan. Eftersom
förnybara energikällor har lägre EROI och andra tekniska krav, såsom behovet av att bygga
anläggningar för energilagring, blir det extremt svårt, om inte omöjligt, att under de
kommande årtiondena möta nuvarande eller växande energibehov med lösningar som ger låga
koldioxidutsläpp. Således är det avsevärt tryck på att sänka den totala energianvändningen.
Energiproduktionens utveckling måste också vara nära kopplad till utvecklingen av system
och praktiker för energiförbrukning, exempelvis elektrifiering och delande av transportfordon.
(Murphy et al., 2014, Hall et al., 2014, Hall et al., 2009)
Transport. I städerna bör gång och cykling betonas och de återstående kollektiva eller
semikollektiva transporterna i och mellan städerna bör i stor utsträckning elektrifieras. Detta

kommer att kräva förändringar inom stadsplanering (till exempel hur bostäder och
arbetsplatser är kopplade till varandra och hur bekvämt det är att cykla), inom
fordonstillverkning, inom transportinfrastruktur såsom järnvägar, vägar och laddstationer
samt inom energiproduktion och lagring. På grund av minskat behov av och kapacitet för
snabb transitering kommer det övergripande resultatet sannolikt att bli mindre transporter
snarare än mer. (Banister 2011, Geels 2012) Dessutom kan internationell godstransport och
luftfart inte fortsätta växa med nuvarande priser, på grund av behovet av att minska utsläppen
och bristen på lågutsläppsalternativ till nuvarande teknik.
Mat. I utvecklingsländerna har inriktningen på export av ett litet urval av varor och råvaror
och import av billiga baslivsmedel inte fungerat för lokalsamhället. Ett brett spektrum av
forskning visar att utvecklingsländerna borde fokusera på att förse sitt eget folk med varierad
näring och därigenom öka de lokala försörjningsmöjligheterna och förbättra de sociomateriella förhållandena i allmänhet. Samtidigt står de flesta länder, välmående länder såväl
som utvecklingsländer, inför stora miljöutmaningar inom livsmedelsproduktionen. Det
kommer att vara alltför riskabelt att förlita sig enbart på några få områden för
livsmedelsproduktion i framtiden. (FAO m fl. 2015, FAO m fl. 2017) Detta kommer att få
återverkningar på den internationella livsmedelshandeln, även i Europa och USA. Länder som
för närvarande är beroende av betydande mängder livsmedelsimport måste uppnå en hög grad
av självförsörjning på livsmedel, varvid den internationella livsmedelshandeln återfår sin
ställning som en viktig del av livsmedelssäkerheten i stället för att fungera som en
varumarknad. När det gäller både produktion och konsumtion bör mjölk och kött ersättas av i
huvudsak växtbaserade dieter (Poore & Nemecek 2018).
Bostäder. Byggindustrin domineras för närvarande av betong och stål, vars tillverkning och
andra livscykelprocesser är mycket energiintensiva och orsakar betydande klimatgasutsläpp
och andra typer av avfall (ECORYS 2014). Långlivade träbyggnader kan däremot fungera
som kollager (Pingoud et al., 2003, Soimakallio et al., 2016, Gustavsson et al., 2017). Ett
skifte till betydligt mer trä i byggandet skulle kräva förändringar i hela produktionsnätverket,
med början i skogsbruket, där användningen av trä för byggande konkurrerar med till exempel
papper och energi. Förutom från själva byggandet är utsläppen från kylning och uppvärmning
de viktigaste från bostäder under deras livscykel. Liksom när det gäller transporter och mat är
utsläppsnivån från kylning och uppvärmning nära kopplad till hur energin produceras å ena
sidan, och med själva boendet - t.ex. bekvämlighetsstandard - å den andra (Shove 2003).
En snabb ekonomisk övergång kräver proaktiv styrning - marknaderna kan inte klara
uppgiften
Det framgår tydligt av dessa exempel att stark politisk styrning krävs för att genomföra de
avgörande omställningarna. Marknadsbaserade åtgärder är inte tillräcklig – inte ens med ett
högt kolpris. Det måste finnas en övergripande vision och nära samordnade planer. Annars är
en snabb omställning på systemnivån mot globala hållbarhetsmål otänkbar. Mazzucato (2013,
2018) har undersökt detta ämne ur ett innovationspolitiskt (innovation policy) perspektiv och
hävdar att historiskt sett har stora innovationer på systemnivå, såsom USA:s Apollo-program,
krävt att staten är uppdragsgivare och den som samordnar och finansierar mycket av den
relaterade forskningen och utvecklingen. Enligt hennes forskning har det krävts och kommer
att krävas proaktiv uppdragsinriktad innovation för att ställa om på systemnivå - det kommer
inte att räcka med att staten fixar "marknadens misslyckanden" reaktivt. Naturligtvis är
innovation ensam inte tillräckligt, och vi kommer tillbaka till frågan om att begränsa
resursanvändningen och organisera jobb nedan

Det typiska motståndet mot nödvändigheten av en snabb samordnad omställning i de flesta
västerländska länder utgår från den inflytelserika idén om att endast med begränsad statlig
"intervention" kan marknaden bibehålla sin effektivitet. Således, om staten prioriterar en
teknik över den andra, kommer det med största sannolikhet att prioritera den felaktiga. Om
staten sysselsätter människor för att bygga ny infrastruktur, kommer det att tränga ut privat
företagande. Utifrån denna ståndpunkt har många ekonomer hävdat kolprissättning som den
minst interventionistiska, ekonomiskt mest effektiva och "förstklassiga" politiken för att
minska utsläppen av växthusgaser (Jenkins 2014). Kolprissättning kan uppnås via kolskatter
eller utsläppstak och tillståndshandel ("cap-and-trade"). Ett kolpris är en "Pigou-avgift"
(Pigou 2017 [1932]) som syftar till att korrigera oönskad, prissatt extern marknad.
Ett centralt problem med kolprissättning har varit att stater, federationer eller unioner inte har
genomfört det på en tillräckligt hög nivå, för att de fruktat industriläckage till länder med
mindre hårda miljöregler. Av denna anledning hoppas många ekonomer och politiker på
global prissättning på kol. Men om vi återvänder till de fyra exemplen ovan, energi,
transporter, mat och bostäder, kan vi se att det är mycket osannolikt att ens global
kolprissättning leder den ekonomiska aktiviteten i rätt riktning - åtminstone med tillräcklig
hastighet och omfattning. Som politiskt verktyg saknar kolprissättning det avgörande
elementet att samordna en mängd olika ekonomiska aktörer mot ett gemensamt mål. Enskilda
aktörer skulle motiveras att minska koldioxidutsläppen, men de skulle fortfarande konkurrera
genom sin egen affärslogik. Det skulle inte finnas något som säkerställer en affärslogik som
skulle stödja omställning till hållbarhet på systemnivå. Dessutom har det under de senaste
åren varit extremt svårt att lösa nästan vad som helst med så stor påverkan på internationell
nivå.
En annan inflytelserik idé som motsätter sig statlig styrd övergång till hållbarhet är målet om
en balanserad statsbudget, som anses vara nödvändig även på relativt kort sikt. Det betyder att
å ena sidan bör de staterna låta bli att spendera för att undvika budgetunderskott och å andra
sidan att de bör undvika reglering som negativt påverkar de existerande privata företagen och
därmed skatteintäkterna. Således har stater inte varit angelägna om att investera i omställning
till hållbarhet eller att begränsa resurskrävande ekonomisk verksamhet.
De båda a priori argumenten mot stark statlig styrning som presenteras ovan beror på en
särskild typ av ekonomisk teori, nämligen den neoklassiska skolan. Om vi byter till en annan
teoretisk lins och ser vi på ekonomin ur ett annat perspektiv, förlorar dessa argument sin
effekt. Den teoretiska förflyttningen är analog med att skifta fokus från individuell kognition
till sociala eller strukturella dimensioner av mänskligt beteende, där vi börjar se att enskilda
behov/önskningar, till exempel, inte bara är individuella utan produceras eller betingas av en
uppsättning utom-individuella dimensioner. Denna typ av teoretiskt skifte är ett normalt
förfarande för alla studenter i samhällsvetenskap eller humaniora.
Ekonomisk teori för att stödja övergångsstyrelse
Medan den neoklassiska skolan av ekonomisk teori startar med en uppsättning teoretiska
axiom som skildrar verkligheten i form av förenklade matematiska funktioner som leder till
jämvikt och förmodas hålla i varje historisk situation, bygger den post-keynesianska skolan
(Hein och Stockhammer 2011, Lavoie 2009) sina teorier på befintliga ekonomiska
institutioner. Post-keynesiansk analys är historisk till naturen; marknader borde inte existera
och existerar inte utan politisk reglering. Följaktligen är den post-keynesianska strategin inte a
priori på sin vakt mot statens roll på marknaden. Den antar inte att marknaderna alltid söker
jämvikt, utan hävdar istället att kapitalistiska ekonomier tenderar att generera

marknadsbubblor och andra kriser. Marknader leder inte till sociala och ekologiskt önskvärda
resultat på egen hand, utan kräver aktiv politisk vägledning.
Många post-keynesianer, som arbetar inom ramen för modern monetär teori, betonar den
ekonomiska roll som staten eller statsunioner har med sina egna valutor och centralbanker
(Wray 2015, Mitchell 2015, Lavoie 2013). Ett centralt påpekande från dessa forskare är att
stater aldrig kan få slut på sin egen valuta. Till skillnad från naturliga, sociala och tekniska
resurser är statsvalutor inte en begränsande faktor i kollektiva handlingar som omställning till
hållbarhet. Detta har varit fallet sedan guldmyntfoten övergavs och ersattes av fiat-valutor
(=som saknar myntfot, vilket alla valutor gör idag) på 1970-talet. Staten kan alltid spendera
och investera i sin egen valuta. Dessutom behöver den inte behålla vissa jobb eller industrier
för skatteintäkternas skull. Med andra ord, utifrån detta perspektiv bör kollektiva handlingar,
som åtminstone delvis organiseras genom staten, inte vägledas av behovet av att säkra
offentliga medel, utan av sociala mål och materiella gränsvillkor.
Post-keynesianer har föreslagit en så kallad jobbgaranti, som ett praktiskt politiskt verktyg
(Cook et al., 2008, Murray och Forstater 2017, Tcherneva 2018), vilket skulle se till att alla
personer som var kapabla och villiga att arbeta skulle kunna få en permanent, statsfinansierat
och lokalt administrerat jobb. De mest lämpliga arbetena för ett sådant program skulle vara de
som nästan alla kan göra med begränsad utbildning. Arbetena kan utformas till att tjäna
omställningen till hållbarhet och bygga kapacitet för anpassning till klimatförändring: till
exempel installera decentraliserade energilösningar och förbereda för översvämningar. Utöver
att sätta igång omställningen skulle jobbgarantin säkerställa full sysselsättning. Det skulle
minska osäkerheten och nödvändigheten att konkurrera om miljöförstörande jobb på individoch kollektiv nivå.
Den post-keynesianska metoden utmanar ekonomisk ortodoxi och stöder
hållbarhetsomställning i den nuvarande ekonomiska och politiska kontext som råder i
västerländska och andra liknande länder. Utvecklingen i Kina tjänar som en påminnelse om
att andra ekonomiska teorier än de neoklassiska redan är effektiva i världen. I Kina har
ekonomiska övergångar inte hållits tillbaka av idéerna om minimalt statligt ingripande eller en
balanserad budget. Tidigare övergångar har emellertid varit ekologiskt ohållbara på många
sätt. Utöver post-keynesiansk teori kan det finnas en mängd ekonomiska teorier som stöder
snabba materiellt och ekologiskt fördelaktiga omställningar. Det centrala teoretiska kravet är
att de måste göra det möjligt för politiken att erkänna omställningens sociala mål och de
materiella gränserna för den ekonomiska aktiviteten.
Den nya geopolitiska ordningen under och efter omställningsstyrningen
Sammantaget, vad skulle dessa politiska åtgärder betyda för världsekonomin och
geopolitiken? Naturligtvis är det, som alltid när det gäller storskaliga samhällsomvandlingar,
svårt att förutse det övergripande resultatet när det finns flera variabler, men i allmänhet
skulle riktningen vara mot "en keynesiansk värld med planetgränser": unika, autonoma
ekonomier och samhällen som deltar i reglerad internationell handel för särskilda ändamål,
såsom livsmedelssäkerhet, snarare än för frihandel som princip. Individer, organisationer och
nationer skulle använda sig av ekonomin som ett verktyg för att möjliggöra ett bra liv i stället
för som ett mål i sig. Ekonomisk verksamhet skulle få sin mening inte genom att uppnå
ekonomisk tillväxt utan genom att ombyggnad av infrastruktur och verksamheter mot en postfossilbränslevärld med en radikalt mindre belastning på naturliga ekosystem. I rika länder
skulle medborgarna ha mindre köpkraft än nu, men det skulle fördelas mer jämnt. Medborgare
i alla länder skulle ha tillgång till meningsfulla jobb och de kunde lita på att en önskvärd
framtid byggdes på kollektiv nivå.

Fokus på livsförbättrande och utsläppsminskande mål snarare än abstrakta ekonomiska mål
skulle också karakterisera relationerna mellan utvecklingsländer och utvecklade länder. Den
ekonomiska aktiviteten mellan dem skulle bestå av dubbelriktat lärande för att bygga ny lokalt
lämplig infrastruktur och praxis i båda ändar. Denna typ av proaktiv statsledd ekonomisk
styrning inriktad på självbärande och lågutsläppande produktion och konsumtion strider mot
den nuvarande dominerande världspolitiska ordningen, som har organiserats kring
internationell frihandel. Viktiga internationella institutioner, som Internationella valutafonden,
som har varit kända för sin privatiseringspolitik och exportledd industrialisering, måste
omkonfigureras i enlighet med detta.
Klimatförändring och andra miljöförändringar hotar försörjningsmöjligheterna över hela
världen och därmed att orsaka massmigration. Det är i alla länders intresse att behålla de
lokala möjligheterna till ett bra liv. Eftersom olika länder och områden är gör olika vägval och
har olika mål finns det inte en socio-teknisk lösning som passar alla. En särskilt viktig
begränsning för rika länder är att dramatiska utsläppsminskningar vid nuvarande höga
konsumtionsnivåer är mycket utmanande, om inte omöjliga. Vissa utvecklingsländer kan
däremot avsevärt förbättra sin befolknings välbefinnande genom nya investeringar i lösningar
med låga koldioxidutsläpp. Dessa utvecklingsländer behöver inte börja med att demontera en
fossildriven infrastruktur, som i årtionden har bidragit till låga kostnader i produktion och
konsumtion i rika länder. Klimatzoner som förflyttas mot jordens nord- och sydpoler är ett
annat viktigt imperativ för lärande: till exempel har matproducenter i norra Europa mycket att
lära av sina sydliga kollegor.
Med tanke på utmaningar som uppstått när det gäller genomförandet av meningsfulla
internationella avtal är nog det bästa alternativet för att inleda omställningen till hållbarhet att
en grupp progressiva stater tar ledningen. Detta skulle kräva ett ekonomiskt tänkande som
möjliggör stora offentliga investeringsprogram å ena sidan, och stark reglering och
utsläppstak å den andra. I den moderna globala ekonomin är stater de enda aktörer som har
legitimitet och kapacitet att finansiera och organisera storskaliga omställningar.
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