
 

Els mites de la producció i el 
creixement

L'economia està aïllada de la realitat material i 
ecològica (capitalismes de mercat i d'estat)



 

La història dels mites de la 
producció i el creixement

Abans: Economia = distribució de productes de la 
naturalesa



 

Economistes “pre-clàssics”

S XVIII: Els materials es reprodueixen...

Fisiòcrates
- no s'han de degradat 
els “béns fons” 
(animals, plantes i 
minerals) que 
mantenen la 
“producció”

- el creixement il·limitat 
és possible



  

Producció Consum

Creixement

“Es pot crear riquesa”



  

“Es pot crear riquesa”

“El principal inconveniente de la teoría propuesta 
por los fisiócratas, asociado principalmente con la 
creencia errónea de que la agricultura es el único 

sector para crear riqueza”. 

http://es.nextews.com/98d31b23/ 

http://es.nextews.com/98d31b23/




 

Economistes “clàssics”

Ei! Els materials NO es reprodueixen...

Hi ha límits: retorn a 
l'economia pre-
clàssica?



 

Economistes “clàssics”



  

Economistes “clàssics”

Ei! que Els materials NO es reprodueixen...

Hi ha límits... mirem 
cap un altre banda?

S. XIX-XX: Terra (Natura), Treball i Kapital són 
intercanviables...

Producció Consum

Creixement
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Economistes “Neo-clàssics”

Friedrich A. von 
Hayek

Keynes



  

Economistes “Neo-clàssics”

No hi ha límits

Terra, Treball i Kapital són intercanviables...
Economia = només allò monetaritzat
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Economistes “Neo-clàssics”



  

Economistes “Neo-clàssics”

Conseqüències:

Aire/aigua lliures = fora de l'economia
Riquesa = valor de canvi (no d'ús)

La indústria crea més riquesa que l'agricultura
La propietat és monetaritzable, els comuns no...

“Desenvolupament”: endarrerit = agrícola, 
cura/dona, no-blancs, comuns...



Economistes “Neo-clàssics”

Imposició de la ideologia via militar



 

Economia ecològica

Barry Commoner

Joan Martínez-Alier

Gorz



 

Economia ecològica
Si “economia real = productiva”

Llavors 



 

Economia ecològica



  

Economia ecològica

El mite del desenvolupament:

Món socioecològic

Economia

Economia

Bio

Social
Economia

BioSocial

Endarreriment  ---------------------------------------------------------------- progrés social

Especialització, 
internacionalització, 
creixement



  

Economia ecològica
Augmenta el metabolisme de l'economia global 

i el seu impacte
Antropozè

Gran Salto Adelante

Desenvolupament: equivocació darwiniana o 
entròpica:

Els organismes creixen: “neguen l'entropia”, però 
perquè “desorganitzen l'univers”. 

L'estratègia de la vida és fer-ho el més lentament 
possible, retenir l'energia.



  

Economia ecològica
Desenvolupament: 

A la illa de Pasqua ha anat al revés
De l'extracció/explotació cap a la no extracció

Illes: experiment (Black Sails)

Subdesenvolupament: “la Nike esclavitza”, “sí, 
però al menys tenen algo”

Domund: “por los niños descalzos”

Preguntes correctes: “fem mingas...”



  

Economia circular

Pàg 140, paràgraf 2 “lejos de entender...”
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