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Van de efficiënte markt naar een ingebedde 
economie
Ecologische economie heeft andere prioriteiten:

1. Ecologische duurzaamheid
= schaalprobleem

2. Sociale rechtvaardigheid
= verdelingsvraagstuk

3. Efficiëntie? -> welzijn & goed leven?
= economisch vraagstuk



De ingebedde economie



De donut: een dashboard aan indicatoren
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Alle landen zijn gebuisd op hun donutexamen 
van 1992 tot 2015 (Fanning et al., 2015)
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Overconsumptie en onderconsumptie 
aanpakken



De noodzaak om de economie te begrenzen

De markt is…

… “efficiënt”, maar efficiënt voor wie en voor wat? Rijkdom oppotten?

… inefficiënt, aangezien we er een ongeziene stroom aan energie en materialen 
doorjagen en planetaire grenzen overschrijden

… ondoeltreffend om welzijn te bereiken of om in de donut te geraken



Het bruto binnenlands probleem (bbp)

• Bruto binnenlands product meet enkel de gezondheid van de markt
• Welzijn ingebedde economie?
• Externaliteiten = doorschuiven van kosten op de maatschappij, Globale 

Zuiden, het levensweb, onze toekomst

• Het bbp is eigenlijk een cynische bullshit indicator
• Geen welvaartsindicator (Kuznets, 1934)
• Weldaden versus kosten
+++ Accidenten, luchtvervuiling, kosten van klimaatverandering, opruimen van 
PFAS-brol
+++ Drugshandel en prostitutie
--- onbetaald zorgwerk blijft onzichtbaar (feministische economie)



Keerzijden van de medaille

• Oneconomische groei en oneconomische welvaart
• Groei en welvaart die maatschappelijk gezien meer kosten dan weldaden 

opleveren
• Bv. onze auto-afhankelijke samenleving
• ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ … -> ‘baat het niet dan schaadt het zeker’

• Inkomen en consumptie maken niet gelukkig
• Verzadigingseffecten
• Welvaartsziekten

• Stress, burn-out, depressie, diabetes, obesitas,…



Hoe kunnen we de economie reguleren en 
begrenzen?

• Maximum inkomen
• Hoeveel is genoeg om goed te leven?

• Maximum vermogen
• Vaarwel miljardairs?

• Jaarlijks fors dalende grondstoffenlimieten
• Bv. fossiele brandstoffen
• Jaarlijks emissiedalingen (-15%) in Globale Noorden



Voor wie nog niet genoeg heeft
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