ECONOMIE ECOLOGICĂ

Reglementări pentru
agenți economici
responsabili și încurajarea
modelelor economice
adaptate
schimbărilor climatice.

Este nevoie de încurajarea agenților economici care își asumă în modelul economic respectul
față de mediu și încurajează un consum responsabil și de recunoașterea și sprijinirea practicilor
economice alternative care au la bază grija față de planetă. Pentru a produce schimbări sistemice și un model sustenabil este nevoie de reglementările ferme.
Economia ecologică pleacă de la premiza că nu există creștere nelimitată și că Pământul este un sistem în care
consumul excesiv și exploatarea abuzivă au condus la dezechilibre de distribuție a beneficiilor și a costurilor. Reglementarea și taxarea companiilor care exploatează abuziv resursele neregenerabile poate fi un stimulent pentru
modificarea comportamentului agenților economici, iar încurajarea modelelor economice alternative și diverse
poate duce la o economie etică și echitabilă social și din punct de vedere al mediului.
O tranziție ecologică în economie este condiționată de asumarea unor decizii publice care vor putea fi asumate
politic și implementate doar dacă există suficiente voci care să ceară reglementări și încurajări pentru agenți economici responsabili și practici economice etice și echitabile.
Exemple:
- metode concrete de evaluare și certificare a activităților economice din perspectiva costurilor de mediu: în construcții (sisteme de
certificare pentru clădiri verzi), în industria alimentară (agricultură ecologică), în turism etc.
- reduceri fiscale / subvenții sau acces la credite cu dobândă redusă din fonduri publice (stat sau UE) condiționate de optimizarea /
transformarea proceselor de producție și de servicii pentru a reduce consumul de resurse naturale.
- antreprenori care se orientează către modele de co-generare de produse și servicii: Cooperativa de Energie, Ograda lui Luca
- familii și indivizi care și-au schimbat opțiunile de consum orientându-se spre repararea obiectelor de uz cotidian (în ciuda unei
economii dominante bazate pe consum), fie prin cunoștințe dobândite și execuție individuală, fie prin susținerea rețelei de meșteșugari (croitor/easă, cizmar, geamgiu, ceasornicar) ce reprezintă un model de economie hibridă între piață și cooperativă.

