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Innledning
I en dam var det en vannlilje. Den første dagen hadde den bare ett blad. Så begynte den å
vokse. Hver dag doblet antall blader seg. Den andre dagen hadde den to blader, den tredje
dagen hadde den fire, den fjerde åtte. Etter 30 dager hadde den fylt hele dammen med blader.
Når var dammen halvfull?
Denne gåten brukes for å lære franske skoleelever om eksponentiell vekst.i Det riktige
svaret er den 29. dagen, men mange svarer den 15. dagen eller at det er umulig å vite ettersom
man ikke vet hvor stor dammen er. Eksponentiell vekst kan være intuitivt vanskelig å forstå.
Da Trygve Haavelmo mottok Nobelprisen i økonomi i 1989, ble han spurt om hva han ville ha
snakket om hvis han hadde fått et kvarter med verdens ledere. Han svarte at han ville forklare
dynamikken i en eksponentialfunksjon –
Figur 1: Eksponentiell vekst
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Figur 3: Vekst i global BNP 1950-2009, i
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Figur 2: Global BNP, 1950-2009
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Men hvorfor er eksponentiell vekst viktig? Svaret ligger i en annen graf: Utviklingen
av den globale BNP fra 1950-2009 (se figur 2 og 3).
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Det 20. århundre var en periode med sterk økonomisk vekst. Fra 1950 til 2009 økte
den globale BNP fra 7,4 billioner dollar til 68,7 billioner dollar (i 2005 dollar) – mer enn en
nidobling. Hvis vi holder stø kurs, ligger det an til en 45-dobling av økonomien fra 1950 til
2050 (se tendenslinje figur 3). Det er ingen tvil om at denne økonomiske veksten har gitt
mange mennesker et velstandsløft. Men veksten har også hatt en pris:
Figur 4: Utvikling siden 1950
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Siden 1950 har CO2-utslippene mer enn femdoblet seg. CO2-nivået i atmosfæren er på
sitt høyeste på minst 20 millioner år.ii
Siden midten av 1980-tallet har menneskets forbruk overskredet klodens biokapasitet.
I 2009 lå det rundt 30 prosent over.iii
To tredjedeler av jordens økosystemer er i ferd med å forringes.iv
40 prosent av verdens skoger har forsvunnet. To tredjedeler av skogstapet har kommet
i løpet av de siste 200 årene.v
Tapet av arter skjer opptil 1000 ganger raskere enn normalt, og har ikke vært så stort
siden dinosaurene forsvant fra jordens overflate for 65 millioner år siden.vi
Fangst av villfisk har nesten femdoblet seg siden 1950. 80 prosent av verdens
fiskebestander er nå fullt ut beskattet eller overbeskattet. I 1960 gjaldt dette bare fem
prosent av bestandene. Hvis vi fortsetter som i dag, vil alle fiskebankene ha kollapset
innen 2050.vii
Ferskvannsforbruket har seksdoblet seg i løpet av det 20. århundre. 70 % av forbruket
går med til jordbruk, og siden 1950 har verdens kornproduksjon økt med nesten 250
%. Hvis forbruket av vann fortsetter å ligge på dagens nivå, estimerer FN at 1,8
milliarder mennesker vil ha konstant vannmangel om 20 år.viii

Legger målet om økonomisk vekst for stort press på naturressursene, slik at vi er på
vei til å påføre kloden uopprettelig skade? Hvis ja; er det mulig å omforme den globale
økonomien, slik at den utfolder seg innenfor jordens tålegrenser?
Disse spørsmålene definerte rammen for konferansen Krisens mulighet, som denne
rapporten er en forlengelse av. Den består av to deler. Del 1 viser bredden og dybden i de
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økologiske utfordringene vi står overfor. Del 2 diskuterer forholdet mellom de økologiske
utfordringene og det globale økonomiske systemet, om det er nødvendig å endre de
økonomiske spillereglene for å kunne ivareta klodens økologi, og hvordan dette kan gjøres.
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1. Mot bristepunktet
Fra overgangen til den industrielle tidsalder (rundt 1750), har menneskelig aktivitet endret
jordens økologi i et akselererende tempo. Utslipp av drivhusgasser bidrar til klimaendringer.
Høyst sannsynlig vil dette medføre en temperaturøkning, som blant annet resulterer i
ørkenspredning, issmelting og havnivåstigning. Det vil også true en rekke av jordens
økosystemer, og sette mange arter under press. Samtidig legger vi beslag på stadig mer
naturressurser. De siste 30 årene har vi forbrukt mer biokapasitet enn det jorden klarer å
gjenskape. Det økende presset på klima, økosystemer og ressurser gjør at menneskeheten om
kort tid vil kunne stå overfor radikalt annerledes livsvilkår. Denne rapporten vil belyse dette
med utgangspunkt i to overordnede utviklingsspor: Klimaendringer (1.1.) og økende
ressursknapphet (1.2.).

1.1. Klimaendringer
Atmosfæren som ligger rundt jordkloden skaper en drivhuseffekt som sikrer en varm, stabil
temperatur. Uten drivhuseffekten ville planeten ha vært 34 °C kaldere – en iskule uten liv.ix
Men økt bruk av fossilt brensel gjør at konsentrasjon av drivhusgasser stiger, med
temperaturøkning som en høyst sannsynlig konsekvens. Dette gjør at livsbetingelsene på
jorden kan endre seg radikalt.

1.1.1. Økende CO2-utslipp
I 2008 var konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren 385 ppm (parts per million) – 37,5 % over
førindustrielt nivå (280 ppm). Undersøkelser av luftbobler i isbreer viser at CO2konsentrasjonen ikke har vært så høy på minst 20 millioner år. Rundt 85 % av dagens utslipp
skyldes bruk av fossile brennstoff. 15 % er knyttet til endringer på jorden, blant annet
avskoging, tap av biomasse og havforsuring.x
Fra 1800 har
Figur 5: Graf over CO2-utslipp og -konsentrasjon, 1750-2000:
CO2-utslippene vokst
med 2 % per år i
gjennomsnitt. Siden
2000 har de økt til 3,4
%, som er over FNs
klimapanels (heretter:
IPCC) verste utslippsscenarioer.xi USA og
Kina står hver for over
20 % av de årlige CO2utslippene fra fossilt
brensel. Legger man til
de neste to på listen,
Russland (5,5 %) og
India (5,3 %), kommer
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man opp i over halvparten av
totalen.xii
Siden 1990 har CO2utslippene økt med 40 %. Ulandene står for 80 % av denne
veksten. Fra 2000 har
utslippsøkningen i Asia vært
fem ganger høyere enn i resten
av verden.xiii I løpet av de siste
20 årene har Kina nesten
tredoblet sine utslipp, mens
India har hatt en dobling.xiv I
dag er Indias utslippsvekst på
7-8 % per år, høyere enn
Kinas.xv Fordelt på folketall er
utslippene fra Kina, India og
andre u-land likevel
betraktelig lavere enn i
vestlige land. I-landene, som
Figur 6: CO2-utslipp fordelt på region, 1990-2008
omfatter rundt 20 % av
Figur: Myhre, Alterskjær og Lowe 2009: 3.
verdens befolkning, står for 60
% av dagens CO2-utslipp, og er
ansvarlig for rundt 75 % av CO2-en som befinner seg i atmosfæren over de naturlige
nivåene.xvi
En annen viktig årsak til at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren øker, er at naturen tar
opp mindre CO2. Til nå har hav, vekster og jordsmonn absorbert over halvparten av de
menneskeskapte utslippene.xvii Men tap av skog, høyere temperatur og økt CO2-konsentrasjon,
svekker naturens evne til å ta opp CO2. xviii Undersøkelser viser blant annet at havets CO2opptaket har falt med 10 % i løpet av de siste 50 årene.xix

1.1.2. Temperaturøkning
Ifølge FNs klimapanel (IPCC) har gjennomsnitts-temperaturen på jorden økt med 0,74º C fra
1906 til 2005.xx De 25 varmeste årene som har vært registrert siden 1880, har kommet etter
1980. De ti varmeste er registrert etter 1996 (se figur 7).xxi
Figur 7: Global gjennomsnittstemperatur 1880-2008:

6

Vekstens pris

Global oppvarming er altså et faktum. Konsekvensene for livet på jorden kan bli store:
• Jordbruksområder kan forringes av tørke. For hver grad temperaturen øker, vil
verdens matproduksjon i gjennomsnitt falle med rundt 10 %.xxii
• Økosystemer kan komme i ubalanse, og forårsake tap av biologisk mangfold.
Store deler av verdens planter og dyr står i fare for å forsvinne.xxiii
• Ettersom vann utvides når det blir varmere, vil havnivået stige. Issmelting
bidrar til ytterligere stigning, og dette øker sannsynligheten for ekstremvær og
oversvømmelser. Det som i dag betegnes som ”100-årsstormer”, vil inntreffe
langt oftere og kunne gjøre at man tvinges til å forlate utsatte byer og
tettsteder.xxiv
• Det vil også bli lokale endringer i tilgangen på ferskvann. Mens noen steder får
betydelig mer, vil andre få langt mindre. Vi vil altså både få mer tørke og flere
oversvømmelser.xxv Europa fikk en pekepinn på dette i 2007, da
gjennomsnittstemperaturen på den nordlige halvkule ble målt til 15,04 °C – det
høyeste nivået som noensinne har blitt registrert. Undersøkelser fra årringer på
trær tyder på at det var det varmeste året på minst 1200 år. I sommermånedene
ble kontinental-Europa rammet av en hetebølge og tørke, med temperaturer
opp mot 45 °C. Samtidig opplevde England og Wales massive regnfall – den
våteste perioden mellom mai og juli som har vært registrert siden 1766.xxvi
Eksakt hvor mye varmere det blir og hvilke konsekvenser det får for livet på kloden, er
fremdeles usikkert. Avhengig av hvor store de fremtidige CO2-utslippene blir, anslår IPCC at
vi vil få en global oppvarming på mellom 1,1 og 6,4 °C (fra før-industrielt nivå) innen
Figur 8: IPCCs temperatur- og utslippsscenarioer, 2000-2100:

Figur: IPCC 2007a: 44-46

2100.
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I likhet med EU, har Norge som mål at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke
skal øke med mer enn 2 °C fra før-industrielt nivå innen 2100. Dette vil ikke være udramatisk
for livet på jorden. Blant annet kan 20-30 % av plante- og dyreartene bli utryddet.xxviii For å
sannsynliggjøre at man oppnår togradersmålet, har IPCC estimert at utslippene må nå en topp
før 2015, for deretter å reduseres med 50-85 % innen 2050.xxix Tre år etter at IPCC la frem sin
rapport, tyder mye på at temperaturøkningen vil bli høyere. En rekke målinger, som av CO2
opphopning i atmosfæren, verdenshavenes surhetsgrad, temperaturutvikling, issmelting og
havnivåstigning, viser at vi ligger på eller over de mest pessimistiske scenarioene til IPCC.xxx
En synteserapport utgitt av Universitetet i København i forkant av klimatoppmøtet i
København i desember 2009 (Richardson et al 2009), konkluderte med at togradersmålet ville
kreve et umiddelbart fall i CO2-utslippene på 60-80 %.xxxi
I august 2009 publiserte professor Eystein Jansen og Helge Drange ved
Bjerknessenteret for klimaforskning ved UiB forskningsresultater som indikerer at naturen vil
ta opp mindre CO2 enn tidligere antatt. Det er særlig havets opptak av CO2 som begynner å
avta, blant annet som følge av stigende havtemperaturer. Forskerne tror den samme tendensen
også vil komme på land. Dette gjør at mengden CO2 i atmosfæren kan bli 20-25 % høyere enn
tidligere beregnet. Konsekvensen av de nye funnene er ifølge forskerne at togradersmålet vil
kreve langt større utslippskutt, anslagsvis med 85 % innen 2050. Tiltakene som nå legges til
grunn for å nå togradersmålet, det vil si å kutte CO2-utslippene med 50 % innen 2050, tegner
mot en økning på 3,5-4 °C ved inngangen til neste århundre.xxxii Dette kan innebære at
halvparten av det biologiske mangfoldet står i fare for å forsvinne.xxxiii
Samme år publiserte en forskningsgruppe ved Massachusetts Institute of Technology
(MIT) nye resultater fra analysemodellen Integrated Global Systems Modeling Framework.
Konklusjonen var at effektene av klimaforandringene kunne bli dobbelt så ille som de hadde
anslått bare seks år tidligere, og at temperaturen kunne komme til å øke med 5,2 °C innen
2100, mot 2,4 °C i den foregående studien.xxxiv
Klimatolog James Hansen, som leder NASAs Goddard Institute for Space Studies, har
gått enda lenger, og advart mot en økning på nærmere 6 °C.xxxv Ifølge Hansen forutsetter
standardmodellen (Charney sensitivity) at den globale oppvarmingen skjer gradvis, noe som
gjør at den underdriver viktigheten av feedback-mekanismer (selvforsterkende effekter som
leder til ytterligere oppvarming). Hansen mener det kritiske CO2-nivået ikke er det dobbelte
av før-industrielt nivå, men 350 ppm. Følgelig anbefaler Hansen å stabilisere CO2-nivået på
350 ppm (fra 385 i dag).xxxvi
I dag plasserer de fleste klimaforskere jordens tålegrense (”tipping point”) mellom
400-450 ppm. Med dagens utslippstempo øker konsentrasjonen med rundt 2 ppm per år. Dette
innebærer at vi vil være innenfor faresonen i løpet av 7-8 år. På tross av dette er det ingen
tegn til at utslippskurven er på vei til å flate ut eller å snu. Snarere tvert imot. Fra 1990 til
2008 har de globale utslippene økt med over 40 %. I perioden 2003-2007 økte de i
gjennomsnitt med 3,7 % per år. I 2008 var utslippsveksten noe lavere (rundt 2 %), som følge
av finanskrisen.xxxvii Nylig advarte det internasjonale energibyrået (IEA) om at fortsatt stø
kurs vil innebære et CO2-nivå i atmosfæren på over 1000 ppm og en temperaturøkning på 6
°C ved århundreskiftet.xxxviii

1.1.3. Selvforsterkende effekter
Vår sivilisasjon har blomstret opp under en stabil klimatisk periode, den såkalte
holosenperioden, som har vart i nesten 12 000 år. Klimaet har vært varmt nok til å holde
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Nord-Amerika og Europa isfritt, men kaldt nok til å holde ismassene på Grønland og i
Antarktis stabile. Nå er denne situasjonen ved å endres. Temperaturen er allerede på sitt
varmeste i holosenperioden.xxxix Hvor mye mer den vil stige, og hvor raskt det vil skje, er
usikkert. Primært skyldes dette at vi fremdeles ikke vet når eller på hvilken måte såkalte
positive tilbakekoblingsmekanismer vil slå inn. I verste fall kan vi stå overfor en utvikling
som er ute av kontroll, der temperaturøkning og utslipp av drivhusgasser virker gjensidig
forsterkende på hverandre:
For det første vil et varmere og tørrere klima gi flere branner (økte CO2-utslipp) og
færre planter (lavere CO2-opptak).
For det andre vil et varmere hav ta opp mindre CO2. Nye funn tyder på at havet
varmes 50 % raskere enn IPCC la til grunn i 2007.xl National Climatic Data Center i USA har
registrert overflatetemperaturen i havet siden 1880. I juli 2009 var den gjennomsnittlige
overflatetemperaturen i verdenshavene den høyeste som noensinne har blitt målt, 17 ºC. Fordi
temperaturen i havet endrer seg langsommere enn i luften, er dette en viktig indikator på
global oppvarming. Som tidligere nevnt, er havets evne til å ta opp CO2 allerede svekket.
Dette fører til at en større andel av utslippene forblir i atmosfæren.xli
For det tredje kan stigende temperaturer medføre at utslippene av drivhusgasser øker
fordi permafrosten begynner å tine. Det er estimert at det er lagret mellom 950 og 1700
milliarder tonn karbon i permafrosten, som dekker rundt 14 millioner kvadratkilometer på den
nordlige halvkule. De høyeste anslagene tilsier at dette utgjør 50 % av all karbon som ligger
lagret i jordens jordsmonn, og at permafrosten lagrer omtrent dobbelt så mye karbon som det
finnes i atmosfæren i dag.xlii Når temperaturen øker, vil permafrosten tine og utslippene av
karbon øke. Det vil også metangassutslippene. Selv om det finnes vesentlig mindre metan enn
CO2 i atmosfæren, er det en langt kraftigere drivhusgass1. Allerede nå er metangassnivået 150
% høyere enn det var i førindustriell tid.xliii Danske forskere har målt metangassutslipp på det
nordøstlige Grønland siden 1995. Inntil nylig trodde man at metangassen sev ut når jorden
tinte. Følgelig var forskningsstasjonen på Grønland kun operativ i sommermånedene, fra juni
til august. Men i anledning av det internasjonale polaråret i 2007, besluttet man å gjøre
målinger også i september og oktober. Funnene var oppsiktsvekkende: Det viste seg at det ble
sluppet ut omtrent like mye metan da de øvre jordlagene frøs til is som da de tinte. Dette kan
innebære at metangassutslippene kan bli langt større enn tidligere antatt.xliv
En fjerde selvforsterkende effekt som følger med global oppvarming, er at jord og hav
vil ta opp mer varme fordi isen forsvinner. Mindre is og mer hav bidrar til høyere
temperaturer. Dette skyldes den såkalte albedoeffekten: Mens is reflekter 80 % av solvarmen,
reflekterer havet mindre enn 10 %.xlv Scenarioet vi kan stå overfor er en selvforsterkende
tendens der både issmeltingen og temperaturøkningen akselererer.
.

1.1.4. Issmelting og havnivåstigning
Høyere temperatur betyr økt issmelting. I gjennomsnitt har temperaturen i arktiske strøk
steget nesten dobbelt så raskt som i verden for øvrig.xlvi IPCC anslo at man i løpet av det 21.
århundre vil få en temperaturøkning på 2,8 – 7,8 °C i Arktis, mot 1,1 – 6,4 °C globalt.xlvii

1

Alle klimagasser har et gitt globalt oppvarmingspotensial (Global Warming Potential / GWP).
Oppvarmingspotensialet måles i forhold til CO2 (altså er CO2s GWP 1). Den vanlige tidshorisonten er 100 år,
men det tas også utgangspunkt i 20 og 500 år. Valget av tidsperspektiv er viktig. Metans GWP er 25 for 100 år,
72 for 20 år og 7,6 for 500 år. Dette skyldes at CO2 har lengre oppholdstid i atmosfæren enn metan.
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I Arktis har området som dekkes av havis på sommertid krympet med 11,2 % per tiår
siden 1979, fra 7,8 til 4,2 millioner kvadratkilometer. Målinger i 2007, 2008 og 2009 viste at
isdekket i september var på sitt laveste nivå noensinne.xlviii I 2007 gikk isdekkets
minimumsnivå tilbake med to millioner kvadratkilometer. Istapet i 2008 var nesten like
stort.xlix Hvis tendensen fortsetter, vil Arktis være isfritt på sommertid i løpet av det 21.
århundre.l Visse forskere anslår at dette kan skje allerede innen 30 årli, eller også innen 10 årlii.
På Grønland doblet tapet av ismasse seg fra 1996 til 2005, og ligger nå på rundt 300
gigatonn per år. I 2007 kom det største istapet som noensinne har vært registrertliii: Området
isen dekket gikk tilbake med hele 23 %, og førte til at Nordvestpassasjen ble isfri for første
gang i historien.liv Det enorme Jakobshavnisflaket (110 000 km2) beveger seg dobbelt så fort
mot havet som det gjorde for 15 år siden.lv
Antarktis mister rundt 200 gigatonn is per år.lvi Tapet av ismasse er størst i VestAntarktis. I desember 2004 anslo et forskerteam ved British Antarctic Survey at det lå på 250
kubikkilometer per år.lvii Situasjonen kan forverres ytterligere. Etter kollapsen av Larsen B i
2002, har bakenforliggende isbreer beveget seg opptil 8 ganger raskere mot havet.lviii
I tillegg kommer istapet fra innlandsbreene. I 2009 meldte The World Glacier
Monitoring Service ved universitetet i Zurich at verdens isbreer hadde krympet for 18. året på
rad i 2007, og at smeltingen skjer dobbelt så raskt som for ti år siden.lix Dette kan få store
konsekvenser for ferskvannssituasjonen i utsatte områder. En sjettedel av verden er avhengig
av elver som får vann fra isbreer eller snøsmelting.lx
- Gangotribreen i India, som står for 70 % av vannet i Gangeselven, går tilbake med mer
enn 35 meter per år – dobbelt så raskt som for 20 år siden – og kan bli borte i 2030.
- Breene i Pamirfjellene i Sentral-Asia (Kina, Pakistan, Afghanistan og Kirgisistan), har
gått tilbake med 30-50 % siden 1930.
- Breene i Kaukasus har gått tilbake med 50 % i løpet av det 20. århundre.
- Breene i Alpene er forventet å være halvert fra 1970-nivå i 2025.
- På Kilimanjaro har ismengden gått ned med 80 % i løpet av det 20. århundre, 33 % i
løpet av det siste tiåret alene.lxi
Når isen smelter vil havnivået stige. Opp gjennom historien har havnivået variert fra å
være 120 meter lavere (istid) til 70 meter høyere enn det er i dag. I løpet av det 20. århundre
steg havet med 17 cm. Den viktigste årsaken er termalekspansjon i havene (vannet utvider seg
som følge av høyere temperaturer). Den nest viktigste kilden er smelting av isbreer og
innlandsis. Dernest kommer smelting av is på Grønland og Antarktis.lxii
Ifølge IPCC steg havnivået i gjennomsnitt med 1,8 mm per år fra 1961 til 2003. Fra
1993 til 2003 var stigningen i gjennomsnitt på 3,1 mm per år.lxiii IPCC anslår at havnivået vil
fortsette å stige med mellom 18 og 59 cm i løpet av det 21. århundre, men dette forutsetter at
det ikke kommer raske endringer i ismassenes bevegelser.lxiv Etter 2007 har det kommet flere
forskningsresultater som tyder på at IPCCs anslag kan være for optimistiske. Hvis CO2-nivået
stabiliseres på 450 ppm, vil termalekspansjonen alene gjøre at havnivået stiger med 20 cm
innen 2100. I tillegg kommer havnivåstigning som følge av smelting av isbreer og innlandsis,
og økt issmelting på Grønland og Antarktis. Det er sistnevnte faktor det heftes størst
usikkerhet ved. IPCC IV legger til grunn at issmelting på Grønland vil føre til en
havnivåstigning på 12 cm i 2100, mens ismengden på Antarktis forespeiles å øke som følge
av mer nedbør. Så langt har dette ikke slått til.lxv Med dagens smeltetempo på Grønland og
Antarktis, stiger havnivået med 1,38 mm per år. Dette vil gi en havnivåstigning på 13,8 cm i
løpet av 100 år. Hvis smeltetempoet øker, kan utslagene bli langt større. Det mest utsatte
området er Vest-Antarktis, hvor det er fare for at varme understrømmer kan begynne å smelte
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havisen fra undersiden. Hvis de utsatte områdene smelter fullt og helt, vil havnivået øke 3,3
meter.lxvi Et annet usikkerhetsmoment er at store isflak kan løsne, slik Larsen B gjorde i 2002.
Mange forskere snakker derfor om en sannsynlig stigning på mellom én og to meter
ved slutten av århundret.lxvii Noen åpner også for 3-4 meters stigning.lxviii Slike raske
endringer har skjedd før: Studier av 121 000 år gamle koralrev i Mexico indikerer at
havnivået steg med tre meter i løpet av en periode 50-100 år.lxix Selv om det prosentvise tapet
av landmasse vil være lite for de fleste land, vil mange storbyer være truet, som New York,
London, Tokyo og Sydney. Det vil også ha stor påvirkning for lavtliggende områder, som
Danmark, Nederland, Florida og Bangladesh.lxx En rapport fra 2005 viste at en
havnivåstigning på én meter vil ødelegge eiendom og verdier for 600 milliarder dollar.lxxi Å
bygge et funksjonelt vern mot havnivåstigningen vil være svært kostbart. Den globale
gjennomsnittstemperaturen vil knapt begynne å falle før 1000 år etter at utslippene er kuttet til
null.lxxii Dette kan gjøre at havnivået blir langt høyere enn det er i dag, kanskje så mye som 10
og 25 meter.lxxiii

1.2. Utarming av ressurser
Fra omkring midten av 1980-tallet har menneskets økologiske fotavtrykk vært større enn
klodens biokapasitet. I 2008 lå den 30 % over. Hvis veksten i økonomien og verdens
befolkning fortsetter å vokse i samme tempo som i dag, antas menneskets forbruk å være mer
enn det dobbelte av biosfærens produktive kapasitet om 25 år. Konsekvensen av denne
overbelastningen kan bli at økosystemer kommer i ubalanse eller kollapser, med økende
ressursknapphet som resultat.lxxiv

1.2.1. Ferskvann og jordbruk
Verdens ferskvannsressurser er under stadig sterkere press. Forbruket har seksdoblet seg i
løpet av det 20. århundre. Dagens europeere bruker i gjennomsnitt 8 ganger så mye ferskvann
som deres besteforeldre gjorde: 100-200 liter per dag. I USA er forbruket per innbygger
omkring dobbelt så høyt som i Europa.lxxv På verdensbasis forbruker vi nå mer enn
halvparten av alt tilgjengelig ferskvann. Det forventes at denne andelen vil stige til 70 %
innen 2025.lxxvi
Vannsressursene er ujevnt fordelt. Asias befolkning, som utgjør omkring 60 % av
verdenstotalen, disponerer for eksempel bare 30 % av ferskvannet.lxxvii I alt mangler rundt én
milliard mennesker rent drikkevann, og 40 % av verdens befolkning lever under dårlige
sanitærforhold. WHO anslår at 1,6 millioner barn dør hvert år som følge av sykdommer de har
pådratt seg av urent drikkevann og manglende vannfasiliteter. Til nå har vannmangel i
hovedsak vært knyttet til områder i Afrika og Asia, men det økende misforholdet mellom
ressurser og forbruk gjør at dette også vil bli et økende problem i rike i-land. USAs
Environmental Protection Agency har estimert at hvis gjennomsnittsforbruket av ferskvann i
USA fortsetter å ligge på 100 gallons (380 liter) per person per dag, vil 36 stater rammes av
vannmangel allerede i 2013.lxxviii I alt står halvparten av verdens befolkning i fare for å miste
tilgang på ferskvann i løpet av de neste 30 årene, og ifølge World Water Council kan 135
millioner mennesker dø som følge av vannmangel frem til 2020.lxxix
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Figur 11: Verdens kornvarelagre,
1960-2009

Figur 10: Irrigerte områder per
capita, 1950-2007
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Den viktigste årsaken til at vannforekomstene forsvinner er produksjon av mat: 70 %
av ferskvannsforbruket i verden går til jordbruk, 20 % går til industri og 10 % til
husholdninger.lxxx Irrigerte områder har tredoblet seg fra 1950 (se figur 9). Det er mer mat enn
noensinne, og levealderen øker, særlig i u-land. Fra 1950 til 2000 krympet gapet i forventet
levealder mellom den rike delen av verden og den fattige fra 26 til 12 år.lxxxi
Men denne tendensen kan være på vei til å snu. Som man kan se av figur 10 er
irrigerte områder per capita fallende, og verdens kornvarelagre på et lavt nivå (figur 11). En
konsekvens av denne utviklingen er at matvareprisene har steget kraftig de siste årene.
Sommeren 2008, før finanskrisen slo inn med full tyngde, nådde prisene på hvete, ris, mais og
soyabønner sitt høyeste nivå noensinne. I løpet av to år hadde prisene tredoblet seg.

Millioner hektar

Selv om matvareprisene har gått noe tilbake i løpet av det siste året som følge av
finanskrisen, ligger de fremdeles på et historisk høyt nivå, og mye tyder på at dette kommer til
å vedvare. lxxxii Høye matvarepriser rammer særlig de som har minst fra før. Etter at antallet
sultrammede mennesker falt på 1980-tallet, snudde tendensen på midten av 1990-tallet. I 1995
beregnet FAO at 825 millioner mennesker var kronisk sultne. I 2000 hadde antallet steget til
850 millioner, i 2008 til 915 millioner. I 2009 passerte det 1 milliard.lxxxiii
Den viktigste trusselen mot
matvareproduksjonen, er knappere
Figur 9: Irrigerte områder,
vannressurser. Flere av verdens elver,
1950-2007
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Nilen er drastisk redusert innen den når Middelhavet.
Elven Indus forsvinner i irrigasjonssystemer i Pakistan, og når sjelden havet.
I løpet av de siste 30 årene har Den gule flod flere ganger vært tørrlagt innen den når
havet.
Dødehavet synker med én meter per år, og kan forsvinne innen 2050.lxxxiv

60 % av verdens såkornproduksjon krever irrigering, som i varierende grad trues av
fallende vannforekomster.lxxxv Isbreene i Himalaya og i Tibet gir vann til de viktigste elvene i
Kina og India. Hvis vannmengden i elvene begynner å avta, vil dette få store konsekvenser for
verdens jordbruksproduksjon. Kina og India er blant annet de største hvete- og
risprodusentene i verden.lxxxvi
I alt er over halvparten av jordbruksarealene i tørre områder truet av forørkning eller
forringelse.lxxxvii For å bøte på vannmangelen har en rekke land begynt å pumpe opp
grunnvann til irrigering. 175 millioner indere og 130 millioner kinesere brødføs av jordbruk
som er avhengig av grunnvannsboring. Men ettersom forbruket ofte overstiger tilsiget, har
grunnvannet begynt å synke. Jemens grunnvannsreservoar faller for eksempel med opptil to
meter per år. Det er derfor uvisst hvor lenge denne praksisen kan opprettholdes. I 2008
besluttet Saudi-Arabia gradvis å redusere sin hveteproduksjon mot full stans i 2016 som følge
av vannmangel. Landet har vært selvforsynt med hvete i mer enn 20 år. Andre land som står
overfor en dramatisk vannsituasjon er Kina (særlig i Nord-Kina), India, Pakistan, Iran, Israel,
Mexico.lxxxviii
En annen viktig årsak til at matvareproduksjonen kan være på vei nedover, er at store
deler av matjorden trues av erosjon. 60 av Kinas 560 elver har tørket ut eller er i ferd med å
tørke ut, og erosjon rammer halve den nordre delen av landet.lxxxix Fra 1950 til 1975 økte
ørkenområdene med 1500 kvadratkilometer per år i gjennomsnitt. Ved årtusenskiftet hadde
forørkningen steget til 3600 kvadratkilometer per år. I løpet av de siste 50 årene har 24 000
landsbyer i Nord- og Vest-Kina blitt helt eller delvis forlatt som følge av sandbevegelser.xc
I alt mister omkring én tredjedel av verdens jordbruksområder mer dyrkingsjord enn det
gjenskapes.xci En stor del av verdens sultrammede lever på områder som er preget av
erosjon.xcii Ofte er årsaken at vegetasjonen som beskytter matjorden, som skog og gress, har
gått tapt. Et eksempel er Haiti, som var selvforsynt med korn for 40 år siden. Etter å ha drevet
rovhogst på skogen som beskyttet landjorden mot orkan og andre naturkrefter (over 90 % av
den opprinnelige skogen er borte), har mye av matjorden forsvunnet. Situasjonen er at mer
enn halvparten av dagens kornforbruk nå må dekkes gjennom import.xciii
En tredje årsak til at matvareproduksjonen kan stagnere og etter hvert begynne å falle,
er høye oljepriser. Veksten i matvareproduksjonen de siste 50 årene har hatt sterk
sammenheng med lave oljepriser. Men produksjonsvolumet for olje begynner å flate ut. Etter
all sannsynlighet vil det snart også begynne å falle (jevnfør peak oil), og føre til at prisene på
olje vil stige. Dette vil kunne prege matvareproduksjonen på to måter. For det første kan
produksjonen av mat falle fordi energikostnadene blir for store.xciv For det andre kan en større
andel av den dyrkbare marken gå med til biodrivstoffproduksjon. I 2008 anslo en analytiker i
Verdensbanken at dette var årsak til 70-75 % av veksten i matvareprisene mellom januar 2002
og juni 2008.xcv Områdene brukt til produksjon av biodrivstoff i USA alene kunne ha brødfødt
340 millioner mennesker per år.xcvi

1.2.2. Tap av skog
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Siden mennesket begynte å dyrke jorden for omkring 11 000 år siden, har 40 % av de
opprinnelige skogområdene forsvunnet. Halvparten av verdens tropiske og temperte skoger er
borte. I tillegg er halvparten av våtmarksområdene og én tredjedel av mangroveskogene
borte.xcvii To tredjedeler av skogstapet har skjedd i løpet av de siste 200 årene. De viktigste
årsakene til dette er skogsindustri og rydding av jordbruksområder.xcviii
Det som gjenstår er rundt 4 milliarder hektar skog, omkring 30 % av jordens
landareal.xcix En fjerdedel forventes å forsvinne innen 2050.c FAO, beregner dagens
avskogingstempo til 13 millioner hektar per år - et område tilsvarende Hellas.ci Nyplanting
gjør nettotapet noe mindre. Mellom 2000 og 2005 anslår FAO det gjennomsnittlige skogstapet
til 7,3 millioner hektar per år. Dette tilsvarer 20 000 hektar daglig eller 1140 fotballbaner i
timen.cii
Det meste av skogen som tas ut er tropisk skog (skog i Sør-Amerika, Sentral-Amerika,
Afrika, Sør-Asia og Sørvest Asia). International Tropical Timber Organization rapporterte at
kun 3 % av de tropiske skogene ble bærekraftig utnyttet, på tross av at to tredjedeler betegnes
som satt under en form for forvaltningskontroll.ciii I løpet av de siste 40 årene har én femtedel
av Amazonas forsvunnet.civ Forskere ved National Institute for Space Research i Brasil frykter
at vi snart vil nå et vippepunkt, der avskoging og klimaendringer kan gjøre at skogstapet
vokser kraftig de neste 50-60 årene.cv

1.2.3. Fisk

Millioner tonn

Ifølge FAO er 80 % av verdens fiskebestander fullt ut beskattet eller overbeskattet, mot 5 % i
1960.cvi Av de ti mest fiskede artene (som utgjør 30 % av fangstvolumene), er syv fullt ut
beskattet eller overbeskattet. Hvis vi fortsetter som nå, vil fiskestammene ha kollapset innen
2050cvii.
I 2000 ble det innrapportert en samlet fangst på 96 millioner tonn fisk, mer enn en
femdobling fra 1950, da fangsten lå på 19 millioner tonn. Årsaken til denne voldsomme
veksten er først og fremst overgangen til industrielt fiske og produksjon av dyrefôr på 1960og 1970-tallet: Fra 1950 til 1970 ble fangstvolumet mer enn tredoblet. Fiskebeskatningen
fortsatte å vokse til midten av 1990-tallet, før den begynte å flate ut. I 2006 lå den på 92
millioner tonn.cviii FAO anslår at fiskebeskatningen nå har nådd et toppunkt.cix Men hvis man
ser bort fra fangsten av peruansk ansjos, som er den viktigste ingrediensen i fiskemel, har
verdens samlede fiskefangst i
realiteten gått ned siden 1988.cx En
Figur 12: Fiskefangst 1950-2007
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utbyttet.cxii Dette gjør at fiskearter som ikke betraktes som matfisk, også beskattes tungt.
Mengden med krill, som er næringsgrunnlaget for mange fisker, har falt med 80 % de siste 30
årene.cxiii Konsekvensen er at villfiskens næringsgrunnlag tappes. På toppen av dette kommer
økt forurensning, først og fremst (omkring 80 %) fra land.cxiv I 2006 estimerte FN at det fantes
over 200 oksygentappede ”døde områder” i havet, primært som følge av overgjødsling.cxv
CO2-utslipp fra fossilt brensel og sementproduksjon som har blitt fanget opp av havene
gjennom de siste 200 årene har ført til at de er 30 % surere enn de ellers ville ha vært.cxvi I et
forurenset og oksygentappet miljø er det de mest komplekse formene for liv som forsvinner
først. Dette fører til at fisk fortrenges av andre og mer primitive arter, som maneter.cxvii 20 %
av korallrevene er ødelagt, mens ytterligere 20 % er truet av ødeleggelse.cxviii Korallrevene,
som ble skapt over en periode på 400 millioner år, er de største levende strukturene i verden.
De er også blant de områdene som er rikest på biodiversitet. En fjerdedel av verdens arter er
knyttet til korallrev i løpet av sin levetid.cxix Forsuringen av havet gjør at korallrevene
begynner å erodere. Når eroderingen blir sterkere enn kalsifiseringen, begynner de å forvitre.
Dette vil true både korallrevene og annet liv i havet, blant annet skalldyr. Det er uklart når
ødeleggelsen av korallrevene vil skyte fart. Noen forskere anslår at det først vil skje om 60-70
år. Andre hevder de vil dø ut innen 2030.cxx
Den viktigste årsaken til fallet i fiskebestandene er likevel overfiske. Forskere har
estimert at alle fiskebankene vil ha kollapset innen 2050, hvis vi fortsetter som nå.cxxi Store
rovfisk (som tunfisk, sverdfisk og haier) har hatt et fall i bestanden med 90 %.cxxii 85 % av de
store hvalene og nesten 60 % av de mindre er borte.cxxiii Et forskningsprosjekt som tok for seg
7800 arter av vill sjømat verden over, fant at 29 % av artene hadde hatt et fall på over 90 % i
bestanden fra tidligere gjennomsnittsberegninger. Med mindre det kom en omfattende
begrensning av innhøstingen, ville mange av dem kollapse før 2050.cxxiv På begynnelsen av
1990-tallet kollapset torskebestanden utenfor Kanada-kysten som følge av overfiske. Etter 16
år med fiskestopp har den fremdeles ikke klart å komme tilbake. Den er i dag 99 % lavere enn
den var for 40 år siden, og forskere har anslått at det vil ta minst 90 år før den vil klare å hente
seg opp igjen.cxxv

1.2.4. Tap av biomangfold
Verden står overfor den 6. store kjente utrydningsbølgen. Den forrige inntraff for 65 millioner
år siden, da dinosaurene forsvant fra jordens overflate. Utryddingen av arter skjer opptil 1000
ganger raskere enn den gjennomsnittlige utryddingstakten i de siste millioner av år, og
tempoet er økende.cxxvi Professor Stephen Meyer ved MIT anslår at halvparten av verdens
arter, som representerer en fjerdedel av verdens samlede genbank, i praksis eller fullt ut vil
være forsvunnet i løpet av de neste 100 årene.cxxvii Det som skiller denne utryddingsbølgen fra
de tidligere, er at årsaken ikke er ytre faktorer, som meteornedslag, men oss.cxxviii
For det første vokser menneskeheten i størrelse. I dag bor det rundt 6,7 milliarder
mennesker på jorden, og antallet fortsetter å øke med 79 millioner per år.cxxix Historisk sett er
dette en helt ny situasjon. Først på begynnelsen av 1800-tallet rundet menneskeheten sin
første milliard. I 1927 passerte vi to milliarder. Deretter: 3 milliarder i 1960, 4 milliarder i
1974, fem milliarder i 1987 og 6 milliarder i 1999. FN forventer at vi vil passere 7 milliarder i
2013.cxxx Dette gjør at vi legger beslag på mer enn 40 % av jordens fotosyntetiske utkomme,
på andre arters bekostning. cxxxi
For det andre er tapet av arter tett forbundet med ødeleggelser av deres habitat. Dette
gjelder særlig hogst av tropisk skog, som er livsgrunnlaget for to tredjedeler av verdens
Data: FAO
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plante- og dyrearter.cxxxii Som følge av at halvparten av de tropiske skogene er borte, estimerer
forskere at opp mot 15 % av artene som lever i disse habitatene kan ha blitt utryddet.cxxxiii
Ettersom halvparten av verdens våtmarksområder er borte, har mer enn én femtedel av
verdens ferskvannsarter blitt utryddet.cxxxiv FNs Millennium Ecosystem Assessment report fra
2005, den hittil største studien som så langt er gjort av verdens økosystemer, anslo at 60 %
økosystemene de hadde undersøkt (15 av 24) ble forringet eller ikke forvaltet på en
bærekraftig måte.cxxxv Ifølge FNs Global Biodiversity Outlook 2 fra 2006, hadde 40 % av de
3000 undersøkte artene hatt en jevn nedgang fra 1970 til 2000. Ferskvannsartene hadde hatt
en nedgang på 50 %, mens saltvannsarter og arter på landjorden hadde gått ned med 30
%.cxxxvi
For det tredje står vi overfor omfattende klimaendringer som følge av økt
konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren. Økende temperaturer og forsuring av hav og
jord endrer livsbetingelsene for dyr og planter. Dette kan bringe økosystemer i ubalanse og få
store følger for det biologiske mangfoldet på jorden.

1.3. Et umulig regnestykke
I boken Collapse (2006) beskriver Jared Diamond hvordan høyt utviklede sivilisasjoner har
kollapset fordi deres levesett har påført naturgrunnlaget for store ødeleggelser. Etter hvert som
sivilisasjonene blomstret, vokste også den økologiske belastningen av dem. Dette forårsaket
voksende ubalanser i økosystemene de var avhengige av, som til slutt kulminerte i en
fullstendig kollaps. Diamond benevner denne prosessen som et ecocide – et økologisk
selvmord:
The processes through which past societies have undermined themselves by damaging their
environments fall into eight categories, whose relative importance differs from case to case:
deforestation and habitat destruction, soil problems (erosion, salinization, and soil fertility losses),
water management problems, overhunting, overfishing, effects of introduced species on native
species, human population growth, and increased per-capita impact of people.
(…)The environmental problems facing us today include the same eight that undermined past
societies, plus four new ones: human-caused climate change, buildup of toxic chemicals in the
environment, energy shortages, and full human utilization of the Earth’s photosynthetic capacity.
Most of these 12 threats, it is claimed, will become globally critical within the next few decades:
either we solve the problems by then, or the problems will undermine not just Somalia but also
First World societies.
Diamond 2006: 6-7.

Er vi i ferd med å begå et økologisk selvmord, men i global målestokk? Situasjonen
menneskeheten nå står overfor er unik i historisk sammenheng. Menneskeskapte
klimaendringer kan skape en radikal forverring av livsbetingelsene på jorden. Den globale
gjennomsnittstemperaturen vil stige. Dette vil føre til ørkenspredning og tap av matjord.
Innlandsis og breer vil smelte, med oversvømmelser og påfølgende vannmangel som
konsekvens. Også issmeltingen på Grønland, Arktis og Antarktis vil tilta, og vi kan vente oss
at havnivået vil stige. Dette vil resultere i mer ekstremvær og store materielle ødeleggelser i
kystnære områder. Mer hav og mindre is betyr enda høyere temperaturer, ettersom mindre
solstråler vil reflekteres tilbake. Høyere temperaturer kan føre til at permafrosten på den
nordlige halvkule begynner å tine. Konsekvensen kan bli at det slippes ut enorme mengder
karbon og metan som gjør at drivhuseffekten eskalerer ytterligere. Vi kan komme i en
situasjon som er ute av kontroll, der klimaendringene løper løpsk. Klodens økosystemer, som
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har utviklet seg i en stabil klimatisk periode, kan komme i ubalanse, bli degradert og ødelagt.
Arter som er avhengig av økosystemene kan forsvinne. Samtidig akselerer overforbruket av
ressurser. I 25 år har menneskets økologiske fotavtrykk vært større enn klodens biokapasitet,
og i 2008 forbrukte vi 30 % mer enn det jorden produserte. Vann er på vei til å bli en
knapphetsressurs. Dette kan tvinge frem omfattende endringer i jordbruket og begrense
tilgangen på mat. Det meste av fiskebankene er fullt ut beskattet eller overbeskattet, og
fangstvolumet har begynt å falle. Skogene forsvinner, med erosjon og tap av arter som
konsekvens. Alt tyder på at ressursene vil bli knappere. Samtidig er verdens befolkning sterkt
økende.
Det er et umulig regnestykke.
Hvis vi ønsker å gjøre kloden ubeboelig for fremtidige generasjoner, er det bare å
holde stø kurs. Selv hvis vi tenker oss at befolkningstallet, utslippene av CO2, tapet av
biologisk mangfold, forurensning, etc., holder seg på eksakt samme nivå som i dag, vil vi
ende opp med en verden som ødelegges. Vi tærer mer på jorden enn den klarer å gjenskape og
reparere. Det er derfor ikke nok å plane ut. Vi må kutte. Men det er ikke det som skjer:
Snarere er det slik at grafene peker feil vei: Utslippene av drivhusgasser øker, menneskeheten
vokser i størrelse og i økologisk belastning, tapet av biologisk mangfold akselerer. Hvis vi
ikke endrer retning, kan vi være på vei mot en økologisk kollaps – et globalt ecocide. Hvilke
grep er nødvendige, med utgangspunkt i utfordringene vi står overfor? Og er det mulig å finne
disse løsningene innenfor vårt nåværende økonomiske system, som bygger på et premiss om
evig vekst?

2. En økonomisk kursendring?
Denne delen handler om hvordan vårt økonomiske system belaster naturen. Først behandles
sammenhengen mellom utslipp av drivhusgasser og ressursforbruk, og økonomisk aktivitet
(2.1). På bakgrunn av dette reises spørsmål om det er mulig å omforme økonomien i en
bærekraftig retning ved å frakoble veksten fra fortsatt ødeleggelse av naturgrunnlaget og
(2.2). Avslutningsvis diskuteres alternativer til en vekstbasert økonomi (2.3).

2.1. Økonomiens krasjkurs med kloden
At det finnes en sammenheng mellom økonomisk aktivitet og naturbelastning, er åpenbart. De
delene av verden som har hatt sterkest økonomisk vekst, forbruker også mest ressurser og har
de høyeste CO2-utslippene. I 2006 sto verdens høyinntektsland, som utgjør 16 % av
befolkningen, for 78 % av det globale forbruket. Amerikanerne, rundt 5 % av verdenstotalen,
var alene ansvarlige for 32 %.cxxxvii I gjennomsnitt forbruker én amerikaner nesten 10 ganger
mer biokapasitet som en innbygger i et lavinntektsland. Hvis amerikanernes levestandard
skulle allmenngjøres, ville verden bare tåle 1,4 milliarder mennesker. Vi ville altså trenge fem
jordkloder for å tilfredsstile behovene til de som bebor jorden i dag.cxxxviii
Rundt 60 % av dagens CO2-utslipp og 75 % av all CO2 som befinner seg i atmosfæren
ut over de naturlige nivåene, stammer fra i-land. For å sannsynliggjøre at man når målet om
ikke å overstige en temperaturøkning på 2 grader, må utslippene reduseres til 2,5 tonn per
capita.cxxxix Gjennomsnittsamerikaneren slipper hvert år ut 20 tonn CO2 – dobbelt så mye som
en nordmann, fem ganger mer enn en kineser og 400 ganger mer enn en malier.cxl 300
millioner amerikanere slipper ut like mye CO2 som 2,6 milliarder mennesker i 150 u-land gjør
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til sammen.cxli Ifølge FN vil et gjennomsnittlig airconditionanlegg i Florida forårsake like
store CO2-utslipp på ett år som en kambodsjaner gjør i løpet av sin levetid.cxlii
Det er selvsagt ikke slik at naturbelastningen behøver å øke proporsjonalt med den
økonomiske aktiviteten. Innbyggere i California har for eksempel en høyere levestandard enn
gjennomsnittsamerikaneren, selv om utslippene av CO2 per innbygger ligger godt under
halvparten av landsgjennomsnittet i USA. Det samme bildet gjelder hvis man sammenlikner
USA med andre vestlige landcxliii. Men selv om det finnes visse variasjoner i forholdet mellom
økonomisk vekst og naturbelastning, er det overordnede bildet klart: Den jevne maliers livsstil
er langt mindre belastende for kloden enn en nordmanns eller en amerikaners.
Hvor tett sammenhengen mellom økonomisk vekst og naturbelastningen er, kan
illustreres ved å sammenlikne veksten i CO2-utslipp med veksten i den globale BNP. Som vi
ser av figur 13, har det vært en klar korrelasjon mellom veksten i CO2-utslipp og veksten i
den globale BNP gjennom de siste 60 årene. I perioder med svak økonomisk vekst har CO2utslippene gått ned. Likeledes har utslippene økt når veksten i økonomien har vært sterk. Den
viktigste årsaken til dette er sannsynligvis at når veksten i økonomien er sterk, øker også
energibehovet og - forbruket. Ettersom energien stort sett har kommet fra fossile energikilder,
vil konsekvensen bli voksende CO2-utslipp.
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Figur 13: Vekst i global BNP og CO2-utslipp, 1950-2008
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Figur 13(a): Utvikling i global BNP og CO2utslipp 1950-2008, gj. snitt 5 år
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Figur 13(b): Utvikling i global BNP og CO2utslipp 1950-2008, polynom
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Som tidligere vist, økte den globale økonomien mer enn åtte ganger fra 1950 til 2009.
Verdensbanken anslår en ytterligere dobling fra dagens nivå innen 2030. Den globale vare- og
tjenestehandelen er estimert å få en tredobling.cxliv Hvis den forespeilede veksten i økonomien
skal bygge på de samme forutsetningene som har vært gjeldende så langt, vil dette innebære
en ytterligere forverring en klima- og ressurssituasjon på jorden. Dette er dramatisk, med
tanke på at utgangspunktet for denne forverringen er langt fra å være bærekraftig. Sjansene
for at vi vil nå et vippepunkt, der klimaforandringer løper løpsk, temperaturer stiger kraftig og
mange av jordens økosystemer kollapser, er store. Spørsmålet er dermed om man bør bremse
veksten i verdensøkonomien for å unngå ytterligere belastning på naturgrunnlaget.
En legitim innvending mot å bremse veksten er at man dermed begrenser u-landenes
mulighet til å få et velstandsløft og å bringe egen befolkning ut av fattigdom. Verdensbanken
legger til grunn at den økonomiske veksten vil være høyere i u-land enn i i-land frem til 2030,
henholdsvis på 4,2 % og 2,5 % per år i gjennomsnitt.cxlv Et av landene som bidrar sterkest til
den økonomiske veksten i u-landene er Kina. I dag utgjør den kinesiske økonomien rundt 10
% av verdensøkonomien, men med en vekst på 8-10 % per år vil den være jevnstor med
USAs allerede i 2020-årene. Dette skaper et dilemma: På den ene siden er det ingen tvil om at
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Kina og andre u-land har en moralsk rett til å forsøke å erverve seg de samme materielle
godene som i-landene nyter godt av. Samtidig er det åpenbart at dette vil få katastrofale
konsekvenser for den fremtidige ressurssituasjonen på jorden. Hvis Kinas befolkning skulle
adoptere Vestens materielle levestandard, ville belastningen på kloden bli dobbelt så stor som
den er i dag.cxlvi Hvis kineserne skulle få en livsstil som tilsvarer den amerikanerne har i dag,
ville Kina forbruke to tredjedeler av verdens hveteproduksjon og tre fjerdedeler av kjøttet som
produseres i verden.cxlvii
En løsning som ofte trekkes frem for å løse dette problemet er at veksten i økonomien
frakobles fra de negative økologiske konsekvensene, og at man oppnår en bærekraftig
økonomisk utvikling. Hva er utsiktene for å lykkes i å omlegge økonomien, slik at økonomisk
vekst ikke lenger bygger på ressursutarming og utslipp av drivhusgasser?

2.2. Grønn vekst
Da G20-landene la frem sin tiltakspakke for å bøte på finanskrisen under møtet i London i
april 2009, sa den britiske statsministeren Gordon Brown at han trodde at en ny verdensorden
ville vokse frem.cxlviii Det Brown siktet til var en ny, grønn og bærekraftig økonomi, som
erstatning for den gamle fossildrevne. Men er det mulig å omforme den globale økonomien
slik at de negative konsekvensene knyttet til klimautslipp, miljøødeleggelser og
ressursuttapping gjendrives i et omfang som gjør at man kan beskrives som bærekraftig?
Med utgangspunkt i del 1, synes følgende endringer å være nødvendige:
- Utslippene av CO2 må drastisk ned for å forhindre ytterligere klimaendringer (2.2.1.).
- Overforbruket av naturressurser må reduseres og stabiliseres på et bærekraftig nivå. (2.2.2.).

2.2.1. En energirevolusjon

Megawatt

Det 20.århundre var oljens århundre. I 1900 ble det produsert 150 millioner fat olje. I 2000:
28 000 millioner fat. Men oljealderen er på vei mot en slutt. Siden 1981 har funnene av nye
oljeforekomster vært lavere enn mengden
som har vært pumpet opp. I 2008 ble det
Figur 14: Global kapasitet for elektrisk
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generering av vindkraft,
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cxlix
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markant. Men verden trenger energi.
Data: EPI/Brown 2009, GWEC
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Megawatt

Spørsmålet er dermed hvor denne energien skal komme fra?
Mens det 20. århundrets energibehov ble dekket av fossile, ikke-fornybare
energikilder, er det mange tegn på at det 21. århundrets behov vil dekkes av fornybar energi.
Vind, sol og andre former for fornybar energi utgjør i dag en større andel av de nye
energikildene som bygges ut i Europa enn de fossile. Av den nye kapasiteten som kom til
strømnettene i Europa i 2008, var 36 % basert på vindkraft, 18 % på solenergi, 29 % på
naturgass, 10 % på olje og 3 % på kull.cli Det samme bildet gjenspeiles i USA: Mens det ble
bygget ut vindenergi med en kapasitet på 8400 megawatt, begrenset nye kullkraftkilder seg til
1400 megawatt.clii Og dette er bare begynnelsen: I Texas er det planlagt utbygging av
vindkraft med en samlet kapasitet på 53 000 megawatt, som vil gi mer enn nok kraft til å
forsyne samtlige 24 millioner som bor i delstaten med elektrisitet.cliii
Vi kan stå overfor en energirevolusjon, fra fossil til grønn energi. Vindkraftkapasiteten
har økt fra 17 000 megawatt i 2000 til 121 000 megawatt i 2008 – mer enn en syvdobling på
åtte år. På verdensbasis økte kapasiteten med 27 000 megawatt i 2008.cliv Vindkraft dekker nå
elektrisitetsforbruket i husholdningen til 75 millioner europeere, og det er satt i gang store
offshore vindkraftutbygginger utenfor kysten av Skottland og England som vil øke andelen
ytterligere. Danmark, som har den høyeste
produksjonen per capita, dekker 21 % av sitt
Figur 15: Global solkraftkapasitet, 1998eleketrisitetsforbruk gjennom vindkraft. Kina
2008
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aktør innenfor vindkraftproduksjon, med en
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Den sterke satsingen på grønn energi kan være et tegn på at et stemningsskifte i
forhold til klimaspørsmål. I aprilutgaven av IMFs World Economic Outlook fra 2008, ble det
for første gang spandert et helt kapittel om de økonomiske konsekvensene av klimaendringer.
Prognosen til IMF var at klimaendringene vil føre til store strukturelle endringer av den
globale økonomien. Forutsatt at det globale energiforbruket øker med 55 %, er kostnadene
knyttet til å bygge opp en ny infrastruktur frem til 2030 estimert å beløpe seg til 22 000
milliarder dollar. I løpet av de neste ti årene er de globale investeringene i ren energiteknologi
forventet å firedobles, til 650 milliarder dollar per år. Markedet for biodrivstoff, sol- og
vindenergi og brenselsceller forventes å øke med 330 % til 254 milliarder dollar.clviii Men en
så sterk satsing synes å forutsette at den økonomiske utviklingen fortsetter å peke oppover.
Mot slutten av 2008 slo finanskrisen inn i økonomien med full tyngde. NEX-indeksen (New
Energy Global Innovation Index), som omfatter de største selskapene på ren energi i verden,
falt markant – også målt opp mot Dow Jones-indeksen. Samtidig meldte analysebyrået New
Energy Finance at satsingen på ren energi hadde hatt et fall på nesten 25 % i tredje kvartal
2008. Samme år falt CO2-kvoteprisene i EU fra 30 til rundt 20 euro per tonn mellom juli og
november.clix
Satsingen på grønn energi er altså konjunktursensitivt. Hvis økonomien får en ny
nedkjøling, som mange eksperter frykter kan skje (en såkalt ”double-dip”), kan viljen til å
Figur 17: Energikilder 1973

Figur 18: Energikilder 2007
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Figur 16: Gjennomsnittlig årlig vekst i kapasitet for energikilder
(i megawatt), 2000-2008
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satse kapital raskt tørke inn. I så fall vil det være svært viktig at satsingen på grønn
energiutvikling tilføres midler fra statlig hold. På konferansen Krisens mulighet (Oslo,
25.05.2009) tok Susan George til orde for en massiv offentlig satsing, en
produksjonsomlegging etter modell fra opprustingsøkonomien under annen verdenskrig: På
samme måte som man masseproduserte tanks, fly og våpen for å bekjempe Nazi-Tyskland,
må man begynne å masseprodusere vindmøller, solcellepaneler, og andre fornybare
energikilder for å oppnå raske kutt i utslippene av CO2.
Selv om utviklingen av grønne energikilder har hatt et markant løft gjennom de senere
årene, er det viktig å understreke at vi er langt unna en grønn revolusjon innenfor
energisektoren. Den er fremdeles sterkt knyttet til ikke-fornybare energikilder. I 2007 anslo
det internasjonale energibyrået, IEA, at 34 % av den produserte energien kom fra olje. Gass
sto for rundt 21 % og kull for 26,5 %. Kategorien ”andre”, som blant annet inkluderer sol- og
vindkraft, sto kun for 0,7 % av totalen (se figur 18). Det er følgelig lang vei å gå før vi har fått
en grønn energisektor som baserer seg på fornybare energikilder. Som det fremgår av figur
17, har endringene i vektingen mellom de ulike energikildene vært forholdsvis konstant
gjennom de siste 35 årene. Selv om kull-, gass- og kjernekraft har vunnet noe terreng på
bekostning av olje, er det overordnede bildet så å si uforandret. Spørsmålet blir dermed om
det er mulig å få til de radikale endringene som vil være påkrevet innenfor energisektoren for
å oppnå kutt i utslipp av CO2 ved å begrense bruken av fossile brennstoff.

Å begrense utslippene av CO2 handler imidlertid ikke bare om å erstatte fossile
energikilder med fornybare. Det internasjonale energibyrået, IEA, mener at
energieffektivisering (som bedre isolering av bygninger, mer energieffektive biler, mindre
energikrevende elektriske apparater, etc.) vil være det viktigste, billigste og raskeste tiltaket
for å oppnå kutt i drivhusgasser, og at det vil stå for rundt 45 % av de nødvendige kuttene.
Energieffektivisering er særlig relevant i Norge. Danmarks energiforbruk har stått stabilt de
siste 25 årene, selv om økonomien har vokst med 75 %. Sammenliknet med Sverige og
Norge, er energiforbruket halvparten per innbygger. I 2008 besluttet danske myndigheter å
forplikte seg til å redusere det totale energiforbruket, som første land i verden. Målet var å
kutte forbruket med 2 % fra 2006 til 2011.clx
En arena som både kan gi betydelige gevinster i forhold til å kutte CO2-utslipp og å
begrense ressursuttappingen, er gjenvinning. Industri står for over 30 % av verdens
energiforbruk, men mye av produksjonen kan erstattes med gjenvinning. Gjenvunnet stål
krever for eksempel bare en fjerdedel av energien som går med til å utvinne stål fra jernmalm.
For aluminium krever gjenvinning kun 4 % av energien som går med til å produsere ny. Både
stål og aluminium har så å si et evighetsperspektiv i forhold til gjenbruk. Resirkulert plast
krever 20 % av energien som går med til å lage ny plast, mens resirkulert papir krever 64 %
av energien som går med til å produsere nytt papir.clxi
Et annet sentralt virkemiddel, som i stor grad avhenger av det offentliges økonomiske
satsingsvilje, er å få til grunnleggende endringer av transportsektoren. Her har man allerede
kommet et godt stykke på vei gjennom satsingen på høyhastighetstog. Fra Europas første
begynte å kjøre mellom Paris og Lyon i 1981, har banenettet for høyhastighetstog vokst til
5000 kilometer. Målet er at nettet skal tredobles innen 2020. Da traséen ble åpnet mellom
Paris og Brussel, økte andelen som brukte tog på strekningen fra 24 til 50 %. Andelen bilister
falt fra 61 til 43 %, mens flytrafikken så å si forsvant.clxii Hvis man kunne se en liknende
utvikling i USA som i Europa, vil man kunne få store klimagevinster. USA er det landet som
har flest biler i verden. Samtidig ligger bilene som ruller på amerikanske veier langt nede i
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forhold til driftseffektivitet. I alt forbruker bilparken i USA mer bensin enn bilparken i de
neste 20 landene på listen.clxiii
For å unngå de sterkeste utslagene av klimaendringer, vil det være nødvendig med
store kutt i utslippene av CO2. Dette er stor grad relatert til produksjon og forbruk av energi:
Fossile energikilder må erstattes av fornybare, og energiforbruket må reduseres. På begge
disse feltene er det i ferd med å skje mye, og raskt. Spørsmålet er om det skjer raskt nok og i
det omfanget som er påkrevet. Med tanke på de utslippsrammene IPCC satte i 2007, synes det
i dag å være relativt bred enighet om at kuttene må ligge nærmere 85 % enn 50 % innen 2050
for å sannsynliggjøre at temperaturøkningen ikke overstiger 2 °C i 2100.

2.2.2. Bærekraftig ressursutnyttelse
Mennesket forbruker i dag mer ressurser enn det jorden klarer å gjenskape. Hvis vi fortsetter å
tære på naturkapitalen, kan konsekvensene bli dramatiske for kommende generasjoner:
Vannmangel, matmangel, skogstap, et hav tomt for fisk og økosystemer som kollapser, er
noen av de problemene vi står overfor, med mindre vi legger om til en mer bærekraftig
utnyttelse av naturressursene. Her vil det fokuseres på tre ressurser som er truet: Vann, skog
og fisk.
Vann
Bare omkring 55 % av vannet som tappes fra verdens vannkilder blir brukt. Resten går tapt
som følge av dårlige rør, fordampning under irrigering eller at det synker vekk.clxiv Et av de
viktigste tiltakene for å begrense vannforbruket er således å utbedre infrastrukturen slik at
ressurstapet blir minst mulig.
Et annet viktig virkemiddel for å begrense vannforbruket, er å begrense inntak av
matvarer som krever store mengder vann for å produseres. For å produsere maten vi spiser
hver dag kreves det i gjennomsnitt 2000 liter – 500 ganger så mye vann som vi drikker.clxv
Det går med 16 000 liter vann for å produsere én kilo biff, 1000 liter vann for én liter melk,
140 liter vann for én liter kaffe, 900 liter vann for én kilo mais, 3000 liter vann for én kilo ris
og 1350 liter vann for én kilo hvete.clxvi Selv om dette både inkluderer regnvann og irrigering,
er det åpenbart at ferskvannsforbruket vil kunne begrenses betraktelig ved å legge om
matproduksjonen i retning av produkter som krever mindre vannressurser.
Fiske
Verdensbanken har estimert at tapet som følge av dårlig fangstutnyttelse og overfiske beløper
seg til 50 milliarder dollar i året.clxvii Like fullt subsidieres overfiske med 15-30 milliarder
dollar hvert år på verdensbasis. Japan subsidierer fisket med 2,5 milliarder dollar per år, noe
som tilsvarer én fjerdedel av verdien av fangsten (2001). Et første skritt for å løse
overbeskatningsproblemet av fiskebankene er derfor å fjerne subsidiene.clxviii Men det
viktigste virkemiddelet for å motvirke overfiske er å sette et tak på uttaket gjennom
internasjonalt bindende fangstavtaler. Så langt har effekten av slike avtaler vært begrenset. En
årsak er at det har vært vanskelig å få nok land til å skrive under, og at land som har valgt å
stå utenfor har ødelagt den positive effekten av avtalene ved å øke sine fangstvolum.clxix En
annen er at det mangler et funksjonelt kontrollregime for å overvåke fangstpraksisen. Et
forslag kunne således være å sluse midlene som i dag subsidierer et overfiske inn i en
internasjonal kontrollinstans som kan forhindre at fiskeressursene overbeskattes.
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Skogstap
Ifølge Jared Diamond har avskoging vært den viktigste årsaken til tidligere sivilisasjoners
kollaps.clxx Skogen utgjør en viktig brikke i økosystemer, ved å binde opp vann og å forhindre
jorderosjon. Den er også livsgrunnlag for dyr og planter, og inneholder det meste av
landbasert liv. I tillegg gir den tilgang på viktige ressurser, både tømmer og andre
råmaterialer.
Rundt 40 % av verdens opprinnelige skoger er allerede nedhugget. Det viktigste
tiltaket for å begrense videre skogstap er (simpelthen) å kutte mindre skog. I dag har kun 290
millioner hektar av verdens skoger forbud mot tømmerhogst. 1400 millioner hektar er
forskånet for hogst av økonomiske årsaker, ved at områdene er for vanskelige å drive hogst på
eller at trærne har for liten verdi som tømmer. Av de gjenværende skogene er 665 millioner
hektar så å si urørt av mennesker, mens 900 millioner hektar er delvis naturlige.clxxi Mest
mulig av dette bør bevares. Blant annet fordi tap av skog står for 1,5 milliarder tonn CO2utslipp hvert år.clxxii
I tillegg er det viktig å sette i gang nyplantingsprogrammer. Her er Sør-Korea et
eksempel. Etter Koreakrigen var store deler av Sør-Korea uten tredekke. Rundt 1960
igangsatte regjeringen et stort nyplantingsprogram, med fantastiske resultater. I dag er 65 %
av landet dekket av skog.clxxiii En viktig årsak til at nyplanting bør intensiveres er at det kan
bidra til å dempe CO2-nivåene i atmosfæren. Fortrinnsvis bør dette skje i tropiske områder,
der et tre i gjennomsnitt vil kunne fjerne 50 kilo CO2 per år over en vekstperiode på 20-50 år.
I tempererte områder er klimagevinsten noe mindre, med 13 kilo CO2 per år. IPCC legger til
grunn at treplanting og en bedret forvaltning av skogsområder vil kunne fange opp 9,8
milliarder tonn CO2 per år innen 2030 til en kostnad av under 100 dollar per tonn.clxxiv

2.2.3. Kan vekst bli bærekraftig?
Selv om det finnes en rekke eksempler på at økonomien viser tegn til å bevege seg i en mer
bærekraftig retning, kan man stille spørsmål ved hvorvidt endringene skjer raskt nok og i det
omfanget som er påkrevet.
For å kunne samkjøre vekst og bærekraft, vil et viktig mål være å øke den såkalte
CO2-produktiviteten, det vil si at veksten i BNP øker mer enn CO2-utslippene. Ifølge
McKinseys The Carbon Productivity Challenge vil målet om å stabilisere temperaturøkningen
på 2 °C i 2100 kreve 15 ganger så høy CO2-produktivitet i 2050, hvis man skal holde fast på
et vekstmål for den globale økonomien på 3,1 %. Dette tilsier at den må øke med mellom 5 og
7 % per år. I dag øker den kun med én prosent per år.clxxv Selv om veksten i utviklingen av
fornybare energikilder har vært markant, er vi fremdeles langt fra å se en nedgang i utslippene
av CO2. Tvert imot har veksten i utslippene på 2000-tallet vært på et historisk høyt nivå. Som
det går frem av figur 13, ser det ut til at CO2-produktiviteten til den globale økonomien har
hatt en negativ utvikling de siste årene. Mens veksten i økonomien var jevnt over høyere enn
utslippsveksten mellom1980-2000, ser tendensen ut til å ha snudd i løpet av de siste fem årene
(se figur 13b). Selv om dette bildet kan bedre seg i pakt med at fokuset på klimatiltak har blitt
sterkere innenfor både næringslivet og den politiske arenaen i løpet av de siste årene, synes vi
fremdeles å være langt fra en situasjon der økonomisk vekst er frakoblet klimaødeleggelser.

Tabell 1: Gjennomsnittlig vekst per tiår
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1980-2005clxxvi:
Hva så med øko-effektiviteten til økonomien?
Global BNP:
46 %
Fra 1890 til 1990 hadde den globale BNP en 14Papirproduksjon:
41 %
dobling, energiforbruket en 16-dobling, CO2Fiskefangst:
41 %
utslippene en 17-dobling, fiskefangsten en 35-dobling
clxxvii
Kjøttkonsum:
37 %
Sammenliknet
og vannforbruket en 9-dobling.
Privatbiler:
30 %
med perioden 1890-1990, har veksten i den globale
BNP fra 1980 til 2005 vært høyere enn
Energiforbruk:
23 %
ressursforbruket (se tabell 1). Like fullt: Belastningen
Forbruk av fossilt brennstoff:
20 %
på naturen øker. I USA har antallet kilometer
Korninnhøsting:
18 %
tilbakelagt med kjøretøy økt med 177 % siden 1970.
Vannforbruk:
16 %
Størrelsen på nybygde hjem økte med rundt 50 %,
CO2-utslipp:
16 %
elektrisitetsforbruket med mer enn 70 %, og mengden
kommunalt avfall per person med 33 %.clxxviii Vi er
langt fra en situasjon der ressursforbruk og forurensning viser tegn til å flate ut eller til å
begynne å gå nedover, som vil være nødvendig for å oppnå et mål om en bærekraftig
utvikling, ettersom vi i dag forbruker mer ressurser enn det jorden klarer å gjenskape.
På konferansen Krisens mulighet (Oslo, 25.05.2009), hadde Peter Dauvergne,
professor i statsvitenskap og forfatter av boken “The Shadows of Consumption”, to viktige
innspill til diskusjonen rundt frakobling:
In many cases, everything from automobiles to home appliances, we see environmentalism
strengthening and improving management of particular goods. (…) Lots of things are improving
and getting better, especially per unit efficiencies. Everything seem to be improving, the
automobile is getting better, the refrigerator is getting better, etc, and increasingly so at a faster
rate (…) But this often relies on the very simple fact that it requires more consumption. The
solution itself means we need to replace the product and make more of it. The automobile is a very
good example: The automobiles today produce far less emissions and the per unit impact of an
automobile are much less than they were in the 1920s, but we have 800 million automobiles now
and we are heading to two billion automobiles be the year of 2050. (…) [T]he speed with which
we are increasing the amounts that we are producing means that the aggregate in total, if you think
of the globe as a whole, makes the situation worse. In many cases it is causing the shadow-effects
or the spill-over costs to intensify.

Selv om de enkelte produktene utvikles til å bli mer miljøvennlige, mindre ressurskrevende,
og så videre, er den økologiske belastningen av produksjonen stigende ettersom det totale
forbruket øker. James Speth har sammenliknet det med å løpe motsatt vei av en veldig rask
rulletrapp: De grønne gevinstene man oppnår gjennom teknologiske nyvinninger spises opp
av økt forbruksvekst.clxxix
En annen problemstilling Dauvergne trakk frem i sitt foredrag er knyttet til hvordan vi
måler økt økoeffektivitet:
A lot of scholarship and policy has tended to focus on the very direct and often local consequences
of consuming a particular product, and solutions end up focusing on how to improve recycling
rates in particular areas and efficiency of production of particular products in a local jurisdiction.
But I argue that that is actually really just a fraction of the costs, and that a much bigger part of the
costs of consumption are related to supplying and replacing particular products through the global
system, and that the process of economic globalization itself is displacing a lot of those costs into
regions, into ecosystems, and into different periods of time, very different from the actual direct
and local places that things are consumed. (…) With increasing intensity and in increasing scale
and range, the costs of consuming just about every product I could find is spilling into increasingly
distant places and more and more into the future. In metaphorical terms, I call this the shadows of
consumption.
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Dauvergnes poeng om at de økologiske konsekvensene av vårt forbruk dirigeres inn i andre
områder og økosystemer enn der de konsumeres, både i tid og sted, er svært viktig. Vårt
overforbruk av ressurser resulterer i en fremtidig knapphet.
Dette er ikke bare relevant i etisk forstand. Det har også en økonomisk betydning.
Ettersom vi forbruker mer enn det naturen klarer å gjenskape, er vi i ferd med å bygge ned
den naturkapitalen som vår fremtidige økonomi skal hente ressurser fra. Det som skaper
økonomisk vekst på kort sikt kan altså ha motsatt effekt i et mer langsiktig økonomisk
perspektiv. Men vårt økonomiske systems korte tidshorisont gjør at naturressursenes
langsiktige økonomiske betydning ikke inngår i regnestykket. Ifølge Pavan Sukhdev, lederen
av UNEPs Green New Deal program, mister vi for eksempel naturkapital fra skog til en verdi
av mellom to og fem billioner dollar hvert år med utgangspunkt i verdien av tjenestene den
tapte skogen kunne ha gitt oss hvis den ikke hadde blitt hugget (lagring av karbon, ferskvann,
salg av treverk gjennom en bærekraftig ressursutnyttelse, etc.).clxxx
Et liknende argument kan reises med utgangspunkt i kostnadene knyttet til
klimaendringer. I november 2006 utkom Sternrapporten. På oppdrag av den britiske
regjeringen ledet Sir Nicholas Stern, tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken, arbeidet
med å tallfeste de økonomiske kostnadene knyttet til klimaendringer. Konklusjonen
var at global oppvarming vil få store konsekvenser for våre livsbetingelser og
situasjonen i verdensøkonomien: ”(…) if we don’t act, the overall costs and risks of
climate change will be equivalent to losing at least 5 % of global GDP each year, now
and forever. If a wider range of risks and impacts is taken into account, the estimates
of damage could rise to 20 % of GDP and more”.clxxxi Stern anslo at de sosiale og
økonomiske ødeleggelsene ville tilsvare begge verdenskrigene og den store depresjonen på
30-tallet til sammen.clxxxii
Hvis man skal finne løsninger på de massive problemene menneskeheten nå står
overfor, med tiltagende klimaendringer, forurensning og overforbruk av ressurser, er det
åpenbart at omformingen av det økonomiske systemet vil spille en nøkkelrolle. Selv om det er
utviklingstendenser som peker i riktig retning, særlig i utviklingen av fornybare energikilder,
er vi fremdeles langt unna målet om å utvikle en bærekraftig økonomi. Veksten i økonomien
er fremdeles tuftet på overforbruk av naturkapital og forbruk av fossile energikilder. Som FNs
Millennium Ecosystem Assessment fra 2005 påpeker:
Nearly two thirds of the services provided by nature to humankind are found to be in decline
worldwide. In effect, the benefits reaped from our engineering of the planet have been achieved by
running down natural capital assets.
In many cases, it is literally a matter of living on borrowed time. By using supplies of fresh
groundwater faster than they can be recharged, for example, we are depleting assets at the expense
of our children
(MA 2005b:5.)

I 2007 ble Doomsdayklokken til Bulletin of the Atomic Scientists flyttet nærmere midnatt som
følge av miljøtrusler.clxxxiii Problemene vi står overfor for å unngå en fremtidig katastrofe er
både omfattende og sammensatte. Veksten i utslippene av drivhusgasser må stanses og
reverseres kraftig for å unngå global oppvarming. Forbruket av naturressurser må kuttes
markant for å være på et bærekraftig nivå. Så langt har den globale økonomien snarere vært
en årsak til problemene vi står overfor enn en løsning på dem. Spørsmålet blir dermed om det
i det hele tatt er mulig å omforme vårt økonomiske system og å oppnå målet om bærekraftig
vekst. Hva er i så fall alternativet?
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2.3. Finnes det et alternativ til vekst?
Å svare ja på dette spørsmålet har store implikasjoner. Det er ingen tvil om at økonomisk
vekst har bidratt til økt velstand og bedrede livsvilkår for store deler av verdens befolkning.
Det er heller ingen tvil om at fortsatt økonomisk vekst betraktes som en forutsetning for det
moderne velferdssamfunnets struktur, enten det dreier seg om å bære byrdene av voksende
pensjonsutgifter eller å bevare en dynamisk markedsøkonomi. Å gravlegge målet om
økonomisk vekst vil følgelig kunne få store samfunnsstrukturelle konsekvenser. Like fullt:
Hvis prisen å betale for fortsatt økonomisk vekst er en ødelagt jord, må vi våge å se på
alternativet.
2.3.1. Økonomiens systemfeil
Begrepene økologi og økonomi har samme rot: Det greske ordet oikos, som betyr hus eller
bolig. Forskjellen mellom dem er altså knyttet til –logi (av logos), som betyr lære, og –nomi
(av nomos), som betyr administrasjon. Begrepene handler altså om hva huset, boligen eller (i
overført betydning) planeten jorden er, og hvordan det/den best mulig kan administreres eller
forvaltes.
En innvending som kan reises mot nåværende økonomiske system, er at det kan synes
å fungere teoretisk løsrevet fra sitt utgangspunkt, verden som økologisk størrelse. Susan
George formulerte dette slik på konferansen Krisens mulighet:
The economic profession as it is now practiced will not and cannot treat the future in an objective
way, because economics is not adapted to describing natural systems. Economics is adapted to
describing static, mechanic, reversible systems. If you have a graph, and you plot climate change
on the graph, you can have a nice series of dots that make a nice straight line. But there is no
prevision for the natural dynamic, chaotic system, which means that at some point it is difficult to
predict. That system is going off the chart. (…) If you look at the biosphere as the total system,
economics should be a subsystem of the biosphere. All you have to do is to look out the window to
see that our production systems are a subset of the biospheric system, but that is not the way we –
or the economists at least - are in the habit of describing it. They see the economic system as the
whole system and nature as a source of raw material that you run through the system, and then you
throw it away.

Generelt kan man skille mellom fire grunnleggende problemer ved vårt økonomiske
system, de kan benevnes som systemfeil, som har vært med på å skape den situasjonen vi nå
befinner oss i:
• For det første er negative eksternaliteter, det vil si de indirekte kostnadene som
følger med forurensning, utslipp av klimagasser og overforbruk av
naturressurser, i stor grad utelatt fra regnestykkene. Vi dytter altså kostnadene
over på generasjonene som kommer etter oss. Dette skaper et misforhold mellom
de private kostnadene for varer og tjenester, og de sosiale og økologiske
kostnadene som på sikt vil følge med produksjonen og konsumeringen av disse
varene og tjenestene.
• For det andre mangler den globale økonomien systemiske tilsvar til det såkalte
gratispassasjerproblemet. Aktørene i markedet nyter godt av fellesgoder, som
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•

•

biodiversitet og økosystemer, men er i stor grad unndratt ansvaret for å
opprettholde disse fellesgodene gjennom en bærekraftig forvaltning.
For det tredje mangler det økonomiske systemet botemidler mot det som ofte
benevnes som allmenningens tragedie. Når en ressurs er tilgjengelig for alle, vil
hver enkeltaktør forsøke å karre til seg mest mulig av den. Dette leder til et
overforbruk av ressursen, som undergraver muligheten til å nyte godt av den
også i fremtiden. Selv om dette vil slå tilbake på enkeltaktørene, og de slik sett
vil være tjent med å forvalte ressursene på en annen måte, mangler de personlige
incentiver til å etterstrebe en bærekraftig forvaltning fordi de andre aktørenes
overforbruk vil undergrave de positive fremtidige gevinstene.
For det fjerde er økonomien preget av kortsiktighet. Dette gjør for eksempel at
problemene knyttet til uttømming av naturkapital og klimaødeleggelser ikke
konfronteres sterkere, på tross av at de langsiktige økonomiske konsekvensene
kan bli svært negative.

Muligheten til å kunne bøte på disse systemfeilene ligger på det politiske plan. Et
første skritt er å avvikle offentlig støtte til miljødegraderende virksomheter, og å bruke
midlene som frigjøres til å utvikle et funksjonelt kontrollregime som kan forhindre ytterligere
rovdrift på ressursene. Dette vil kunne skape muligheter til et mer langsiktig perspektiv på
forvaltningen av naturressursene og bøte på problemet med allmenningens tragedie. Videre
bør man ansvarliggjøre selskapene økonomisk for negative eksternaliteter, slik at de
reflekteres i den prisen forbrukeren betaler for varen. Dette kan for eksempel skje gjennom å
vri skattene i en grønnere retning. Et siste moment er å innlemme økosystemenes økonomiske
verdiskapning i regnestykkene, for å sikre en mer bærekraftig utnyttelse av naturressursene.
Så langt har imidlertid den politiske viljen til å oppnå kutt i utslipp av klimagasser og å
begrense overforbruket av ressurser på langt nær vært i det omfang og i det tempoet som
situasjonen krever. Hvis Kyoto-protokollen hadde blitt fullt ut implementert, ville den kun ha
begrenset den globale oppvarmingen med 0,06 °C.clxxxiv
Den politiske maktesløsheten i forhold til å konfrontere problemet på en resolutt måte
kan ha flere årsaker. En grunn er simpelthen at den politiske maktens evne til å pense
økonomien i en mer bærekraftig retning er begrenset. For det første ligger den politiske
maktens påvirkningsmuligheter ofte på statsnivå, mens markedsaktørene mer og mer opererer
innenfor en globalisert økonomi. I dag finnes det mer enn 63 000 multinasjonale selskaper –
over dobbelt så mange som det gjorde i 1990. For det andre er den politiske makten ofte for
svak til å legge tilstrekkelig press på den økonomiske. 53 av de 100 største økonomiene i
verden er selskaper (og ikke land). Exxon Mobils budsjett er større enn 180 nasjoners.clxxxv
Som den amerikanske økonomen Thomas Friedman påpekte:
When your country (…) recognizes the rules of the free market in today’s global economy, and
decides to abide by them, it puts on what I call ‘the Golden Straitjacket.’ (…) As your country puts
on the Golden Straitjacket, two things tend to happen: your economy grows and your politics
shrinks. That is, on the economic front the golden Straitjacket usually fosters more growth and
higher average incomes – through more trade, foreign investment, privatization and more efficient
use of resources under the pressure of global competition. But on the political front, the Golden
Straitjacket narrows the political and economic policy choices of those in power to relatively tight
parameters.
(Friedman 1999: 86-7).

Men like viktig som en manglende politisk evne til å håndtere utfordringene vi står
overfor, er en manglende vilje. Å konfrontere miljøødeleggende virksomhet har ofte en
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politisk kostnad man vegrer seg for å ta. Et eksempel på dette er statlig subsidiering av
virksomheter som både er økonomisk ulønnsomme og har negative effekter for miljøet. Dette
skjer innenfor en rekke sektorer, som jordbruk, energi, transport, vann, fiskeri og skogsdrift. I
boken Perverse Subsidies (2001) estimerte Norman Myers og Jennifer Kent at statlig støtte til
miljøødeleggende virksomhet som ikke hadde overlevd økonomisk uten subsidier, beløp seg
til rundt 850 milliarder dollar årlig på verdensbasis, hele 2,5 % av den globale
økonomien.clxxxvi Offentlig understøttelse av miljøødeleggende virksomhet retter seg også mot
forbrukeren. I USA koster for eksempel én gallon med bensin rundt 3 dollar. Ifølge en studie
fra International Center for Technology Assessment ville prisen vært hele fem ganger så høy
hvis man hadde tatt med det totale kostnadsbildet (blant annet knyttet til klimaforandringer,
subsidier til oljeindustrien, militærutgifter for å sikre oljekilder i Midtøsten, helsekostnader
knyttet til forurensning, etc.).clxxxvii
En annen årsak til den manglende politiske viljen til å ta nødvendige grep er at også
politikere er avhengig av økonomisk vekst, ettersom dette genererer statlige inntekter uten at
man behøver å øke skattene.clxxxviii Økte statlige inntekter innebærer økonomisk handlingsrom
til å bedrive politikk. Det innebærer også politisk evne til å dekke inn voksende utgiftsposter,
som pensjonsutgifter. Å begrense økonomiens vekstvilkår gjennom strengere krav om
utslippskutt eller en mer bærekraftig ressursutnyttelse, rammer derfor ikke bare
markedsaktørene, men også politikerne selv.
Utsiktene til å omforme det økonomiske systemet til å få en bærekraftig struktur synes
således å være begrensede. James Gustave Speth gir en treffende beskrivelse av problemet:
“Basically, the economic system does not work when it comes to protecting environmental
resources, and the political system does not work when it comes to correcting the economic
system”.clxxxix

2.3.2. Fra vekst til velstand
Vekst anses som helt grunnleggende for vårt økonomiske system. Japan trekkes ofte frem som
eksempel på et land i økonomisk krise, men mellom 1990 og 2005 vokste den japanske
økonomien i gjennomsnitt med 1,3 % per år. Japans ”økonomiske krise” er altså en vekst som
ikke er anses som kraftig nok.cxc Ambisjonen om evig økonomisk vekst bygger på to
grunnleggende antakelser: For det første: at det er mulig. For det andre: at det er nødvendig.
Men er det slik?
La oss starte med å ta tak i hvorvidt evig vekst er mulig. Finnes det en grense for hvor
mye en økonomi kan vokse? For å svare på dette spørsmålet må man konkretisere hvordan
økonomisk vekst skapes. I hovedsak skjer dette gjennom vekst i produksjonen i varer og
tjenester. Hva må til for å kunne produsere varer og tjenester? Grovt sagt dreier det seg om tre
former for ressurser: Naturressurser, menneskelige ressurser og energiressurser. Evig vekst
synes å forutsette at tilgangen på disse ressursene er uendelige. Men er det slik?
For det første er vi allerede i en situasjon der vi forbruker mer naturressurser enn det
jorden klarer å gjenskape. Spørsmålet er hvor lenge vil det være mulig å fortsette denne
tendensen før overforbruket av ressurser avløses av en stadig voksende ressursknapphet.
For det andre står vi overfor en situasjon der den tilgjengelige arbeidskraften vil bli
stadig mer begrenset som følge av at en voksende andel av befolkningen pensjoneres. En
OECD-rapport fra 2005 advarte mot at veksten i den globale økonomien kunne falle
betraktelig de kommende tre tiårene som følge av en aldrende befolkning.cxci
For det tredje står vi overfor en situasjon der prisen på energi kan øke betraktelig.
Oljealderen er på hell, og fremdeles er vi langt unna å ha utviklet andre energikilder som kan
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erstatte olje med tanke på mengde, pris og kvalitet (hvis vi ser bort fra de negative
klimakonsekvensene bruk av fossilt brennstoff medfører).
Følgelig er det grunn til å reise spørsmål ved hvorvidt evig vekst er mulig. Men hva så
antakelsen om at det er nødvendig? Hvorfor søker vi økonomisk vekst? Er den et mål i seg
selv, eller har den verdi fordi det gir oss goder som vi verdsetter, og som gir oss økt velstand?
I 2008 oppnevnte den franske presidenten Nicolas Sarkozy en kommisjon av ledende
økonomer og samfunnsvitere til å analysere hvordan vi måler velstand. Blant deltakerne var
nobelprisvinnerne i økonomi Joseph Stiglitz fra USA og Amartya Sen fra India. Konklusjonen
i rapporten, som ble sluppet i september 2009, utfordrer forståelsen av forholdet mellom
økonomisk vekst og velferd. Tradisjonelt har dette blitt tolket som to sider av samme sak.
Følgelig ble velferdssmålet for et land ensbetydende med BNP (verdien av alt det et land
produserer av varer og tjenester i både privat og offentlig sektor) per capita. Fall eller svak
vekst i BNP indikerer at en økonomi sliter i motbakke og at velferdsnivået synker. Å skape
vekst i BNP har derfor vært et definert mål for politikere verden over. Rapporten går langt i å
gravlegge BNP som mål for velferd. Årsaken er simpelthen at vekst i BNP ikke trenger å
innebære at en befolkning får det bedre. For eksempel vil både kriger og naturkatastrofer
kunne skape vekst i BNP. Det vil også bilkøer i storbyer fordi bilene forbruker mer bensin. Til
og med store naturødeleggelser kan bli til vekst: Oppryddingen etter Exxon Valdez ulykken i
1989, den største oljekatastrofen i USAs historie, førte for eksempel til en vekst i USAs
BNPcxcii. Rapportforfatterne mener derfor at velferd bør knyttes til andre mål, som
befolkningens følelse av lykke og tilfredshet. Videre bør man konsentrere seg om å skape en
økonomi som er bærekraftig, snarere enn å fokusere på å maksimere veksten. I forlengelse av
dette kritiserer rapporten det ensidige fokuset som er på økonomisk vekst i
nasjonalbudsjetter.cxciii
Dette budskapet ser også ut til å ha nådd president Sarkozy. I en tale ved Sorbonne
universitet i Paris i september 2009 understreket han at det evige fokuset på å oppnå vekst i
økonomien er en trussel mot planeten.cxciv Det er ingen tvil om at BNP er et upresist mål i
forhold til å vurdere velferd. For det første inkluderes alt som har med penger å gjøre, også
det ikke bidrar til å øke velferden eller det som forminsker den. For det andre måler den bare
effektene som skjer innenfor markedet der og da. Man kan for eksempel tømme
naturressursene, uten at det teller negativt på BNP (selv om det vil kunne slå negativt ut i
fremtiden). For det tredje sier BNP ingenting om fordelingsnøkkelen. I et land der det finnes
noen få eksepsjonelt rike og mange fattige kan BNP fremdeles være høytcxcv. For det fjerde
synes det mer og mer åpenbart at økonomisk vekst ikke nødvendigvis medfører økt
tilfredshet, velferd eller lykke. På tross av at det har vært en sterk og relativt konstant
økonomisk vekst i den vestlige verden gjennom de siste 50 årene, med medfølgende vekst i
reallønn og kjøpekraft, tyder en rekke målinger på at folks følelse av lykke og velferd har stått
stille.cxcvi Selv om innbyggere i rike land jevnt over er mer tilfredse, er det svært små
forskjeller når BNP per capita har oversteget 10,000 dollar (se figur 16).

31

Vekstens pris
Det er selvsagt en rekke metodiske
Figur 16: Økonomisk utvikling og opplevelse av lykke
problemer knyttet til undersøkelser om
opplevelse av lykke/velferd, men det er
like fullt påfallende at de mange
resultatene som foreligger er så
konsistente. Det er et gjennomgående
mønster at økonomisk vekst har en
positiv effekt i forhold til
lykkeopplevelse inntil man når et visst
materielt og økonomisk nivå. Deretter
skjer det en utflatning, der videre
økonomiske veksten har liten eller ingen
effekt i forhold til økt lykkeopplevelse.
Mye tyder på at andre faktorers, som
effektive politiske institusjoner, respekt
for menneskerettigheter, lav korrupsjon,
tillit, etc., er langt viktigere for folks
opplevelse av lykke enn økonomisk
vekst.cxcvii FNs Human Development
rapport fra 1996, Economic Growth and
Kilde: Leiserowitz et al. 2006: 413
Human Development, viste at selv om en
rekke land hadde hatt vekst de seneste årene, hadde det i liten grad fått konsekvenser for
menneskelig utvikling, i form av fattigdomsreduksjon, bedre helse, redusert analfabetisme,
etc.. Konklusjonen til forfatterne var at man måtte være mer opptatte av kvaliteten på veksten
enn veksten i seg selv. Rapporten kategoriserte fem former for uheldig økonomisk vekst:
• Jobless growth – vekst i økonomien, men ikke i sysselsettingen.
• Ruthless growth – vekst i økonomien, men velstandsøkningen akkumuleres av de
rikeste.
• Voiceless growth – vekst i økonomien, men uten at dette skaper bedrede demokratiske
kår.
• Rootless growth – vekst i økonomien, men med ødeleggelse av kulturell identitet som
resultat.
• Futureless growth – vekst i forbruk, men utarming av det økologiske grunnlaget.cxcviii
I løpet av de siste årene har det kommet flere alternative forslag til hvordan man kan
måle økonomisk vekst, som Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine
Progress Indicator (GPI) og New Economics Foundation Happy Planet Index (HPI). Felles for
disse er at de søker å fasettere bildet av økonomisk utvikling gjennom å legge inn flere
variabler enn kun BNP. Det dreier seg både om generelle velstandsmål, som graden av sosial
likhet og opplevelse av tilfredshet, og om økologiske faktorer, som en bærekraftig forvaltning
av naturressurser, forurensning og utslipp av drivhusgasser. Selv om det er en rekke
metodiske utfordringer knyttet til nøyaktigheten av disse målene sammenliknet med BNP som
mål, gir de også et mer nyansert bilde av økonomisk utvikling.
For å konkludere: Det er ingen tvil om at økonomisk vekst betraktes som en
grunnleggende forutsetning for vårt økonomiske system. Følgelig er det heller ingen tvil om
at konsekvensene av å begrave økonomisk vekst som et politisk og økonomisk mål er store.
Like fullt er det grunn til å reise spørsmål ved realismen i et mål om evig økonomisk vekst,
ettersom ressursene som denne veksten skal bygge på er begrensede, og ikke uendelige. Hvis
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vi gir president Sarkozy rett i at målet om konstant økonomisk vekst representerer en trussel
mot planeten, blir spørsmålet om vi skal begynne å bremse før utarmingen av ressursene og
de voksende utslippene av drivhusgasser når et nivå der det vil være for sent å snu, eller om vi
skal fortsette til vi har presset klodens grenser så langt at økosystemene vi er avhengige av
begynner å bryte sammen.

3. Konklusjon
Da nederlenderne kom til Påskeøya i 1722, møtte de et samfunn preget av sult, nød og indre
stridighet. De forlot den med to spørsmål: Hvordan hadde en så primitiv kultur klart å komme
seg hit, 3500 km fra det chilenske fastlandet? Og hvordan hadde de klart å reise de enorme
steinstatuene som prydet øyas åssider?
Svarene skulle først komme mange år senere. Nederlenderne hadde møtt et samfunn i
krise. Det var restene av en høyt utviklet sivilisasjon som hadde ødelagt sitt eget livsgrunnlag.
Og årsaken til krisen var nettopp de enorme steinstatuene. Steinblokkene statuene var meislet
ut av, ble hentet fra et steinbrudd som lå et stykke unna åssidene de var plassert. For å hogge
ut blokkene, ble fjellet varmet opp med bål til det slo sprekker. Deretter ble de fraktet på
runde stokker til dit de skulle reises og få sin endelige utforming. Det gikk sosial prestisje i å
lage de største og flotteste statuene. Men det kostet trær. Etter hvert som palmeskogen på øya
begynte å forsvinne, kom økosystemet i ubalanse. Jordsmonnet bandt ikke opp vannet,
matjorden ble skylt ut i havet og avlingene ble dårligere. Gradvis ble livsvilkårene for
øyboerne forverret. For at de gode tidene skulle komme tilbake, ble det bygget enda mer
prangende statuer for å blidgjøre forfedrene. Til slutt var all palmeskog borte. Og med trærne
forsvant både mulighetene til å bygge båter for å fiske og å komme seg vekk. Øyboerne var
isolert. Matmangelen tiltok. Den sosiale strukturen brøt sammen. Samfunnet var i krise. Så
kom nederlenderne.cxcix
Historien om Påskeøya er et varsku. I boken Growth Fetish (2003) hevder Clive
Hamilton at vår tid preges av en ”vekstfetisj”: “The more we examine the role of growth in
modern society, the more our obsession with growth appears to be a fetish – that is, an
inanimate object worshipped for its apparent magical powers”.cc Er det slik at vår tro på
nødvendigheten av økonomisk vekst kan resultere i et økologisk sammenbrudd, på samme
måte som beboerne på Påskeøya ødela sitt livsgrunnlag gjennom sine steinstatuer?
Ett er sikkert: Menneskehetens belastning på klodens økologi har aldri vært større. Vi
forbruker langt mer ressurser enn det jorden klarer å gjenskape. To tredjedeler av jordens
økosystemer er i ferd med å forringes. Tapet av arter skjer opptil 1000 ganger raskere enn
normalt. Det har ikke vårt så stort siden dinosaurene forsvant fra jordens overflate for 65
millioner år siden. Hvis dette overforbruket vedvarer, vil konsekvensen bli en stadig voksende
ressursknapphet. 80 % av verdens fiskebestander er fullt ut beskattet eller overbeskattet. Hvis
vi fortsetter som nå, kan samtlige av verdens fiskebestander ha kollapset innen 40 år. Vi
forbruker over halvparten av verdens ferskvannsressurser, og innen 20 år er andelen forventet
å vokse til 70 %. Mange områder har hatt et dramatisk fall i grunnvannsnivået. Konsekvensen
kan bli at verdens matvareproduksjon begynner å falle. Selv om det har vært en markant vekst
i såkornproduksjonen de siste 50 årene, er 60 % av avhengig av irrigering. I tillegg er store
områder truet av jorderosjon. Mer enn en tredjedel av verdens matjord forringes, blant annet
som følge av at beskyttende vegetasjon er blitt fjernet. Omkring 40 % av verdens opprinnelige
skoger er borte, i all vesentlig har de blitt hugget de siste 200 årene.
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I tillegg er vi i ferd med å forandre jordens klima, med uante konsekvenser for
fremtidige generasjoners livsvilkår. Hvor mye varmere det vil bli, hvor raskt
temperaturendringer kommer og hvilke følger dette vil få for livet på jorden, er fremdeles
uklart. En årsak til dette er at vi ikke vet når de såkalte tilbakekoblingsmekanismene vil slå
inn. Så langt er vi ikke i nærheten av å nå de utslippskuttmålene som IPCC antar vil være
nødvendig for å sannsynliggjøre at temperaturøkningen begrenser seg til to grader i 2100, det
vil si å nå en utslippstopp innen 2015 og å kutte utslippene med 50-85% (fra 2000-nivå) innen
2050. Enda mer alarmerende blir det når IPCCs scenarioer av mange betegnes som for
optimistiske, og at det å kutte CO2-utslippene med 50 % innen 2050 snarere vil tegne mot en
økning på 3,5-4 °C ved inngangen til neste århundre. Dette kan innebære at halvparten av det
biologiske mangfoldet står i fare for å forsvinne.
Til argumentet om at det har vært store endringer på jorden også før: Ja, det er riktig,
men da bodde ikke mennesker på jorden. Utfordringene vi står overfor er enorme. For det
første må verdens energisektor endres radikalt. Fossile energikilder må skiftes ut med
fornybare. Tidsvinduet vi har til rådighet for å oppnå denne omleggingen, er svært lite.
Sannsynligvis må utslippskuttene være på minst 80 % innen 2050. For det andre må vi snu et
overforbruk av ressursene til en bærekraftig forvaltning. De politiske utfordringene vi står
overfor er mange og komplekse: Overfiske, tap av skog, havforsuring, overforbruk av
ferskvannsressurser, tap av biomangfold og forringelse av økosystemer, for å nevne noen.
Spørsmålet er hvordan dette skal kunne løses. Det var dette spørsmålet som dannet
utgangspunktet for pilotkonferansen Krisens mulighet i mai 2009, som denne rapporten
bygger videre på. Konferansen ble arrangert av Fivh i faglig samarbeid med Concerned
Scientists Norway, med økonomisk støtte fra Fritt Ord. Grunnideen til initiativtaker Erik
Dammann var å samle ledende forskere fra ulike fagtradisjoner, fra naturvitenskap til
samfunnsfag, økonomi, jus og humaniora, samt representanter fra embetsverk, næringsliv og
det politiske Norge, for å konkretisere hvilke utfordringer vi står overfor og å diskutere
hvordan de eventuelt kan løses. Tanken var at denne pilotkonferansen kunne fungere som mal
for en eventuell regjeringsinitiert konferanseserie med internasjonalt tilsnitt, som tematiserer
forholdet mellom vårt økonomiske system og de økologiske utfordringene vi står overfor.
For er det mulig å skape en økonomi som både er økologisk bærekraftig og
vekstorientert? Det er ingen tvil om at den sterke satsingen som har vært på å utvikle
fornybare energikilder gjennom de siste årene, især innenfor sol- og vindenergi, i stor grad har
vært drevet frem av markedskreftene. Det er heller ingen tvil om at markedssystemet besitter
en enestående evne til å kunne skape de omfattende endringene som vil være påkrevet. Like
fullt: Så langt har det økonomiske systemet mer vært en årsak til de omfattende klima- og
miljøødeleggelsene og den massive uttappingen av jordens ressurser enn en løsning på
problemet. Et eksempel på dette er den klare korrelasjonen mellom økonomisk vekst og vekst
i CO2-utslipp: Når veksten i økonomien har falt, har også CO2-utslippene falt.
Hvis dette bildet skal snus, må de økonomiske rammebetingelsene endres slik at de
virksomhetene som har sterkest økologisk belastning bukker under. Enn så lenge er det lite
som tyder på at det finnes tilstrekkelig politisk vilje, eller evne, til å skape disse endringene.
Det finnes flere årsaker til dette. For det første er mange av de problemene vi står overfor
globale, mens de politiske virkemidlene i all hovedsak ligger på statsnivå. For det andre vil
mange av de nødvendige grepene være upopulære og koste politisk kapital, noe som gjør det
vanskelig å få til endringer i det tempoet og det omfanget som situasjonen krever. For det
tredje er også det politiske systemet prisgitt å opprettholde en jevn vekst i økonomien. Å
legge begrensninger på virksomheter som bidrar til økonomisk vekst og sysselsetting ut fra
klima-, miljø- eller ressurshensyn sitter følgelig langt inne. Situasjonen er derfor at de
økonomiske aktørene forholder seg til et sett med spilleregler der klima- og miljøproblemene
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øker og jorden fortsetter å tappes for ressurser. Det er ikke gitt at det må være slik: Det er
mulig å endre spillereglene og å omforme det økonomiske systemet i en grønnere og mer
bærekraftig retning. Men de som har muligheten til å kunne skape slike endringer, evner ikke
å gjøre det i den grad som er påkrevet. Slik sett forblir det økonomiske systemet en årsak til
ødeleggelsene av naturgrunnlaget, snarere enn en del av løsningen.
Det er ingen tvil om at situasjonen vi står overfor både er prekær og alvorlig. Vi er satt
til å velge våre barn og barnebarns fremtid. Vi kan ikke velge bort dette valget. Uansett hva vi
gjør, vil de som kommer etter måtte bære konsekvensene av vårt valg. Fortsatt stø kurs vil
innebære at vi presser jorden i retning av økologisk kollaps. Det er derfor nødvendig å våge å
stille de vanskeligste og mest grunnleggende spørsmålene ved vår samfunnsstruktur og ved
vårt økonomiske system. Hvilke grep som vil være nødvendige for å løse de omfattende
problemene vi står overfor? Er det mulig å strukturere økonomien på en slik måte at man kan
bøte på de grunnleggende problemene, som manglende langsiktighet, allmenningens tragedie,
gratispassasjerproblemet og negative eksternaliteter? Har president Sarkozy rett i at vårt
fokus på vekst kan innebære en trussel mot planeten? Er det i så fall mulig å tenke seg et
økonomisk system som ikke forutsetter evig vekst, eller eventuelt en vekst på lavbluss?
Hvordan ville et alternativt økonomisk system se ut?
I 1933 skrev John Maynard Keynes:
Suppose that a hundred years hence we are eight times better off than today. Assuming no
important wars and no important increase in population, the economic problem, may be solved.
This means that the economic problem is not – if we look into the future – the permanent problem
of the human race.
Why, you may ask, is this so startling? It is startling because the economic problem, the struggle
for subsistence, always has been hitherto the primary, most pressing problem of the human race
(…) Thus for the first time since his creation man will be faced with his real, his permanent
problem – how to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the leisure (…)
how to live wisely and agreeably and well.
(Keynes 1963: 365)

Vi nærmer oss Keynes’ 100 års fremskridning. Målt i kjøpekraft, har vi – i det minste i
den rike delen av verden – allerede nådd en åttedobling. Spørsmålet vi må stille oss er om
målet med den økonomiske veksten, her forstått som en materiell velstandsutvikling som er
grunnlagt i kampen for overlevelse, er innfridd – slik Keynes antok at det ville være. Har vi
nådd et nivå der målet om fortsatt økonomiske vekst må erstattes av andre politiske mål?
Også i dag kan denne problemstillingen fortone seg ”oppsiktsvekkende”, eller kanskje
snarere som noe virkelighetsfjernt eller på siden av de politiske realitetene, ettersom målet om
økonomisk vekst fremdeles har status som et grunnleggende politisk premiss. Men budskapet
er viktig. For er det slik at økonomisk vekst har en verdi i seg selv? Eller har økonomisk vekst
en indirekte verdi, ved at det kan bidra til å forbedre vår livskvalitet? Hvis svaret er det siste,
slik Keynes i det minste ser ut til å mene, må vi stille oss følgende spørsmål: Bør vi
opprettholde et mål om økonomisk vekst hvis konsekvensen blir at vår livskvalitet vil
forverres gjennom en voksende ressursknapphet og dramatiske klimaendringer?
Denne rapporten gir ikke et endelig svar på hvorvidt det er mulig å gjøre den
økonomiske veksten bærekraftig. Den gir heller ikke et svar på hva alternativet til en
vekstbasert økonomi kunne være. Men uavhengig av om man gravlegger ambisjonen om
økonomisk vekst eller ei, synes det åpenbart at fortsatt stø kurs vil få katastrofale følger for
fremtidige generasjoners livsvilkår. Vi er avhengig av en kursendring der det å oppnå
omfattende kutt i utslippene av drivhusgasser og en bærekraftig ressursforvaltning har status
som et overordnet politisk mål.
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