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1. INDLEDNING

Økonomien er indlagt på intensivafdelingen. Væksten er gået i stå, arbejdspladser
forsvinder, og de økonomiske førstehjælpere forsøger desperat at få liv i patienten.
Samtidig sker der noget ude i verden. Regnskoven fældes, oversvømmelser og tørke
truer, dyrearter udryddes, drikkevandet forurenes, affaldsmængderne stiger, og der
bores og sprænges på bjerg, i skov og i dal for at finde flere ressourcer.
Økonomien er indlagt og miljøet lider. Er der en sammenhæng? Hvorfor er
økonomien på operationsbordet? Fordi vi ikke kan få den til at vokse? Hvorfor lider
miljøet? Fordi økonomien er blevet for stor? Økonomisk vækst synes at være i fokus
uanset hvilken af krisesituationerne man betragter.
Hvad kan der gøres for at løse disse kriser?
Her synes der at være flere muligheder. Nogle tænker mest på økonomien og vil redde
den med øget forbrug, flere motorveje og fossilt brændstof. Andre tænker mest på
miljøet og vil bare standse økonomiens skadelige vækst for enhver pris. Men findes der
nogen, som vil prøve at skabe en sammenhængende løsning?
Kunne der findes bud på løsninger, hvor økonomien bliver sund, samtidig med at
miljøet får det bedre? Er det muligt at skabe en økonomi, som ikke nedbryder og
begrænser naturen men bevarer og beskytter den?
Dette er omdrejningspunktet i foreliggende speciale.
Gennem en undersøgelse af en række rapporter fra forskellige organisationer
analyseres og diskuteres muligheder for sammenhængende løsninger på de
ovennævnte kriser.
- Nogle rapporter foreslår fortsat vækst, en grøn vækst hvor nye teknologier og
innovation skal sørge for faldende ressourceforbrug, mere vedvarende energi og
avancerede former for genanvendelse.
- Andre er skeptiske overfor dette. Teknologi og innovation kan ikke løse problemerne
alene. Der er brug for omfattende systemændringer og en mindre verdensøkonomi i
balance med økosystemerne.
- Nogle forsøger at prioritere i problemerne og vælge nogle hovedproblemer på det
økonomiske og miljømæssige område for først at løse disse ved hurtig og radikal
indgriben nu og her.
- På tværs af rapporterne findes endvidere en tankegang, som forsøger at lægge noget
nyt ind i begrebet økonomisk vækst. Der må skabes nye roller for vækst blandt andet
ved hjælp af indikatorer, som måler flere størrelser end bare monetær indkomst.
I spændingsfeltet mellem nye og gamle løsningsforslag og de faktiske økonomiske og
miljømæssige realiteter kan fremtidens økonomi tænkes at udfolde sig. Det er således
svært at forestille sig at en enkelt løsning vil blive gennemført i sit totale omfang som
tænkt af dens udviklere. Der vil snarere være tale om at udformningen af fremtidens
økonomi vil ske i en strid mellem fortalere for forskellige løsninger i en dynamisk
verden i konstant forandring.
Der opstår således to perspektiver for dette speciale:
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- En empirisk undersøgelse af mulige sammenhængende løsninger på økonomiske og
miljømæssige kriser.
- En analyse af de problemer, som de enkelte løsninger står overfor i bestræbelserne på
at ændre økonomien i en bæredygtig retning.
I de følgende kapitler vil begge perspektiver blive behandlet.

PROBLEMFORMULERING
Spørgsmål 1: Hvordan kan der skabes overblik over mulige sammenhængende
løsninger på økonomiske og miljømæssige kriser?
Spørgsmål 2: Hvad er karakteren af de kriser som økonomien og miljøet står overfor,
og hvordan adresserer de forskellige løsninger disse?
Spørgsmål 3: Hvordan kan de enkelte løsninger, analyseres, diskuteres og
problematiseres?
Spørgsmål 4: Findes der nogle særlige emner af vigtighed for økonomien som teoretisk
disciplin i forhold til løsningen af de økonomiske og miljømæssige kriser?

DISPOSITION

Her vil jeg forsøge at give et kort overblik over hvor og hvordan de enkelte spørgsmål i
problemformuleringen er blevet behandlet.
Spørgsmål 1 behandles i kapitlet Metode, hvor jeg blandt andet har forsøgt at beskrive
den fremgangsmåde, som har ført til en opdeling af de mulige løsninger i tre
forskellige kategorier.
Spørgsmål 2 behandles i kapitlet Økonomiske og miljømæssige kriser og i kapitlerne Grøn
vækstøkonomi, Økonomi i balance og Green new deal. Til de tre sidstnævnte kapitler knytter
sig en tankegang, som ikke er en sammenhængende løsning men handler om en ny
måde at opfatte økonomisk vækst. Denne tilgang behandles i kapitlet Nye roller for vækst.
De fire sidstnævnte kapitler forsøger at give et mere detaljeret kendskab til de enkelte
løsninger og er baseret på en større mængde citater, som kan læses i appendiks 3.
Spørgsmål 3 behandles i kapitlerne 9 til 13 samt i kapitel 15, hvor løsningerne
diskuteres ud fra flere forskellige teoretiske vinkler. I disse diskussioner anvendes
blandt andet økologisk økonomi, narratologi og diskursteori, og der ses på hvilke
problemer der knytter sig til de enkelte løsninger og hvilke mulige barrierer de står
overfor.
Spørgsmål 4 behandles i kapitel 14, hvor særlige emner af betydning for den
økonomiske teori og dens muligheder for at teoretisere over kriserne på det
økonomiske og miljømæssige område tages op. Visse af emnerne er allerede blevet
berørt i tidligere kapitler, men behandles her mere udførligt.
I kapitlet Teori gives en introduktion til de teorier, som dette speciale primært trækker
på. Nogle af disse udgør også det teoretiske fundament for de forskellige løsninger.
Endelig gives en konklusion i kapital 16.
2

2. METODE

I dette afsnit vil jeg kort forsøge at gøre rede for den metodiske proces som har formet
dette speciale. Denne er ikke forløbet efter en på forhånd lagt plan, men mere som
følge af forskellige vigtige beslutninger foretaget undervejs, beslutninger som har
tvunget mit arbejde ind i bestemte spor og været med til at forme det endelige resultat.

DOKUMENTER
Da det stod klart, at jeg skulle skrive om sammenhængende løsninger på økonomiske
og miljømæssige kriser, var det første skridt at finde nogle bud på sådanne løsninger.
Med basis i min egen begrænsede viden og hjulpet af min vejleder påbegyndte jeg en
eftersøgning af dokumenter som kunne indeholde det efterspurgte.
Et fikspunkt for eftersøgningen blev det voldsomme kollaps i finanssektoren som fandt
sted i 2008 og førte til de mest omfattende finansielle og økonomiske kriser i nyere tid.
I kølvandet på dette kollaps meldte en række aktører sig på banen med forskellige
løsningsforslag. Efter en længere søgeproces som strakte sig over flere måneder,
lykkedes det mig at finde frem til og udvælge et udsnit af disse aktører. I appendiks 1
findes en kort beskrivelse af de udvalgte aktører.
I min søgen efter sammenhængende løsninger på økonomiske og miljømæssige kriser
har jeg tilstræbt at undersøge dokumenter med forholdsvis høj grad af
institutionalisering. Dette betyder her publikationer fra aktører med indflydelse og
anerkendelse indenfor deres respektive områder af den økonomiske diskurs, men
refererer også til i hvor høj grad deres anbefalinger kan hævdes at være en del af den
politiske beslutningsproces og offentlige debat. Graden af institutionalisering har
således betydning, når de enkelte løsningers gennemslagspotentiale skal vurderes.
De første aktører som blev udvalgt var OECD og UNEP. Disse er nemlig både
kendetegnet ved en relativt høj grad af institutionalisering og at de faktisk har
publiceret rapporter, som kan siges at indeholde bud på sammenhængende løsninger.
På grund af disse publikationers format traf jeg den beslutning, at det empiriske
grundlag for min undersøgelse skulle være officielle rapporter. Dette gav en tiltrængt
begrænsning og tyndede ud i de mulige aktører og deres løsninger. På denne måde fik
jeg etableret et smallere empirisk fokusområde, hvilket forhåbentlig har medvirket til
at skabe en forholdsvis homogen undersøgelse, hvor dokumenter af samme type er
blevet analyseret og diskuteret på lige vilkår.
Denne begrænsning af mit empiriske materiale har medført fokus på et område, som
på en måde kan siges at ligge mellem det videnskabelige og det politiske domæne.
Udgiverne af rapporterne er, med en enkelte undtagelse, hverken videnskabelige
tidsskrifter eller politiske partier men organisationer og tænketanke, og rapporterne er
ikke videnskabelige artikler men brede forslag til forandringer adresseret til politikere,
embedsmænd og den brede offentlighed. På denne måde bliver specialets empiriske
del ikke en studie af en snæver akademisk diskurs men af dokumenter i grænselandet
mellem det videnskabelige og det politiske domæne.
Antallet af rapporter stillet til rådighed af de udvalgte aktører er ganske betydeligt, så
også her måtte en sortering finde sted. Kriteriet for denne udvælgelse var at anvende
rapporter med det bredest mulige makroøkonomiske fokus. Denne udvælgelse har
fundet sted løbende og har først ført til en endelig liste omkring halvvejs i
3

arbejdsprocessen. I appendiks 2 findes denne liste opdelt i kategorier som nu vil blive
beskrevet.

KATEGORISERING OG ANALYSE

Jackson (2009) taler om vækstens dilemma, som består i, at økonomisk vækst på den
ene side er leverandør af velstand, arbejdspladser og social stabilitet, mens den på den
anden side er årsag til voldsomme og stadigt voksende miljøproblemer. Skal
økonomiske kriser løses med fortsat vækst forværres miljøets kriser, og skal
miljøproblemerne afhjælpes ved at standse væksten, giver det kriser i økonomien.
En nærmere analyse af de udvalgte dokumenter førte frem til, at det var muligt at
opdele rapporterne i tre kategorier i forhold til dette dilemma. Den første kategori
indeholder rapporter, som tror på at det er muligt at skabe bæredygtig vækst. Den
anden består af rapporter, som ikke anser dette for muligt og derfor foreslår
afvækstløsninger, hvor rigdom og stabilitet skal opnås på nye måder. Ud over disse to
opstod en tredje opdelingskategori, som indeholder både væksttilhængere og
modstandere, denne betegnes green new deal.
På basis af disse tre opdelinger har jeg analyseret mig frem til tre forskellige
løsningstilgange, som alle er blevet beskrevet og diskuteret. Disse er: grøn vækstøkonomi,
økonomi i balance og kritisk green new deal. I Figur 1 vises en skitse af tankegangen bag
denne opdeling.
Udover disse har jeg identificeret en tankegang som jeg kalder nye roller for vækst. Denne
består blandt i et brud med opfattelsen af BNP som en brugbar vækstindikator og en
anerkendelse af behovet for nye måder at definere hvad økonomisk fremgang betyder
i en bæredygtig økonomi. Denne position findes på tværs af de opdelingsmæssige skel.
De tre løsningstilgange er opstået ved at samle beslægtede forslag under
fællesbetegnelser. For eksempel er begreber som green growth og green ecomomy blevet
samlet under grøn vækstøkonomi, mens degrowth og steady state økonomi er samlet under
økonomi i balance. Dette er en tilskæring af materialet, som giver risiko for en
unuanceret forståelse. Jeg har derfor i mine beskrivelser og diskussioner forsøgt også at
synliggøre og gøre rede for visse forskelle indenfor de forskellige løsningstilgange. Især
indenfor green new deal er der betydelige forskelle. Dette har ført til en opdeling i to
klasser af green new deal: mainstream green new deal og kritisk green new deal. Her er det
primært holdningen til den finansielle sektor som skiller de forskellige versioner.
Ovenstående fremgangsmåde har således bestået i at udvælge en række dokumenter,
dele dem op i tre kategorier og på basis af denne opdeling opstille tre forskellige
løsningstilgange. Både kategoriseringen og opstillingen af løsningstilgange har krævet
en analyse af materialet. Denne proces hører til den metodiske tilgang, som kan kaldes
dokumentanalyse.
Dokumentanalyse består i analysen af bestemte typer dokumenter, ofte efter fastsatte
kriterier. Eksempler på dokumentanalyser kunne være studier af udviklingen af
vandmiljølovgivningen i Danmark gennem analyse af lovtekster på området eller en
andelsboligforenings historie fortalt gennem analysen af referater fra bestyrelsesmøder
over flere år. I mit speciale drejer det sig om analysen af et udvalg af dokumenter, som
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alle har det til fælles, at de kan klassificeres som rapporter og beskæftiger sig med
løsning af økonomiske og miljømæssige kriser.

Figur 1: Skitse af kategoriseringen af løsningerne
I forbindelse med udvælgelsen er det rimeligt at spørge, om jeg nu egentlig har valgt et
repræsentativt materiale? Spørgsmålet er altså her om de dokumenter jeg har valgt
udgør et dækkende materiale til beskrivelsen af de koncepter jeg ønsker at fremstille?
Dette er ikke så nemt at besvare. Jeg kan ikke vide om vigtige rapporter har
undsluppet min opmærksomhed. Således er der en risiko for, at der findes helt andre
vinkler og synspunkter, som jeg ikke har fået med. En gennemgang af de forskellige
rapporters referencer giver mig dog god grund til at mene, at jeg med mit udvalg
dækker et nogenlunde repræsentativt udbud af de løsningsforslag, som på nuværende
tidspunkt er nået så langt, at de er udgivet i rapportform.
En kilde til usikkerhed i mit arbejde har været mit brug af ordsøgning i rapporterne. I
kraft af rapporternes pdf-format har det været muligt at søge efter forskellige ord og
derigennem få en fornemmelse af rapporternes fokus på bestemte emner. For
eksempel har jeg søgt ordet vækst, for at se hvor mange gange det optræder og i hvilke
sammenhænge det nævnes. I denne proces har det vist sig, at der er stor forskel på
pdf-dokumenter. I de fleste af rapporterne har jeg ingen grund til at tro, at
søgefunktionen ikke er sikker, men i nogle dokumenter kan ordsøgning slet ikke lade
sig gøre, og i andre er det kun i visse dele af dokumentet at ordsøgningen virker. Der
er således risiko for, at visse søgte ord ikke er blevet fundet, selvom de faktisk optræder.
Dette er problematisk og kan føre til fejlagtige konklusioner. Jeg har derfor forsøgt kun
at benyttet denne metode i dokumenter, hvor jeg følte mig sikker på at funktionen
virkede optimalt.
Endvidere kan man spørge om mit materiale er forbundet med skævhed? Hvilket vil
sige, om mit udvalg trækker mine konklusioner i en bestemt retning? (Lynggaard
2010). Dette kan ikke udelukkes, og en vigtig kilde til skævhed i materialet kunne være
det varierende geografiske fokus. Rapporterne bag kategorien grøn vækstøkonomi er
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udviklet meget generelt uden baggrund i noget bestemt land, mens rapporterne i
kategorien økonomi i balance har den britiske økonomi som fokusområde. Dette giver
oplagte skævheder, hvor mine konklusioner om grøn vækstøkonomi vil være præget af
dennes globale fokus, mens mine konklusioner om økonomi i balance nødvendigvis vil
være præget af en tilgang, hvor de britiske forhold er i centrum. Materialet indeholder
yderligere en kontinental europæisk vinkel i kraft af tilstedeværelsen af en rapport fra
De Grønne i EU-parlamentet. Endvidere har jeg forsøgt at supplere undersøgelserne
med danske kilder som modvækst (Modvækst 2012) og dagbladet Information. Flere af
rapporterne gør endvidere opmærksom på, at deres nationale fokus, uden større
vanskeligheder, kan generaliseres og gøres internationalt. Jeg synes derfor, at min
bestræbelse på at skabe generelle diskussioner og konklusioner baseret på det givne
materiale er retfærdiggjort.
Krisernes globale karakter til trods må jeg erkende, at mit eget fokus primært er de
rige landes økonomier. Indenfor denne ramme forsøger jeg at have en generaliserende
tilgang uden fokus på noget bestemt land, selvom jeg af og til bruger forskellige lande
og regioner som reference.

FREMSTILLING

I kapitlerne om de enkelte løsninger er fremstillingen baseret på et stort katalog af
citater fra rapporterne. Dette at gjort for at give en solidarisk fremstilling af
løsningerne og give dem mulighed for selv at tale. Citaterne er placeret i appendiks 3
med numerisk reference i firkantet parentes [...]. Læsningen af disse kapitler er
imidlertid ikke afhængig af citaterne og kan sagtens foretages uden at konsultere disse.

TEORIENS ROLLER

Teori optræder i to forskellige roller i dette speciale. For det første er teori noget de
enkelte rapporter benytter sig af, og for det andet er teori noget jeg selv benytter mig
af for at analysere og diskutere de forskellige løsninger. Den teoretiske baggrund for de
enkelte rapporter udgør en vigtig del af min analyse og diskussion, men jeg har også
inddraget visse teorier, som ikke kan siges at høre til i rapporternes teoretiske
grundlag. En nærmere beskrivelse af de forskellige teorier relevante for dette speciale
følger i næste kapitel.
Projektets analytiske og diskuterende proces er endvidere baseret på en større mængde
videnskabelig litteratur, løbende samtaler med min vejleder, to interviews, forskellige
hjemmesider samt videoer på nettet. Fra disse kilder kommer de teoretiske redskaber
og forståelsesrammer med hvilke jeg har behandlet mit empiriske materiale. De to
interviews har hjulpet mig til dybere forståelse af forskellige emner inden for
økonomisk teori og pengesystemet og har været med til at give mig en bredere
baggrundsforståelse.
Jeg trækker således på en lang række forskellige teoretiske og forståelsesmæssige
tilgange i analysen og diskussionen af mit materiale. I det næste afsnit vil nogle af disse
og måden de er blevet anvendt på blive behandlet.

3. TEORI
De fleste har formentlig en fornemmelse af hvad økonomien er for noget. Politikere og
medier taler hele tiden om den, man kan studere den på universitetet, og mennesker
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træffer dagligt beslutninger af økonomisk karakter. Til trods for dette er det ikke ligetil
at få en klar og entydig opfattelse af hvad økonomi egentlig er.
En måde at indfange økonomien som begreb er ved at definere den som et bestemt
virkelighedsdomæne konstitueret gennem en kompliceret og fortløbende proces. I
foreliggende studie er det muligheder for at rekonstituere dette domæne som
udforskes. I den forbindelse kommer økonomiske teorier automatisk til at spille en
vigtig rolle, fordi disse har stor betydning for denne konstitution.
Her følger derfor en lille introduktion til de teorier jeg benytter i behandlingen af det
foreliggende empiriske materiale efterfulgt af en beskrivelse af nogle af de vigtige
retninger og begreber indenfor økonomisk teori, som har været med til at forme
økonomien som virkelighedsdomæne, og som de forskellige løsninger trækker på.

ØKONOMIEN SOM STYRINGSDOMÆNE
I en studie af hvordan det økonomiske liv i nutidens demokratier styres gennem
komplekse mekanismer, som ikke kan indfanges ved en simpel analyse af central
magtudøvelse gennem konkret lovgivning, beskriver Miller (1990) en lang række
styrende mekanismer for det økonomiske virkelighedsdomæne. Udover af
centraliserede planlægningssystemer styres dette nemlig også af økonomiske aktørers
beregningsmæssige procedurer og selvregulerende adfærd instrueret af forskellige
former for ekspertise og formuleret som autonomi og selvrealisering (Miller, Rose
1990).
I denne tilgang konstitueres økonomien som politisk domæne gennem diskurser, hvor
diskurser konstrueres ved hjælp af tanketeknologier. Eksempler på sådanne
teknologier er skrivning, nummerering, tabeller og beregning, som gør økonomien
kendelig, beregnelig og administrerbar. Disse kan siges at være konceptuelle
betingelser for, at økonomien kan opfattes som et særligt domæne med egne
lovmæssigheder og processer modtagelige for rationel viden, beregning og regulerende
indgreb (Miller, Rose 1990).
I en sådan opfattelse bliver forskellige typer af styringsteknologier afgørende for
udformningen af det økonomiske liv. Forskellige diskurser stiller forskellige
styringsteknologier til rådighed, og i kampen mellem disse bliver bestemte diskurser
stærkere end andre. BNP kan ses som et eksempel på en sådan teknologi, som har
været med til at styrke vækstdiskursens indflydelse på økonomiens domæne.
Vil man styre økonomiens domæne i en ny retning, er det derfor nødvendigt at
udvikle teknologier til operationalisering af idéerne bag en sådan retningsændring.
Handler denne ændring om at gøre økonomien mere bæredygtig, kan en
styringsteknologi som det økologiske fodaftryk være med til at operationalisere et sådant
forehavende. Hvis det gøres til fast bestanddel i økonomiske agenters selvregulering og
i staternes bogholderi, er der mulighed for, at dette vil kunne medvirke til en ændring
af økonomiens domæne i en bæredygtig retning.

ØKONOMIEN SOM METAFOR
Lakoff (2008) benytter ordet metafor til at beskrive neurale kodninger, som danner basis
for handlinger, tanker og opfattelser. En metafor er helt fysisk en kodning i hjernen,
som er bestemmende for hvordan vi taler om og opfatter verden. Et eksempel på dette
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kunne være, hvordan tendensen til at betragte tid som en økonomisk størrelse får
indflydelse på måden vi taler om og forstår tid. Tid er penge, arbejdet stjæler min tid
eller jeg har investeret meget tid i dette (Lakoff 2005). Således giver metaforen
mulighed for at forstå aspekter af et begreb ved hjælp af et andet (Lakoff 2005). Her
bliver økonomi en kodning af vores virkelighedsopfattelse, som har indflydelse på
måden begrebet tid forstås.
Økonomi kan i denne forstand ses som en bestemt måde at opfatte verden på.
Økonomi kan som sådan betragtes som en metafor, en iboende sproglig kodning.
Økonomisk teori beskriver i denne forståelse årsags og virkningssammenhænge i en
sproglige virkelighed, og en økonom er en fagperson, som har gjort økonomi til sin
faglige metafor, sin måde at tale om og opfatte verden på.
Ser man nærmere på begrebet økonomi vil man opdage at for at få en fornemmelse af
hvad dette begreb indeholder, er det nødvendigt at lære en hel masse andre begreber
at kende. Eksempler på disse kunne være udbud, efterspørgsel eller marked. Disse er,
ligesom økonomien selv, metaforer og udgør, i kraft af deres indbyrdes relationer, et
samlet begrebsdomæne kaldet økonomi.
Metaforer er konstituerende for måden virkeligheden opfattes på. Således får
metaforer og måden de bruges stor betydning for virkelighedsopfattelser og måder at
agere i verden. Den økonomiske teoris metaforer er, i kraft af dette, med til at forme
det økonomiske virkelighedsdomæne.

NARRATIVER OG DISKURSER
I følge Czarniawska (2010) er narratologi teorien om og studiet af fortællinger og
fortællestrukturer og hvordan de påvirker vore opfattelser. Ud fra denne tilgang er det
muligt at se på økonomisk litteratur og anden økonomisk formidling som fortællinger,
hvori der indgår grundlæggende strukturer og kendetegn, som kan beskrives ved
narratologiens begreber. Disse fortællinger er medskabere af det sociale liv.
Plot, mimesis, synekdoke og karakter er vigtige elementer i en fortælling. Plottet kan forstås
som en meningsskabende måde at arrangere fortællingens indhold på. Det er vigtigt at
bemærke, at der ikke findes et entydigt plot. De samme hændelser kan fremstilles på
mange forskellige måder og således give anledning til flere forskellige fortællinger
(Czarniawska 2010). Czarniawska (2010) refererer til en meget simpel
plotkonstruktion, som består i transformation fra en stabil tilstand gennem en
uligevægt til en ny stabil tilstand. Denne struktur synes relevant i forhold til dette
speciales emne.
Mimesis er den levende og troværdige beskrivelse, som giver læseren grundlag for at
danne sig et billede af situationen, og synekdoken er udeladelsen, den fravalgte
information. Synekdoken er vigtig for overhovedet at få en fortælling til at træde frem i
et ofte kaotisk opbud af data. Endelig er karakterer vigtige menneskelige eller ikkemenneskelige aktører i fortællingen. Disse indgår som helte, skurke eller aktive agenter
på anden måde.
Tæt op af narratologien ligger diskursteorien. I følge Phillips (2010) kan diskurser
opfattes som konstituerende kræfter i konstruktionen af sociale strukturer og processer.
I denne betydning kan teoretiske komplekser som mainstream økonomisk teori,
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økologisk økonomi eller keynesiansk makroøkonomi ses som diskurser, og den
herskende økonomi opfattes som et resultat af en dynamisk vekselvirkning mellem
sådanne og den økonomiske virkelighed. Hvilken udformning den eksisterende
økonomi har og vil få i fremtiden kan derfor blandt andet siges at afhænge af den
kontekst økonomien udgør og forskellige diskursers indbyrdes styrkeforhold, sejre og
nederlag på forskellige diskursive slagmarker.
For at kunne sige noget mere om hvilke våben der benyttes i de enkelte slag og
hvordan de benyttes, kan det være nyttigt at anvende narratologiske metoder sammen
med diskursanalyser. I den forbindelse kan diskurser ses som indeholdende en
mængde narrativer. Et eksempel på et narrativ i en økonomisk diskurs kunne være,
den ofte i den mainstream økonomiske diskurs anvendte, afkobling mellem fremtidig
vækst og ressourceforbrug ved hjælp af teknologi. Dette kan ses som et plot, der
etablerer en positiv forbindelse mellem vækst og miljø ved at etablere karakteren
afkobling som en helt i fortællingen. Set fra en økologisk økonomisk diskurs ville
karakteren afkobling nok snarere blive mobiliseret som en løgnagtig skurk i
fortællingen.

TEORETISK BAGGRUND

I det følgende gives en meget kort introduktion til nogle af de teoretiske retninger og
begreber indenfor økonomisk tænkning, som kan siges at udgøre en vigtig del af det
teoretiske grundlag for de studerede rapporter og analysen af deres indhold.
MIKRO- OG MAKROTEORI
Til at begynde med er det på sin plads at sige at par ord om sondringen mellem
mikro- og makroøkonomisk teori. Mikroøkonomisk teori beskæftiger sig med hvordan
individuelle enheder i økonomien agerer. Den arbejder således med studien af
husholdninger og virksomheders økonomiske beslutninger og agens på forskellige
markeder. Makroøkonomi er derimod studien af hele det samfundsøkonomiske
kredsløb (Jespersen 2009). Her bliver alle de individuelle aktører betragtet samlet i
forskellige sektorer, og det komplekse samspil mellem disse sektorer undersøges.
Makroøkonomi er en disciplin, hvor det er svært at opstille lukkede eksperimenter og
drage endegyldige konklusioner. Her er statistisk data, genereret over mange år,
redskabet til at sammenholde teori med virkelighed. Det foreliggende speciale har
makroøkonomi og makroøkonomisk teori som sit fokusområde.
KLASSISK TEORI
Den klassiske økonomiske teori blev grundlagt i det attende århundrede, i en tid hvor
produktionsforholdene var meget anderledes end de er i dag. Verden var på mange
måder mindre kompleks, og teorien var således udviklet til at beskrive sammenhænge i
et samfund, hvor landbrugsproduktionen var den primære kilde til samfundenes
rigdom. Samtidig havde teorien mange politiske træk og var optaget af hvordan
økonomiske idéer kunne realiseres politisk.
En af de kendteste klassiske økonomer er Adam Smith (1723-1790). Smith
beskæftigede sig, blandt andet, med hvordan der kunne skabes vækst i første omgang i
landbruget men siden også indenfor håndværk og i industrien, som var i sin gryende
fase. Tanken var at produktionens størrelse ikke var konstant men kunne forøges.
Således blev økonomi ikke kun et spørgsmål om hvordan produktionen skulle fordeles
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men også om hvordan denne kunne forøges, så der derigennem kunne skabes større
samlet rigdom i samfundene (Jespersen 2009).
Midlerne til opnåelse af vækst i produktionen var specialisering, frie
markedsmekanismer og fri konkurrence, fremmet gennem en såkaldt laissez-faire
politik med så lidt regulering som muligt (Jespersen 2009). Gennem specialisering
kunne der opnås produktivitetsforøgelse. På markederne kunne man handle og skaffe
sig de ting man ikke længere selv producerede, og gennem fri konkurrence opnåedes
de optimale markedspriser. Når først landbrugets produktion blev forøget ved hjælp af
disse mekanismer, kunne samfundet opnå det nødvendige fundament for at udvide
rigdommen i andre produktive sektorer som håndværk og industri (Jespersen 2009).
Et berømt begreb i Smith’s teori er den usynlige hånd. Den usynlige hånd er en metafor
for, at markedskræfterne af sig selv kan finde den optimale pris, så ligevægt mellem
udbud og efterspørgsel kan opnås. Konkurrencen er en vigtig bestanddel i den
usynlige hånd. Gennem konkurrence skal den størst mulige effektivitet sikres, således
at det kun er de fysiske produktionsfaktorer, som sætter en grænse for produktionens
vækst (Jespersen 2009).
En anden arv fra den klassiske økonomiske tænkning er tanken om at udbud altid
finder sin egen efterspørgsel, når prisen bare for lov at bevæge sig frit. Denne teori
kaldes Say’s lov. Det er tænkeligt at denne, i et landbrugssamfund med knaphed på de
producerede varer og uden fossilt brændstof til at effektivisere produktionen, vil have
genklang i virkeligheden. I den situation er det sandsynligt at større udbud af
landbrugsvarer finder sin efterspørgsel, ligesom der altid vil kunne bruges en ekstra
hånd i marken, især når lønnen for dette arbejde bliver lav nok (Jespersen 2009). Om
denne lov stadig gælder i vore dages overflodssamfund er et kontroversielt emne, som
stadig diskuteres.
Flere af de klassiske økonomer lagde stor vægt på de fysiske aspekter af produktionen.
På denne måde var naturkapitalen et vigtigt element i den klassiske teori. Især
muligheden for udnyttelse af land havde stor betydning, og en økonom som Thomas
Malthus (1766-1834) fremhævede, at mængden af naturressourcer sammen med
populationsstørrelsen bestemmer en grænse for økonomisk vækst (Pollitt et al. 2010).
Selv Smith anerkendte, at økonomisk vækst ikke kan vare evigt men vil blive
begrænset af blandt andet befolkningstilvækst (O’Neill et al. 2010).
NEOKLASSISK TEORI
Neoklassisk teori var et forsøg på at etablere økonomi som en abstrakt matematisk
videnskabelig disciplin hævet over de mere pragmatiske helhedsovervejelser, som
prægede den klassiske økonomi (Pollitt et al. 2010). Retningen opstod omkring 1870
og tæller økonomer som Leon Walras (1834-1910), Vilfredo Pareto (1848-1923) og
Milton Friedman (1912-2006).
Med den neoklassiske teori blev der indført en række antagelser, ud fra hvilke en mere
stringent matematisk tilgang kunne udvikles. Disse antagelser handlede om økonomisk
rationalitet og fuldkommen konkurrence på perfekte markeder. Dette indebar adgang
til alle nødvendige markedsinformationer, fuld forudseenhed i forhold til nutidig og
fremtidig økonomisk udvikling, markeder bestående af økonomiske atomer uden
monopoler eller oligopoler og endelig, at de økonomiske agenter stræber efter størst
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mulig egennytte og gør dette ud fra teoriens antagelser om rationalitet (Jespersen
2009). Med sådanne redskaber blev det muligt at opnå nogle aggregerede
mikroøkonomiske beviser for markeders ligevægt og optimalitet.
I modsætning til klassisk teori lader neoklassisk økonomi naturen forsvinde ud af
ligningerne. Der er således i denne retning ikke megen opmærksomhed på
naturkapitalen. I neoklassisk økonomi er miljøet reduceret til et undersystem af
økonomien om hvilket det antages, at det er en kilde til ubegrænsede ressourcer og
derfor ikke noget som kræver særlig opmærksomhed (Pollitt et al. 2010).
Senere er miljøøkonomien dog udviklet som en gren af neoklassisk tænkning. Her
forsøger man med de neoklassiske redskaber at inddrage miljøet i ligningerne. Dette
gøres blandt andet ved hjælp af ejendomsregimer, priser på økosystemydelser og costbenefit analyser.
KEYNESIANSK MAKROTEORI
John Maynard Keynes (1883-1946) fremsatte et stærkt alternativ til den neoklassiske
teori og betegnes af mange som den moderne makroøkonomis fader. I modsætning til
neoklassikerne mente Keynes ikke at makroøkonomien kunne defineres som et simpelt
aggregat af al mikroøkonomisk aktivitet (Jespersen 2009). Det makroøkonomiske
system er mere end dette og må betragtes i sin komplekse helhed.
Keynes udviklede blandt andet teorier om årsagerne til arbejdsløshed og så vækst
skabt af efterspørgsel som løsningen på arbejdsløshedsproblemet. I den keynesianske
teori blev der således gjort op med Say’s lov om udbud, der finder sin egen
efterspørgsel (Jespersen 2009). Denne lov har i følge Keynes ikke nogen gyldighed i
den moderne komplekse økonomi.
Derfor vender Keynes argumentet og ser på efterspørgslen som den drivende kraft i
økonomien. Ved at stimulere efterspørgslen kommer der gang i produktionen, hvilket
giver udslag i forøget indkomst og købekraft. Det er således uhensigtsmæssigt med et
arbejdsmarked som presser lønnen, fordi dette er med til at udhule arbejdernes
købekraft, og der er behov for omfordeling af indkomst, for at bevare den samlede
købekraft på et højt niveau.
I modsætning til de neoklassisk økonomer var Keynes derfor tilhænger af statslig
økonomisk styring. Dette skyldes markedsøkonomiens ustabilitet på trods af effektivitet
(Jespersen 2009). Markederne er ikke i stand til at skabe fuld beskæftigelse af sig selv,
og der må derfor interveneres på markederne gennem offentlig regulering, investering
og fordeling.
Miljøet har heller ikke hos Keynes en prominent rolle, men der ligger i hans tilgang en
opfattelse af, at økonomisk vækst ikke skal fortsætte for evigt. Når menneskeheden har
nået et vist niveau af materiel rigdom, som blandt andet indbefatter fuld beskæftigelse,
er tiden kommet til at finde nye udviklingsveje i stedet for fortsat vækst (Jespersen
2009).
ØKOLOGISK ØKONOMI
I 1960’erne begyndte miljø, naturressourcer og økosystemer at blive genstand for
større bevågenhed i offentligheden. Dette skete formentlig i forbindelse med, at
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fænomener som befolkningstilvækst og ressourcemangel begyndte at trænge sig på
(Røpke 2004). Miljøet fik også fornyet opmærksomhed i videnskabelige kredse, efter at
det som forskningsområde i årtier havde ført en relativt ubemærket tilværelse.
Videnskabelige idéer helt tilbage fra slutningen af det nittende århundrede blev støvet
af og videreudviklet. Denne tendens fandt også vej til økonomiens domæne, hvor
blandt andet termodynamikken og dens konsekvenser for økonomien kom til at danne
grundlag for en ny forståelse af økonomiens forhold til naturen.
Økonomen Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) var formentlig den første, som
på stringent vis inkorporerede termodynamikken i en teori om økonomien. Dette blev
blandt andet gjort i det banebrydende værk The Entropy Law and the Economic Process.
Gennem dette arbejdet blev det muligt at fremsætte vægtige argumenter imod tanken
om ubegrænset økonomisk vækst. Roegens arbejde blev fulgt op af andre økonomer
som Herman Daly, Robert Costanza og Joan Martinez-Alier, som alle var med til at
etablere økologisk økonomi som et egentligt videnskabeligt felt (Røpke 2004).
Økologisk økonomi udsprang af erkendelsen af, at økonomien ikke er uafhængig af
miljøet men et delsystem af det og som sådan ikke kan beskrives fyldestgørende uden,
at teoretiske retninger som økologi, systemteori og termodynamik inkorporeres i
beskrivelsen. Således beskæftiger økologisk økonomi sig med sammenhængen mellem
økonomiske systemer og økosystemer i bredeste forstand (Costanza 1989).
Ydermere anerkendes det i økologisk økonomi, at økonomien også er under
indflydelse af og påvirker det politiske og sociale rum, hvilket har resulteret i, at et
bredere udsnit af samfundsvidenskaberne er naturlige dele af den økologiske økonomis
teoretiske område. På baggrund af disse erkendelser har økologisk økonomi udviklet
sig som et tværfagligt område, der tillader en stor mangfoldighed af analytiske tilgange
(Røpke 2004). Retningen favner således naturvidenskab, økonomi og andre
samfundsvidenskaber i et helhedssyn på økonomien.
INSTITUTIONELLE FORSTÅELSER
Flere steder i dette speciale vil begrebet institution blive brugt. Dette begreb rummer
mange muligheder for betydning, og det synes derfor hensigtsmæssigt at give en
forståelse af hvad der menes med begrebet. Kjær (2001) siger ”Institutioner kan forstås
som en bestemt type sociale strukturer, der påvirker adfærd. Det betyder, at institutioner ligger som en
forudsætning for den måde vi udfører forskellige aktiviteter på. Noget der er med til at forme og
strukturere disse aktiviteter”. Ud fra denne synsvinkel kan man, for eksempel, betragte et
marked som værende institutionelt indlejret, det vil sige under indflydelse af sociale
strukturer, som påvirker adfærden på dette marked. I Danmark kan man for eksempel
tale om, at arbejdsmarkedet er indlejret i en institutionel struktur, hvor
arbejdsmarkedets parter bestemmer rammerne. Men markedet kan også i sig selv
opfattes som en institution. Dette sker når markedsmekanismer og tankegange bliver
styrende for adfærd. Dette kan for eksempel ses, når man forsøger at bekæmpe CO2udledning ved hjælp af kvoter. Her bliver forurenende adfærd gjort til genstand for
markedstransaktioner.
Kjær (2001) siger videre ”begrebet institutionalisering betyder, at noget bliver en institution, det vil
sige bliver så stabilt og givet, at det bliver forudsætningen for forskellige typer adfærd”. Et eksempel
på dette fra økonomiens verden kunne være vækstimperativet. Vækst er blevet en så
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naturlig forudsætning for økonomisk stabilitet, at den i høj grad er blevet
bestemmende for økonomisk adfærd.
MAINSTREAM ØKONOMI
Mainstream økonomi er den teoretiske tilgang, som med god ret kan hævdes at være
nutidens dominerende økonomiske diskurs. Det er denne tilgang til økonomi, som
primært doceres på de økonomiske fakulteter rundt omkring i verden. Denne
teoretiske retning består primært i neoklassisk teori og er præget af dennes syn på
markeder og individer.
BUSINESS AS USUAL
Business as usual eller BAU er et begreb, som anvendes bredt i det empiriske grundlag
for dette speciale. BAU betegner den faktiske økonomi, i sin nuværende form med alle
dens strukturer, institutioner og forretningsmodeller. Et business as usual scenarium er
således et scenarium, hvor man fortsætter med at producere og forbruge indenfor de
eksisterende strukturelle rammer og på samme måde som man hidtil har gjort det.
KAPITALISME
I følge Jackson (2009) betyder kapital i sin simpleste form stock eller beholdning. Således
kan kapital både være en beholdning af penge, af naturressourcer eller af
produktionsmaskiner. Historisk set har kapital ofte refereret til menneskeskabt kapital,
altså produktionsapparatet, men det er blevet stadig mere relevant også at tale om
naturkapital og finanskapital. Naturressourcer og økosystemydelser indgår i al
materiel produktion og kan derfor betragtes som kapital på lige fod med den
menneskeskabte kapital. I den finansielle sektor akkumuleres og handles store
mængder værdipapirer, og disse beholdninger kan også, med god ret, betegnes som
kapital i kraft af deres profitskabende egenskaber.
Kapitalisme kan defineres som profitskabende aktiviteter via markedstransaktioner på
basis af privat ejendomsret over kapitalapparatet (Lawn 2011). Den som har
ejendomsretten over kapital, det være sig naturressourcer, produktionsmaskiner eller
værdipapirer, har samtidig muligheden for via markeder at skabe profit.
Akkumulation af kapital ses således ofte som en basis for profitskabelse og opnåelse af
rigdom og magt. I nyere tid er især akkumulation af finanskapital blevet et objekt for
stadig større opmærksomhed og kritik.

4. ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER

Da dette speciale omhandler økonomiske og miljømæssige kriser og mulige
sammenhængende løsninger på disse, må det være på sin plads at forsøge at
identificere de centrale kriser og problemer i forbindelse med økonomi og miljø. Jeg
vil derfor i denne sektion prøve at tilvejebringe en baggrund for at forstå de
krisesituationer, som de udvalgte løsninger står overfor.

ØKONOMISKE KRISER
Kriser i økonomien er et kendt og tilbagevendende fænomen. Frem til i dag har
økonomien udviklet sig cyklisk vekslende mellem høj- og lavkonjunkturer. Indimellem
har lavkonjunkturerne været særlig markante i form af kriser med længere og drastiske
nedgange i væksten, og andre gange har det været en lettere nedgang, som relativt
hurtigt er vendt til opgang. I øjeblikket står mange af verdens økonomier overfor en af
de største krisesituationer nogensinde, og det er derfor oplagt at tage udgangspunkt i
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den nære historiske udvikling, som ledte frem til den nuværende økonomiske situation,
når der skal gives en basis for forståelse af økonomiske kriser. Men før dette er det
relevant at prøve at se på nogle grundlæggende mekanismer i den herskende
vækstøkonomi.
VÆKST
Økonomisk vækst spiller en central rolle i verdensøkonomien og derfor også i dette
speciale. Især når talen falder på kriser synes ordet vækst igen og igen at dukke op.
Tales der om økonomiske kriser, er det mangel på vækst der er problemet, og tales der
om miljømæssige kriser, er det væksten i sig selv, der er problemet. Mangel på vækst
truer i yderste konsekvens samfundenes stabilitet, og vækst er samtidig årsag til
miljøproblemerne. Skal stabiliteten bevares må vi have vækst, skal miljøet reddes må
væksten standses. Dette er et svært dilemma. I det følgende vil der derfor blive kigget
nærmere på begrebet vækst.
BNP
Økonomisk vækst i et bestemt land måles ved hjælp af den økonomiske indikator BNP.
BNP kan beregnes på tre forskellige måder. En måde er at summere alle endelige
udgifter til varer og ydelser i økonomien over et år, en anden er at måle det totale
output fra produktionssektoren i form af varer og ydelser over et år, og den tredje er at
summerer alle indkomster i et givent år (Jackson 2009).
Dette giver et glimrende billede af udviklingen i et lands samlede indkomst år for år og
har, på mange måder, været et fornuftigt mål for et lands fremgang og udvikling. Dog
er indikatoren med tiden blevet genstand for en ganske omfattende kritik, som
grundlæggende kan siges at handle om BNP’s mangler i forhold til at give et
fyldestgørende mål for et samfunds egentlige rigdom. Tendensen i politiske og
økonomiske kredse har været at sætte BNP vækst lig med vækst i velstand, men dette
er problematisk af flere grunde.
Indkomst giver adgang til naturens rigdom, men efterhånden som skabelsen af
indkomst gradvist nedbryder naturens goder, bliver der mindre og mindre rigdom
tilgængelig for indkomstens anvendelse. Dette kan siges at være et tegn på nedgang i
velstand, en nedgang som ikke medregnes i BNP. Også fordelingen af indkomst kan
siges at have tilknytning til et lands samlede velstand. Er der stor indkomstulighed i et
samfund, kan man stille spørgsmål ved om det er samfundet som helhed eller bare
nogle privilegerede grupper, som lever i velstand. Dette fordelingsaspekt er heller ikke
til stede i BNP.
Mere konkret mangler BNP også at tage højde for negative eksternaliteter såsom
grundvandsforurening eller tab af biodiversitet. Det må anses for problematisk, at
sådanne miljøpåvirkninger ikke tæller negativt i indikatoren. Samtidig tæller
oprydning efter forurening positivt i BNP, fordi dette medfører indkomst. Dette synes
fra et miljømæssigt perspektiv at være yderst uhensigtsmæssigt.
Endelig er der det forhold, at BNP ikke medregner uundværlige sociale aktiviteter
såsom børnepasning, frivilligt arbejde og generelle goder som hjælpsomhed og
medfølelse. Der er således god grund til at stille spørgsmålstegn ved BNP som
indikator for velstand, idet et samfunds velstand kan siges at afhænge af langt mere
end hvad der udmøntes i indkomst, og fordi økonomiens størrelse nu har nået
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proportioner der gør de negative eksternaliteter uoverskueligt problematiske og
truende for fremtidens trivsel.
I en tid hvor verdensøkonomien var lille i forhold til de samlede ressourcer og
økosystemernes absorbtionskapacitet, og hvor levestandarden var relativt lav, var der
fornuft i at sætte lighedstegn mellem vækst i BNP og vækst i velstand. Man kan måske
sige, at der er en kortere periode i et lands økonomiske udvikling hvor denne indikator
faktisk er et passende mål for velstand. Det er den periode hvor flere og flere får
adgang til basale fornødenheder og løftes ud af ekstrem fattigdom, men denne tid er, i
følge kritikkerne, kortvarig og afløses af en tid, hvor vækst i BNP ikke tilfører
yderligere velstand (Jackson 2009) og i stedet underminerer et lands rigdom. Dette kan
kaldes uøkonomisk vækst (Daly 2008).
Når der tales om vækst i en økonomisk sammenhæng, er det altså vækst i BNP der
refereres til. I de kommende afsnit vil der blive kigget nærmere på mekanismerne bag
væksten og på problemerne i forbindelse med denne.
VÆKSTMOTOREN
Røpke (2010) beskriver de drivende mekanismer bag BNP-vækst ved hjælp af en
model kaldet vækstmotoren. Her opstilles vækstøkonomiens vigtigste bestanddele som
komponenterne i en motor, som driver væksten frem. Modellen er ganske omfattende,
og den vil derfor her kun blive overfladisk beskrevet.
Centralt placeret i vækstmotoren findes forbrug og produktion med en lang række
mekanismer omkring. For at forbrugerne har noget at forbruge, skal virksomhederne
levere nogle produkter. For at virksomhederne kan opnå en indtjening, skal
forbrugerne købe disse produkter, og for at der kan opretholdes en indtjening, skal
forbrugerne blive ved med at købe produkter og virksomhederne konstant levere nye
af disse. Dette kan siges at være motorens primære drivmiddel.
Et grundtræk ved den kapitalistiske økonomi er, at virksomhederne konstant forsøger
at maksimere deres profit. Dette er hidtil primært foregået gennem effektiviseringer og
arbejdsproduktivitetsstigninger. Stigende forbrug af fossilt brændstof har betydet at
man har kunne skære i behovet for arbejdskraft. Dette har kunnet betale sig, fordi
oliepriserne er relativt lave og arbejdslønnen høj. Arbejdslønnen har været høj på
grund af forholdsvis stærke fagforeninger, som har været i stand til at omsætte
arbejdsproduktivitetsstigninger i højere lønninger. Dette har betydet, at en høj
efterspørgsel har kunnet opretholdes.
Oven i dette kommer at virksomhederne er i konstant konkurrence om forbrugernes
gunst og om begrænsede ressourcer. Dette betyder, at virksomhederne er i en fortsat
kamp for at udvikle og promovere nye produkter, der kan friste forbrugerne, samtidig
med at de jager den laveste pris på de ressourcer der benyttes i produktionen,
herunder også billig arbejdskraft i fattigere lande.
Forbruget er under indflydelse af forskellige samfundsnormer og virksomhedernes
markedsføring, som begge er med til at holde højt forbrug som en standard for et
normalt liv. Produktionen er under indflydelse af den kapitalistiske økonomis
profitmaksimeringsimperativ, som medfører stræben efter højest mulig
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arbejdsproduktivitet efterfulgt af stigende arbejdsløshed, som så igen bekæmpes med
øget vækst.
Således har motoren kørt i årtier med stor vækst og materiel velstand til følge, men der
er mekanismer som modarbejder motorens kørsel. Flere steder kan der komme grus i
maskineriet og bremse væksten op. Nogle af disse er velkendte, men der er også
problemer, som først i nyere tid for alvor er begyndt at trænge sig på.
GRUS I MASKINERIET
I dette afsnit vil der blive kigget nærmere på nogle af de forskellige former for grus,
som kan siges at give vækstmotoren problemer.
Arbejdsløshed
Ud over at være et problem for samfundenes stabilitet og trivsel er arbejdsløshed også
et problem for vækstmotoren. Hvis mennesker bliver arbejdsløse, vil de, i langt de
fleste tilfælde, få færre penge til rådighed for forbrug. Dette sænker efterspørgslen, og
virksomheder sænker deres produktion i forhold til forventninger om fald i
efterspørgslen. Når produktionen falder, falder efterspørgslen efter arbejdskraft, og en
negativ multiplikatoreffekt er sat i gang. Ved omfordeling kan denne effekt dog
begrænses. Dette ses blandt andet i Danmark, hvor automatiske stabilisatorer er med
til at holde forbruget under en lavkonjunktur højere end ellers. Denne tilgang kan
siges at have sine rødder i keynesiansk efterspørgselsbaseret makroteori. En mere
udbudsorienteret tilgang ville, i stedet for fordelingsmekanismen, satse mere på at øge
arbejdsudbuddet for at sætte gang i vækstmotoren. Her synes tanken at være noget i
retning af, at øget arbejdsudbud fører til lavere lønninger, som fører til højere profit.
Dette vil på sigt presse varepriserne ned og øge forbruget af disse. Det skal dog her
nævnes, at dette emne er kontroversielt og er kilde til en fortløbende diskussion
mellem keynesianere og neoklassiske teoretikere.
Opsparing
Hvis en for stor del af privatindkomsten bliver brugt til opsparing, for eksempel fordi
folk er blevet usikre på fremtiden, vil dette betyde at for lidt af indkomsten bruges til
forbrug. Dette medfører fald i efterspørgslen og betyder, at virksomhederne ikke kan
afsætte samme mængde varer som tidligere. Sker dette er virksomhederne
tilbageholdende med at investere i ny kapacitet, fordi de ikke kan regne med at
forrente denne investering. Konsekvensen er fyringer og at virksomhederne vil
producere mindre, og endnu en gang er der sat gang i en negativ multiplikatoreffekt.
Statsgæld
Keynsiansk krisepolitik består kort sagt i at øge efterspørgslen gennem offentlige
investeringer og forbrug og eventuelt også at øge privatforbruget gennem
skattesænkninger. Investeringer bliver til nye ordrer hos virksomhederne og munder
ud i ansættelser, øget indkomst og forbrug, hvilket har stimulerende virkning på
produktionen, som igen har positiv virkning på arbejdsløshed og indkomst Den slags
ekspansiv finanspolitik har tidligere vist sig at kunne stimulere økonomien og være
med til at sætte vækstmotoren i gang.
Bliver statens gæld for stor i forhold til BNP, vil det hæmme dens mulighed for at føre
en sådan politik, fordi afbetalinger af gæld og renter fylder for meget i statens
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budgetter og også begrænser muligheden for eventuelle
skattesænkninger. Således kan statsgæld blive til grus i vækstmotoren.

stimulerende

Manglende kredit
I 2008 medførte nedfrysningen af banksektoren en stigende mangel på kredit i
økonomien. Mange virksomheder kunne ikke låne penge til kapacitetsudvidelser eller
til opstart af nye foretagender. Dette medførte en kraftig nedgang i de realøkonomiske
aktiviteter med stigende arbejdsløshed til følge. Det kan således ses, at manglende
kredit rammer vækstmotoren hårdt både på produktions og efterspørgselssiden.
Faldende konkurrenceevne
En vigtig del af mange landes vækst er eksport. Især et lille land som Danmark er
stærkt afhængig af eksport for at kunne fortsætte sin økonomiske vækst. Bliver
lønningerne for høje og valutakursen for høj i forhold til udlandets, vil det forringe et
lands konkurrenceevne og dermed mulighed for at eksportere. Således er
konkurrenceevnen også en vigtig brik i spillet om at holde produktionsniveauet højt.
Falder konkurrenceevnen vil det derfor ofte virke som grus i vækstmotoren.
Stigende ressourcepriser
Lave oliepriser har i årtier været med til at holde vækstmotoren kørende i høj fart,
men flere og flere indicier giver nu grundlag for at tro, at disse lave priser er fortid. I
vækstperioden 2005 til 2008 oplevede verden en stigende efterspørgsel på olie, en
efterspørgsel som ikke blev mødt fra produktionssiden, hvilket resulterede i
olieprisernes himmelflugt (Heinberg 2010). Historien har vist, at de store
olieprisstigninger altid er blevet efterfulgt af recession (Heinberg 2010). Dette var også
tilfældet i 2008. Problemet er altså, at øget vækst presser oliepriserne opad, hvilket på
sin side lægger et låg på væksten. Som Heinberg (2010) udtrykker det, er den pris
olieselskaberne har brug for for at kunne udbygge kapaciteten nu nået et niveau, som
er dræbende for økonomien.
Den her beskrevne mekanisme gør sig ikke kun gældende i forbindelse med olie. Der
er mange ressourcer som begynder at blive knappe, og økonomisk aktivitet hæmmes af
deres stigende priser (Heinberg 2010).
Demografiproblemet
I de vestlige lande er fødselsraterne faldende og levealderen stigende. Andelen af ældre
i disse landes befolkninger er derfor stigende (Ehrlich, Ehrlich 2004). Dette gør sig i
øvrigt også gældende i Japan og Sydkorea, og problemet er på vej i Kina.
Hovedproblemet i denne forbindelse er, at en voksende del af befolkningerne er
mindre produktiv. Dette kan true produktionen og betyde større forsørgerbyrde, fordi
færre bidrager produktivt og flere er på overførselsindkomst og har brug for mere
omsorg og pleje. Demografiproblemet kan derfor siges at være grus i vækstmotorens
maskineri. Samtidig lægger denne demografiske udvikling pres på statens budgetter
gennem lavere skattegrundlag og højere velfærdsomkostninger.
Konsekvenser af klimaforandringer
At klimaforandringerne påvirker økonomien er allerede anerkendt. Undersøgelser
fremhæver blandt andet faldende høstudbytter i hele regioner, oversvømmelser af
tætbefolkede områder og accelererende udbredelse af sygdomme som konsekvenser af
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klimaforandringerne (nef 2010b). Alle disse faktorer udgøre trusler mod produktionen
og kan derfor hævdes at udgøre et stort problem for vækstmotorens fortsatte arbejde.
De sidste tre nævnte typer grus er relativt nye men ser ud til, i stadigt stigende grad, at
virke opbremsende for vækstmotoren og give økonomien som helhed vanskelligheder.
Som tingene ser ud nu, er der kun udsigt til at disse problemer vil blive stadigt større
med tiden.
NYE INSTITUTIONELLE FORHOLD
I nyere tid, og særligt i forbindelse med finanskrisen i 2008, er nye problemer for
væksten, af mere institutionel karakter, kommet frem i lyset. Her følger en liste over
nogle af disse.
Deregulering
I løbet af de sidste 30 år har finanssektoren oplevet en betydelig ændring af sine
institutionelle rammer. Dette i form af en omfattende deregulering af sektoren, som
har givet pengeinstitutter flere frihedsgrader både i forhold til grænseoverskridende
kapitalbevægelser og i muligheden for spekulation i risikofyldte instrumenter (Chang
2012). Dereguleringen gav også muligheder for højere gearing, hvilket var afgørende
for at tabene i forbindelse med risikable produkter blev så katastrofale. Gearing referer
til låntagning med henblik på spekulation på de finansielle markeder. En virksomhed
med høj gearing har således en stor låntagning i forhold til sin kapitalbase. Bliver
lånene tilpas store, vil selv mindre tab i forhold til lånenes størrelse kunne udhule hele
pengeinstituttets kapital og likviditet. Deregulering af sektoren kan således siges at
være en institutionel faktor, som har ført til en ny situation på finansmarkederne og
som i forbindelse med finanskrisen har vist sig at have negativ indflydelse på
vækstmotoren.
En anden vigtig pointe i denne forbindelse er, at dereguleringen har medført, at
sektoren er blevet uhyre kompleks, og de færreste er i stand til at gennemskue
konsekvenserne af forskellige avancerede derivater i sektorens enorme net af
tværgående forbindelser. Dette har skabt en sektor, som de færreste er i stand til at
gennemskue og derfor heller ikke er udstyret med redskaber til at stabilisere når den
kommer i ubalance (Chang 2012).
Gennem deregulering er der således kommet fokus på en institutionel dimension af
finanssektoren i forhold til vækstmotoren. Det er velkendt at finanssektoren er med til
at holde vækstmotoren i gang gennem kredit og investeringer, men i forbindelse med
finanskrisen i 2008 har sektoren vist, at den også kan virke som grus i maskineriet.
Shareholder value og kortsigtede afkast
I følge Chang (2012) har dereguleringen ført til øget magt til aktionærerne. Det er
således i højere grad deres dagsorden som præger den finansielle sektor. Denne
dagsorden har i høj grad været kortsigtede afkast. Dette kan blandt andet aflæses i
hvor længe en virksomhed ejer en bestemt aktie. Dette tidsrum er faldet mærkbart fra
1960 til 2012 (Chang 2012). Dette indikerer, at der er højere forventninger om, at en
aktie hurtigere skal give et afkast end tidligere. Dette har ført til, at cheflønningerne i
højere grad er blevet knyttet til kortsigtede udviklinger i aktiekurserne frem for til
langsigtede udviklinger i virksomhedernes produktionsgrundlag (Chang 2012). Denne
ændring kan hævdes at have været medvirkende til et stigende fokus på kortsigtede
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indtjeningsmuligheder i den finansielle sektor, frem for på udviklingen af langsigtet
realproduktion.
Stigende fokus på shareholder value og kortsigtede afkast har endvidere givetvis også
været en af årsagerne til den overdrevne risiko, som blev taget i forbindelse med
forskellige finansielle produkter og som i sidste ende var medvirkende årsag til
systemets midlertidige sammenbrud.
Privat gæld
Også i forbindelse med privat gæld har finanssektoren indflydelse på vækstmotoren. I
årene op til finanskrisen i 2008 blev den private gæld forøget gennem en boligboble, i
Danmark formentlig pustet op af blandt andet afdragsfrie lån og høje offentlige
vurderinger. I opgangstiderne havde dette en positiv indflydelse på vækstmotoren, idet
gælden blandt andet blev stiftet til øget forbrug, men da boblen brast førte det til
faldende boligpriser, insolvens, konkurser og nedgang i forbruget.
Stagnerende realløn
Et andet problem, som har vist sig i nyere tid, er tendensen til at fagforeningerne er
blevet svagere, hvilket har ført til at reallønnen, blandt andet i USA, er stagneret
(Brooks 2012). Dette har indvirkning på vækstmotoren på flere måder. På den ene side
sænker det købekraften, og på den anden holder det virksomhedernes lønudgifter
nede. Lønnen har altså en dobbelt funktion både som udgift for virksomhederne og
som basis for at købe virksomhedernes varer. Falder lønnen, er det positivt for
virksomhedernes kortsigtede profit, men på længere sigt kan det underminere
købekraften og dermed forringe virksomhedernes indtjeningsgrundlag.
Denne tendens er imidlertid blevet modvirket af øget forbrugsgæld og billig import. I
USA, for eksempel, var boligboblen medvirkende til, at almindelige mennesker kunne
få øget kredit til forbrug. Samtidig blev mere af produktionen flyttet til lande med lav
løn, lave miljøstandarder og dårlige arbejdsvilkår, hvilket førte til billigere produkter.
På denne måde blev der kompenseret for den stagnerende løn og forbruget kunne
holdes oppe. Dette kan endvidere hævdes at have givet basis for en accept af stadig
stigende ulighed i det amerikanske samfund, fordi de mindre bemidlede, for en tid,
bevarede deres købekraft. På denne måde var gæld og den såkaldte globale sweatshop
medvirkende til at stabilisere den sociale kontrakt i USA (Schor 2005). Selvom de rige
blev stadigt rigere, fik de mindre bemidlede også en god del af kagen. Denne
mekanisme ophørte dog brat da boligboblen brast.
VÆKSTAFHÆNGIGHED
En vigtig pointe i forbindelse med vækst er, at stort set alle økonomiens institutioner
og sektorer er gennemstrømmet af vækstimperativer og vækstafhængigheder. I følge
Seidl (2010) gælder dette for sektorer og systemer som pensionssystemet,
sundhedssystemet, arbejdsmarkedet, virksomhederne, skattesystemet og det monetære
system. Pointen er her, at disse systemer både er afhængige af vækst og med til at drive
den frem. En dybere gennemgang af disse forhold er uden for dette speciales
rækkevidde, men hovedkonklusionen synes at være, at disse institutioner er skruet
sammen på en sådan måde, at de kommer i krise hvis væksten udebliver.
Uden vækst svinder statens skattegrundlag. Svaret på dette har været nedskæringer i
det offentliges serviceydelser. Dette kan måske stå på i nogle år, indtil økonomien
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kommer tilbage i sin normale vækstgænge, men hvad nu hvis dette ikke sker?
(Heinberg 2010). Det som her antydes er, at vækst måske slet ikke længere er mulig på
længere sigt, og at økonomiens institutioner derfor bør omstruktureres på en sådan
måde, at de normer og regler som væksten har været bestemmende for erstattes af nye
vækstuafhængige rammer og handlingsmønstre.
DEN FINANSIELLE SEKTOR
Finanssektoren har tre funktioner i økonomien: sikring af opsparing, kreditgivning og
betalingsformidling (Wendt 2011). I stedet for at blive gemt i madrassen eller i
hjemmenes pengeskabe placeres de fleste penge i banker, forsikringsselskaber eller hos
andre investeringsformidlere. På denne måde fungerer finanssektoren som leverandør
af opsparingssikring. Privatpersoner og virksomheder har brug for kredit i mange
forskellige situationer. Det kan for eksempel være til køb af bolig eller investering i
kapitalapparat. Denne kredit formidles af forskellige pengeinstitutter og kaldes
kreditgivning. Endelig kan man via pengeinstitutter betale med betalingskort, overføre
penge fra en konto til en anden, eller udskrive en check og på disse måder betale for
en ydelse. Dette kaldes betalingsformidling.
Varetagelsen af ovennævnte funktioner foregår blandt andet i private pengeinstitutter,
realkreditinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber og investeringsselskaber. Før i
tiden var disse adskilte enheder, men tendensen i nyere tid har været, at store
finansielle virksomheder tilbyder både almindelig bankservices, realkredit,
pensionsopsparing og forsikring. I Danmark er disse dog stadig adskilt ved lov i
forskellige afdelinger (Wendt 2011).
Et problem ved denne samling af forskellige finansielle aktiviteter i store enheder har
været, at risikable kasinolignende spekulationer er blevet foretaget med sikkerhed i
almindelige indlåneres penge. Dette fænomen er særlig udbredt i USA og England,
hvor helt almindelige kunders indskud bruges som kapitalbasis for risikable satsninger.
I årene op til finanskrisen blev denne praksis gjort mere risikabel for indlånere i kraft
af deregulering, som tillod stadig højere gearing, hvilket vil sige at pengeinstitutterne
fik lov til at låne stadig større beløb i forhold til kapitalbasen til brug i spekulative
forretninger. Tab på disse forretninger kom, grundet den høje gearing, til at gå ud
over almindelige indlånere.
Finansielle produkter
I nyere tid er mængden af finansielle produkter i steget. Deregulering har lovliggjort
udviklingen af en række derivater eller afledte finansielle instrumenter. Særlig kendte
instrumenter blev i forbindelse med finanskrisen de såkaldte credit default swaps og
collateralized debt obligations, kort betegnet CDS’er og CDO’er.
Credit default swaps er en særlig form for forsikring, hvor man, mod en fast ydelse,
forsikre en given kredit eller virksomhedsobligation (Wendt 2011). Udbyderen af
forsikringen forpligter sig til at betale eventuelle tab på kreditgivningen, hvis
skyldneren ikke opfylder sin betalingsforpligtigelse. Swap’en kan videresælges, og det
er oven i købet muligt at forsikre den samme gældsforpligtigelse flere gange. På disse
måder bliver det muligt at spekulere i tab på kreditgivning i stor stil. Dette skete op til
finanskrisen, hvor der blandt andet blev spekuleret i tab på CDO’er ved brug af credit
default swaps.
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En CDO består i en pakke af obligationsserier, baseret på individuelle pantebreve,
opdelt i såkaldte trancher, hvor første tranche har første ret til betalinger på de
bagvedliggende pantebreve, anden trance har anden ret og så fremdeles (Sørensen
2011). Problemet i forbindelse med CDO’erne består, blandt andet, i at det er svært at
se hvilken risiko de oprindelige pantebreve er behæftede med. Dette er ikke blevet
lettere af at man har udviklet syntetiske CDO’er, hvor hele CDO’er bliver pakket i
serier og trancher (Sørensen 2011).
Før finanskrisen skete denne udvikling af nye instrumenter som følge af stigende
efterspørgsel på finansielle produkter (Sørensen 2011), som ikke kunne mættes ved
mere basale realøkonomiske investeringer. Med til at forstærke efterspørgslen på
CDO’er var også kreditvurderingsbureauerne, som, ofte uretmæssigt, gav disse topratings (Sørensen 2011).
Det store problem med CDO’erne opstod, fordi mange af de bagvedliggende
pantebreve var yderst risikable sub prime lån, på hvilke betalingsforpligtigelserne i
stigende grad ikke blev overholdt, samtidig med at huspriserne begyndte at falde.
Dette betød at der kun var tilbagebetaling på de øverste trancher i CDO’erne, resten
blev værdiløse, hvilket udløste enorme fordringer hos udstederne af credit default
swaps. Da adskillige havde spekuleret i CDO’ernes værditab, måtte de store
forsikringsselskaber udbetale svimlende forsikringssummer. Dette var blandt andet
med til at bringe verdens største forsikringsselskab AIG på randen af konkurs, en
konkurs som kun blev undgået på grund af offentlig hjælp.
Centralbanken og pengesystemet
Centralbanken, i Danmark kaldet Nationalbanken, har en særlig rolle i det finansielle
system. Nationalbanken er bankernes bank, som kan låne penge til og tage imod
indskud fra bankerne via deres konti i centralbanken. Staten har også en konto i
nationalbanken. Via denne foregår betalinger til og fra staten. Nationalbanken har
seddeludstedelsesretten og er dermed eneste lovlige fremstiller af sedler og mønt
(Wendt 2011).
Sedler og mønt er imidlertid ikke de eneste betalingsmidler i økonomien, disse udgør
faktisk kun en lille del af den samlede mængde af betalingsmidler. Tal på en konto, for
eksempel, kan også betegnes som penge eller betalingsmidler. Derfor har bankerne en
vigtig rolle i forbindelse med skabelsen af penge. På basis af det såkaldte fractional
reserve system kan bankerne, gennem kreditgivning, skabe penge på kundernes konti,
som således kommer i omløb i økonomien. I fractional reserve systemet er bankerne
kun forpligtet til at beholde en brøkdel af et indskud som reserve, resten kan bruges
som kapitalbasis for udlån til andre kunder. Da disse udlån ofte bliver til indskud igen,
kan bankerne blive ved med at sende flere penge i omløb gennem kredit.
Nationalbanken fastsætter sin udlånsrente til bankerne og har herved indflydelse på
pengemængden. Er renten lav, vil det øge pengemængden i form af øgede udlån. Er
renten høj sker det modsatte. Nationalbanken er endvidere beskæftiget med at styre
kursen på den danske krone. Dette sker gennem interventioner på valutamarkedet,
rentejustering og styring af statsobligationssalg. Danmark har en fastkurspolitik i
forhold til euro, det vil sige, at hvis kronekursen falder for meget i forhold til euro, vil
nationalbanken sælge valuta eller sætte renten op. Dette sænker kroneudbudet på
markedet og kronekursen stiger. Er det omvendte tilfældet, vil nationalbanken købe
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valuta eller sænke renten. Gennem sit salg af statsobligationer kan nationalbanken
også påvirke kronelikviditeten (Wendt 2011). Er der brug for at indskrænke
kronelikviditeten, kan nationalbanken fremskynde et salg af statsobligationer. Dette
suger kronelikviditet til nationalbanken og sænker udbudet.
Staten har, som nævnt, en konto i nationalbanken, og i princippet er der intet der
tilsiger, at staten ikke kan finansiere sine aktiviteter ved træk på denne konto, men i
følge en aftale i EU må staterne ikke overtrække disse konti. I stedet må staterne, i
tilfælde af budgetunderskud, dække deres finansieringsbehov gennem lånoptagelse på
de indenlandske og udenlandske kapitalmarkeder (Wendt 2011). Dette sker gennem
salg af statsobligationer. I forbindelse med gældskrisen er renten på disse steget kraftigt
i de sydeuropæiske lande, hvilket hat gjort det yderst problematisk at få
statsbudgetterne til at hænge sammen i disse lande. I Danmark er obligationsrenten
imidlertid uhørt lav i øjeblikket, til tider ligefrem negativ (Ritzau 2012), hvilket skyldes,
at nationalbanken søger at begrænse salget af statsobligationer for at holde
kronelikviditeten oppe og kursen nede i forhold til euro.
Fra samfundsfunktion til erhvervssektor
I forbindelse med en beskrivelse af finanssektoren er det interessant at bemærke
udviklingen af den bog jeg bruger som beskrivelsens hovedkilde. Oprindeligt hed
bogen Penge og Kapitalmarked og beskrev finanssektoren som en samfundsfunktion og et
politikområde. Nu hedder bogen Den finansielle sektor og beskriver samme sektor som en
erhvervssektor. Dette indikerer et skred i opfattelsen af sektoren, men også et skred i
sektorens aktiviteter. Fra at have været en sektor som hovedsageligt skulle tjene
økonomien og samfundene som helhed er det nu en sektor, som i høj grad har sine
egne profitinteresser i højsædet.
Med dette afsnit skulle der forhåbentlig være skabt et grundlag for at beskrive og forstå
de store kriser, som verdensøkonomien i de seneste år har været igennem og fortsat
lider under.
FINANSKRISEN
Finanskrisen brød ud i 2008 i USA som følge af manglende afdrag på yderst
risikofyldte boliglån, men meget tyder på at disse såkaldte sub prime lån blot var en
dominobrik, som startede en kædereaktion i et system, som længe havde vist krisetegn.
En kombination af afregulering, som tillod nye stadigt mere komplekse afledte
instrumenter og høj gearing, regulerende myndigheder, som samarbejdede med de
aktører de skulle regulere, bonusordninger tilskyndende særligt risikofyldte
investeringer, en kreditvurderingssektor støttet af de koncerner hvis finansielle
produkter den skulle vurdere, inhabile revisionsfirmaer, en finansiel sektor jagende
stadigt stigende profitter, en hær af lobbyister og endelig aktører med dobbeltroller
fordelt på regeringsposter og tidligere poster i Wall Street havde skabt et yderst
ustabilt system, hvor man opererede med uigennemskuelige værdipapirer og
regnskaber og satte astronomiske pengesummer på spil i særdeles risikable
kasinolignende aktiviteter uden megen tilknytning til realøkonomien (Ferguson 2010,
Wendt 2011, Skarstein 2011, nef 2011).
Da den realøkonomiske forbindelse til den afledte finansielle økonomi brast, hvilket
skete da huspriserne begyndte at falde, og sub prime låntagere viste sig ikke at kunne
tilbagebetale deres lån, blev de forskellige afledte instrumenter værdiløse, og enorme
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koncerner mistede store dele af deres egenkapital og likviditet på kort tid. Da flere af
disse koncerner var for store til at gå under, hvilket vil sige, at de ville rive hele
systemet med sig i faldet, måtte regeringer verden over træde til med enorme
skatteyderbetalte hjælpepakker for at holde dem og hele systemet i live.
I kølvandet på disse hjælpeaktioner fulgte sammenlægninger af store koncerner til
endnu større enheder. Resultatet af finanskrisen blev således en skatteyderbetalt støtte
til den finansielle sektor samt en yderligere koncentration af sektoren i endnu større
enheder (nef 2011). Mekanismen efter finanskrisen var således, at penge blev suget ud
af statskasserne og postet ind i en finansiel sektor, som ikke i nævneværdig grad blev
reformeret (nef 2011). Lige efter krisen blev der talt meget om, at bonusordninger og
overdrevne cheflønninger skulle begrænses, og visse finansielle instrumenter blev
tilmed suspenderet i en periode, men som tiden er gået, er disse løfter ikke blevet ført
ud i livet, og instrumenterne er blevet tilladt igen (nef 2011). Staternes økonomiske
råderum er således blevet kraftigt begrænset, som følge af hjælpepakker og garantier,
samtidig med at finanssektorens grundlæggende strukturer er forblevet relativt
uberørte.
En af grundene til denne mangel på forandring er formentlig en meget stærk
sektorlobby (nef 2011). Fokus er derfor fortsat på kortsigtet profit og afkast til
aktionærerne i stedet for på langsigtede investeringer til gavn for samfundene som
helhed. Et af de store problemer i forbindelse med den nuværende økonomiske krise
er således, set fra et bæredygtighedssynspunkt, hvordan man finder penge til
investeringer i langsigtede bæredygtighedstiltag i stor skala.
Det blev i øvrigt i forbindelse med finanskrisen fuldstændig klart, at den finansielle
sektor er så internationaliseret, at et sammenbrud i et land kan føre til katastrofale
konsekvenser i mange andre. Eksempler på dette er norske kommuners store tab i
forbindelse med de såkaldte CDO’er baseret på usikre amerikanske huslån (Lindh
2012) og den islandske økonomis totale kollaps i forbindelse med nedfrysningen af de
internationale finansielle markeder som følge af finanskrisen (Wendt 2011).
Økonomien står nu, fire år efter, stadig med en finansiel sektor, som genererer
betydelige profitter uden rigtigt at gavne realøkonomien i tilsvarende grad. Den sektor
som skulle være økonomiens tjener er blevet grådig, egenrådig og mest interesseret i at
tjene sine egne og aktiehavernes interesser. Sektorens aktiviteter har således vist sig at
være pro-cykliske, ikke nævneværdigt internt jobskabende og koste skatteyderne store
summer (nef 2011).
DEN ØKONOMISKE KRISE
Da den finansielle krise begyndte at rulle, forsvandt tilliden i den finansielle sektor.
Interbankmarkedet frøs totalt ned i en kortere periode, og pengemarkedet mistede sin
funktionsdygtighed over længere tid (Wendt 2011). Pengeinstitutterne kom i
likviditetsproblemer, fordi de enkelte institutter var blevet yderst tilbageholdende med
at give kredit til hinanden. Selv efter store indsprøjtninger fra centralbankerne havde
bankerne svært ved at yde kredit, fordi deres kapitalbase, grundet enorme
nedskrivninger, ikke længere var stor nok i forhold til gældende lovkrav (Wendt 2011).
Denne mangel på lyst og evne til at yde kredit ramte erhvervslivet hårdt.
Virksomhederne, som er afhængige af kredit til investeringer, kunne pludselig ikke få
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denne, og dette medførte drastisk nedgang i aktiviteterne. Industrier som bilindustrien,
byggeri og ejendomshandel, som er særligt afhængige af køberfinansiering, blev især
hårdt ramt (Wendt 2011).
Da virksomhedernes aktiviteter, grundet den manglende kredit, begyndte at falde,
kom recessionen først i USA og senere i Europa (Wendt 2011). Recessionen medførte
drastisk stigende arbejdsløshed og krisen var en realitet.
Der er to vigtige observationer at gøre på basis af ovenstående. Den første er, at
realøkonomien er dybt afhængig af den finansielle sektors evne til at give kredit. Den
anden er, at når væksten ophører opstår der arbejdsløshed. Den nuværende økonomi
er altså afhængig af kredit og vækst for ikke at gå i krisetilstand.
GÆLDSKRISEN
I forbindelse med den finansielle og den økonomiske krise er de fleste vestlige landes
statsgæld vokset dramatisk. Dette har primært været en følge af nationalisering af
bankernes tab, mindskede skatteindtægter, grundet stigende arbejdsløshed, og
forhøjede udgifter til overførselsindkomster (Cevea 2012). Disse samlede udgifter er
blevet finansieret ved salg af statsobligationer (Folketinget 2012). I takt med at gælden
er steget, og væksten er faldet, er markedernes tillid til de enkelte landes obligationer
faldet. Dette gælder i særlig grad for Grækenland, Irland og Portugal (Folketinget
2012), hvor man har oplevet voldsomme rentestigninger på disse. Dette har medført
en ond cirkel, hvor større og større dele af staternes budgetter beslaglægges til betaling
af renter og gæld. Staternes råderum for en ekspansiv krisepolitik er således blevet
begrænset, og krisemedicinen er i høj grad i stedet blevet offentlige besparelser.
I følge en analyse fra Cevea (2012) er hovedårsagen til de enkelte europæiske landes
gæld ikke, som ofte postuleret, den offentlige sektors overforbrug til blandt andet
sociale udgifter. Analysen kigger på størrelsen af det offentlige forbrug, og hvad dette
forbrug går til. Resultatet viser, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem
offentligt forbrug og statsgæld. Dette gælder blandt andet i de skandinaviske lande,
som har de højeste offentlige udgifter men langtfra topper, når det drejer sig om gæld.
Samtidig viser analysen, at gælden i EU-lande med høj gæld, ikke skyldes offentligt
forbrug til sociale udgifter men udgifter til nationalisering af bankernes tab og
afbetaling af renter og gæld til finanssektoren. I Danmark har bankpakkerne indtil nu
kostet 2,6 milliarder kroner, og der er stillet garantier for 4.462 milliarder kroner
(Cevea 2012).
Hovedårsagen til gælden, i de kriseramte europæiske lande, er således ikke offentligt
forbrug men omkostninger i forbindelse med redning af finanssektoren. Statsgælden
virker stærkt begrænsende for staternes budgetmæssige råderum, hvilket igen
begrænser deres muligheder for investeringer i fremtidens infrastruktur og i leveringen
af velfærdsydelser.
Et vigtigt element, når talen falder på de europæiske landes statsgæld og nuværende
problemer, er euroen. Indførelsen af euroen skete uden en fælles makroøkonomisk
politik eurolandene imellem. Da eurolandene institutionelt og strukturelt er temmelig
forskellige, blev dette af mange kritikere betragtet som problematisk. De mente at
dette ville føre til spændinger og sammenbrud. Denne kritik må i lyset af den
nuværende situation siges at have været yderst relevant.
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Da euroen blev indført mistede de enkelte lande muligheden for en selvstændig
valutakurspolitik og dermed et brugbart redskab i forbindelse med bevarelse af
konkurrenceevnen. Havde EU haft en fordelingspolitik i mellem landende, ville
faldende konkurrenceevne i bestemte medlemslande, i forbindelse med indførelsen af
euro, kunne kompenseres. Men da en sådan aftale ikke eksisterer, blev det
problematisk, at de lande hvis konkurrenceevne blev forringet ikke kunne bruge
devalueringsredskabet.
Et andet element som har været med til at skabe problemer i euroland var det forhold,
at indførelsen af euroen gav de sydeuropæiske lande mulighed for billige lån. Dette
skyldtes, at valutakursrisikoen nu var formindsket, hvilket gav anledning til lavere
renter på obligationslån. I et land som Grækenland, med en uhensigtsmæssig
institutionel struktur og relativt høj korruption, førte dette til statsligt overforbrug og at
mange penge forsvandt ud af landet.
Den lave rente på kredit, som fulgte på euroindførelsen, gjorde det billigt at finansiere
underskud på statsbudgettet. Da finanskrisen brød ud ændrede dette sig markant, og
et land som Grækenland balancerer nu på randen af en statsbankerot, fordi denne
finansiering er blevet yderst bekostelig og medfører strukturelle ændringer, som
befolkningen ikke er villige til at gå med til.
SAMMENFATNING
Vi har i løbet af de sidste fire år set tre store kriser rulle ind over økonomien, kriser
som alle stadig sætter deres dybe spor og tvinger mange politikere og økonomers
hjerneceller på overarbejde. Det hele startede med en boble af boligpriser, som
pustedes op uden at være i balance med de faktiske realøkonomiske forhold. Dette fik i
sidste ende det finansielle systemet til at kollapse, hvilket førte til mangel på kredit,
negativ vækst og voldsomt stigende arbejdsløshed. Som en følge af manglende vækst,
store udgifter til hjælpepakker og faldende skatteindtægter er gæld og tilbagebetaling af
denne kommet til at udgøre en uhensigtsmæssig stor del af staternes samlede
budgetter. Dette hæmmer regeringernes mulighed for en ekspansiv krisepolitik og
kick-start af væksten.
Økonomiske kriser spreder sig ud i samfundets liv og er med til at skabe usikkerhed og
manglende trivsel. Dette ses i særlig grad i forbindelse med arbejdsløshed, som både
fører til eksklusion fra en vigtig del af samfundslivet men også til fattigdom og faldende
trivsel. Kriserne kan i sidste ende true samfundenes stabilitet og tryghed, i det de er
med til at destabilisere den sociale kontrakt, hvor individet giver afkald på nogle af sine
frihedsgrader til gengæld for ydelser fra et fælles system. Ophører systemet med at
levere ydelsen, i form af velfærd og arbejde, trues kontrakten, og individer kan ende
med at søge anvendelse af ekstreme midler eller at samles i grupperinger med
systemomvæltning som mål.
Kriser i økonomien er således i yderste konsekvens en trussel mod samfundets
stabilitet, og det er derfor i de fleste politikeres interesse at forsøge at undgå og
bekæmpe sådanne kriser, men det store spørgsmål er med hvilke midler? Nogle af
disse midler vil der blive kigget nærmere på, når de forskellige løsninger bliver
gennemgået, men inden da skal der blandt andet kigges nærmere på miljøet og
kriserne på dette område.
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MILJØMÆSSIGE KRISER
Når det kommer til kriser i forbindelse med miljø, er det efterhånden svært at finde
områder af naturen og dens økosystemer, som ikke er negativt berørt af økonomisk
aktivitet. Over det meste af verden er naturen under pres fra økonomien. Der er
skrevet meget om dette emne, og mange detaljer kunne fremhæves, men i 2009
offentliggjordes i tidsskriftet Nature en vigtig artikel, som sammenfatter mange
problematikker omkring økonomiens skadevirkninger på miljøet (Rockström et al.
2009). I artiklen identificerer Rockström og hans medforfattere ni områder hvor
økonomien påvirker naturen. Disse er
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaforandringer
Tab af biodiversitet
Nitrogen og fosfor cykler
Nedbrydning af ozonlaget i stratosfæren
Havets syreindhold
Globale forsyninger af rent vand
Forandringer i brug af land
Drivhusgasmængden i atmosfæren
Kemisk forurening

Der anbefales i artiklen nogle grænser for disse områder, grænser som bør overholdes,
for at katastrofale miljøforandringer kan undgås. Tre af disse, nemlig grænserne for
klimaforandringer, tab af biodiversitet og nitrogencyklen, er allerede overskredet.
Disse resultater underbygges af lignende studier udført af the Global Footprint
Network, som viser, at økonomiens totale økologiske fodaftryk, i form af menneskelige
krav på naturens ressourcer og affaldskapacitet, overstiger den samlede regenerative
kapacitet med 30 procent. Hvis mønstret fortsætter, vil vi omkring 2030 nå 100
procent, hvilket vil sige, at der skal to gange planeten jorden til at underbygge
økonomiens metabolisme bæredygtigt (O’Neill et al. 2010).
Det er uden for dette speciales kapacitet at gå i dybden med alle punkterne i
Rockströms artikel. Pointen er imidlertid, at et væld af økosystemer er negativt
påvirkede af økonomien, og at forandringer af disse systemer kan have katastrofale
følger på globalt niveau (O’Neill et al. 2010). Endvidere er det vigtigt at forstå, at de
forskellige systemer påvirker hinanden. Begynder et system at virke anderledes, kan
dette påvirke de andre på uforudsigelige og katastrofale måder.
Da det ikke er opgaven her at identificere alle verdens miljøproblemer men snarere at
se på sammenhængen mellem miljøproblemer og økonomien, vil ovenstående blive
betragtet som en fyldestgørende redegørelse for miljøproblemerne, og der vil nu blive
kigget nærmere på nogle af sammenhængene mellem økonomien og disse problemer.

ØKONOMI OG MILJØ
Verdens økonomier står, i disse tider, over for helt nye og hidtil, i brede politiske og
økonomiske kredse, uberørte problemer. De miljømæssige konsekvenser af økonomisk
aktivitet er blevet så veldokumenterede, at det synes klart, at de udgør en reel trussel
mod det økonomiske systems funktionalitet og samfundenes fremtidige trivsel.
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Det er derfor relevant at forsøge at beskrive nogle sammenhænge mellem økonomi og
miljø. Det som der hovedsagelig vil blive kigget på er sammenhængen mellem naturen
som produktionsgrundlag og produktionens negative påvirkninger af dette grundlag.
Det vil sige økonomiens brug af og indflydelse på naturkapitalen.
KLIMAFORANDRINGER
Der er relativt bred enighed i videnskabelige kredse om, at klimaforandringerne,
blandt andet, er forårsaget af stadigt stigende mængder CO2 i atmosfæren, og at
hovedårsagen til denne stigning er menneskelig afbrænding af fossilt brændstof
(Rockström et al. 2009). Samtidig er fossilt brændstof en af de vigtigste drivkræfter i
vores nuværende økonomi. Benzindrevne biler bringer os til og fra arbejde,
kulkraftværker leverer størstedelen af vores strøm og varme, fossilt brændstof holder
den offentlige transport i gang, olie driver containerskibene, som transporterer varer
over hele kloden, motorsavene som fælder træerne i skoven og landbrugets maskiner
er benzindrevne, og alle produktionsprocesser bruger energi, hvoraf størstedelen
kommer fra fossile brændsler. Det er således ikke nemt at finde områder af
økonomien, som ikke er dybt afhængige af fossile brændstoffer, og økonomiens rolle i
klimaforandringerne er derfor bestemt til at få øje på.
I forbindelse med CO2-udledninger yder naturens systemer en tjeneste ved, at planter
og træer optager en del af denne udledning. Derfor er blandt andet regnskoven en
vigtig ressource at bevare for ikke at forværre klimaproblemerne yderligere.
At klimaforandringerne påvirker økonomien er allerede anerkendt, og Stern (2006)
estimerer, at omkostningerne ved ikke at foretage sig noget i forbindelse med
klimaforandringer vil løbe op i 5 procent af det globale BNP per år, og hvis en bredere
vifte af risici regnes med, stiger dette helt op til 20 procent af det globale BNP (Stern
2006).
Men omkostningerne ligger ikke kun i fremtiden. Undersøgelser viser, at 350.000
mennesker årligt dør som følge af vejrforandringer og andre effekter af
klimaforandringerne, 325 millioner mennesker er alvorligt påvirket af dem, og den
årlige pris for disse er 125 milliarder dollars (Schor 2010).
En vigtig observation her er altså, at det økonomiske system og verdens klima er tæt
forbundne og påvirker hinanden. Når dertil kommer at klimasystemet er vitalt for en
stor mængde af verdens andre økosystemer, og at økonomien også er afhængig af
disse, kan man konstatere, at økonomien og miljøets systemer er så tæt
sammenhængende, at det er nødvendigt at sammentænke dem, når man forsøger at
løse deres kriser.
En yderligere pointe er, at ”risici og usikkerhed synes at være udbredt både i økologiske og
økonomiske systemer, og i begge tilfælde påvirker kriserne de fattige mere end de rige, til trods for at
kriserne hovedsagligt er forårsaget af de rige” (Tienhaara 2010: 197, egen overs.). Der er altså
god grund til at behandle naturen med nænsomhed og søge at begrænse tendensen til
overdreven risiko både på det økonomiske og det miljømæssige område. Det modsatte
kan have uforudsigelige effekter og i høj grad ramme dem som ikke har været med til
at skabe problemerne og som heller ikke har råd til at rede sig ud af dem.
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TAB AF BIODIVERSITET
Ser man på tab af biodiversitet, er habitatforandringer, overudnyttelse af arter samt
forurening nogle af de vigtige direkte årsager (MEA 2005). Alle disse årsager har deres
rod i økonomien.
Økonomisk aktivitet og ekspansion har ført til, at enorme mængder af uberørt land nu
er bebygget, udnyttet til intensivt landbrug eller gennemkrydset af veje. Sammen med
omlægning og dræning af floder, ødelæggelse af koralrev og havbund har dette
medført indskrænkninger af arternes leveområder og livsgrundlag (MEA 2005).
Økonomien bruger mange forskellige ressourceinput. Et af disse er dyr som fødevare.
I den forbindelse er især fiskebestandene under pres. Økonomien er altså også her
skyldig i pres på biodiversiteten. Endelig er stort set al forurening af betydning et
biprodukt af økonomiske aktiviteter, og således er økonomien også involveret i denne
årsag til tab af biodiversitet.
Det er altså tydeligt, at økonomien er en vigtig årsag til tab af biodiversitet, men der er
også en anden vigtig sammenhæng mellem biodiversitet og økonomi, og det er den, at
økonomien, som sagt, er afhængig af økosystemydelser. Økosystemerne er til gengæld
afhængige af biodiversitet, og således bliver økonomien afhængig af biodiversitet.
Stadig flere rapporter sætter tal på hvad tab af biodiversitet koster for samfundene.
Flere af disse undersøgelser tyder på, at omkostningerne ofte overstiger gevinsterne
ved økonomiske aktiviteter, som fører til tab af biodiversitet. (TEEB 2010, MEA
2005).
GLOBALE FORSYNINGER AF RENT VAND
Siden 2 verdenskrig er både jordens befolkning og økonomien vokset ganske
betydeligt. Dette har lagt stort pres på jordens reserver af rent vand. Alene siden 1960
er det globale vandforbrug fordoblet (MEA 2005), og store dele af vandreserverne er
under pres, dette blandt andet som følge af økonomiske aktiviteter. Intensiveringen af
landbruget har ført til øget vandforbrug og vandforurening. Andre industrier, som
olieindustrien, har også bidraget til vandforurening, og flodomlægninger til brug for
vandkraftværker har medført store ændringer i lokale vandsystemer (MEA 2005).
Vand er blevet en mere og mere begrænset og dermed værdifuld ressource, og man
har flere steder set lokale befolkninger i kamp mod multinationale virksomheder om
retten til det lokale vand. Faktisk menes vandressourcer at være årsag til flere
nationale konflikter rundt om i verden.
Igen ser man altså denne sammenhæng hvor miljø og økonomi er forbundne. Vand er
en vigtig ressource i økonomien, en ressource som økonomien selv er med til at
nedbryde gennem overforbrug og forurening.
FORANDRINGER I BRUG AF LAND
Økonomiske aktiviteter har ført til enorm forandring af klodens landskaber. Stort set
overalt på jorden har skov måtte lade livet til fordel for landbrug, dæmninger,
dambrug, vejbyggerier og urbanisering. Dette har som nævnt haft konsekvenser for
biodiversiteten, vandkvaliteten og mængden af CO2 i atmosfæren, men har også ført
til øget risiko for oversvømmelser (MEA 2005).
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Flere steder har man erkendt værdien af de eksisterende økosystemer og har startet
naturgenopretningsprojekter. I forbindelse med genopretning af mangroveskov har
omkostninger ved genopretningen vist sig langt større end de økonomiske tab ved
standsning af de aktiviteter som forårsagede ødelæggelserne (MEA 2005).
Tendensen er dog, til trods for dette og nedgang visse steder, at konverteringen af land
vil fortsætte. Afgørende for hastigheden af denne udvikling er blandt andet
økonomiske faktorer som velstand og handel (MEA 2005).
Flere og flere studier tyder på, at tabet forbundet med denne konvertering er langt
større en hidtil antaget. Tab af biodiversitet, vandkvalitet, CO2-lagring og
oversvømmelsesbeskyttelse kan vise sig at blive en meget bekostelig affære.
KEMISK FORURENING
Kemisk forurening består af affaldsprodukter og andre udledninger fra økonomien. I
forbindelse med disse udledninger er vi afhængige af økosystemernes
absorbtionskapacitet. Denne kapacitet er også en af miljøets tjenesteydelser til
økonomien. Miljøet er således blevet modtager af alskens forurening lige fra plastik og
atomaffald til pesticider og CO2, i mange tilfælde i mængder som langt overstiger
absorbtionskapaciteten. Dette er blandt andet tilfældet i forbindelse med CO2udledningen.
Som eksempel på hvordan forurening påvirker økonomien kan nævnes, at det nu er
videnskabeligt bevist, at pesticider er skyld i omfattende nedgang i bestandene af bier
(Videnskaben.dk 2012). Bier yder den tjeneste til økonomien, at de bestøver forskellige
afgrøder såsom æbler, pærer og mandler. Når forurening med sprøjtemidler således
truer bibestandene, truer det samtidig en vigtig produktion og indtægtskilde i
økonomien.
Også den generelle sundhed er påvirket af kemisk forurening. Blandt andet menes
pesticidrester at have negativ indflydelse både på mænds og kvinders fertilitet.
SAMMENFATNING
Som en afrunding på dette afsnit kan det siges, at økonomien er totalt afhængig af
økosystemydelser. Økosystemerne kan ses som naturkapital, hvis ydelser økonomien
udnytter i forbindelse med produktion og forbrug både som giver af ressourcer og
modtager af affald. I de seneste årtier er nedbrydningen af denne kapital taget til i
foruroligende grad som følge af økonomiske aktiviteter. Økosystemødelæggelser
medfører stor skade for mennesker og samfund i form af oversvømmelser, tørke,
mangel på rent vand, sult, sygdom, tab af skønhedsværdi og mangfoldighed, men
anerkendelsen af at dette har en høj pris, også i pengemæssig forstand, har endnu ikke
fundet vid udbredelse i mainstream-økonomiske og politiske kredse.
Enhver virksomhed, med håb om overlevelse på bare lidt længere sigt, foretager
investeringer i sit kapitalapparat for at undgå nedslidning og for at effektivisere.
Samtidig vil nedslidning figurere som kapitalafskrivninger i regnskabet. Dette er ikke
tilfældet i makroøkonomien, når det gælder naturkapitalen. Her foretages hverken de
nødvendige investeringer eller afskrivninger. Således kan naturkapitalen nedslides,
uden det optræder i regnskabet, som i dette tilfælde er BNP.
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MILJØPROBLEMER OG VÆKST
Vækst betyder udvidelse af den økonomiske aktivitet, en aktivitet som allerede nu er
årsag til omfattende miljøproblemer. Øget vækst er på denne måde blevet
ensbetydende med øgede miljøproblemer, og der kan da også ses en direkte
sammenhæng mellem øget vækst og stigende miljøpåvirkning (Jackson 2009).
Et bud på en løsning af dette problem er afkobling, som betyder, at vækst i produktion
og forbrug afkobles fra miljømæssige påvirkninger. I følge Jackson (2009) er afkobling
mainstream-økonomiens svar på hvordan man løser dilemmaet mellem vækst og
skadelige miljøpåvirkninger. Det som skal til er simpelthen en afkobling mellem
væksten og dens miljøpåvirkninger. Det neoklassiske argument for at noget sådant er
muligt ligger i profitten. En hver virksomhed stræber efter højere profit. Dermed er
der givet en stærk tilskyndelse til effektiviseringer også i forhold til ressourceforbrug
(Pollitt et al. 2010).
Indtil nu er det dog kun lykkedes at opnå relativ afkobling, hvilket vil sige, at
miljøpåvirkningerne stiger mindre end økonomien vokser. Denne form for afkobling
er veldokumenteret, men den løser ikke miljøproblemerne. Den er i bedste fald i stand
til at sænke deres udbredelseshastighed. Det der virkelig er brug for er derimod
absolut afkobling, hvis økonomisk vækst skal blive miljømæssig forsvarlig. Absolut
afkobling betyder, at miljøpåvirkningerne falder i takt med at økonomien vokser.
Dette er endnu ikke opnået, og der er ikke tegn på, at noget sådant er indenfor
rækkevidde (Jackson 2009).
Ud fra disse betragtninger giver det derfor mening at tale om væksten som det
primære problem, når der tales om økonomi i forhold til miljø. Enten skal væksten
stoppes, eller den skal afkobles fra miljøpåvirkning. Dette er et grundlæggende
stridspunkt i de løsninger, som vil blive gennemgået i de følgende kapitler.

SAMMENFATNING

I det foregående har jeg tilstræbt at skabe en baggrund for at forstå de nuværende
kriser indenfor miljø og økonomi. De tre store kriser, som fulgte i kølvandet på
finanssektorens nedsmeltning i 2008, er blevet beskrevet, og en redegørelse for
økonomiens indflydelse på miljøet og miljøets indflydelse på økonomien er blevet
forsøgt givet. Ydermere er økonomisk vækst blevet behandlet gennem en beskrivelse af
vækstmotoren og af de problemer som truer motorens fortsatte funktionalitet. Til sidst
er vækstens negative rolle i forbindelse med miljøet blevet beskrevet. Forhåbentlig vil
dette give en baggrund for at studere de forskellige løsninger, som der nu vil blive
kigget nærmere på.

5. GRØN VÆKSTØKONOMI
I dette speciale samler betegnelsen grøn vækstøkonomi forskellige løsninger på
miljømæssige og økonomiske kriser, som har det til fælles, at de taler for fortsat
økonomisk vækst, men ønsker at vækstens skadelige virkninger på miljøet skal
nedbringes gennem en omfattende omstilling, som fører til afkobling mellem
økonomisk vækst og miljøpåvirkninger [1]. Under betegnelsen grøn vækstøkonomi
findes løsningerne green growth og green economy, som de formuleres af henholdsvis
OECD og UNEP. Disse to løsningsmuligheder vil i det følgende blive gennemgået.
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I erkendelse af at de miljøproblemer som verden står overfor er globale, er disse
løsninger meget bredt favnende og forsøger at levere løsninger til såvel udviklingslande
som såkaldt udviklede nationer. I sin bredeste forstand arbejder disse løsninger med
verdensøkonomien som helhed, men i erkendelse af at denne er sammensat af de
enkelte nationers og regioners økonomier. Det bemærkes således i rapporterne, at de
enkelte landes forhold er forskellige, og at landene må tilpasse løsningsforslagene til
egne forhold. Denne erkendelse medfører, at de præsenterede løsningsforslag har en
generel karakter og ikke indeholder dybere konkretiseringer.

DEFINITION AF GRØN VÆKSTØKONOMI
Overordnet kan det hævdes, at green growth og green eonomy har en iboende
erkendelse af, at den nuværende vækstøkonomi, som de kalder business as usual eller
brun økonomi, er forbundet med stadig større og hyppigere kriser både på de
økonomiske og de miljømæssige områder [2]. Der ligger her en erkendelse af
vækstens dilemma, som søges løst ved at skabe en vækst som ikke overudnytter miljøet.
Et bud på en samlende definition af grøn vækstøkonomi kunne lyde således:
Grøn vækstøkonomi er en økonomi, som skal sikre økonomisk vækst gennem en grøn omstilling for
derigennem at skabe, bevare og øge menneskelig trivsel, uden at naturens økosystemer og ressourcer
udsættes for signifikante risici til skade for nuværende og fremtidige generationers trivsel.
I selve definitionen ligger altså et overordnet mål, en idé om en ønskværdig
systemtilstand, men ingen nærmere afklaring af hvad denne tilstand egentlig
indebærer eller med hvilke midler den skal nås. Der gives således i definitionen mere
udtryk for nogle bestemte tankegange, en formålsparagraf, end et konkret program for
hvordan den foreliggende dobbelte krise skal løses.
En nærmere læsning af de enkelte løsningsformuleringer giver dog et billede af den
værktøjskasse, der forestilles anvendt i forbindelse med efterlevelse af
formålsparagraffen. I det følgende vil denne blive åbnet.
En vigtig pointe i grøn vækstøkonomi er, at fremtidens økonomi er afhængig af
naturkapitalen [4], og da det samtidig ligger fast, at løsningerne under grøn
vækstøkonomi anerkender miljøproblemer forårsaget af økonomisk aktivitet, er det
oplagt, at der må foretages ændringer i denne aktivitet.
I den grønne vækstøkonomis tankegang skal bevarelsen af naturkapitalen og fremtidig
økonomisk vækst derfor indgå i en gensidig synergiskabende dynamik, hvor
udbygningen og bevarelsen af naturkapitalen ses som en forudsætning for økonomisk
vækst [5].
Løsningernes fremtidsprognoser for en grøn vækststrategi er optimistiske, og der
argumenteres for, at en grøn vækststrategi, på længere sigt, vil udkonkurrere business
as usual [6]. Denne konklusion baseres blandt andet på en makroøkonomisk model
kaldet T21 modellen [7]. Denne models vækstprognose for den grønne vækstøkonomi,
på lidt længere sigt, viser sig bedre end for business as usual, samtidig med at der
skabes bedre miljømæssige og sociale udbytter [8].
Operationelt betyder dette, at der skal stræbes efter at generere økonomisk aktivitet og
vækst ved en transformation af de sektorer, som er afhængige af eller belaster
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naturkapitalen. Aktiviteter til forgrønnelse af disse sektorer skal skabe nye jobs og
tiltrække investeringer, samtidig med at de tjener til udbygning og bevarelse af
naturkapitalen og til løsning af de store miljøproblemer menneskeheden står overfor.
Et eksempel på denne dynamik er udbygningen af sektoren for vedvarende energi.
Her ses et enormt potentiale for skabelse af arbejdspladser og tiltrækning af
investeringskapital, samtidig med at udvidelsen af denne sektor vil have gavnlig effekt
på klimaet (UNEP 2009). Det der foreslås er en industriel transformation, en
fundamental ændring af energisektoren og de økonomiske aspekter omkring den. På et
overordnet plan agiteres der således for en transformation af hele økonomien fra en
såkaldt brun økonomi til en grøn økonomi (UNEP 2009).
Da det er uden for dette arbejdes, og også de enkelte rapporters, rækkevidde at gå i
dybden med hver eneste sektor, og beskrive hvordan denne transformation skal foregå
i detalje, vil her, i stedet, blive præsenteret nogle overordnede linjer og redskaber i
denne omstilling.

FOKUSOMRÅDER OG MIDLER TIL OMSTILLING
Der er i grøn vækstøkonomi tale om et ganske omfangsrigt udvalg af indsatsområder
for og redskaber til omstilling [9]. En gennemgang af de vigtigste af disse vil nu blive
foretaget.
PRODUKTION OG FORBRUG
Det synes klart, at en omstilling fra brun til grøn økonomi kræver omstilling af
økonomiens kernefunktioner. Derfor understreges også behovet for en omstilling af
produktionsformer og forbrugsmønstre. Aktiviteterne i disse funktioner skal resultere i
forbedret menneskelig trivsel på langt sigt uden at udsætte fremtidige generationer for
signifikante miljømæssige risici eller økologiske mangler. Kort sagt kan man sige, at
disse økonomiske kernefunktioner skal udføres på en sådan måde, at deres skadelige
virkning på miljøet dæmpes markant.
Der ses her, med andre ord, på hvordan det er muligt at skabe en mere bæredygtig
økonomi ved at transformere udbud og efterspørgsel. På den ene side skal der
stimuleres et grønnere udbud, og på den anden en grønnere efterspørgsel. En
grønnere efterspørgsel skal føre til en grønnere produktion, mens et grønnere udbud
gerne skulle føre til grønnere efterspørgsel.
En af brikkerne i spillet om udbud og efterspørgsel er det offentlige forbrug. Her
foreslås det, at det offentlige omlægger sin efterspørgsel fra naturkapitalnedbrydende
produkter til naturkapitalbevarende eller -opbyggende produkter [10].
Den vigtigste faktor i udbuds og efterspørgselskarrusellen er dog muligvis de grønne
investeringer. Gennem investeringer kan både udbuds- og efterspørgselssiden
tilskyndes til bæredygtig produktion og forbrug. Dette vil blive behandlet i det
følgende.
OFFENTLIGE OG PRIVATE INVESTERINGER
Investeringers vigtige rolle i den grønne vækstøkonomi understreges gang på gang i de
foreliggende dokumenter. Det fremhæves visse steder at hovedparten af
investeringerne skal komme fra den private sektor, men at offentlige investeringer også
spiller en vigtig rolle især i forbindelse med en kick-start af den grønne økonomiske
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omstilling [11]. Den såkaldte offentlige kick-start af den grønne vækstøkonomi er
særligt rettet mod grøn infrastruktur og har allerede i en hvis udstrækning fundet vej
ind i flere landes såkaldte stimuluspakker, men i et mere generelt perspektiv handler
det om at lade de offentlige investeringer tilflyde alle de områder, der stimulerer
forgrønnelsen af de økonomiske sektorer [12].
De vigtigste offentlige investeringer ligger på områder som vedvarende energi,
transport og vand, men der er også en mere generel forståelse af de samlede offentlige
og private investeringers formål, nemlig at levere fundamentet for en omstilling til
bæredygtigt forbrug og produktion [13].
Investeringerne kan altså ses som grundlaget for en forgrønnelse af produktion og
forbrug, men for at dette kan lykkes, kræves en omlægning og stabilisering af de
finansielle strømme samt nye innovative måder at tænke finansiering på. I den
forbindelse tales der om muligheden for at øge afkastet af grønne investeringer,
samtidig med at man er opmærksom på, at grønne investeringer udover såkaldte
private afkast både har sociale og miljømæssige afkast i form af bedre miljømæssige
forhold for almindelige mennesker (UNEP 2011b). I forbindelse med nytænkning af
finansieringsstrategier tænkes blandt andet på samarbejde mellem offentlige og private
investorer samt måder at gøre det mere attraktivt for store pensionsfonde at investere
grønt [14].
Det fremgår, at den grønne omstilling kræver nyt fokus for finansierings- og
investeringsinstitutionerne. Det fremhæves blandt andet, at den langsigtede
investeringskapital skal spille en vigtig rolle [15]. Oven i dette vil der blive behov for
store globale fonde, som kan understøtte omstillingen på globalt plan [16].
LOVGIVNING
Når det gælder regeringernes rolle i omstillingen til en grøn vækstøkonomi, må den
siges at være markant. I disse løsninger er forgrønnelsen ikke alene overladt til
markedsmekanismer men skal foregå ved hjælp af regeringstiltag, som skal føre til de
ønskede markedsreaktioner [17]. Der synes således at være den tilgang til
omstillingen, at den skal foregå i alle dele af regeringens politik [18]. Dette betyder, at
ikke kun udvalgte ministerier og udvalg skal arbejde med grøn vækstøkonomi. Det er
en tankegang som skal gennemstrømme alle regeringens beslutningsprocesser på alle
niveauer og i samtlige ministerier.
Lidt mere detaljeret vil regeringernes værktøjskasse blandt andet indeholde: regulering,
skatter, kvoter, subsidier, offentligt og privat samarbejde og, som allerede nævnt, offentlige
investeringer. I det følgende vil disse værktøjer blive gennemgået.
Regulering
Med regulering menes lovgivning. Der skal altså udvikles ny lovgivning for økonomisk
adfærd især i forhold til miljøet. Eksempler på sådan lovgivning kunne være regler for
affaldshåndtering og genanvendelse, regler for fiskeri og for udvinding af olie (UNEP
2011a). Disse er områder, som menes velegnet til regulering frem for anvendelse af
mere prisbaserede redskaber. Regulering sætter standarder, som skal overholdes og
stiler efter fremtidige mål. Reguleringen skal for eksempel understøtte forskellige
målsætninger på miljøområdet. Et eksempel på en målsætning kunne være at øge
mængden af genanvendt IT-affald til et bestemt niveau indenfor en fast tidshorisont.
33

Regulering spiller også en vigtig rolle i forhold til fremtidige investeringer. Det
fremhæves at faste og passende regler kan være med til at øge investorernes tillid til
markederne. Usikkerhed om reglerne indenfor en sektor vil også øge usikkerheden for
en eventuel investering i denne sektor [19]. Endvidere lægges der i den forbindelse
vægt på, at international styring på det globale niveau skal styrkes [20].
Skatter, afgifter og kvoter
Skatter og afgifter spiller en vigtig rolle i mange sammenhænge. Dette er selvfølgelig
ikke så overraskende, da disse er staternes primære indtægtskilde og giver grundlaget
for regeringernes indsatser. Skatter nævnes blandt andet som markedsregulerende
redskaber til fremme af innovation og grønne investeringer, grundlag for infrastruktur
og institutionelle forbedringer og redskab til bekæmpelse af miljømæssige
markedseksternaliteter [21].
Grundtanken med skatter og afgifter som markedsinstrumenter er, at ved at øge
prisen på bestemte produkter eller forurenende adfærd gennem skatter og afgifter
skabes der en tilskyndelse til ændret produktions- og forbrugsadfærd. Det kan nu
betale sig at forurene mindre og benytte sig af mindre miljøskadelige produkter, fordi
prisen på forurenende adfærd stiger, og dette reflekteres i varens endelige pris på
markedet. Samtidig tænkes det, at disse instrumenter vil have en fremmende virkning
på miljømæssig innovation og teknologi. Hvis en gammel forurenende teknologi gøres
dyrere at anvende, er håbet, at dette vil føre til innovation og fremkomst af nyere og
mere miljøvenlige teknologier og produktionsformer.
I kvoterne findes et andet regulerende markedsinstrument. Hvis man, som eksempel,
kigger på tilfældet, hvor man ønsker at begrænse udledning af uønskede stoffer til
miljøet, består kvoteprincippet i, at lade markedet allokere udledningerne således, at
de største reduktioner finder sted der hvor det er billigst at reducere. Dette giver i
reglen en billigere reducering end ved en model, hvor man pålægger alle at reducere
med en fast procentdel.
Mere konkret består systemet i, at der sættes en øvre grænse for mængden af
udledninger over et bestemt tidsrum. Denne mængde deles nu op i kvoter, og disse
fordeles mellem udledere efter et fastsat princip. Et populært fordelingsprincip er det
såkaldte grandfathering princip, hvor man ser på hvem der historisk har udledt mest og
mindst. Den største udleder får flest kvoter, og den som udleder mindst får færrest.
Der må nu ikke udledes mere end der er kvoter til. Ved ligevægt mellem udbud og
efterspørgsel findes kvoteprisen, og for den som kan reducere til en pris lavere end
kvotens er der en gevinst ved at sælge kvoter. For dem for hvem det er dyrere at
reducere end prisen på kvoten kan det betale sig at købe kvoter. På denne måde
allokeres reduktionerne derhen hvor de er billigst at effektuere (Turner et al. 1994). En
anden fordeling af kvoter består i, at der holdes auktion over disse, hvor interesserede
kan byde på og købe disse.
Subsidier
Endnu et vigtigt element i den grønne omstilling er subsidier. Subsidierne har både en
positiv og en negativ rolle i forhold til miljøet. Det er vigtigt at fjerne de miljøskadelige
subsidier som for eksempel subsidier til fossilt brændstof og konventionelt landbrug og
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i stedet indføre subsidier til vedvarende energi, innovation og til forskellige andre
miljøfremmende aktiviteter.
Offentligt og privat samarbejde
I forbindelse med udbygning af grøn infrastruktur gøres opmærksom på muligheden
for samarbejde mellem det offentlige og private. Dette samarbejde tænkes blandt
andet at foregå gennem fælles investeringer.
INNOVATION OG TEKNOLOGI
Det fremgår tydeligt, at innovation og teknologi udgør vigtige grundsten i den grønne
vækstøkonomi. Innovation er nødvendig i omstillingen generelt [22]. Lige fra
udviklingen af nye finansieringssystemer til nye produktionsteknologier er der brug for
nytænkning og innovation.
Der synes generelt, at være fokus på vigtigheden af en mere fundamental omlægning
af produktionsteknologi og forbrugsmønstre. Problemet er at fortidens vækstmønstre,
teknologi og institutioner er afhængige af hinanden og er med til at fastlåse hinanden
på en bestemt udviklingssti [23]. Innovation skal være med til at opbløde denne
fastlåsthed [24]. Som tidligere nævnt opererer løsningerne med flere forskellige
innovationsfremmende tiltag, såsom prisrelaterede redskaber samt subsidier til
fremme af grøn forskning og udvikling.
NYE JOBS OG MARKEDER
Beskæftigelse er, ligesom for alle andre, et af den grønne vækstøkonomis vigtigste
succeskriterier, og man forestiller sig da også, at en grøn omstilling vil have stor
betydning for arbejdsmarkedet. Nye jobs vil blive skabt, nogle vil være i farezonen, og
mange ville blive allokeret til grønne sektorer [25]. Der skal altså finde betydelige
reallokeringer sted på arbejdsmarkedet. Derfor er idéen at have fokus på at bevare
beskæftigelse frem for bevarelse af bestemte typer jobs [26]. Det vurderes blandt
andet, at sektorer som landbrug, byggeri, skovdrift og transport vil skabe flere nye jobs
i en grøn økonomi end i en brun [27]. Også sektoren for vedvarende energi spås en
vigtig jobskabende rolle under de rigtige investeringsmæssige forhold. Her vurderes
det at sektoren samlet set vil kunne skabe 20 millioner nye jobs [28].
Det understreges altså, at denne omfordeling af jobs fra gamle forurenende industrier
til nye grønne er mulig, og at de nye industrier faktisk vil kunne generere flere jobs
end de gamle. Der er således ganske positive forventninger til de grønne sektorers
jobpotentiale, men for at øvelsen skal lykkes, må der skabes nye markeder for de
grønne produkter [29], og virksomhedernes aktive indsats i omstillingen er nødvendig.
INSTITUTIONELLE FORHOLD
Institutionelle forhold spiller også en rolle i den grønne vækstøkonomi. Reglerne for
hvordan økonomien udfoldes, måderne hvorpå forskellige politiske instanser agerer
sammen og hver for sig samt markedsadfærd har stor indflydelse på hvordan en
økonomi udvikler sig. Der er derfor også brug for at etablere nye institutionelle
rammer, for at omstillingen kan finde sted [30]. Der er fare for at de eksisterende
institutioner ikke er rustet til de nye udfordringer, fordi der er for megen træghed og
tendens til isolerede institutioner, som ikke opererer i fælles fodslag. Sådan institutionel
inerti søges opblødt gennem mainstreaming, som har til formål at gøre den grønne
økonomiske tankegang til en praksis i alle grene af økonomiens institutioner. Den
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grønne tankegang skal altså gennemstrømme alle de økonomiske og politiske områder
[31].
UDDANNELSE
For at kunne udvikle en arbejdsstyrke egnet til at agere på nye markeder, med
teknologier i udvikling drevet af innovation, er det nødvendigt at satse på uddannelse.
Dette skal være et vigtigt mål for nye investeringer [32].
INDIKATORER
Der gives i løsningerne udtryk for, at de nuværende økonomiske indikatorer er
mangelfulde. Her tales blandt andet om BNP, som ikke giver et korrekt og
tilstrækkeligt billede af økonomiens ydelser [33]. Der er derfor lagt op til at udvikle og
bruge nye og mere passende indikatorer for at måle og vurderer den grønne økonomis
ydelser og effekter [34]. De nødvendige indikatorer fordeles indenfor tre grupper:
økonomi, miljø og trivsel.
På det økonomiske område skal BNP suppleres af mål for forgrønnelsen af
investeringer, jobs og sektorer. Indikatorer på dette område skal afspejle indsatsen for
at forgrønne de forskellige økonomiske sektorer.
De miljømæssige indikatorer skal give mål for de økonomiske aktiviteters påvirkning af
miljøet. Her er der tale om indikatorer, som skal måle graden af afkobling mellem
økonomisk aktivitet og miljømæssige skadevirkninger. Indsatsområderne er råstoffer,
affald, energi, vand, landudnyttelse, økosystemforandringer og giftstoffer.
Den sidste gruppe indikatorer skal fokusere på trivsel og fremgang. Særlige områder er
fattigdomsbekæmpelse, ulighed og social rummelighed.
Hos OECD er der mindre fokus på de sociale aspekter end hos UNEP, her skal
indikatorerne hovedsagligt kvantificere miljøøkonomiske områder [35].

SAMMENFATNING
Grøn vækstøkonomi er en løsning, som stræber efter afkobling mellem vækst og
miljøpåvirkninger gennem en forgrønnelse af økonomiens kernefunktioner. Teknologi,
innovation, beskatning, kvoter, regulering og investeringer skal skabe de nødvendige
rammer for grøn vækst og jobskabelse. Grøn vækstøkonomi trækker på
miljøøkonomiske tankegange. Ved at prissætte naturens ydelser gøres det muligt at
oversætte disse til økonomiske størrelser med en monetær værdi. Således kan man
regne på, hvad, for eksempel, fældning af regnskov, tab af biodiversitet og forurening
af drikkevand koster og forhåbentlig opnå gode økonomiske argumenter for at undgå
disse tab.

6. ØKONOMI I BALANCE

Økonomi i balance er valgt som den samlende term for de løsningsforslag, som skiller sig
ud fra den grønne vækstøkonomi, først og fremmest, ved en fundamental kritik af den
nuværende økonomis vækstparadigme og et ønske om en radikal omstilling af
økonomien i en bæredygtig retning uden vækst. Disse løsninger findes i flere forskellige
varianter og går under navne som degrowth og steady state economy. Selvom målet for
disse løsninger ikke er totalt veldefineret, har de dog så meget tilfælles, at deres mål
kan siges at være noget i retning af:
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En mindre, ikke-voksende og social retfærdig økonomi, som ikke tager fra eller udleder til naturen
udover hvad denne hvert år kan reproducere og absorbere.
Da denne balancetilgang til makroøkonomien kan siges at være mindre
institutionaliseret, er det sværere at finde frem til højt institutionaliserede dokumenter,
der kan repræsentere denne tilgangs tankeliv. Til trods for dette er det dog muligt, at
finde bredt tilgængelige rapporter om dens indhold stillet til rådighed af vigtige aktører
indenfor dens vidtfavnende rammer. I det følgende vil indholdet af nogle af disse
rapporter blive gennemgået under forskellige overskrifter.

RIGDOM UDEN VÆKST

I 2009 udgav Sustainable Develeopment Commission rapporten Prosperity without
growth. I denne rapport forsøger forfatteren, Tim Jackson, at skildre problemerne og
dilemmaerne omkring den herskende makroøkonomi og samtidigt give nogle bud på
hvad en afløser for denne skal indeholde.
Hovedpointen i rapporten er, at økonomisk vækst er blevet en grundlæggende myte i
vores samfund, en myte vi klamrer os til og overlever på (Jackson 2009). Problemet er
nu, at denne myte ikke længere holder hvad mainstream økonomerne lover. Den har
ikke udryddet fattigdom, den truer økosystemerne med kollaps, og den er heller ikke i
stand til at levere fuld beskæftigelse [36]. Der er med andre ord brug for rigdom uden
vækst.
Beviserne for at økonomisk vækst indebærer store miljømæssige problemer og for dens
manglende evne til at løse ulighederne i verden har længe været til at føle på, men
med den globale finanskrise viste vækstøkonomien sig, selv i forbindelse med sine
kerneydelser stabilitet og sikre livsvilkår, som en fejlslagen strategi. I forbindelse med
finanskrisen blev det nemlig klart, at vækstimperativet var en af de bagvedliggende
årsager til de omfattende dereguleringer, som var medskyldige i finanssektorens
sammenbrud i 2008 [37]. Således kan man sige, at den makroøkonomiske vækstmodel
har afsløret sig selv ikke kun som miljømæssigt ubæredygtig men også som en
fejlslagen model for skabelse af rigdom og stabilitet [38].
Flere har forsøgt at skyde skylden for finanskrisen over på grådige enkeltindivider,
men i følge Jackson (2009) var årsagerne til finanskrisen systemiske og fremprovokeret
af vækstpolitik. Væksten har således fejlet både på det miljømæssige, sociale og
økonomiske område. Når oven i vækstens nuværende problematiske konsekvenser
lægges at verdens befolkning har udsigt til at vokse markant, bliver problemerne
selvfølgelig ikke mindre uoverskuelige [39].
Idéen er altså at ophæve den falske slutning mellem økonomisk vækst og stigende
rigdom og grundlægge en ny vision for rigdom uden vækst. Men hvad skal der til for
at skabe et samfunds rigdom? Dette er selvfølgelig det store spørgsmål, et spørgsmål
som må behandles, for at rigdom uden vækst kan blive mulig. Vigtigt er det dog, at
alle mennesker skal have lige muligheder for trivsel [40]. Disse muligheder er ikke
naturgivne og må findes gennem åben dialog, før de fastsættes politisk, men visse
elementer, som sundhed, uddannelse, tillid, sikkerhed, meningsfyldt arbejde og
demokratisk medindflydelse synes at være af særlig betydning [41].
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Hidtil har vækst været leverandør af flere af disse grundlæggende goder, men Jacksons
pointe er netop, at vækst ikke længere er garanti for disse, snarere er den ved at
underminere dem. Det store spørgsmål er nu, om disse goder kan bevares og styrkes
uden vækst. Her vil svaret lyde, at nok bliver det svært, og vi ved heller ikke hvordan
det skal gøres i alle detaljer, men det er den bedste mulighed vi har [42].
Det erkendes her, at en færdig model for en bæredygtig makroøkonomi ikke
foreligger, men det er dog muligt at fremsætte nogle idéer til udviklingen af en sådan
[43]. Her fastslås det, at de grundlæggende makroøkonomiske variable skal
genforhandles i en bæredygtig makroøkonomi. Da den nye tids store investeringer
kommer til at ligge i bæredygtig infrastruktur og andre fælles goder, vil der blive behov
for at genoverveje hvordan disse kan muliggøres gennem offentlig og privat
finansiering. Arbejdsproduktiviteten, som har den uheldige virkning at ekskludere
hænder fra arbejdsmarkedet, må ligesom profittanken, som er årsag til
produktivitetstanken, genforhandles. Men først og fremmest er det nødvendigt at
ophæve den unaturlige teoretiske adskillelse af økonomien fra sociale og miljømæssige
omstændigheder [44]. Den nye makroøkonomi er altså fundamentalt forskellig fra den
nuværende og åbner op for nye muligheder for rigdom i et mindre materialistisk
samfund [45].
I rapporten gives tolv punkter, som kan ses som vigtige skridt i retning af en
bæredygtig økonomi:
Punkt 1 anbefaler udviklingen af nye grundlæggende modelværktøjer til at arbejde med
økonomiens kernevariable og disses interaktion med økologiske variable (Jackson
2009:103).
Punkt 2 har både økonomisk genopretning og fremtidens bæredygtige økonomi som
mål. Gennem nødvendige investeringer i bæredygtig infrastruktur, så som vedvarende
energi og økosystemvedligeholdelse, skabes basis for en Keynesiansk inspireret
økonomisk genopretning men også for fremtidens bæredygtige infrastruktur (Jackson
2009:104).
Punkt 3 anbefaler reguleringen af den finansielle sektor, øget offentlig kontrol med
pengemængden, tilskyndelse til privat opsparing, for eksempel i sikre grønne nationale
eller lokale obligationer, og begrænsning af forbrugskredit (Jackson 2009:104).
Punkt 4 handler om måden vi måler og fører regnskab med økonomisk trivsel. Der er
brug for nye målemetoder til erstatning for BNP. Disse skal afdække både sociale,
økologiske og økonomiske faktorer (Jackson 2009:104).
Punkt 5 påpeger, at i en mindre økonomi, med lavere forbrug og produktion, vil der
være brug for nytænkning, når det drejer sig om at skabe stabilitet og livsgrundlag
gennem jobs til alle. Her foreslås det, at man skaber mulighed for at dele det arbejder
som er og derigennem forbedre balancen mellem arbejde og fritid (Jackson 2009:105).
Punkt 6 fastslår at indkomstulighed har mange negative effekter. Uligheden bør derfor
udjævnes. Dette kan blandt andet foregå gennem omlægning af indkomstskatter,
indførelse af minimum og maksimum lønniveauer og lige adgang til alle uddannelser
(Jackson 2009:105).
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Punkt 7 anbefaler udvikling af trivselsindikatorer. Her kunne man for eksempel måle
levealder, deltagelse i uddannelse, social velvære og tillid i lokalsamfundet. Disse
målinger skal foretages nationalt og sammenligne forskellige sociale grupper (Jackson
2009:105).
Punkt 8 handler om at styrke det lokale miljø som mennesker lever i. Dette kunne ske
gennem skabelse og beskyttelse af offentlige rum, styrkelse af lokale
bæredygtighedstiltag, begrænset bevægelighed af arbejdskraft, oplæring i grønne jobs,
beskyttelse af grønne områder og mere medbestemmelse over lokale processer
(Jackson 2009:105).
Punkt 9 giver forslag til hvordan forbrugerkultur kan vendes væk fra materialistisk
forbrug og statusræs. Dette kunne foregå gennem stærkere regulering af kommercielle
medier, styrkelse af offentlige medier, mere forbrugerbeskyttelse og bedre
handelsstandarder på områder som holdbarhed, bæredygtighed og fair trade (Jackson
2009:106).
Punkt 10 fremhæver behovet for klart at definere grænser for ressourceforbrug og
udledning. Blandt andet skal der indføres: gradvis faldende grænser for alle ikkevedvarende ressourcer, per capita grænser for udledninger og affald og
bæredygtighedsgrænser for udnyttelse af fornyelige ressourcer. Disse grænser skal
inkorporeres i den samlede makroøkonomiske model (Jackson 2009:106).
Punkt 11 fremhæver det vigtige i at omlægge skattelovgivningen fra at beskatte det
”gode” i økonomien til at beskatte det ”dårlige”. Det foreslås derfor, at skatten i højere
grad pålægges ressourceforbrug og udledninger til miljøet og lettes på indkomsten
(Jackson 2009:106).
Punkt 12 omhandler udviklingen i fattige lande. Det anerkendes, at denne er påkrævet,
men for at den kan foregå bæredygtigt foreslås en global teknologifond, som kan
investere i vedvarende energi, energieffektiviseringer, CO2-reduceringer samt
beskyttelse af skove og dyrearter (Jackson 2009:107).
Hermed er nogle grundlæggende tankegange for rigdom uden vækst blevet
præsenteret. I det følgende vil en løsning, som er i overensstemmelse med adskillige af
de ovenfor beskrevne opfattelser, blive præsenteret.

AFVÆKST
Selvom begrebet degrowth eller afvækst er forbundet med teoretiske koncepter af meget
ældre dato, er det som strategisk koncept og som betegnelse for en bevægelse meget
nyt [46]. Problemet, som angribes med dette begreb, er først og fremmest økonomiens
vækst ud over vitale miljømæssige grænser [47]. Disse grænser fremkommer blandt
andet som et resultat af termodynamikkens love [48]. Termodynamikkens anden lov
betyder at økonomiens metabolisme medfører højere entropisk output end input.
Denne proces er irreversibel, hvilket betyder, at disse processer ikke kan rulles tilbage.
Man kan altså ikke køre produktionen af en bil baglæns, så alle dens bestanddele
ender i den form og på de steder hvorfra de oprindeligt kom. Karrosseriet ender aldrig
som jernmalm i bjerget igen, plastikdelene bliver aldrig til fossilt materiale under
jorden igen, og energien brugt under produktionen vil for altid have en ny og mere
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uordnet form end før. Selv med avancerede genanvendelsesteknologier vil der ikke
være hundred procents genanvendelse, og der skal altid bruges energi i processen. På
denne måde forudsætter termodynamikken, at der altid vil være energiforbrug og
miljømæssige påvirkninger som følge af materiel produktion [49]. Hertil kommer at
der er naturgivne grænser for energieffektivitet [50].
I en verden med begrænsede ressourcer vil ovennævnte faktorer, før eller siden, sætte
uoverskridelige grænser for vækst. Selv med den højest mulige effektivisering og
genanvendelse vil der være energiforbrug og miljøpåvirkninger. Bliver økonomien ved
med at vokse, vil man til sidst nå grænserne for disse. Når hertil lægges de allerede
nævnte sociale problemer i forbindelse med vækst, bliver den naturlige konklusion at
afvækst er nødvendig. Men afvækst kan heller ikke vare evigt, der skal være et mål
med at skrumpe økonomien, og målet for degrowth er en steady state økonomi [51].
Det, som der grundlæggende er tale om her, er en afvækst i økonomien til en størrelse,
hvor produktion og forbrug er i balance med planetens økosystemer. Når den rette
størrelse af økonomien er opnået, er målet for degrowth nået, og tiden inde til en
steady state økonomi. Steady state økonomi vil blive nærmere behandlet i det følgende
afsnit.
Der synes at være to veje frem mod degrowth. Den hårde og den bløde. Den hårde vej
kan man, fra degrowth bevægelsens synspunkt, også kalde mainstream økonomiens vej
mod degrowth [52]. Det vil sige, forsæt med business as usual indtil økonomien bryder
helt sammen. Denne fremgangsmåde vil ikke være ønskværdig, idet den formentligt vil
medføre store miljøødelæggelser og massiv ustabilitet. Den bløde metode er at
degrowth vinder indpas i den politiske agenda og derigennem kan være med til at
starte en omstilling før kollaps bliver uundgåeligt. Der er imidlertid store forhindringer
for denne fremgangsmåde [53]. Mainstream økonomer, politikere, medier og andre
offentlige skikkelser har ikke meget mod på at gøre afvækstparoler til deres. Det er
derfor vigtigt for denne løsning, at markante offentlige skikkelser træder ud af
mainstream økonomiens holdningsgeledder og taler for en afvækst af økonomien.

STATIONÆR ØKONOMI

Idéen om en økonomi i en stationær tilstand er hverken ny eller kun fremsat af
ubetydelige teoretiske letvægtere, nej tanken er af ældre dato og tænkt af blandt andre
en sværvægter som John Stuart Mill [54]. Trods dette har tanken været nedsunket i en
lang tornerosesøvn, hvorfra den kun for relativt nyligt er vågnet til nyt liv. Således er
idéen først i forbindelse med den økologiske økonomis fremkomst blevet taget op til
genovervejelse og grundigere udvikling, og det er da også Herman Daly, en af den
økologiske økonomis grundlæggere, som må gives æren af udviklingen af denne
økonomiske tankegang kaldet steady state økonomi. Som navnet antyder, er det en
økonomi som, i modsætning til vækstøkonomien, skal befinde sig i en stabil tilstand.
Det vil sige en økonomi med en stabil global population og et forbrug af ressourcer
indenfor bæredygtigheds grænser, hvor maksimering af BNP erstattes af maksimering
af livskvalitet [55]. Konstant population er vigtig. Hvis populationen vokser i en steady
state økonomi, må ressourceforbruget per capita falde tilsvarende. Dette kan have
uhensigtsmæssige konsekvenser i form af sult og faldende livskvalitet.
Forbrug indenfor bæredygtighedsgrænser skal sikres gennem caps. I princippet skal der
sættes et loft for alle naturressourcer, som går ind i økonomien. Dette fastsætter en
årlig mængde af hver ressource, som må tages ind økonomiens kredsløb. Denne
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mængde deles op i kvoter, som fordeles mellem producenterne enten ved auktion eller
på anden måde. Efter samme princip lægges der caps på udledningerne.
Tanken om en steady state økonomi er, siden Daly’s relancering af begrebet, blevet
taget op af mange andre. Blandt andre organisationerne CASSE og Economic Justice
for All har arbejdet på at operationalisere steady state økonomi gennem konferencer
og rapporter. I deres optik kan steady state economy, i udgangspunktet, siges at have
fire kerneområder: bæredygtig størrelse, retfærdig fordeling, effektiv allokering og høj livskvalitet
[56].
Det første punkt, størrelsesorden, er allerede blevet behandlet. Det andet punkt, retfærdig
fordeling, handler om radikale ændringer af indkomstfordelingen. Således agiteres her
for både minimum og maksimum grænser for indkomst. Indkomst over et bestemt
niveau beskattes 100%, mens minimumsindkomst sikres gennem overførsler og
offentlig jobgaranti. Dette emne behandles yderligere i kapitel 14.
Markederne er et godt redskab til allokering og prissættelse men har ikke i nogen
fyldestgørende grad kunne korrigere allokeringen i forhold til begrænsede ressourcer
og miljøpåvirkning. I steady state økonomi skal der gøres brug af markedernes gode
egenskaber, men deres mindre heldige sider skal begrænses. Således er punkt tre,
effektiv allokering, ment som et bud om at tøjle markedskræfterne, så de tjener en effektiv
allokering ikke kun i økonomisk men også miljømæssig og social forstand.
Det sidste punkt, livskvalitet, berører blandt andet emner som helbred, trivsel og
fællesskaber, størrelser hvis udvikling BNP ikke måler. Der er således behov for at
måle økonomisk fremgang på nye måder, hvis livskvalitet for alle skal være et mål for
en økonomis succes.

SAMMENFATNING
Økonomi i balance er en økonomi, som ikke tager fra eller udleder til naturen udover
hvad denne har kapacitet til, og hvor befolkningsstørrelsen er på et stabilt niveau.
Samtidig er en sådan økonomi socialt retfærdig, hvilket vil sige, at uligheden er
begrænset gennem minimum- og maksimumindkomst, og der er lige adgang til
uddannelse og sundhedsydelser. Rigdom er i denne økonomi ikke kun defineret ved
monetær indkomst men også ved en lang række andre parametre. Eksempler på
sådanne kunne være økosystemernes velbefindende, tillid, levealder, glæde, lighed og
sundhed. En sådan økonomi skal opnås gennem en grundlæggende omlægning af
økonomien væk fra vækst, som blandt andet skal foregå ved indførelse af strenge
begrænsninger på input og output, markant omfordeling mellem rig og fattig, nye mål
for rigdom og effektiv beskatning på miljøområdet.

7. GREEN NEW DEAL

Begrebet green new deal dækker over flere forskellige tilgange til løsninger af de
verserende kriser på de økonomiske og miljømæssige områder. Både UNEP, UN
DESA, nef og EGP benytter sig af begrebet i forskellige rapporter. Da disse rapporter,
på flere vigtige punkter, adskiller sig fra hinanden, er det ikke hensigtsmæssigt at samle
dem under et. En opdeling i to kategorier vil derfor blive udviklet, men først en
minimal historisk indledning.
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Green new deal bygger videre på begrebet new deal, som er betegnelsen for den
økonomiske politik ført af USA’s præsident Roosevelt i løbet af 1930’erne for at
overkomme den store depression, som fulgte i kølvandet på børskrakket i New York i
1929. New deal var altså krisepolitik, og det er tydeligt at green new deal trækker på
dette element [57].
Der er ingen tvivl om, at samtlige green new deal versioner er bevidste om og spiller
på forbindelsen til new deal, men der er ganske stor forskel på hvor meget denne
sammenhæng understreges og forklares. Dette spænder lige fra blot at bruge ordet
green new deal uden nærmere forklaring (UN DESA 2009) til en relativt grundig
beskrivelse af new deal og hvorledes dens elementer går igen i green new deal (GND
Group 2008).
Der er altså allerede her forskel på de forskellige retninger men den afgørende forskel,
som de vil blive delt op efter, er deres forhold til den finansielle sektor. Der kan nemlig
spores to hovedretninger indenfor green new deal, hvor den ene plæderer, i tråd med
new deal, for en fundamental omstrukturering og regulering af den finansielle sektor,
mens den anden ikke kommer ind på den finansielle sektor som værende et problem i
sig selv.
I det følgende vil den første retning blive benævnt kritisk GND og den anden mainstream
GND. Den første retning fremsættes af nef og EGP, mens UNEP og UN DESA her
repræsenterer den anden. Mainstream GND kan ses som en umiddelbar forlængelse
af grøn vækstøkonomi, som ikke tilføjer ny vinkler til historien. Den vil derfor kun
blive behandlet yderst kortfattet i slutningen af dette kapitel.

KRITISK GND
Den kritiske GND er blandt andet formuleret af The Green New Deal Group under
nef og af EGP. Begge har et globalt mål med GND, men deres hovedfoki er, i første
omgang, henholdsvis den britiske og den europæiske økonomi. Der gøres i begge
udgaver flere steder opmærksom på, hvorledes de forskellige forslag kan og skal
udbredes og virke globalt. Dette gælder især reguleringen af grænseoverskridende
kapitalstrømme. Her følger en gennemgang af disse to versioner af kritisk GND.
THE GREEN NEW DEAL GROUP
Økonomien står overfor en trefoldig udfordring: følgerne af en kreditdrevet finansiel
krise, accelererende klimaforandringer og stigende oliepriser som følge af svindende
oliemængder. Der er tale om alvorlige kriser, og ligesom i 1930’erne er der brug for
radikale forandringer af det finansielle system, skattesystemet og nu også
energisystemerne for at rette op på problemerne.
Denne version af GND gør brug af alle tre hovedsøjler fra den oprindelige new deal:
skrap regulering af den finansielle sektor, skattereformer og massive offentlige
investeringer i infrastruktur og uddannelse af arbejdsstyrken. Denne GND version er
således bevidst om sin historiske sammenhæng med løsninger på tidligere kriser, og
det synes vigtigt at understrege forbindelsen til 1930’ernes new deal [58]. I det
følgende vil de tre søjler blive beskrevet nøjere.
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Regulering af den finansielle sektor
GND Group adresserer, som nævnt, tre hovedområder: den finansielle sektor,
klimaproblemet og energisektoren. De to sidste områder var ikke genstand for fokus
under new deal, men det var den finansielle sektor derimod i høj grad. Et af de første
tiltag under new deal var netop en omfattende regulering af aktiemarkedet, som
mentes at være skyld i det store sammenbrud i 1929. Ganske i tråd med dette anskues
den uregulerede finansielle sektor, af GND Group, som årsagen til den finansielle
krise i 2008 [59], og et vigtigt tiltag er derfor at regulere denne sektor inspireret af
tilgangen fra new deal [60].
Ureguleret pengeskabelse gennem kredit ses som en destruktiv kraft [61], mens den
reguleret kan være en kilde til rigdom og social retfærdighed. Pengeskabelsen skal
derfor tæmmes og gøres til tjener for økonomien. Et af midlerne til dette er en meget
strammere kontrol med pengeskabelsen [62], hvor kredit kanaliseres i en bæredygtig
retning og begrænses kraftigt på andre områder. Kontrollen med kreditgivningen skal
være med til at sørge for, at den kredit der ydes lever op til demokratiske og
miljømæssige mål og standarder, og samtidig skal den dæmme op for inflation ved at
begrænse mængden af udlån til forbrug og ikke-bæredygtige projekter. Det præciseres
ikke i rapporten hvordan en sådan kreditstyring skal foregå i praksis.
Samtidig foreslås en tvangsopsplitning af store pengeinstitutter og finansgrupper, i
enheder der er små nok, til at offentligheden kan lade dem gå konkurs, uden at det
truer hele det finansielle system [63]. I tilknytning til dette anbefales det at bankerne
deles op, således at almindelig bankvirksomhed adskilles fra mere spekulative
investeringsforetagender i uafhængige virksomheder.
Et andet vigtigt tiltag er kapitalkontrol og skat på finansielle transaktioner [64].
Kapitalkontrol indebærer kontrol med kapitalstrømme på tværs af grænserne og giver
grundlag for effektiv beskatning af finansielle transaktioner. Kontrollen skal endvidere
give demokratiske regeringer mulighed for at bestemme over kapitalstrømme, hvilket
vil være med til at sikre at hjemlig opsparing bliver til gavn for hjemlige forhold [65].
Som svar på indvendingen om at kapitalkontrol kun kan fungere under internationale
aftaler påpeges det, at de enkelte lande allerede nu besidder højteknologiske redskaber
til sporing af hvidvask af penge, og at disse uden videre kan bringes i anvendelse til
bredere kontrol. Som et underbyggende redskab for dette kunne alle kapitalbevægelser
udenfor kontrol ved lov erklæres ugyldige.
Yderligere foreslås en grundig offentlig gennemgang af de forskellige afledte finansielle
instrumenter på markedet med henblik på at tynde ud i disse og kun lade de sunde
blive tilbage [66].
Som konklusionen på dette afsnit om finansiel regulering kan det fremhæves at øvelsen
i store træk går ud på at tæmme og begrænse den finansielle sektor og skabelsen af
penge gennem kredit. Samtidig skal sektoren omstilles til at tjene bæredygtig
udvikling, hvor bæredygtige tiltag favoriseres med lavere renter og bedre adgang til
kredit. Reguleringen skal således foregå ved opsplitning af pengeinstitutter, udtynding
i finansielle afledte instrumenter, kreditdiskriminering, skat på finansielle transaktioner
og kapitalkontrol.
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Ændring af skattesystemet
Det store problem i skattemæssig sammenhæng er internationale firmaers
skatteoptimering gennem grænseoverskridende kapitalbevægelser og placering af
profit i skattely. Det drejer sig altså om at finde frem til midler til at undgå, at penge
tjent i hjemlandet forlader landet uden først at være blevet beskattet [67]. Dette er ikke
nogen nem opgave, og det fremhæves at den skal løses gennem internationalt
samarbejde [68].
Det er vigtigt, at internationalt opererende firmaers muligheder for skatteoptimering
begrænses gennem forskellig tiltag som: ændrede fradragsregler, internationalt
samarbejde, fleksibel lovgivning og gennemskuelighed gennem nye bogføringsregler
blandt andet med henblik på eliminering af udnyttelse af skattely [69].
Klimaændringer, energi og omstilling
De store problemer udover den finansielle sektor, som skal tackles i kritisk GND, er
klimaforandringer og det såkaldte peak oil. Disse to problemer adresseres gennem en
radikal og omfattende omstilling af hele energisektoren.
De estimerede konsekvenser af klimaforandringerne er ganske veldokumenterede,
men her understreges det at disse konsekvenser er ligeså alvorlige som, og ofte meget
lig, konsekvenserne af krig, som smadrer økonomier, skaber flygtninge og fører til tab
af liv [70].
Med hensyn til peak oil beskrives situationen således at udbud ikke kan blive ved med
at møde efterspørgslen meget længere, og at de som mener at peak oil allerede er
indtruffet har ret [71]. Der er således brug for en omstilling til vedvarende energi
både for økonomiens og miljøets skyld. Omstillingen indebærer en enorm satsning på
energieffektiviseringer i boligmassen og udbygningen af de vedvarende
energiteknologier [72]. Dette vil kræve en hasteindsats på minimum 50 milliarder
pund om året. Omstillingen vil efter planen føre til hundrede tusinder af nye højt- og
lavtuddannede jobs i Storbritannien. Dette skøn baseres på erfaringer fra udviklingen i
den tyske sektor for bæredygtig energi.
Udover denne omstilling foreslås kraftig beskatning af olie og gasselskabers profit.
Dette skal være med til at få omstillingen til at glide hurtigere ved at gøre olie og gas
dyrere [73]. Dette tiltag skal være med til at levere finansieringen af GND og
sikkerhedsnet for de som er sårbare overfor stigende priser på fossilt brændstof. Der er
her tale om prisbaserede redskaber som skatter og kvoter på fossilt brændstof og CO2udledning med efterfølgende fordeling til lindring for særligt ramte grupper.
Det understreges endvidere, at videnskaben og teknologierne, der kan revolutionere
energi og transportsektoren, faktisk er på plads, men finansieringen der kan drive dem
frem udbredelse i tilstrækkelig størrelse ikke er til stede endnu.
EGP
GND, som den fremsættes af De Grønne, har mange fællestræk med GND Groups
version, men det kan alligevel være nyttigt af fremhæve visse supplerende aspekter.

44

Indikatorer
Et vigtigt element i de grønnes GND, som ikke fremhæves hos GND Group, er
brugen og udviklingen af nye indikatorer. Der tales om fire vigtige fokusområder for
nye indikatorer: 1. grænser for menneskelig brug og påvirkning af naturen. 2. en
afløser for BNP. 3. menneskelig trivsel. 4. ulighed.
Til det første område nævnes indikatoren det økologiske fodspor som en mulighed [74], og
som afløser for BNP skal der anvendes en eller anden ny form for monetær indikator.
En sådan indikator er stadig nødvendig, eftersom økonomien fortsat vil være baseret
på monetære transaktioner [75]. Den menneskelige trivselsindikator skal samle mål for
flere størrelser som beskæftigelse, adgang til sundhedsydelser og uddannelse, materiel
levestandard, fattigdom, politisk medvirken, glæde og sociale relationer [76]. Det
foreslås at disse dimensioner kan sammenfattes i en samlet indikator eller præsenteres
som et slags instrumentbræt, alt efter hvad man ønsker at bruge dem til .
Med hensyn til ulighed påpeges det at en indikator for dette stadig ikke er udviklet. En
sådan indikator skal summere forskellige sociale, geografiske og kønsmæssige
uligheder.
Det anbefales endvidere at alle disse nye indikatorer bliver simple nok til udgøre klare
kommunikationsredskaber.
Den finansielle sektor
Ganske som GND Group anser de grønne også inddæmningen af og kontrollen med
finanssektoren som en vigtig del af GND [77]. Her følger en oversigt over de vigtigste
tiltag foreslået i denne bestræbelse.
For at undgå systemic risk foreslås det at too-big-to-fail og too-interconnected to fail
strukturer elimineres. Dette er tiltag som formentligt vil kræve tvangsopsplitning og
afvikling af komplicerede ejerskabsforhold.
For atter at bringe den finansielle sektor i balance med de realøkonomiske forhold
foreslås en række stramme kapitalkrav, som kan medvirke til at fjerne tilskyndelsen til
overdreven risiko og flytte fokus over på bankvirksomhed rettet mod realøkonomiske
behov [78]. Ud over dette foreslås det at bonusordninger bør begrænses kraftigt.
Med hensyn til finansielle transaktioner foreslås indførelsen af en global skat på disse,
og hvis dette ikke er muligt, i det mindste i euro-zonen [79]. Indførelsen af en sådan
skat diskuteres i øjeblikket i EU-regi.
Listen over forslag til regulering af banksektoren er temmelig omfattende og rummer,
ud over de allerede nævnte, også forslag om nye krav til regnskab og bogføring [80],
regulering af hedgefondes aktiviteter, bekæmpelse af skattely i Europa [81], indførelse
af et alarmsystem med henblik på undgåelse af systemic risk [82] og indførelse af et
europæisk center for testning af finansiel service med henblik på ulovliggørelse af
særligt skadelige instrumenter [83]. For at underbygge disse tiltag anbefales
oprettelsen af en europæisk overvågningsenhed til deres håndhævelse [84].
Endelig opfordres til styrkelse af de allerede eksisterende netværk af alternative
såkaldte etiske banker [85]. Dette skal ske for at støtte allerede eksisterende veje til
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finansiering af bæredygtige initiativer med realøkonomisk relevans frem for
spekulative kasinoer.
Skat, gæld og investeringer
I det foregående er der blevet fokuseret på indikatorer og regulering af den finansielle
sektor. Skulle de grønnes green new del ydes fuld retfærdighed, burde en række andre
indsatsområder også fremhæves. To af disse områder er skat og investeringer i
bæredygtighed.
Med hensyn til offentlig gæld og skat gøres der opmærksom på at offentlig gæld fører
til en uhensigtsmæssig fordeling, som favoriserer de rigeste. Dette sker fordi det
offentlige låner penge til sine aktiviteter gennem udstedelse af obligationer i stedet for
at inddrage dem gennem højere skatter. Obligationer købes i reglen af den rigere del
af befolkningen, og afdrag og renter på disse lån betales af den samlede skattepulje,
hvilket begrænser mulighederne for en fordeling til fordel for de fattigste [86].
Blandt andet på grund af denne uretfærdige fordelingsmekanisme, men også af hensyn
til staternes fremtidige muligheder for investeringer i bæredygtig udvikling, anbefales
en mere progressiv skat med særlig fokus på miljøbeskatning. Det anbefales at
lavindkomstgrupper kompenseres i forhold til miljøskatter og at kapital som anbringes
i særlige bæredygtighedsfonde kan modtage skattefordele.
Der gives også adskillige forslag til finansiering af GND, heriblandt brug af EU-fonde,
de nævnte skattereformer men også brug af den europæiske investeringsbank [87].
Endelig lægges der også vægt på genetablering af international balance med fokus på
ulighed mellem rige og fattige lande.
SAMMENFATNING
Kritisk GND er et forsøg på at vende den økonomiske krisesituation efter 2008 til en
ny og positiv udvikling. Ved samtidig at adressere kriserne i forbindelse med det
finansielle system og klimaforandringerne stræbes efter at løse nogle vigtige problemer
både på det økonomiske og det miljømæssige område. De vigtigste elementer i kritisk
GND er regulering af finanssektoren, investeringer i vedvarende energi og
skatteomlægninger.
Den vigtigste forskel mellem GND Groups og De Grønnes versioner af kritisk GND
er forholdet til vækst. GND Group er stort set tavs om emnet, mens De Grønne er
ivrige efter at skabe vækst men ud fra nye forståelser af hvad vækst og fremgang
egentlig skal betyde. Således plæderer de for at redefinere hvad der menes med
økonomisk vækst og fremgang.

MAINSTREAM GREEN NEW DEAL

Når green new deal begrebet bruges indenfor grøn vækstøkonomi, kan det betragtes
som en måde at kommunikere bestemte dele af den overordnede grønne
vækstøkonomis strategier på. Dette gælder i særlig grad for planer for offentlige
investeringer i grøn infrastruktur, såsom vedvarende energi, med henblik på en samlet
løsning af klima-, energi- og arbejdsløshedsproblemerne. Både UNEP og UN DESA
har udformet rapporter om green new deal, og begge lægger sig i strømmen af det
generelle indhold i grøn vækstøkonomi.
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UN DESA’s udgave af GND er dog væsentligt mere begrænset end versionen fra
UNEP, idet den udelukkende fokuserer på problemet med dyrere fossilt brændstof og
på hvordan man, gennem et big push, kan fremme bæredygtig energi til glæde for
klimaet [88].
UNEP’s version er bredere og satser således på tre hovedområder: at revitalisere
verdensøkonomien, bevare og skabe jobs og beskytte sårbare grupper. Ydermere skal
den arbejde for en bæredygtig og inkluderende økonomi og stræbe efter at bekæmpe
ekstrem fattigdom [89].

8. NYE ROLLER FOR VÆKST

Når jeg betragter udbuddet af sammenhængende økonomiske løsninger, får jeg
fornemmelsen af et temmelig ensformigt landskab. Det er som om løsningerne samler
sig til to markante bjergtoppe i hver sit verdenshjørne. Disse to bjerge repræsenterer
hver sin løsning på vækstdilemmaet: bæredygtig vækst og rigdom uden vækst. På det ene
bjerg står væksttilhængerne OECD og UNEP med deres grønne vækstøkonomi, og på
det andet står nef, CASSE og andre med forskellige afvækstløsninger.
Dette kan godt virke uhensigtsmæssigt. På den ene side har man nogle løsninger, som
ligger tæt op af en traditionel mainstream-økonomisk tankegang, og som kan kritiseres
for ikke at tage et opgør med systemet men i stedet satse på forgrønnelse af det
eksisterende. På den anden side findes nogle løsninger, som kræver radikale ændringer
af systemet på et væld af områder. Begge typer af løsninger kan beskyldes for at være
urealistiske med hensyn til at opnå deres mål om en bæredygtig økonomi, den første
fordi den ikke har indset de fundamentale problemer i vækst, den anden fordi den
ligger meget langt fra business as usual og ville kræve nogle yderst radikale
beslutninger for at blive gennemført, beslutninger som ikke synes at vække megen
genklang blandt politikere eller i den brede befolkning.
Det synes derfor relevant at lede efter en mellemposition, nogle studier eller
tankegange, som kan åbne op for et rum hvor de to yderpoler kommer i dialog og
smelter sammen. I dette afsnit vil tendenser, som kunne siges at ligge i denne kategori,
blive forsøgt fremstillet.

NYE OPFATTELSER AF VÆKST
Det er muligt, flere steder i de udvalgte rapporter, at finde udtalelser, både fra
repræsentanter for grøn vækstøkonomi og økonomi i balance, som indikerer et nybrud
i opfattelsen af hvad vækst egentlig skal betyde i fremtiden.
OECD taler om at redefinere hvad vi mener med fremgang, underforstået at vi hidtil
har sat BNP-vækst lig med fremgang. En redefinering af fremgang betyder også at
finde ny metoder til at måle denne [90]. Dette kan forstås som en anerkendelse af
behovet for nye økonomiske indikatorer som erstatning for eller supplement til BNP.
Holdningen til behovet for nye vækstindikatorer kommer også til udtryk hos De
Grønne [91]. De Grønne er på mange måder et godt eksempel på en aktør, som kan
siges at ligge i en position mellem grøn vækstøkonomi og økonomi i balance. Hos de
grønne kan man ikke læse om problemer med økonomiens størrelse eller opfordringer
til decideret afvækst. Nej løsningen ligger snarere, ligesom i grøn vækstøkonomi, i
afkobling end i afvækst. De Grønne ligger i den henseende tættere på grøn
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vækstøkonomi end på økonomi i balance. Der hvor de to afviger fra hinanden er i
understregningen af nødvendigheden af en redefinering af begrebet vækst og en
radikal regulering af finanssektoren.
I balanceøkonomiens lejr er der ikke levnet meget håb for fortsat økonomisk vækst.
Grundet retningens klare syn på økonomiens størrelse som værende et problem, som
ikke kan løses ved afkobling, men som må adresseres gennem afvækst, er det oplagt at
økonomisk vækst i fremtiden vil betyde noget radikalt anderledes end det gør i dag.
Således lægges vægt på at fremtidens vækst ikke skal finde sted i den indkomstgivende
del af økonomien men i den uformelle del af økonomien, som består i aktiviteter,
evner og ressourcer som ikke tælles med i BNP [92].
Disse idéer om redefinering af vækst dukker også op flere steder i den offentlige debat.
Minter (2012) taler for eksempel om omvæskt frem for vækst eller afvækst. Der er i
denne tilgang brug for at se mere organisk på økonomien. I naturen er der hele tiden
ting som visner og andre som vokser. Nogle ting i økonomien må bliver mindre, mens
andre gerne må vokse. Her tænkes især på grøn omstilling, service og
oplevelsesøkonomien som områder hvor vækst stadig er hensigtsmæssigt (Minter
2012).
Til sidst skal det nævnes, at der flere steder indenfor økonomi i balance optræder en
tanke om, at fattige nationer har brug for økonomisk udvikling og vækst, for at deres
befolkninger kan løftes ud af fattigdom, sult og mistrivsel (Victor, Rosenbluth 2007,
Jackson 2009). Dette skal blandt andet gøres muligt ved at verdens rige nationer, som
alligevel ikke opnår øget trivsel ved mere vækst, giver afkald på vækst, for derigennem
at frigive ressourcer til at fattige nationer kan opnå denne. Denne tanke kan også ses
som en ny rolle for vækst. Fra at være et evigt gyldigt generelt princip bliver det til
noget visse lande i særlige tilfælde og perioder kan have brug for, mens andre ikke
stræber efter det.

KRITIK AF BNP
I de forskellige citater om behovet for nye måder at måle fremskridt på ligger en kritik
af BNP. Brugen af BNP som mål for økonomisk vækst kritiseres stort set af alle aktører
i denne undersøgelse lige fra OECD til CASSE.
Det er formentlig velkendt at aktører som agiterer for en økonomi i balance længe har
kritiseret BNP, men at også den grønne vækstøkonomis fortalere gør det er måske
mere overraskende.
OECD fremhæver, at BNP stadig er en vigtig økonomisk indikator men anerkender,
at den er ude af stand til at gøre rede for nedslidning af naturkapital og sociale
forhold, som kan antages at bidrage til et samfunds velstand. Det anerkendes derfor at
der er brug for nye økonomiske indikatorer, som kan medregne sådanne sociale og
miljømæssige effekter.
Hos UNEP er man også bevidst om problemerne ved BNP. Det anerkendes at
økonomien er afhængig af naturkapitalen i form af ressourcer og økosystemydelser og
at BNP giver et forvrænget billede af økonomisk performance, fordi den ikke
medregner nedbrydning af denne kapital (UNEP 2011a). Derfor anbefaler UNEP at
nedslidning af naturkapital inkorporeres i nationalregnskaberne, en anbefaling som
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FN arbejder med at realisere gennem arbejdet med the System of Environmental and
Economical Accounting (UNEP 2011a).
Det skal dog nævnes at kritikken af BNP ikke er højt rangerende i grøn vækstøkonomis
rapporter, og det er tankevækkende at UNEP flere steder sammenligner sine
modelresultater med business as usual scenarier ved at sammenligne BNP for begge
scenarier. Her udpeges grønne vækstscenarier, ironisk nok, som de mest succesfulde,
netop fordi de giver højere BNP.

RESIDUALBESTEMT BNP
I Victor & Rosenbluths (2007) LowGrow-model, som vil blive omtalt nærmere senere,
findes en tilgang til økonomisk vækst, hvor BNP er residualbestemt. Dette betyder at
der defineres en række variable, som man betragter som de vigtige. Disse er blandt
andre ledighed, fattigdom, CO2-udledning og offentlig gæld. I stedet for at fokusere
på BNP-vækst lader man BNP udvikle sig som et residual af disse variable. Hvis der
kan opnås hensigtsmæssige værdier for de vigtige variable, samtidig med at BNP
falder, er dette således ikke noget problem.
Denne tilgang til vækst indebærer at vækst i BNP bliver irrelevant. Det som er vigtigt
er nogle helt andre variable. Hvis man vil løse arbejdsløshedsproblemet, hvorfor så
ikke bare forsøge at løse det direkte i stedet for at fremme BNP-vækst. Denne tilgang
åbner op for nye måder at definerer vækst på. Når BNP-vækst i sig selv ikke længere er
interessant, er der mulighed for at tænke nye tanker, om hvad vækst egentlig skal
betyde i en bæredygtig økonomi.
Sammenfattende på dette afsnit kan det noteres at BNP-kritik, forslag til nye
vækstindikatorer og idéen om residualbestemt BNP kan siges at udgøre eksempler på
nye roller for vækst i fremtiden. Dette kan være med til at variere landskabet mellem
de to yderpunkter vækst og afvælst og åbne op for nye retninger for fremtidens
økonomi.

9. DISKUSSION: GRØN VÆKSTØKONOMI

I det følgende vil nogle vigtige emner i forbindelse med grøn vækstøkonomi blive
diskuteret. De forskellige løsningsforslag vil blive forsøgt behandlet i forhold til den
nuværende økonomiske situation.

TEORETISK BAGGRUND
Ved en nærmere studie af den grønne vækstøkonomis løsninger står det klart, at de i
høj grad trækker på den neoklassiske syntese og miljøøkonomiens værktøjskasse. Det
neoklassiske element kommer til syne i løsningernes vækstfokuserede og
markedsorienterede tilgang. Det keynesianske aspekt kommer til syne i fokus på vækst,
offentlige investeringer og regulering. Endelig kommer miljøøkonomien til udtryk i
løsningernes anbefalinger af prisbaserede instrumenter, udvikling af veldefinerede
ejendomsregimer på naturområdet og prissætning af naturens ydelser.
Ikke mange steder i den grønne vækstøkonomi finder man tendenser til et egentlig
opgør med nogle af den neoklassiske synteses tankegange. Hele tankegodset er i høj
grad bevaret. Grundtanken er stadig markedsbaseret og offentligt stimuleret vækst
men nu med miljømæssig bæredygtighed som en vigtig dimension. Dette betyder
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selvfølgelig et vist opgør med tidligere tiders tankegange, et opgør som også kommer
til syne i forsøget på at opgøre naturkapitalens ydelser i priser. Problemet med denne
tilgang er imidlertid, at den ikke ser naturens ydelser som noget af værdi i sig selv.
Dermed kan naturens ydelser undergraves, så længe der findes økonomisk rentable
substitutionsmuligheder.
Grøn vækstøkonomis mest udtalte opgør med mainstream findes i kritikken af BNP.
Her siges det flere steder tydeligt at BNP giver et forvrænget billede, som skal
suppleres af andre indikatorer. Udover dette er der ikke på noget sted en decideret
afmontering af den neoklassiske synteses grundantagelser, det nye ligger snarere i,
inden for syntesens rammer, at finde på nye måder at producere bæredygtigt, nye
måder at måle fremgang og vækst, nye innovative investeringsformer og teknologier
og en massiv omstilling til vedvarende energiformer. Herigennem skal der skabes
vækst, arbejdspladser og naturkapitalbevarelse. Man tænker sig således stadig en vækst
baseret på offentligt og privat forbrug men nu med grønt som præfix til ethvert allerede
kendt begreb: grøn vækst, grønne investeringer, grønt forbrug, grøn produktion og
grøn energi.

INTERNE FORSKELLE

Til trods for at løsningerne under betegnelsen grøn vækstøkonomi er samstemmende
på de fleste områder, kan der alligevel godt skelnes lidt imellem de forskellige hatte
under fanen. I dette afsnit vil dette blive forsøgt.
Som nævnt består grøn vækst økonomi egentlig af tre koncepter: green growth, green
economy og green new deal. Green growth er OECD’s varemærke for en ny grøn
økonomi, green economy er UNEP’s betegnelse for det samme, mens de begge, og
mange andre, benytter begrebet green new deal om en stimulusbaseret omstilling til
bæredygtig vækst inspireret af Roosevelts new deal politik fra trediverne.
Eftersom OECD er en organisation for økonomisk samarbejde og udvikling og UNEP
er en miljøorganisation, skulle man tro, at der ville være ganske betydelige divergenser
imellem deres respektive verdenssyn og anbefalinger. Ikke mindst når man tænker på
at OECD er en organisation for fortrinsvis rige lande, mens UNEP er en del af FN
systemet, som omfatter alle lande. Dette kan imidlertid ikke påstås at være tilfældet. I
hvert tilfælde ikke når sammenligningen sker mellem disse to organisationers
rapporter om økonomi.
Dog kan man i deres respektive betegnelser for en grøn økonomi se en ikke ubetydelig
forskel. OECD har vækst med i sin betegnelse green growth, mens dette ikke er
tilfældet med UNEP’s green economy.
Denne diskrepans går igen i de to organisationers respektive definitioner af en grøn
økonomi.
“Green growth means fostering economic growth and development while ensuring that natural assets
continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies” (OECD
2011c:1).
“For UNEP, a “green economy” can be defined as a system of economic activities related to the
production, distribution and consumption of goods and services that result in improved human well50

being over the long term, while not exposing future generations to significant environmental risks or
ecological scarcities” (UNEP 2009a:2).
Her kan det bemærkes at ordet vækst ikke optræder i UNEP’s definition men gør det i
OECD’s. Det fremgår dog tydeligt ved en gennemlæsning af UNEP’s rapporter om
emnet, at holdningen er ganske klar i forhold til vækst. Green economy er en
vækstøkonomi.
Kigger man lidt nærmere på de to organisationers definitioner, vil man også opdage
en anden forskel. OECD understreger at bevarelsen af naturens goder og ydelser skal
ske med henblik på vores trivsel, mens UNEP også inkluderer fremtidens generationer i
sine hensyn. Når det endvidere tages i betragtning at OECD er en organisation af rige
nationer, får dette vores en særlig klang. Dette inklinerer mod den konklusion at
UNEP’s tilgang er mere langsigtet, international og forsigtig, idet hensynet til
fremtidens generationer kræver inddragelsen af betydelige tidshorisonter og en vis
portion konservatisme i beslutningsprocesserne.
Man kan i definitionerne endvidere spore de to organisationers historiske arv. Hos
OECD er man tro mod udgangspunktet udvikling, som indtil nu er opnået gennem
vækst, mens man hos UNEP kan spore ånden fra FN-systemets egen definition af
bæredygtig udvikling, som netop indeholder elementet med nutidig trivsel uden at sætte
fremtidige generationers trivsel over styr. I forlængelse af emnet udvikling kunne det
være oplagt at forestille sig, at løsningerne havde gjort sig nogle tanker om vækst som
noget det kun giver mening i fattige lande og ikke for rige højtudviklede lande. Dette
synes imidlertid ikke at være tilfældet. Som jeg læser rapporterne anbefaler de grøn
vækst i alle lande.
Velvidende at følgende påstand er baseret på en skønsmæssig vurdering af de
forskellige rapporters ordvalg og kommunikationsform, vil jeg hævde at de to
organisationers forskelligheder også giver sig udslag i deres rapporter. Hos OECD er
der en tendens til i højere grad at se miljøet som et instrument for økonomien til
opnåelsen af trivsel, hvor man hos UNEP fornemmer en mere jævnbyrdig tilgang, dog
uden at naturen ligefrem bliver tildelt en værdi i sig selv. Det er endvidere som om
arven fra mainstream går tydeligere igennem i OECD’s rapporter, hvor blandt andet
begrebet marked er mere dominerende. OECD lægger vægt på at omstilling til grøn
vækst er markedsbaseret, hvorimod UNEP understreger at omstillingen er relevant for
alle typer økonomier både statsstyrede og markedsbaserede (UNEP 2011a:iv).
Som en konklusion på denne lille undersøgelse af forskellene på de forskellige
løsninger under grøn vækstøkonomi kan det siges, at der er forskelle, men det er stadig
hvad man kunne kalde narrative nuanceforskelle indenfor den samme diskurs.

GRØN VÆKST

Der tales hist og her i rapporterne for grøn vækstøkonomi om at redefinere, hvad der
menes med vækst og måden den måles på. Til trods for dette findes der intet steds en
mere velbeskrevet vision for hvad denne redefinerede vækst skal bestå i. Der anbefales
et stort antal indikatorer og mål for adskillige forhold indenfor miljø, økonomi og
sociale faktorer, men der gives ikke et klart bud på hvordan disse skal spille sammen i
et nyt mål for vækst. Der er dog ikke tvivl om at denne vækst er en eller anden form
for økonomisk vækst. Man forestiller sig altså at økonomien stadig skal ekspandere, og
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ofte taler man om denne ekspansion i termer af BNP til trods for egen kritik af dette
mål. Der kan derfor, ved læsning af de forskellige rapporter, opstå en fornemmelse af
at den vækst der promoveres er temmelig tæt på vækst i almindelig mainstream
økonomisk forstand.
Det synes derfor rimeligt at påstå at grøn vækstøkonomi hovedsageligt satser på
klassisk økonomisk vækst afkoblet fra skadelige miljøpåvirkninger. Dette åbner op for
en kritik fra blandt andre de økologiske økonomer. Daly & Townsend (1993) kalder
grøn vækst for et oxymoron, et begreb som indeholder to modsatte betydninger. Grøn
og vækst er i denne optik to uforenelige størrelser. Denne holdning skyldes en
fundamental skepsis overfor afkobling mellem vækst og miljøpåvirkning.
Kritikkerne af afkoblingsløsningen vil hævde at det er svært nok at skabe afkobling i en
økonomi af konstant størrelse, især når den allerede er for stor, men i en økonomi som
stadigt vokser er idéen om afkobling blot en komfortabel illusion. Dette skyldes at
konceptet er oppe imod fundamentale lovmæssigheder. Her er det især
termodynamikken, som sætter en kæp i hjulet. Ifølge termodynamikkens love vil der
altid være affaldsprodukter i forbindelse med produktion, og det vil aldrig blive muligt
at opnå fuld genanvendelse (Turner et al. 1994). Således vil en fortsat voksende
økonomi, lige meget hvor grøn den er, før eller siden overskride sine
bæredygtighedsgrænser. Økonomien må derfor, i følge kritikerne af vækst, finde en
størrelsesorden, hvor de ressourcer som skydes ind og de affaldsprodukter som
kommer ud er i balance med planetens regenerative kapacitet.
Denne problematik omkring økonomiens størrelsesorden finder intet steds vej til
siderne i de mange rapporter om grøn vækstøkonomi. Her satses der på genbrug,
recirkulering, ressourceeffektivisering og substituering. Set fra den økologiske
økonomis synspunkt er disse tiltag alle nødvendige men ikke tilstrækkelige for
opnåelsen af en bæredygtig økonomi. Økonomien skal blive mindre, for at den kan
blive bæredygtig. Økonomiens størrelse kan derfor siges at være et blindt punkt i den
grønne vækstøkonomis fortælling om en fremtidig økonomi. En udeladelse som kan
hævdes at gøre denne fortælling utroværdig.
DEN GRØNNE VÆKSTMOTOR
Det synes rimeligt at hævde at den grønne vækstøkonomi ikke vil ombygge
vækstmotoren fundamentalt. Den vil snarere hælde et nyt og grønnere brændstof i
maskinen og forsøge at få den til at køre længere på literen. På denne måde kan der
etableres en analogi mellem den ”grønne” benzinbil og den ”grønne” vækstøkonomi.
Selvom brændstoffet til en benzinbil tilføres en vis procentdel biobrændsel og bygges
så den kan køre længere på literen, er det stadig ikke en bil som på nogen måde kan
hævdes at være miljøvenlig. Den er bare, i bedste fald, mindre miljøskadelig end så
mange andre biler. Det samme kan siges om den grønne vækstøkonomi, hvor graden
af bæredygtighed afhænger af hvor grønt det lykkes at gøre vækstmotorens brændstof
og af denne motors effektivitet. Der er derfor fare for at en grøn vækstøkonomi blot
bliver mindre miljøskadelig end en brun uden i sig selv på nogen måde at være
miljømæssigt bæredygtig.
Der er i grøn vækstøkonomi ikke fokus på ændringer af grundlæggende mekanismer i
vækstmotoren. Der stilles således ikke spørgsmålstegn ved forbruget som drivende
kraft i væksten. Forbruget skal bare gøres grønnere, og det samme gælder
52

produktionen. Det vil sige at den grundlæggende forbrugs- og produktionsdynamik
skal bevares, hvilket igen tyder på et manglende opgør med mainstream. Et sådant
opgør ville kræve et fald i forbrug og produktion muliggjort ved gennemgribende
strukturændringer.
Tanken om en forbrugs- og produktionsdrevet konkurrenceøkonomi styret af
markedsmekanismer er altså stadig grundlæggende i grøn vækstøkonomi, men der
synes at være omstændigheder som kan betyde ændringer i vækstmotoren. Dette
vedrører for eksempel den vigtige falske antagelse i vækstmotormodellen om lave
priser på fossilt brændstof. Denne antagelse vil ikke kunne opretholdes i en grøn
vækstøkonomi, som skal baseres på vedvarende energikilder. Vil det, i en
omstillingsfase og i en økonomi baseret på vedvarende energikilder, være muligt at
bevare nuværende høje automatisering i for eksempel landbruget og skovbruget, eller
går økonomien en tid i møde, hvor flere hænder vil blive nødvendige i vigtige
produktionssektorer? Dette synes at afhænge af, om man investerer hurtigt nok, til at
nye produktionsteknologier baseret på andre kilder er klar, når olien slipper op.
En diskussion af prisudviklingen på vigtige ressourcer som energi kunne, ud fra denne
betragtning, godt have fået større fokus i rapporterne. Det siges dog klart at vi må
forvente stadigt stigende priser på fossilt brændstof, hvilket i sig selv vil få den relative
pris på bæredygtig energi til at falde. Ydermere skal denne tendens forstærkes gennem
omlægninger af subsidier og effektiviseringer indenfor vedvarende energi. Spørgsmålet
er nu, om det er realistisk at forestille sig priser på vedvarende energi og teknologiske
betingelser, som kan matche tidligere tiders billige olie og derigennem erstatte
vækstmotoren falske antagelse om billig energi og bevare vækstmotorens kørsel som
tidligere.
Samtidig vil det kræve en dramatisk teknisk omstilling, hvis produktionen skal baseres
på vedvarende energikilder. Dette vil kræve en stor omlægning fra teknologier baseret
på fossile brændsler til teknologi baseret på vedvarende kilder. Denne omstilling er i
gang, men går den hurtigt nok? Og er der tilstrækkeligt med investeringer til at
vækstvisionen kan bevares og bæredygtighed opnås?
Denne problematik behandles af Jackson (2009), når han referere til d’Alesandro et al.
(2008). ”Hvis vi investerer for langsomt løber vi tør for ressourcer før alternativerne er på plads,
priserne på fossilt brændstof eksploderer og økonomien bryder sammen. Hvis vi investerer for hurtigt, er
der en risiko for at økonomien går så meget i stå, at de økonomiske ressourcer krævet til flere
investeringer ikke er til stede. Der er således et smalt bæredygtighedsvindue, som økonomien må
igennem, hvis den skal omstilles til en ikke-fossil økonomi” (Jackson 2009:81, egen overs.).
Så vidt jeg er kommet frem til, diskuteres denne problematik ikke i grøn
vækstøkonomi. Der er således ikke nogen vurdering af mulighederne for et sådant
omstillingsforløb. Dette kan måske siges at vidne om en manglende dybde i
rapporternes analyse. Der gives ikke en grundig analyse af de makroøkonomiske
konsekvenser af faldende oliemængder i forhold til en sådan omstilling, og der synes
her at være et forhold som ikke behandles behørigt.

INSTITUTIONELLE PROBLEMER
Der foregår i disse tider en ivrig debat om årsager til arbejdsløshed, og der gives flere
forskellige forklaringer og løsningsforslag. En mainstream økonomisk forklaring på
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årsagerne til problemerne synes at være en arbejdsstyrke, som ikke er tilpasset
markedets behov (Krugman 2012a), samt et alt for stramt reguleret arbejdsmarked,
som ikke tillader tilstrækkelige fald i lønnen. En keynesianer ville sige at arbejdsløshed
er et resultat af, at den private sektor sparer mere op end den investerer i
kapitalapparatet. For at få gang i jobskabelsen må der derfor sættes gang i væksten
gennem offentlige investeringer finansieret ved lån eller beskatning af
virksomhedernes overopsparing (Jespersen 2012).
Der synes at være elementer af begge opfattelser i den grønne vækstøkonomis forslag,
hvor disse opfattelser skal ses i lyset af en grøn omstilling. På den ene side er der fokus
på markedernes vigtige rolle som drivende kraft og at arbejdsstyrken skal omskoles til
markedernes nye behov. På den anden side er der fokus på at både den private og den
offentlige sektor har en meget vigtig rolle i forbindelse med investeringer i
infrastruktur og ny kapital til grøn produktion. Det som ikke behandles i denne
forbindelse er de mange strukturelle forhindringer for en imødekommelse af disse
behov.
Fra et institutionelt synspunkt er der intet som tilsiger at markederne af sig selv vil
være årsag til en bæredygtig omstilling. En sådan omstilling vil afhænge af
markedernes institutionelle rammer. Dette synes da også at være anerkendt i grøn
vækstøkonomi, hvorfor man blandt andet mener at omlægning af skatter og subsidier
til fordel for miljøet vil kunne skabe markedsmæssige omstændigheder til fremme af en
grøn omstilling.
Det som ikke behandles i denne forbindelse er stærke interesseorganisationers store
modstand og indflydelse. Eksempler på dette er flyindustriens kamp imod CO2beskatning og landbrugets modstand mod omlægning af subsidier til fremme af en
mere bæredygtig udvikling i sektoren. Sådanne magtfaktorer betyder begrænsede eller
slet ingen tiltag i denne retning. Der er således stor fare for at de gode hensigter i
forslagene ikke finder vej til egentlige politiske beslutninger.
Sådanne magtfulde interesser kan også have indflydelse på miljøbeskatning af
virksomheder. Her vil industriinteresser kunne øve indflydelse på den førte politik.
Selvom dette ikke er en studie i magtstrukturer i politik, er det nok ikke helt urimeligt
at påstå at en sådan magt er en realitet i kraft af lobbyisme, netværksaktiviteter og
partistøtte. Sådanne obstruerende forhold belyses heller ikke i grøn vækstøkonomi.
Med hensyn til investeringer i uddannelse og omskoling af arbejdsstyrken
besværliggøres disse af offentlig gæld. Det samme gør sig gældende i forbindelse med
investeringer i grøn infrastruktur. Statskasserne i Europa og USA lider under ganske
betydelige underskud, og store dele af staternes indtægter går til afdrag på og renter af
lån. Dette forhold begrænser det offentliges muligheder for rent faktisk at realisere de
nødvendige omstillingsprojekter og investere tilstrækkeligt i uddannelse og
efteruddannelse. Denne problemstilling behandles ikke i rapporterne om grøn
vækstøkonomi.
Globalt set mangler der også kapital til store investeringer blandt andet i
udviklingslande. Kapital til sådanne investeringer er, andet steds, blevet foreslået
fremskaffet, blandt andet, gennem skat på finansielle transaktioner. En sådan skat
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nævnes intet sted i grøn vækstøkonomi, og denne finansieringsmulighed er derfor ikke
på tale i grøn vækstøkonomi.
På den private side er det blandt andet høje krav til afkast på investeringer, som
forringer mulighederne for nødvendige grønne investeringer. Investeringer i
bæredygtige projekter har indtil nu haft en tendens til længere tidshorisonter og lavere
udbytter end investeringer på markedet for aktier, obligationer og derivater. Mange
investorer forventer hurtige og høje afkast på deres investeringer. Dette medfører to
problemer, på den ene side at det er svært for bæredygtighedsprojekter at finde villig
investeringskapital, og på den anden side at finanskapitalens store udbytter lægger
beslag på uhensigtsmæssigt store dele af realøkonomien i fremtiden (Daly 2011). Grøn
vækstøkonomi har fokus på nødvendigheden af langsigtede investeringer, men ikke på
nødvendigheden af, på en eller anden måde, at nedbringe afkastforventningerne.
Måske vil det ske helt af sig selv, i takt med at det bliver sværere og sværere at forrente
mere klassiske investeringer.

DEN FINANSIELLE SEKTOR
En af den grønne vækstøkonomis markante forglemmelser er finanssektoren. Intet sted
er jeg stødt på bemærkninger om denne sektors uhensigtsmæssige funktioner i forhold
til realøkonomien og manglende vilje til at investere i aktiviteter til gavn for almene
interesser som miljø og sociale forhold.
Sektorens jagt på hurtige udbytter og høje afkast har ikke virket gavnlig hverken på
miljøet eller realøkonomien. De enorme økonomiske problemer, forårsaget af
finanssektorens spekulative aktiviteter, som samfundene nu slås med, er med til at
forhindre nødvendige investeringer og fastholde debatten i et ensidigt spor, hvor fokus
er på at rede økonomien uden nævneværdig hensyntagen til miljøet.
Det er, set i dette lys, tankevækkende at grøn vækstøkonomi benytter begrebet green
new deal uden at inddrage forslag til regulering af finanssektoren. Et af de vigtige
punkter i den oprindelige new deal politik var netop en kraftig inddæmning af
finanssektorens spekulative aktiviteter. Et andet vigtigt punkt i new deal var
indkomstfordeling. Indkomstfordeling behandles heller ikke i nævneværdig grad i grøn
vækstøkonomi, og således kan det hævdes at dennes udgave af green new deal kun
støtter på en af søjlerne fra new deal, infrastrukturinvesteringer, og derfor uberettiget
smykker sig med dens navn.
Daly (2011) beskriver nogle grundlæggende ubalancer mellem finanskapitalen og den
reale økonomi. Disse kunne måske tjene som inspiration i tilfælde af, at den grønne
vækstøkonomi skulle rette blikket mod finanssektoren og dens aktiviteter.
Finanssektoren lever blandt andet af at give kredit. Gennem denne aktivitet postes, på
grund af fractional reserve princippet, store pengemængder ud i det økonomiske
system. Noget af denne kapital søger profitgivende aktiviteter, som kan give højere
afkast end renterne på den givne kredit. I nyere tid er denne kapital i stigende grad
blevet investeret i den finansielle sektors udbud af afledte instrumenter i stedet for i
konkrete realøkonomiske foretagender (Daly 2011). Dette har medført
finansieringsproblemer i den reale sektor, mens finanssektoren har kørt i høje
omdrejninger. De som har fået deres kapital til at vokse i finanssektorens mere
spekulative kredsløb får derfor bedre adgang til at købe varer og tjenester på markedet
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end de som har investeret i realøkonomiske tiltag med lavere afkast. Således lægger en
sektor, hvis aktiviteter i stadig mindre grad tjener realøkonomien, stadig mere beslag
på dennes ydelser.
Ovenstående mekanisme har den dobbelte negative miljømæssige effekt, at samtidig
med at finanssektoren ikke har store interesser i at investere i bæredygtig udvikling,
giver dens samlede udbytter mulighed for adkomst til stadig større dele af naturens
ydelser og ressourcer. En sådan ubalance kunne udlignes gennem beskatning og
fordeling. Hvorvidt dette kunne være en god idé fremgår ikke af den grønne
vækstøkonomis rapporter.

NARRATOLOGISK SAMMENFATNING
Skulle man prøve at diskutere grøn vækstøkonomi ud fra en narratologisk tilgang,
kunne man sige at fortællingen om den grønne vækstøkonomi etablerer et plot, som
består i en overgang mellem to tilstande gennem en omstilling. De to tilstande er
business as usual og grøn vækstøkonomi.
Fortællingen starter med en mimesis, som etablerer et ustabilt forhold mellem
karaktererne natur og økonomi. Den gamle tilstand er ved at blive ustabil på grund af
miljønedbrydning som følge af økonomisk aktivitet, og menneskeheden trues af
ildevarslende fremtidsudsigter. Hvis historien skal ende lykkeligt må der gøres noget.
Væksten, som er kongen af økonomien, skal på efteruddannelse og lære at være god
mod naturen. For at klare denne transformation fremlægges en plan, som mobiliserer
en lang række karakterer, helte i fortællingens univers. Disse helte er karakterer som
markederne, afkobling, teknologi, kvoter og innovation. Sammen skal disse skabe fred mellem
økonomien og naturen og genindsætte væksten som den gode konge, der skaber
stabilitet og velstand i menneskenes verden.
Dette er ikke en revolutionshistorie, hvor kongen skal styrtes. Nej kongens position
skal styrkes og bevares. Det er en optimistisk fortælling, hvor skurke findes men
heltene synes at være de stærkeste. Blandt skurkene i fortællingen kan nævnes
karakterer som: perverse subsidier, markedseksternaliteter, fossilt brændsel og institutionel træghed.
Disse overvindes af regulering, markedsbaserede redskaber, teknologien og
innovationen.
For at få fortællingen til at træde frem som god og opbyggende, som en fortælling vi
kan forstå og som kan skabe håb, må der, som i alle fortællinger, udelades
information. Således gør fortællingen flittigt brug af synekdoker. I denne fortælling er
synekdokerne emner som: økonomiens størrelse, magtinteresser og lobbyisme, finanssektoren,
gældsproblemer, demografi og fordelingspolitik. Fra et kritisk standpunkt er disse nogle af de
vigtigste skurke i fortælling om økonomien, og i dette lys bliver fortællingen om grøn
vækstøkonomi et eventyr uden sammenhæng med virkeligheden.
Set i et diskursperspektiv kan man hævde at fortællingen om grøn vækstøkonomi
udgør et vigtigt narrativ i en mainstream økonomisk diskurs. Ligesom narrativet krigen
mod terror blev en banebryder for en neokonservativ diskurs, som tillod ændringer i
lovgivning og standarder for magtanvendelse, kan grøn vækstøkonomi ses som en
vigtig fortælling i bestræbelserne på at operationalisere og bevare forskellige
mainstream økonomiske tankegange gennem politiske tiltag. Fortællingens positive og
56

systembevarende handling virker underbyggende for den herskende økonomiske
diskurs og giver et relativt enkelt svar på problemerne, som økonomien og miljøet står
overfor. På denne måde kan man sige at denne fortælling har relativt gode muligheder
for politisk velvilje, mens dens mulighed for egentlig at løse økonomiens og miljøets
kriser i sammenhæng kan betvivles.

10. DISKUSSION: ØKONOMI I BALANCE

I dette afsnit vil løsningerne, som er samlet under betegnelsen økonomi i balance,
blive diskuteret. I den forbindelse skal det bemærkes at kritisk GND også vil blive
inddraget i denne ramme. Dette sker trods dens manglende vækstkritik, som ellers er
et hovedsamlingspunkt for rapporterne indenfor økonomi i balance. Dette valg skyldes
at den kritiske green new deal ligger i et grænseland mellem grøn vækst og økonomi i
balance. Når den ender med at blive diskuteret her, er det i kraft af dens omfattende
kritik af finanssektoren, en kritik som er total fraværende i grøn vækstøkonomi.

SAMMENLIGNINGER
Rapporterne, som her er samlet under betegnelsen økonomi i balance, trækker på
mange forskellige teoretiske retninger lige fra økologi til sociologi. Overordnet kan de
ses som et forsøg på at give momentum til en diskurs med basis i den økologiske
økonomis forståelser. På denne måde adskiller rapporterne sig fra den grønne
vækstøkonomis rapporter, som bygger på den neoklassiske synteses langt mere
institutionaliserede paradigme, ved i højere grad at have et kritisk og mere teoretisk
indhold. Der refereres til økologiske økonomer, forskellige af den økologiske økonomis
modeller forklares, samtidig med at mainstream økonomien ihærdigt kritiseres fra
både miljømæssige og sociale vinkler.
I kraft af dette skiller rapporterne for økonomi i balance sig ud fra den grønne
vækstøkonomis, men dette betyder ikke at de ikke deler teoretiske aspekter. For
eksempel bliver miljøøkonomiske begreber som perverse subsidier, eksternaliteter,
miljøbeskatning og kvotesystemer brugt. Det er også tydeligt at økonomi i balance,
ligesom grøn vækstøkonomi, trækker på keynesiansk tankegods, når det foreslås at
skabe arbejdspladser gennem offentlige investeringer. Udover dette bruger den også
keynesianske arv i forhold til regulering af finanssektoren og fordeling via skatter.
Indholdet i rapporterne kan ses som forsøg på at udvikle nye måder at tænke om
økonomi på og som forsøg på at mobilisere disse tænkemåder i den offentlige debat.
Økonomi i balance kan derfor nok hævdes at være et par skridt bag grøn
vækstøkonomi, som ikke behøver at tænke så meget på mobilisering i en debat men
kan fokusere mere målrettet på operationalisering i form af konkrete politiske forslag.
Ingen af rapporterne bag økonomi i balance hævder at de sidder inde med en klar og
færdig udformning af fremtidens bæredygtige økonomi. Der er tale om ukendt land.
Mange af de forslag som stilles er aldrig blevet forsøgt tidligere, og selve tanken om
afvækst er aldrig blevet operationaliseret. Lige siden den klassiske økonomiske teoris
begyndelse har de vestlige landes økonomier været vækstøkonomier. Vækst er den
grundliggende mekanisme de bygger på og er afhængige af. Økonomi i balance gør op
med denne mekanisme.
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Prosperity without growth undersøger mulighederne for rigdom uden vækst, mens
rapporterne om degrowth og steady state økonomi har det formål at fremme
afvæksttanken og idéen om en steady state økonomi.
Prosperity without growth er et bestillingsarbejde, som skal give politiske
beslutningstagere et bedre grundlag for at træffe bæredygtige økonomiske
beslutninger. Der er således forskel på disse rapporters institutionelle forankring.
Prosperity without growth rapporten kan, i den forbindelse, hævdes at være tættere på
de faktiske politiske beslutningsprocesser end rapporterne om degrowth og steady state
økonomi.
Kritisk GND forstås bedst i skyggen af finanskrisen i 2008. Dens rapporter blev
udarbejdet i lyset af muligheden for, i kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende
recession, at få miljøet med ind i de økonomiske kriseløsninger. Green new deal i sin
kritiske form trækker således både på new deal og en lang række emner, som deles
med de andre rapporter indenfor økonomi i balance, men det er tydeligt at sigtet er
mere pragmatisk og tilpasset den øjeblikkelige kritiske økonomiske situation. Der er
således ikke fokus på degrowth og steady state, men på investeringer i vedvarende
energi, jobskabelse, regulering af finanssektoren og skattereformer.

RIGDOM UDEN VÆKST?
Det ligger i sagens natur, at en mindre og ikke voksende økonomi, alt andet værende
lige, vil være mindre miljøbelastende end den nuværende. Men hvordan vil en sådan
stationær økonomi præstere på mere klassiske økonomiske parametre som
arbejdsløshed, social orden og velfærd? Vil der være stor arbejdsløshed, ustabilitet og
lav velfærd? Eller er det faktisk muligt at skabe ny rigdom og stabilitet uden vækst? I
det følgende vil nogle af disse aspekter blive diskuteret.
ARBEJDSLØSHED
Et af de helt store spørgsmål til økonomi i balance er, hvordan der skal skabes arbejde
og social stabilitet i en økonomi, som ikke vokser. Her synes tre vigtige, og måske
indbyrdes modstridende, svar at vise sig. Det første er arbejdsfordeling, det anden er
sænkelse af arbejdsproduktiviteten gennem mindre automatiserede og mindre fossilt
brændstofafhængige produktionsformer, og den sidste er vækst i den type
serviceydelser, som har et lavt ressourceinput.
I flere af balanceøkonomiens rapporter fremsættes tanken om at nedsætte arbejdstiden
for at give arbejde til flere. Dette afspejler idéen om at dele det arbejde som rent
faktisk er i stedet for at forsøge at skabe mere arbejde gennem uhensigtsmæssig vækst.
Arbejdsfordeling medfører at den gennemsnitlige arbejdsuge bliver kortere. Udover at
være med til at skabe social stabilitet skulle dette også kunne være med til at bekæmpe
fattigdom (Victor 2007) og samtidig skabe en bedre balance mellem fritid og arbejde.
Kritikere af denne tankegang nævner at den ikke tager højde for dynamiske effekter.
Hvis der opnås fuld beskæftigelse som følge af arbejdsfordeling, kan det føre til lavere
løntryk, fordi der ikke længere er en ubeskæftiget arbejdsreserve, som er villig til at
arbejde for en lavere løn. Som følge af dette kan et lands virksomheder miste
konkurrenceevne og produktion, og yderligere behov for arbejdsfordeling kan blive
resultatet.
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Et argument mod denne opfattelse er imidlertid, at det er en falsk antagelse, at den
arbejdsløse reserve kan øve løntryk. Dette skyldes at den beskæftigede del af
arbejdsstyrken ikke er umiddelbart erstattelig med den ubeskæftigede (Lawn 2010).
Arbejdsløshed fører til tab af nødvendige kompetencer, især i sektorer hvor
kapitalapparatet ofte udskiftes med nyt og mere avanceret udstyr. Det er således
kontroversielt hvorvidt arbejdsfordeling er en god løsning på arbejdsløshedsproblemet.
I mine øjne er det en løsning, som ikke bør fejes af bordet uden at få en hæderlig
chance for afprøvelse.
Overfor idéen om arbejdsfordeling står tanken om, at vi i fremtiden bør strukturere
produktionen, så den bliver mere arbejdsintensiv og mindre afhængig af fossile
brændsler. Dette betyder at der bliver brug for flere hænder i produktionen. Hvordan
skal det nu forenes, at det både foreslås at den enkelte skal arbejde mindre, samtidig
med at der bliver brug for flere hænder i produktionen? Denne modsatrettede
dynamik diskuteres efter mit bedste skøn ikke i de gennemgåede rapporter om
balanceøkonomi.
Her er det måske muligt at differentiere mellem forskellige sektorer og bruge
arbejdsfordeling i sektorer med lavt ressourceinput, og sænkelse af
arbejdsproduktiviteten i ressourceintensive sektorer som for eksempel landbruget. En
sådan løsning måtte dog formentlig følges op af et mere fleksibelt og differentieret
arbejdsmarked.
Både arbejdsfordeling og nedsættelse af arbejdsproduktiviteten har dog indbyggede
risici for faldende profitter og konkurrenceevne, problemer hvortil der ikke gives
nogen løsning i de læste rapporter. Til trods for disse uafklarede spørgsmål må
økonomi i balance alligevel siges at have nogle bud på en løsning af
arbejdsløshedsproblemet i en ikke voksende økonomi, som er værdige til nærmere
overvejelse. Hvis økonomien er nød til at blive mindre for ikke på længere sigt at
risikere et totalt økonomisk og økologisk sammenbrud, er det i hvert tilfælde
nødvendigt at finde frem til andre løsninger på arbejdsløshedsproblemet end fortsat
vækst i BNP.
VELFÆRD
Et andet vigtigt spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med en ikke-voksende økonomi,
er hvorvidt det er muligt at bibeholde et velfungerende velfærdssystem uden vækst.
Dette spørgsmål er ikke nemt at behandle i rapporter, som enten er meget generelle
eller specifikt rettet mod et bestemt lands forhold. Problemet er at landenes
velfærdssystemer er meget forskelligt skruet sammen, og derfor vil systemernes
funktionalitet afhænge af de institutionelle forhold i de enkelte lande. På basis af Seidls
(2010) undersøgelser af velfærdsinstitutioners afhængighed af vækst og deres rolle som
vækstmotivatorer synes det dog rimeligt at antage, at alle vækstbaserede
velfærdssamfund har vækstimperativet indbygget i deres velfærdsinstitutioner i en eller
anden form.
Dette problem adresseres ikke direkte i rapporterne, hvilket kan siges at være en
mangel. Hvis sådanne problematiske mekanismer ikke behandles og gives nye
løsninger, vil det være svært at omstille velfærdssamfundene til at fungere uden vækst.

59

Retfærdigvis skal det siges at rapporterne indeholder flere bud på nytænkning i
forbindelse med velfærdssystemet. Eksempler på dette er forslagene om
arbejdstidsreduktioner og en statsgaranteret jobordning (O’Neill et al. 2010). Det
første forslag vil, hvis det virker efter hensigten, mindske statens overførsler og frigøre
midler til andre dele af velfærdssamfundet, samtidig med at den enkelte arbejdende får
mere tid til at engagere sig i familien, lokalsamfundet og andet frivilligt arbejde. Det
andet vil sikre det enkelte individ en minimumsindkomst og en forhåbentlig
meningsfuld deltagelse i samfundslivet.
Idéen med arbejdstidsreduktioner er, udover bekæmpelse af arbejdsløshed, også at
denne frigørelse af ressourcer vil kunne styrke samfundets generelle trivsel og dreje
fokus hen imod mere samfundsgavnlige aktiviteter. Det som foreslås her skulle give en
styrkelse af den uformelle økonomi, som ikke måles i BNP. Ved at folk arbejder
mindre, får de tid til at engagere sig mere i omsorg for sig selv, familien, naturen og
lokalsamfundet gennem frivillighed og samarbejde. Dette skulle kunne bringe fornyet
trivsel og velfærd.
Jobordningen kan endvidere ses som en måde at kanalisere arbejdskraft i retning af
fælles samfundsmæssige behov. En statsgaranteret jobordning handler om at
mennesker uden job gives job i den offentlige sektor. Disse stillinger kunne blandt
andet tilbydes indenfor velfærdssektoren og naturpleje. Denne jobordning vil blive
nærmere behandlet i kapitel 14.
INVESTERINGER
Grøn vækstøkonomi og økonomi i balance synes at være enige om at teknologi og
innovation er nødvendige i en grøn omstilling. Det vrimler med områder hvor der er
behov for massive investeringer. Således står balanceøkonomien overfor samme
finansieringsproblemer som den grønne vækstøkonomi.
Hvordan får vi råd til de nødvendige investeringer? Ligesom i grøn vækstøkonomi
foreslås øget miljøbeskatning og ændrede subsidier, men det synes tydeligt, at dette
ikke er nok. Der er behøv for yderligere tiltag. Jackson (2009) fremhæver at
investeringer i vedvarende energi faktisk vil føre til betydelige udbytter i fremtiden
både i stor skala og for det enkelte husholdninger. Dette kan udnyttes i aktiviteter hvor
private selskaber bidrager med installering af de nye vedvarende energiteknologier, og
udbyttet af sparede energiudgifter kommer både husholdningerne og private selskaber
til gode.
Ud over dette foreslås også såkaldte grønne obligationer. I krisetider er der tendens til
at folk sparer mere op, og det er derfor oplagt at disse midler kunne øremærkes
grønne tiltag gennem investeringsfonde, som kunne udbyde grønne obligationer.
Ydermere vil der være mulighed for firmaer og husholdninger i at investere i
energieffektiviseringer, men her ligger en indgroet fare for rebound-effekter, som
opsluger effektiviseringerne i merforbrug.
Der er også muligheder for at lave forskellige former for rentedifferentiering i forhold
til investeringer, således at kredit til bæredygtige initiativer får fordelagtige rentevilkår.
Problemet med dette er bare at det giver investorerne lavere renteudbytter på disse
investeringer, hvilket vil gøre dem mindre attraktive. En sådan tilgang ville derfor
muligvis skulle bakkes op af forskellige offentlige støtteordninger.
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Der findes alt i alt mange forslag til og gode argumenter for investeringer i en grøn
omstilling, men det synes nødvendigt at tage fat om dette område på en mere robust
og systematisk facon, for at de nødvendige kapitalmængder kan mobiliseres. Her er
det, i følge Jackson (2009) og Victor (2007), vigtigt at inkorporere specificerede
investeringsvariable i de makroøkonomiske modeller. På denne måde kan forskellige
investeringsscenarier gøres håndgribelige, og investeringsmodeller på basis af disse kan
udvikles. Dette emne beskrives nærmere i afsnittet om nye makroøkonomiske modeller
i kapitel 14.

MOMENTUM
Det virker relevant at spørge, om GND egentlig stadig er aktuel som
operationaliseringsstrategi for en omstilling? Idéen med kritisk GND lå i at bruge det
finansielle kollaps, klimakrisen og peak oil som affyringsrampe for en genopretning af
økonomien via omstilling til vedvarende energi. Når oliereserverne nu alligevel var på
vej ned og arbejdsløsheden steg drastisk, hvorfor så ikke prøve noget nyt. Her var
massive offentlige investeringer i omstilling til bæredygtig energi et godt svar på begge
problemer.
Nye rapporter tyder imidlertid på at peak oil først kommer langt ude i fremtiden
(Monbiot 2012). På verdensplan produceres der stigende mængder olie, og enorme
mængder skifferolie ser ud til at kunne starte et nyt olieeventyr i USA (Monbiot 2012).
Det argument for omstilling, som ligger i oliereservernes snarlige udtømning, ser altså
ud til at blive udfordret.
Samtidig er finanssektoren oppe i gear igen, og det ser ikke ud til at blive let at komme
igennem med en radikal regulering længere. Det momentum, som lå for en sådan
regulering lige efter finanskrisen, synes at være bremset. Om nye skandaler kan være
med til at holde dampen oppe for disse bestræbelser vil tiden vise.
Endelig er der det forhold at den offentlige grønne stimulus, som blev lovet efter
finanskrisen, aldrig har fået det omfang, som det blev lovet (Pedersen 2009).
Investeringerne er blevet bremset af langsommelige administrative procedurer
(Pedersen 2009) og begrænsede offentlige budgetter.
Der er altså mange forhold, som afmatter GND’s gyldne mulighed for forandring.
Idéen med at fokusere specifikt på nogle enkelte områder og målrette løsninger til
disse synes god, men måske skal den opdateres, hvis den skal gøre sig håb om at vinde
nyt momentum.

KRITIK AF STEADY STATE ØKONOMI

Steady state økonomi er igennem tiden blevet kritiseret fra mainstream økonomisk
side, men også i den økologiske økonomis egne rækker findes en udtalt kritik af
konceptet. Smith (2010) slår således ned på det forhold, at steady state økonomi ikke
er et opgør med kapitalismen. Steady state og kapitalisme er, i følge Smith (2010), en
sammensætning af to modstridende termer.
For at redegøre for denne holdning refererer Smith (2010) til begrebet grow or die som
et kapitalistisk grundvilkår. I markedskonkurrence er større lig med sikrere på grund af
stordriftsfordele og flere ressourcer til at investerer i ny kapital. Et hvert firma i
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markedskonkurrence vil forsøge at udvide sin markedsandel for at forsvare sin
position, og der vil være en konstant drift efter at udvide og finde nye markeder i
jagten på nye profitter. Således ligger kapitalakkumulation og udvidelse som et
grundprincip i kapitalismen. Dette understøttes af aktiehavernes ensidige jagt på
vækst, som ligeledes driver virksomhederne til ekspansion, øget produktion og
kapitalakkumulation. I kraft af disse mekanismer ligger der et evigt vækstimperativ
indbygget i kapitalismen, og idéen om en kapitalistisk steady state økonomi bliver en
illusion (Smith 2010).
Som en konsekvens af den kapitalistiske steady state økonomis umulighed foreslår
Smith (2010), i stedet, en socialistisk steady state planøkonomi. Her vil inddragelse af
privat ejendomsret, lukning af frie markeder, rationering af ressourcer og centraliseret
kontrol være nødvendige ingredienser. Denne idé er imidlertid ikke blevet undersøgt
nærmere i dette speciale.
Smiths kritik af steady state kapitalisme er imidlertid blevet tilbagevist ganske
overbevisende af blandt andre Lawn (2011). Et af udgangspunkterne i denne
tilbagevisning er, at vores nuværende kapitalisme ikke er vækstfremmende og
vækstafhængig i kraft af en eviggyldig egenskab ved kapitalismen men i kraft af de
institutioner den er indlejret i (Lawn 2011). Således kan den nuværende kapitalismes
vækstimperativ betragtes som værende et resultat af uhensigtsmæssige strukturer og
institutioner, som kan laves om. En yderligere beskrivelse af Lawns argumenter vil
blive fremsat i kapitel 14, hvor steady state-tankegangen uddybes.

MANGLENDE STRATEGIER
Rapporterne om økonomi i balance er fulde af forslag til ændringer af den nuværende
økonomi. Mange af disse synes yderst relevante og anvendelige, men der savnes en
strategi for gennemførelse af disse. Når ressourceforbruget skal begrænses,
befolkningen stabiliseres og det økonomiske system omstruktureres (O’Neill et al.
2010), er der samtidig behov for en tænkning omkring hvorledes disse ting
gennemføres. Hvilke aktiviteter er gavnlige til at underbygge sådanne forandringer?
Hvordan gøres sådanne idéer til populære fortællinger i en stærk diskurs? Skal der
prioriteres i forslagene og aktiviteterne? Er nogle aktiviteter vigtigere og mere effektive
end andre? I kritisk GND ses et bud på en sådan prioritering, men ud over dette er
der ikke forslag til hvordan idéerne operationaliseres. Formentlig er der her et vigtig
område for videre arbejde.

NYE FORTÆLLINGER?

Økonomi i balances rapporter er kendetegnet ved glimrende mimesis og svagere plot.
Mimesis er måden historien fortælles. Dette gøres ofte levende, detaljeret og
overbevisende. Især prosperity without growth frembyder et fortællemæssigt overskud,
men også flere af de andre rapporter imponerer ved deres pædagogiske og
velstrukturerede fremstilling. Plottet derimod, fortællingen om den nye økonomi, er
svær at få til at tone klart frem af skabelsens tåger. Der synes at være for få synekdoker
og for mange skurkagtige karakterer. Kongen i grøn vækstøkonomis fortælling er
vækst. I økonomi i balance er vækst superskurken sammen med sin løgnagtige hjælper
afkobling. Historien vrimler med skurke, og heltene er ikke til at forstå. Hvad betyder
ny rigdom og nye definitioner af vækst? De betyder noget, men det er ikke så nemt at
forklare.
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For at komme nærmere de fortællinger, der kan komme ud af balanceøkonomiens
rapporter, kan det være en idé at se på koncepterne prosperity without growth,
degrowth og steady state økonomi.
Prosperity without growth er en relativt nuanceret undersøgelse, som ikke forsøger at
give entydige svar og nemme løsninger. På denne måde indeholder den ikke oplagt
narrativets simple grundform. Degrowt er, på mange måder, en kritisk ikke-fortælling,
hvis uendelige fortsættelse er en ligeså oplagt umulighed som vækst.
Ser man på steady state økonomi, er det en tanke om en fremtidig økonomi, som
synes endog meget langt fra den faktiske økonomiske situation. På denne måde bliver
steady state økonomi noget utopisk, en smuk men måske urealistisk fremtidsvision.
Hver for sig synes disse tilgange altså ikke, i modsætning til grøn vækst, at kunne
frembyde let fortællelige historier om fremtidens økonomi. De er både for
mangesidede og uklare, og det er derfor svært at se strukturerne til en helt oplagt
international bestsellerfortælling i nogle af disse rapporter. I et senere afsnit vil jeg dog
alligevel forsøge, ved hjælp af kombinationer af nogle af de nævnte narrative
elementer, at give nogle bud på forskellige fortællinger om økonomi i balance.
I modsætning til de andre koncepter rummer green new deal nogle markante episke
linjer. Disse er dog i høj grad tilbageskuende. Her handler historien om at gentage
hvad man gjorde i tredivernes new deal og om at mobilisere, som man gjorde i
England under den anden verdenskrig, nu bare med en omstilling til bæredygtighed i
fokus i stedet for omstilling til krigsøkonomi.
Udover de historiske træk kan man sige at green new deal tilvejebringer en
fremtidsfortælling, som minder lidt om grøn vækstøkonomis. Det er således ikke helt
forkert at fremhæve et narrativ i tre faser, som består af business as usual, green new
deal og en ikke veldefineret slutfase i form af en omstillet økonomi baseret på
vedvarende energi.
Den mest markante synekdoken i økonomi i balance er GND Groups udeladelse af
vækst. Her omtales det ikke hvorvidt GND skal fremme eller begrænse fortsat
økonomisk vækst. Hos De Grønne er dette ikke tilfældet. Her er vækst tydeligt på
dagsordenen. I deres version af GND tales om en redefinering af begrebet vækst. Her
ligger måske muligheden for en ny fortælling, men den løber ud i sandet ved ikke at
blive fulgt til dørs. Der gives ikke nogen klar beskrivelse af hvad en sådan redefinering
egentlig skal bestå i.

SAMMENFATNING
De her diskuterede rapporter og koncepter bygger i høj grad på den økologiske
økonomis tankegods. I detaljerede udredninger diskuteres stort set alle de
problemstillinger, som nævnes i dette speciales kapitel om økonomiske og
miljømæssige kriser. Problemer i forbindelse med vækstmotoren, finanssektoren, og
alle vækstøkonomiens negative virkninger på miljøet analyseres og diskuteres grundigt,
og mange forslag til strukturelle ændringer stilles frem, men det er svært at få øje på en
klar samlende fortælling. Der findes forskellige narrative træk og elementer, men disse
afsløres ikke ved første øjekast. På en måde kan man måske sige, at der er for megen
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videnskabelig information og for få synekdoker til at en klar og overskuelig fortælling
kan træde frem.
Ud over dette synes der at være behov for operationaliseringsstrategier. Der gives ikke
mange bud på hvordan økonomi i balance kan gøres til en stærk diskurs og udmøntes i
konkrete forandringer. Der gives heller ingen klar prioritering, af hvad der er de
vigtigste indsatsområder. Det synes derfor rimeligt at efterspørge en klarere
operationel strategi for realiseringen af en økonomi i balance.

11. DISKUSSION: NYE ROLLER FOR VÆKST

Nye roller for vækst er ikke en sammenhængende løsning men en tankegang, som
dukker op hist og her. Der er ikke tale om at denne tankegang tilvejebringer en ny
makroøkonomisk plantegning, men den fremhæver nogle spændende tendenser, som
findes flere steder.
I forbindelse med at BNP, i mange landes økonomier, markant er bremset op eller
gået i minus, samtidig med at vækstens negative miljøeffekter bliver stadigt tydeligere,
er det naturligt at visse segmenter begynder at se sig om efter alternative former for
økonomisk udvikling. I denne forbindelse virker det oplagt at omdefinere vækstmålet,
at se på muligheder for fuld beskæftigelse uden vækst og at opfatte vækst som noget
der skal forekomme i visse lande og sektorer, men som skal rulles tilbage i andre.
Ud fra et ønske om at fremme en miljøvenlig økonomi synes det oplagt at fremme
vækst i nicher som vedvarende energi, økologisk landbrug og bæredygtigt byggeri,
mens de forurenende sektorer gerne måtte skrumpe gevaldigt. Samtidig vil bevarelse,
beskyttelse og udvidelse af den eksisterende natur også være kærkomne områder for
vækst, mens brug af land til økonomiske aktiviteter, brug af fossile brændsler og
affaldsmængderne gerne måtte indskrænkes betydeligt. Der ses således i et bæredygtigt
omstillingsperspektiv både hensigtsmæssige vækst- og afvækstsdynamikker. Det synes
derfor oplagt at begynde at udvikle nye roller for vækst og nye vækstmål, som kan
indfange sådanne tendenser.

FORTÆLLINGEN OM NYE ROLLER FOR VÆKST

Skulle man prøve at lave en narrativ analyse af nye roller for vækst, kunne man sige at
denne fortællings udvikling går fra vækst målt i BNP, til nye roller for vækst, via
udvikling af nye mål for og opfattelser af hvad vækst egentlig skal betyde i fremtidens
økonomi. Fortællingen tilhører både grøn vækstøkonomi og økonomi i balance og kan
ses som en fortælling formet i et møde mellem disse to diskurser og verdens faktiske
realiteter, som indbefatter lave vækstrater og en stigende kritik af BNP fra mange
sider.
Begge retninger kritiserer BNP som vækstmål og efterlyser nye måder at måle vækst
på. Økonomi i balance taler om at fremtidens vækst ikke kun er materiel men også
handler om vækst i menneskelig trivsel og livskvalitet. Flere forskere taler endvidere
om at vækst, som vi kender den, er i sin solnedgangsfase. Stigende ressourcepriser,
demografiforskydninger og miljøproblemer er så voldsomt i fremmarch, at økonomisk
vækst, som vi kender den, nærmer sig sin naturlige afslutning. Ud af denne proces
springer helt nye måder at forstå og definere vækst. På denne måde er denne
fortælling en organisk fortælling formet af flere forskellige diskurser og
omstændigheder.
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Det er dog nødvendigt at bemærke at der er visse problemer i at betegne nye roller for
vækst som en egentlig fortælling. Skal man holde sig til den simple klassiske struktur,
med en overgangsfase mellem to stabile faser, er der her ikke tale om en egentlig
fortælling. Indledningen er til stede og visse elementer af en mulig overgang findes
også, men en stabil afslutning er fraværende. Dog er det heller ikke hensigtsmæssigt at
kalde den en ikke-fortælling i stil med den rene vækstkritik. Den har nemlig et positivt
indhold i sig selv, og den kan derfor tænkes ikke at have vækstkritikkens utilsigtede
rolle som underbygger af den herskende vækstdiskurs (Berg 2011).

12. ØKONOMISKE KRISELØSNINGER

Der foregår i øjeblikket en debat mellem tilhængere af henholdsvis neoklassiske og
keynesianske teorier om måden at løse kriserne på det økonomiske område. I et
rendyrket neoklassisk perspektiv er det en misforståelse at forsøge sig med bank- og
vækstpakker, når kriserne skal løses. Bankpakkerne skaber moral hazard, og
vækstpakkerne har ikke den tilsigtede effekt. I stedet skal staterne vise mådehold og
budgetkontrol, så markedernes tillid kan genetableres og systemet vende tilbage til
normaltilstand.
I en keynesiansk forståelse kan Roosevelts new deal politik, fra trediverne, ses som en
god kriseløsningsmodel. Den finansielle sektor skal lægges i særdeles stramme tøjler,
økonomien skal stimuleres med offentlige investeringer, og skatten skal lægges om.
Gældsproblemerne, som plager de europæiske lande, og som lægger begrænsninger på
mulighederne for massive investeringer i infrastruktur, er i et keynesiansk perspektiv et
skinproblem, som gives magt ved hjælp af truslen om markedernes reaktioner og
uholdbare sammenligninger med husholdningsøkonomier, hvor gæld kan være en
uoverkommelig byrde (Krugman 2012b). Underskud på statsbudgettet er ikke
nødvendigvis et problem. Centralbankerne kan selv skabe penge og bruge dem på
samfundsgavnlige tiltag som infrastrukturinvesteringer, men det vil kræve en drastisk
begrænsning af de finansielle markeder. Eller kan regeringerne ikke kontrollere denne
økonomiske politik.
Skal man finde den løsning, som kommer tættest på en af de to her beskrevne
teoretiske retninger, bliver det løsningen jeg kalder kritisk GND. Denne indeholder
alle ingredienser til en ægte keynesiansk kriseløsning. Forskellen er, at bæredygtighed
er kommet i fokus. Det vil sige at infrastrukturinvesteringerne skal føre til en massiv
omstilling til vedvarende energi, at den regulerede finansielle sektor skal prioritere
investeringer i bæredygtig udvikling, og at en skattereform skal føre til beskatning af
miljøskadelig adfærd.
Man kan faktisk spore en bleg afart af kritisk GND i flere landes krisepolitik. Der har
været grønne elementer i infrastrukturinvesteringerne (Tienhaara 2010), og der er
også set spæde tendenser til en regulering af finanssektoren og øget beskatning af
miljøskadelig adfærd. Men problemet for løsningen er at den er oppe imod de
finansielle markeders reaktioner, idéen om at offentlig gæld er en synd, en stærk
banklobby og politisk modvilje mod radikale skatteomlægninger.
Når staterne har underskud på budgettet, må de, i det nuværende paradigme,
finansiere grønne infrastrukturprojekter ved salg af obligationer. Stor offentlig gæld
fører ofte til meget høje renter på disse obligationer. Dette lægger en kraftig dæmper
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på regeringernes muligheder for at føre en egentlig grøn keynesiansk krisepolitik. Skal
der ændres på dette, må kritisk GND’s forslag om omfattende regulering og
begrænsning af den finansielle sektor gennemføres samt et nyt syn på offentlige
budgetunderskud vinde frem. Et eksempel på et land, som har haft en vis succes med
sådanne tiltag, er Island, som er godt på vej ud af krisen på grund af en nationaliseret
banksektor, betydelig kapitalkontrol og en devaluering af landets valuta (Borking
2012).
Sådanne tiltag lader imidlertid til at være svære at få gennemført i større regional
skala. En mulig årsag til dette kunne være en meget stærk banksektorlobby, som
naturligt nok ser disse tiltag som en kraftig dæmper på sektorens profitmuligheder i
fremtiden. En vigtig årsag til sektorens modstand mod en skat på finansielle
transaktioner skal således formentlig findes i denne beskatnings legitimering af kontrol
med finansielle transaktioner, som blandt andet vil kunne afdække skattely og give
mulighed for at bekæmpe disse.
Grøn vækstøkonomis idéer om offentlige investeringer i grøn infrastruktur kommer fra
en keynesiansk tankegang. Men i kraft af løsningens manglende interesse i at regulere
den finansielle sektor og skabe et mere statskontrolleret pengesystem, må det siges, at
det keynesianske aspekt i grøn vækstøkonomi er halvhjertet. Løsningen er således
overladt til at finde investeringer i grøn omstilling på de nuværende markeders vilkår.
Set i lyset af mange europæiske staters voksende gæld må grøn vækstøkonomi, i hvert
tilfælde i disse lande, altså i høj grad ses, som noget der skal udfoldes med den private
sektor som investor og gennem miljøøkonomiske reguleringer.
På begge områder står løsningen overfor ganske betydelige udfordringer. I kraft af den
finansielle sektors høje afkastforventninger til investeringer må der forventes
betydelige barrierer for kanalisering af de nødvendige midler til grøn omstilling. Her
arbejder løsningen med muligheder for at øge afkastet på disse investeringer i forhold
til brune investeringer. Dette skal blandt andet ske ved forhøjede skatter på
miljøskadelige aktiviteter, som sænker afkastene på investeringer i sådanne.
Vanskeligheden ved indførelsen af sådanne skatter taget i betragtning er denne
strategi i bedste fald langvarig, og det kunne derfor være hensigtsmæssigt, at der også
arbejdes på at sænke de generelle afkastforventninger gennem beskatning af spekulativ
profit.
I grøn vækstøkonomi foreslås også store internationale fonde til investeringer i
omstillingstiltag. Her ligger måske muligheder for brug af keynesianske redskaber. I en
keynesiansk tilgang er lande med overskud på betalingsbalancen en belastning for
systemet, fordi de suger købekraft ud af underskudslandene. Det er derfor
hensigtsmæssigt at lande med overskud på betalingsbalancen betaler en skat af dette til
en international fond, som så kan låne penge til underskudslandene på aftalte vilkår
[Interview]. Hvis strenge bæredygtighedskrav lægges ind i disse vilkår, kunne en sådan
fond måske medvirke til at fremme grøn omstilling.
Både når det drejer sig om begrænsning af økonomisk vækst og befolkningstilvækst er
økonomi i balance ikke godt hjulpet af hverken neoklassiske eller keynesianske idéer.
Her må den se sig om efter helt andre tankegange. Hvad begrænsning af økonomisk
vækst angår er forslag til dette blevet behandlet i tidligere afsnit, mens
befolkningstilvækst, bekræftet af nyere forskning (Christensen, Schmidt 2012), bedst
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bekæmpes ved at udbrede kvinders rettigheder. Gennem retten til at bestemme over
egen krop, retten til sikker abort og effektiv prævention kan befolkningstilvæksten
vendes til afvækst. Hvordan sådanne rettigheder udbredes i lande med stor
kvindeundertrykkelse er ikke et let spørgsmål at besvare. Men det er set mange steder,
at økonomisk udvikling faktisk fører til faldende fødselsrater. Økonomisk udvikling er
traditionelt set lig med økonomisk vækst, og at bruge økonomisk vækst som middel
mod befolkningstilvækst, strider da heller ikke nødvendigvis med økonomi i balances
modstand mod vækst. Økonomi i balance anerkender at der er behov for vækst i de
fattigste lande, hvor også befolkningsafvækst er tiltrængt. Problemet opstår fordi de
rige landes økonomier samtidig skal blive mindre. I business as usual hænger vækst i
de fattige lande ofte sammen med vækst i de rige lande. Hvordan denne nye samtidige
vækst og afvækst dynamik kan etableres synes stadig ikke afklaret.

BARRIERER

Til trods for de enkelte løsningers forskelle står de alligevel overfor mange af de
samme barrierer. Disse barrierer skal blandt andre findes i de mekanismer, som
forhindrer de markedsbaserede redskabers udbredelse. Miljøskatter, kvoter og
omlægning af subsidier synes ofte yderst vanskelige at implementere på grund af
enkelte landes og interesseorganisationers ønske om at beskytte særlige erhverv og
indtjeningsmuligheder. For eksempel er landbruget i EU stærkt subsidieret, og det ser
ud til at kræve store politiske kampe at omlægge disse subsidier i en bæredygtig
retning, og senest har EU’s indførelse af en CO2-kvoteordning for flytransport mødt
voldsom modstand fra USA, Kina og Rusland, som truer med modreaktioner i form
af ekstra gebyrer for europæiske flyselskaber (Europa-Parlamentet 2012). På EU-plan
kan man endvidere observere at CO2-kvotesystemet ser ud til at være brudt sammen.
Den økonomiske krise har forårsaget faldende udledninger, hvilket betyder at
kvotemængden er blevet for stor og prisen for lav. Den politiske vilje til at gøre noget
ved dette synes endnu ikke at have sejret.
Også i forbindelse med de kvoter, som i og for sig fungerer nogenlunde efter
hensigten, er der problemer. Dette kan blandt andet ses på området for fiskerikvoter.
Her er store koncerners opkøb af privatejede kvoter med til at skubbe mindre
erhvervsdrivende fiskere ud af markedet (Højrup 2012). Samtidig er de store
koncerners trawlfangstmetoder meget mere skadelige for havmiljøet end de mindres
(Højrup 2012). Kvoterne, som skal beskytte fiskebestandene, virker i princippet efter
hensigten, men har nogle uheldige afledte konsekvenser både socialt og miljømæssigt.
Hvordan steady state kapitalisme vil kommet sådanne problemer til livs står ikke klart,
men det vil formentlig kræve en eller anden form for regulering.
Men også i forbindelse med regulering af forskellige sektorer opstår der konkret
politisk modstand. Her er finanssektoren og landbrugssektoren gode eksempler. I
begge tilfælde synes disse sektorers præferencer at blive forsvaret i politisk
sammenhæng, og de er derfor meget svære at gå imod.
Ud over disse konkrete magtpolitiske barrierer står økonomi i balance, i kraft af sin
vækstkritik,
yderligere
overfor
nogle
obstruerende
institutionaliserede
handlingsmønstre. Vækstimperativet er indbygget i samfundenes velfærdsinstitutioner,
hvilket er med til at låse den økonomiske udvikling fast i et vækstspor (Seidl 2010).
Også forbrugeradfærdsmønstre og produktionstankegange kan virke som barrierer for
mere bæredygtigt forbrug og produktionen.
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Det er nok rimeligt at konkludere at et hvert tiltag til omstilling vil møde modstand på
mange forskellige niveauer. Interesseorganisationer kan ønske at forhindre forskellige
tiltag. Disse organisationer kan påvirke politiske partier og embedsværket, som kan
ende med at arbejde imod tiltaget. Udover dette er der vælgerne, som ofte synes at
stemme på baggrund af deres egne snævre præferencer. Mange vælgere synes således
at være imod de fleste former for skat der kan begrænse deres økonomiske råderum.
Endvidere synes der at være nogle mekanismer og tankemåder som gør det svært for
det enkelte menneske at handle aktivt for nye løsninger. Statusforbrug, normer og
priser gør det ofte utiltrækkende at vælge en bæredygtig livsstil.
I mange tilfælde synes et kortsigtet økonomisk argument ofte at sejre over bredere
mere langsigtede hensyn, og meget tyder på at økonomiske beregningsmetoder har
stor indflydelse på de beslutninger som træffes. Hvis hensyn til biodiversitet,
velfungerende økosystemer og naturskønhed ikke indgår i måden forskellig tiltag
evalueres og prissættes, kan det favorisere konventionelle forurenende og
naturødelæggende tiltag frem for nye løsninger. Skal de nye løsninger vinde frem og
en bæredygtig omstilling blive en realitet, er det vigtigt at opgøre økonomisk aktivitet
på nye måder og finde nye beregningsstandarder for økonomiske beslutninger.

13. NARRATOLOGISK SAMMENLIGNING

Berg & Hukkinen (2011) behandler narratologiske strukturer i en række
forskningsinterview om Finlands fremtidige økonomi. Interviewpersonerne er
indflydelsesrige medspillere i forskellige dele af det finske samfund. Udgangspunktet
for studiet er at narrativer spiller en vigtig rolle i politik, fordi de giver mulighed for at
oversætte komplicerede, modsætningsfyldte problemstillinger til reducerede
medgørlige størrelser (Berg, Hukkinen 2011).
Teorien, som benyttes i denne studie, foreskriver at kritik af en herskende fortælling
ikke har en nedbrydende effekt, men i stedet kommer til at styrke denne fortælling.
Dette skyldes at kritik som regel er en ikke-fortælling, punktangreb, som ikke giver en
samlet alternativ fortælling. Dette skaber forvirring, usikkerhed og en holden sig til det
velkendte.
I studiet opstilles fire narrativer: den sårbare vækstøkonomi, økologisk holdbar vækstøkonomi,
vækstkritik og degrowth økonomi. Set i forhold til mit speciale kan den sårbare
vækstøkonomi sammenstilles med busines as usual, økologisk holdbar vækstøkonomi
med grøn vækstøkonomi, mens vækstkritik og degrowth økonomi hører ind under
økonomi i balance.
Narrativitet angiver et mål for mængden af fortællemæssige grundelementer, som
indledning, mellemfase og slutning, og tilstedeværelsen af en klar fortællemæssig
bevægelse gennem faserne (Berg, Hukkinen 2011). Økologisk holdbar vækstøkonomi
er, i Berg’s studie, kendetegnet ved den højeste narrativitet af de fire. Dette stemmer
ganske godt overens med min egen analyse af rapporterne om grøn vækstøkonomi i
forhold til rapporterne om økonomi i balance. I grøn vækstøkonomi er det meget
nemt at få indtryk af en fortælling med alle fortællingens elementer. Et interessant
spørgsmål er nu om økonomi i balance opfylder betingelserne for en ikke-historie, som
blot styrker grøn vækstøkonomi og den herskende fortælling frem for at opstille en
håndgribelig modfortælling?
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Når man ser bredt på rapporterne bliver svaret ikke entydigt. Disse rummer både
elementer af ikke-fortælling, i form af kritiske punktnedslag, men også ansatser til
etableringen af en ny fortælling. Ikke-fortællingen findes i den meget omfattende kritik
af den herskende økonomi, som blandt andet rummer kritik af vækst, finanssektoren,
forbrugerisme og en lang række strukturelle forhold.
Det er ikke fordi denne kritik ikke følges op af konstruktive forslag til forandring, men
det er ikke oplagt at sammensætte en overskuelig historie af disse til et samlet hele.
Hvordan får man afvækst, en reguleret finanssektor og en ny form for forbrug til at
smelte sammen i een historie, som kan udfordre den herskende? Dette synes især
besværliggjort af de kontroversielle elementer en sådan fortælling nødvendigvis må
indeholde. Hvordan skaber man en historie, som kan overbevise politikere og
befolkning om, at vi skal forbruge mindre, føde færre børn og sandsynligvis gå ned i
materiel levestandard? Dette virker som en mission dømt til at mislykkes. Her står
transformationen fra brun til grøn vækstøkonomi, med alle vækstøkonomiens kendte
goder, som en langt mere populær fortælling.
Men hvor kan man så, på trods af dette, finde ansatser til nye fortællinger? I det
følgende vil dette blive belyst gennem beskrivelsen af tre fortællinger, som kan
uddrages af de læste rapporter.

FORTÆLLING 1
Ud af rapporterne om green growth og green economy kan uddrages en stærk
fortælling, som kunne kaldes Fra brun til grøn vækst. Denne fortælling er velkendt og
allerede beskrevet tidligere i dette speciale. Plottet består i en overgang fra den brune
vækstfase til den grønne gennem en omstilling. Væksten forbliver ved magten med sit
hof af helte, som indbefatter nye arbejdspladser, fortsat forbrug, innovative grønne
teknologiske løsninger og vedvarende energi. Historien er nem at fortælle, fordi den
ikke fordre totale systemændringer men i høj grad bygger videre på det eksisterende
system. Således bliver den nem at formidle for politikere og andre debattører.
Fortællingen består af de tre faser: business as usual, omstilling og grøn vækstøkonom.
Overgangen mellem faserne, eller fortællingens progression, er også veldefineret og
klar. Her er hovedsageligt tale om en teknologisk omstilling indenfor den herskende
økonomis rammer og normer og ikke et opgør med økonomiens grundlæggende
systemer.

FORTÆLLING 2
Ved at sammensætte forskellige forslag fra økonomi i balances katalog kan man bygge
et alternativ til fortælling 1. Denne kunne bære navnet Fra vækstøkonomi til økonomi i
balance. Fortælling 2 består ligeledes af tre faser, men her er to af faserne markant
forskellige fra de tilsvarende i fortælling 1. Fortællingen består i en overgang fra
vækstøkonomi til økonomi i balance gennem en degrowth fase. Her forenes degrowthtankens ikke-fortælling og steady state økonomiens utopi i en samlet fortælling om en
overgang til en ny fase, frigjort fra vækstøkonomiens langsigtede umulighed. I denne
fortælling er progressionen igennem faserne også relativt velbeskrevet, om end den
synes noget mere uklar end i fortælling 1. Problemet er at de midler som skal tages i
brug er langt mere radikale og systemforandrende end midlerne i fortælling 1. Her er
tale om politiske tiltag hvis spiselighed ved nutidens politiske taffel synes tvivlsom.
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FORTÆLLING 3
I den sidste fortælling er rigdom eller prosperity i fokus. Titlen på denne fortælling
kunne være Fra vækstbetinget velstand til rigdom uden vækst. Modvækstdiskursens analyser
fører frem til, at vækst må opgives. Den har ingen bæredygtig fremtid. Derfor kan
man ligeså godt hurtigst muligt begynde at finde ud af, hvordan der kan opnås rigdom
i en økonomi som ikke vokser. Ligesom fortælling 1 handler om at skabe vækst med
nye midler, handler fortælling 3 om at skabe rigdom med nye midler. Fortællingens
indledning og slutning ligger således rimelig fast, samfundet skal overgå fra
vækstbetinget rigdom til rigdom uden vækst, men hvordan etableres en overgangsfase?
Og hvad er rigdom uden vækst? Her har fortællingen sine mindre klare sider. Der
findes mange bud på disse spørgsmål, men de er ikke lette at samle til et overskueligt
element i en fortælling.

14. SÆRLIGE EMNER

I dette kapitel vil jeg se på nogle særlige emner af betydning for økonomisk teori, som
samtidig er relevante i forhold til sammenhængende løsninger og deres
udviklingsmuligheder indenfor økonomisk tænkning.

KRITIK AF MAINSTREAM ØKONOMISK MAKROTEORI
I løbet af de seneste par år synes en vægtig kritik af økonomi som teoretisk disciplin at
have fået momentum. Mainstream økonomiske modellers manglende evne til at
forudsige finanskrisen i 2008 har givet anledning til at kritiske røster har fået mere
gennemslagkraft. Selv på de mere konservative læreanstalter og blandt anerkendte
økonomer kan der registreres utilfredshed med de herskende teorier og modeller. En
del af denne kritik er blevet formuleret af en gruppe internationalt anerkendte
økonomer i en artikel, som samler en række emner fra Dahlem konferencen 2010 i
Berlin (Colander et al. 2009).
I ”Dahlem-Gruppen”s optik befinder den økonomiske profession sig i en krise, fordi
den ikke er i stand til at levere makroøkonomiske modeller, som stemmer overens med
den faktiske økonomiske virkelighed. Dette er et udtryk for en systemfejl i den
økonomiske profession (Colander et al. 2009), en fejl som forværres af at økonomer
undlader at advare politikere og økonomiske aktører om modellernes mangelfuldhed
og om faretruende udviklinger, som opstår som følge af beslutninger truffet på basis af
disse modeller. Økonomer bærer således en moralsk forpligtigelse overfor samfundet
til at informere om deres modellers mangler, især når disse modeller bruges som
grundlag for politiske og markedsmæssige beslutninger. Dette ansvar blev i særlig grad
svigtet i forbindelse med finanskrisen i 2008.
Et af problemerne med mainstream makroteori er, ifølge kritikerne, at den i høj grad
er aksiomatisk opbygget. Dens generelle ligevægtsmodeller er baserede på antagelser,
hvoraf mange ikke er i overensstemmelse med empiriske studier af virkeligheden
(Colander et al. 2009). En af grundantagelserne er, at der eksisterer en rationel
økonomisk agent, som er repræsentativ for alle økonomiske agenter. Det antages
endvidere, at denne agent har fuldt kendskab til og forståelse af de mekanismer som
styrer det økonomiske domæne, at denne agent altid agerer rationelt i forhold til
modellens antagelser og har adgang til den nødvendige information at træffe optimale
valg på grundlag af (Colander et al. 2009). Således bliver makroøkonomi gjort til et
område, hvor agenter træffer optimale beslutninger baseret på fuldkommen
information om en forudsigelig fremtid.
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De grundlæggende antagelser i modellerne viser sig imidlertid at være i konflikt med
realiteterne, ikke mindst i kraft af fremkomsten af resultater fra eksperimentel
økonomi og adfærdsøkonomi om hvordan økonomiske agenter faktisk træffer
beslutninger. Der synes således at være akut behov for at lave modeller med agenter
med forskellige motiver og evner og forskellig viden og adgang til information. Det
anbefales derfor at heterogene agenter med forskellige forudsætninger og rationaler
indarbejdes i de makroøkonomiske modeller (Colander et al. 2009).
I mainstreammodellerne forsøges mikroøkonomiens lovmæssigheder endvidere direkte
oversat til makroøkonomien, således at makroøkonomi ikke er andet end den
aggregerede mikroøkonomi. Her overses en lang række vigtige dynamikker i
økonomien, hvor feedbackmekanismer mellem makro- og mikroplan og et stort antal
muligheder for interaktion mellem heterogene agenter skaber et meget mere
komplekst og dynamisk system end den aggregerede mikroøkonomi.
Et af de uheldige resultater af brugen af disse ligevægtsmodeller har været forøgelsen
af mængden af afledte instrumenter. Modellerne har givet anledning til at tro at disse
instrumenter ville skabe større sikkerhed i systemet. Imidlertid ser det ud til at det
modsatte har været tilfældet. Instrumenterne har ført til en stadigt mere sammenfiltret
finanssektor, hvor aktører, som ikke før var forbundne, nu pludselig er blevet
forbundet på komplicerede måder (Colander et al. 2009). Dette har medført at tab i
en sektor i et land har kunne brede sig på tværs af sektorer og lande.
Endvidere medførte de nye instrumenter en højere gearing i pengeinstitutterne og et
ændret informationsmønster. Således formidles megen information, som før
formidledes mellem køber og sælger, nu af ratingbureauer, hvilket formentligt har ført
til tab af vigtig information (Colander et al. 2009). Indførelsen af nye afledte
instrumenter fik ikke det udfald som modellerne tilsagde, og det synes klart, at den
finansielle innovation, som gik forud for finanskrisen i 2008, var med til at skabe et
mere skrøbeligt finansielt system (Colander et al. 2009).
På denne måde er ligevægtsmodeller blevet redskaber i en uhensigtsmæssig ændring af
det økonomiske domæne. Set i lyset af tidligere diskussioner kan dette ses som en
”vellykket” operationalisering af et bestemt teoretisk program ved brug af
intellektuelle teknologier til decentral styring.
Konklusionen på kritikken er at den herskende økonomiske videnskab må forandres.
Den virkelige verdens måde at opføre sig på, som andre grene af økonomisk teori for
længst har dokumenteret, kan ikke længere holdes uden for mainstream økonomisk
teori (Colander et al. 2009). Derfor må viden fra blandt andet eksperimentel økonomi,
adfærdsøkonomi og økologisk økonomi drages ind i arbejdet med at lave en ny
makroøkonomisk teori, som kan skabe økonomiske modeller i overensstemmelse med
empirisk data (Holt et al. 2011).
Skulle denne kritik få mere vind i sejlene, kunne det tænkes at dette kunne medføre et
nybrud i den økonomiske disciplin, hvor også nye mere miljøvenlige diskurser kunne
få større opmærksomhed og anerkendelse.
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STEADY STATE ØKONOMI
Økologisk økonomi fremhæves, som nævnt, af kritikere af mainstream økonomi som et
teoretisk område, blandt andre, af betydning for fremtidens økonomiske teori (Holt et
al. 2011). Steady state økonomi er et centralt begreb i den økologiske økonomi, og det
synes derfor relevant at behandle dette emne mere udførligt end det hidtil har været
gjort i dette speciale.
En af grundende til overhovedet at begynde at overveje idéen om en økonomi, som
ikke vokser i materiel forstand, er fænomenet uøkonomisk vækst. Uøkonomisk vækst
indtræffer, når omkostningerne forbundet med vækst overstiger nytten af denne. I
følge Lawn (2010), og mange andre, er dette tilfældet i de rige lande og endda også i
visse fattige. Dette betyder at BNP-vækst nu gør mange lande fattigere i stedet for
rigere. De miljømæssige omkostninger forbundet med fortsat vækst er nu så store og
omfattende, at de ikke kan opvejes af den nytte, som drages af vækst i form af jobs,
stabilitet og indtægter til staten. Der er derfor god grund til at se sig om efter andre
løsninger. Her foreslås steady state økonomi, hvor økonomiens størrelse bestemmes af
grænsen mellem økonomisk og uøkonomisk vækst (Lawn 2011).
Det er her vigtigt at bemærke, at steady staste økonomi ikke er ensbetydende med stop
af en hver form for vækst. Nej det er idéen om evig materiel vækst, som ikke kan
tillades. Der er i steady state økonomi rig mulighed for vækstdynamikker og i særlig
grad tilskyndes vækst i værdiskabelse via opfindsomhed og kreativitet frem for evigt
forbrug af flere ressourcer.
KAPITALISME OG INSTITUTIONER
Centralt i steady state tanken står opfattelsen af kapitalisme og markeder, som
størrelser betingede af deres institutionelle omgivelser. Enhver form for kapitalisme og
et hvert marked er således indlejret i bestemte institutionelle rammer og er derfor ikke
entydige uforanderlige størrelser men størrelser formet af konkrete institutionelle
betingelser.
Vækstimperativet skal, i denne henseende, ikke ses som et grundtræk ved kapitalismen
eller markederne men som egenskaber ved de institutioner de styres af. Vil man derfor
ændre økonomien i en bæredygtig retning væk fra evig vækst, behøver man hverken
afvise kapitalismen eller markederne, nej det er institutionerne, som de er indlejret i,
der skal ændres.
Kapitalisme defineres af Lawn (2011) som et system, hvor den menneskeskabte kapital
i overvejende grad er privatejet, og hvor de fleste varer og serviceydelser købes og
sælges af privatpersoner og virksomheder på formelt etablerede markeder. Ud fra
denne definition er der intet som tilsiger, at kapitalisme er umulig i en økonomi med
klare grænser for input og output. At staten, som i et demokratisk samfund til en vis
grad kan sættes lig med fællesskabet, blander sig og bestemmer rammerne for forbrug
og produktion gør ikke et markedsbaseret system mindre kapitalistisk.
I Lawns optik vil kapitalismen endda komme til at fungere mere effektivt og dynamisk
i en steady state økonomi, fordi det ikke længere kan lade sig gøre at producere stadigt
mere og mere af det samme, så profitten i stedet må opnås gennem fornyet
værditilførsel uden brug af ekstra naturressourcer.
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Et vigtig argument imod den tidligere omtalte kritik af steady state kapitalisme er, at
det egentlige mantra i kapitalisme er profit or die og ikke grow or die, og der gives, ifølge
Lawn (2011), rige muligheder for profitskabelse i en økonomi, som ikke vokser. Blandt
andet fremhæves det at muligheden for at skabe profit gennem øget produktion og
salg kun er en af flere muligheder. To andre muligheder er kvalitetsforøgelse af et
konstant varer-output og mere effektiv produktion af et konstant varer-output. I det
sidste forslag tænkes især på effektivitet i forhold til ressourceforbrug. De to sidste
profitmuligheder kræver ikke vækst og er således fuldt kompatible med en stationær
økonomi.
CAPS
En meget vigtig institutionel ændring for steady state økonomi er indførelsen af
såkaldte caps på forskellige vigtige områder. Fire vigtig områder, som skal begrænses
med caps, er naturressourcer, udledninger, indkomst og befolkningens størrelse.
Ved at lægge loft over mængden af ressourcer, der strømmer ind i økonomien, og på
mængden af forurening, der strømmer ud, vil man kunne skabe en økonomi i balance
med det miljø den er indlejret i. Når først rammerne for ind- og udstrømning er på
plads, kan kapitalismen og markederne operere effektivt indenfor disse, uden at
økonomien vokser ud over sine bæredygtighedsgrænser. Disse caps tænkes indført i
form af auktionssystemer, hvor retten til brug af en fastsat mængde naturressourcer
eller udledning deles op i kvoter, som virksomhederne så kan byde på.
I forhold til indkomst foreslås indførelse af minimum- og maksimumindkomst.
Indkomst over et bestemt loft vil blive beskattet hundrede procent. Mens en
minimumindkomst vil blive sikret gennem en statslig jobgaranti og indkomstfordeling.
Befolkningens størrelse har også et naturligt loft, som må overholdes. Som det også er
tilfældet med ressourceforbruget er bæredygtighedsniveauet for verdensbefolkningen
overskredet. Der må altså gøres en indsats for at få befolkningstallet ned under sin
bæredygtighedsgrænse.
REFORM AF PENGESYSTEMET
Det nuværende pengesystem kritiseres fra flere sider for at være skyldig i adskillige
økonomiske kriser. Dette system hvor private banker, i kraft af fractional reserve
systemet, kan skabe penge ved at yde kredit ses, af nogle kritikere, som hovedårsagen
til vores gældsplagede økonomiers trængsler. Retten til pengeskabelse kan i dette lys
ses som et unødvendigt subsidium til en destruktiv sektor i økonomien. I det følgende
vil jeg, med udgangspunkt i Lawn (2010), forsøge at skitsere nogle muligheder for en
reform af dette system. Men lad os starte med en lidt forsimplet forklaring af fractional
reserve systemet.
Hvis jeg låner 5.000 kr. i en bank og køber en eller anden ting for dem, vil disse 5000
kr., i langt de fleste tilfælde, igen blive sat ind på en konto i en eller anden bank.
Denne bank er nu forpligtet til at beholde en hvis procentdel af dette indskud, for
eksempel 10%, i reserve. Det vil i dette tilfælde sige 500 kr. Men banken kan låne de
90% af det oprindelige indskud ud igen. Det bliver i dette tilfælde 4500 kr. Dette lån
ender ofte igen som indskud i en bank, som så kan udlåne 4050 kr. Hver gang der
forekommer et nyt indskud på basis af det oprindelige udlån, kan banken skabe 90%
som ny kredit og således skabe penge. Summen af udlån, på basis af de oprindelige
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5000 kr., er, teoretisk set, en uendelige geometriske række, som går imod 50.000 kr.
Således kan det oprindelige udlån på 5000 kr., i teorien, give anledning til skabelse af
en sum på 50.000 kr. Denne mekanisme kaldes kreditmultiplikatoren, og i kraft af
renterne på denne kredit tjener bankerne penge på denne. Det skal nævnes at
ovenstående er et forsimplet eksempel, idet det antages at hele udlånet igen ender som
indlån. Dette er ikke altid tilfældet. En vis del vil forblive i omløb i form af kontanter.
Pengeskabelse gennem kredit er en aktivitet staterne, i de langt de fleste lande, har
givet bankerne ret til at udføre. Staten selv kan også lave penge, men det foregår
primært igennem trykning af sedler og mønt, som nationalbanken har eneret til at
producere. Sedler og mønt udgør dog en meget lille del af den samlede pengemængde,
og bankerne står derfor for langt den største del af pengeskabelsen. Sådan behøver det
imidlertid ikke at være.
Lawn (2010) skitserer et system, hvor staten gradvist indskrænker bankernes ret til
pengeskabelsesprocessen. Dette sker ved en gradvis overgang til 100% fractional
reserve krav. Et 100% krav indebærer at bankerne ikke må skabe penge på basis af
indskud. De må gerne give kredit, men da bliver det af bankens egne likvide midler.
Endvidere tænkes retten til udstedelse af en begrænset mængde kredit fordelt via capauktion, hvor bankerne kan byde på retten til skabelse af en fast årlig mængde penge.
Men i det store hele skal staten stå for pengeskabelsen i det nye system. For at forstå
dette nye system er det vigtigt at have fokus på begreberne fiat currency og inflation.
Fiat currency eller fiat penge betyder at pengene ikke er bakket op af andet end
borgernes tillid til pengenes gyldighed som betalingsmiddel. Dette betyder at staten, i
princippet, kan lave ligeså mange penge den måtte ønske sig. Det nuværende
pengesystem er et sådant fiat currency system, hvor pengene ikke er bakket op af for
eksempel guldbeholdninger. Det nye system, som Lawn foreslår, er ligeledes et fiat
currency system.
Inflation opstår, i følge Lawn (2010), når for mange penge jagter de samme goder.
Dette giver overefterspørgsel, som udhuler pengenes købekraft, hvilket er det samme
som inflation, nemlig at priserne, over en bred kam, stiger. Der er altså en
sammenhæng mellem realøkonomiske goder og pengemængden. Hvis pengemængden
bliver for stor i forhold til goderne, opstår der inflation. Den vigtigste opgave for
staten, i forhold til det nye system, bliver således at kontrollere pengemængden, så der
undgås inflation.
Som følge af fiat-pengenes egenskab kan staten lave nøjagtig lige så mange penge den
vil. Den råder således over en uudtømmelig kilde til penge. De vigtige spørgsmål er nu
bare: hvordan kommer pengene i omløb? Og hvordan undgås inflation?
I svarene på disse spørgsmål viser Lawns (2010) forslag sig at være mere end bare en
reform af pengesystemet. Det er en helhedsløsning på hvordan økonomien bringes ind
på et bæredygtigt spor. Pengenes strøm ind og ud af økonomien bliver nemlig gjort til
redskab for en omstilling til en steady state økonomi.
For at staten kan poste penge ind i økonomien er den nød til at bruge dem på noget.
Her er et vigtigt område store grønne infrastrukturprojekter som omstilling til
vedvarende energi, affaldshåndtering og recirkulering. Ud over dette tænkes staten at
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skabe en jobgaranti, som giver meningsfuldt arbejde til alle uden arbejde i den private
sektor. Lønnen i jobgarantien skal være en mindsteløn, som ikke vil kunne konkurrere
med lønniveauet i den private sektor. Gennem lønudbetalinger i denne ordning kan
staten poste penge ind i systemet. Det er tanken at denne jobordning især skal
beskæftige mennesker i vedligeholdelsen og udbygningen af samfundets fælles goder,
herunder naturen, og således beskæftige folk på områder, hvor den private sektor ikke
opererer i stort omfang. Der er således lagt op til et parallelt arbejdsmarked, hvor
profitskabelse ikke er den drivende faktor.
Hvad nu med inflationen? Hvordan hives pengene ud igen? Her er skatterne
løsningen. I stedet for at se beskatning som et middel for staterne til at finansiere sine
aktiviteter, skal beskatning være et middel til at kontrollere inflation og begrænse
miljøbelastning. Skatterne skal således ses som et middel til at suge penge ud af
systemet og standse miljøskadevirkninger. Skattesystemet skal derfor lægges om, så det
primært går efter at beskatte forurenere og brugere af naturressourcer i stedet for
lønindkomster og profit af skabelse af real værdi. Grundidéen er at flytte skatterne fra
samfundets goder til samfundets onder. Skatten skal flyttes fra lønindkomst, som er et
resultat af værditilførsel, over på forurening og ressourceforbrug, som medfører
værditab.
Denne tilgang til pengeskabelsen åbner op for et helt nyt syn på statsbudgetterne. Hvis
staten har underskud, er det fordi den har postet flere penge ind i systemet end den
har suget ud ved skatter. Hvis den har overskud, er det modsatte tilfældet. Begge dele
er lige fint. I dette system er det fuldstændig ligegyldigt om staten har underskud eller
overskud på statsbudgettet. I kraft af statens uendelige pengeressourcer lægger et
underskud ikke beslag på statens muligheder for finansiering, og den skal ikke
finansiere sine aktiviteter gennem låntagning. Dette giver staterne ressourcer til at
foretage de nødvendige omstillingsinvesteringer.
Eksempler på systemer, hvor staten kontrollerede pengemængden ved at have eneret
til pengeskabelsen, er set tidligere i historien med forskellige udfald. Kritikere nævner
blandt andet Tyskland i mellemkrigsårene og Zimbabwe i nyere tid som
skræmmeeksempler på statskontrolleret pengeskabelsessystemer plaget af
hyperinflation og krise. Fortalere for idéen fremhæver imidlertid at det snarere var
kriser, som førte til overdreven pengeskabelse og inflation end overdreven
pengeskabelse, som førte til kriser og inflation i disse tilfælde (O’Neill et al. 2010). Still
(2010) fremdrager endvidere, i sin film The secret of oz, flere succesfulde eksempler på
sådanne statsstyrede pengeskabelsessystemer, som imidlertid blev knust af stærke
grupperinger eller andre lande for at opnå magt over pengeskabelsen gennem
guldbaserede pengesystemer.
INDFØRELSE AF STEADY STATE ØKONOMI
Hvordan vil et enkelt land, som prøver at indføre en steady state økonomi, klare sig i
en globaliseret verdensøkonomi? Her ligger virkelig et stort problem. Virksomheder
vil kunne flytte produktionen ud af landet til steder hvor miljøomkostningerne ikke
internaliseres, importen af billigere miljøskadelige produkter fra udlandet vil kunne
stige, konkurrenceevnen kan falde og finanskapitalen vil stadig kunne flyttes over
grænserne og skabe ubalancer.

75

Lawn (2010) anbefaler derfor et land, som vil forsøge en omstilling til steady state
økonomi, at arbejde internationalt for kraftig begrænsning af kapitalens
grænseoverskridende bevægelser og indførelse af effektive internationale miljø-caps.
Det skal imidlertid bemærkes at sådanne cap-systemer ikke er ukomplicerede at
konstruere. Her kan man, for eksempel, se på det europæiske CO2-kvotesystem, som
endnu ikke er kommet til at virke efter hensigten. Den begrænsede internationale
politiske vilje til indførelsen af finansiel regulering og miljø-caps taget i betragtning,
kan man godt tillade sig at forudsige endog ganske betydelige vanskelligheder for
indførelsen af en steady state økonomi i et enkelt land. I hvert tilfælde vil det kræve en
økonomi, som i høj grad er i stand til at gøre sig uafhængig af international handel og
kapital og forsyne sig selv. Det bedste håb for en steady state økonomi ligger således
måske snarere i en gradvis indførelse på globalt niveau, som følge af ensartede
udviklinger i denne retning på tværs af lande og regioner.

NYE MAKROØKONOMISKE MODELLER
I følge Jackson (2009) er der behov for at udvikle makroøkonomiske modeller, som
kan simulere hvad der sker med makroøkonomiske aggregater som produktion,
forbrug og investeringer under betingelser, hvor kapitalapparatet ikke vokser, som
også inkorporerer hvordan disse aggregater er afhængige af økologiske faktorer. Dette
kan ses som en nødvendig del af arbejdet med at skabe en makroøkonomi for
bæredygtighed. Jackson (2009) skitserer nogle grundtræk for udviklingen af en sådan
makroøkonomisk model. I det følgende vil nogle af disse blive beskrevet.
Det overordnede mål for et sådant modelarbejde er at skabe en makroøkonomisk
simulationsmodel, som kan teste forholdet mellem økonomien og kravene til
bæredygtighed (Jackson 2009). Udgangspunktet for udviklingen af modellen er en
standard produktionsfunktion og en standard efterspørgselsfunktion, som, i
overensstemmelse med den makroøkonomiske identitetsantagelse, sættes lig med
hinanden. Men produktionsfunktionen i sin oprindelige form er ikke tilstrækkelig, når
det gælder om at inkorporere bæredygtighed i modellen. Et af de vigtigste elementer i
udviklingen af en makroøkonomisk model for bæredygtighed er derfor omformningen
af produktionsfunktionen (Jackson 2009).
Traditionelt er produktionsfunktionen en funktion af kapital og arbejdskraft, hvor det
antages at der er fuld substitution mellem produktionsfaktorer. Det vil sige at hvis en
faktor nedslides eller bruges op, vil der altid kunne findes en anden, som kan bruges i
stedet. Denne antagelse er blevet udsat for kraftig kritik for ikke at være i
overensstemmelse med virkeligheden. Som et eksempel på dette kan nævnes at biers
bestøvning af planter, i landbruget, ikke er substituerbar med andre faktorer.
Yderligere er funktionen blevet kritiseret for ikke at have nogen eksplicit kobling til
naturressourcer.
Det første skridt i retning af en videreudvikling af produktionsfunktionen er derfor at
indføre en energivariabel og en begrænsning for den såkaldte substitutionselasticitet i
funktionen. På denne måde bliver produktionen også en funktion af energiressourcer
og samtidig underlagt en konstant for substitutionselasticiteten. Denne ligger mellem 0
og 1, hvor 1 betyder fuld substitution og nul betyder ingen substitution. Yderligere
indføres det at energivariablen er en funktion af både fossil og vedvarende energi,
hvor den vedvarende del er afhængig af mængden af investeringer i sektoren for
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vedvarende energi. Endvidere har det vist sig at produktiviteten til stadighed
forbedres. Dette indføres i funktionen via en produktivitetsfaktor. Samtidigt er det
nødvendigt at ressourceproduktivitet indregnes i modellen separat fra den totale
faktorproduktivitet.
Både Jackson (2009) og Victor (2007) fremhæver at LowGrow modellen, som vil blive
beskrevet nærmere i næste afsnit, ikke tager tilstrækkeligt højde for nødvendigheden af
en udbygget investeringskomponent. Som et skridt i retning af en løsning på dette
opstiller Jackson (2009) nogle kategorier af investeringer. Hver af disse kategorier
repræsenteres ved en variabel. En vigtig sondring i denne sammenhæng sker mellem
private investeringer, med afkastningsforventninger på kommercielt niveau,
halvoffentlige investeringer, og offentlige investeringer, med såkaldte sociale afkast. Til
den første kategori regnes, for eksempel, investeringer i udbygning af
produktionsapparatet. I den sidste kategori findes investeringer i økosystembevarelse
og genopretning. Mellemkategorien rummer infrastrukturinvesteringer, som både har
private og offentlige bidrag.
Indenfor hver af disse kategorier kan der nu investeres i forskellige områder. Disse er
energieffektiviseringer, genbrug af ressourcer, klimatilpasning, anden kapacitet og
økosystembevarelse. Samlet giver dette tolv investeringsvariable ud over den der
indgår i energivariablen. Spørgsmålet er nu hvorledes disse variable inkorporeres i
modellen. Dette spørgsmål har ikke et enkelt svar, og der er flere veje at gå.
Problemet er at disse forskellige typer investeringer bidrager forskelligt til
produktionsfunktionen. Investeringer i energieffektiviseringer vil have direkte
indflydelse på produktionen, mens investeringer i økosystembevarelse ikke
nødvendigvis vil have nogen som helst betydning for denne men alligevel er vigtig,
fordi det har betydning for modellens mulighed for at inkorporere
bæredygtighedsaspektet. Spørgsmålet er nu hvordan disse investeringer kan
inkorporeres i produktionsfunktionen? Dette gives der ikke noget enkelt svar på, men
løsningen af dette problem er vigtigt i videreudviklingen af en makroøkonomisk model
for bæredygtighed. En af mulighederne er at antage at forskellige investeringstyper
udbygger forskellige dele af kapitalen med forskellige produktivitetsfaktorer.
Med dette er der forhåbentlig givet et vist overblik over mulige fremgangsmåder og
udfordringer i arbejdet for udviklingen af en makroøkonomisk model, som kan
håndtere forskellige bæredygtighedsvariable og begrænsninger. Modeller er vigtige
instrumenter i forsøget på at operationalisere bestemte teorier og her synes der derfor
at være et vigtigt indsatsområde, hvis alternative teorier skal vinde indpas. I næste
afsnit følger et konkret eksempel på udviklingen af en ny makroøkonomisk model.
LOWGROW MODELLEN
I en modelstudie, under navnet managing without growth, lancerer Victor & Rosenbluth
(2007) nogle bud på fremtidsscenarier for den canadiske økonomi med lav eller ingen
BNP-vækst. Modellen kaldes LowGrow og er baseret på standard makroøkonomisk
teori og ligninger. Et af de epokegørende resultater i projektet er, at det er muligt at
opstille scenarier, som giver faldende arbejdsløshed samtidig med stagnerende BNP.
I modellen lader Victor & Rosenbluth (2007) BNP være residualbestemt. Dette
udfordrer vækst som den eneste løsning på arbejdsløshedsproblemet. Særlig et
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scenarium giver interessante resultater. I dette scenarium forbliver BNP, stort set,
konstant efter en stigning i starten, samtidig med at arbejdsløshed, fattigdom og
drivhusgasudledninger er markant faldende. Fald i fattigdommen er forbundet med
fald i arbejdsløshed, mens fald i drivhusgasudledninger er forbundet med stagnerende
BNP og energieffektiviseringer.
Modellen er bygget op som beskrevet i det foregående afsnit, med udgangspunkt i
aggregerede efterspørgsels- og produktionsfunktioner. Hvis den aggregerede
efterspørgsel er større end det aggregerede udbud, resulterer det i faldende
arbejdsløshed, og hvis det omvendte er gældende, stiger arbejdsløsheden. Således kan
arbejdsløshed simuleres ud fra disse to størrelser.
Drivhusgasudledning simuleres ved hjælp af en udledningskoefficient udtrykt ved ton
drivhusgas udledt per dollar af BNP. Denne koefficient er udregnet på basis af
statistisk materiale, og der tages højde for effektiviseringer, ved at koefficienten bliver
mindre for hvert år der går. Denne koefficient ganges med BNP, og resultatet bliver
mængde udledt drivhusgas per år.
Adskillige forhold er inkorporeret i modellen på måder, som ikke skal omtales her,
men disse forhold tæller blandt andet fordeling, investeringer, arbejdsmarkedspolitik
og udvikling i skovarealer.
Ved hjælp af modellen er det altså muligt at producere nogle scenarier hvor,
arbejdsløsheden, fattigdommen, statsgælden og drivhusgasudledningerne falder over
en periode på 10 år, samtidig med at BNP forbliver konstant over samme periode.
Måden arbejdsløshed overvindes er ved at tillade en 3% kortere arbejdsuge, hvilket
giver efterspørgsel efter flere hænder på arbejdsmarkedet og samtidig bidrager til
bekæmpelse af fattigdom.
For at disse scenarier kan blive virkelighed, kræver det politiske beslutninger om
ændringer på flere områder som arbejdsmarkedet, skattepolitikken og de offentlige
investeringer. Med hensyn til ovennævnte nulvækstscenarium kræves politiske
beslutninger, som kunne kaldes ændringer i modellens parametre men egentlig ikke
voldsomme institutionelle ændringer, om end de dog nok må siges at være imod de
herskende politiske vinde. Det drejer sig blandt andet om den nævnte nedsættelse af
arbejdsugen men også om en kraftig ændring af skattepolitikken i retning af større
omfordeling og højere skatter på CO2-udledning.
Sammenfattende kan modellens resultater ses som nye konklusioner draget på basis af
modeller, som hidtil har været brugt til at drage helt andre konklusioner. Den viden,
som har været med til at skabe den eksisterende økonomiske virkelighed, bruges her til
at opstille muligheder for et nybrud i denne virkelighed. Den teori, som har ført til de
politiske anbefalinger og handlinger, som er medskabere af den herskende økonomi,
benyttes her til at udvikle et nyt sæt af politiske anbefalinger, som vil kunne føre til
hidtil usete tilstande i det herskende økonomiske system, tilstande hvor faldende
arbejdsløshed og nulvækst går hånd i hånd.
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Dette må siges at være et nybrud og tilmed et nybrud frembragt helt uden brug af en
ny makroøkonomisk teori. De eneste midler til opnåelse af denne mulighed er nye
politiske beslutninger, blandt andet, omkring arbejdstid og fordeling.
En kritisk kommentar i forbindelse med LowGrow modellen kunne være at stille
spørgsmålstegn ved, om modellen rent faktisk afbilleder den økonomiske virkelighed.
Altså, kan modellens ligninger og antagelser siges at være i overensstemmelse konkrete
økonomiske forhold? Dette spørgsmål er uden for min viden at besvare, men der synes
at være gjort grundige foranstaltninger til at kalibrere modellen med historisk data, og
på dette punkt synes modellen at være troværdig.

15. MULIGHEDER FOR SAMMENHÆNGENDE
LØSNINGER
Hvad skal der til for at løse et problem? Først skal problemet erkendes og analyseres.
Dernæst kan løsninger udvikles og føres ud i livet. En løsning bestemmes således både
af problemanalysen, som lægges til grund for dens forslag, og af mulighederne for
udførelse. Lidt skematisk kan problemløsning således deles op i tre områder: analyse,
udvikling og udførelse, som kan være fuldstændig sammenfiltrede og ikke forløbende i
adskilte kronologiske faser. Problemerkendelsen og analysen vil, i øvrigt, også ofte
foregå i en sammenfiltret proces.
Med hensyn til de økonomiske og miljømæssige kriser, set som et sammenhængende
problem, er det nok rimeligt at sige om de her studerede rapporter at problemet er
erkendt og analyseret, forskellige løsninger udviklet, og visse elementer af disse
løsninger er sågar blevet ført ud i livet. Men der er stor forskel på analysen,
problemforståelsen, løsningsudviklingen, målsætninger og realiseringspotentialer for
de forskellige løsninger. Set i dette perspektiv kan grøn vækstøkonomi måske siges at
have en mangelfuld analyse men de bedste muligheder for realisering af sine forslag,
mens økonomi i balance har en mere troværdig analyse, men realiseringspotentialet er
svagere.
Problemet med grøn vækstøkonomis analyse er at den har for mange blinde punkter.
Der synes simpelthen at være adskillige problemer, som ikke er erkendt. Her refereres
til de tidligere nævnte synekdoker, hvor økonomiens størrelse, magtinteresser,
finanssektoren, gældsproblemer og fordelingspolitik nok er de vigtigste. Opfattes disse
størrelser ikke som en del af problemet, vil den løsning som foreslås ikke kunne favne
problemet i sit fulde omfang. Når for eksempel økonomiens størrelse er en
fundamental del af miljøproblemerne, nytter det ikke noget at arbejde på at få
økonomien til at vokse endnu mere, og når finanssektoren ikke formidler den
nødvendige bæredygtighedsfinansiering og samtidig er årsag til økonomisk kollaps, er
det uhensigtsmæssigt nærmest at lade som om sektoren ikke eksisterer.
På denne måde får grøn vækstøkonomi en inklination imod hovedsageligt at fokusere
på løsning af den økonomiske del af problemet ved hjælp af vækst, hvorimod den
strukturelle, institutionelle og miljømæssige del ikke er tilstrækkeligt analyseret og
overbevisende løst. Til trods for dette vil jeg alligevel kalde grøn vækstøkonomi en
sammenhængende løsning, i det den rent faktisk forsøger at løse begge områders kriser
under et, om end det, fra mit synspunkt, ikke virker som den rigtige løsning.
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Økonomi i balance analyserer sig frem til et sandt virvar af økonomiske og
miljømæssige problemer, som kun kan løses gennem omfattende strukturændringer i
hele systemet. Hermed bliver de nødvendige løsninger så radikale og omfattende at
det synes næsten umuligt at realisere dem. Analysen er altså så omfattende at der ikke
gives nogen simpel løsning, som er mulig at føre ud i livet indenfor systemets
nuværende rammer.
Når det betænkes, hvor svært det er blot at få simple forslag, som kvoteordninger,
investeringer i vedvarende energi og begrænsning af landbrugets forurening, ført ud i
livet og gjort effektive, kan mere radikale tiltag synes helt urealistiske. Til trods for
dette realiseringsproblem vil jeg også betegne økonomi i balance som en
sammenhængende løsning. Her vil jeg endda gå så vidt som til at sige at dens
løsningsforslag virker mere overbevisende end grøn vækstøkonomis, dog med det
forbehold, at de er temmelig urealistiske, den nuværende politiske situation taget i
betragtning.
Der synes således at være et dilemma i mellem de to løsningsdiskurser grøn vækst og
økonomi i balance. Den ene kan ikke løse problemet, fordi dens forslag ikke favner
problemets omfang. Den anden kan ikke løse problemet, fordi dens forslag synes
urealiserbare indenfor den relativt korte tidsramme, som blandt andet
klimaforandringerne sætter op.
Konklusionen på disse overvejelser bliver at der, trods eksistensen af noget man kunne
kalde sammenhængende løsninger, ikke findes et enkelt overbevisende bud på,
hvordan man kan løse miljøets og økonomiens kriser i sammenhæng. De bedste bud
på reelle forandringer, som med tiden kunne føre til en sammenhængende løsning,
skal derfor måske søges i brydningen mellem de to diskurser. Ud af dette brydningsfelt
er i dette speciale blevet fremgravet to forskellige koncepter. Det ene er nye roller for
vækst, og det andet er green new deal. I disse ligger måske grundlaget til udformningen af
en farbar vej til bæredygtig forandring.
Nye roller for vækst går ud på at ændre opfattelsen af hvad der menes med vækst.
Denne tilgang har den fordel at den ikke kæmper imod vækst men ønsker at omforme
begrebet. Dette kan virke opblødende på vækstdiskursen i stedet for at styrke den.
Samtidig kan det være med til at fjerne det ensidige fokus på BNP-vækst. I denne
opblødning kan modeller som LowGrow (Victor, Rosenbluth 2007) og Seidls (2010)
analyser af velfærdsinstitutioner også virke som murbrækkere for en anden tilgang til
vækst. Således skal nye roller for vækst også indeholde idéen om stabilitet under
stagnerende BNP. Hvis man kan anskueliggøre at arbejdsløshed kan bekæmpes uden
BNP-vækst, vil man nemlig have taget et vigtigt skridt i retning af at løse dilemmaet
mellem vækst som stabiliserende faktor i samfundet og vækst som nedbryder af
naturen.
Green new deal kan opfattes som et forsøg på at definere nogle absolut centrale
problemområder og fremlægge en strategi for løsning af netop disse. Der er altså lavet
en prioritering af problemerne og en begrænset strategi, som satser på at løse netop
disse. Tager man kritisk GND, er problemområderne finanssektoren og
energisektoren, og løsningerne består i en radikal omstrukturering af finanssektoren og
en massiv omstilling af energisektoren til bæredygtige energiformer. Redskaberne i
disse bestræbelser er regulering, investering og skattereform.
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Her har man altså reduceret en stor mængde problemer og løsninger til to
fokuspunkter og tre værktøjer. Dette skaber overblik og en fortælling, som er lettere at
fremføre. Selvfølgelig udelader den mange vigtige elementer som biodiversitet,
vandmiljø og brug af land, men til gengæld har den mulighed for at overvinde
uoverskuelighedens handlingslammelse. Samtidig kritiseres vækst slet ikke, og på
denne måde undgås faren for at styrke vækstparadigmet gennem kritik (Berg og
Hukkinen 2011).
Disse to strategier kunne nu tænkes at udfolde sig samtidig, og i kraft af den enes
tavshed om vækst og den andens redefinering af denne kan de tænkes at kunne
supplere hinanden. Endvidere er de heller ikke så langt fra den politiske virkelighed, at
deres politiske gennemslagskraft synes helt utænkelig. Således opererer De Grønne
både med en version af GND og tanker om en redefinering af vækst. I disse to
koncepter kan således ses en vej ud af BNP-væksten og forløbere for mere radikale
ændringer.
Ud af dette springer en tankegang, som ikke deler løsningerne op i muligheder man
må vælge imellem men ser de foreliggende forslag som dele af en samlet
løsningsudvikling, som må understøttes strategisk. Et kronologisk bud på en sådan
udvikling, hvor visse faser skal forløbe samtidige og andre med overlap, kunne således
være:
1.
2.
3.
4.

Fase: Grøn vækst
Fase: Nye roller for vækst
Fase: Afvækst i materiel produktion og forbrug
Fase: Steady state økonomi

Fordelen ved denne tilgang er at den er organisk og således tilpasser sig nogle
udviklingstendenser, som allerede synes at være i gang. Grøn vækst skal, med sin
relativt høje realiserbarhed, være første skridt i en omstilling, hvor der især satses på
den grønne teknologi og innovation. Sideløbende med dette udvikles de nødvendige
indikatorer og forståelser, som skal til for at skabe en ny definition af vækst, hvor miljø
er med i regnskabet. Gradvist går man nu over i en fase hvor BNP stagnerer, og andre
former for vækst kan tage over. Når den nye vækstopfattelse er på plads, kan man
begynde at lade den del af økonomien, som handler om materiel produktion og
forbrug gå i afvækst, mens den uformelle økonomi stadig kan vokse og miljøregnskabet
begynder at vende. Når økonomien har nået en tilpas størrelse, kan en steady state
økonomi indføres på basis af hvad der nu måtte være tilbage af naturressourcer at
bygge den på til den tid.
Grøn vækst er i denne sammenhæng kun vigtig som et redskab for teknologisk
omstilling og fremskaffelse af de nødvendige investeringer. Vækstdelen af grøn vækst
er således kun nødvendig, fordi den kan være med til at generere de nødvendige
investeringer. Meget tyder dog på at det vil blive svært faktisk at skabe vækst i større
omfang i de vestlige økonomier, og stagnerende eller svagt voksende BNP, under grøn
vækst, vil således formentlig alligevel være det mest sandsynlige scenarium. Det er
endvidere selvfølgelig tanken at den grønne teknologiske udvikling skal fortsætte, når
man går videre til de efterfølgende faser.
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Denne langsigtede udvikling tænkes nu operationaliseret ved brug af koncepttyper
som: green new deal, nye roller for vækst og rigdom uden vækst. Green new deal har sin særlige
relevans i forbindelse med den teknologiske omstilling og skabelse af arbejdspladser.
Nye roller for vækst er vigtig, når det skal anskueliggøres at stabilitet uden vækst i BNP
er mulig, og rigdom uden vækst er brugbar, når det handler om at skabe en ny
forståelse af rigdom, som ikke bare et materielt begreb men et begreb, som rummer en
stor mangfoldighed af elementer lige fra velfungerende økosystemer, fællesskabsfølelse,
omsorg, kreativitet, fritid, naturskønhed til sociale ressourcer.
Mere generelt kan disse tre koncepter hver især inspirere til tre overordnede områder
for operationalisering. Disse er i samme rækkefølge:
-

Prioriter i problemerne og foreslå tilpassede delløsninger
Udvikling og implementering af nye styringsteknologier
Påvirkning af det kollektive liv og dets iboende tankemønstre

Med udgangspunkt i denne liste vil jeg nu forsøge at diskutere nye strategier for
mulige løsninger ud fra teoretiske opfattelser af økonomi som styringsdomæne og
metafor.

STYRINGSPROGRAMMER FOR ØKONOMIENS DOMÆNE
Ved brug af Miller & Rose’ (1990) terminologi vil de studerede rapporter i dette
speciale kunne betegnes som programmer eller styringsprogrammer. I denne
opfattelse kan rapporterne ses som idealiserede skemaer til ordning af det økonomiske
liv (Miller, Rose 1990). Til grund for dette ligger en forhåbning om at virkeligheden er
programerbar, men som det hævdes, vil virkeligheden altid insistere på modstand mod
programmering grundet konkurrerende programmer (Miller, Rose 1990). Der er
således brug for stærke operationaliseringsstrategier, hvis styringsprogrammer skal
have effekt på virkeligheden. Programmer operationaliseres gennem mange forskellige
teknologier som bogholderi, statistik og beregning og gennem sproget, som kan
opfattes som en intellektuel teknologi, som gør virkeligheden modtagelig for styring
(Miller, Rose 1990).
TILPASSEDE DELLØSNINGER
I denne sammenhæng kan idéen om at prioritere i problemerne og foreslå tilpassede
løsninger ses som et forsøg på at skabe overskuelige styringsprogrammer. Hvis
programmerne bliver for omfattende og bredtfavnende, vil mængden af
operationaliseringsinstrumenter blive tilsvarende uoverskuelig. GND kan ses som
eksempel på et reduceret program, hvis operationalisering kræver færre instrumenter
end for eksempel en fuld steady state økonomi. En mulig fremgangsmåde for løsning
af økonomiens og miljøets kriser kunne således være at udvikle langt mere overskuelige
programmer for løsning af særligt udvalgte kerneproblemer med et tilhørende
begrænset arsenal af operationaliseringsværktøjer. Ved at prioritere imellem
problemerne og foreslå mindre delløsninger kan der til dels tages højde for
vanskellighederne ved operationalisering af programmering. I kraft af reducerede
programmer vil det virkelighedsområde, som man søger at styre, blive mindre. Dette
kan muligvis også gøre mængden af modprogrammer mere overskuelig, og måske er
der endda mulighed for at konkurrerende programmer kan være i overensstemmelse
på nogle af disse begrænsede områder.
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Operationaliseringsværktøjer skal i denne sammenhæng ses som noget der ofte ligger
uden for programmet. Dette kan eksemplificeres i kritisk GND’s idéer om regulering
og omstrukturering af finanssektoren. Her findes mange forslag til hvad der skal gøres
men ingen forslag til hvordan ændringerne i praksis udføres. Der foreslås, blandt
andet, indførelse af en skat på finansielle transaktioner, hvor der gives retningslinjer
for strukturen af en sådan ændring men ingen anvisning på hvordan en sådan ændring
realiseres i en virkelighed med stridende eksperter, forskellige politiske dagsordner og
magtfulde interesseorganisationer.
For at imødekomme dette kunne selve operationaliseringen blive genstand for en
programmering. Det der her lægges op til er, blandt andet, et stærkere samarbejde
mellem økonomiske programmører og programmører fra andre videnskabelige grene
som politologi, videnskabsteori og historie om at udarbejde langsigtede strategier til
operationalisering af forskellige programmer. Man kunne således forestille sig at
operationaliseringen af et givet program skulle styrkes gennem netværksaktiviteter,
målrettede kampagner og lobbyisme, indarbejdet i selve programmet, således at
programmet indeholdt en manual for praktiske handlinger til operationalisering af de
enkelte løsningsforslag. Et modeord i denne sammenhæng er alignment, som anvendes
af mange teoretikere indenfor forskellige videnskabelige grene og handler om,
hvordan der kan opnås alliancer og målrettet bevægelse mod et fælles mål blandt
heterogene aktører. Det er tænkeligt at viden om alignment kan anvendes konstruktivt
i denne sammenhæng.
NYE STYRINGSTEKNOLOGIER
Hvis nye roller for økonomisk vækst eller andre former for ny økonomisk tænkning
skal vinde indpas i det økonomiske liv og i økonomiske agenters adfærd, vil det kræve
en eller anden form for styring. For at bruge Miller & Rose’ (1990) sprogbrug kunne
dette ske ved brug af forskellige nye styringsteknologier. Som et eksempel på en
styringsteknologi nævner Miller & Rose’ (1990) discounted cash flow analysis eller DCF,
som giver en metode til vurdering af mulige investeringer med henblik på øget vækst.
Denne gjorde det muligt for individer at foretage investeringsbeslutninger uden, at
regeringen blandede sig, men på samme tid blev denne beregningsstandard en ny
regulerende mekanisme, fordi den var med til at gøre centralmagtens vækstimperativ
til en faktor i agenternes investeringsmønster. Et andet eksempel på en
styringsteknologi er BNP, som er med til at præge måden økonomien gøres op på og
dermed også de økonomiske beslutninger, som træffes. Således bliver BNP en
styringsteknologi.
Disse eksempler føjer sig til begrebet governing at a distance eller decentral styring. Dette
indebærer, kort sagt, mekanismer til at få ting til at ske i overensstemmelse med
politiske rationaler uden direkte indgriben (Miller, Rose 1990). Ved indførelse af
bestemte beregningsstandarder, som understøtter bestemte økonomisk rationaler,
indbygges disse i de enkelte økonomiske aktørers handlinger. Her kan miljøledelse,
med grønne regnskaber og CSR-strategier, også ses som et eksempel på decentral
styring.
Vil man ændre økonomiske aktørers adfærd, kan det derfor
udvikle nye teknologier til decentral styring. Her kunne
beregningsstandarder tænkes anvendelige. En indikator som
kunne være et eksempel i denne sammenhæng. Men det er

være nødvendigt at
nye indikatorer og
det økologiske fodaftryk
ikke nok at udvikle
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indikatoren, den skal også gøres til fast kode for aktørernes økonomiske adfærd.
I forbindelse med DCF foregik en massiv promovering af metoden på læreanstalterne
og blandt erhvervslivets ledere og igennem en obligatorisk anvendelse i
nationaliserede virksomheder (Miller, Rose 1990). På denne måde blev teknologien en
fast og styrende del af vigtige agenters beslutninger. Skulle en lignende
institutionalisering af det økologiske fodaftryk finde udbredelse, måtte tilsvarende tiltag
formentlig tages i brug. Der er derfor brug for at tænke over, hvordan sådanne
teknologier kan institutionaliseres. Her kunne man forestille sig en aktiv dialog med
erhvervsliv og politikere om indførelsen af sådanne beregninger på flere niveauer og
samtidig også nøjagtige anvisninger på, hvordan de skal udføres i praksis, og hvilke
fordele denne praksis vil indebære. Her kan indikatoren carbon footprint nævnes som et
eksempel på en beregningsteknologi på vej frem i en sådan proces.
Denne diskussion fører videre til spørgsmålet om, hvordan decentral styring kan
præges mere af en miljøvenlig diskurs. Ifølge Miller & Rose (1990) er eksperter vigtige
for decentral styring. For eksempel er medicinske eksperter med til at styre vores
ernæringsmæssige adfærd og vaner. Det samme kan tænkes at gøre sig gældende i
forhold til for eksempel forbrug, hvor herskende økonomiske eksperter er med til at
fremme et syn på øget forbrug som en vigtig funktion i vækstøkonomiens fortsatte
funktionalitet. Det er altså, i dette perspektiv, vigtigt at eksperter, som repræsenterer
en alternativ og mere miljøvenlig diskurs, får større gennemslagskraft. Her ligger også
et område for videreudvikling af nye strategier.
PÅVIRKNING AF TANKEMØNSTRE
Söderbaum (1994) taler om the multiple individual, hvilket betyder at individet er
engageret i flere forskellige roller ofte med modsatrettede motiver. Individet kan være
både egoistisk, altruistisk, en forbruger og en miljøforkæmper på samme tid. Der vil
være spændinger mellem de forskellige rollers motiver, og i dette spændingsfelt er der
mulighed for ændring i tanke- og adfærdsmønstre (Söderbaum 1994).
Ud fra dette synspunkt foregår der en kamp mellem stridende diskurser i det enkelte
menneske. Med de rette midler kan bestemte diskurser styrkes i denne kamp. Her
spiller sproget en vigtig rolle. Ebdrup (2012) citerer George Lakoffs udlægning af
hvordan hjernen, og dermed vores verdenssyn, påvirkes af sproget. Et eksempel er
metaforen skattelettelser. Lettelse forbindes med fjernelsen af ubehag, og således bliver
en skattelettelse til en fjernelse af den ubehagelige skat (Ebdrup 2012). Således bliver
sproget en måde at udøve decentral styring på. Opfattelsen af skatter som noget
ubehageligt kan i sidste ende være afgørende for hvor krydset på stemmesedlen sættes.
Med baggrund i disse betragtninger er der god grund til at arbejde med nye
metaforer. Jacksons (2009) koncept prosperity without growth kan ses som et eksempel på
dette. Her sammensættes to begreber prosperity og growth på en ny måde. Hidtil har
det første været afhængigt af det andet. Denne kobling ophæves og hjernen udsættes
for metaforen rigdom uden vækst.
Tages dette alvorligt, kunne det måske være en idé at arbejde meget bevidst med dette
element. Det er altså vigtigt at opstille modmetaforer til de herskende og bruge dem
flittigt for at omkode individernes hjerner. Idéer til sådanne nye metaforer kunne
være: skattegodet, vækstbyrden eller sådan rammer skattelettelserne dig.
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Overordnet kan man sige at der udspiller sig en diskursiv kamp i det kollektive og i det
enkelte individ. De herskende økonomiske tankegange har længe været stærke
kombattanter i denne kamp. Hvis en ny økonomi skal vinde frem, skal den diskursive
kampplads domineres.
Kamppladsen er stor og opdelt i mange niveauer. Der er blandt andet et
videnskabeligt, et konkret politisk, et mediemæssigt og et mikroøkonomisk niveau.
Overalt på alle niveauer må agenter for de nye tankegange mobiliseres. I det
videnskabelige skal der hverves nye tropper, ikke mindst i ”fjenden”s lejr. Der må
således gøres en aktiv indsats for at sprede et alternativt syn på økonomi på landenes
konservative læreanstalter. På det politiske niveau skal der ligeledes foregå en
hvervning og en indflydelse gennem lobbyisme og samarbejde. Dette kunne foregå
igennem nye tænketankes arbejde. Den nye økonomiske diskurs må også blive mere
synlig i mediebilledet. Her handler det om at erobre nye platforme og ikke kun bruge
sine traditionelle talerør. Nye tænketanke, taletid i konservative og neoliberale medier
og nye netbaserede aktiviteter som web-TV kunne her tages i brug.
Til sidst er der det mikroøkonomiske niveau. Her skal der gøres en indsats for at
ændre agenters adfærd. En idé kunne være at uddanne en taskforce, som tager på
virksomhedsbesøg og promoverer nye adfærdsmønstre og styringsteknologier. Men
også på forbrugerniveau kan der gøres en indsats. Forskellige former for aktivisme
kunne tages i brug. NOAH-aktioner i halvfjerdserne, med alternativ mærkning af
forurenende varer og virksomheder, kunne her være en mulig inspirationskilde.

SAMMENFATNING
Overordnet kan det hævdes at de læste rapporter fremkommer med noget man kunne
kalde sammenhængende løsninger på de økonomiske og miljømæssige kriser. De
frembyder således en bred forståelse af økonomien og miljøet som sammenhængende
systemer, der gensidigt påvirker hinanden, og hvor økonomien står for en særdeles
negativ påvirkning af miljøet. Der er ligeledes forståelse for at kriserne, i disse to
domæner, hænger sammen og må løses i sammenhæng. Til trods for dette er
løsningerne på forskellige måder ufuldstændige. Er det for eksempel en fuldstændig
løsning, hvis den ikke erkender problemernes omfang? Og er det en fuldstændig
løsning, hvis den ikke kan gennemføres?
Svaret er formentlig nej, men måske betyder det ikke så meget, eftersom virkeligheden
alligevel er umulig at styre efter fuldstændige programmer (Miller 1990). Den
økonomiske virkelighed vil, uanset hvad, blive formet i en kompleks vekselvirkning
mellem diskurser og aktører, og en løsning på økonomien og miljøets kriser vil, uanset
hvad, ikke blive en realisering af et enkelt konkret program.
Derfor kan en mulig sammenhængende løsning ligeså godt betragtes som et væld af
aktiviteter på en kampplads opdelt i mange områder, hvor akademiske
løsningsprogrammer kun er en lille del. Vil man således forsøge at løse disse kriser på
en sammenhængende måde, må der udvikles handlingsstrategier til alle kamppladsens
områder.
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16. KONKLUSION

I dette speciale er der blevet identificeret tre løsninger, som kan siges at have
programmer for, hvordan økonomiens og miljøets kriser løses sammenhængende.
Disse er grøn vækstøkonomi, økonomi i balance og kritisk green new deal. Grøn
vækstøkonomi kendetegnes ved sin positive holdning til vækst, økonomi i balance ved
sin vækstmodstand og kritisk GND ved en relativt vækstneutral retorik. Således
befinder løsningerne sig henholdsvis i hver sin ende af og midt på en kontinuumakse
for og imod BNP-vækst. Men de befinder sig også på en akse, hvor nødvendigheden af
nye roller for vækst er afgørende for placeringen. Alle tre løsninger er inde på at der er
brug for nye forståelser af hvad der menes med økonomisk vækst og fremgang, men
der er forskel på hvor meget dette emne fylder. I økonomi i balance er dette emne af
stor vigtighed, mens grøn vækstøkonomi beskæftiger sig mere marginalt med dette.
Denne forståelse af løsningerne, som placeret i et kontinuum, giver forhåbentlig basis
for et overblik over og en brugbar kategorisering af de forskellige løsninger. I Figur 2
er dette kontinuum og et bud på de forskellige løsningers placering i det illustreret.

Figur 2: Løsningskontinuum

KRISER OG LØSNINGER
I kapitel 4 blev en lang række problemer på de økonomiske og miljømæssige områder
fremhævet. Hovedpointen var at de økonomiske og miljømæssige kriser er
sammenkoblede, og at der er miljømæssige grænser for økonomien. Overskridelse af
disse grænser kan medføre uforudsigelige og katastrofale økosystemsammenbrud.
Nogle af disse grænser er allerede er overskredet.
Der synes ikke at være anledning til at tro at de enkelte løsninger er uenige om de
miljømæssige grænser, selvom de er genstand for mere opmærksomhed i økonomi i
balance end i grøn vækstøkonomi. Uenigheden opstår derimod når talen falder på
hvordan økonomien skal holdes indenfor disse naturgivne grænser. Alle har de den
tilgang, at økonomien skal omstilles, men måden hvorpå det skal foregå er forskellig.
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Grøn vækstøkonomi repræsenterer en miljøøkonomisk tilgang, hvor der sættes priser
på naturens ydelser, og hvor naturen, hvis muligt, underlægges privat ejendomsret
eller andre veldefinerede ejendomsregimer. Løsningen satser på afkobling mellem
vækst og miljøskadevirkninger gennem teknologisk omstilling. Ved brug af
prisbaserede redskaber skal det gøres mere rentabelt at producere bæredygtigt.
Bæredygtighed skal mainstreames ind i alle økonomiens institutioner, og nye
investeringsformer skal gøre det muligt at finde de nødvendige midler til omstilling.
Gennem grøn omstilling skabes fortsat økonomisk vækst og nye arbejdspladser.
Økonomi i balancen agiterer for en mindre og socialt retfærdig verdensøkonomi, hvor
input af naturressourcer og output af affaldsprodukter er begrænsede af caps udregnet
på basis af naturens regenerative og absorberende kapacitet. Således opnås en
dynamisk markedskapitalistisk økonomi i balance med naturen. Vigtige elementer i
denne tilgang er en mindre verdensbefolkning, afvækst i de rige lande, markant
omfordeling mellem rig og fattig, statskontrol over pengeskabelsen, arbejdsfordeling,
sund balance mellem arbejde og fritid, statslig jobgaranti og nye mål for fremgang.
Gennem disse elementer sikres økonomisk stabilitet, arbejde til alle og større lighed
mellem mennesker i en bæredygtig økonomi.
Kritisk GND er tæt forbundet med den finansielle krise i 2008 og new deal politikken
fra tredivernes USA. Den underregulerede finanssektor ses som årsagen til den
økonomiske krise, og dens skadelige virkning på økonomien skal fjernes gennem
effektiv regulering. I kritisk GND er der primært fokus på arbejdsløshed, vedvarende
energi og regulering af finanssektoren. Klimakrisen og arbejdsløsheden adresseres
gennem omstilling til vedvarende energi, mens fremtidige økonomiske kriser
forhindres gennem regulering af finanssektoren. Finansiering af omstillingen
fremskaffes ved statskontrol over pengeskabelse og kreditgivning.

CENTRALE PROBLEMER

I det følgende vil jeg prøve at fremdrage nogle af de centrale problemer, som de
forskellige løsninger står overfor, og konkludere på hvordan de forholder sig til dem.
VÆKST
Ingen af løsningerne er uenige om økonomiens vækstmekanismer, men der er stor
forskel på hvad de mener der skal gøres ved dem. Grøn vækstøkonomi ønsker at hælde
grøn benzin på vækstmotoren, mens økonomi i balance ønsker at standse den og lave
en økonomi, som drives af en anden type motor. På denne måde er økonomi i balance
en tilgang, som i langt højere grad end grøn vækstøkonomi, arbejder med
fundamentale strukturelle og institutionelle forandringer af økonomien.
Absolut Afkobling
Den fundamentale forskel i opfattelsen af vækstmotoren ligger i en grundliggende strid
om absolut afkobling. Grøn vækstøkonomi vælger at tro på og arbejde for afkobling
gennem teknologisk innovation, mens økonomi i balance afviser denne tro med
reference til økonomiens hidtidige udvikling og termodynamikken. Når
termodynamikkens love alligevel gør afkobling umulig, hvorfor så ikke allerede nu
begynde en gradvis omstilling til økonomi i balance, mens vi stadig har ressourcerne
til det, i stedet for at vente til væksten alligevel stopper som følge af et totalt økonomisk
og miljømæssigt kollaps.
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Nye vækstdynamikker
Den kritiske green new deal bruger ikke kræfter på at kritisere vækst. Den taler om
skabelse af arbejdspladser gennem omstilling til vedvarende energi. Den taler om at
tøjle finanssektoren for at skabe et finansielt system, som tjener en bæredygtig
omstilling, og om at omfordele indkomst og skabe et mere lige og socialt retfærdigt
samfund. I stedet for at lade BNP-vækst være løsningen på alle problemerne er
tilgangen at identificere problemerne, foreslå direkte løsninger på disse og lade BNP
udvikle sig efter omstændighederne. Dette kan kaldes en residualbestemt tilgang til
BNP og er en tilgang, som også findes i Victor & Rosenbluths (2007) LowGrow
model.
På denne måde opstår der en ny vækstdynamik, hvor det som er med til at skabe et
bæredygtigt samfund gerne må vokse, mens de ikke-bæredygtige aktiviteter skal
begrænses drastisk. Denne dynamik kan styrkes ved at skabe nye roller for økonomisk
vækst. Dette inkluderer blandt andet udviklingen af nye indikatorer for vækst, som
medregner naturressourcer, økosystemernes tilstand og sociale forhold. Fremgang skal
således ikke længere kun måles i indkomst men på en lang række
bæredygtighedsparametre. Alle tre løsninger har forskellige forslag i denne retning.
Hvor grøn vækstøkonomi ønsker grøn vækst i alle verdens lande, har økonomi i
balance den tilgang at de rige landes økonomier må skrumpe, samtidig med at de
fattigste landes økonomier vokser. Der findes i denne optik en kortere periode i et
lands økonomiske udvikling, hvor vækst i BNP kan være hensigtsmæssig. Denne
periode befinder flere af de fattigste lande sig i. De rige landes økonomier derimod er
for længst gået over til uøkonomisk vækst (Daly 2008, Lawn 2011) og må begynde at
omstille sig til økonomi i balance hurtigst muligt. Skal noget sådant blive en realitet,
må der opstå en ny vækstdynamik, hvor nogle landes økonomier vokser, samtidig med
at andres blive mindre. Fra et mainstream synspunkt er de fattige lande imidlertid
afhængige af vækst i de rige lande for selv at kunne vokse. Dette er givetvis tilfældet og
skyldes de aktuelle institutioner, som styrer den internationale handel. Væksten i et
land som Kina, for eksempel, er dybt afhængig af at de vestlige lande køber deres
produkter. Der ligger altså en opgave i at ændre disse internationale handelsrelationer
og institutionelle omstændigheder.
Ændrede internationale handelsrelationer og institutionelle omstændigheder kunne
måske hjælpes på vej af en stærkere afkobling mellem de rige og de fattige lande, hvor
der satses mere på udvikling af lokal produktionsdiversitet og samhandel mellem
fattige lande, samtidig med at de rige lande begynder at begrænse deres
handelsrelationer og fokusere på at blive mere selvforsynende.
Problemerne forbundet med dette er imidlertid betydelige. I en globaliseret verden vil
det kræve en helt anden tilgang til samhandel. Her kunne det måske være en idé at
lave internationale aftaler, om hvad der er tilladt for de forskellige lande at importere
og eksportere. På denne måde kunne man komme unødvendig import af varer, som
landene selv bæredygtigt kan producere, til livs, mens de varer som et land ingen
mulighed har for at producere stadig kan importeres. Dette system skulle følges op af
en udligning mellem lande med betalingsbalanceunderskud og -overskud.
I denne proces skal de rige lande hjælpe de fattige med at udvikle kapacitet til
bæredygtig forarbejdning og værditilførsel. En styrkelse af lokale regeringer,
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miljøorganisationer og fagforeningerne i de fattige lande kunne måske bidrage til
dette. Samtidig kunne dette føre til lønstigninger og forbedrede arbejdsforhold, som
igen kunne være med til at udjævne lønforskelle og produktionsomkostninger mellem
rige og fattige lande og blandt andet begrænse fordelene ved outsourcing og
offshoring.
I overskrifter kunne sådanne ændringer af handelsrelationerne, blandt andre, bestå i
mere lokal og national selvforsyning, internationale begrænsninger for eksport og
import, forbedrede arbejdsmiljø- og miljøstandarder i fattige lande og udligning af
betalingsbalancer mellem landene.
DEN FINANSIELLE SEKTOR
Den finansielle sektor er et vigtigt drivmiddel for vækstmotoren, og via sin vigtige
betydning for væksten får sektoren indflydelse på miljøet. Gennem kredit gøres det
muligt at etablere nye realøkonomiske tiltag, som er med til at skabe vækst og lægge
beslag på naturressourcer og økosystemydelser. Store profitter af finansielle
spekulationer giver samtidig råderet over uhensigtsmæssigt store dele af naturens
ressourcer, og finanskapitalens frie bevægelser gør det svært for de enkelte lande at
lave en effektiv økonomisk politik og få del i den spekulative profit.
Set i dette lys kan det ikke undre at både økonomi i balance og kritisk green new deal
bruger masser af spalteplads på en radikal regulering og omstrukturering af
finanssektoren. I samme lys kan det imidlertid virke mærkværdigt at grøn
vækstøkonomi forbliver tavs om emnet. Det er tankevækkende at man ikke kigger på
finanssektoren. Der er dog trods alt gode argumenter for, at denne sektor er en
betydelig årsag til de kriser på det økonomiske område, som mange af verdens lande i
øjeblikket befinder sig i.
ARBEJDSLØSHED
Grøn vækstøkonomi og økonomi i balance har forskellige tilgange til hvordan man
skal bekæmpe arbejdsløshed. I grøn vækstøkonomi handler det om at skabe
arbejdspladser gennem omstilling til bæredygtig energi, grøn produktion og forbrug. I
økonomi i balance tales om arbejdsfordeling og en statslig jobgaranti. Endvidere
fremhæves det at vækst i servicefag, som ikke er baseret på materiel produktion, også
vil kunne fortsætte og dermed være med til at skabe nye jobs.
Grøn vækstøkonomis forslag må nok siges at være mere bæredygtigt end business as
usual, hvor al vækst i princippet er lige godt, men i henhold til afkoblingsproblemet er
tilgangen ikke god. Den grønne vækst kan måske nok skabe arbejdspladser, men den
løser ikke fundamentalt økonomiens bæredygtighedsproblemer, og derfor må man
forsøge at skabe arbejdspladser på andre måder. Her synes forslagene om
arbejdsfordeling og en statslig jobgaranti at være seriøse bud på alternativer. Dog er
der også argumenter imod dem.
Arbejdsfordeling tager ikke højde for dynamiske effekter og kan derfor true
konkurrenceevnen og fremtidens produktion. De dynamiske effekter skyldes
arbejdsreservens løntrykkende virkning. Denne virkning kan imidlertid betvivles, qua
argumentet om at den arbejdende del af arbejdsstyrken ikke umiddelbart kan erstattes
af reserven. Dette vil kræve udannelse og opgradering. Arbejdsfordeling mangler at
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blive testet i større skala, men der er i mine øjne her et område som burde afprøves
nærmere.
Jobgarantien kan kritiseres for at skabe et arbejdsmarked, hvor folk fyres fra deres
normale job og ansættes til en meget lavere løn i staten. Jobgarantien skal altså udbyde
jobs, som ikke må konkurrere med hverken det private arbejdsmarkeds eller den
offentlige sektors normale stillinger. Hvordan skaber man en jobgaranti, hvor folk kan
lave noget meningsfuldt og blive opgraderet, som samtidig ikke konkurrerer med den
private sektor eller det offentliges almindelige stillinger?
Her ligger en stor udfordring men også et potentiale. En kommission nedsat til at
identificere nogle samfundsgavnlige opgaver, i en sektor hvor fossilt brændstofforbrug
nedprioriteres og mere manuelt arbejde fremmes, ville formentlig kunne komme op
med adskillige nyttige arbejdsopgaver, som ikke varetages hverken af private eller
offentlige aktører i dag. Hvis dette kombineres med en fleksibilitet, hvor
enkeltindivider og grupper får lov til at være medtilrettelæggere af deres egne opgaver
og udviklingsforløb, kunne man forestille sig en dynamisk sektor, hvor kreativitet og
innovation, frem for profit, kommer i højsædet og kan være med til at give værdifulde
ydelser til samfundet.
PROFIT
Profit er et absolut centralt begreb i kapitalistisk økonomi, og da ingen af løsningerne
går ind for en afmontering af kapitalismen, spiller profit en vigtig rolle i deres visioner
for en bæredygtig økonomi. Der er imidlertid en del problemer forbundet med profit,
og der er stor forskel på hvordan disse behandles i de forskellige løsninger.
I en utæmmet markedsøkonomi uden begrænsninger for materielt input og output
udgør profitskabelse et problem. I de fleste tilfælde kommer profithensyn før hensynet
til naturren, og profitmotiverede arbejdsproduktivitetsstigninger skaber et fortsat
behov for økonomisk vækst. Disse problemer adresseres ikke direkte i grøn
vækstøkonomi, men tanken er formentlig at når først væksten er blevet grøn, gør det
ikke noget, at arbejdsproduktivitetsstigninger medfører et vækstimperativ.
Økonomi i balance har et mere nuanceret syn på profit. Gennem effektive caps sikres
at profitskabelsen sker i balance med naturens kapacitet. Det understreges at det er
muligt at øge profitten uden at øge hverken input af materielle ressourcer eller
outputmængden af varer. Dette gøres ved at øge ressourceeffektiviteten og
værditilførslen i den enkelte varer.
Arbejdsproduktivitetens vækstfremmende mekanisme kunne fjernes ved indførelse af
konstant eller faldende produktivitet. Dette kan opnås med en produktion baseret på
mere håndkraft, mindre fossilt brændsel og mindre mekanisering. Dette kan dog
påvirke profitmulighederne i den producerende sektor og svække eksporten i kraft af
højere priser. Men man kunne måske udpege særlige sektorer, hvor
arbejdsproduktivitetsfald kunne være fordelagtige. Dette kunne for eksempel være
landbrug, fiskeri, skovbrug og pleje af grønne arealer. Ved de foreslåede omlægninger
kunne man gøre disse sektorer mindre miljøskadelige og samtidig skabe nye
arbejdspladser.
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INVESTERINGER
Investeringer er tæt knyttet til profit. Investeringer har to formål placering af
opsparing og iværksættelse af nye realøkonomiske aktiviteter. Traditionelt set har
investeringer givet afkast, ved at de realøkonomiske aktiviteter, som de iværksatte, gav
et højere udbytte end det kostede at sætte dem i værk. Med den spekulative finansielle
sektors vækst er det blevet muligt at skabe profit næsten uafhængigt af de
realøkonomiske forhold. En bestemt investeringssum kan gøre krav på en bestemt
mængde realøkonomiske goder. Hvis denne sum forøges voldsomt ved hjælp af
spekulative transaktioner, giver den oprindelige sum anledning til et krav på en meget
større mængde goder i fremtiden, uden at den samlede mængde af realøkonomiske
goder er vokset tilsvarende. Dette giver spekulanter en uhensigtsmæssigt stor råderet
over økonomiens goder herunder også naturens begrænsede ressourcer.
Finansielle økonomiske aktiviteter har i perioder medført endog meget høje afkast, og
der er generelt ganske høje afkastforventninger i den finansielle sektor, forventninger
som er urealistiske i forhold til den reale økonomis kapacitet. Hvis
afkastforventningerne er så høje at realøkonomiske tiltag ikke kan honorere disse,
søger investeringskapitalen væk og ind i finanssektorens spekulative kasino. Således
bliver det svært at tiltrække den nødvendige investeringskapital til bæredygtige
omstillingsprojekter, da de ikke kan matche de høje afkastforventninger.
Grøn vækstøkonomi behandler stort set ikke disse problemer, bortset fra at problemet
med afkastforventningerne søges løst ved at højne afkastsmulighederne for
miljøvenlige investeringer i forhold til miljøskadelige. Dette skal ske ved brug af
markedsbaserede redskaber, som skal gøre miljøskadelige investeringer mindre
profitable. På denne måde tænkes balancen mellem afkast af miljøskadelige og
miljøvenlige investeringer ændret.
Finanssektorens spekulative profitskabelse tænkes i økonomi i balance at skulle
beskattes kraftigt, samtidig med at mange profitgivende aktiviteter skal begrænses eller
helt nedlægges. Her tænkes især på handel med visse afledte instrumenter samt
pengeskabelse gennem kredit. Som det sidste er der også en bevidsthed om, at
afkastforventningerne generelt er for høje i den finansielle sektor. Ved brug af den
type reguleringer, som nævnes i afsnittet om kritisk green new deal, vil
finanskapitalens aktiviteter og profitmuligheder blive begrænset. Dette vil formentlig
,med tiden, kunne bidrage til at afkastforventningerne sænkes, hvilket vil gøre det
nemmere for mindre profitable bæredygtighedsprojekter at konkurrere om
investeringskapitalen.
STATSGÆLD
I disse tider giver den offentlige gæld i mange europæiske lande anledning til alvorlige
panderynker hos politikere og økonomer. Set i et bæredygtighedsperspektiv er gælden
problematisk, fordi den indskrænker mulighederne for nødvendige offentlige
investeringer i bæredygtig infrastruktur.
Da mange af løsningerne lægger vægt på grønne stimulustiltag, synes det aktuelle
problem med de offentlige budgetunderskud at være et relevant emne. I kraft af den
grønne vækstøkonomis manglende omtale af dette synes denne løsning ikke at have
nogle gode bud på, hvordan det offentlige kan skabe grøn stimulus i en tid med
enorme budgetunderskud i mange lande.
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Her står økonomi i balance noget stærkere med sine idéer om statsmonopol på
pengeskabelse, hvor budgetunderskud ikke er noget problem. Det vanskelige ved
denne tilgang er imidlertid at den ikke kan virkeliggøres i de aktuelle strukturer. Det
vil kræve radikale begrænsninger af de internationale kapitalmarkeder.
En mulig finansieringskilde, som ikke er afhængig af statsbudgetterne, er
pensionskasserne. Her ligger et stort potentiale. Hvis disse midler kunne kanaliseres i
retning af bæredygtige tiltag og udlånes med lavere afkastforventninger, ville der her
være en kilde til investeringer i en slagkraftig størrelsesorden. Alle løsningerne synes at
være bevidste om dette potentiale.
BARRIERER
I en verden af stridende diskurser synes virkeligheden ikke at kunne forandres uden
modstand. En ny teori møder modstand fra andre teoretiske positioner. Et nyt
lovforslag modarbejdes af uenige politikere. Et praktisk tiltag i lokalsamfundet er oppe
imod stridende interesser, og en global aftale bekæmpes af lobbyister og politikere. På
alle niveauer vil nye idéer og tiltag møde modstand. Denne modstand udgør barrierer
for forandring.
Løsningerne i dette speciale står overfor sådanne barrierer på mange niveauer. Helt
konkret møder mange af forslagene modstand fra lobbyister for stærke
interesseorganisationer og manglende politisk vilje til at implementere sådanne forslag.
Men der er også tankeformer, som idéen om de finansielle markeders nærmest
guddommelige dømmekraft eller tanken om at offentlig gæld er en synd, som kan
udgøre barrierer for forandringer. Endvidere er der barrierer i form af decentral
styring, som virker i de enkelte aktørers adfærd og i form af menneskers generelle
ligegyldighed og faste vaner. Mange enkeltindivider kan siges at have indlært sig en
lang række meget lidt bæredygtige vaner og synes ikke i stort omfang at lade naturens
trængsler få indflydelse på deres handlinger eller placering af krydset på
stemmesedlen. Sidst men ikke mindst er der barrierer i det akademiske liv, hvor de
herskende måder at forstå tingene på i dag er blokerende for de løsninger vi har brug
for.
Fra et bæredygtighedssynspunkt virker alle disse barrierer forhindrende for en
kollektiv proces, hvor strukturer og institutioner laves om. Det er derfor vigtigt at finde
ud af hvordan disse barrierer kan nedbrydes, så der kan banes vej for virkeliggørelsen
af en bæredygtig økonomi. Her ligger et helt forskningsfelt i sig selv, og emnerne i
forbindelse med dette er kun overfladisk berørt i dette speciale.
Fortællinger er en mulig indfaldsvinkel til dette felt. Ved at studere de narrative
elementer i de forskellige økonomiske diskurser kan der skabes basis for
konstruktionen af en ny fortælling, fortællingen om fremtidens bæredygtige økonomi.
Er denne nye fortælling troværdig og let at formidle, kan den formentlig være med til
at nedbryde barrierer, når den fortælles igen og igen på mange forskellige
kamppladser. I dette speciale er konturerne af tre nye fortællinger blevet identificeret:
fra brun til grøn vækst, fra vækstøkonomi til økonomi i balance og fra vækstbetinget velstand til rigdom
uden vækst. Den første er grøn vækstøkonomis fortælling om omstilling til grøn vækst,
mens de to andre kan ses som variationer over temaet om omstilling til en
miljømæssigt og socialt afbalanceret økonomi via en afvækstfase. Den første er
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endvidere den stærkeste og den letteste at fortælle. Der ligger nok en opgave for
økonomi i balance i at udvikle en stærkere fortælling om fremtidens økonomi.
Tillige virker det hensigtsmæssigt, at undersøge nærmere, hvordan intellektuelle
teknologier til decentral styring operationaliseres, virker og erstattes af nye. En indsigt
i dette område vil formentlig kunne danne grundlag for udvikling af målrettede
strategier til decentral styring af økonomisk adfærd i en bæredygtig retning.
Til dette felt knytter sig også sproget som en diskursiv teknologi. Med særlige
konstruktioner former sproget diskurser på bestemte måder. Således bliver sproget
også et redskab, som der kan arbejdes strategisk og målrettet med. Gennem skabelse
af stærke metaforer kan individers verdensforståelse påvirkes og ændres.
En mulig strategi til operationalisering af en bæredygtig økonomi kunne være
oprettelsen og styrkelsen af internationale netværk, som bevidst arbejder med
operationaliseringsstrategier i mange facetter af samfundslivet. Koordineret via
knudepunkter i disse netværk kunne der udfoldes en totalaktivisme, hvor
specialtilpassede intellektuelle teknologier tages i brug på så mange kamppladser som
muligt med henblik på at skabe en socialt retfærdig økonomi i balance med naturen.

ØKONOMI I FREMTIDEN
I kapitlet om særlige emner blev der taget fat på nogle områder af økonomisk
tænkning, som kan forventes at få betydning for økonomisk teori og økonomiens
domæne i fremtiden. I kraft af en stigende kritik af mainstream makroteori er det ikke
usandsynligt, at marginaliserede teoretiske koncepter og tilgange kan vinde frem. Som
et af disse områder nævnes økologisk økonomi, hvis styrke blandt andet kan siges at
ligge i den tværfaglige tilgang. Centralt i økologisk økonomi står tanken om en steady
state økonomi, en fremtidsvision for en bæredygtig økonomi. Skal denne tanke vinde
frem, er der imidlertid behov for udviklingen af nye modeller, som kan være med til at
gøre visionen håndgribelig. Dette arbejde er påbegyndt flere steder i verden og kan ses
som et af mange svar på kravet om nye makroøkonomiske modeller.
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APPENDIKS 1: AKTØRER

Baseret på hvad de forskellige aktører skriver om sig selv på deres respektive
hjemmesider eller i deres rapporter, fremlægges her en kort beskrivelse af de
forskellige aktører bag det empiriske grundlag for dette speciale.

CASSE
CASSE, som betyder noget i retning af center for udvikling og fremme af en steady state
økonomi, er en international organisation, som arbejder for udbredelsen af idéen om en
steady state økonomi (O’Neill et al. 2010). Tankerne i steady state økonomi søges
udbredt og udviklet gennem samarbejde med andre organisationer, afholdelse af
konferencer og udgivelse af rapporter. Hovedbudskabet er at steady state økonomi er
et ønskværdigt alternativ til den herskende vækstøkonomi.
Centeret kan nok ikke siges at være særligt højt institutionaliseret, men er dog velkendt
indenfor den økologiske økonomis kredse.

ECONOMIC JUSTICE FOR ALL
Economic Justice for All er et forum for diskussion med base i Leeds i England. Dette
forum arbejder med debat på det økonomiske område og søger at præge debatten på
det lokale, nationale og internationale niveau. Hovedfokus er økonomisk retfærdighed
for alle indenfor rammerne af miljømæssig bæredygtighed, og dette søges fremmet
gennem en aktivistisk tilgang hvor information og viden deles mellem forskellige
aktører for at styrke deres stemme i den økonomiske debat (O’Neill et al. 2010).
Ligesom i tilfældet CASSE er der ikke tale om en højt institutionaliseret organisation.

EGP
European Green Party, i dette speciale primært kaldet European Greens eller De
Grønne, er en sammenslutning af miljøpartier fra hele Europa. Partiet råder over 58
pladser i EU-parlamentet. Det danske parti SF er et af dets medlemmer, men partiet
har også medlemmer fra lande som ikke tilhører EU. Partiet er engageret i
netværksaktiviteter over hele Europa og er også medlem af en global sammenslutning
af grønne partier. Gennem udarbejdelse af rapporter og politisk arbejde på det
nationale og europæiske niveau søger partiet at fremme en bæredygtig udvikling. I
forskellige rapporter har partiet fremsat sine versioner af green new deal og grøn
økonomi (European Greens 2012). Selvom partiet ikke har megen politisk indflydelse,
må det alligevel siges at besidde en vis grad af institutionalisering.

nef
new economics foundation er en tænketank bosiddende i London. Tænketanken blev
grundlagt i 1986 og søger gennem sit arbejde at udfordre mainstream-økonomisk
tænkning både på det økonomiske, miljømæssige og sociale område. Gennem
partnerskab med andre organisationer, som for eksempel New Economics Institute i
New York, forsøger den at skabe større opmærksomhed om problemerne forbundet
med den herskende økonomi set fra et bæredygtighedsperspektiv (nef 2012).
Tænketanken står bag et ganske betydeligt udvalg af rapporter om bæredygtig
økonomi på mange forskellige områder.
nef har på ingen måde samme gennemslagskraft som for eksempel OECD og UNEP
men ser ud til at være en aktør med stigende indflydelse. Organisationen har blandt
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andet været bidragyder til kommissionsarbejdet omkring reformer af den engelske
banksektor, dog uden at deres forslag ser ud til at være blevet anvendt, og
samarbejdede, blandt andre, med UNEP i forbindelse med Global Transition
initiativet tilknyttet FN’s topmøde i Rio i 2012 om bæredygtig udvikling. Man kan
derfor hævde at denne organisations rapporter har en vis grad af institutionalisering,
om end den stadig må siges at være temmelig lav.

OECD
OECD er en international organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. Den
har, siden sin grundlæggelse i 1960, været et forum for udvikling af den økonomiske
politik i de vestlige lande (OECD 2012). Organisationen har 34 medlemslande,
heriblandt alle de vestlige lande, og har haft stor betydning for den økonomiske
udvikling i disse.
OECD er en organisation med stor indflydelse, som formidler samarbejde mellem
nogle af verdens største økonomier. Dens rapporter og anbefalinger indgår i
regeringers beslutningsprocesser over det meste af verden. Denne organisation kan
derfor siges at besidde en stor institutionel tyngde og dens rapporter at været højt
institutionaliserede.
Gennem udvalg, konferencer, rapporter og fælles regelsæt har OECD indflydelse på
den førte økonomiske politik i sine medlemslande og på hvordan disse koordinerer
deres samarbejde. OECD beskæftiger sig med mange forskellige emner indenfor
økonomi og har blandt andet udarbejdet et antal rapporter, om hvordan økonomisk
vækst og miljø kan gå hånd i hånd og være til gensidig gavn for hinanden i form af
grøn vækst (OECD 2012).

SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMISSION
Denne kommission er rådgiver for de britiske regeringer på området for bæredygtig
udvikling. Uafhængig af ministerier og partier, men ejet og finansieret af den britiske
sammenslutning af stater, arbejder kommissionen med anbefalinger til
beslutningstagerne og som vagthund over regeringernes arbejde for at nå deres
bæredygtighedsmål (Sustainable Development Commission 2012).
Komissionen arbejder sammen med en lang række aktører for at fremme en
bæredygtig udvikling i Storbritannien. I kraft af sin rådgivende rolle overfor
regeringerne må kommissionen siges at have en vis grad af institutionalisering.

UN DESA

Denne organisation er FN’s afdeling for økonomiske og sociale anliggender. Dens
primære fokus er udvikling, og den beskæftiger sig med en bred vifte af emner, som
kan siges at høre under dette. Ligesom UNEP samarbejder DESA med en lang række
aktører lige fra regeringer til små NGO’er. Selvom udvikling og sociale anliggender er
det primære fokus, beskæftiger organisationen sig også med miljømæssige
problemstillinger (UN DESA 2012). Da denne organisation også tilhører FN-systemet,
kan den ligeledes antages at besidde en relativt høj grad af institutionalisering.

UNEP
UNEP er de forenede nationers miljøorganisation. Gennem samarbejde med en lang
række aktører arbejder organisationen for udbredelsen af sin version af bæredygtig
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udvikling. UNEP er en vidtforgrenet organisation inden for FN med adskillige
kontorer spredt over hele verden. Organisationen er koordinator for FN’s
miljøaktiviteter og er blandt andet engageret i indførelse af miljøprogrammer i
udviklingslande men også i arbejdet med at skabe opmærksomhed blandt regeringer
omkring fremkommende miljøproblemer. Ligesom OECD har UNEP udarbejdet en
række rapporter om hvordan økonomi og bæredygtighed kan sammentænkes for at
skabe en ny grøn økonomi (UNEP 2012).
UNEP er en del af FN’s verdensomspændende og vidtforgrenede organisation. Dens
oprettelse er vedtaget af medlemslandene og organisationen har mandat til, på vegne
af FN, at forsøge at koordinere og skabe konsensus omkring international miljøpolitik
(UNEP 2012). Dens rapporter og anbefalinger må derfor siges at have en ikke
ubetydelig vægt, og de kan hævdes at besidde en forholdsvis høj grad af
institutionalisering.

APPENDIKS 2: DOKUMENTER

Som tidligere beskrevet er det empiriske grundlag for dette projekt en række
rapporter. Her følger en grupperet liste over disse, hvor rapporterne figurerer under
de kategorier de er blevet sorteret efter og de aktører, som har udgivet dem.

GRØN VÆKSTØKONOMI
OECD
Tools for Delivering on Green Growth (OECD 2011a)
Towards green growth (OECD 2011b)
Towards Green Growth, English summary for policy makers (OECD 2011c)
Towards Green Growth, Monitoring Progress, OECD Indicators (OECD 2011d)
UNEP
Background paper for the ministerial consultations, Discussion paper presented by
the Executive Director, Green Economy (UNEP 2009a)
Working towards a Balanced and Inclusive Green Economy (UNEP 2011b)
Towards a green economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication, A synthesis for Policy Makers (UNEP 2011a)

ØKONOMI I BALANCE
CASSE & ECONOMIC JUSTICE FOR ALL
Enough is Enough, Ideas for a Sustainable Economy in a World of Finite
Resources (O’Neill et al. 2010)
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nef
Growth isn’t possible, Why we need a new economic direction (nef 2010b)
The Ecology of Finance, An alternative white paper on banking and financial
sector reform (nef 2009)
The great transition, social justice and the core economy (nef 2010a)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMISSION
Prosperity without growth, The transition to a sustainable economy (Jackson 2009)

GREEN NEW DEAL
EGP
The macro-economic and financial framework of the Green New Deal (European
Greens 2010)
nef
A Green New Deal, Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis,
climate change and high oil prices (GND Group 2008)
UN DESA
A Global Green New Deal for Climate, Energy, and Development (UN DESA
2009)
UNEP
Global Green New Deal, Policy Brief (UNEP 2009b)

APPENDIKS 3: CITATER

[1]: “A green economy implies the decoupling of resource use and environmental impacts from economic
growth” (UNEP 2009:2).
[2]: “A return to ‘business as usual’ would be unwise and ultimately unsustainable, involving risks
that could impose human costs and constraints on economic growth and development. It could result in
increased water scarcity, resource bottlenecks, air and water pollution, climate change and biodiversity
loss which would be irreversible; thus the need for strategies to achieve greener growth” (OECD
2011a:1).
“Such a transition can catalyze economic activity of at least a comparable size to business as usual,
but with reduced risk of the crises and shocks increasingly inherent in the existing model” (UNEP
2011:6).
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[3]: “Green growth means fostering economic growth and development while ensuring that natural
assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies”
(OECD 2011a:1).
“For UNEP, a “green economy” can be defined as a system of economic activities related to the
production, distribution and consumption of goods and services that result in improved human wellbeing over the long term, while not exposing future generations to significant environmental risks or
ecological scarcities” (UNEP 2009:2).
[4]: “[A sustainable future] will only be possible if the environmental and social pillars of sustainable
development are given equal footing with the economic one: where the often invisible engines of
sustainability, from forests to freshwaters, are also given equal if not greater weight in development and
economic planning” (UNEP 2011:4).
“Nonetheless, action taken now to insure against unfavourable, irreversible or even catastrophic
outcomes can avoid significant economic costs in the future” (OECD 2011a:3).
[5]: “A green growth strategy is centred on mutually reinforcing aspects of economic and environmental
policy. It takes into account the full value of natural capital as a factor of production and its role in
growth. It focuses on cost-effective ways of attenuating environmental pressures to affect a transition
towards new patterns of growth that will avoid crossing critical local, regional and global
environmental thresholds” (OECD 2011a:2).
[6]: “A green economy can generate as much growth and employment as a brown economy, and
outperforms the latter in the medium and long run, while yielding significantly more environmental and
social benefits” (UNEP 2011:38).
“The first key finding is a prediction of our macroeconomic model of the transition to a green economy;
that greening not only generates increases in wealth, in particular a gain in ecological commons or
natural capital, but also (over a period of six years) produces a higher rate of GDP growth – a
classical measure of economic performance” (UNEP 2011:5).
[7]: “The global version of T21 used for purposes of the GER models the world economy as a whole
to capture the key relationships between production and key natural resource stocks at an aggregate level
[…] The T21 model reflects the dependence of economic production on the “traditional” inputs of
labour and physical capital, as well as stocks of natural capital in the form of resources, such as
energy, forest land, soil, fish and water […] The inclusion of natural resources as a factor of
production distinguishes T21 from essentially all other global macroeconomic models. Examples of the
direct dependence of output (GDP) on natural resources are the availability of fish and forest stocks for
the fisheries and forestry sectors, as well as the availability of fossil fuels to power the capital needed to
catch fish and harvest timber, among others. Other natural resources and resource efficiency factors
affecting GDP include water stress, waste recycle and reuse, and energy prices” (UNEP 2011:41).
[8]: “Even with conservative assumptions, a green investment scenario achieves higher annual growth
rates within 5-10 years […] and an increase in renewable resource stocks that contribute to global
wealth” (UNEP 2011:23).
[9]: “Finally, to transition successfully to a green economy the importance of adequate and favourable
enabling conditions cannot be overemphasized. The latter includes appropriate domestic social measures
and policy reforms, international collaboration through trade, aid, market infrastructure, and capacitybuilding support” (UNEP 2011:4).
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[10]: “Prioritize government […] spending in areas that stimulate the greening of economic sectors
[…] limit government spending in areas that deplete natural capital” (UNEP 2011:28).
[11]: “The financial services and investment sectors control trillions of dollars and are positioned to
provide the bulk of financing for a green economy transition […] Public financing, however, is
essential for jump-starting a green economic transformation. (UNEP 2011:34).
[12]: “Prioritize government investment […] in areas that stimulate the greening of economic sectors”
(UNEP 2011:28).
[13]: “These investments, both public and private, provide the mechanism for the reconfiguration of
businesses, infrastructure and institutions, and for the adoption of sustainable consumption and
production processes” (UNEP 2009:2).
[14]: “Leveraging public and private financing – through e.g. public-private partnerships, a mixture of
tariffs and taxes, facilitating investment by major institutional partners through reforming regulatory
barriers and sound long-term policy signals, and development assistance – will be necessary given the
large-scale investments required in most countries” (OECD 2011a:4).
“Finally, stable and resilient capital markets, supported by productive processes of investment and
financial intermediation, will have a pivotal role in the provision of capital at sufficient scale for the
delivery of a green economy” (UNEP 2011:36).
And while the scale of financing required for a green economy transition is large, it can be mobilized by
smart public policy and innovative financing mechanisms” (UNEP 2011:38).
[15]: “Concentrated pools of assets, such as those controlled by long-term investors, such as public
financial institutions, development banks, sovereign wealth funds as well as some pension funds and
insurance funds, whose liabilities are not due for payment on a short-term basis, will be needed to
transform our economy” (UNEP 2011:4).
[16]: “At the global level, the emergence of major green funding mechanisms is needed”(UNEP
2011:35).
[17]: “To make the transition to a green economy, specific enabling conditions will be required. These
enabling conditions consist of the backdrop of national regulations, policies, subsidies and incentives,
and international market and legal infrastructure and trade and aid protocols” (UNEP 2011:1).
[18]: “To succeed, national green growth strategies will need to be mainstreamed into government
policies” (OECD 2011a:6).
[19]: “Moreover, an adequate regulatory framework reduces regulatory and business risks, and
increases the confidence of investors and markets” (UNEP 2011:27).
[20]: “Strengthen International Governance” (UNEP 2011:32).
[21]: “Taxes and other market-based instruments can be used to stimulate the necessary investment
and innovation for funding the transition” (UNEP 2011:38).
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“While national circumstances will differ, putting a price on pollution or on the over-exploitation of
scarce natural resources - through mechanisms such as taxes or tradable permit systems - should be a
central element of the policy mix. Pricing mechanisms tend to minimise the costs of achieving a given
objective and provide incentives for further efficiency gains and innovation. Importantly, increased use of
environmentally related taxes can play a role in growth-oriented tax reform; by helping to shifting (part
of) the tax burden away from more distortive corporate and personal income taxes and social
contributions. Taxes on energy and CO2 can also be a natural part of a wider fiscal consolidation
package, offering an attractive alternative to higher taxes on labour or business income or deep cuts in
public expenditure” (OECD 2011b:12).
“Placing a price on pollution has also been found to stimulate innovation and use of new technologies
as firms seek out cleaner alternatives” (UNEP 2011:31).
[22]: “Innovation will play a key role. Existing production technology and consumer behaviour can
only be expected to produce positive outcomes up to a point; a frontier, beyond which depleting natural
capital has negative consequences for overall growth” (OECD 2011a:2).
[23]: Patterns of growth and technological change build on one another creating path dependency and
technological and institutional lock-in (OECD 2011a:3).
[24]: “A strong capability to innovate is essential to establish the capacity for breakthroughs and new
patterns of production and consumption” (OECD 2011a:4).
[25]: “Like any major economic transformation, the transition to Green Growth will have significant
employment effects. New jobs will be created, some jobs will be at risk and many others would have to
be reallocated from grey to green sectors” (OECD 2011b:19).
[26]: “Labour market policies should focus on preserving employment, not jobs” (OECD 2011a:5).
[27]: “The report also finds that in a number of important sectors, such as agriculture, buildings,
forestry and transport, a green economy delivers more jobs throughout the short, medium, and long terms
than business as usual”
[28]: “Likewise, the Food and Agriculture Organization of the United Nations has estimated that 10
million new green jobs could be created by investing in sustainable forest management” (UNEP
2009:5).
“Moreover, projected investments in the renewable energy sector alone would translate into at least 20
million additional jobs in the sector, making it a much larger source of employment than today’s fossil
energy industry” (UNEP 2009:3).
[29]: “Likewise, spurring demand for more sustainable products through the promotion of sustainable
consumption can create new markets for businesses adopting sustainable production practices that result
in increased revenue streams and new jobs” (UNEP 2009:4).
[30]: “In most countries, new institutional arrangements will need to be established to guide the
development of green growth strategies and to overcome the institutional inertia and silos that exist
around economic and environmental policy making” (OECD 2011b:7).
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[31]: “In many cases, developing appropriate institutional capacity will be an essential condition for
integrating green growth into core economic strategies and other government policies […]” (OECD
2011a:5).
[32]: “Invest in Capacity Building, Training and Education” (UNEP 2011:32).
[33]: “Conventional economic indicators, such as GDP, provide a distorted lens for economic
performance particularly since such measures fail to reflect the extent to which production and
consumption activities may be drawing down natural capital” (UNEP 2011:4).
“However, GDP largely reflects market valuations of economic goods and services and consequently
does not reflect environmental externalities associated with production and consumption. Also, as a
gross measure, GDP takes no account of depreciation, depletion and degradation of assets. In a context
of measuring societal progress and well-being, GDP will be insufficient as the only measure of growth”
(OECD 2011b).
[34]: “We cannot hope to manage what we do not even measure. Therefore, we argue that
notwithstanding the complexity of an overall transition to a green economy, we must identify and use
appropriate indicators at both a macroeconomic level and a sectoral level” (UNEP 2011:4)
“To support green growth strategies, the OECD should continue to further develop and determine a
suite of appropriate green growth indicators that could be used to evaluate the relative effectiveness of
green growth policies in the future” (OECD 2011b:132).
[35]: “The following sections will explore four inter-related groups of indicators: (i)indicators
monitoring environmental and resource productivity; (ii) indicators describing the natural asset base;
(iii)indicators monitoring the environmental quality of life, and (iv)indicators describing policy
responses and economic opportunities” (OECD 2011d:18).
[36]: “The myth of growth has failed us. It has failed the two billion people who still live on less than
$2 a day. It has failed the fragile ecological systems on which we depend for survival. It has failed,
spectacularly, in its own terms, to provide economic stability and secure people’s livelihoods” (Jackson
2009:5).
[37]: “The growth imperative has shaped the architecture of the modern economy. It motivated the
freedoms granted to the financial sector. It stood at least partly responsible for the loosening of
regulations and the proliferation of unstable financial derivatives. Continued expansion of credit was
deliberately courted as an essential mechanism to stimulate consumption growth” (Jackson 2009:6).
[38]: “This model was always unstable ecologically. It has now proven itself unstable economically.
The age of irresponsibility is not about casual oversight or individual greed. If there was
irresponsibility it was systematic, sanctioned widely and with one clear aim in mind: the continuation
and protection of economic growth” (Jackson 2009:7).
[39]: “The truth is that there is as yet no credible, socially just, ecologically sustainable scenario of
continually growing incomes for a world of nine billion people” (Jackson 2009:8).
“But prosperity is not synonymous with income or wealth. Rising prosperity is not the same thing as
economic growth. Until quite recently, prosperity was not cast specifically in terms of money at all, it
was simply the opposite of adversity or affliction. The concept of economic prosperity – and the elision
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of rising prosperity with economic growth – is a modern construction. It is a construction that has come
under considerable criticism” (Jackson 2009:16).
[40]: “A prosperous society can only be conceived as one in which people everywhere have the
capability to flourish in certain basic ways” (Jackson 2009:35).
[41]: “Physical and mental health matter. Educational and democratic entitlements count in many
societies. Trust, security and a sense of community are vital to social wellbeing. Relationships,
meaningful employment, and the ability to participate in the life of society appear to be important
almost everywhere. People suffer physically and mentally when these things are absent. Society itself is
threatened when they decline” (Jackson 2009:35).
[42]: “[…] the possibility that humans can flourish and at the same time consume less is an
intriguing one. It would be foolish to think that it is easy to achieve. But it should not be given up
lightly. It offers the best prospect we have for a lasting prosperity” (Jackson 2009:7) .
[43]: “In operational terms, there will be important differences in the way that the conventional
variables play out in this new macro-economy. The balance between consumption and investment, the
split between the public and the private sector spending, the nature of productivity improvements, the
conditions of profitability: all of these have to be renegotiated” (Jackson 2009:10).
[44]: “Above all, a new macro-economics for sustainability must abandon the presumption of growth
in material consumption as the basis for economic stability. It will have to be ecologically and socially
literate, ending the folly of separating economy from society and environment” (Jackson 2009:10).
[45]: “A less materialistic society will enhance life satisfaction. A more equal society will lower the
importance of status goods. Public goods will provide lasting returns to the nation’s prosperity”
(Jackson 2009:10).
[46]: “In 2008, the first international conference on degrowth (la décroissance) was held in Paris. In
2009, the UK Sustainable Development Commission released its landmark report Prosperity Without
Growth?, and nef launched The Great Transition. In January of this year, the Austrian government
sponsored a major event under the banner Growth in Transition. A second international conference on
degrowth convened in Barcelona in March, followed by a smaller event in Vancouver, Canada. A
global movement is building” (O’Neill et al. 2010:117).
[47]: “In the first place, the economy is a sub-system of the environment. All of the inputs to the
economy come from the environment, and all of the wastes produced by it return to the environment. As
the economy grows, it requires more resources and discharges more wastes. Since we live on a finite
planet with limited resources, it is not possible for the economy to grow forever” (O’Neill et al.
2010:9).
[48]: “According to the second law of thermodynamics, order (sometimes called negative- entropy, negentropy) can be increased only at the expense of generating more disorder (entropy) elsewhere. This
means importantly that human-created order – the emergence of structured civilisation and latterly that
of advanced industrialised society – will also result in large quantities of entropy in/on the surrounding
environment” (nef 2010b:16).
[49]: “From this, the potential for environmental damage from economic activity becomes clear.
Industrial activities cannot continue without energy, nor can they be generated without some
environmental impact” (nef 2010b:16)
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[50]: “While the Second Law means that energy efficiency in any process can never in reality be 100
per cent, the practical limits of energy efficiency approached in the real world is much lower” (nef
2010b:17).
[51]: “We define degrowth as a voluntary transition towards a just, participatory, and ecologically
sustainable society... The objectives of degrowth are to meet basic human needs and ensure a high
quality of life, while reducing the ecological impact of the global economy to a sustainable level,
equitably distributed between nations... Once right-sizing has been achieved through the process of
degrowth, the aim should be to maintain a “steady state economy” with a relatively stable, mildly
fluctuating level of consumption” (O’Neill et al. 2010:33).
[52]: “Degrowth may occur naturally: There is a very strong relationship between energy use and
economic activity. Global oil production is predicted to peak soon, and this peak will make global
economic growth much harder to achieve, if not impossible. Environmental impact may be reduced
simply because incomes are reduced. As one workshop participant remarked, “Don’t worry about
degrowth, it will happen by itself. The question is how to make the transition without collapse”
(O’Neill et al. 2010:93).
[53]: “A major obstacle to gaining widespread acceptance of a declaration [of degrowth] is the lack of
support for steady state and degrowth concepts held by many decision makers and mainstream
academics. An important first action would be to encourage mainstream/public figures to “break
ranks”” (O’Neill et al. 2010:109).
[54]: “John Stuart Mill, a pioneer of economics and gifted philosopher, developed the idea of a steady
state economy in the mid-19th century. He believed that after a period of growth, the economy would
reach a stationary state, characterised by constant population and constant stocks of capital. His words
eloquently describe the positive nature of such an economic system” (O’Neill et al. 2010:117).
[55]: “The idea of a steady state economy was largely developed by economist Herman Daly in his
1977 book Steady-State Economics. At its simplest, a steady state economy is an economy that aims to
maintain a stable level of resource consumption and a stable population. It is an economy where energy
and resource use are kept within ecological limits, and where the goal of maximising GDP is replaced
by the goal of maximising quality of life” (O’Neill et al. 2010:34).
[56]: “There are four key features of a steady state economy: (1) sustainable scale, (2) fair
distribution, (3) efficient allocation, and (4) high quality of life. Sustainable scale means that the size
of the economy fits within the capacity of ecosystems to provide resources and absorb wastes. Fair
distribution means that people have equal opportunities to obtain wealth and income, and limits to
inequality prevent big gaps between the rich and the poor. Efficient allocation means that the power of
markets is harnessed appropriately (taking account of where markets work and where they don’t) to
allocate resources among competing uses. And an emphasis on high quality of life means that economic
growth takes a backseat to things that really matter to people, like health, well-being, secure
employment, leisure time, strong communities, and economic stability” (O’Neill et al. 2010:11).
[57]: “Participants expressed overall support for a multi-stakeholder financial and environmental
approach to solving the environmental and financial crises (“green New Deal”)” (UNEP 2008:31).
“The global economy is facing a ‘triple crunch’. It is a combination of a credit-fuelled financial crisis,
accelerating climate change and soaring energy prices underpinned by an encroaching peak in oil
production. These three overlapping events threaten to develop into a perfect storm, the like of which has
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not been seen since the Great Depression. To help prevent this from happening we are proposing a
Green New Deal” (GND Group 2008:3).
[58]: “Drawing our inspiration from Franklin D. Roosevelt’s courageous programme launched in the
wake of the Great Crash of 1929, we believe that a positive course of action can pull the world back
from economic and environmental meltdown” (GND Group 2008:2).
[59]: “Financial deregulation has facilitated the creation of almost limitless credit. With this credit
boom have come irresponsible and often fraudulent patterns of lending, creating inflated bubbles in
assets such as property, and powering environmentally unsustainable consumption” (GND Group
2008:2).
[60]: “[Green new deal] outlines a structural transformation of the regulation of national and
international financial systems […]” (GND Group 2008:2).
[61]: “The peculiarity of money and its creation is scarcely discussed publicly, but it is of the greatest
importance. Properly understood – and controlled – it can be a force for
great good, for prosperity and social justice. Misunderstood and freed from control, it is a dangerous
and powerful agent of instability and injustice.
Creating money requires no more than the posting of an entry into a ledger. If not regulated this credit
becomes ‘easy money’. If interest rates are not kept low by regulatory means, charging ‘rent’ on that
easy money or credit can quickly compound the outstanding debt, and render it unpayable” (GND
Group 2008:7-8).
“For those who do have access to credit, the ease with which it can be created has inflated the value of
the assets they own. Too much money chasing too few goods and services leads to inflation. In the same
way, too much credit chasing too few assets inflates the value of assets. This explains largely why UK
house prices have risen by 150 per cent since 1996. Easy money or easy credit has been poured into
assets owned by those who are better off” (GND Group 2008:9).
[62]: “Re-regulating the domestic financial system to ensure that the creation of money at low rates of
interest is consistent with democratic aims, financial stability, social justice and environmental
sustainability. Our initial proposals for financial renewal are inspired by those implemented in the
1930s. They involve the reduction of the Bank of England’s interest rate to help those borrowing to
build a new energy and transport infrastructure, with changes in debt-management policy to enable
reductions in interest rates across all government borrowing instruments. In parallel, to prevent
inflation, we want to see much tighter controls on lending and on the generation of credit” (GND
Group 2008:4).
[63]: ”Breaking up the discredited financial institutions that have needed so much public money to
prop them up in the latest credit crunch. We are calling for the forced demerger of large banking and
finance groups. Retail banking should be split from both corporate finance (merchant banking) and
from securities dealing. The demerged units should then be split into smaller banks. Mega banks make
mega mistakes that affect us all. Instead of institutions that are ‘too big to fail’, we need institutions
that are small enough to fail without creating problems for depositors and the wider public” (GND
Group 2008:4).
[64]: “Re-regulating and restricting the international finance sector to transform national economies
and the global economy. Finance will have to be returned to its role as servant, not master, of the global
economy, to dealing prudently with people’s savings and providing regular capital for productive and
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sustainable investment. Regulation of finance, and the restoration of policy autonomy to democratic
government, implies the re-introduction of capital controls. These are vital if central banks and
governments are to fix and determine one of the most important levers of the economy – interest rates”
(GND Group 2008:4).
[65]: “Capital controls will preserve domestic savings for domestic use. They will also help central
banks to determine the full range of interest rates – short and long, real, safe and risky – and to end
exchange rate volatility, which hurts the productive exporting sector” (GND Group 2008:4).
[66]: “Subjecting all derivative products and other exotic instruments to official inspection. Only those
approved should be permitted to be traded. Anyone trying to circumvent the rules by going offshore or on
to the internet should face the simple and effective sanction of ‘negative enforcement’ – their contracts
would be made unenforceable in law. Ultimately our aim is an orderly downsizing of the financial
sector in relation to the rest of the economy” (GND Group 2008:4).
[67]: “We should be debating how the return on capital invested in the UK can be appropriately
identified and taxed, and what action can be taken to ensure that money earned in the UK is not taken
abroad without tax being charged” (GND Group 2008:25).
[68]: “What is key is the right to autonomy and self-determination in matters of taxation, within a
framework of international cooperation” (GND Group 2008:25).
[69]: “The International Accounting Standards Board is fast becoming a world standard setter. If it
did just two things, it could expose secrecy spaces for the common good. First, it should require that ‘off
balance sheet structures’ be brought back onto the books. It should also require country-by-country
reporting by all multinational companies […] If enacted, these reforms would, by default, become law
in more than 100 countries in the world because International Accounting Standards Board
proclamations have that effect. These reforms would shatter the secrecy of the tax havens of the world,
transform the way liabilities are recorded in company accounts, and bring an end to much of the
abusive securitisation that has gone on to date. They would also expose the workings of hedge funds
and private equity operators, disclose the identity of those companies that are abusing tax rules, and
expose the nature of intra-group trade and some of the governance risks inherent within it” (GND
Group 2008:26).
[70]: “Damaged economies, refugees, political instability and the loss of life are typically the results of
war. But they will also be the results of unchecked climate change” [Stavros Dimas, European
Commissioner for the Environment] (GND Group 2008:17).
[71]: “We can’t continue to make supply meet demand much longer...It’s no longer the case that we
have a few voices crying in the wilderness. The battle is over. The peakists have won”[ Former US
Energy Secretary, John Schlesinger] (GND Group 2008:18).
[72]: “Executing a bold new vision for a low-carbon energy system that will include making ‘every
building a power station’. Involving tens of millions of properties, their energy efficiency will be
maximised, as will the use of renewables to generate electricity” (GND Group 2008:3).
[73]: “Ensuring more realistic fossil fuel prices that include the cost to the environment, and are high
enough to tackle climate change effectively by creating the economic incentive to drive efficiency and
bring alternative fuels to market. […] We advocate establishing an Oil Legacy Fund, paid for by a
windfall tax on the profits of oil and gas companies. The monies raised would help deal with the
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effects of climate change and smooth the transition to a low-carbon economy” (GND Group
2008:3).
[74]: “The first objective of the GND is to decrease the pressure our economies are exerting on the
environment. The effectiveness of economic policy to reach this first objective must therefore be measured
using an indicator focusing on the physical limits of human use of and impact on nature, such as the
ecological footprint” (European Greens 2010:3).
[75]: “Moreover, instead of measuring the flow of income or consumption, sustainability obliges us to
focus on stock. In that way, the use of the adjusted net savings indicator appears to be a good basis.
This indicator follows the same principle as corrected GDP but is expressed in terms of level of wealth
instead of flow of income or consumption” (European Greens 2010:3).
[76]: “On the one hand, an indicator of human and social well-being is needed and must encompass
simultaneously several dimensions such as employment and personal activity, access to health and
education, material living standard, poverty, political voice and participation, subjective happiness,
social connections and relationships, etc.” (European Greens 2010:4).
[77]: “If the economy has to serve the needs of the people and the planet, it cannot do so if finance
remains disconnected from – or rather keeps working against – the economy. To put it bluntly, putting
finance back at the service of the economy implies closing down the global finance “casino” where huge
losses are compensated by the general public” (European Greens 2010:5).
[78]: “A set of stringent capital requirements rules that would strongly discourage excessive risk-taking
by financial institutions while favouring those that focus on narrow banking – i.e. collecting savings
and issuing loans to the real economy;” (European Greens 2010:7).
[79]: ”The implementation of a global financial transaction tax (Tobin/Spahn type tax) in order to
discourage high-frequency trading and speculation and provide governments with a new source of
income; If not possible at global level, the financial transaction tax should be implemented at regional
level and in particular in the euro-zone” (European Greens 2010:7).
[80]: “That the valuation of stocks by the fair value principle (mark to market), which has proven to
be feeding the crisis, should be reformed; similarly, accounting rules must ensure that the balance sheets
and corporate accounts reflect the economic reality, e.g. by drastically restricting the ability of financial
institutions to remove key risks from their balance sheets and by moving away from rules that are
exclusively based on short-term market value;” (European Greens 2010:7).
[81]: “That initiatives be taken at European level to effectively tackle the accreditation, transparency
and control of hedge funds; Similarly, that increased action be taken to prevent tax fraud and tax
evasion, effectively closing the tax havens within the EU and putting pressure on those outside the
EU;” (European Greens 2010:7).
[82]: “That an early-warning system to help detect systemic risk should be established” (European
Greens 2010:7).
[83]: “Putting an end to complex securitisation, which only takes responsibility away from lending
organisations, making them unaccountable of the consequences of a rash and reckless group of
borrowers; therefore all financial instruments currently marketed and sold by financial institutions,
especially those which enable securitization of loans, must be scrutinized by a Financial Services
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Testing Foundation, set up at European level. Those whose harmlessness and added value to the
economy are in serious doubt should be banned” (European Greens 2010:7).
[84]: “All the rules defined above should be duly enforced by a European finance watchdog, enjoying
appropriate powers and resources” (European Greens 2010:7).
[85]: “That current examples of ethical banks and alternative finance networks should be supported
and encouraged as they represent concrete ways of putting the financial sector at the service of a green
economy and society” (European Greens 2010:7).
[86]: “Moreover, public debt leads to an inverted redistribution from the poorest to the richest. Instead
of raising sufficient taxes, the State indebts itself to the middle and upper classes and pays them interest
on bonds. This interest has to be financed by all tax payers and increasingly governments rely on
indirect taxes (VAT, Fuel tax,...) to close the gap” (European Greens 2010:12).
[87]: “In order to finance the GND, banks need access to privileged financing through the European
Investment Bank (EIB). The EIB could borrow on financial markets at preferential rates thanks to
State guarantee and funding from the European Budget. EIB will also offer preferential rates to
finance projects with a high social and environmental value” (European Greens 2010:13).
[88]: “The key mechanism is a rapid increase in installed capacity. A “Big Push” in both public and
private investment to scale up renewable will lead to rapid cost reduction, technology improvement and
learning by doing” (UN DESA 2009:2).
[89]: “The Global Green New Deal (GGND) presented here has three broad objectives. It should
make a major contribution to reviving the world economy, saving and creating jobs, and protecting
vulnerable groups. It should promote sustainable and inclusive growth and the achievement of the
MDGs, especially ending extreme poverty by 2015. Also, it must reduce carbon dependency and
ecosystem degradation – these are key risks along a path to a sustainable world economy” (UNEP
2009:1).
[90]: “If we want to make sure that the progress in living standards we have seen these past fifty
years does not grind to a halt, we have to find new ways of producing and consuming things. And even
redefine what we mean by progress and how we measure it” (OECD 2011b:3).
[91]: “Because we want to change the meaning of growth, we propose to change the way we measure
it” (European Greens 2008:8).
[92]: “The best hope of growth lies in what has been described as the ‘core’ economy: the human
resources that comprise and sustain social life. These resources are embedded in the everyday lives of
every individual (time, wisdom, experience, energy, knowledge, skills) and in the relationships among
them (love, empathy, responsibility, care, reciprocity, teaching, and learning)” (nef 2010a:3).
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