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Innhold

5 verdier
1
2
3
4
5

Utfordringen

Ventet temp.endring uten tiltak
I dag

Kjilde: Bjerknessenteret, prof. Helge Drange

2-graders målet

3

Utfordringen

Tørkeindeks – Basert på 22 klimamodeller

Utfordringen

Fossilalderen må være slutt innen 2050 (IPCC)

Konsekvens 1: 2/3 av kjente olje, kull og gass
reserver må forbli liggende under jorda (IEA).
Konsekvens 2: Den økonomiske veksten
kan ikke fortsette som før  Grønn økonomi.
Gjennomsnittlig
overflatetemperatur
på den nordlige
halvkule

Vannforbruk

Befolkning
CO2-konsentrasjon

Utarming
av fiskeressurser

Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Samlet BNP

Papirforbruk

Utrydding av arter

1750

Svekkelse av
ozonlaget

Motorkjøretøy

1900
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Realøkonomimodellen – Det nye helhetssynet
Realøkonomimodellen

3-dimensjonal virkelighet

Kilde: Per Svae: ”Ekonomi för livskvalitet”. I Mats Friberg og Johan Galtung: Alternativen. Akademilitteratur. Stockholm 1986. Side 167.

Verdigrunnlaget
Et verdensansvarlig verdigrunnlag –
Fundamentet for den nye grønne økonomien
1) Å ta vare på livsgrunnlaget er overordnet alt annet
– Også økonomi og sysselsetting
2) Målet er et godt liv for alle i verden
– Ikke at rike land og mennesker skal bli enda rikere
3) Økt livskvalitet gjennom tilfredsstillelse av våre egentlige
behov er målet – Ikke høyere inntekt og forbruk
4) En tro på det gode i mennesket
– At vi kan utvikle oss og skape fred og samarbeid i verden
5) At liv og lære stemmer er både et mål og et middel til utvikling –
Akkurat som økonomisk vekst har vært det til nå.

Hva innebærer dette for økonomi og politikk?
De 5 neste kapitlene analyserer dette for hver av de 5 verdiene.

Når er økonomien bærekraftig?
1. verdi: Å ta vare på livsgrunnlaget er overordnet
alt annet – Også økonomi og sysselsetting

Hva skjer hvis man prioriterer økonomi og
sysselsetting framfor å bevare livsmiljøet?

FNs klimapanel, 4. rapport (2007):
Stanse veksten i CO2 innen 2015.

50 – 85 % reduksjon innen 2050.
For å unngå mer enn 2º - 2,4º økt temp.

Når er økonomien bærekraftig?
Globalt økologisk fotavtrykk:
1970: 1,0 klode
2008: 1,5 klode
Det som har økt fra
1970 er CO2-utslippene.

Når er økonomien bærekraftig?
Å ikke overskride bæreevnen =
Å innfri de seks miljøbud:

Kretsløpsøkonomi
Fornybar energi og
lavkarbonsamfunn

Opprettholde naturkapitalen
1) Ikke høste mer enn tilvekst av levende ressurser.
2) Ikke forurense mer enn naturens rensekapasitet.
2) Ikke risikere varig økokatastrofe eller artsutrydding.
Opprettholde menneskeskapt kapital
4) Ikke forbruke kapital av ikke-fornybare materielle ressurser.
5) Ikke være avhengig av ikke-fornybare energiressurser.
Minimere globalt overforbruk
6) Minimere globalt overforbruk som overskrider
pkt. 1-5 når u-lands levestandard heves for å
løse verdens fattigdomsproblem.

Internasjonal
avtale og
samarbeid

Kilde: Per Hjalmar Svae: “Sustainable Development and the Concept of Profitability. Concepts, Definitions and a Framework for the
Discussion”. Publisert i Ytterhus and Wolff: Environmental Management - Where do we stand? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 1995.

Fordelingsspørsmålet i økonomien
2. verdi: Målet er et godt liv for alle i verden
– Ikke at rike land og mennesker skal bli enda rikere

Økonomisk vekst og/eller bærekraftig utvikling?
ØB = BNP/N • N • RGS/BNP 
1/2 = 2,5 • 2 • 1/10

Konklusjon: Usannsynlig å nå klima- og miljømål ved
videre økonomisk vekst i i-landene.
 Det er behov for en global omfordeling av ressurser.
Økonomisk vekst fører heller ikke til økt livskvalitet
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(Talberth, D. J. m.fl., 2007)

Framskrittsindikator
(Genuine progress
indicator)

Fra levestandard til livskvalitet som mål
3. Verdi: Økt livskvalitet gjennom tilfredsstillelse av våre
egentlige behov er målet – Ikke høyere inntekt og forbruk

Å øke livskvaliteten =
Å tilfredsstille menneskelige behov

Kilde: Per Hjalmar Svae: “Sustainable Development and the Concept of Profitability. Concepts, Definitions and a Framework for the
Discussion”. Publisert i Ytterhus and Wolff: Environmental Management - Where do we stand? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 1995.

Hjertekultur – Neste utviklingstrinn for menneskeheten
4. verdi: En tro på det gode i mennesket – At vi
kan utvikle oss og skape fred og samarbeid i verden

Utviklingsstigen
5. Åndsvesen
Løser
problemer

4. Medmenneske
3. Menneske
2. Dyr

1. Plante (celler)
Den ytre evolusjonen
Skapning…

Ånd: Idealisme og åndsevner
Hjerte: Etikk og følsomhet
Ego: Holdninger og tanker

Mage: Maktsøken og emosjoner
Celler: Overlevelsesinstinktet
Den indre evolusjonen
Mennesker styrt av…

Kilde: Per Hjalmar Svae: Tiden er inne – Håndbok i hjertekultur.
Hjerterommet forlag. Bergen 2006 og www.hjerterommet.no/bok

Skaper
problemer

Hjertekultur – Neste utviklingstrinn for menneskeheten

Tilsvarende sprang i
samfunnsutviklingen

5. Åndsvesen
Visjon: Framtid?
4. Medmenneske
Gradvis fra 1930:
3.Gradvis
Menneske
etter 1814:
2. Dyr
Middelalderen:
1. Celle Vikingtida:
DenTenk
ytre på
evolusjonen
Norge:

Organisme – Alle ansvar for helhet
og økologisk
Sosialt demokrati - Omsorg

Demokratiske samfunn – Lov/likhet

Føydalsamfunn - Rangorden
Barbariske kulturer – Rå makt
Den kulturelle evolusjonen

Kilde: Per Hjalmar Svae: Tiden er inne – Håndbok i hjertekultur.
Hjerterommet forlag. Bergen 2006 og www.hjerterommet.no/bok

Grønn politikk – De grunnleggende grepene
5. verdi: At liv og lære stemmer er både et mål og et middel til
utvikling – Akkurat som økonomisk vekst har vært det til nå.

Å skape en økologisk bærekraftig utvikling
1. Fundamentet: Å ikke overskride økosystememes bæreevne
Vitenskapelig basert fastsettelse av kvoter/grenser for naturbruk =
Et øvre tak for inngrep, arealbruk, ressursuttak og utslipp

2. Grønn politikk
Blokkuavhengig bruk av alle fire typer politiske virkemidler for å
skape høyere livskvalitet og lavere økologisk fotavtrykk:

•
•
•
•

Lover og forskrifter
Offentlig styring
Økonomiske insentiver og miljøskattesystem
Frivillig ansvar og organisering

Grønn politikk: De grunnleggende grepene for å få
liv og lære til å stemme i den økonomiske politikken
Oppsummering
De grunnleggende politiske grepene
• Fastsette øvre tak for ressursbruk og utslipp (kvoter/grenser)
• Helhetlig miljøskattesystem
•
•

Bærekraft- og livskvalitet departementer
Bærekraftig ledelse i offentlig (og privat) sektor

•
•

Pliktig merkeordning for samfunnsansvar og minstekrav
CO2-avgiftsområde for land som vil nå 2-graders målet

•
•

Hovedmål
Reduksjon av CO2-utslipp for å nå 2 gradersmålet
Økt livskvalitet og dyrevelferd

•

Bevare biomangfold og annet natur- og kulturvern

Grønn politikk – De grunnleggende grepene
Hvorfor er et helhetlig
miljøskattesystem avgjørende?
1. Så lenge det som lønner seg er noe annet enn det som er
miljømessig riktig , vil de økonomiske kreftene motarbeide den
nødvendige omstillingen.
2. Gjennom innføring av et miljøavgifter, kvoter, subsidier,
panteordninger, etc., kan vi sørge for at det miljømessig riktige
også blir pengeøkonomisk lønnsomt.
 Da vil markedskreftene skape en omfattende miljøkreativitet for å
spare skatt og tjene penger
 Dette forløser også den grønne miljøbølgen med frivillig ansvar:
- Omfattende investering i fornybarsamfunnets infrastruktur
- Ny livsstil med høyere livskvalitet og lavere økologisk fotavtrykk
= Rask omstilling til fornybarsamfunnet

Grønn politikk – De grunnleggende grepene
Å planlegge for bærekraftig utvikling
i stedet for økonomisk vekst
1) Bærekraftdepartement og livskvalitetdepartement
for å skape bærekraftig utvikling
2) Forvaltningsreform med innføring av bærekraftig ledelse i offentlig
sektor. Dvs. tredimensjonale regnskaps- og ledelsessystemer.

Grønn politikk – De grunnleggende grepene
Pliktig merkeordning for samfunnsansvar
Lovbestemte minstekrav til importerte varer
som samsvarer med innenlandske krav

Unngår «samling i bånn»:
-

At land med lavest miljøstandard og samfunnsansvar
utkonkurrerer vår egen industri.
At det går bakover i verden istedet for framover med
miljøansvar og samfunnsansvar.

Grønn politikk – De grunnleggende grepene

CO2-avgiftsområde for land som vil nå 2º-målet
• CO2-avgift på kilden for produksjon av olje, gass og kull innen området
• CO2-avgift på import av olje, gass og kull
• Importtoll = Beregnet CO2-avgift på produksjon av ulike importvarer
 En fullt virkende avgift for alt forbruk innen området
 Ingen konkurransevridning innenfor avgiftsområdet.
• CO2-avgiftsrefusjon på eksportvarer, helt eller delvis.
 En avgift uten virkning for forbruk utenfor området
 Ingen konkurransevridning utenfor området.

Grønn politikk: De grunnleggende grepene for å få
liv og lære til å stemme i den økonomiske politikken
Oppsummering
De grunnleggende politiske grepene
• Fastsette øvre tak for ressursbruk og utslipp (kvoter/grenser)
• Helhetlig miljøskattesystem
•
•

Bærekraft- og livskvalitet departementer
Bærekraftig ledelse i offentlig (og privat) sektor

•
•

Pliktig merkeordning for samfunnsansvar og minstekrav
CO2-avgiftsområde for land som vil nå 2-graders målet

•
•

Hovedmål
Reduksjon av CO2-utslipp for å nå 2 gradersmålet
Økt livskvalitet og dyrevelferd

•

Bevare biomangfold og annet natur- og kulturvern

Det grønne økonomiske systemet for bærekraftig utvikling
Det tradisjonelle synet på valg av økonomisk system

Desentralisert
markedsøkonomi

Blandingsøkonomi

Sentraldirigert
planøkonomi

Det grønne økonomiske systemet for bærekraftig utvikling
Firedimensjonal blandingsøkonomi
for bærekraftig utvikling
3-dimensjonal
etisk styring
Stigen for
bærekraftig ledelse

Blå
Markedsøkonomi

Grønn
Selvregulering
Markedsøkonomi
u/ kapitalisme =
Etisk styring

Kapitalistisk
markedsøkonomi
Lovregulering
Offentlig styring
Miljøskattesystem

Miljøsertifisering og
sosialt ansvar er
selvregulering i praksis

Planøkonomi
u/ sentraldirigering =
Samvirkeøkonomi

Offentlig sektor med
produsentplanlegging

Grå
Sentraldirigering

Rød
Planøkonomi

3-dimensjonal
planlegging og
ledelse

Stigen for
bærekraftig ledelse

Kilde: Per Hjalmar Svae: ”Den blå veien til en grønn jord - Om betydning og utforming av et helhetlig miljøskattesystem for å skape en
bærekraftig utvikling” Framtiden i våre henders forskningsinstitutt. Oslo 1996. Side 71.

Oppsummering og avslutning
Nye utfordringer krever
nye økonomiske og politiske løsninger
1700-tallet:
• Problem: Merkantilisme med kongelige privilegier og laugsvesen
hindret økonomisk utvikling
• Løsning: Adam Smith beskrev en fri markedsøkonomi
1800-tallet:
• Problem: Skjev fordeling i markedsøkonomien.
Elendige arbeidsforhold og levekår for arbeiderklassen.
• Løsning: Karl Marx kritiserte kapitalismen og foreslo en
kommunistisk planøkonomi som løsning.
1900-tallet
• Problem: Økonomisk krise i markedsøkonomien i 1930-åra.
• Løsning: John Manyard Keynes beskrev multiplikatormekanismene
i økonomien og hvordan staten kunne styre konjunkturene
gjennom offentlig etterspørsel, i stedet for å styre med renten.
2000-tallet
• Problem: 3 – 6 grader global oppvarming med ødeleggende
konsekvenser, om ikke vi får en lavkarbonøkonomi innen 2050.
• Løsning: Grønn økonomi, politikk og livsstil.

Del 2: Mens vi venter på politikerne
Hva kan vi gjøre men vi venter på
at politikerne skal ta de nødvendige
beslutningene for å løse klimautfordringene?
Hva du kan gjøre
Hva sivilsamfunnet kan gjøre
Hva næringslivet kan gjøre

Hva du kan gjøre
De tre B’ene
Veien til et lavere personlig fotavtrykk
• Mindre kjøtt
• Mer fisk, helst kystfanget
• Mer korn, bønner, linser
og frilands grønnsaker
• Mindre privatbilisme,
flyturer og sydenturer
• Mer gange, sykkel og
kollektivtransport
• Overgang til bildeling,
spontan samkjøring
og elbilisme
• Måtehold, mindre areal
• ENØK, spare, isolere, ..
• Varmepumpe,
solfanger, solceller,
bioenergi, varmelager
•
•
•
•

Kjøpe mindre
Bruke det lengre tid
Ombruk
Kjøpe miljøvennlig,
varig, resirkulerbart

En grønn vei ut av finanskrisen i Europa

En grønn kriseløsning for euroland
1. La banker og andre virksomheter gå konkurs finansielt,
men ikke organisatorisk.
2. Før en ekspansiv keynesiansk krisepolitikk finansiert ved å
trykke penger. Den økte etterspørselen skal være
investeringer i lavkarbonsamfunnet og kretsløpssamfunnet.
Pga. høy arbeidsledighet gir ikke dette noe særlig inflasjon.
3. Innføring av lokale penger i tillegg til euroen.
4. Innføre en pliktig merke- og sertifiseringsordning for å gi
folk mulighet til å ta hensyn til andre verdier når de handler.
5. Innføring av en økende CO2-avgift for at man samtidig med
ekspansiv politikk skal få CO2-utslippene ned.

Blått
element

Rødt
element

Grønne
elementer

