
Flere filer er bundet sammen i denne PDF-pakke.

Adobe anbefaler, at du bruger Adobe Reader eller Adobe Acrobat version 8 eller nyere 
til at arbejde med dokumenter, der ligger i en PDF-pakke. Du får følgende fordele ved at 
opdatere til seneste version:  

•  Effektiv, integreret PDF-visning 

•  Let udskrift

•  Hurtige søgninger

Har du ikke den nyeste version af Adobe Reader?  

Klik her for at hente den nyeste version af Adobe Reader

Hvis du allerede har Adobe Reader 8, 
skal du klikke på en fil i PDF-pakken for at få den vist.

www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html




Tirsdag 13. april 2010 Velkommen Gaderummet Regnbuen | Indstillinger | Log ud


BNP: Så glem det dog | information.dk


AbonnementAnnonceringOm 
os


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET...%20glem%20det%20dog%20%20information_dk%20-%20med%203%20komm..htm (1 af 14) [29-04-2010 18:35:54]


Information.dk


ForsidenPolitik & InternationalOpinion & KommentarKlimaModerne TiderKunst & KulturFilm & FjernsynLitteratur


Information.dk - Årets webavis


●     Den trykte udgave


●     RSS


BNP: Så glem det dog
Bruttonationalproduktet, det officielle velfærdsmål, siger meget lidt om velfærd, trivsel og bæredygtighed. Det er blevet 
kritiseret af økonomer fra starten, men alligevel fast-holder både de og politikerne det. På en vækstkonference i 
Barcelona anbefaler økonomer at vende ryggen til BNP og måle ud fra noget andet
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I Barcelona-konferencens arbejdsgrupper bølgede diskussionerne om BNP, Happy Planet Index, vækst og modvækst. Foto: Jørgen Steen Nielsen


Af: Jørgen Steen Nielsen Informations udsendte medarbejder 


12. april 2010 


BARCELONA - Der er ikke noget nyt her.
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Som den grønne økonom Jeroen van den Bergh siger fra talerstolen i den store sal på 


Barcelonas Universitet:


»Kritikken af bruttonationalproduktet (BNP) har været fremført siden 1970, og den har ikke 


ført til noget. Vi hører dagligt under krisen, hvor vigtigt det er med vækst i BNP.«


Ikke desto mindre fylder kritikken af det centrale økonomiske måleredskab en hel del her på 


2nd International Conference on Economic Degrowth, der over fire dage har samlet 380 


økonomer, teknikere, økologer, sociologer, aktivister m.fl. til drøftelser om behovet for en ny 


økonomi, der gør op med væksten.


Blandt BNP-kritikerne på konferencen er en af den økologiske økonomis grand old men, den 


nu 81-årige hollandske økonom - og anerkendte jazzpianist - Roefie Hueting, der i 1969 


etablerede det hollandske statistikkontors miljøafdeling og siden har forsket og skrevet for bl.


a. FN om mere meningsfulde måder at måle velfærd og bæredygtighed end BNP.


»Krige starter som konsekvens af mangelfuld information hos parterne. I dag fører vi krig 


mod miljøet som konsekvens af forkerte informationer om væksten,« siger Hueting.


Han minder om, at BNP, der overalt bruges som parameter på velfærdsudviklingen, alene er 


et mål for økonomisk aktivitet forstået som menneskets pengebaserede værdiskabelse.


»Derfor er miljøet, vores jord, de levende arter etc. uden for målesystemet. De er jo ikke skabt 


af mennesker. Skaderne på miljøet er heller ikke indregnet som omkostninger i BNP-


opgørelsen. Til gengæld tæller oprydnings- og reparationsudgifter positivt med, fordi de 


afspejler en økonomisk aktivitet og derved pr. definition skaber velfærd,« siger Hueting.


I virkeligheden er velfærden et resultat af meget andet end produktion.


»Den afhænger også af beskæftigelse, indkomstfordeling, arbejdsvilkår, fritid og de 
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begrænsede muligheder for at anvende de ikke-menneskeskabte fysiske omgivelser: 


miljøets funktioner.«


 »Derfor kan velfærden godt 


vokse, samtidig med at 


produktionen falder,« betoner den hollandske økonom, der kalder BNP og økonomisk vækst 


»en snæversynet og teoretisk misforstået måde« at bedømme velfærd på.


Hueting har faktisk i en videnskabelig artikel foreslået at bandlyse identifikation af BNP-


vækst med øget velfærd, »på samme måde som diskriminerende sprogbrug mod kvinder« 


er bandlyst.


Hueting citerer den britiske økonom Lionel Robbins, som tilbage i 1932 præciserede, hvad 


økonomer og andre bliver ved at fortrænge:


»Der eksisterer ikke nogen økonomiske mål som sådan. Der eksisterer kun økonomiske 


udfordringer knyttet til opnåelse af mål.«


Advaret fra start
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Jeroen van den Bergh, der er forskningsprofessor ved Barcelonas Autonome Universitet, siger 


det samme som Hueting:


»Vi kan blive lykkelige, vi kan have fuld beskæftigelse uden vækst i BNP. Der er ingen 


teoretiske studier, der støtter det modsatte synspunkt.«


Faktisk var BNP-indikatorens fader, den russisk-amerikanske økonom Simon Kuznets, den 


første til straks fra start i 1934 at advare mod overdrevent fokus på BNP.


»En nations velfærd kan næppe udledes af målingen af dens nationalindkomst,« 


sagde Kuznets.


Det er noget af et paradoks, at vestlige regeringer fra omkring 1950 - og vel at mærke først fra 


da - begynder at gøre økonomisk vækst opgjort via BNP til officielt og økonom-accepteret mål 


for politikken, samtidig med at masser af økonomer privat erkender BNP-målets klare 


mangler og begrænsninger. Herunder at BNP ikke sondrer mellem indtægter og udgifter, men 


kun måler aktivitet, ikke skelner mellem værdien for mennesker af basale goder - mad, vand, 


husly - og luksusgoder, ikke kan måle lykke og trivsel, ikke kan sige noget om ulighed, ikke 


indregner den uformelle, pengeløse del af økonomien og ikke - som nævnt - værdisætter 


naturen og miljøet og dets betydning for samfundet og menneskers trivsel.


»Dette er ikke bare et paradoks, det er en meget utilfredsstillende situation, når det gælder at 


sikre solid empirisk vidensbasis for officiel politik og menneskelig udvikling,« anfører van 


den Bergh.


»Der er masser af mine økonomkolleger, der er enige med mig, men når det kommer til 


stykket, er de ikke villige til at opgive BNP.«


Jeroen van den Bergh giver selv én af forklaringerne på paradokset:


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET...%20glem%20det%20dog%20%20information_dk%20-%20med%203%20komm..htm (5 af 14) [29-04-2010 18:35:54]







BNP: Så glem det dog | information.dk


»Det er følelsesmæssigt vanskeligt for økonomer at skulle forkaste BNP, når nu halvdelen af 


deres empiriske forskningsindsats har handlet om målinger af BNP.«


Happy Planet


Her på Barcelona-konferencen bruger man i flere arbejdsgrupper energi på at diskutere 


alternativer til bruttonationalproduktet som mål for udviklingen.


I én gruppe taler Roefie Hueting for det korrigerede mål for nationalindkomst - eSNI - som 


han begyndte at udvikle for det hollandske statistikkontor i 1960’erne, og som siden med 


mellemrum er beregnet for Holland. NI er nationalindkomsten svarende til BNP, og eSNI er 


den bæredygtige (environmentally sustainable) nationalindkomst, dvs. den maksimalt 


opnåelige produktion i det givne år under bevarelse af vitale miljømæssige funktioner. Den 


økonomiske værdi af aktiviteter, der undergraver bæredygtigheden, trækkes altså ud af årets 


nationalindkomst. Jo større afstand, der er mellem NI og eSNI, desto mere miljøbelastende er 


den aktuelle økonomi - for Holland er afstanden steget i opgørelser foretaget siden 1990, og i 


den seneste halveres nationalindkomsten næsten, hvis den økologisk skadelige del heraf 


trækkes fra.


I en anden arbejdsgruppe fortæller civilingeniør., lektor emeritus ved DTU Jørgen Stig 


Nørgård, om velfærds- og bæredygtighedsmålet Happy Planet Index (HPI). HPI er et mål for, 


med hvilken økologisk effektivitet et bestemt land formår at skabe velfærd og trivsel for 


borgerne. Det er defineret som en aktuel trivselsfaktor multipliceret med forventet levetid 


divideret med det økologisk fodspor, og den seneste opgørelse placerer Costa Rica som landet 


med højest HPI - og Danmark som nr. 105 på listen over i alt 143 lande på grund af vores 


høje miljøbelastning.


Der tales om andre alternative indikatorer. Human Development Index (HDI), der bruges af 


FN’s udviklingsprogram UNDP og inddrager sundhed og uddannelse, men ikke miljø. General 


Progress Indicator (GPI) der supplerer BNP med bl.a. mål for ulighed og miljø- belastning. 


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET...%20glem%20det%20dog%20%20information_dk%20-%20med%203%20komm..htm (6 af 14) [29-04-2010 18:35:54]







BNP: Så glem det dog | information.dk


Gross National Happiness (GNH), der er staten Bhutans lykkebaserede alternativ til BNP. Det 


økologiske fodspor fra Global Footprint Network. Med flere.


Status er, at ingen af dem har formået at udkonkurrere BNP som økonomers og politikeres 


foretrukne indikator.


Drop vækst-snakken


»Det vil aldrig lykkes at slippe af med BNP,« erklærer 81-årige Roefie Hueting.


Jeroen van den Bergh synes at være enig.


»Det er ikke nyttigt at bruge så megen tid på BNP,« siger han.


Men hans pointe er bredere: Hverken vækstindikatoren, væksten i sig selv eller 


nedtrapningen af væksten bør stå i centrum af debatten.


»Der hersker en vækst- fetichisme, som vi er imod. Altså den opfattelse, at vækst altid skal 


være i centrum og have første prioritet. Men at fokusere lige så stærkt på modvækst kan også 


blive en fetichisme,« siger han.


Vækstkritikerne går altså i samme fælde som main- stream-økonomer og politikere, hvis de i 


stedet for vækst sætter vækst-stop i fokus.


»I sig selv kan modvækst da godt være ‘beskidt’ og ikke-bæredygtig. Personligt er jeg neutral i 


spørgsmålet om vækst eller ikke-vækst, fordi det centrale er noget andet: at løse de konkrete 


økologiske problemer via en skrap miljø- og klimapolitik, der f.eks. sætter høje priser på CO2 


og energi. Løser vi de problemer, vil det sikkert indebære, at væksten ophører.«


Det synspunkt vækker en del debat på Barcelona-konferencen. Giorgos Kallis, forsker ved 


Barcelonas Autonome Universitet og en af konferencens initiativtagere, påpeger, at 
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problemerne skyldes en grundlæggende systemfejl i den eksisterende økonomi, hvorfor man 


er nødt til også at diskutere på systemniveau.


»Det handler om at skabe en anden økonomi på et lavere niveau. Det er ikke et destruktivt, 


men et konstruktivt og visionært projekt. Men også et risikabelt projekt,« siger Kallis.


I konferencens arbejdsgrupper bølger diskussionerne livligt. Udenfor, i den spanske hverdag, 


fortæller medierne om et fald i landets BNP sidste år på 3,6 pct., et forventet fald i år på 0,3 


pct. samt en arbejdsløshed på næsten 20 pct., den højeste i Europa.


Serie: Drømmen om en ny økonomi


Information har fulgt diskussionerne på en konference på Barcelonas Universitet om alternativer 


til den internationale vækstøkonomi, der er havnet i dyb krise og truer med at ødelægge 


planetens klima- og økosystemer. 


380 fagfolk og aktivister fra hele verden drøftede muligheder og barrierer for en ny økonomi, der 


erstatter BNP-vækst med fokus på menneskers trivsel og miljømæssig bæredygtighed.


Kommentarer


God tone i debatten
John Fredsted siger:


“Til gengæld tæller oprydnings- og reparationsudgifter positivt med, fordi de afspejler 


en økonomisk aktivitet og derved pr. definition skaber velfærd.”


Ja, og det er jo komplet vanvittigt. Mon ikke så at BNP vil vokse kraftigt i de kommende 


årtiers naturkatastrofer - storme, jordskred, jordskælv (som følge af omfordeling af 


masse på jordskorpen, når store mængder is smelter), etc. Der bliver masser at rydde 


op. Juhu, så klapper vi i vore små pølsefingre.
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# 13. april 2010 kl. 08:07


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Dorte Sørensen Abonnent siger:


Tak til Jørgen Steen Nielsen for endnu en god artikel. 


Et mål er vel godt ,det skal bare omskrives så de eksterne udgifter bliver modregnet før 


det bliver et rigtigt brugbart redskab.


# 13. april 2010 kl. 09:38


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Aksel Gasbjerg Abonnent siger:


Verdens samlede årlige udgifter til militært isenkram er på 7.000.000.000.000 kr., 


svarende til lidt under 1 milliard kr i timen (Sipri Stockholm).


Det skæpper godt i BNP-regnskabet og dermed i velfærden.


Hertil kommer, at når djævelskabet så anvendes ved f.eks. at droner kaster bomber 


over mennesker og byer, ja så tæller det dobbelt i BNP-regnskabet, nemlig 1) 


genopbygning af det ødelagte og 2) produktion af nye bomber som erstatning for 


de anvendte.


Militærvanviddet er desværre blot en lille flig af det paradoksale i anvendelsen af BNP 


som velfærdsindikator, hvilket artiklen iøvrigt belyser glimrende.


# 13. april 2010 kl. 09:58


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Skriv 
en 
kommentar


Dit 


navn: 


Gaderummet Regnbuen 


Kommentar: 


*Mest læste Dagbladet Information
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Bedst lige nu


 


Skandalen der koster borgerne milliarder


Staten indførte den digitale tinglysning for at spare 100 millioner kroner årligt på lønninger. Men indtil videre har tinglysningen kostet private borgere 


en milliard kroner i uforskyldte ekstrarenter. Dette er historien om en forudsigelig skandale


 


Æg til salg, sæd til salg


Er det at sammenligne med prostitution, når kvinder får penge for at donere æg? Er det snarere mænd, der 'sælger sex', når de donerer sæd? Eller 


er det markedsgørelsen af den menneskelige forplantning som sådan, der burde vække bekymring?


 


Kapitalismen skal genfinde sin sjæl
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The Economists amerikanske erhvervsredaktør Matthew Bishop og medforfatter Michael Green giver i en ny, fremragende bog vestens økonomier 


et historisk servicetjek og introducerer fire bud på hvad der skal til for at komme ud af den aktuelle globale krise. Det vigtigste er, at kapitalismen 


genfinder sit værdigrundlag


 


En torturbøddel takker af


Successerien '24 timer' om antiterror-specialisten Jack Bauer stopper. Ifølge kritikere har Fox-produktionen siden skæbnesåret 2001 påvirket den 


amerikanske befolkning og landets soldater til at tro, at tortur virker og er moralsk forsvarligt


 


Punkens chefarkitekt er udåndet


Malcolm McLaren var drevet af en helt særlig kynisk evne til at læse trends, kombineret med en ægte kærlighed til det overdrevne
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Frihed skal også kunne nydes af de fattige


Afmagt i menneskers liv - ikke social ulighed i sig selv - er den største udfordring for at skabe større social retfærdighed. Staten kan ikke nøjes med 


at sikre, at de individuelle frihedsrettigheder eksisterer - den bør også tilse, at alle har mulighed for at nyde godt af dem i praksis


Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser 
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Stød med stærkstrøm til antikapitalister
Oplivet, føler man sig, efter at være blevet gnedet med 'The Shock Doctrines' kapitalismekritiske sandpapir. For den 
sætter strøm til hukommelsen og aktiverer kollektiv resistens i sin analyse af de fri markedskræfters voldelige hærgen 
gennem de sidste 40 år
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Naomi Klein har skrevet bogen, der blev til dokumentaren. www.naomiklein.org


Af: Ralf Christensen 


25. april 2010 


Opslag til denne artikel
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Emneord: dokumentarfilm, manipulation


Personer: Michael Winterbottom, Naomi Klein


Steder: USA


Et åbningsbillede af en dame på en talerstol lover jo ikke lige frem sjov, ballade og 


Michael Moore.


Og da en britisk fortællestemme begynder at tale over grovkornede arkivbilleder, ja, så burde 


den faktisk have introduceret sig selv som denne films rejsefører. For det bliver den. Ikke ulig 


et væld af dokumentarfilm og (tv-fakta-udsendelser) fra før genrens store populære 


gennembrud med Moores Bowling For Columbine.


Med The Shock Doctrine vender vi tilbage til gamle, oplysende og mildere manipulerende 


dyder inden for dokumentarfilmgenren.


Det gør nu ikke Michael Winterbottoms og Mat Whitecross’ dokumentarfilm mindre 


interessant eller dragende.


For den har en langt mere gennemarbejdet historie med en langt dybere liggende klangbund 


at formidle. Ja, på sæt og vis resonerer den i al sin velfortalte soberhed langt voldsommere i 


sindet end Michael Moores filmiske gestikulationer, effektjagt, showmanship og trøsten af 


enker, han selv har fået til at græde.


Efter at være blevet gnedet med The Shock Doctrines historiebevidste sandpapir, føler man 


sig faktisk oplivet. Og forklaringen på dét skal findes i fortællingens implicitte tro på, at 


oplysning gør mennesker langt mere resistente over for manipulation og magtspil. 


Historiebevidsthed gør ånd slagsikker. Og dermed er The Shock Doctrine også et aktivistisk 


stykke arbejde.
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Liberalsime og tortur


Dokuens tese fremføres stensikkert velfortalt: At den amerikanske Nobel-prisvinder og 


minimalstatsforkæmper Milton Friedman (1912-2006) ikke kun holdt mangeårigt hof på 


økonomi-instituttet på University of Chicago, men også dannede teoretisk baggrund for 


udnyttelsen af masserne verden over. Fra Chile og Argentina over Sovjetunionen og England 


til USA og Irak.


Friedmans idé om benhård privatisering med lynets hast er kommet de rige til gode, mens 


folket er blevet udsat økonomisk, psykisk og fysisk lidelse.


Men The Shock Doctrines første kapitel starter på det mere individuelt psykologiske plan, 


med videnskabelige menneskeforsøg i midten af århundredet. Her undersøgte man ganske 


nådesløst, hvad der sker, når man berøver folk deres sanser - man mister livsgnisten og evnen 


til f.eks. at dagdrømme - og når de udsættes for elektrochok - man får hukommelsestab og 


mister psykisk modstandskraft.


Rædsel og kontrol


Det var undersøgelser, der dannede grundlag for en CIA-manual i tortur, og som i filmen viser 


sig at have en grum relation til Friedmans økonomiske teorier.
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Ja, Friedman introducerede 


selv ideen om shock therapy på 


nationaløkonomisk plan - lynprivatisering - hvilket blev ført ud i det groteske allerede i Chile i 


begyndelsen af 70’erne.


Hvor regimet konstaterede, at det hele gled lidt lettere med lidt hårdhændet fysisk 


‘overtalelse’. Man torterede, internerede, sørgede for at folk - på bedste stalinistiske vis 


- forsvandt.


Og parallellerne til Guantánamo og Irak (shock and awe-bombningerne og Abu Ghraib-


torturen) årtier senere påvises.


Og ikke mindst hvordan den aldrende CIA-manuals udnyttelse af sanseberøvelse, simuleret 


drukning og folks fobier mod f.eks. hunde igen kom til sin ret.


Det er altså filmens anden tese, at denne systematiske mishandling af mennesker, denne 


rædslens destruktion af den kollektive psyke og hukommelse i mange tilfælde er blevet en 


grum ledsager til Friedmans økonomiske teorier. Og dette spil mellem det psykologiske og 


det makroøkonomiske væves brillant sammen.


Naomi Kleins forlæg


Overtalelsesmidler finder man så også i The Shock Doctrines eget formsprog. Ikke i 


overdreven grad, men følelsesmanipulationen (såvel som ironi) er umiskendelig 


på soundtrack-siden.


Lige som klipningen er hurtig, men gerne og ofte dvæler ved eksplosioner og krig i længere tid 


ad gangen - måske for at seeren kan fordøje fortællerens mange informationer, men helt klart 


også for at hun kan mærke chokdoktrinens konsekvenser langt ind i sanseapparatet.
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The Shock Doctrine er baseret på amerikanske Naomi Kleins bog af samme navn. Hun 


figurerer i filmen som en form for lyserød tråd.


Hun fungerer ikke voldsomt godt på film, er meget stiv og voldsomt velsoigneret, hvis ikke 


forfængelig. Men hun er en brillant retoriker og analytiker. Og at udsende en dokumentar 


bygget over hendes bog netop nu er renskuret rettidig omhu: Bogen udkom inden den 


nuværende finansielle krise, men den inkluderes til gengæld i filmen.


Barack Obama får en noget blid medfart - med hans inkonsekvente behandling af 


finanskrisens skurke in mente - men The Shock Doctrine er som helhed en 


stærkstrømindsprøjtning fuld af hukommelse og engagement.


Man forlader biografen galvaniseret. Elektrisk efter en tankestimulerende form 


for chokterapi.


‘The Shock Doctrine’. Instruktion: Michael Winterbottom og Mat Whitecross. Premiere i dag 


i Vester Vov Vov, Kbh.


Skriv en kommentar


Dit 


navn: 


Gaderummet Regnbuen 


Kommentar: 


*
Mest læste


●     På kant med Allah


●     Flygtninge på førtidspension udelukkes fra permanent ophold


Dagbladet Information
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 Send mig en mail, når der kommer nye kommentarer
 Artikelværktøj


Anbefal artikel  


Kommentarer (0)


Send


Print


Facebook


Del 


●     Økonomer er ikke idioter


●     Største besparelser siden Schlüters tid


●     Et udbrud af virkelighed


●     Indvandreres valg: Permanent ophold i Danmark eller en tandlægebehandling


●     Sociale parametre udvander fattigdomsproblemer


●     Alvorlig satire eller fjollet underholdning


Mest sendte
●     Når melankoli forveksles med depression


●     Vi kan lære en hel del af en vulkansk askesky


●     Engelsk injurielov truer fri forskning


●     Hudfarven betyder faktisk noget


●     En rettelse om oprindelse


●     En ny bevægelse kommer marcherende


●     Evalueringer er skjult kritik


●     Socialistisk forbudsparti overgår DF


Bedst lige nu
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Når melankoli forveksles med depression


Sundhedsstyrelsens rapport 'Mental sundhed blandt voksne danskere' bygger på WHOs idé om mennesket som fuldstændig sundt og lykkeligt. En 


idé, der sygeliggør melankolikere


 


Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er lukningstruet


DPU skal ikke længere være et selvstændigt fakultet – ny rapport foreslår at lægge det ind under et storfakultet i Århus. Det vil ødelægge et unikt 


pædagogisk forskningsmiljø, advarer forskere


 


En ny bevægelse kommer marcherende


Bægeret er fyldt i Udkantsdanmark, og oprøret er på vej. Efter at have oplevet centraliseringer, sygehuslukninger og landsbydød svarer provinsen 


igen med et protestparti, der skal gøre Christiansborgs politikere bange. Det er indtil videre lykkedes, men er det andet end et døende landområdes 
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sidste krampetrækninger?


 


Mange mænds traumer


Interview. Det amerikanske fængselssystem er stupidt, men i det mindste ærligt, mener Tobias Lindholm og Michael Noer, instruktørerne bag 


fængselsdramaet 'R', der har premiere i dag og retter en anklagende finger mod et dansk system, der efter deres mening ikke fungerer


 


Hudfarven betyder faktisk noget


I Danmark findes en fortælling om, at hudfarve ikke spiller nogen rolle: Der er lighed for alle. Og det gør det vanskeligt for minoriteter at tale om alt 


fra forskelsbehandling på jobbet til små ubehagelige bemærkninger i hverdagen
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Mobiltelefoner revolutionerer Afrikas økonomi


Mange afrikanske lande er meget længere fremme med at bruge mobilen som bank og betalingsmiddel end os i Vesten. Kontinentets mobile 


finansrevolution åbner helt nye muligheder for de millioner, der aldrig før har haft adgang til banker, betalingskort og elektroniske penge


Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser 
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Den trykte udgave


RSS


Opslag til denne artikel


Emneord: finanskrisen, globale klimaforandringer , økonomisk vækst


Personer: Jørgen Steen Nielsen


Organisationer: Dagbladet Information


Information har i den seneste tid rapporteret fra en konference i Barcelona, der 


har behandlet alternative tilgangsvinkler til analyser af bl.a. økonomisk vækst og 


miljøøkonomi. Jeg har med interesse læst med, men må indrømme, at der ikke 


er kommet særlig meget nyt frem. At eksempelvis BNP er en problematisk 


indikator for velfærd har de fleste økonomer vidst igennem lang, lang tid. At 


foreslå øget regulering af finanssektoren, som jo er den altoverskyggende 


syndebuk for den omfattende nuværende økonomiske krise, er der heller ikke 


noget revolutionerende i.


På lederplads torsdag den 15. april fremhæver jsn alligevel i positive vendinger 


en række af de fremkomne forslag, som konferencen har resulteret i, hvoraf 


mange sigter mod at gavne miljøvenlige aktiviteter. Det er jo yderst respektabelt, 


men forslagene virker dog for vage til at kunne vurderes ordentligt (og nogle er 


forbavsende nationalistisk orienterede). Men hovedsigtet med lederen synes at 


fremme en fordom om, at de fleste mainstream-økonomer tror på evig vækst og 


er ret ligeglade med miljøet. Desuden fører de en ‘strudsepolitik’, som 


tilsyneladende betyder, at de nægter at forholde sig til uomgængelige fakta, der 


siger, at der er grænser for vækst, og at en kapitalistisk markedsøkonomi kun 


kan overleve under positiv vækst, som skader miljøet og menneskelig trivsel. Så 


derfor appelleres der indtrængende til, at nu- og forhenværende økonomiske 


vismænd går ind i debatten for at »se udfordringen i øjnene« - en udfordring 


som konferencen har anskueliggjort.


Bryder tavsheden


Nu tilhører jeg ganske vist ikke ‘koret’ af vismænd, men jeg prøver alligevel at 


bryde opfattelsen af tavshed. Som den mainstream-økonom, mange nok vil 


betegne mig som, vil jeg have lov til at indvende, at tavshed ikke altid er et 


udtryk for en manglende vilje til at tage udfordringer op.


Problemet kan i stedet være, at når beskrevne udfordringer bygger på tilpas 


fejlagtige præmisser, så er det af og til et rimeligt valg at undlade at bruge sin 


begrænsede tid på at gå i rette med de åbenlyse misforståelser, der opstilles. For 


det første kombineres en personlig holdning af Herman Daly om ‘neoklassiske’ 


økonomers tro på vækst i al evighed og nogle ikke klart definerede udsagn af 
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Hugo Barlach siger:


Men - mangler du ikke selv afgørende præmisser?


Dels at økonomien ikke afgøres af økonomiske skoler eller deres historik, 
men af politikere og ikke mindst de ressource-mæssige vilkår. D.v.s. at den 
dynamik, som er tilstede omkring vækstforholdet har andre inspirations-
kilder end økonomi. Altså at dogmatikken omkring vækst ikke alene er 
begrænset af økonomiske modeller endsige forhåbninger: 


“Langsigtet vækst uden grænser er selvfølgelig muligt. Selv med endelige 
ressourcer kan en vedvarende forøgelse af deres produktivitet skabe 
konstant vækst.” Det udsagn kræver vist mere end blind tillid til f.eks 
konsekvenserne af den ingeniør-mæssige og kemiske omgang med verden. 
Som allerede har kastet en pæn sum af nye problemer på banen netop på 
baggrund af en stadig vækst-forventning. Og en anden form for blind tro på 
den politiske omgang med afgørelses-forholdet. 


Dels at der faktuelt er en ganske lang række af andre videnskaber, der også 
har et forhold til anliggendet og de inspirations-kilder som viser sig. Bl.a. 
Barcelona-konferencen. Som f.eks sociologi, social-antropologi, filosofi, 
historie-videnskaberne, stats-videnskab, biologi og institutioner som Skov- 
og Naturstyrelsen, Havundersøgelserne og så videre. For blot at nævne i 
flæng. Altså at økonomien måske har vanskeligt ved egenhændigt at 
overskue eller afgøre problematiken. 


samme om en økonomis ikke-immaterielle indhold, til en konklusion om, at 


langsigtet vækst uden grænser er en umulighed.


Langsigtet vækst uden grænser er selvfølgelig muligt. Selv med endelige 


ressourcer kan en vedvarende forøgelse af deres produktivitet skabe konstant 


vækst. Om det er sandsynligt er selvfølgelig en helt anden sag.


Ingen seriøs præmis


Dernæst hævder jsn, at en kapitalistisk markedsøkonomi »er karakteriseret ved 


den mærkværdighed kun at kunne skabe samfundsmæssig stabilitet ved selv at 


vokse.« Dette er fuldstændigt forkert (medmindre ‘samfundsmæssig stabilitet’ 


dækker over en for mig ukendt og subtil definition). Den mest traditionelle, 


klassiske model for en kapitalistisk økonomi behøver ikke at indeholde vækst for 


at vise kapitalismens teoretiske fortræffeligheder. Udsagn som ‘vokser den ikke, 


falder den og udløser krise’ er simpelthen derfor ikke nogen seriøst præmis for 


nogen fornuftig diskussion af de vigtige afvejninger mellem vækst og dens 


determinanter (hvoraf en ‘labil’ finanssektor næppe har de store konsekvenser 


på langt sigt), miljømæssige konsekvenser af økonomisk aktivitet, og den 


kortsigtede væksts betydning for en effektiv anvendelse af den mest sårbare 


ressource: mennesket.


Så hvis man blot er ude på at præsentere og bekræfte fordomme om mainstream


-økonomer ved at præsentere læserne for en farverig blanding af politisk 


korrekthed og fejl, så må man nok indstille sig på tavshed. Og man må dernæst 


overveje, om disse økonomer rent faktisk diskuterer disse sindssygt vigtige 


emner, men nogen gange springer Information over i forbifarten, da de deri 


opstillede ‘udfordringer’ er formuleret som fordomsfulde sammenhænge, hvis 


relation til virkelighedens verden er mere end løs.


Henrik Jensen er professor, phd., Økonomisk Institut, Københavns Universitet


Kommentarer


God tone i debatten


Bedst lige nu


 


Mange mænds 
traumer


Interview. Det 
amerikanske 
fængselssystem er 
stupidt, men i det mindste 
ærligt, mener Tobias 
Lindholm og Michael 
Noer, instruktørerne bag 
fængselsdramaet 'R', der 
har premiere i dag og 
retter en anklagende 
finger mod et dansk 
system, der efter deres 
mening ikke fungerer


 


Hudfarven betyder 
faktisk noget


I Danmark findes en 
fortælling om, at hudfarve 
ikke spiller nogen rolle: 
Der er lighed for alle. Og 
det gør det vanskeligt for 
minoriteter at tale om alt 
fra forskelsbehandling på 
jobbet til små ubehagelige 
bemærkninger i 
hverdagen


 


Mobiltelefoner 
revolutionerer Afrikas 
økonomi


Mange afrikanske lande 
er meget længere fremme 
med at bruge mobilen 
som bank og 
betalingsmiddel end os i 
Vesten. Kontinentets 
mobile finansrevolution 
åbner helt nye muligheder 
for de millioner, der aldrig 
før har haft adgang til 
banker, betalingskort og 
elektroniske penge


 


 


Side 2 af 12Efter væksten kommer fordommene | information.dk


26-04-2010http://www.information.dk/230305







Desuden er den financielle sektor af naturlige grunde en integral del af vækst
-dogmatikken. Omend politisk bestemt. Men det betyder med andre ord, at 
spændings-feltet, der er bredt ud over vækst-dogmatikken, har mange 
kritikere. Og derfor også flere indfalds-vinkler. Der stort set alle tillige 
benytter kapital-begrebet på selvstændig sikker analytisk grund. 


Det betyder bestemt ikke, at du ikke må eller kan være uenig. Tværtimod. 
Men det betyder, at omgangen med fordomme også kan have spredte 
udgangs-punkter. F.eks i “mainstream-økonomi”. Eller i dén relation at 
nogle videnskaber rekrutterer til såkaldt liberale erhverv. Så idet du er mere 
end velkommen til at ytre dig i sammenhængen på baggrund af dens globale 
alvor, så er du også velkommen til at uddybe din kritik, så forestillingen om 
‘kapitalistisk markedsøkonomi’ og omgangen såvel med dén som med 
klassificeringerne af den i et bredt videnskabeligt perspektiv, kommer til at 
fremstå noget klarere.


Jeg selv finder artiklerne om Barcelona-konferencen et frisk pust i debatten. 
Der måske nok bevæger sig uden om mainstam, men netop derfor bærer 
muligheden for at åbne perspektiverne, især omkring vækst-doktrinerne 
eller hulheden af dem og på begge sider af omgangen med dem. Fordi 
Konferencen måske kan tænkes at tage udgangspunkt i andre opfattelser af 
den økonomiske kerne end økonomiens.


Med venlig hilsen - en idehistoriker


# 18. april 2010 kl. 21:06


- - siger:


Der er her tale om en lidt pudsig måde at forholde sig tavs på, og Henrik 
Jensen undlader - med undskyldningen om at forholde sig tavs – at forholde 
sig konkret til noget, han henviser til, at det (avisen og JSN), han tænker på, 
refererer for uforpligtende til Herman E. Daly. Alligevel fremfører han sin 
påstand - dvs. løsrevet og uden konkret forankring i det han lader som om 
han forholder sig til - om, at uendelig økonomisk vækst er mulig! Der skelnes 
ikke mellem væksten af princip, af materiel karakter eller nominel vækst, 
pålydende, talmæssigt eller andet.


Det er klogt. Den økonomiske videnskab lider nemlig af den skavank, at den 
ikke kan definere selve begrebet vækst, eller rettere, den har måske sine 
definitioner, sine egne, som ikke kan sammenlignes med andre sociale 
konstruktioner eller erfaringer af og om værdierne, fordi de er 
inkommensurable, fordi de lever ved den kognitive praksis, det sociale, det 
psykiske, der ikke kan reduceres til et kvantitativt mål, nominelt mål eller 
andet af det, mainstream-økonomerne centrerer deres opmærksomhed om i 
deres forsøg på at leve op til naturvidenskabens deduktive metode.


De nominelle værdier, pengeværdierne, relationen mellem prisen og det, den 
er pris på, er nemlig ikke noget, der kan gøres op i den referenceramme, som 
bærer både det økonomiske systems måde at orientere sig på og den 
økonomiske videnskabs ditto.


Man har økonomiske mål for vækst og værdi. De er selvfølgelig funderet i en 
kognitiv praksis, men idealerne om objektivitet og repræsentation hviler i 
nogle håbløse forudsætninger, som dikterer den økonomiske videnskab, 
hvad den ser og især hvad den ikke ser, herunder at den ikke ser hvordan 
den ser, når den ser som den gør. Den påstår i stedet at være objektiv sand.


Noget af det, som er med til at komplicere det hele en del i debatten omkring 
væksten som mål og forudsætning, er, at det er umuligt at sige at væksten er 
endelig eller uendelig på det principielle plan. For så vidt at væksten i 
nominel værdi ikke svarer til noget, så er det selvfølgelig ikke til at se hvor 
grænsen for den skulle trækkes. På den anden side, så har bestræbelsen på at 
opnå købekraft, højere og højere produktion og forbrug helt konkret ført til 
former for mangel, der har ført til værdistigninger i nominel forstand! En 
konstant men begrænset inflation i pengeværdi, grundlaget for den 
konstante tilførsel af penge til markedet, den konstante underminering af 
gældens værdi, samt mulighederne for låneoptag har været en stor del af 
”vækstgrundlaget” i markedet. Det faktum at verden ikke er blevet større, at 
mulighederne for at producere og forbruge på sigt bliver forringet i takt med 
denne nominelle vækst, det er dog et aldeles konkret fænomen, som JSN har 
banket fast igen og igen. Det formår Henrik Jensen ikke at forholde sig til. 
Det passer ikke ind i videnskaben.


Knaphedens paradoks, det at det økonomiske system genererer mangel i 
forlængelse af de isolerede forsøg på at afskaffe mangelen, er både systemets 
mulighedsbetingelse og dets konkrete udkomme: 
http://www.google.dk/search?sourceid=navclient&hl=… 
(Det formår mainstream-økonomerne ikke at forholde sig til. Det ville netop 
også forlange af dem, at de var i stand til at indskrive dem selv i det sociale, 
dvs. reflektere deres videnskab som et socialt system, videnskab, i det sociale 
med dets omverden af naturlige og unaturlige mulighedsbetingelser. I stedet 
måler de deres succes på markedets betingelser, dvs. på om der er afsætning 
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på deres budskaber eller ej: http://www.google.dk/search?
hl=da&rlz=1T4HPEB_daDK… )


# 18. april 2010 kl. 22:17


Niels-Holger Nielsen abonnent  siger:


En tynd kop te.


# 19. april 2010 kl. 04:01


Dorte Sørensen abonnent  siger:


Jeg vil begynde med at takke Jørgen Steen Nielsen for, at han bragte emnet 
op. Derudover vil jeg også rose Henrik Jensen for at reagerer på sin stands 
vejene. Det er jo rigtigt at økonomer har debatteret BNPs styrker og 
svagheder i nok al den tid BNP er brugt som et økonomisk mål. Det gjorde vi 
også i min studietid for snart mange år siden. 
Problemet er i mine øjne mere, at de fleste politikker og erhvervsfolk ser 
vækst som næsten eneste mulighed for fremtidens samfund. Fx har 
statsministeren været i medierne flere gange og opfordret folk til at svinge 
deres dankort meget oftere for at få gang i hjulene igen. Men desværre har 
samme statsminister ikke kunne se at gang i renoverings og anlægsopgaver i 
det offentlige er en fremtidssikring og giver mere et skub til at få gang i 
hjulene ved at hindre en voksende ledighed inden for håndværksfagene og 
giver de små håndværksmestre noget i ordrebøgerne og samfundet 
skatteindtægter i stedet for udgifter til dagpenge og anden 
indkomstoverførsel. 
Bare et eksempel på at løsningen for samfundet er ikke BARE brug penge, 
men hvordan disse penge bruges. 
Ligeledes bør politikerne tænke i længere perioder end til næste valgdag


# 19. april 2010 kl. 08:10


Søren Kristensen siger:


Tak til Dorte Sørensen for at relatere en noget abstrakt diskussion (men 
absolut nødvendig) til den faktiske omgang med samfundsøkonomien.


# 19. april 2010 kl. 09:30


Niels-Simon Larsen abonnent  siger:


Underlig artikel! 
Information gør sig synligt umage med at finde en kritiker af artiklerne fra 
Barcelona – og det var så niveauet. 
I stedet for at give H.J. frit løb over 5 spalter, kunne man have bedt ham om 
at give sit bud på, hvad vi skal gøre ved det faktum, at der er grænser for 
vækst. Nå, nej, det mener H.J. ikke, at der er.


Nu har man igen spildt sin tid på en intetsigende skeptiker.


# 19. april 2010 kl. 10:23


Rune Hjelm siger:


Henrik Jensen ser altså INGEN problemer med det nuværende system? 
Hvorfor deltager han kun i debatten for at forsvare sig selv, istedet for aktivt 
at gå ind i den? Han kunne også i et aktivt indlæg have taget afstand og 
korrigeret nogle af præmisserne hvis han ønskede det, men istedet gør han 
intet, ud over at sige at “præmisserne er forkerte” og smider alt ud.


Desuden er det vist et ret normalt trick, når man ikke kan klare sig i med 
argumentation - angrib et helt andet sted, her i fundamentet.
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Henrik Jensens indlæg er med andre ord komplet værdiløst, og cementerer 
ham som den mainstream økonom han er, der her beviseligt intet har at 
komme med i debatten.


# 19. april 2010 kl. 10:44


Jakob Nørgaard siger:


“Langsigtet vækst uden grænser er selvfølgelig muligt. Selv med endelige 
ressourcer kan en vedvarende forøgelse af deres produktivitet skabe 
konstant vækst. Om det er sandsynligt er selvfølgelig en helt anden sag.”


Endnu et eksempel på mange økonomers manglende forståelse for helt 
grundlæggende fysiske regler. Man kan _ikke_ udnytte noget ud over 100 %. 
Når vi har omdannet hvert eneste partikel i universet til LED TV og lignende - 
hvad så?


Nu skal jeg være den første til at betvivle, at vi skulle være i stand til at 
udnytte alt stof i universet. Pointen er således ikke, at de ultimative grænser 
er udtrykt ved mængden af stof i universet, men derimod at der rent faktisk 
findes grænser. Om økonomer kan lide tanken eller ej. Det er drømmeri at 
tro, at vi bare kan blive ved at forbedre produktiviteten, så væksten kan 
fortsætte evigt. 
De lavthængende frugter er blevet plukket, og det var i en periode hvor 
adgangen til billig og effektiv energikilder (olie primært) var for opadgående. 
Nu kommer vi snart til vendepunktet, og når det sker vil vi opleve, at vi har 
stadigt mindre kapital, til at gøre det vi vil.


Vores økonomiske system er bygget til en tid, hvor billig energi gør det 
muligt at ekspandere voldsomt. Den tid er ovre, og vi skal finde et nyt system 
som ikke er gearet mod det umulige - nemlig evig vækst.


Vi nærmer os den nedadgående side af kurven.. God tur.


# 19. april 2010 kl. 11:01


Sven Karlsen abonnent  siger:


Naturligvis er evig vækst mulig.


Der har jo allerede længe været en kapitalisering af flygtige værdier som 
f.eks. viden og fiktion, så med det udgangspunkt er det altså ikke 
forekomsten af materielle råstoffer der sætter en grænse.


Skulle der endelig være et loft, så måtte det være kunden eller forbrugeren, 
men også på dette område har vi for længst set, at der ikke er ret mange der 
har noget problem med at erhverve mere end de har brug for, - hverken 
materielt eller virtuelt.


Sammenholder man de to ting med, at selve værdimålestokken - penge- også 
er virtuel/dematerialiseret, og derfor ikke er begrænset af andet end 
fantasien, så må uendelig vækst anerkendes som en absolut mulighed.


Og tilføjer vi så det faktum, at behovet for at besidde bare lidt mere end 
naboen, er en af menneskets største drifter, så tror jeg personligt at evig 
vækst ikke bare er mulig, men også højst sandsynlig.


PS: husk på, at værdiskabelse er meget enkel: ting er det værd, som vi tror 
det er værd. Det er forudsætningen for al handel, hvor en sælger skal 
overbevise kunden om at betale mere for varen, end han selv har givet. Det 
er ikke sælgerens salgsevner der styrer størrelsen af den akkumulerede 
merværdi, men derimod kundens tro på, at varen er prisen værd.


Denne realitet er ikke noget der går op for folk, bare fordi de får mere 
oplysning og uddannelse, - ellers ville den vestlige verden jo ikke være 
oversvømmet af mærkevareprodukter, som i høj grad lever af kundens tro.


# 19. april 2010 kl. 11:30


Rune Hjelm siger:


Sven Karlsen: 
Vil du have os alle til at være forfattere eller psykologer? Det er sgu de eneste 
professioner jeg lige på stående fod kan se, ikke kræver materielle værdier.
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Ingeniører bygger. Skal de kun bygge 3D-modeller? Og hvorfor skulle disse 
have nogen speciel værdi? 
Forskere finder nyt, og dette nye udmønter sig i nye produkter. Materialitet.


Det hele hænger sammen, og det, som du prøver at udskille som “viden” og 
immaterielt, er altså oftest komplet værdiløst i kapitalistisk forstand, hvis det 
ikke omsættes til noget materielt.


Jeg tror ikke på, at man kan fortsætte væksten uendeligt, bare i noget 
immaterielt senere - ikke i overskuelig fremtid da.


(måske når vi laver Virtual Reality, så vil vi kunne ekspandere ind i denne 
uden vækst i den materielle verden, og her vil 3D-modeller så få reel værdi).


# 19. april 2010 kl. 12:01


Niels-Simon Larsen abonnent  siger:


Det kunne jo have været fint, hvis H.J. ville deltage i debatten her. Det sker af 
og til, at en forfatter knytter kommentarer til indlæggene, og jeg kan huske et 
par stykker, der udtrykte deres glæde over den respons, de fik. 
Det sker sandsynligvis ikke nu. En type som H.J. er alt for langt væk fra 
dagligdagens håndfaste miljødebat. På baggrund af de øvrige indlæg, synes 
jeg virkelig, at jeg har lov til at undre mig over Informations disposition.


# 19. april 2010 kl. 12:05


Peter Lauritzen siger:


@Rune hjelm 
Hele IT-industrien er et eksempel på, at viden er en vare. Når du køber et 
videospil eller et nyt program til din PC, så er prisen jo ikke de 10 øre, det 
koster at lave DVD’en, men flere hundrede kroner for ideen til den. 
Det samme gælder medicinalvareindustrien. Ny udvikling af medicin koster 
mia., men fremstilling af selve produktet ofte kun håndører. Man betaler for 
ideen (eller forskningen om man vil). 
Væksten på det område er ubegrænset og heldigvis også i vid 
udstrækning miljøneutral.


# 19. april 2010 kl. 12:26


Rune Hjelm siger:


Peter Lauritzen: 
Du har ret. Men du kan ikke flytte al væksten over i disse ganske få 
undtagelser, hvis omfang sandsynligvis kan måles i promiller af den 
samlede økonomi.


# 19. april 2010 kl. 12:30


Robert Kroll siger:


Det er vel den frie markedsøkonomi (kapitalismen med eller uden politiske 
“rammer”) , som har leveret de bedste såvel materielle som 
immaterielle resultater.


Kommandoøkonomien ( marxisme , socialisme o s v ) har ikke gjort det godt 
i nogen henseende.


Egentlig er den frie markedsøkonomis styrke , at den effektivt fremmer ny 
teknisk viden ( bl a understøtter politiske krav om miljørigtige og 
velfærdsstyrkende løsninger for at sige det forenklet).


Man behøver ikke et samfund med en stadig stigende befolkning for at sikre 
vækst i levestandard og livskvalitet , bedre velfærd , bedre social standard , 
bedre arbejdsmiljø o s v - det er tekniske forbedringer og ny viden, der øger 
produktiviteten på det givne ressourcegrundlag ( herunder genanvendelse af 
råstoffer og halvfabrikata os v).
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I øvrigt, så er “penge” jo nærmest en slags værdikuponer, som fritager os for 
at skulle bytte varer på markederne ( 1 høne = 2 stk håndsæbe o s v) - det er 
en smart måde at sætte værdirelationer mellem forskellige varer og 
tjenesteydelser - og de penge, som giver adgang til at købe varer er dem,. 
som man gerne vil have - de andre (værdiløse penge) er dem som man f eks 
har i Zimbabwe - der er ingen produktionsværdi bag den valuta p g a dårlig 
kommandoøkonomi og elendig regeringsførelse..


# 19. april 2010 kl. 12:40


Rune Hjelm siger:


Robert, du vrøvler altså.


Du ved godt, at sådan foregår tingene ikke i virkeligheden. Vi måler væksten 
på BNP, ikke på den enkeltes velfærdsstigning. Det er jo ikke individet, der er 
centrum, det er virksomheden. Og falder befolkningstallet, så falder 
omsætningen hos virksomheden, og så falder BNP. Minusvækst - gift 
for kapitalismen.


Og så taler du om penge, som vi kendte dem i middelalderen. Pengene er 
ikke i direkte korrelation til den materielle verden mere. Banker må låne ud 
9 gange (eller mere?) af deres pengebeholdning, hvilket betyder, at op til 
90% af vores pengebeholdning er fuldstændig virtuel og ingen bund i 
virkeligheden har.


# 19. april 2010 kl. 12:48


Sven Karlsen abonnent  siger:


Kære Tune Hjelm,


der er ikke tale om smågrupper, når vi taler immaterielle industrier, - bøger, 
film, spil og anden underholdning/rekreation er naturligvis et stort segment, 
men også offentlig og privat administration, jura, etc., er områder som 
indeholder deres egne vækstelementer.


# 19. april 2010 kl. 13:06


Peter Lauritzen siger:


Og glem ikke banksektoren, forsikringssektoren, turismen, arkitekt- og 
ingeniøkontorer og … . 
En meget stor del af BNP er faktisk andet end produktion af varer.


# 19. april 2010 kl. 13:10


Rune Hjelm siger:


Peter: 
Turismen er ikke bundet op på materiel vækst? Hvad med flyvninger? Hotel-
ophold? Busture på kryds og tværs af det besøgte land? Er der ikke 
materialisme involveret i dette? 
Arkitekter vil du have kun til at tegne i CAD, eller skal det omsættes til huse? 
Huse er materielle. Det samme med ingeniører. Skal de ikke bygge den bro, 
som de har tegnet i 3D programmet? Hvilken værdi har broen i 3D 
programmet alene? Ingen. Materialismen opstår når broen eller huset skal 
bygges. Og når det sker, sætter det gang i en hel stribe af andre brancher, 
ikke mindst byggebranchen. 
Hvad vil du forsikre, hvis ikke noget materielt? Igen er dit eksempel funderet 
i den materielle verden.


Banker er afhængige af alle de andre brancher, hvoraf størstedelen er 
materielt afhængige, så de kan heller ikke kobles af materialismen.


Bøger, film, spil og anden underholdning vil jeg gerne give dig, ikke kræver 
den store materialisme, men jeg må påpege, at disse brancher er diminutive i 
forhold til det store billede.


# 19. april 2010 kl. 13:18
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Peter Lauritzen siger:


Rune, 
Det er jo ikke forsikringselskaberne, der bygger bilerne, eller hvad med 
ansvarsforsikringer og livsforsikringer? Ligeledes er det hellet arkitekter, der 
bygger husene eller anlægger min have. Det er ydelse oveni. Det samme 
gælder ingeniører. De kan udmærket sidde i DK og tegne en fabrik , der 
bliver bygget i Saudi Arabien, og dermed bidrage til DK’s BNP uden at bygge 
noget som helst. 
Du taler om materialisme, men det er, så vidt jeg ved, ikke et økonomisk 
begreb. Jeg ville tale om produktion, serviceydelser og til nød det moderne 
begreb, det vidensbaserede samfund. I nogle tilfælde er grænserne 
selvfølgelig flydende.


# 19. april 2010 kl. 13:29


Rune Hjelm siger:


Peter: 
Arh, kom nu Peter. Du kan ikke bare rive enkelt-funktioner ud af 
sammenhængen. De vil ikke have nogen værdi, hvis de ikke omsattes til 
det materielle.


# 19. april 2010 kl. 13:35


Peter Lauritzen siger:


Hov ,jeg glemte bankerne. De er kun afhængige af, at nogle overlader dem 
deres penge. Med de penge kan de så lave deres forretninger, som principelt 
er at låne penge ud mod en vis rente. 
Det er i pricippet helt frigjort fra jordisk gods.


# 19. april 2010 kl. 13:40


Rune Hjelm siger:


Hvor kommer pengene til bankerne fra? 
Hvis de kommer fra andet end forfattere*, så er de bundet til materialismen. 
Du kan ikke bare tage og splitte hele samfundet ad, og så kalde alt andet end 
byggebranchen immateriel.


*forfattere og andre ikke-materielt producerende


# 19. april 2010 kl. 13:44


Peter Lauritzen siger:


Rune, hvis du mener arkiteketer og ingeniører har du vel ret, også selv om 
min lejlighed eller min have ville være der også uden indretnings- eller 
havearkitekt. Det ændrer så vidt jeg kan se ikke på, at det er en måde at tjene 
penge uden at producere noget.


# 19. april 2010 kl. 13:45


Robert Kroll siger:


Kære Rune Hjelm.


Næ , befolkningstallet er mindre væsentligt - en danskers forbrug idag er 
større end for f eks 20 år siden - så forbruget kan godt stige uden 
befolkningstilvækst. ( Man skal arbejde meget mindre i dag for at købe et f 
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eks en kylling end man skulle for 20 år siden - så danskerne har fået råd til 
meget mere pr capita - og det har intet med befolkningstallet at gøre.).


Og penge har relation til produktionen af varer og tjenesteydelser i et land - 
hvis et land bruger mere , end værdien af produktionen, så skabes gæld og 
faldende pengeværdi efterhånden som folk finder ud af, at valutaen ikke er 
istand til at købe gode varer. ( Hvem vil have pengesedler eller værdipapirer 
fra Zimbabwe, Nordkorea, Cuba o s v?).


M h t bankeksemplet, så er det lidt mere sofistikeret i virkelighedens verden 
- der skal som udgangspunkt være balance mellem indlån og udlån - 
indlånene består af klassiske indlån fra småsparerer virksomheder og af 
hæftelse for solgte derivater.


Problemet opstår meget forenklet sagt , hvis en bank taber penge på 
udlånene og samtidig skal indfri sine egne lån (dertivater, obligationer o l) 
hos andre.


Det var også det en række hedgefonds knækkede på.


I pengenes verden giver 2 + 2 altid 4 - i politikernes og verbaløkonomernes 
verden ser det ofte ud som om, at det gíver 5 eller 6 ?


# 19. april 2010 kl. 13:47


Rune Hjelm siger:


Er det ikke ligegyldigt om du personligt (=arkitekten/ingeniøren) producerer 
det, eller om du får en anden til at producere det for dig? Det gør vel ingen 
forskel i det store billede?


Nåja, bankerne må så heller ikke investere i materielle virksomheder, ellers 
vil de igen være bundet af materialismen. Dvs. bankerne skal have penge af 
forfattere* og investere i forfattere?


*forfattere og andre ikke-materielt producerende (som ovenfor)


# 19. april 2010 kl. 13:48


Sven Karlsen abonnent  siger:


det ældste imaginære element i kapitalismen, må vel være renten, og hvis vi 
ser bort fra den del, som eventuelt opvejes af ínflation, så er rente en reel 
værdivækst uden anden relation til virkeligheden end tid.


Renten overgås selvfølgelig af aktiekurserne, som kan leve deres helt eget liv, 
uden den mindste logiske relation til den underliggende virksomhed. Aktier 
kan f.eks. stige alene i tiltro til, at en ny direktør er bedre end den anden, og 
de kan falde som følge af kollektiv hysterisk skræk for … at de vil falde.


# 19. april 2010 kl. 13:49


Troels Schmidt abonnent  siger:


Endelig får vi i Information kvalificeret modstand overfor påstanden om at 
langsigtet vækst er umulig: 


”Langsigtet vækst uden grænser er selvfølgelig muligt. Selv med endelige 
ressourcer kan en vedvarende forøgelse af deres produktivitet skabe 
konstant vækst.”, skriver Henrik Jensen, professor, phd., Økonomisk 
Institut, Københavns Universitet.(Inf. 19. april 2010)


Dette kan også forklares ved at en egoistisk og grådig magtelite kan, af 
følgende grunde være ligeglad med velfærd for alle mennesker og alle dyr:


For når f.eks. al olie er opbrugt kan investorerne bare flytte deres enorme 
overskud over i en anden branche. Det ville give god økonomisk mening, idet 
en form for grænseløs økonomisk vækst vitterlig fortsat står åben for de 
grådigste. Hvordan det?


Jo, for videnskaben er allerede i dag i stand til at kultivere bakterier til 
frembringelse af alle de næringsstoffer mennesket har brug for. F.eks. kan 
menneskets afhængighed af dyr, som føde eller som kæledyr, forsvinde 
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totalt. Menneskets egen overlevelse, helt uden andre dyr end sig selv, er en 
de facto bioteknologisk mulighed. 


Derfor kan en egoistisk og grådig magtelite faktisk fortsætte som hidtil. 
Eneste forudsætning er at man bevidst eller ubevidst acceptere, passivt eller 
aktivt, at mennesket bliver en slags ”Palle alene i verden”. 


Det er nok værd at bide mærke i at risikoen ved at nedtrappe vores 
afhængighed af olien kan være, som når en stofafhængig reagerer voldsomt, 
hvis man afskærer dem fra deres fix. Det kan være en advarsel til os alle om 
hvad USA kunne finde på af krigsmæssig art når manglen på olien 
intensiveres og gode folk som dem på Barcelona konferencen (Information i 
sidste uge) opmuntrer de fleste mennesker på kloden til aktivt at deltage i 
kampen for en bedre verden for alle.


Måske skulle vi bare overgive os selvom det kan ende med et 
monstersamfund baseret på rent magt, grådighed og økonomisk begær som 
drivkraft. Personligt ville jeg hellere dø end at “leve” i helvede.


# 19. april 2010 kl. 13:56


Rune Hjelm siger:


Robert: 
20 år siden er 1990. Jeg synes ikke vi er blevet markant rigere på den tid. Jeg 
betaler en formue for bolig, og jeg også at leveomkostningerne (mad) er ca 
det samme procent-vis.


Dertil kan man så nævne, at vi arbejder mere end vi gjorde. Folk brænder ud 
i højere grad, og fagforeningernes magt er blevet eroderet, så folk nu bare 
kan arbejde så meget de har lyst til, så arbejdsnarkomaner har en markant 
fordel, og presser alle frem. 
Rigere? Selv materielt vil jeg sætte spørgsmålstegn ved det, men hvis du 
inkluderer blødere værdier, som fritid, vores tid med børnene, den skade vi 
måtte forvolde på de nye generationer og dermed på vores fremtid; skaderne 
på miljøet og de uoverskuellige konsekvenser, der tårner sig op i horisonten - 
å må jeg stille spørgsmålstegn ved den reele velstand. Med de skader, som vi 
sender videre til fremtiden, så kan den “velstand” som du opfatter, ses som et 
lån af fremtiden. Og der kommer til at løbe høje renter på.


Robert skrev: 
“I pengenes verden giver 2 + 2 altid 4”


Ja, hvis du dermed mener, at 2 + 2 = 4 + (4*9), så har du ret.


# 19. april 2010 kl. 13:57


Jakob Nørgaard siger:


I sin yderste udstrækning betyder immaterielle produkter ikke, at vi kan 
have evig vækst.


Og hvorfor så ikke?


Jo, fordi disse produkter (design, litteratur o.l.) bliver lavet af mennesker. Og 
det gælder stadig, at der kun er 24 timer i et døgn. Der er altså en grænse for, 
hvor meget arbejde et enkelt menneske kan levere. (Vi kan ikke skrive en bog 
hurtigere end som så, og vi kan ikke arbejde konstant).


Der er naturligvis en lang række andre faktorer som eksempelvis 
produktivitet, der spiller ind, men antallet af mennesker er altså også 
bestemmende for vores potentielle produktion af goder - materielle såvel 
som immaterielle. Og det er den, af den årsag, at vi som mennesker ikke kan 
forbedre vores produktivitet uendeligt. Selvom jeg kan skrive denne post på 
eks. et kvarter, er det ikke det samme som, at jeg ville kunne skrive 15 
lignende på et minut.


Vi kan fx næppe forestille os en mand producere al de immaterielle goder, 
som vi har idag, alene. 
Der er altså også her grænser for, hvor meget vi kan effektivisere. 
Heraf kan vi udlede, at for at vi fortsat kan have vækst i immaterielle varer, 
må vi have flere mennesker der producerer disse. Alt andet lige. (forstået på 
den måde, at der ikke er uendelige muligheder for effektivisering).


Disse “ekstra” mennesker, som i sidste instans er nødvendige for den evige 
vækst i immaterielle goder, vil imidlertid også gerne forbruge. De skal have 
noget for deres immaterielle arbejde. Og dette noget, er afhængigt af de 


Side 10 af 12Efter væksten kommer fordommene | information.dk


26-04-2010http://www.information.dk/230305







forhold jeg nænvte i mit indlæg ovenfor. Dette noget er biler, bolig, mad, 
resjer osv som vi alle gerne vil have.


Med immateriel produktion følger altså også materiel produktion. Vi kan 
ikke have evig vækst i den immaterielle produktion, uden også at have evig 
vækst i den materielle. Da evig vækst i den materielle produktion ikke er 
mulig, grunden termodynamikkens anden lov, er evig vækst i den 
immaterielle produktion heller ikke mulig.


Immateriel vækst er altså ikke frakoblet det materielle underlag. Mennesker, 
der tænker tanker eller opfinder nyt design, skal helt grundlæggende have 
næring for at fungere. Men mere end næring kræver vi jo også luksusgoder. 
Kunne din lønseddel give adgang til operaer eller gode bøger, men ikke 
bruges til at skaffe mad eller en sted at bo, ville den jo ikke være meget værd.


Den materielle produktion er grundlag for den immaterielle.


# 19. april 2010 kl. 15:15


Peter Lauritzen siger:


Hvor ligger den grænse, du mener findes, mht hvad et menneske kan yde? 
Hvorfor kan vi ikke forstille os, at en mand kan producere alt, hvad jordens 
befolkning idag producerer? 
Det passer simplelthen ikke, at al immateriel produktion er knyttet til 
materiel, så termodynamikken gælder ikke (for økonomi).


# 19. april 2010 kl. 15:49


Rune Hjelm siger:


Peter: 
Du mener at een mand skulle skrive al litteratur? Lave al design? Lave al 
kunst? 
Det bliver sgu en fattig fremtidsverden.


# 19. april 2010 kl. 17:40


Peter Lauritzen siger:


Det skyldes måske en overdosis sci-fi i ungdommen, men du har ret, 
spørgsmålet er jo også, om vi har lyst til at leve i en verden med et teknisk fix 
på vore problemer. Muligvis kan vi fordoble vores produktion af fødevarer 
med genetisk forbedrede planter, dyrket i monokulturer og sprøjtet med 
round-up, eller med et forbud mod animalske fødevarer kompenseret med 
tilskud af kunstige vitaminer osv., men har vi lyst til det. 
Jeg har ikke.


# 19. april 2010 kl. 20:51


Rune Hjelm siger:


Der er vi i hvert fald enige.


# 19. april 2010 kl. 20:59


Erik Karlsen abonnent  siger:


Utroligt, som en stor del af ovenstående diskussion kan koges ned til det 
gode, gamle ordsprog: “Vi kan ikke leve af at klippe hinanden.” ;-)


# 19. april 2010 kl. 21:15
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Erik Rolfsen Nissen abonnent  siger:


Hr. professor. Læs venligst via dette link den artikel, der henvises til:


http://www.theoildrum.com/node/6386


Energy, growth and sustainability: five propositions 
Steve Sorrell


# 21. april 2010 kl. 10:33


Sven Karlsen abonnent  siger:


for bare 25 år siden, var der nok ikke mange der havde forestillet sig at 
teknologien ville blive det store marked det er idag, hvor det er enorme 
værdier der flyttes rundt i forbindelse med både materielle og immaterielle 
produkter. At tro, at det er sidste gang der opstår et nyt marked, mener jeg er 
lidt naivt.


# 21. april 2010 kl. 10:54


Sven Karlsen abonnent  siger:


For mig er vækst synonym med vores udvikling, og eftersom jeg ikke kan 
forestille mig at den skulle gå i stå, så kan jeg heller ikke forestille mig at 
væksten skulle stoppe.


# 21. april 2010 kl. 11:05


Dit navn: 


Kommentar: *


 Send mig en mail, når der kommer nye kommentarer


Skriv en kommentar


Gaderummet Regnbuen 


Indsend  
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Opslag til denne artikel


Emneord: EU-politik, vedvarende energi, økonomi


Organisationer: EU, FN, IPCC


Steder: København, Norge, Storbritannien, USA


Der er lang vej til en ny grøn økonomi, hvor virksomheder og borgere ikke er underlagt 


dagens miljøundergravende og stressfremkaldende væksttvang. Dagens krise presser 


således politikere til fortsat at gå efter de konventionelle, kortsigtede svar, der kan 


genskabe den kendte vækst. Ikke desto mindre er et opgør med vækstøkonomien ubetinget 


nødvendigt. Og når det kommer, kommer det fra periferien. Det siger den tyske sociolog og 


miljøforsker, professor Wolfgang Sachs, der leder Berlin-afdelingen af det anerkendte 


Wuppertal Institut for Klima, Miljø og Energi. Wolfgang Sachs kommer i morgen til 


København for at tale ved et debatmøde om vækstøkonomiens grænser, arrangeret af Det 


Økologiske Råd, Det Europæiske Miljøagentur og Information. Sachs, medlem af FN’s 


klimapanel IPCC, har netop selv fået illustreret den globaliserede vækstøkonomis 


sårbarhed, da han efter forelæsning på Penn State University sad strandet i USA på grund 


af en islandsk askeskys paralysering af flytrafikken.


»Hele den globale økonomi blev påvirket af denne lokale begivenhed, fordi så mange 


aktiviteter blev blokeret, og så mange ting pludselig ikke var tilgængelige. Det har givet os 


et klart billede af dagens sårbare virkelighed,« siger Sachs.


Med et billede fra netop transportsektoren har Sachs sammenlignet den nuværende 


vækstøkonomi med et monstrum af en energi- og ressourceforbrugende olietanker, mens 


 


Når melankoli forveksles med depression


Sundhedsstyrelsens rapport 'Mental sundhed blandt voksne danskere' bygger på WHOs idé om mennesket som fuldstændig sundt og lykkeligt. En 


idé, der sygeliggør melankolikere


 


Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er lukningstruet


DPU skal ikke længere være et selvstændigt fakultet – ny rapport foreslår at lægge det ind under et storfakultet i Århus. Det vil ødelægge et unikt 


pædagogisk forskningsmiljø, advarer forskere


 


En ny bevægelse kommer marcherende


Bægeret er fyldt i Udkantsdanmark, og oprøret er på vej. Efter at have oplevet centraliseringer, sygehuslukninger og landsbydød svarer provinsen 


igen med et protestparti, der skal gøre Christiansborgs politikere bange. Det er indtil videre lykkedes, men er det andet end et døende landområdes 
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en fremtidens bæredygtige markedsøkonomi kan lignes ved et sejlskib, der både er mindre 


i kapacitet og mindre i materialeforbrug og miljøbelastning.


Det er afgørende at dematerialisere dagens økonomi, hvis der skal være en chance for at 


afværge kommende ulykker, udløst af ressourceknaphed eller overskridelse af naturens og 


klimaets bæreevne. Men for Wolfgang Sachs er det en afgørende pointe, at effektivisering 


som strategi til reduktion af energi- og ressourceforbrug ikke er tilstrækkelig. Nødvendig, 


men ikke tilstrækkelig.


»Der er to positioner i debatten om ressource- og energieffektivisering som vej til en 


bæredygtig økonomi. På den ene side står de, der siger, at en meget mere øko-effektiv måde 


at producere og forbruge på kan transformere økonomien, så den kommer i balance med 


naturen,« siger Sachs og henviser til f.eks. en dugfrisk rapport fra European Climate 


Foundation - Roadmap 2050 - der anviser tekniske veje til mindst 80 pct. CO2-reduktion i 


EU i 2050. Dette plus vedvarende energi kan sikre klimamålet uden at prisgive den 


økonomiske vækst, argumenterer rapporten.


»Den anden lejr i debatten, som jeg selv tilhører, er mere skeptisk. Den underkender ikke 


vigtigheden af ressource- og energieffektivisering, men påpeger, at de største potentialer 


kun eksisterer på papir. Når det kommer til den sociale virkelighed, kan papirmodellerne 


sjældent realiseres fuldt ud.«


- Dit eget institut, Wuppertal Instituttet, argumenterer da for en ‘faktor 10-revolution’, dvs. 


en teknisk strategi, der kan dematerialisere økonomien til en tiendedel af det nuværende 


ressource- og energiforbrug?


»Det er rigtigt. Men her må man skelne mellem fossile og ikke-fossile ressourcer. For den 


fossile energi er selv en faktor 10-reduktion for lidt,« siger Sachs.


Faktor 10-reduktionen svarer til 90 pct. reduktion af f.eks. EU’s CO2-udledninger.


sidste krampetrækninger?


 


Mange mænds traumer


Interview. Det amerikanske fængselssystem er stupidt, men i det mindste ærligt, mener Tobias Lindholm og Michael Noer, instruktørerne bag 


fængselsdramaet 'R', der har premiere i dag og retter en anklagende finger mod et dansk system, der efter deres mening ikke fungerer


 


Hudfarven betyder faktisk noget


I Danmark findes en fortælling om, at hudfarve ikke spiller nogen rolle: Der er lighed for alle. Og det gør det vanskeligt for minoriteter at tale om alt 


fra forskelsbehandling på jobbet til små ubehagelige bemærkninger i hverdagen
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»Det er allerede EU-politik, at udledningerne skal nedbringes med op til 95 pct. i 2050, og 


da dette på nogle områder - dele af landbruget, visse industrielle processer - kan være 


meget vanskeligt at opnå, bliver kravet til resten af økonomien reelt nul-udledning. 100 pct. 


reduktion. Derfor kan selv faktor 10 være en undervurdering af det langsigtet nødvendige, 


når det gælder fossile ressourcer,« påpeger Wolfgang Sachs.


Når det gælder ikke-fossile ressourcer, er der også forskellige positioner.


»Med hensyn til vedvarende energi er der et hold, der betragter solen, og hvad deraf følger, 


som en ny, ubegrænset energikilde. Via f.eks. transeuropæiske elnet kan vi forbinde 


solenergianlæg i Nordafrika med vandkraft i Norge og dermed få adgang til noget nær 


uendelige energimængder. Det andet hold, som jeg er på linje med, siger, at også 


vedvarende energi og biologiske ressourcer er begrænsede. Det handler ikke mindst om 


begrænsninger i adgangen til land,« siger Sachs.


Han nævner konkurrencen om biomasse og de hertil anvendelige jordarealer, små 


vandkraftværker med deres påvirkning af floder og miljø, vindmøllernes pladskrav - et 


Mobiltelefoner revolutionerer Afrikas økonomi


Mange afrikanske lande er meget længere fremme med at bruge mobilen som bank og betalingsmiddel end os i Vesten. Kontinentets mobile 


finansrevolution åbner helt nye muligheder for de millioner, der aldrig før har haft adgang til banker, betalingskort og elektroniske penge
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testcenter i Thy springer i tankerne - og arealkrav til store solenergianlæg.


»Også i Sahara vil der være grænser for solanlæg - måske mere af politiske end af tekniske 


grunde,« siger han med henvisning til, hvor voldsom en afhængighed af Nordafrika Europa 


ønsker at indlade sig på.


»Så måske er en faktor 10-forøgelse af vedvarende energi også i praksis en overdrivelse.«


Rekyl-effekten


Helt centralt i ræsonnementet om de tekniske muligheders grænser står den såkaldte 


rebound effect - på dansk rekyl-effekten.


»Det er en effekt, der hænger sammen med den endeløse tendens mod ekspansion, som er 


del af den kendte økonomis dynamik, men også en effekt, der sjældent tages i betragtning i 


de scenarier, der beskriver de teknologiske muligheder,« siger Sachs.


Han bruger bilen som eksempel:


»Dagens biler er mere brændstofeffektive end for 20 år siden. Men med konstante 


benzinpriser er det en invitation til at bruge sin bil mere. For samme pris kan du jo få flere 


kilometer med den energieffektive bil. En effektiviseringsgevinst oversættes altså til øget 


efterspørgsel på den pågældende service-ydelse. I værste fald er derfor intet vundet.«


Dette er den direkte rekyleffekt.


»Den indirekte rekyl- effekt er endnu vigtigere. Igen med bilerne som eksempel: Man 


sparer en masse penge på mere brændstofeffektive biler. Hvis ens mobilitetsbehov er 


mættet, så kører man ikke længere i bil, men bruger i stedet de ekstra penge på noget 


andet. F.eks. en ferierejse med fly. Eller investering i form af aktiekøb i virksomheder, hvis 


produktion og vækst med stor sandsynlighed øger CO2-udledningerne. Så hvis de sparede 
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penge investeres i nye aktiviteter, som indebærer energiforbrug, er man tilbage ved start,« 


forklarer Sachs.


At måle rekyleffekten er vanskeligt. Ifølge den britiske energiforsker Steve Sorrell, 


University of Sussex, peger mange undersøgelser på en rekyleffekt for den samlede 


økonomi på mindst 30 pct., i nogle tilfælde over 100 pct. I værste fald opædes altså hele 


energigevinsten via reinvestering i nye energiforbrugende aktiviteter af de penge, der 


spares ved de teknologiske effektiviseringer.


»Jeg påstår ikke, at rekyleffekten er 100 pct. - det vil være forskelligt fra sektor til sektor. 


Men den betyder, at langtfra alle forventningerne i effektiviserings-scenarierne vil blive 


virkeliggjort,« siger Sachs.


Rekyleffekten har direkte sammenhæng med den grundlæggende dynamik i 


vækstøkonomien. Effektiviseringsgevinster er produktivitetsgevinster, og der hviler et 


stærkt pres på erhvervslivet for at reinvestere produktivitetsgevinster i ny 


produktionsvækst. Ellers kan arbejdspladserne ikke opretholdes.


»Vil man ud af den fælde, er man nødt til at transformere produktivitetsgevinsterne til 


kortere arbejdstid frem for øget produktion. Det er helt afgørende, men rejser spørgsmålet 


om fordeling: Lavindkomstgrupperne skal kunne opretholde samme indkomstniveau selv 


med kortere arbejdstid, mens det næppe vil være muligt for høj- og mellemindkomsterne.«


- Den enkelte virksomhed er vel stadig underlagt væksttvangen: Presset om at søge 


produktivitetsstigninger for at muliggøre investeringer i øget produktion som middel til at 


overleve i konkurrencen?


»Når jeg taler om kortere arbejdstid, er det noget, der må omfatte alle virksomheder. Alle 


skal være underlagt samme vilkår, og derfor er det ikke et spørgsmål om konkurrenceevne.«
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»Men hvis du spørger, om vækst i dag er et uundgåeligt imperativ for virksomheder, så er 


det utvivlsomt tilfældet. Her er det dog værd at skelne mellem børsnoterede og f.eks. 


familieejede virksomheder. I den første type er der et meget stærkt pres for at producere 


høj profit, fordi aktiemarkedet forlanger udbytte af investeringerne. Ikke-børsnoterede 


selskaber har større frihed til at gå efter blot en tilfredsstillende, snarere end 


maksimal profit.«


Sachs påpeger, at aktieselskabsdirektører i dag typisk er juridisk forpligtede til at 


maksimere aktieværdien af hensyn til kapitalejerne.


»Det er ikke foreneligt med et økologisk perspektiv, der tilsiger, at økologiske hensyn i 


sidste ende må stå over profitmotivet. Derfor har vi behov for juridiske spilleregler, der 


tillader virksomheder og deres direktører at arbejde efter tilfredsstillende profit, snarere 


end profitmaksimering.«


Wolfgang Sachs erindrer om, at både aktieselskaber og rentetagning før i tiden blev 


betragtet som umoralsk adfærd, der stimulerede grådighed, gældsætning, profitbegær. I 


mere end 100 år frem til 1825 var aktieselskaber faktisk forbudt i Storbritannien.


»De juridiske spilleregler for virksomheder er menneskeskabte konstruktioner. De kan 


ændres,« pointerer Sachs.


Nulvækst


Den tyske forsker tilhører selv det hold, der mener, at væksten må begrænses.


»Men jeg taler ikke for degrowth - indskrænkning af økonomien - i morgen. Uforberedt 


nulvækst er ødelæggende, både socialt og miljømæssigt. Problemet er, at diskussionen om 


langsigtede ændringer desværre er af begrænset interesse for alle dem, der er underlagt 


nødvendigheden af at handle i dag. Diskussionen kan være let for akademiske institutioner 


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET%2...20ny%20oekonomi%20skabes%20fra%20periferien%20%20information_dk.htm (8 af 11) [29-04-2010 18:37:10]







Den ny økonomi skabes fra periferien | information.dk
som min egen, men når man som i politik og erhvervsliv afkræves handling her og nu, så 


har man andre prioriteter.«


»Derfor er diskussionen om alternativer til vækstøkonomien i dag en minoritetsdiskussion. 


Ikke desto mindre er den nødvendig. Ny tænkning, nye begreber og nye verdener skabes fra 


periferien og presses frem af nye praksisser. De kan vinde fodfæste i andre 


samfundsgrupper og derved gradvist ændre den overordnede model af virkeligheden, 


inden for hvilken samfundet som helhed opererer.«


- Gør krisen debatten sværere eller lettere?


»Både og. Når man pludselig står i en økonomisk krise, formår man ikke at reflektere over 


alternativer. Man er tvunget til at bruge konventionelle instrumenter. Problemet er, at man 


derved bindes endog dybere ind i elendighederne, frem for at kæmpe sig ud af dem,« siger 


Sachs og henviser til f.eks. opfordringerne til øget forbrug via låntagning, der blot vil øge 


gældssætningen og dermed lægge grunden til nye kriser.


»Men samtidig kan man under indtryk af krisen høre flere mennesker rejse mere 


fundamentale spørgsmål. Selv blandt politikere. Det er positivt og giver håb om, at vi 


fremover vil blive bedre i stand til at formulere alternativer.«


Fakta: Debatmøde om vækst og ny kronikserie


Professor Wolfgang Sachs deltager i morgen, onsdag, i debatmødet ’Kan bæredygtig 


udvikling forenes med økonomisk vækst?’, hvor også professor Jesper Jespersen, RUC, taler. 


Mødet afholdes fra kl. 15-17.30 på Københavns Universitet, Studiestræde 6, Anneks A, og er 


arrangeret af Det Økologiske Råd, Det Europæiske Miljøagentur og Informations debatforum 


Den Femte Salon. Tilmelding og entre-betaling via tlf. 33150977 eller via 


info@ecocouncil.dk 


I onsdagsavisen starter samtidig en ny kronikserie, hvor en række økonomer og andre fagfolk 


forholder sig til dilemmaerne om vækstens bæredygtighed og budskabet fra den nylige 
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Barcelona-konference om behovet for en ny økonomi i balance. Første kronik er skrevet af 


chefkonsulent Poul Schou, De Økonomiske Råd. 
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Tilmeld dig her


God tone i debatten


Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser 


Netavisen


Forside | Politik & International | Opinion & Kommentar | Moderne Tider | Kunst & Kultur | Blogs


Abonnement


Abonnement | Fejl i levering | Flytteservice | Ferieservice


Annoncer


Professionelle annoncører | Tast-selv | Feriekompasset


Om os


Kontakt | Forhandlere | Journalister | Organisation | Stillinger | Historie | Forlaget | Mediefabrikken | iBureauet


●     Redaktion


●     Ansvarshavende chefredaktør: Bent Winther (konst.)


 
●     Redaktionschef for digitale medier: Nikolai Thyssen


●     Redaktionschef weekend og kultur: Rune Lykkeberg


●     Nyhedschef: Claus O. Knudsen


●     Indlandsredaktør: Mette-Line Thorup


●     Kulturredaktør: Peter Nielsen


●     International redaktør: Lotte Folke Kaarsholm


●     Debatredaktør: Mette Højbjerg


●     Oversigt: Journalister på Information


Ophavsretten tilhører Dagbladet Information. Læs mere om brug af materiale publiceret på information.dk 


Hosted by Solido | Powered by The Open Source Newspaper | Developed by Johannes Wehner 


 
Dagbladet Information | Store Kongensgade 40C, DK-1264 København |Tel: 33696000 | Fax: 33696079


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET%2...20ny%20oekonomi%20skabes%20fra%20periferien%20%20information_dk.htm (10 af 11) [29-04-2010 18:37:10]



http://www.information.dk/bruger/opret

http://www.information.dk/debatregler

http://www.information.dk/historie

http://www.information.dk/

http://www.information.dk/politik

http://www.information.dk/opinion

http://www.information.dk/modernetider

http://www.information.dk/kultur

http://www.information.dk/blog

http://www.information.dk/abonnement

http://www.information.dk/abonnement/reklamation

http://www.information.dk/abonnement/permanent/flytning

http://www.information.dk/abonnement/ferie

http://www.information.dk/annonce

http://www.information.dk/rubrikannonce

http://www.information.dk/rubrikannonce/feriekompasset

http://www.information.dk/kontakt

http://www.information.dk/forhandlere

http://www.information.dk/journalist

http://www.information.dk/organisation

http://www.information.dk/job

http://www.information.dk/historie

http://www.informationsforlag.dk/

http://www.mediefabrikken.dk/

http://www.ibureauet.dk/

http://www.information.dk/journalist/bent-winther

http://www.information.dk/journalist/nikolai-thyssen

http://www.information.dk/journalist/rune-lykkeberg

http://www.information.dk/journalist/claus-o-knudsen

http://www.information.dk/journalist/mette-line-thorup

http://www.information.dk/journalist/peter-nielsen

http://www.information.dk/journalist/lotte-folke-kaarsholm

http://www.information.dk/bruger/1711

http://www.information.dk/journalist

http://www.information.dk/ophavsret

http://solidohosting.dk/

http://theopensourcenewspaper.org/

http://www.information.dk/journalist/johannes-wehner/





Den ny økonomi skabes fra periferien | information.dk


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET%2...20ny%20oekonomi%20skabes%20fra%20periferien%20%20information_dk.htm (11 af 11) [29-04-2010 18:37:10]





		Lokal disk

		Den ny økonomi skabes fra periferien | information.dk





		CDBKIIHMKABBCCOEGIFKIICKOBHJLFKF: 

		form1: 

		x: 

		f1: 

		f3: form-f4d88497fb6bb07cb7bf095d190a1e75

		f4: sphinx_simple_search_form



		f2: 












Tirsdag 13. april 2010 Velkommen Gaderummet Regnbuen | Indstillinger | Log ud


Man kan jo lave sine egne penge | information.dk


AbonnementAnnonceringOm 
os


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET%...an%20kan%20jo%20lave%20sine%20egne%20penge%20%20information_dk.htm (1 af 23) [29-04-2010 18:34:42]


Information.dk


ForsidenPolitik & InternationalOpinion & KommentarKlimaModerne TiderKunst & KulturFilm & FjernsynLitteratur


Information.dk - Årets webavis


●     Den trykte udgave


●     RSS


Man kan jo lave sine egne penge
London-bydelen Brixton har skabt sin egen valuta for at sikre lokale arbjdspladser, gøre kredsløbene mere 
bæredygtige og vinde øget modstandskraft mod den globaliserede vækstøkonomi


 


 



http://www.information.dk/bruger/gaderummet-regnbuen

http://www.information.dk/user/16715/edit

http://www.information.dk/logout

http://www.information.dk/politik

http://www.information.dk/

http://www.information.dk/politik

http://www.information.dk/opinion

http://www.information.dk/klima

http://www.information.dk/modernetider

http://www.information.dk/kultur

http://www.information.dk/film

http://www.information.dk/litteratur

http://www.information.dk/214078

http://www.information.dk/dagensavis

http://www.information.dk/rss

http://www.information.dk/abonnement

http://www.information.dk/annonce

http://www.information.dk/omos

http://www.information.dk/omos

http://www.information.dk/





Man kan jo lave sine egne penge | information.dk


 
Brixton Pund


Af: Jørgen Steen Nielsen 


6. april 2010 


BARCELONA – Josh Ryan-Collins er et omvandrende vekselkontor. Således har han lige solgt 


Informations udsendte ét Brixton Pound (B£) formedelst én euro. En nydelig pengeseddel 


med en købekraft som ca. 8,50 danske kroner. Men kun i London-bydelen Brixton.
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»Brixton-pundet er en lokal valuta, skabt ud fra ønsket om at få pengene til at forblive i lokalt 


kredsløb,« fortæller Ryan-Collins, tidligere markedsføringskonsulent i det private erhvervsliv, 


nu projektmedarbejder i den grønne tænketank New Economics Foundation og en af 


initiativtagerne til den lokale valuta. Han deltager i Barcelona-konferencen for at fortælle om 


den ny type penge og om det bæredygtige projekt Transition Town Brixton, som valutaen har 


været en del siden september.


»Der er nu 140 lokale virksomheder, der bakker op om B£ ved at tage imod den som 


betalingsmiddel. Den skal ikke presse det britiske pund ud, men er en supplerende valuta 


designet til at styrke lokaløkonomien, fastholde mangfoldigheden og skabe en bedre balance 


mellem forskellige typer handlende, så store kæder som Tesco og Saintsbury ikke kommer til 


at dominere gadebilledet,« siger Josh Ryan-Collins.


En stor del af de lokale virksomheder, der går i samarbejde med Transition Town-folkene, 


giver rabat på varerne for at stimulere Brixton-borgerne til at handle med den stedlige valuta. 


»Så ved man med sig selv, at pengene ikke forlader Brixton, men bliver og bidrager til at 


skabe lokale arbejdspladser og efterspørgsel i stedet for at falde i hænderne på de store 


nationale eller internationale kæders aktionærer, der befinder sig langt fra Brixton. Til 


gengæld for omkostningen ved at give rabat får virksomhederne gratis markedsføring på bl.a. 


Transition Towns hjemmeside,« fortæller Ryan-Collins.


Det er ikke uden omkostninger og et vist besvær at have to valutaer i bydelen. Derfor er næste 


fase at forsøge at gøre B£-valutaen elektronisk for at fjerne veksel-omkostningerne og få de 


lokale myndigheder til at acceptere den.


Borgmesteren i kommunen Lambeth, som Brixton hører til, har været på sin første 


indkøbsrunde med Brixton-pundet og er angiveligt meget positiv over for at styrke 


lokalvalutaens rolle.
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At introducere sådanne lokale valutaer er tilladt i nogle lande, forbudt i andre. Næppe nogen 


ved, hvor mange alternative pengesystemer der findes – Ryan-Collins gætter på tusinder. 


Perspektivet er ikke at gøre op med selve den globaliserede vækstøkonomi, men at skabe 


lommer af større lokal modstandsdygtighed, så sårbarheden over for globale kriser mindskes, 


og kredsløbene bliver mere bæredygtige via forankringen i stedet.


 


Kommentarer


God tone i debatten
Steen Rasmussen siger:


Den underlæggende dagsorden inden for alle politiske grupperinger med indflydelse 


handler om retten til at skabe penge, købekraft, sikring af kapitalværdierne (valutaens 


værdimæssige fundering), fastkurspolitikken, altså retten til at lave penge inden for et 


domæne, det som den politiske magt identificerer sig med, eller de grupper som den 


politiske magt repræsenterer, og det er her det vigtigste af alt.
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Det er bevæggrunden bag den europæiske integration, den hellige gral, selve 


hjerteblodet, det man forstår på redaktionsgangene, der hvor tingene bestemmes, i 


partihovedkvartererne, ECB, Den Danske Bank, osv.


Sort økonomi, sorte penge, det uformaliserede liv, alt det som ikke kan kvalificeres i 


pengeøkonomisk forstand - for sit pålydende, dvs. nominelt, talmæssigt - det er af en 


anden verden.


Målet for økonomisk vækst pisser i disse tider op og ned, selv om verden forbliver lige 


stor. Troen på målet for vækst burde vakle med indsigten i den umulige 


overensstemmelse mellem disse mål for værdi, og den verden, som altså ikke skifter i 


størrelse i takt med inflationens flugt mod himlen og bratte fald mod helvede.


Citat:


“Den lidt længere fortælling om den pengeøkonomiske købekraft, den der handler om 


retten til at slå mønt, byttemidlets nødvendige begrænsning, kravet om at midlerne 


skulle have deres fundament i noget ikke arbitrært, guld, sølv og platin f.eks., kravet 


om, at den, der sætter verden i debit eller låner et beløb ud, rent faktisk skal kunne 


opvise et og andet ikke helt tilfældigt grundlag for sit krav til verden om modydelser for 


det, der svarer til det ulånte beløb, kravet om at trassententen eller trassenten faktisk 


skulle kunne stå inde for det beløb, som remitten har til gode osv., den fortælling er 


gået i glemmebogen sammen med udtrykket ”at skrive for store veksler på fremtiden” 


http://www.sydbank.dk/privat/ordbog/dokumenter .


Banker og pengeinstitutter har sat så store mængder af sekundær likviditet i verden, 


der sammen med nationalbankernes dannelse af primær likviditet har skabt så store 


uligheder mellem verdens kreditorer og debitorer, at pengene nu for alvor er blevet 


afsløret som det, de er; håbløst urealistiske krav på fremtidige ydelser og uden 


fundament i en realistisk produktion af ydelser og goder.


Penge er gæld. En krone på min konto betyder, at verden skylder mig ydelser, der 
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svarer til det, man kan forvente at modtage for den målt ved betaling i aktuel dagspris. 


De ca. 1,4 million, jeg skylder BRF og Nykredit i mine ejendomme, er også penge. Der er 


blot sat navn på debitor og kreditor (mere eller mindre, kreditforeningerne står samlet 


til regnskab over for obligationsejerne, og skal forvalte mine ejendomme videre, hvis 


jeg nu ikke længere kunne finde ud af at bonge mine lejere for huslejen), hvor debitor 


er navnløs i forhold til kronen, der står på min bankkonto.


Verdens penge er verdens gæld. Verden står i gæld til sig selv i et forhold, der svarer til 


ca. 83 års brutto faktor indkomst på globalt plan. Nogle af disse krav er selv sagt mere 


realistiske end andre. Det afhænger bl.a. af debitorerne og deres mulighedsbetingelser, 


dvs. det reelle kapitalgrundlag, der har en tilbøjelighed til at forsvinde i takt med at 


skyldnerne forsøger at oparbejde de midler, der skal til for at afdrage på deres gæld.


Relationen mellem pengesystemet med dets nominelle pengeværdier og den verden og 


den fremtid, som disse krav på modydelser retter sig mod, er udtryk for den mest 


fundamentalistiske overtro menneskeheden endnu har sat i verden. Økonomerne 


indrømmer det på deres egen måde, og lidt indirekte: Pengenes funktion hviler i tillid! 


(siger de)”


http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-71.pdf


# 6. april 2010 kl. 22:24


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Niels-Holger Nielsen Abonnent siger:


Forholder det sig ikke således, at lokal valuta er forbudt ved lov i Danmark? Der var vist 


engang noget med at JAK forsøgte på den slags?


# 7. april 2010 kl. 05:41


Anbefal kommentar  Tip debatværten  
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Steen Rasmussen siger:


Præcis, Niels-Hoger Nielsen: retten til at lave penge, retten til at sætte betingelserne for 


hvordan og af hvem der bestemmes over hvem der kan sætte hvem i gæld, beriger sig 


ved at lave penge, det er den man kæmper om i det politiske system, det er det man 


kæmper om at få overdraget til den overnatinale europæiske union. Hvis en og anden 


skulle formaste sig til at lave sine egne penge, så ville vi se hele den herskende orden stå 


sammen. Så ville grundloven pludselig komme til sin ret, på trods af alle andre brud 


på den!


Det er sjovt at JSN kan komme med ideen på dette aldeles uforpligtende niveau, 


samtidigt med at han arbejder i en af de kommercielle medier, der har erklæret 


nedlæggelsen af retten til at slå kongens egen mønt overgivet til EU, et gigaprojekt af en 


institution, et af de inkarneringer vi ser af selve “ondskaben”, den fundamentalistiske 


form for monetarisme.


JSN har forstået et problem og en udfordring. Men sammenhæng og evne til at 


indskrive sig selv og sin egen institutions øvrige adfærd glimrer ved sit fravær.


# 7. april 2010 kl. 07:38


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Kristian Schach Møller siger:


Kaere Steen, 


Jeg har et par spoergsmaal til dig. Spoergsmaal jeg efterhaanden har stillet til en del 


Oekonomiske eksperter. De er alle mere eller mindre enige om, at det jeg argumenterer 


for ikke kan lade sig goere. Problemet er bare, at de har endnu ikke har praeciseret hvor 


min kaede hopper af. Kan du?


Vil goere det kort.


Som du skriver - penge er gaeld. Hovedparten af vores pengemaengde er skabt af 
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banker gennem den gearing bankernes kapitalkrav muliggoer. Hvis Regeringen vil 


bygge en skole, saa oeges pengemaengden ikke kun med vaerdien af skolen, men ogsaa 


af den efterfoelgende gearing, hvilket naermest er faktor 10. Dette maa have en enorm 


indvirking paa hvad regeringen kan spendere og samtidig holde inflation 


under kontrol. 


Hvad nu hvis Danmark vedtog en lov der sagde, at den danske kr (DKR) skulle udskiftes 


med en ny kroner (NKR) og denne nye krone kunne bruges til at betale skat med, samt 


at bankerne ikke kan geare den (altsaa kapitalkrav paa 100%). vekselkursen er fast 1 


til 1. 


Nu trykker regeringen 1 million NKR som den koeber 1 million DKR for. (NKR bliver sat 


i cirkulation og DKR bliver taget ud). Kapitalkravet paa omkring 10% paa DKR betyder 


at bankerne maa mindske udlaan saa pengemaengden indskraenkes. (lad os sige med 9 


millioner). Regering trykker nu 9 millioner NKR som den bruger til at bygge en skole. 


Pengemaengden er den samme - altsaa ingen inflation? Har Danmark lige faaet en ny 


skole ud af ingenting? 


Hvorfor har bankerne lov til at laane penge ud de ikke har? Hvis der er et laanebehov - 


hvorfor saa ikke oege pengemaengden gennem offentlige investeringer eller lavere skat, 


istedet for bare at skabe penge ud af ingenting? 


Vi skal have mere fokus paa pengesystemet - det er sammensaetningen af dette system 


der gav os finanskrisen og det bliver sammensaetningen af pengesystemet der vil give 


os den naeste finanskrise! Den kommer nemlig naar pengesystemet ikke kan skabe 


mere gaeld… 2, 3 eller 4 aar?? 


Vi faar se


# 7. april 2010 kl. 21:21


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Steen Rasmussen siger:
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Kære Kristian, du må først forklare, hvad du mener med gearing.


Gearing? (Det kan være så meget) 


Primær likviditet kan for så vidt ikke ”geares”. Det forbliver primær likviditet, der slår 


sig ned, navnløs, skifter ejer, ved hele tiden at være en krone f.eks. Kronen kan 


indbetales i banken, og stå på en konto. Den debiteres regnskabsmæssigt indskyderen i 


bankens regnskab, og krediteres kassen. Genudlånes kronen så debiteres den kassen og 


krediteres en skyldner, debitor. Kronen er skabt af nationalbanken, kongen, sådan er 


den kommet til verden, basta. Men nu skylder banken en indskyder en krone, og den 


har en krone til gode hos en skyldner. En krone er en krone. Der er skabt et gældsbevis 


på en krone. Det kan sælges, det er et aktiv. Samtidigt vender kronen (den samme) 


tilbage til banken via en anden indskyder, eller den samme. Det er i princippet lige 


meget hvem der har kronen, dvs. det er lige meget hvem der betaler den samme krone 


ind på en konto i banken igen. Men kronen er tilbage på en foliokonto. Aktivet er 


kronen, i bankens regnskab samtidigt med at banken lige før brugte selv samme krone 


til at sætte en medborger i gæld og til på den måde at give sig selv et likvidt aktiv, et 


gældsbevis på en krone.


Banken kan låne med sikkerhed i sine aktiver, gældsbeviser og indeståender. Den kan 


låne billigere hos andre banker end den kan låne ud til nogle af sine kunder. Det er det 


den lever af. Dens aktiver kan geares med andres kroner, dvs. banken kan låne for at 


genudlåne hos andet end almindelige kunder, andre banker, altså investere for lånte 


penge. Nogle aktiver figurerer som ansvarlig kapital, andre aktiver er ikke ansvarlig 


kapital. Nogle gange koster det kassen at få ansvarlig kapital, andre gange vælter den 


ansvarlige kapital ind, fordi alle tror blindt på værdistigningerne i den faste ejendom, 


grundlaget for al udlånsvirksomhed osv.


Hvor er det begrebet gearing skal bruges i dit spørgsmål?


Den primære likviditet er kun toppen af isbjerget. Når det gøres op, hvor rige vi er, så er 


der en tendens til at fokusere på den mest likvide del, dvs. sedler og indestående plus 


aktiver i form af obligationer og aktier, altså let omsættelige værdipapirer og kontanter. 
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Alle aktiver kan belånes, geares. Penge er gæld = gældsbeviser. Enten kender debitor 


sin kreditor og omvendt, eller også er pengene udtryk for at den, som har dem, har krav 


hos alle andre, som vil yde mod dem som betaling for ydelse! Hvad mener du med 


penge, som ikke kan geares?


# 7. april 2010 kl. 22:37


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Kristian Schach Møller siger:


Steen, 


Med gearing (som sikkert ikke er det rigtige begreb i denne sammenhæng) mener jeg 


bankernes udvidelse af pengemængden (det må være hvad du kalder den 


sekundære pengemængde)


Bankerne i Danmark har et kapitalkrav på 8 %, dvs., at hvis de har lånt 100 kr. ud, så 


skal de have 8 kr. i reserve. Lad os tage det eksempel du selv beskriver. Frøken Jensen 


sætter 1.000 kr. ind i Nørre Snede Bank. Banken tager 8% til reserven, og låner de 


resterende til hr. Hansen. Medmindre hr. Hansen lægger pengene i sin madras, så 


ender de igen i et pengeinstitut, der tager 8% til reserven og låner de resterende ud, 


osv. osv. Når det er blevet gentaget nok gange, har banksystemet altså udlånt 12.500 kr. 


på baggrund af frøken Jensens indskud på 1.000 kr. 


Så Nationalbanken har udstedt 1000 Kr. (det må være hvad du kalder den primære 


pengemængde) og bankene har ”gearet” pengemængden til 12.500. Det er det aspekt 


jeg ikke helt forstår. Det mest almindelig argument er vist at det muliggør hurtig 


indskrænkning og udvidelse af pengemængden når det er nødvendigt. 


Hvad nu hvis banken havde et kapitalkrav på 100 % (det er det jeg mener med penge 


der ikke kan geares af bankerne), så kunne Nørre Snede Bank kun udlåne 500 kr. - af 


frøken Jensens 1.000 kr. - til hr. Hansen, og den næste bank kun 250 kr. osv. osv. Når 


det er blevet gentaget nok gange, har banksystemet altså kun udlånt 1.000 kr. på 
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baggrund af frøken Jensens 1.000 kr. i indskud, hvilket betyder, at pengemængden er 


11.500 kr. mindre end i det første eksempel med et kapitalkrav på 8 %. Staten (i stedet 


for banksystemet) kunne skabe de penge og renovere en skole eller et hospital, så 


11.500 kr. endte i pengesystemet, og bankerne kunne herefter låne dem ud. Tænk, hvis 


alle de penge, bankerne har skabt ud af ingenting gennem årene, var blevet skabt af 


Staten og sat i omløb gennem projekter, der gavner os alle. Vi ville ikke have noget 


problem med at opretholde velfærd for alle, og det ville helt sikkert også betyde et langt 


lavere skattetræk.


I de 2 eksempler jeg nævner er pengemængden den samme (nemlig 12500). Det må 


betyde a lånebehovet mødes og inflation styres på samme måde, men i det sidste 


eksempel bliver en skole renoveret (og bankerne tjener mindre). Enig, det er for godt til 


at være sandt… Hvad overser jeg?


# 8. april 2010 kl. 08:33


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Søren Kristensen siger:


Christiania har også forsøgt sig med egen valuta. Den hed “en fed” og havde vist nok en 


intern købekraft i nærheden af en femmer (datidens pris på et gram hash). Heldigvis er 


den opgivet, for i praksis var den bare irriterende. 


Fælles for begge forsøg er imidlertid at det eksotiske element har en vis tiltrækning på 


turister, men desværre ikke nok til at udgøre en samlet fordel. 


Jeg spår Brixton-pundet en relativ hurtig død.


# 8. april 2010 kl. 08:56


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET%...an%20kan%20jo%20lave%20sine%20egne%20penge%20%20information_dk.htm (11 af 23) [29-04-2010 18:34:42]



http://www.information.dk/229128#comment-224216

http://www.information.dk/flag/flag/anbefal_kommentar/224216?destination=node%2F229128&token=eae1a9b70d0b2c4bea4f02f1d8443aec

http://www.information.dk/flag/note/flag/abuse_comment/224216?destination=node%2F229128&token=eae1a9b70d0b2c4bea4f02f1d8443aec

http://www.information.dk/bruger/soeren-kristensen

http://www.information.dk/229128#comment-224223

http://www.information.dk/flag/flag/anbefal_kommentar/224223?destination=node%2F229128&token=32afc785fffc770d340a4f93de258855

http://www.information.dk/flag/note/flag/abuse_comment/224223?destination=node%2F229128&token=32afc785fffc770d340a4f93de258855





Man kan jo lave sine egne penge | information.dk


Kristian Schach Møller siger:


Jeg ser først artiklen “Det er pengene selv, der tvinger til vækst” nu og det jeg beskriver 


ovenfor er vel det samme som Økonomen Daniel O’Neill påpeger i nævnte artikel.


# 8. april 2010 kl. 09:07


Anbefal kommentar  Tip debatværten  
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Thomas Dynesen Abonnent siger:


@Kristian Schach Møller.


Den totale pengemængde er ikke øget til at starte med. Hver gang banksystemet har 


lånt penge ud er der jo indsat et tilsvarende beløb. Den totale gæld derimod steget. 


Gæld er jo skyldige fremtidige ydelser. Dem der har lånt pengene må i et stykke tid 


fremover knokle røven ud af bukserne for at producere varer eller tjenesteydelser som 


de kan sælge til andre fx. deres arbejdsgiver. For de penge de får ind ved dette kan de så 


betale deres gæld af. Når al gælden er betalt er pengemængden ganske vist steget (i takt 


med at vi er blevet rigere fordi der er produceret noget) hvilket så skulle afspejle sig i at 


nationalbanken har udstedt nogle flere penge. Når alt er betalt er der produceret nogle 


varer som har gjort os rigere. I dit andet eksempel med et kapitalkrav på 50% (ikke 


100%, så kunne de ikke låne noget ud) er det der er blevet produceret en skole. I stedet 


for at producere de varer/tjenesteydelser der produceres i eksempel 1 produceres der 


en skole. Den totale mængde der er produceret er det samme i begge tilfælde det er blot 


noget forskelligt. 


Du kan også anlægge denne betragtning: Vi antager at arbejdskraften er udnyttet 100% 


i begge tilfælde. I det første tilfælde produceres der cykler, klippes hår osv. I det andet 


produceres der en skole. Man kan ikke lave begge dele fordi arbejdskraften er udnyttet 


100% i begge tilfælde.


# 8. april 2010 kl. 11:21


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Kristian Schach Møller siger:


@Thomas dynesen


”Den totale pengemængde er ikke øget til at starte med. Hver gang banksystemet har 


lånt penge ud er der jo indsat et tilsvarende beløb. Den totale gæld derimod steget.”
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Bankernes kapitalkrav på 8% betyder jo netop at en bank kan låne 100 ud hvis den har 


8 kr. Hvor kommer de 92 kr fra? Banker skaberne dem ud af ingenting og 


pengemængden bliver øget tilsvarende. 


Hvis det var som ud beskriver ovenfor og en bank kan låne ud hvad der bliver indsat. 


Altså et kapitalkrav på 0% vil pengemængden blive øget endnu mere. Gæld er lig med 


penge. Så når du skriver at den totale gæld er øget, så er pengemængden det også. 


”Når al gælden er betalt er pengemængden ganske vist steget” 


Igen, penge = gæld, så når alt gæld er betalt, så er der ingen penge. Dette vil aldrig ske, 


da der er kun penge nok i systemet til at betale hovedstolen på gælden, ikke renterne. 


Det er derfor vores system skal være i vækst. Hvert år skal pengemængden udvides med 


minimum forfaldende renter. Pengemængden vokser altså eksponentielt og systemet 


må kollapse når der ikke kan skabes flere penge (altså skabes mere gæld). Det var hvad 


der skete i USA – der kunne simpelthen ikke lånes flere penge ud.


”I dit andet eksempel med et kapitalkrav på 50% (ikke 100%, så kunne de ikke låne 


noget ud)”


Kapitalkrav på 100% betyder at banken skal have 100 kr hvis den vil låne 100 kr ud. 


(ikke som nu hvor bank kun skal have 8 kr for at låne 100 kr ud).


Jeg kan godt følgende dine betragtninger med produktionen. Pointen med hele 


debatten er vel, at pengemængden netop bør afspejlet produktionen og vokse i takt med 


stigende produktion – ikke i takt med en eksponentiel voksende rente belastning.


# 8. april 2010 kl. 13:38


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Thomas Dynesen Abonnent siger:


@Kristian Schach Møller 
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“Bankernes kapitalkrav på 8% betyder jo netop at en bank kan låne 100 ud hvis den har 


8 kr. Hvor kommer de 92 kr fra? Banker skaberne dem ud af ingenting og 


pengemængden bliver øget tilsvarende. ”


Bankerne kan ikke låne penge ud der ikke er sat ind. Pointen er at det er de samme 


penge de låner ud. Når jeg snakker om et kapitalkrav på 50% mener jeg det beløb som 


bankerne skal hensætte af deres indlån og som de altså ikke kan låne ud igen. Lad os 


kalde det reservekravet. I nedenstående eksempel som bygger på et reservekrav på 50% 


(så fylder det ikke så meget) sker der det at fru Hansen indsætter 1000 kr. Af disse skal 


banken hensætte det halve og låner resten ud til hr. Jensen. Han bruger pengene til ét 


eller andet han mangler og ham han har købt det af sætter dem i banken. Det er linje 2 


nedenfor. Af disse udlånes igen halvdelen osv. Ialt bliver der lånt 1000 kr. ud og der er 


kun 1000 kr. i omløb. Det eneste der er genereret er en masse gæld. I tilfældet med kun 


8% i reservekrav bliver de samme penge “blot” lånt ud mange flere gange. Der bliver 


genereret meget mere gæld. Nemlig 11.500 kr. Men der er stadig kun de samme 1000 


kr i omløb. Så du har ret i at en måde at begrænse gældsætningen på er at øge 


reservekravet til bankerne. Og så kan man jo bruge den arbejdskraft som nu ikke skal 


anvendes til at tilbagebetale gæld med til at bygge skoler med. Eller på ingenting (sang, 


sex og dans), meningen er jo at vi skal holde op med at bruge (og dermed producere) 


så meget.


Indlån Reserve Udlån Totalt udlån 


1000 500 500 500 


500 250 250 750 


250 125 125 875 


125 63 63 938 


63 31 31 969 


31 16 16 984 


16 8 8 992 


8 4 4 996 


4 2 2 998 


2 1 1 999 
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1 0 0 1000


# 8. april 2010 kl. 15:11


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Kristian Schach Møller siger:


@ Thomas


Enig i din udregning - tak for den. 


Så er spørgsmålet for hvordan man definere pengemængden. Jeg er ikke økonom, men 


er mener en økonom ville sige M1 = 1000 og M2 = 11500 – det Steen kalder primære og 


sekundære penge. De 1000 kr sidder som kapital i banken, men der er X personer med 


X antal kassekredit til en værdi af 11.500 – synes du ikke det er en del 


af pengemængden?


Mit spørgsmål er jo netop – hvorfor kan banken oprette lån på 11500. hvor kommer de 


fra? Var det ikke bedre staten brugte 11500 som så kunne lånes ud af bankerne 


Fr. Jensen sætter 1000 kr ind i en bank med kapitalkrav på 8%


Indlån Reserve Udlån Totalt udlån 


1000 80 920 920 


920 74 846 1766 


846 68 778 2544 


etc 


 etc


Indlån =12500, Reserve = 1000, udlån = 11500


Nu har Regering sat bankers kapitalkrav til 100% og fr. Jensen har fået en kontrakt på 


at bygge en skole – pris 10500 kr. 
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Fr Jensen sætter nu sine oprindelige 1000 plus de 10500 fra staten ind i banken med 


kapitalkrav (dit reservekrav) på 100%


Indlån Reserve Udlån Totalt udlån 


11500 5250 5250 5250 


5250 2625 2625 7875 


2625 1313 1313 9188 


1313 657 657 9845 


etc 


 etc


Indlån = 23000, Reserve 11500, Udlån = 11500


Hvad mener I - kan Regeringen bygge en skole hvis den samtidig hæver bankernes 


kapitalkrav ? Hvad ville der ske?


# 8. april 2010 kl. 16:41


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Thomas Dynesen Abonnent siger:


@Kristian


Det kan den jo godt, men det eneste der er sket er at du har flyttet noget privat forbrug 


(cykler, tv-apparater) over på noget offentligt forbrug (en skole). I og med at 


kapitalkravet til banken er hævet kan den jo ikke låne så mange penge ud som før, så 


folk er jo nødt til at stoppe deres private låne financierede forbrug. Udlånspengene fra 


banken er jo øremærket til skolen. Det samlede lånefinancierede forbrug er jo det 


samme, det er bare noget forskelligt man får for pengene.


# 8. april 2010 kl. 17:26


Anbefal kommentar  Tip debatværten  
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Kristian Schach Møller siger:


@Thomas


Det er ikke banken der låner penge ud til skolen. Fr Jensen bygger skolen og modtager 


10500 af staten som hun sætter I banken. Udlån til privat forbrug er præcis det samme 


i de 2 eksempler - 11500 kr. 


Forskellen er, at i eks 1skaber banken de 11500 (ud af ingenting) til udlån og i eks 2 


skaber staten dem ved at bygge en skole. 


Udlån er det samme, men indlån og reserve er ikke - hvad betydning det?


# 8. april 2010 kl. 18:20


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Steen Rasmussen siger:


Kære Thomas og Kristian


Solvenskravet til pengeinstitutterne på 8 % kan nok ikke bruges så stringent, 


regningsmæssigt mekanisk, som i sætter det op. Jeg kan slet ikke sige hvor meget jeres 


eks. siger om mulighederne for at generere sekundær likviditet i det hele taget.


Men lovgivningen omkring finansiel virksomhed, som i sig selv er et livslangt studie, 


principielt uafslutteligt hvad konsekvenser og virkninger angår, handler om selve 


betingelserne for generering af gældsbeviser, omgang med dem og dermed likviditet. 


Sammen med alle de andre forudsætninger for omgang med privat ejendom er den 


med til at bestemme relationerne mellem købekraften (pengene) og mangelen på 


købekraft, som opstår hos den gældsatte (når denne sættes i gæld ved at optage et lån) 


eller alle andre (hver gang nationalbanken slår en krone inden for sit domæne, hvor 


kun nationalbanken, kongen, har lov til at slå mønt).


Statens investering i et projekt, en skole f.eks. er principielt ikke forskellig fra en anden 


Skriv 
en 
kommentar
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investors investering i et projekt. Finansieringen er måske med offentlige midler, den 


er måske lånefinansieret eller den finansieres ved direkte anvendelse af statens 


skatteindtægter. Spørgsmålet om generering af penge var hverken mere eller mindre 


relevant her, end andre investorers investeringer, hvis det ikke lige var fordi, at staten 


er stor, er skattefinansieret, mere eller mindre demokratisk, dvs. underlagt alverdens 


politisk ideologiske betragtninger. Dens økonomiske dispositioner er hverken mere 


eller mindre økonomiske end andre økonomiske aktørers dispositioner.


Det, som er interessant, sådan som jeg ser det, er den grundmekanisme, som netop 


handler om retten til at lave penge, byttemidler, og om det praktisk muliges kunst her.


I virksomhederne er der f.eks. tradition for at give hinanden kredit i stor stil. Et 


handelsfirma køber på kredit, og sælger videre på kredit. Kreditbetingelserne er 


fuldstændigt afgørende for et firmas likviditet. De fleste firmaer går ned, ikke fordi de 


er insolvente, dvs. fordi de har mindre end de skylder, men fordi de mangler likviditet, 


dvs. relationen mellem primær og sekundær likviditet er uhensigtsmæssig!


Det der sker, når man generelt holder op med at tro på værdistigninger i fast ejendom 


og i produktionsapparatet, er at likviditetsstrømmen i hele de økonomiske system 


koagulerer som blodet i en organisme. Udlån fra bankerne standser, fordi sikkerheden 


mangler, kreditvurderingerne skifter fra grønt til rødt. Pessimismen melder sig i 


produktions og handelsvirksomhederne. De mister tilliden til hinanden, og vil ikke 


længere handle på kredit. Alle skal lige pludselig bruge en helvedes masse likvider, og 


værdierne i den faste ejendom banker i jorden. Det er det vi har set inden for de sidste 


par år.


Det korte og det lange er, at det pengeøkonomiske systems mekanismer ikke svarer til 


det der findes uden for systemet, men at de gensidige koblinger er meget komplekse, og 


aldeles umuligt at begribe ud fra selve den kognitive praksis, som kan kaldes 


økonomisk systemintern. Ingen økonom fatter begrænsningen i rækkevidden i sin egen 


kognitive praksis. Det gælder i øvrigt enhver kognitiv praksis. Men den generelle 


benovelse i forhold til økonomiske betragtninger er fuldstændigt overdrevent i dette 


Mest læste
●     Kommission: Invasionen af Irak ulovlig


●     En kur, der er værre end sygdommen


●     Fællesskabet kontra den individuelle frihed


●     Forsker: Efterlønnere for nedslidte til at arbejde


●     Et rosenflor af unge kvinder


●     Voksende bureaukrati æder undervisningen


●     Hårdere straffe til børn og unge vil skabe mere kriminalitet


●     En helt legal form for børneporno


Mest sendte
●     Den danske model


●     Arbejdets trædemølle sikrer den grænseløse vækst


Dagbladet Information
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her samfund. Der er tale om ren voodoo. Hvis man vil forstå økonomien, så er det ikke 


økonomerne man skal gå til, de er fagidioter, det er heller ikke medierne, politikerne, 


virksomheder eller fagforeningerne, de er nemlig fuldstændigt fikseret i de rene 


økonomiske løsninger, nej man skal gå til sociologen, som kan reflektere de forskellige 


kognitive traditioner i deres kontekst. De er sjældne, miskendte, men geniale. Jeg 


nævner ingen, men har klart nok en enkelt eller to i klar erindring.


# 9. april 2010 kl. 09:11


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Dit 


navn: 


Gaderummet Regnbuen 


Kommentar: 


*


 Send mig en mail, når der kommer nye kommentarer
 Artikelværktøj


Anbefal artikel  


Kommentarer (15)


Send


Print


Facebook


●     Vi skal blive bedre til at dø


●     Skandalen der koster borgerne milliarder


●     Videoen som Pentagon ville stoppe


●     En torturbøddel takker af


●     Krisen giver industrisamfundet dødsstødet


●     Sangenes frilandsmuseum


Bedst lige nu


 


Skandalen der koster borgerne milliarder


Staten indførte den digitale tinglysning for at spare 100 millioner kroner årligt på lønninger. Men indtil videre har tinglysningen kostet private borgere 


en milliard kroner i uforskyldte ekstrarenter. Dette er historien om en forudsigelig skandale
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Emneord for denne artikel
globalisering | økonomisk vækst | London 


Fra blogosfæren


●     Fuld fart på grænsehandelen på http://www.180grader.dk


Leveret af overskrift.dk


Æg til salg, sæd til salg


Er det at sammenligne med prostitution, når kvinder får penge for at donere æg? Er det snarere mænd, der 'sælger sex', når de donerer sæd? Eller 


er det markedsgørelsen af den menneskelige forplantning som sådan, der burde vække bekymring?


 


Kapitalismen skal genfinde sin sjæl


The Economists amerikanske erhvervsredaktør Matthew Bishop og medforfatter Michael Green giver i en ny, fremragende bog vestens økonomier 


et historisk servicetjek og introducerer fire bud på hvad der skal til for at komme ud af den aktuelle globale krise. Det vigtigste er, at kapitalismen 


genfinder sit værdigrundlag


 


En torturbøddel takker af


Successerien '24 timer' om antiterror-specialisten Jack Bauer stopper. Ifølge kritikere har Fox-produktionen siden skæbnesåret 2001 påvirket den 


amerikanske befolkning og landets soldater til at tro, at tortur virker og er moralsk forsvarligt
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Punkens chefarkitekt er udåndet


Malcolm McLaren var drevet af en helt særlig kynisk evne til at læse trends, kombineret med en ægte kærlighed til det overdrevne


 


Frihed skal også kunne nydes af de fattige


Afmagt i menneskers liv - ikke social ulighed i sig selv - er den største udfordring for at skabe større social retfærdighed. Staten kan ikke nøjes med 


at sikre, at de individuelle frihedsrettigheder eksisterer - den bør også tilse, at alle har mulighed for at nyde godt af dem i praksis


Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser 
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Dollarsedler er stadig det universelle tegn på velstand, trods finanskrise og tilbagegang for amerikansk økonomi. men i virkeligheden er 97 procent af verdens 


penge virtuelle, mens kun tre procent rent faktisk findes som fysiske størrelser. Foto: Jamie Marshall/scanpix


Af: Jørgen Steen Nielsen 


6. april 2010 


BARCELONA - Det ligner et paradoks. På bænkerækkerne beklædt med dybrød plys sidder de 


over 300 konferencedeltagere og ser op mod talerstolen og bagvæggen, hvor mottoet for 
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Barcelonas Universitet er indskrevet: Libertas perfundet omnia luce, friheden 


gennemtrænger alt med sit lys. På sidevæggene hænger seks enorme malerier i tunge 


guldrammer, hvor konger, kejsere, kardinaler, sultaner og store videnskabsmænd er centrum 


for imponerende tableauer, der fortæller om magt, rigdom og fremgang. Kun to kvinder kan 


øjnes blandt de mindst 100 skikkelser på malerierne. Den store sal er indrammet af mauriske 


marmorsøjler og -buer under et rigt ornamenteret loft. Frihedens lys står ind gennem farvede 


glasmosaikker, placeret højt til vejrs.


I dette rum - i al sin pragt en hyldest til storhed og ekspansion via kombinationen af magt og 


ånd - drøfter konferencens deltagere fra 40 lande, hvordan det moderne menneske kan slippe 


ud af netop den grænseløse ekspansions kultur.


Enhver i denne forsamling ved, at biologiske systemer, der vokser eksponentielt mod himlen, 


før eller siden bryder sammen, hvis ikke de formår at indstille sig på en ny ligevægt. Enhver 


ved også, at den voksende globale økonomi på en række områder truer eller allerede har 


sprængt de rammer, der sættes af en begrænset planet.


Hvad deltagerne i denne 2nd Conference on Economic Degrowth i Barcelona er mindre sikre 


på, er, hvordan man bryder med vækstøkonomiens tvangsmekanismer. Tvangsmekanismerne 


er et hovedemne for de oplæg og diskussioner, der finder sted i løbet af den fire dage lange 


konference om alternativer til vækstøkonomien.


»Penge er det mest sofistikerede tvangsmiddel, der er skabt,« udbryder en deltager i en af 


konferencens mange workshops. Og økonomen Richard Douthwaite, leder af den irske 


tænketank Feasta, Foundation for the Economics of Sustainability, forklarer nærmere:


»Mønter og sedler udgør kun tre pct. af de penge, der bruges i USA, og omtrent det samme 


gælder i andre lande. Resten af pengene eksisterer kun i kraft af, at nogen har taget lån og 


betaler renter. Når et lån er tilbagebetalt, eksisterer de pågældende penge ikke mere.«
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Mens det alene er nationalbankerne, der må køre de nationale seddelpresser og præge 


mønterne, så har altså private, kommercielle banker retten til at skabe langt de fleste penge i 


samfundet og gøre det ud af ingenting. Penge, der engang udelukkende var et bytteredskab, 


er i dag blevet en selvstændig vare - og siden 1971 ikke engang forankret i guldet.


Rentefælden


Bankerne producerer naturligvis penge for at opnå profit, nemlig den profit, der består i 


låntagerens rentebetaling til banken. Renten er selve kilden til nye penge ind i systemet. 


Bankens renteindtægter går delvis videre til medarbejderne som lønninger og som udbytte til 


bankens ejere - begge sender pengene videre i omløb via køb af forbrugsgoder 


eller investeringer.


»Det er en meget ustabil basis for pengesystemet,« siger Richard Douthwaite.


For at være profitabelt for bankerne skal udlånsmængden således vedvarende stige, så 


låneren evner at betale såvel lånet som renterne tilbage. Og det vover forbrugere, 


virksomheder og andre låntagere kun at gøre i en voksende økonomi, hvor der råder tiltro til 


pengemængdens og rigdommens fortsatte vækst.
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Douthwaite påpeger, at den 


økonomiske krise kun i først 


omgang var præget af fejlslagne bankers nedtur og manglende evne og vilje til at yde lån. Dét 


problem skulle de mange hjælpepakker råde bod på.


»Men under krisen har folk heller ikke villet tage lån som før, og det indebærer, at der ikke 


kommer nye rentebetalinger og dermed nye penge ind i systemet. Likviditeten kan tørre ud 


og hele økonomien gå i stå,« siger han.


Væksttvangen


Den besynderlige pointe, som går igen i Barcelona-konferencens diskussioner, er således, at 


den gældende kapitalistiske markedsøkonomi kun evner at skabe stabilitet i samfundet - 


beskæftigelsen, den offentlige sektor etc. - ved at vokse. Er økonomien stabil, dvs. en vækst-


rate på nul, bliver systemet ustabilt.


Dét er unægtelig en udfordring for denne forsamling af økonomer, økologer og andre fagfolk, 


der af hensynet til bæredygtigheden vil standse væksten eller ligefrem fremme, hvad 


franskmændene her på konferencen kalder decroissance, negative vækstrater, i en periode.


»I et scenarie med minusvækst vil folk være endnu mindre villige til at tage lån, og det kan 


sætte økonomien i stå,« påpeger Douthwaite.


Så hvad er vejen frem?


Den tyske økonom Dirk Löhr, professor ved Trier Universitet, vil fokusere på renten. Den 


rente, som engang var forbudt af kirken, fordi det ansås for umoralsk, at den med penge i 


overskud skulle tjene penge på at hjælpe den i nød.


»Jo højere rente, desto mere accelererer alting. Når en lastbilchauffør finder det nødvendigt 
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at køre hurtigt, er det i sidste ende fordi, der time for time løber renter på de lån, firmaet har 


optaget,« siger Löhr.


Dette er vækstøkonomiens tvangsmekanisme i forhold til erhvervslivet: Den enkelte 


virksomhed må optage lån for at komme i gang. Fordi lånet skal betales tilbage med renter, er 


virksomheden tvunget til at tjene mere, end den bruger - og presset bliver forstærket, hvis der 


også er investorer, som kræver et udbytte for at have stillet startkapital til rådighed. 


Virksomheden må derfor kombinere produktivitetsstigninger med voksende afsætning for at 


skaffe overskud - til betaling af banken og investorerne, men også for at kunne investere i 


yderligere produktivitetsforbedringer.


Flere i Barcelona-konferencens workshop om penge fører tanken om rentens afskaffelse 


videre og foreslår, at de kommercielle banker fratages retten til at skabe penge via udlån 


mod rente.


Men renten er jo i dag den primære måde, nye penge introduceres i økonomien. Altså må der 


et andet system til at sikre penge,« påpeger en kvinde i arbejdsgruppen.


»Penge skal være et offentligt gode,« svarer Daniel O’Neill, økonom ved University of Leeds 


og medarbejder ved Center for Advancement of the Steady State Economy. O’Neill mener, at 


skabelse af nye penge skal være statens privilegium. I det omfang banker vil låne penge ud, 


må de først låne dem af den statslige bank, ikke som nu selv skabe pengene. Staten kan for sit 


vedkommende sende den nødvendige og ønskværdige mængde penge i cirkulation i 


samfundet - eller trække penge ud - ved at regulere sit offentlige forbrug. Kapaciteten til at 


regulere dette forbrug besidder staten via sin ret til skatteopkrævning.


Didac Sanchez-Costa, spansk sociolog og øko-aktivist bosat i den lille by Montseny nord for 


Barcelona, har et supplerende forslag:


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET%2...der%20tvinger%20til%20vaekst%20%20information_dk%20-%205%20komm.htm (6 af 16) [29-04-2010 18:33:04]







Det er pengene selv, der tvinger til vækst | information.dk


»Vi laver vore egne penge. I Montseny introducerede vi for et år siden ganske lovligt en lokal 


valuta kaldet Ecoseny, som kan bruges lokalt og veksles med euro. Den styrker den lokale 


økonomi og de lokale virksomheder og giver større modstandskraft mod 


vækstøkonomiens kriser.«


- Hvem trykker pengene?


»Det gør jeg,« siger Didac Sanchez-Costa.


Dét projekt bliver der snakket mere om blandt konferencedeltagerne på Barcelonas 


gamle universitet.


Serie: Drømmen om en ny økonomi


Information har fulgt diskussionerne på en konference på Barcelonas Autonome Universitet om 


alternativer til den internationale vækstøkonomi, der er havnet i dyb krise og truer med at 


ødelægge planetens klima- og økosystemer. Fra 26.-29. marts drøftede 380 fagfolk og aktivister 


fra hele verden mulighederne og barriererne for en ny økonomi, der erstatter BNP-vækst med 


fokus på menneskers trivsel og miljømæssig bæredygtighed. Håb, bekymring, faglige 


uenigheder og vilje til at eksperimentere fyldte auditorierne.


Kommentarer


God tone i debatten
Niels-Holger Nielsen Abonnent siger:


Fortalerne for Steady state kapitalisme fortæller os aldrig hvad vi skal stille op med 


korporationerne, eller som vi kaldte dem i min ungdom: Monopolkapitalisterne. De 


fortæller heller aldrig hvordan vi skal organisere produktionen af alt det, som ikke på 


nogen rationel måde lader sig fremstille lokalt og i lille målestok: Alt fra vindmøller til 
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avanceret medicinske og kirurgiske instrumenter. Småborgerskabet er selvfølgelig en 


del af løsningen, men uden arbejderklassen er intet muligt. Så det er på tide, at 


fagbevægelsen vågner op og påtager sig sit økologiske ansvar og dropper den 


perspektivløse kamp for beskæftigelse (an sich).


At omskabe kapitalismen ovenfra lyder umiddelbart som en god ide, men ved nøjere 


eftertanke kan det vist ikke blive andet end et hundeslagsmål over stedse svindende 


tilgange. At skabe øget lokal sammenhæng på alle leder og kanter er i sig selv ikke vejen 


frem til målet, men derimod en rigtig god begyndelse. Kapitalismen falder ikke 


sammen af sig selv - snarere udarter den til et mareridt af anarki og bandeuvæsen, hvis 


vi lader den være i fred. Økosocialisme eller barbari - der findes ikke en tredie vej; kun 


blindgyder, som fx. grøn vækst. Det her drejer sig om politik, og så længe disse 


spørgsmål ikke er på den politiske dagsorden vil det gå ad helvedet til - uanset hvor 


mange vindmøller, solceller og bølgekraftværker vi opstiller. Vores stofskifte med 


resten af naturen kan kun reguleres ved hjælp af intelligente planer. Jeg ved, at mange 


opfatter den slags som økofascisme, men de skulle nu alligevel tænke nærmere over det 


frygtelige alternativ. Økosocialisme skal selvfølgelig være et lokalt forankret demokrati 


(fri os for Lovelocks politiske kandestøberier - men læs alligevel hans bøger om Gaia, 


hvis du ikke allerede har gjort det!).


Venlig hilsen


# 7. april 2010 kl. 06:21


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Niels-Simon Larsen Abonnent siger:


@Niels-Holger: Jeg kan godt give dig ret i meget af det, du skriver, men når det gælder 


om at komme med løsninger (og have noget at have dem i), er vi alle på samme linje: 


Luftige løsninger.


Den kære kapitalisme pukker du også på (med god ret), men hvem er ikke kapitalist her 


i DK? Enhver med en bankkonto, om end den er ren overførselsindkomst, har trods alt 
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noget, og er således hverken besiddelsesløs eller proletar. 


At tale om en arbejderklasse er ren fiktion i og med at arbejderførerne gjorde os til små 


kapitalister. Nu hæger både SF og soc.dem. om parcelhusejerne. 


Socialisme, selv øko-socialisme er langt fra virkelighedens verden i og med ingen rigtigt 


ved, hvad det er. Vi har en luftig ide om det (også jeg). I bedste fald er den mindre end 


luftig, men når det gælder om at samle folk omkring den - meget luftig.


Det er meget godt at have visioner om, hvilken politik ”de indflydelsesrige” burde følge, 


men det bliver let råben i den tomme luft. At slukke for vandhanen og ikke lade vandet 


løbe er et smukt tiltag, men stadig kun dråber.


Nej, det er sgu svært at finde ud af, hvor man skal sætte ind. Først og fremmest synes 


jeg, vi skal sky de gamle, ubrugelige begreber, med mindre man kan gøre sig forståelig 


over dem. 


Jeg er mest på ’utopivognen’ og læser med fornøjelse om, at ’Man kan jo lave sine egne 


penge’, Omstillingstanken osv. Meget luftigt alt sammen, men befordrende for gode 


samtaler med positive mennesker, og så er det befriet for raseri over de satans 


kapitalister, der skulle have en røvfuld. 


Det er svært at læse en avis, uden at ryste på hovedet over alt det, der sker. Der 


spekuleres i vores aggressive potentiale, den daglige dosis vredefremkaldelse. Måske 


læser jeg de mere utopiske artikler i Inf. som ren chokolade, men håber dog der er 


noget mere i det.


# 7. april 2010 kl. 12:17


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Thomas Dynesen Abonnent siger:


Det er da stadig Nationalbanken der laver pengene. 


Der er ét eller andet galt her. Selvom 97% af pengene i omløb er digitale er det da stadig 


nationalbanken der “trykker” dem. Banker må da ikke blot selv udstede en konto med 
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digitale penge på og så låne dem til mig. De skal tage pengene fra en intern konto og de 


penge kommer i sidste ende fra (en elektronisk overførsel fra) nationalbanken. Den 


eneste måde en bank, eller du og jeg, kan lave vores egne penge på er ved at udstede en 


check. Og netop for at forebygge en sådan ukontrolleret “seddelpresse” er checks kun 


gyldige i 20 dage. Ellers risikerede man jo fuldstændig ukontrolleret inflation.


# 7. april 2010 kl. 13:59


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Steen Rasmussen siger:


Man glemmer tit, at penge ikke bare er likvide midler, at de er mere eller mindre 


likvide, og at de risikere at holde op med at vær likvide, f.eks. fordi der er for mange 


af dem.


Jesper Jespersen skelner mellem grader af likviditet ved f.eks. at tale om primær og 


sekundær likviditet i sin grundbog fra 2008 (mener jeg. bogen hedder 


vidst “Makroøkonomi”).


Sedler i lommen og indestående på bankkonti er mest likvide, primær likviditet. De kan 


kun udstedes af nationalbanken.


Men bankerne genererer sekundær likviditet ved at låne de penge ud igen, som er skudt 


ind i bankerne, dvs. indlån der konverteres til udlån.


De relationer som opstår mellem banken og bankens skyldnere bliver til aktiver, dvs. 


gældsbeviser. Det kan godt være at bankens tilgodehavender ikke direkte er udtryk for 


direkte likviditet, men de er mere eller mindre omsættelige, dvs. de kan konverteres til 


primær likviditet, samtidigt med at de penge, som banken har lånt ud til sine debittorer 


forbliver i systemet, og vender tilbage til bankerne igen ret hurtigt. Dvs. likviditeten i 


det økonomiske system fordobles faktisk hver gang indlån konverteres til udlån.


Verden bliver ikke rigere af at den primære likviditet sættes i verden af nationalbanken 


eller ved at bankerne skaber yderligere (sekundær) likviditet med sine udlån af indlån. 
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Men mængden af bogførte aktiver stiger, dvs. mængden af nominelle værdier stiger. 


Verdens grundkapital er måske den samme. Dvs. de huse og de produktionsmidler, der 


måtte findes, er blevet belånt ved genereringen af sekundær likviditet, hvor de før bare 


var aktiver (registreret i det økonomiske system eller ikke regidstreret).


Penge er gæld. 


Når man gør den økonomiske vækst op, så gør man det i omsætning af likvider, primær 


og sekundær likviditet. Akkumulering af både sekundær og primær likviditet figurerer 


som beskatningsgrundlag. Det gør den mindst likvide kapital også i et hvist omfang. 


Men det korte og det lange er, at selv om der genereres sekundær likviditet, dvs. selv 


om pengene sættes i verden ved at etablere debit/kredit relationer, ja så behøver 


verden ikke at blive rigere. Aktiver opvejes af passiver. Skyldneren er blevet lige så 


fattig som kreditor er blevet rigere. Verdens størrelse ændres heller ikke af, at der 


sættes penge i verden.


Den eneste, der for øvrigt er helt sikker på afkast, det er skattefar, som er med til at 


tvinge de omsætningsgenererende og akkumulerende (skyldnere) til at være langt mere 


produktive, end de ellers ville have været. Pengegenereringen gør ikke nødvendigvis 


verden rigere, men den sætter ild i røven på alverdens skyldnere.


Jeg ved ikke om det er rigtigt, at verden i øjeblikket står i gæld til sig selv i et omfang, 


der svarer til 83 års Brutto-Globalt-produkt. (83 fremkommer, når man dividerer 


verdens gæld med BGP http://en.wikipedia.org/wiki/World_economy ) Det er absolut 


værd at forholde sig til, dvs. finde ud af, bekræfte afkræfte. Hjælp mig!


Selve fænomenet penge er et manghovedet uhyre. At beskrive verdens penge/


gældsbeviser som velstand er en af de mere monstrøse. 


http://www.information.dk/229128#comment-223835


# 7. april 2010 kl. 19:30


Anbefal kommentar  Tip debatværten  
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Erik Jensen siger:


Alle penge er virtuelle, herunder mønter og sedler. Den eneste med reel værdi er 


råvarer, olie, guld, sølv osv.


# 9. april 2010 kl. 23:02


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Skriv 
en 
kommentar


Dit 


navn: 


Gaderummet Regnbuen 


Kommentar: 


*


 Send mig en mail, når der kommer nye kommentarer
 


Artikelværktøj


Anbefal artikel  (1)


Kommentarer (5)


Send


Print


Facebook


Del 


Mest læste
●     Kommission: Invasionen af Irak ulovlig


●     En kur, der er værre end sygdommen


●     Fællesskabet kontra den individuelle frihed


●     Forsker: Efterlønnere for nedslidte til at arbejde


●     Et rosenflor af unge kvinder


●     Voksende bureaukrati æder undervisningen


●     Hårdere straffe til børn og unge vil skabe mere kriminalitet


●     En helt legal form for børneporno


Mest sendte
●     Den danske model


●     Arbejdets trædemølle sikrer den grænseløse vækst


Dagbladet Information
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Emneord for denne artikel
erhvervslivet | forbrug | økonomi | Barcelona | Leeds | USA 


●     Vi skal blive bedre til at dø


●     Skandalen der koster borgerne milliarder


●     Videoen som Pentagon ville stoppe


●     En torturbøddel takker af


●     Krisen giver industrisamfundet dødsstødet


●     Sangenes frilandsmuseum


Bedst lige nu


 


Skandalen der koster borgerne milliarder


Staten indførte den digitale tinglysning for at spare 100 millioner kroner årligt på lønninger. Men indtil videre har tinglysningen kostet private borgere 


en milliard kroner i uforskyldte ekstrarenter. Dette er historien om en forudsigelig skandale


 


Æg til salg, sæd til salg
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Er det at sammenligne med prostitution, når kvinder får penge for at donere æg? Er det snarere mænd, der 'sælger sex', når de donerer sæd? Eller 


er det markedsgørelsen af den menneskelige forplantning som sådan, der burde vække bekymring?


 


Kapitalismen skal genfinde sin sjæl


The Economists amerikanske erhvervsredaktør Matthew Bishop og medforfatter Michael Green giver i en ny, fremragende bog vestens økonomier 


et historisk servicetjek og introducerer fire bud på hvad der skal til for at komme ud af den aktuelle globale krise. Det vigtigste er, at kapitalismen 


genfinder sit værdigrundlag


 


En torturbøddel takker af


Successerien '24 timer' om antiterror-specialisten Jack Bauer stopper. Ifølge kritikere har Fox-produktionen siden skæbnesåret 2001 påvirket den 


amerikanske befolkning og landets soldater til at tro, at tortur virker og er moralsk forsvarligt
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Punkens chefarkitekt er udåndet


Malcolm McLaren var drevet af en helt særlig kynisk evne til at læse trends, kombineret med en ægte kærlighed til det overdrevne


 


Frihed skal også kunne nydes af de fattige


Afmagt i menneskers liv - ikke social ulighed i sig selv - er den største udfordring for at skabe større social retfærdighed. Staten kan ikke nøjes med 


at sikre, at de individuelle frihedsrettigheder eksisterer - den bør også tilse, at alle har mulighed for at nyde godt af dem i praksis


Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser 


Netavisen


Forside | Politik & International | Opinion & Kommentar | Moderne Tider | Kunst & Kultur | Blogs


Abonnement


Abonnement | Fejl i levering | Flytteservice | Ferieservice


Annoncer


●     Redaktion


●     Ansvarshavende chefredaktør: Bent Winther (konst.)


 
●     Redaktionschef for digitale medier: Nikolai Thyssen


●     Redaktionschef weekend og kultur: Rune Lykkeberg


●     Nyhedschef: Claus O. Knudsen


●     Indlandsredaktør: Mette-Line Thorup


●     Kulturredaktør: Peter Nielsen
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Professionelle annoncører | Tast-selv | Feriekompasset


Om os


Kontakt | Forhandlere | Journalister | Organisation | Stillinger | Historie | Forlaget | Mediefabrikken | iBureauet


●     International redaktør: Lotte Folke Kaarsholm


●     Debatredaktør: Mette Højbjerg


●     Oversigt: Journalister på Information


Ophavsretten tilhører Dagbladet Information. Læs mere om brug af materiale publiceret på information.dk 


Hosted by Solido | Powered by The Open Source Newspaper | Developed by Johannes Wehner 


 
Dagbladet Information | Store Kongensgade 40C, DK-1264 København |Tel: 33696000 | Fax: 33696079
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Information.dk


ForsidenPolitik & InternationalOpinion & KommentarKlimaModerne TiderKunst & KulturFilm & FjernsynLitteratur


information.dk - nu med WikipediaÅrets webavis


●     Den trykte udgave


●     RSS


Drømmen om en bæredygtig økonomi
Den øgede konkurrence forårsaget af, at det samlede marked skrumper, må formodes at skærpe presset på 
virksomhederne med hensyn til at effektivisere forbruget af både råvarer og arbejdskraft. Det vil derfor i særlig grad 
gælde, at de mest effektive virksomheder vil opnå den største fortjeneste og derfor kunne ekspandere, hvilket ligefrem 
vil styrke det kapitalistiske systems hjertemuskulatur
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Hvis den ressourcebelastende produktion skal mindskes, må der lægges et loft over det private forbrug. I en markedsøkonomi med et frit individuelt forbrugsvalg er 


det regeringens ansvar at fastlægge størrelsen af det samlede forbrug. Foto: Reuters/Scanpix


Af: Jesper Jespersen 


28. april 2010 
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Opslag til denne artikel


Emneord: bæredygtig udvikling, EU, vedvarende energi, økonomi, økonomisk vækst


Personer: Jesper Jespersen


Organisationer: EU


Informations artikler med afsæt i temaet om ‘Drømmen om en bæredygtig økonomi’ har rejst 


spørgsmålet, om den økonomiske vækst, som vi kender den i dag, kan fortsætte uforandret? 


Hertil kan der svares et klart og utvetydigt ‘nej’. Forklaringen herpå er den enkle, at der en 


tæt sammenhæng mellem økonomisk vækst og en stigende miljømæssig belastning i form af 


ressourceudtømning og øget forurening.


Spørgsmålet er derfor ikke, om produktionen kan fortsætte med at vokse uændret; for det kan 


den ikke af den simple årsag, at beholdningerne af ressourcer er begrænsede. Det relevante 


spørgsmål er snarere, om det aktuelle produktionsniveau overhovedet vil kunne opretholdes i 


(al) fremtid. For blot det uændrede produktionsniveau tærer år for år på de fysisk begrænsede 


mængder af bl.a. fossile energier og øger samtidigt forureningen. Vækst betyder i dette 


perspektiv, at natur- og miljøbelastningen i så fald vil gå endnu hurtigere. Den nuværende 


produktionsstruktur er med andre ord ikke bæredygtig.


Denne konklusion eksponerer unægtelig det næste spørgsmål, hvorfor der på trods af denne 


erkendelse fortsat føres en økonomisk politik, som bygger på en forudsætning om, at væksten 


kan fortsætte med uforandret styrke?


Denne illusion udspringer af en række forhold, som tilsammen tilsyneladende er så stærke, at 


de hidtil har kunnet kortslutte og dernæst paralysere den politiske handlekraft både nationalt 


og internationalt:


Befolkningstilvækst


file:///C|/Documents%20and%20Settings/Kalle/Dokumenter/GADERUMMET%...roemmen%20om%20en%20baeredygtig%20oekonomi%20%20information_dk.htm (3 af 14) [29-04-2010 18:39:41]



http://www.information.dk/emne/baeredygtig-udvikling

http://www.information.dk/emne/eu

http://www.information.dk/emne/vedvarende-energi

http://www.information.dk/emne/oekonomi

http://www.information.dk/emne/oekonomisk-vaekst

http://www.information.dk/person/jesper-jespersen

http://www.information.dk/organisation/eu





Drømmen om en bæredygtig økonomi | information.dk


Produktivitetsstigninger


Grådighed


Lad os tage argumenterne et for et.


Jordens befolkning vokser med godt én procent om året, svarende til ca. 80 mio. mennesker, 


hvilket under forudsætning af uændret fordeling og levestandard kræver en vækst i 


produktionen på tilsvarende én procent. Alle mennesker er dog ikke lige 


ressourceforbrugende. Et fald i de rige landes befolkning ville dæmpe den hast, hvormed 


ressourcerne udtømmes.


Produktivitetsstigninger er både en forbandelse og et potentiale. Forbandelsen består i, at de 


inden for det eksisterende markedsøkonomiske system gør folk arbejdsløse, hvis der ikke 


samtidig finder en tilsvarende stigning sted i produktionen. Produktivitetsstigningerne er 


vækstens moder. Historisk har disse produktivitetsstigninger ligget på cirka to pct. pr. år. Det 


har betydet, at så snart den årlige vækst faldt ned under to pct., begyndte arbejdsløsheden at 


stige - og råbet på højere vækst begyndte at lyde i magtens korridorer - ikke mindst fra 


finansministrene. Helt galt går det, hvis væksten blot et enkelt år bliver negativ, som det 


oplevedes i 2009, så springer arbejdsløsheden i vejret. Og kravet om vækst er 


tilsyneladende uomgængeligt.
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Den menneskelige grådighed 


synes ingen grænser at kende. 


Hvis noget er godt, så må mere pr. definition være bedre. ‘Nok’ synes aldrig at blive ‘nok’ på 


det individuelle niveau. Når tilfredsstillelse af de materielle behov ikke kan tages som en 


selvfølge, så gælder det om at sanke til huse. Ikke mindst når man samtidig kan se, at andre 


befolkningsgrupper har et større forbrug end en selv, hvorfor skulle jeg så nedsætte mit 


forbrug? Ulighed i indkomst, formuer og forbrug både nationalt og internationalt er det 


tilsyneladende umættelige forbrugs arnested.


Grønne afgifter


Kunne det markedsøkonomiske systems funktion ændres, så den negative miljøpåvirkning af 


de tre ovennævnte forhold blev mindsket, måske ligefrem vendt til en positiv effekt?


I lande med en lille eller slet ingen velfærdsstat er en stor børneflok en god 


alderdomsforsikring. Men knap var børnetallet i de vestlige velfærdsstater begyndt at 


skrumpe, før vækst-økonomerne råbte vagt i gevær; for den faldende arbejdsstyrke (dvs. 


færre hænder i produktionen) ville gøre det umuligt at finansiere den ændrede demografi - 


med flere ældre uden for arbejdsstyrken - uden at øge beskatningen; for øget velfærd skal 


finansieres. I stedet for at søge besparelser andre steder på budgettet ville en forhøjelse af de 


grønne afgifter være den åbenbart rigtige løsning, som har den positive effekt, at det dæmper 


ressourceforbruget. Her er det dog vigtigt at sikre en fordelingsmæssig balance, idet grønne 


afgifter har det med at vende den tunge ende nedad.


På tilsvarende måde kunne produktivitetsstigningerne gives en positiv effekt ved at målrettes 


mod grønne teknologier. Ikke mindst de forskningsbaserede effektiviseringer kunne bidrage 


til at mindske ressourceforbruget i stedet for alene at mindske forbruget af arbejdskraft. En 
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sådan udvikling kunne sikres gennem en overordnet ‘grøn’ planlægning af forskning og 


innovationer og ved introduktion af ny, grøn teknologi i produktionsprocessen. 


Produktivitetsstigninger bør primært resultere i en mindsket miljøbelastning pr. produceret 


vareenhed. Herved reduceres også kravet om, at produktivitetsstigninger skal modsvares af 


en tilsvarende vækst i produktionen for at undgå arbejdsløshed. Endelig kunne en eventuel 


stigende arbejdsløshed mindskes gennem en nedsættelse af den gennemsnitlige arbejdstid, 


hvilket i sig selv ville give en bedre fordeling af arbejdstiden og derved skabe øget 


individuel velfærd.


Loft over forbrug


Hvornår er det materielle forbrug egentlig ‘nok’? - På det individuelle niveau vil ‘nok’ 


formentlig aldrig opleves som ‘nok’. Det skal reklame-industrien i forening med de stigende 


pengeindkomster nok sikre. Hvis den ressourcebelastende produktion skal mindskes, må der 


lægges et loft over det private forbrug. I en markedsøkonomi med et frit individuelt 


forbrugsvalg er det regeringens ansvar at fastlægge størrelsen af det samlede forbrug. Sådan 


har det altid været. Tidligere var det af hensyn til betalingsbalancen og arbejdsløsheden, at 


der blev skruet op og ned for det private forbrug.


Under krigen benyttede man rationeringsmærker til at sikre en rimelig fordeling af den 


begrænsede vareforsyning. I dag kunne det miljøbelastende forbrug begrænses ved, at hver 


husholdning fik tildelt et (elektronisk) rationeringskort, der tillod et beløbsmæssigt ens 


forbrug per person. Man kunne forestille sig, at der en gang i fremtiden på EU-niveau blev 


udstedt et sådant ‘rationeringskort’ til alle borgere lydende på et bestemt beløb, der lagt 


sammen ville sikre, at der blev lagt et bæredygtigt loft over det materielle forbrug inden for 


EU. De fleste varer ville herved blive kvotebelagt - fuldstændig parallelt til, at der betales 


moms af stort set alt forbrug. Der kunne dog også her være undtagelser, f.eks. undervisning, 


økologiske fødevarer, vedvarende energi og lignende.


For at sikre en vis individuel fleksibilitet kunne tildelinger gøres omsættelige, således som det 
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i dag f.eks. kendes med CO2-kvoter. Eller man kunne sætte et overskydende forbrug i 


‘banken’, hvis der f.eks. er familieforøgelse i vente. Det samlede fordelte forbrug kan så i 


fremtiden mindskes, hvis den overordnede miljømålsætning ikke er blevet opnået ved brug af 


andre instrumenter. Forbrugsloftet er en sikkerhed for, at forbruget ikke løber løbsk, 


samtidig med at fordelingen af miljøbelastningen kan gøres nogenlunde retfærdig.


Det vil dog i tilknytning til dette forslag om en overordnet begrænsning af forbruget være 


naturligt at spørge, om forslaget vil virke kvælende på det private produktionssystem? Hertil 


er svaret: formentlig snarere tværtimod; for den øgede konkurrence forårsaget af, at det 


samlede marked skrumper, må formodes at skærpe presset på virksomhederne med hensyn 


til at effektivisere forbruget af både råvarer og arbejdskraft. Det vil derfor i særlig grad gælde, 


at de mest effektive virksomheder vil opnå den største fortjeneste og derfor kunne 


ekspandere, hvilket ligefrem vil styrke det kapitalistiske systems hjertemuskulatur.


En bæredygtig økonomi


Lad mig til slut sammenfatte, hvordan ‘drømmen om en bæredygtig økonomi’ vil kunne 


realiseres. For det første skal grønne afgifter betale for den demografisk betingede stigning i 


velfærdsydelser, dernæst skal produktivitetsudviklingen målrettes ressourcebesparelser og de 


miljøskånsomme teknologier. For det tredje skal det ressourcetunge forbrug reduceres over 


de næste 30-40 år dels gennem afgiftsforhøjelser og dels om nødvendigt ved indførelse af et 


overordnet forbrugsloft, der sikrer en afbalanceret overholdelse af miljømålsætningen inden 


for EU. Det er opskriften på, hvorledes en markedsøkonomi kan omstilles til en bæredygtig 


udvikling. Dette bør foregå i et roligt tempo, så erhvervslivets dynamik ikke sættes over styr, 


at der ikke skabes arbejdsløshed, og at uligheden ikke øges. Det er ikke umuligt, men det 


kræver en politisk handlekraft, som er svær at etablere inden for rammerne af et demokratisk 


system, hvor tidsperspektivet sjældent rækker ud over næste valgdag.


Jesper Jespersen er professor ved Roskilde Universitet
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Kommentarer


God tone i debatten
Dorte Sørensen Abonnent siger:


Kunne ikke komme igennem med en anbefaling af Kronikken, den er hermed givet her.


# 29. april 2010 kl. 08:21


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


mariann offersen Abonnent siger:


Enig med Dorte Sørensen


# 29. april 2010 kl. 09:34


Anbefal kommentar  Tip debatværten  
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Aksel Gasbjerg Abonnent siger:


Jesper Jespersens synspunkter er meget sympatiske og fornuftige. 


Det store problem er desværre, at vi lever i et økonomisk og politisk system, hvor 


“fornuft” er en by i Rusland og “bæredygtig” er et mål for indkøbsposens størrelse 


og styrke.


Jorden består af 6 mia. forbrugere, der samtidig også er producenter. Halvdelen af 


vores liv bruger vi på at forbruge, og den anden halvdel bruger vi på at producere.


Hele systemet er gearet til vækst både mht produkrion og forbrug.


Kommer der grus i maskineriet som følge af it-boble eller husboble kaster alle - ikke 


mindst verdens mange regeringer - sig ud i at reparere skaden ved at forøge væksten 


gennem vækstpakker mv. 


Vækst er den eneste medicin vores samfund kender.


Derfor er alle velmenende og fornuftige løsninger desværre henvist til “noget vi kan 


kikke på, når vi har fået gang i væksten og dermed fået råd til sådanne 


luksus velstandsforanstaltninger”.


Jesper Jespersens forslag kan ikke begrænses til Danmark, idet det så vil gå ud over 


vores hellige konkurrenceevne. Og få forslagene gennemført globalt - ja der så vi de 


sørgelige resultater af et sådant forsøg med klimatopmødet i København 2009.


Jeg vil frygteligt gerne være optimist - og ser gerne vækst på netop det område !!


# 29. april 2010 kl. 10:24


Anbefal kommentar  Tip debatværten  
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Niklas Monrad siger:


Artiklen bygger på en forkert præmis når forfatteren påstår “der en tæt sammenhæng 


mellem økonomisk vækst og en stigende miljømæssig belastning i form af 


ressourceudtømning og øget forurening”.


Den tidligere østblok oplevede i mange af sine sidste år en kontinuerlig negativ vækst 


medens forureningen steg ubønhørligt. Det kræver nemlig vækst at investere i 


miljøforbedringer, lissom alle investeringer i øvrigt kræver vækst. Et tydeligt eksempel i 


nutiden er Venezuela, som er i færd med at tage samme tur som Zimbabwe.


# 29. april 2010 kl. 10:34


Anbefal kommentar  Tip debatværten  


Skriv 
en 
kommentar


Dit 


navn: 


Gaderummet Regnbuen 


Kommentar: 


*


 Send mig en mail, når der kommer nye kommentarer
 


Artikelværktøj


Anbefal artikel  


Kommentarer (4)


Send


Mest læste
●     På kant med Allah


●     Flygtninge på førtidspension udelukkes fra permanent ophold


●     Økonomer er ikke idioter


●     Største besparelser siden Schlüters tid


●     Et udbrud af virkelighed


●     Indvandreres valg: Permanent ophold i Danmark eller en tandlægebehandling


●     Sociale parametre udvander fattigdomsproblemer


●     Alvorlig satire eller fjollet underholdning


Mest sendte
●     Når melankoli forveksles med depression


●     Hudfarven betyder faktisk noget


●     Vi kan lære en hel del af en vulkansk askesky


●     Engelsk injurielov truer fri forskning


●     Socialistisk forbudsparti overgår DF


●     En rettelse om oprindelse


●     En ny bevægelse kommer marcherende


Dagbladet Information
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Print


Facebook


Del 


●     Evalueringer er skjult kritik


Bedst lige nu


 


Når melankoli forveksles med depression


Sundhedsstyrelsens rapport 'Mental sundhed blandt voksne danskere' bygger på WHOs idé om mennesket som fuldstændig sundt og lykkeligt. En 


idé, der sygeliggør melankolikere


 


Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er lukningstruet


DPU skal ikke længere være et selvstændigt fakultet – ny rapport foreslår at lægge det ind under et storfakultet i Århus. Det vil ødelægge et unikt 


pædagogisk forskningsmiljø, advarer forskere
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En ny bevægelse kommer marcherende


Bægeret er fyldt i Udkantsdanmark, og oprøret er på vej. Efter at have oplevet centraliseringer, sygehuslukninger og landsbydød svarer provinsen 


igen med et protestparti, der skal gøre Christiansborgs politikere bange. Det er indtil videre lykkedes, men er det andet end et døende landområdes 


sidste krampetrækninger?


 


Mange mænds traumer


Interview. Det amerikanske fængselssystem er stupidt, men i det mindste ærligt, mener Tobias Lindholm og Michael Noer, instruktørerne bag 


fængselsdramaet 'R', der har premiere i dag og retter en anklagende finger mod et dansk system, der efter deres mening ikke fungerer


 


Hudfarven betyder faktisk noget


I Danmark findes en fortælling om, at hudfarve ikke spiller nogen rolle: Der er lighed for alle. Og det gør det vanskeligt for minoriteter at tale om alt 
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fra forskelsbehandling på jobbet til små ubehagelige bemærkninger i hverdagen


 


Mobiltelefoner revolutionerer Afrikas økonomi


Mange afrikanske lande er meget længere fremme med at bruge mobilen som bank og betalingsmiddel end os i Vesten. Kontinentets mobile 


finansrevolution åbner helt nye muligheder for de millioner, der aldrig før har haft adgang til banker, betalingskort og elektroniske penge


Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser 


Netavisen


Forside | Politik & International | Opinion & Kommentar | Moderne Tider | Kunst & Kultur | Blogs


Abonnement


Abonnement | Fejl i levering | Flytteservice | Ferieservice


Annoncer


Professionelle annoncører | Tast-selv | Feriekompasset


Om os


Kontakt | Forhandlere | Journalister | Organisation | Stillinger | Historie | Forlaget | Mediefabrikken | iBureauet


●     Redaktion


●     Ansvarshavende chefredaktør: Bent Winther (konst.)


 
●     Redaktionschef for digitale medier: Nikolai Thyssen


●     Redaktionschef weekend og kultur: Rune Lykkeberg


●     Nyhedschef: Claus O. Knudsen


●     Indlandsredaktør: Mette-Line Thorup


●     Kulturredaktør: Peter Nielsen


●     International redaktør: Lotte Folke Kaarsholm


●     Debatredaktør: Mette Højbjerg


●     Oversigt: Journalister på Information


Ophavsretten tilhører Dagbladet Information. Læs mere om brug af materiale publiceret på information.dk 
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●     RSS


Efter væksten - et efterskrift
Økonomer lader sig bruge som idioter, fordi politikere og journalister konstant fokuserer på BNP-vækst i deres taler, 
artikler og spørgsmål


Af: Henrik Jensen, professor, phd., Økonomisk Institut ved KU 


27. april 2010 


Opslag til denne artikel


Emneord: globale klimaforandringer , økonomisk vækst


Personer: Ejvind Larsen, Henrik Jensen, Jørgen Steen Nielsen


Organisationer: Københavns Universitet


Steder: Barcelona
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Min kommentar ‘Efter væksten kommer fordommene?’ den 19. april har afstedkommet en 


række reaktioner fra læserne og fik endda Ejvind Larsens telefonveninde fru Nielsen op på 


mærkerne. Hun er klar i mælet og stiller efter Ejvinds venlige ‘Økonomer er ikke idioter’ 


det enkle spørgsmål: »Hvorfor lader de sig så bruge, som om de var det?«. Jeg vil forsøge at 


svare på det, men starter dog med at forholde mig til nogle af læsernes spørgsmål.


Mit udgangspunkt for min kommentar var Jørgen Steen Nielsens (jsn) leder ‘Efter 


væksten’ (16. april), som i positive vendinger beskrev nogle økonomisk-politiske forslag 


fremkommet på en konference i Barcelona, og som indeholdt en opfordring til økonomer 


om at forholde sig til udfordringerne, som konferencen havde anskueliggjort. Min 


kommentar var, kort sagt, at udfordringerne bygger på en række fejlopfattelser og 


fordomme om basale økonomiske sammenhænge, og at dette kunne forklare, hvorfor flere 


økonomer ikke bruger tid på debatten.


Nulvækst er set før


Læserkommentarerne drejer sig dels om grænser for vækst og dels om, hvorvidt jsn har ret 


i, at kapitalistisk markedsøkonomi kun kan skabe samfundsmæssig stabilitet ved at vokse. 


En læser reagerer på, at mit udsagn om, at endelige ressourcer gennem vedvarende 


produktivitetsvækst kan skabe vedvarende vækst, er en matematisk banalitet. En anden 


kalder det en løgn. Den første læser har fuldstændig ret, men matematiske banaliteter 


glemmes ofte i ophedede debatter. Jeg understreger netop vigtigheden af, om udsagnet er 


en sandsynlig beskrivelse af fremtiden (udsagnet har vist sig empirisk holdbart i 


århundreder indtil nu). Men dette betragtes som en manglende argumentation, da læseren 


mener at vide med sikkerhed, at det er »totalt usandsynligt«. Det er denne type argument, 


jeg prøver at gå i rette med. Er det en fordom? Er det et empirisk estimat? Uklarheden er 


for stor til, at det kan tillægges værdi.


Tilsvarende tilsiger en læsers tro og meninger, at en kapitalistisk økonomi kun kan fungere 


stabilt med vækst. Måske er det begrebet ‘stabilitet’, som vi bruger forskelligt, men jeg tog 
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●     Største besparelser siden Schlüters tid


●     Et udbrud af virkelighed


●     Indvandreres valg: Permanent ophold i Danmark eller en tandlægebehandling


●     Sociale parametre udvander fattigdomsproblemer


●     Alvorlig satire eller fjollet underholdning


Mest sendte
●     Når melankoli forveksles med depression


●     Hudfarven betyder faktisk noget


●     Vi kan lære en hel del af en vulkansk askesky


●     Engelsk injurielov truer fri forskning


●     Socialistisk forbudsparti overgår DF


●     En rettelse om oprindelse


●     En ny bevægelse kommer marcherende


●     Evalueringer er skjult kritik


Bedst lige nu
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udgangspunkt i jsn, som indirekte definerer det således: »Nulvækst - at økonomien 


opretholdes på det aktuelle niveau - er ikke en mulighed. Kapitalistisk markedsøkonomi 


kan ikke stå stille - vokser den ikke, falder den og udløser krise.«


Jeg bliver bedt om dokumentation: Bogen Microeconomic Analysis af Hal Varian er siden 


1978 blevet brugt som pensum på højere læreanstalter over hele verden, og dens model for 


det frie markeds egenskaber indeholder ikke vækst. Nul- og minusvækst er også set igen og 


igen gennem verdenshistorien, uden at kapitalismen som sådan er holdt op med at fungere. 


Så det er set i praksis, som læserne efterlyser. Nogle læsere tror også, at forekomst af renter 


er ‘betinget’ (sic) af forekomst af vækst. Ikke nødvendigvis: I en nul-vækst økonomi skaber 


en positiv rente opsparing til investeringer i vedligeholdelse af det eksisterende, konstante, 


kapitalapparat. Men man kan selvfølgelig vælge at lade være med at tro på det.


Kompleksiteten


At politikere og mange økonomiske kommentatorer ganske rigtigt råber ‘krise’, når BNP-


væksten går ned eller bliver negativ, er affødt af nogle helt andre mekanismer. Én rigtig god 


forklaring er, at økonomisk vækst tæt følger med centrale variable, som økonomer anser 


som relevante indikatorer for velstand. Blandt disse er privat forbrug og effektiv udnyttelse 


af arbejdskraft. Private forbrugsvarer kan dække over alt fra økologiske tomater, mp3-filer, 


højskoleophold, rejser til Barcelona, m.m., mens effektiv udnyttelse af arbejdskraft kort 


sagt betyder, at mennesker ikke kan lide at være arbejdsløse.


Og heri ligger der måske et svar på fru Nielsens spørgsmål. Økonomer lader sig bruge som 


idioter, fordi politikere og journalister konstant fokuserer på BNP-vækst i deres taler, 


artikler og spørgsmål. Så i stedet for at træde i karakter som de burde og hver gang afholde 


et lille belærende foredrag om BNP-vækstens mangesidede natur og kompleksitet, så 


tænker de: »Pyt, jeg følger med strømmen, da det her og nu alligevel handler om 


arbejdsløshed og forbrugsmuligheder, som jo er vigtigt«.


 


Når melankoli forveksles med depression


Sundhedsstyrelsens rapport 'Mental sundhed blandt voksne danskere' bygger på WHOs idé om mennesket som fuldstændig sundt og lykkeligt. En 


idé, der sygeliggør melankolikere


 


Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er lukningstruet


DPU skal ikke længere være et selvstændigt fakultet – ny rapport foreslår at lægge det ind under et storfakultet i Århus. Det vil ødelægge et unikt 


pædagogisk forskningsmiljø, advarer forskere


 


En ny bevægelse kommer marcherende


Bægeret er fyldt i Udkantsdanmark, og oprøret er på vej. Efter at have oplevet centraliseringer, sygehuslukninger og landsbydød svarer provinsen 


igen med et protestparti, der skal gøre Christiansborgs politikere bange. Det er indtil videre lykkedes, men er det andet end et døende landområdes 
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Det er ærgerligt, men jeg ved af erfaring, at jo større mangfoldighed, jeg lægger i mine svar 


til f.eks. journalister, jo mindre er sandsynligheden for at blive trykt. Så spørgsmålet bliver 


måske i sidste ende, om det er bedre at optræde som halvidiot, frem for slet ikke at optræde 


og overlade scenen til fordomme og trosretninger?


 


Kommentarer


Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på information.dk. Som registreret 


bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m. 


Tilmeld dig her


God tone i debatten
Niels-Simon Larsen Abonnent siger:


Det er de andres skyld! Det er de andres skyld!


Udover at sige det, er der stof til en masse diskussioner for dem, der er specielt 


interesserede i små tal på et stykke papir.


sidste krampetrækninger?


 


Mange mænds traumer


Interview. Det amerikanske fængselssystem er stupidt, men i det mindste ærligt, mener Tobias Lindholm og Michael Noer, instruktørerne bag 


fængselsdramaet 'R', der har premiere i dag og retter en anklagende finger mod et dansk system, der efter deres mening ikke fungerer


 


Hudfarven betyder faktisk noget


I Danmark findes en fortælling om, at hudfarve ikke spiller nogen rolle: Der er lighed for alle. Og det gør det vanskeligt for minoriteter at tale om alt 


fra forskelsbehandling på jobbet til små ubehagelige bemærkninger i hverdagen
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Jeg mener, at det her skulle have været en del af den større debat om vores fremtid 


(gerne med økonomiske perspektiver), da det er det, jsn’s artikler hele tiden handler 


om. 


Nu tvivler jeg på, at der kommer andet end fnidder-debat. Ærgerligt!


# 28. april 2010 kl. 07:43


Troels Schmidt Abonnent siger:


Kapitalistisk nulvækst er set før


Denne indsigt må vi takke professor Henrik Jensen for.


Skønt at fordommene og fortrængningerne manes i jorden, så vi bedre kan håndtere 


virkeligheden, som den er, og ikke kun som vi drømmer om at den burde være. 


Et monster-fascistisk, kapitalistisk samfund med eller uden vækst er desværre en 


scenario, som vi må se i øjnene som en mulighed, hvis vi skal stoppe det. 


En egoistisk og grådig kapitalistisk magtelite kan af følgende grunde, være ligeglad med 


velfærd for alle mennesker og alle dyr:


Når al olie er opbrugt kan investorerne bare flytte deres enorme overskud over i en 


anden branche. Det ville give god økonomisk mening. Hvordan det?


Jo, for videnskaben er allerede i dag i stand til, at kultivere bakterier til frembringelse 


af alle de næringsstoffer mennesket har brug for. F.eks. kan menneskets afhængighed 


af dyr, som føde forsvinde totalt. Menneskets egen overlevelse, helt uden andre dyr end 


sig selv, er en de facto bioteknologisk mulighed. 


Derfor kan en egoistisk og grådig magtelite faktisk fortsætte som hidtil med eller uden 


vækst. Eneste forudsætning er at man bevidst eller ubevidst accepterer, passivt eller 


aktivt, at mennesket bliver en slags ”Palle alene i verden”. 


Mobiltelefoner revolutionerer Afrikas økonomi


Mange afrikanske lande er meget længere fremme med at bruge mobilen som bank og betalingsmiddel end os i Vesten. Kontinentets mobile 


finansrevolution åbner helt nye muligheder for de millioner, der aldrig før har haft adgang til banker, betalingskort og elektroniske penge
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Det er nok værd at bide mærke i, at risikoen ved at nedtrappe vores afhængighed af 


olien kan være, som når en stofafhængig reagerer voldsomt, hvis man afskærer dem fra 


deres fix. Det kan være en advarsel til os alle om hvad USA kunne finde på af 


krigsmæssig art når manglen på olien intensiveres og gode folk som dem på Barcelona 


konferencen intensiverer de fleste mennesker på kloden til aktivt at deltage i kampen 


for en bedre verden for alle.


# 28. april 2010 kl. 10:16


Bill Atkins Abonnent siger:


Økonomer lader sig bruge som idioter, fordi politikere og journalister konstant 


fokuserer på BNP-vækst… måske er det bedre at optræde som halvidiot


Det er uhyre vigtigt for alle, at eksperter vover pelsen og blander sig i debatten - efter 


min mening burde der være en pligt for enhver universitetsansat forsker, om at skrive 


et par debatindlæg om året, på samme måde som det forventes at ‘hen’ skriver artikler 


til fagtidsskrifter.


# 28. april 2010 kl. 10:45


Morten Kjeldgaard Abonnent siger:


Noget andet er så at væksten kommer fra en produktion af produkter som vi dybest set 


ikke har brug for.


# 28. april 2010 kl. 12:04


Ove A. Laursen siger:


“Økonomer er ikke idioter”, “Ordner hænger man på idioter”…. Jeg tænker på alle de 


økonomer der har fået Nobelprisen, for som det viser sig, ikke at fatte noget om 


økonomi. Skal de nu have deres priser annuleret?


# 28. april 2010 kl. 12:20
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Søren Kristensen siger:


Økonomi betyder husholdning og økonomi i forståelsen pengetransaktion, med deraf 


følgende fortjeneste og kapitalakkumulation er en relativ ny idé, som har med den 


industrielle udvikling at gøre. Alt dette bare for at sige man er nødt til at kvalificere 


begrebet vækst, hvis det skal have nogen mening i ægte økonomisk 


(husholdningsmæssig) forstand. 


En gartner ønsker måske vækst, men ikke en hvilken som helst vækst. På samme måde 


bør politikere overvejelse væktens kvalitative beskaffenhed. BNP er i den sammenhæng 


at sammenligne med den totale vægt af en husholdnings produktion, inklusive gylle og 


hele pivetøjet og siger derfor ikke ret meget om kvaliteten af det der egentlig 


produceres. Kinas BNP er fx støt stigende gennem en menneskealder, men lever 


følgerne af den kinesiske produktionsiver op til attrative værdinormer som fx. godt 


miljø, gode arbejdsforhold, international ansvarlighed og dyrevelfærd?


Hvis vi bliver i landbrugsmetaforen og produktionen står over for en omlægning fx til 


at være mindre energikrævende eller hvis der satses på helt nye afgrøder, kan det være 


aktuelt og helt naturligt at begrænse væksten i en periode, for at give plads til nyt. 


Bare for at sige at negativ vækst ikke nødvendigvis er noget negativt. Eller lidt vulgært: 


det er ikke altid størrelsen det kommer an på.


# 28. april 2010 kl. 17:37
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Rune Hjelm siger:


Henrik Jensen: 


“Nul- og minusvækst er også set igen og igen gennem verdenshistorien, uden at 


kapitalismen som sådan er holdt op med at fungere.”


Der er stor forskel på, om det er muligt for kapitalismen at være i nul- eller minus-


vækst, og så til om den rent faktisk kan have det som formål.


De perioder vi har haft med nul- og minusvækst (som den vi er i lige nu eller lige er 


kommet ud af), har været gennemlevet med forventningen om vækst, og ihærdigt 


arbejde for at få dette til at ske. At det i en eller anden akademisk økonomisk 


diskussion er muligt ikke at have vækst som en faktor, kan jeg ikke udtale mig om, da 


jeg ikke er økonom, men jeg kender virkeligheden, og hér gennemsyrer 


vækstparadigmet hele kapitalismen.


Hvem gad starte investere, hvis der ikke var udsigt til afkast? Hvorfor skulle man købe 


aktier? 


Du kan sige hvad du vil, men i virkelighedens verden, så eksisterer der ikke kapitalisme 


uden vækst som en altafgørende faktor.


Igen synes jeg at du bare forsvarer dig, uden at komme med noget reelt.


# 28. april 2010 kl. 18:38


Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser 


Netavisen


Forside | Politik & International | Opinion & Kommentar | Moderne Tider | Kunst & Kultur | Blogs


Abonnement


Abonnement | Fejl i levering | Flytteservice | Ferieservice


●     Redaktion


●     Ansvarshavende chefredaktør: Bent Winther (konst.)


 
●     Redaktionschef for digitale medier: Nikolai Thyssen


●     Redaktionschef weekend og kultur: Rune Lykkeberg


●     Nyhedschef: Claus O. Knudsen
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Økologiske økonomer, miljø-økonomer og 
økonomisk vækst
Hvis den hidtidige vækst i vores opfindsomhed og teknologiske muligheder faktisk en dag rinder ud, er der altså ingen 
grund til at tro, at det skulle true beskæftigelsen i det lange løb. Eller det markedsøkonomiske system i øvrigt


Af: Poul Schou 


27. april 2010 


Opslag til denne artikel


Emneord: energi, forurening, klima , miljøproblemer, velfærd, økonomisk vækst


Personer: Henrik Jensen, Jørgen Steen Nielsen


Organisationer: Københavns Universitet
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Steder: Danmark


Forholdet mellem miljøproblemer og økonomisk vækst er blevet dækket af Jørgen Steen 


Nielsen (JSN) i en interessant artikelserie for nylig. Han slutter 15. april af med en leder 


med en række opfordringer til bl.a. økonomer til at tage disse spørgsmål op.


Blandt de professionelle deltagere i den vedvarende debat om forholdet mellem økonomisk 


vækst og miljøproblemer skelnes ofte mellem økologiske økonomer og miljøøkonomer. 


JSN’s artikelserie er først og fremmest præget af synspunkterne fra den førstnævnte 


gruppe. Disse er typisk mere radikale i deres tilgang til problemstillingerne og afviser en 


række af de tankegange, som i øvrigt trives i den økonomiske videnskab. Miljøøkonomer 


beskæftiger sig med de samme problemstillinger som forurening, klimaspørgsmål, 


udtømning af naturresurser o.l., men betjener sig i højere grad af de samme 


referencerammer som mainstream-økonomien i øvrigt og indtager typisk en mere 


nuanceret holdning til problemstillingerne. Miljøøkonomerne kan derfor spille en 


formidlende rolle mellem de forskellige ekstreme synspunkter i denne vigtige debat.


Jeg vil gerne her kommentere nogle af udsagnene, som til dels lader til at bunde i 


misforståelser om den traditionelle økonomiske mainstream-tankegang og dens holdning 


til miljøproblemer generelt. En del af debatten om disse emner går desværre ofte ud på, at 


folk taler forbi hinanden, og derfor vil det være godt med lidt begrebsafklaring.


Kreativiteten


Lad os tage spørgsmålet om man overhovedet kan opretholde positiv økonomisk vækst i 


det lange løb. JSN skriver, at vækst kun vil kunne opretholdes på lang sigt, hvis økonomien 


udfolder sig i et åbent biofysisk system, hvis økonomien i sit indhold er immateriel, eller 


hvis termodynamikkens love er forkerte - og konkluderer så, at da ingen af delene er 


tilfældet, er langsigtet vækst en umulighed.


Del ●     Største besparelser siden Schlüters tid


●     Et udbrud af virkelighed


●     Indvandreres valg: Permanent ophold i Danmark eller en tandlægebehandling


●     Sociale parametre udvander fattigdomsproblemer


●     Alvorlig satire eller fjollet underholdning


Mest sendte
●     Når melankoli forveksles med depression


●     Mobilen er blevet Afrikas kreditkort


●     Engelsk injurielov truer fri forskning


●     Hudfarven betyder faktisk noget


●     Vi kan lære en hel del af en vulkansk askesky


●     Evalueringer er skjult kritik


●     Socialistisk forbudsparti overgår DF


●     En rettelse om oprindelse


Bedst lige nu
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Denne ret udbredte opfattelse bygger dog på en forkert opfattelse af, hvad man egentlig 


forstår ved økonomisk vækst. Det er nemlig ganske rigtigt, at bl.a. indsigten fra 


termodynamikken gør, at evig produktionsvækst i en rent fysisk forstand ikke er mulig. 


Men det, man forstår ved økonomisk vækst, er heller ikke nødvendigvis en stadig større 


produktion målt i fysiske dimensioner som tons, kubikmeter o.l., men derimod væksten i 


værdien af det, vi producerer.


En meget vigtig del af moderne økonomisk vækstteori understreger den menneskelige 


opfindsomhed og kreativitets rolle i vækstprocessen. Nye ideer og opfindelser kan gøre det 


muligt at få større værdi ud af den samme mængde materie og energi, f.eks ved hjælp af 


nye energibesparende processer.


Tag et enkelt eksempel: De første danske computere var enorme maskinerier, der kunne 


fylde et helt kælderlokale i de laboratorier hvor de blev fremstillet. Moderne bærbare 


computere, som nu er hvermandseje, kan meget mere end disse historiske mastodonter, 


samtidig med at det fysiske råvareindhold i deres fremstilling er langt mindre.


Og der er ikke naturlove, der på samme måde begrænser den menneskelige iderigdoms 


muligheder. Eller sagt med andre ord: Det er kun en halv usandhed, at økonomien er 


immateriel. Vores produktion har faktisk en meget vigtig immateriel side, og er vores 


kreativitet tilstrækkelig stor, vil det også fremover principielt være muligt at forøge værdien 


af vores forbrug, selv om vi lever i en fysisk begrænset verden med endelige naturresurser.


Grundlæggende forhold


Dermed er det ikke sagt, at vi kan være sikre på, at den økonomiske vækst vil fortsætte i al 


evighed. Den del af moderne vækstteori, som beskæftiger sig hermed, har identificeret en 


række grundlæggende forhold for bl.a. vores produktionsteknologi, som kan gøre det enten 


umuligt eller uønskeligt at opretholde væksten. Det er imidlertid næppe muligt i dag 


definitivt at sige noget om, hvorvidt disse begrænsninger rent faktisk vil indfinde sig i det 


 


En ny bevægelse kommer marcherende


Bægeret er fyldt i Udkantsdanmark, og oprøret er på vej. Efter at have oplevet centraliseringer, sygehuslukninger og landsbydød svarer provinsen 


igen med et protestparti, der skal gøre Christiansborgs politikere bange. Det er indtil videre lykkedes, men er det andet end et døende landområdes 


sidste krampetrækninger?


 


Mange mænds traumer


Interview. Det amerikanske fængselssystem er stupidt, men i det mindste ærligt, mener Tobias Lindholm og Michael Noer, instruktørerne bag 


fængselsdramaet 'R', der har premiere i dag og retter en anklagende finger mod et dansk system, der efter deres mening ikke fungerer


 


Hudfarven betyder faktisk noget


I Danmark findes en fortælling om, at hudfarve ikke spiller nogen rolle: Der er lighed for alle. Og det gør det vanskeligt for minoriteter at tale om alt 
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lange løb.


Hvad, vi kan sige med meget stor sandsynlighed, er, at der i de næste mange år vil være en 


tendens til stigende velstand i verden - hvilket kan blive til stor gavn for os alle. Ikke mindst 


for det store flertal af verdens befolknin,g som lever på et lavere materielt niveau end her i 


Danmark, og som for en dels vedkommende ikke engang kan få dækket de 


daglige fornødenheder.


Langsigtede tendenser


Et andet udsagn fra JSN er, at vores nuværende markedsøkonomiske system kun kan skabe 


samfundsmæssig stabilitet ved selv at vokse. Og specielt at økonomisk vækst er en 


nødvendig betingelse for at undgå arbejdsløshed. Her forveksler man typisk 


konjunkturbetingede udsving i beskæftigelsen, der ganske rigtigt også påvirker BNP-


væksten fra år til år, med de mere langsigtede tendenser, som er afgørende for væksten i 


vores materielle levestandard i det lange løb.


Det afgørende for BNP-væksten på lang sigt er væksten i produktiviteten, som gør det 


muligt at fremstille varer og tjenesteydelser af stadig større værdi per arbejdstime. Nogle 


fra forskelsbehandling på jobbet til små ubehagelige bemærkninger i hverdagen


 


Mobiltelefoner revolutionerer Afrikas økonomi


Mange afrikanske lande er meget længere fremme med at bruge mobilen som bank og betalingsmiddel end os i Vesten. Kontinentets mobile 


finansrevolution åbner helt nye muligheder for de millioner, der aldrig før har haft adgang til banker, betalingskort og elektroniske penge


 


Et udbrud af virkelighed


Bankkrisen og den islandske vulkan har et fællestræk: Vi har udviklet en global afhængighed af overkomplekse og overanstrengte systemer og må 


se i øjnene, at vi har ikke andet valg end at forenkle systemet - eller afvente naturens mere brutale korrektioner
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har målt denne teknologisk betingede produktivitetsvækst til at ligge i størrelsesordenen et 


par procent om året omtrent lige siden den industrielle revolution. I en situation med stabil 


beskæftigelse vil en sådan vækst i teknologien slå lige ud i en tilsvarende BNP-vækst på to 


procent. Falder beskæftigelsen imidlertid, fordi økonomien er ramt af en 


konjunkturnedgang, vil ledigheden stige, og det vil føre til en tilsvarende lavere BNP-vækst 


- og endda et direkte fald i den målte produktion hvis der er tale om en 


kraftig lavkonjunktur.


I sådan en situation er det naturligt at ønske at bringe ledigheden tilbage på sit gamle og 


lavere niveau, og sådan en udvikling vil så igen medføre en højere BNP-vækst. Et fald i BNP-


væksten, som skyldes, at produktivitetsvæksten, altså de teknologiske fremskridt, blev 


formindsket, vil imidlertid ikke true beskæftigelsen - hvis vel at mærke reallønsudviklingen 


tilpasser sig den nye og ændrede situation.


Hvis den hidtidige vækst i vores opfindsomhed og teknologiske muligheder faktisk en dag 


rinder ud, er der altså ingen grund til at tro, at det skulle true beskæftigelsen i det lange løb. 


Eller det markedsøkonomiske system i øvrigt. Derimod ville det føre til, at vi gik glip af 


nogle opfindelser, som ellers ville kunne lette vores dagligdag.


Behov for aktiv politik


Hvad er så budskaberne typisk fra mainstream-miljøøkonomerne?


Det er, at der ikke er nogen tvivl om, at vores moderne levevis og produktion skaber en 


række miljøproblemer. Nogle af disse kan være af ret alvorlig karakter, som f.eks 


klimaproblemer, og ofte vil markedsøkonomien ikke af sig selv, dvs. uden indgreb fra det 


offentliges side, være i stand til at løse disse problemer optimalt. Derfor er der behov for at 


føre en aktiv miljøpolitik i mange situationer. Det kan f.eks ske ved at opkræve grønne 


afgifter af passende størrelse, eller ved at skabe klarere ejendomsrettigheder til bestemte 


naturresurser for at undgå det, der kaldes Fælledens Problem, som kan medføre overfiskeri 


'Husk nu at være stolt af velfærdsstaten, Europa'


Europa har arbejdet hårdt for at opbygge velfærdsstaten, men mangler tilsyneladende selvtillid til at stå ved den, når krisen kradser. Jovist er det 


hårde tider, men børnene dør ikke på Island, påpeger den indiske sociolog Dipankar Gupta
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og afskovning.


Derimod er det noget af en blindgyde at angribe BNP-væksten som sådan. Og i forhold til 


moderne økonomisk videnskab er det at slå en åben dør ind at kræve, at BNP skal suppleres 


med andre indikatorer for trivsel og bæredygtighed. Økonomisk teori, der beskæftiger sig 


med menneskelig velfærd, har i adskillige årtier anerkendt, at denne velfærd kan tænkes at 


afhænge af mange forskellige ting; ud over vores materielle forbrug af varer og 


tjenesteydelser, som vel de færreste vil frakende en væsentlig betydning for vores 


velbefindende, gælder det f.eks fænomener som fritid, et godt helbred, samfundsmæssige 


forhold som eksempelvis fordelingsspørgsmål - og også de velfærdsmæssige fordele der er 


forbundet med et godt og uforurenet miljø.


Det er således på ingen måde et resultat fra den moderne økonomiske videnskab, at et stort 


BNP er det eneste saliggørende mål.


Diskussionen om disse problemstillinger er selvsagt uhyre vigtig, og i forhold til faren for at 


havne i en blindgyde kunne man opfordre Information til en tilsvarende artikelserie, der 


mere nuanceret beskrev miljøøkonomernes svar på mulighederne for fortsat vækst uden at 


skabe en uholdbar miljøtilstand.


Poul Schou er chefkonsulent, Det Økonomiske Råd. Derudover er han ekstern lektor i 


økonomi ved Københavns Universitet og har skrevet ph.d.-afhandling og forskellige 


videnskabelige artikler om økonomisk vækst og miljøproblemer


Kronikkens synspunkter udtrykker ikke nødvendigvis holdningen hos De Økonomiske 


Råds formandskab


Læs også Henrik Jensens kommentar om emnet på side 20


Fakta: Kronikserie
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For nylig mødtes 380 økonomer og andre fagfolk i Barcelona for at diskutere bæredygtige 


alternativer til den kriseplagede vækstøkonomi. Mødet blev grundigt dækket i Informations 


artikelserie ’Drømmen om en ny økonomi’. Information har bedt en række fagfolk forholde sig 


til de kontroversielle spørgsmål: Kan vækstøkonomien fortsætte? Er der noget alternativ? 


Hvordan ser vejen til en bæredygtig økonomi ud? 


Læs med de næste fem dage


Kommentarer


Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på information.dk. Som registreret 


bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m. 


Tilmeld dig her


God tone i debatten
Niels-Simon Larsen Abonnent siger:


Jeg har ikke mere forstand på økonomi end enhver anden bager og blikkenslager, og 


Poul Schou er sikkert også god til sit arbejde, men nu kræves der mere end som så. Det 


er et smart træk at bede miljøøkonomer (hvem er det?) at beskrive mulighederne for 


fortsat vækst.


Det er bare ikke det, det drejer sig om nu. Vi står over for en økologisk katastrofe i nær 


fremtid, og hvis P.S. ikke tror det, kan jeg ikke se nogen mening med debatten. Vi SKAL 


til at omstille os. Problemet er, at vi ikke ved, hvordan vores fremtid bliver og derfor 


heller ikke kan lave økonomiske beregninger over det, og når ’fremtiden’ en dag er over 


os, er det for sent.


Det er et problem mange har gjort opmærksom på, senest i mandags ”Vi kan lære en 


hel del af en vulkansk askesky”. 


Der er intet at hente i disse profetens-skæg-diskussioner om økonomi for den, der vil 
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omstille sig til det, der uvægerligt kommer.


# 28. april 2010 kl. 16:08
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