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4 Debat

G røn kapitalisme er umiddelbart
et opmuntrende koncept. Alt
imens virksomheder innoverer

og omlægger til energieffektiv produk-
tion, opnår de på kort sigt god branding-
værdi og på længere sigt mulighed for
optimering og besparelser – og så skåner
de ovenikøbet atmosfæren for en masse
skadelig udledning til gavn for klimaet.
Markedskræfterne skal nok klare den bæ-
redygtige omstilling, politikerne tilsyne-
ladende ikke formår. Men det er en kort-
slutning at tro, at grøn kapitalisme kan
redde verden. Det mener Ole Bjerg, der er
lektor i økonomi og fi��losofi�� ved Copenha-
gen Business School. For to år siden ud-
kom han med bogen ’Parallax of Growth’,
hvori han går kritisk til nogle af verdens
nuværende bud på, hvordan klimakrisen
skal afværges, som eksempelvis håbet
om, at markedet nok skal sikre bæredyg-
tig balance.

»Grøn kapitalisme er en fantasi om, at
vi kan dreje af fra vores nuværende kurs
mod en økologisk katastrofe, uden det
kræver grundlæggende ændringer i vo-
res økonomiske system og livsform. Ide-
en om, at vi kan omstille, vækste og inno-
vere os ud af krisen, er bekvem, men også
utilstrækkelig. Problemet er, at man tror,
løsningen fi��ndes i at regulere lidt ved
produktionssiden i verden og så ellers
fortsætte et ufortrødent, stigende for-
brug«.

Men du må da indrømme, at der er man-
ge grønne tiltag blandt producenter, som er
nyttige, hvis vi vil skabe balance i fremti-
den?

»Jeg siger ikke, at jeg er modstander af
opfi��ndelser som eksempelvis solceller og
mere effektive batterier. Det er naturlig-
vis positivt, at markedet kommer op med
den slags løsninger, men det er ikke nok
til at redde verden. Vores nuværende øko-
nomiske model er ikke blot historisk ene-
stående ved at kunne producere fl��ere va-
rer end nogen anden model. Den er også
enestående ved at have frembragt et be-
gær i mennesket, som er i stand til at for-
bruge alle de her varer, og det begær vok-
ser støt«.

Kan det voksende begær ikke understøt-
tes med bæredygtig vækst?

»Det er en ligning, der ikke går op. Hvis
du kigger på basale økonomiske vækst-
modeller, vil du se, at de bygger på en
præmis om, at jordens ressourcebehold-
ning er uudtømmelig. Men det passer
selvsagt ikke, der er grænser for, hvor me-
get vi kan udvinde og producere. Med
grøn kapitalisme kan du måske nok ef-
fektivisere produktionen i en bæredygtig
retning, men grundlæggende minder
tankegangen om at sætte en tyk person
til at tabe sig ved at drikke cola light. Nok
ændrer man typen af næring, men det
grundlæggende begær forbliver intakt.
Det må vi fi��nde ud af at ændre«.

Hvordan?
»Vi har ofte en tendens til at naturalise-

re begæret i økonomien efter vækst og
fl��ere varer – som om vi ikke kan leve
uden. Det, jeg forsøger i min bog, er at
stille et helt grundlæggende spørgsmål

om, hvor driften mod mere og mere
vækst overhovedet kommer fra. For kan
vi identifi��cere den og regulere ved den,
kan vi måske afmontere den adfærd, der
belaster vores planet så meget. Og her er
mit klare svar: Kig på pengeskabelsen«.

Gæld er synderen
Før vi kaster blikket i den retning, er det
dog nødvendigt at få en dybere forståelse
for det vækstbegreb, Ole Bjerg tager et
opgør med, for det er ifølge ham en del af
problemet, at fænomenet tilgås alt for
unuanceret. Blandt andet hører man ofte
beskyldninger om, at det er et privilege-
ret standpunkt at modsætte sig vækst,
men billedet er forsimplet, for langt fra al
vækst er nødvendig for at overleve. Helt
overordnet skelner Ole Bjerg mellem tre

dimensioner af vækst, som ofte blandes
sammen.

»Inden for den første dimension hæn-
ger vækst sammen med helt basale be-
hov som f.eks. sult. Her handler det i
bund og grund om at skaffe fl��ere karto-
fl��er på bordet, altså at hæve sig op over
fattigdom og stabilisere en hverdag«, si-
ger Ole Bjerg og fortsætter:

»Den anden dimension af vækst er
knyttet til vores begær efter forskellige
forbrugsgoder snarere end basale behov.
Selv om begæret kan føles lige så akut
som behovet, så er forskellen, at økono-
mien kan skabe begæret i samme mo-
ment, den skaber en vare, der skal til-
fredsstille det. Her er begæret altså ube-
grænset på en anden måde end behovet.
Tænk bare, hvordan mange i dag føler, de

ikke kan undvære op til fl��ere tablets i de-
res liv. I takt med at bruttonationalpro-
duktet vokser år for år, så vokser også det,
man kan kalde ’bruttonationalbegæret’«.

»Den sidste dimension handler så om
en form for vækstdrift, der får sit eget liv.
Her er væksten udelukkende til for væk-
stens egen skyld, fordi økonomien er de-
signet på en måde, så den er afhængig af
konstant vækst for at holde sig bare no-
genlunde stabil. For at forstå den her
form for driftsøkonomi skal vi ikke bare
kigge på forholdet mellem produktion
og forbrug, men på selve pengesystemets
indretning. Det er derfra, den helt selvre-
fererende væksttvang kommer«.

Så hvad er det i pengesystemet, der er
skruet forkert sammen, ifølge dig?

»Det store problem er sammenhæn-
gen mellem gæld og penge. I dag skabes
penge, når vi låner dem i banken. Banken
skriver de nyskabte penge ind på vores
konto, og samtidig opretter den en gæld.
Penge skabes altså ud af gæld. Den gæld
skal ikke bare betales tilbage, det skal
renterne på lånet også. Det behøver ikke
være et problem for den enkelte, men i
samfundet som helhed mangler der pen-
ge. Når vi så skaber fl��ere penge, skaber vi
samtidig mere gæld, og det fortsætter
som en opadgående spiral, der gør det
nødvendigt for den underliggende øko-
nomi konstant at vokse«.

Så i den optik leder pengeskabelsens de-
sign til overproduktion for at holde økono-
mien stabil?

»Ja, det går hånd i hånd. Vi kan særligt
se dynamikken i landbruget, der i Dan-
mark er ekstremt forgældet. Her skal en
landmand ikke bare producere nok til at
få sin forretning til at løbe rundt, nej, han
skal også kunne servicere sin store gæld
til banken. Det skaber et pres på konstant
intensivering og udvidelse af produktio-
nen, og det umuliggør enhver plan om,
at landbruget kan skaleres ned eller om-
lægges til mere skånsomme produkti-
onsformer. I landbrugssektoren hører
man tit et argument om, at produktio-
nen må øges for at mætte en voksende
verdensbefolkning. I virkeligheden
handler det snarere om at holde liv i
bankernes kreditter«.

Hvordan kunne man konkret forestille sig
pengesystemet anderledes?

»Vi er nødt til at designe det på en må-
de, så vi klipper den gordiske knude af
penge og gæld midt over. Mit forslag er,
at vi i stedet for at lade private banker
skabe penge, skulle overlade den opgave
til Nationalbanken. I dag er alle elektroni-
ske penge tilgodehavender i private
banker. Hvis alle i stedet havde en konto i
Nationalbanken, en slags E-boks for pen-
ge, så ville Nationalbanken kunne skabe
nye elektroniske penge. Og i stedet for at
låne nye penge ind i økonomien kunne
Nationalbanken lade staten bruge nye
penge ind i økonomien gennem offentli-
ge investeringer eller skattelettelser. Der-
med kommer der nye penge ind i økono-
mien, uden at der samtidig kommer me-
re gæld, og i takt med at de nye penge
bruges til at afbetale gæld, ville vi kunne
nedbringe den samlede gæld i økonomi-
en. Det ville ikke alene gøre økonomien
mere stabil. Det ville også fjerne en del af
vækstpresset i økonomien«.

Det er uden tvivl en kreativ tanke, men
også svær at se realiseret i den nærmeste
fremtid under de nuværende strukturer. Kli-
makrisen medfører allerede nu, at befolk-
ninger i dele af verden må fl��ygte fra tørke,
mens andre skyller væk i massivt nedbør. Si-
tuationen kræver vel handling nu og her…

»Jeg er skeptisk over for alle disse akut-
te katastrofescenarier. Det handler ikke
om, hvorvidt de er korrekte eller ej. Jeg
oplever bare ikke, at de formår at mobili-
sere folk for alvor. De skaber snarere
magtesløshed og apati. Desuden fører
den form for nødråb til en række hurtige
løsninger, som grøn kapitalisme eksem-
pelvis er udtryk for, men i virkeligheden
tror jeg, vi vil nå langt hurtigere i mål,
hvis vi tør gå indirekte til hele klimapro-
blematikken. Ved at ændre underliggen-
de strukturer i pengesystemet, vil den
bæredygtige omstilling komme helt af
sig selv«.

Livsværdier er prissat af markedet
Som en naturlig konsekvens af et vækst-
opgør hører drastiske ændringer i det
forbrugsbegær, der præger især den vest-
lige verdens levevis, men Ole Bjerg un-
derstreger, at en tilbagerulning af vækst-
økonomien ikke fører til asketiske leve-
standarder, men derimod åbner op for
helt nye muligheder:

»Vi skal først og fremmest forstå, at
økonomisk vækst ikke bare betyder, at vi
får mere af det, som vi allerede har. Meget
økonomisk vækst handler om, at værdi,
som tidligere blev skabt uden for penge-
økonomien, nu bliver inkluderet i penge-
økonomien. Dengang vi selv passede vo-
res børn, talte det ikke med i BNP, men
når de nu går i børnehave, fordi vi skal på
arbejde, så tæller både pædagogens og
vores eget arbejde med i regnskabet som
vækst. Det betyder omvendt, at vi får me-
re af det, der ligger udenfor pengeøkono-
mien, hvis vi ruller noget af væksten til-
bage«.

Så du mener ligefrem, at man kan udlæg-
ge forandringerne i fremtidens tilværelse
ud fra positive termer? 

»Ja, i stedet for at banke folk oveni ho-
vedet med alle de ting, de ikke må, såsom
at spise kød og tage på fl��yrejser, skulle
man hellere fokusere på det, man kan få
mere af. Jeg læste en gang om en under-
søgelse, der viste, at folk i DDR dyrkede
mere sex end dem i Vesttyskland. Hvad
nu, hvis negativ vækst betød, at folk hav-
de mere tid og lyst til at knalde? Det er da
et anderledes positivt budskab, end at
folk skal spise bønner og skamme sig
over at køre i bil«.

»Noget andet er al den snak om, at vi er
alt for mange mennesker på kloden, og
at vi skal holde op med at få børn. Det er
heller ikke noget særlig lystigt budskab.
Hvad nu hvis man i stedet sagde, at nega-
tiv vækst netop kunne give os tid og over-
skud til at få fl��ere børn? Det tror jeg, ville
sælge fl��ere billetter«.

Men fl��ere mennesker giver jo netop mere
forbrug og dermed mere klimabelastning…

»Det er i hvert fald vores nuværende fo-
restilling. Men hvad nu, hvis vi blev bedre
til at nyde de værdier, som ikke bliver
skabt på markedet? Så ville vi måske ikke
have behov for at købe så mange ligegyl-
dige ting, fordi vi tror, det giver vores liv
værdi. Og når vi ikke køber så mange
ting, behøver vi ikke arbejde så meget for
at tjene pengene til det, og når vi ikke ar-
bejder så meget, behøver vi ikke at fl��yve
på ferie på den anden side af jordkloden
for at kompensere for, at vi ikke er så me-
get sammen med hinanden i det daglige.
Læg dertil, at mor og far måske kan nøjes
med en bil, fremfor to, fordi begge ikke
nødvendigvis behøver gå på arbejde. Den
slags visioner kunne sætte gang i en kæ-
dereaktion«.
laerke.malmbak@pol.dk

Økonomien
Interview

Hvis vi vil rykke os væk fra
klimaskadelig adfærd, skal
vi ikke forlade os på grøn
innovation og reduktion 
i forbrugsvaner, men 
i stedet at tage et opgør
med pengesystemets
vækstparadigme, mener
lektor i økonom og 
filosofi Ole Bjerg.

Grøn kapitalisme kommer 
aldrig til at redde verden

Tankegangen
minder om at
sætte en tyk
person til at 
tabe sig ved at
drikke cola light
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