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Hvad er økonomisk vækst?
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tjenester

Selvforsyning





Hvorfor økonomisk vækst?

• Den samfundsmæssige lykke vokser, 
når flere kan få opfyldt deres ønsker

• Den individuelle frihed vokser, når flere 
varer og tjenester bliver tilgængelige

• Dyder som selvkontrol, flid og omhu 
udvikles, når der konkurreres om 
opnåelige muligheder

• Kvaliteten øges, når de basale behov er 
opfyldt



Alfred Marshall

Velstandsstigning vil bidrage til “menneskelivets 

udfoldelse og ædelhed.” Når alle 
nødvendigheder er på plads, kan enhver 
tilstræbe “at øge skønheden i de ting, man 

ejer, snarere end deres antal eller pragt”

Der synes dog at være en grænse, hvor 
tilfredsstillelsen af “ægte behov” trues af et 
stigende “begær efter velstand som middel til 

pral.”

• Verden ville sikkert være et bedre sted, hvis 
alle var tilfredse med “færre og simplere ting,”

og “omhyggeligt udvalgte dem efter deres 

ægte skønhed”

1920



Menneskeheden er i færd med én gang for alle at løse 
sit økonomiske problem. Om hundrede år vil vi i 
gennemsnit være 8 gange rigere end i dag.

Dermed kan menneskene kaste sig over  deres ægte 
mission: at udvikle livskunsten, at leve kloge 
ærefulde liv i frihed fra økonomisk tvang. Uden 
grådighed og med tre timers daglig arbejde.

John Maynard Keynes 1930



Sociale konsekvenser

• Effektivisering – mere må 
gøres på kortere tid

• Kommercialisering –
markedet bestemmer 
omgangsformer

• Bureaukratisering – det skal 
organiseres

• Individualisering – vi er alle 
vor egen lykkes smed

• Laster som grådighed, 
misundelse og pral florerer

Det økonomisk-administrative 
system er blevet et ”jernbur”, 
hvor ”verdens ydre goder har 
fået en stigende og til slut 
uafvendelig magt over 
menneskene, som aldrig 
tidligere i historien”

Max Weber 1905



Miljømæssige grænser for vækst

• I en endelig verden vil en stigende befolkning 
og en fortsat økonomisk vækst før eller siden 
ramme nogle absolutte grænser

• Med eksponentiel vækst vil selv en 
flerdobling af ressourcemængden kun have 
begrænset effekt

• Mødet med grænserne kan tænkes at blive 
katastrofalt med pludselige fald i 
produktion og befolkning til følge

1972
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Den miljømæssige Kuznets-kurve

Miljø- og 
ressource-
belastning

Før-industrielle 
samfund

Industri-
samfund

Post-industrielle 
samfund

Vendepunkt

IndkomstØkonomisk udviklingstrin

Øget bevidsthed, 
renere teknologi, 
nye ressourcer, 
effektivisering, etc. 
begrænser 
belastningen



Brundtland-rapporten

Bæredygtig udvikling:

• De industrialiserede lande må 
producere mindre miljøbelastende og 
med færre ressourcer

• De fattige lande bør koncentrere sig 
om at genoplive den økonomiske 
vækst på mindst 5-6% p.a.

• Også de rige lande bør fortsætte 
væksten, gerne med 3-4% p.a., bl.a. 
for at give bedre afsætningsmuligheder 
for udviklingslandene.

• Alle må indstille sig på at producere 
mere med renere teknologi

1987



Bæredygtig udvikling i flg. 
Brundtland

1987 – belastning pr. enhed må halveres

2050 – belastning pr. enhed må nedbringes til 1/20
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Velstands-indeks

2100 – belastning pr. enhed må nedbringes til 1/100



Afkobling og vækst

Tid

Målsætning: 
menneskelig velfærd
og udvikling

Økonomisk vækst

Relativt afkoblet 
miljø- og ressource-
belastning

Indeks



Eller: afkobling og nul- eller 
nedvækst

Tid

Målsætning: 
menneskelig velfærd
og udvikling

Økonomisk nedvækst

Indeks

Absolut afkoblet 
miljø- og ressource-
belastning



John Stuart Mill

• En stabilisering af kapital og velstand ville 
være “en betragtelig forbedring”. Ingen vil 
være fattige, ingen ønsker at blive rigere, og 
ingen behøver frygte følgerne af, at andre 
trænger sig på. Jorden vil miste en stor del af 
sin behagelighed, hvis vækst, “det blotte 
formål at få mere – ikke bedre eller mere 
lykkeskabende,” fortsætter som politisk 
hovedmål 

• En stabilisering af kapital og befolkning 
indebærer på ingen måde en stabilisering af 
menneskelig udvikling. Der vil fortsat være 
rigelig plads til udvikling af “den mentale 
kultur, og til moralske og sociale 
fremskridt; rigeligt med rum til at forbedre 
kunsten at leve.”

1878



Total værdi-tilvækst og 
økonomisk vækst

Time 

Værdi-
index 

Total værdi

Økonomisk 
værdi

Total værdi (TV) øges 
sammen med 
stigende økonomisk 
værdi (ØV) = 
værdifuld vækst

Total værdi falder 
selvom den 
økonomiske værdi 
stiger = 
værdiløs vækst

Total værdi stiger 
selvom den 
økonomiske værdi 
falder = 
værdifuld ned-vækst 
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ØV
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TV
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Uafhængige kriterier – det gode liv

• Omsorg for kropslige svagheder
• Sikkerhed, sundhed, miljøregulering

• Kropslige behov
• Mad, behagelige levesteder, muligheder for bevægelse, 

produktiv aktivitet, seksualitet

• Socialt liv
• Tilhør, familie, fællesskab, inddragelse i fælles anliggender

• Uafhængighed og moral
• Anerkendelse, retfærdige regler og love, frihed til at forfølge 

egne mål, rum for andres tilsvarende behov

• Intellektuel stimulans og udvikling
• Stimulering, uddannelse, leg, sjov, udforskning

• Omsorg for andre organismer
• Dyrevelfærd, biodiversitet, vild natur



Konklusion

• Økonomisk vækst har aldrig i sig selv været et 
selvstændigt mål, men må bedømmes på om 
det fremmer det gode liv

• Vurderingen af, om det fremmer det gode liv 
eller ej, må vurderes på uafhængige kriterier

• Disse kriterier er til åben diskussion, men bør 
altid få mere opmærksomhed end den 
økonomiske vækst selv


