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1. Hur viktig är den här frågan för att påverka 
klimatförändringar direkt eller indirekt? 

2. Hur viktigt är det att driva den här frågan 
gentemot politikerna i höstens val?

Klimatriksdagens 
övergripande fråga



Ekologi - energi - ekonomi = en helhet
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Den globala  
finanseliten på  

kontramarknaden

Fattiga och rika i 
marknadsekonomin

Regeringar,  
toppolitiker och  

statliga topptjänstemän



Vår kultur är en del av naturen. 
När blir kulturen för stor för naturen? 

Hur stor är den idag?

NATUR

KULTUR
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Människan lägger beslag på en stor del av 
naturens årliga nettoproduktion av biomassa

NPP för  
potentiell  
naturlig  

vegetation

NPP för  
den faktiska 
vegetationen

 Ändrad NPP pga sämre jord,  
täckt jord och förändrat ekosystem

NPP som skördas eller 
förstörs i samband med skörd

NPP som finns kvar i 
ekosystemet efter skörd

HANPP 
24%  

år 2000



Arrighis modell för 
ackumulationscykler

Handel

Vinster

Handel

Mättnad Finansiering

Vinster

Omstrukturering

Produktion

Vinster
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Territoriell!
och militär!
kontroll

Förstärks

Försvagas

Ny ackumulationscykel på nytt sätt

”Signalkris”

”Slutlig kris”

PV-period!
Från finansiella till reala 
tillgångar. 

VP’-period!
Från reala till finansiella 
tillgångar



Arrighis fyra systems 
ackumulationscykler

PV-period Signalkris VP’-period

50100150200 50

1340-1560 1560-1620

1560-1740

1740-1870

1870-1970

1740-1780

1870-1930

1970-?

De långa 1400- och 1500-talen	

”Den italienska ackumulationscykeln”

Det långa 1600-talet	

”Den holländska ackumulationscykeln”

Det långa 1800-talet	

”Den brittiska ackumulationscykeln”

Det långa 1900-talet	

”Den amerikanska ackumulationscykeln”



En ackumulationscykel 	

övergår i en annan

Signalkris

Slutlig kris Diskontinuitet



Realt

Finansiellt



Man använder främmande kapital som 
hävstång för det egna kapitalets tillväxt. 

Ju mer hävstång desto bättre tillväxt.

Främmande kapital

Eget kapital

Vinstgivande!
verksamhet



Minskycykeln

BNP

Skuld

Säker finans

Spekulativ finans

Ponzifinans

”Minskymomentet”

Säker finans (hedge finance) - låntagarna har tillräckliga kassaflöden för att fylla 
sina avtalade förpliktelser dvs att amortera lån och betala räntor vanligtvis genom 
att inte ha en hög skuld i förhållande till det egna kapitalet;  
!
Spekulativ finans - låntagarna har kassaflöden som räcker för att betala räntor 
men inte amorteringar dvs de måste rulla över till nya lån när de gamla förfaller till 
betalning.  
!
Ponzifinans - låntagarnas kassaflöden räcker vare sig till för räntor eller 
amorteringar och därför måste de antingen låna mer eller sälja tillgångar för att 
kunna betala räntorna.



Ekonomins två sidor
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Oljetoppen och Den Stora Omställningen


