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ker riktignok store arealer, men befolk-
ningsmessig utgjør de mindre enn 10 % 
av verdens befolkning. 

Bruk av energiressurser utgjør en be-
tydelig andel av klodens samlede res-
sursforbruk. Energi behøves for å holde 
produksjonen i gang, for varme og elek-
trisitet i husstandene og som drivstoff for 
transport. En del av denne energiproduk-
sjonen er basert på fornybare ressurser, 
slik som vannkraft, geotermisk varme 
(varme fra jordas indre), sol og vind. Li-
kevel er det fremdeles fossile energikil-
der, olje, gass og kull, som er de domine-
rende energikildene og som står bak ca 
90 % av energiforbruket i verden. Man 
regner med at nærmere 60 % av verdens 
oljeressurser befinner seg i Midtøsten, 
mens Europa, USA, Canada og Japan im-
porterer nesten 2/3 av all olje i verden.  
I figurene på denne og neste side vil du 
se hvordan utnyttelsen og forbruket av 
noen sentrale energiressurser er fordelt i 
verden. Det blir her tydelig at de rike lan-
dene forbruker klart mest energiressur-
ser, til tross for at mye av energiressur-
sene ligger utenfor deres landegrenser. 

med kunstgjødsel, og eksportinntektene 
fra guano og chilesalpeter falt raskt.

Ressursene har betydning for velstands-
nivået i et samfunn, og tilgangen til 
naturressurser betyr generelt mye for 
hvilke muligheter og hindringer et land 
har for økonomisk utvikling. Norge har i 
så måte vært særdeles heldig, som både 
har vannkraft, fisk, skog, olje og gass. 
Det finnes imidlertid unntak. Japan har 
siden andre verdenskrig vært klodens 
kanskje mest vellykkete industriland, 
uten å råde direkte over mange av na-
turressursene som utgjør råstoffet i pro-
duksjonen. I stedet har Japan importert 
naturressurser til råvarer og energi. I 
mangel på naturressurser har landet ba-
sert sin industrielle og økonomiske ut-
vikling på menneskelige ressurser, det 
vil si en forholdsvis stor og høyt utdan-
net befolkning, kjent for høy arbeidsmo-
ral og lojalitet til arbeidsplassen. Utnyt-
telsen og gevinsten av naturressurser 
avhenger nemlig ikke bare av tilgangen 
til ressursen, men også av faktorer som 
teknologi, kultur og politiske betingelser.

Motsatt finnes det også mange eksem-
pler på land som har betydelige ressur-
ser, men der dette ikke er blitt omsatt 
i velstand for befolkningen. I noen til-
feller har det snarere bidratt til ustabili-
tet, krig og nød. Mange har sett filmen 
”Blood Diamond” med Leonardo DiCa-
prio i hovedrollen. Filmen viser hvordan 
diamantressursene spilte en svært de-
struktiv rolle under borgerkrigen i Sierra 
Leone på 1990-tallet. I stedet for vel-
stand, bidro diamantene til å finansiere 
og sannsynligvis forlenge borgerkrigen. 

Uansett, jordas ressurser er ikke jevnt 
fordelt, hverken geografisk eller sosialt. 
Mange av verdens viktigste naturressur-
ser er konsentrerte i en håndfull land, 
spesielt Russland, USA, Canada, Sør-
Afrika og Australia. Disse landene dek-

menneskelige 
ressurser
menneskelige 
egenskaper, fer-
digheter, kunnskap 
og erfaringer som 
kan bidra til øko-
nomisk, teknolo-
gisk, kulturell og 
sosial utvikling

 

Figur X6. Forbruket av energi pr innbygger i noen utvalgte land i verden. Energikilde er ikke spesifisert. 

Figur 1.2. Data fra 2005, World Resources Institute. Earth trends.  
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Figur 6.3.  Forbruket av energi pr. innbygger i 
noen utvalgte land i verden. Energikilde er ikke 
spesifisert. (Kilde: World Resources Institute, 
2005)
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