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Hovedstad:Washington  
Språk: Engelsk  
Innbyggere: 316 millioner (forventet levealder: 78,6 
år) 
BNP per person: $ 49 800 (nr. 15 av 229 land) 
Inntekter fra næring: 79,7 % tjenester, 19,1 % industri, 
1,2 % landbruk  
Energikilder (bruk): biomasse 4 %, kjernekraft 10 % 
og ikke-fornybare kilder 86 % (hvorav olje utgjør 45 %, 
kull 28 % og gass 27 %) 

 
Verdt å få med seg om USA 

 Rikt industriland og verdens ledende økonomiske stormakt  

 Har verdens nest høyeste utslipp etter Kina, men er ett av få land uten bindene 

utslippsmål.  

 Er nr. 2 av 210 land i totale utslipp (5 838 381 tusen tonn CO2 per år)  

 Er nr. 12 av 215 land i utslipp per innbygger (4,64 tonn karbon per innbygger) 

 USA har vært skeptiske til å godta avtaler som ikke gir bindende forpliktelser både for 

industri- og utviklingsland.  

 USA har siden 2007 opplevd sterk økonomisk nedgang, som bl.a. har ført til at mange 

amerikanere har mistet jobben. Myndighetene ønsker ikke å påta seg forpliktelser som 

kan innbære ytterligere skade for amerikansk økonomi.  

         Kilder: Globalis.no, cia.gov, wikimedia commons, UN Statistics Divisions, CDIAC/UN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhandlingstips  
Det er dyrt å kutte utslipp. Hvis noen land får pålegg om utslippskutt mens andre slipper unna 
vil dette kunne føre til at industri og arbeidsplasser flytter til land uten reduksjonskrav, fordi det 
vil være billigere å produsere her. Problemet med dette er at de globale utslippene ikke 
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reduseres, men flytter dit det er billigst å forurense. Forflytning 
av industri og andre utslippsrelaterte aktiviteter kalles gjerne 
«karbonlekkasje». For å unngå denne lekkasjen er det viktig at så 
mange land som mulig forplikter seg til en global avtale.  
USA har allerede opplevd en dramatisk nedgang i økonomien. 
Kostnader forbundet med klimatiltak vil i verste fall kunne forverre den økonomiske 
situasjonen. For USA sin del er det derfor viktig å unngå krav som kan føre til forflytning av 
arbeidsplasser ut av landet. Samtidig er USA pådrivere for at også andre land må øke sine krav, 
slik at forskjellen mellom land blir mindre noe som reduserer sjansen for karbonlekkasje.  
Når det gjelder Det grønne klimafondet har USA vært uenig med de fleste andre land. Bør det 

ikke være opp til hvert enkelt land å bestemme hvordan de vil bidra? Nå som overgangsland som 

Brasil og Kina også har mulighet til å bidra, bør ansvaret kanskje fordeles på disse landene i 

tillegg til industrilandene. 

 

Nyttige lenker 

Landinfo USA   

USA i klimaforhandlingene 

USAs klimaløfter   

USAs nasjonale klimapolitikk   

USAs klimadebatt   

 

http://www.globalis.no/Land/USA
http://naturvernforbundet.no/klimaforhandlinger/usa/category811.html
http://www.tu.no/miljo/article255054.ece
http://www.cicero.uio.no/webnews/?=11415
http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article1952074.ece

