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Talouskriisi paljastaa kapitalismin
Lähettänyt Chris Harman
01.05.2008

Aina kun talouskriisi syntyy, se esitetään poikkeamaksi muuten tasapainoisessa järjestelmässä. Chris Harman tarkastelee
äskettäisen luottokriisin juuria ja seurauksia ja selittää, miksi kriisit itse asiassa ovat kapitalismin luontainen piirre.

"Sijoittajat eivät enää ole huolissaan, onko tietyillä pankeilla riittävästi käteistä. He ovat huolissaan, että Yhdysvallat tai jopa koko
maailma joutuu taantumaan." Näin Financial Times 18. tammikuuta tiivisti yhteen niiden pelon, jotka elävät kapitalistisista
voitoista.

Valtavirran talouskommentaattorit ovat samaa mieltä yhdestä asiasta: kriisi, joka alkoi rahoitusjärjestelmän yhdessä osassa
viime kesänä, voi olla synnyttämässä kaaosta suureen osaan sitä kapitalistista järjestelmää, jota he kannattavat.

Optimismi vaihtui kaaokseen

USA:n entinen valtiovarainministeri Lawrence Summers sanoo, että USA saattaa olla jo vajoamassa taantumaan. Alan
Greenspan, ikitärkeän USA:n keskuspankin entinen johtaja, näkee sen mahdollisuuden olevan 50 prosenttia. YK:n raportti
varoittaa "selvästä ja uhkaavasta vaarasta", että maailman talous tänä vuonna hidastuu lähes pysähdyksiin.

Ben Bernanke, Greenspanin seuraaja keskuspankissa, yrittää maalata hiukan valoisamman kuvan. Hän odottaa tälle vuodelle
hitaampaa kasvua, mutta ei taantumaa. Bernankea pidetään kriisin asiantuntijana, sillä hän on kirjoittanut yliopistoväitöksiä rahan
roolista 30-luvun suuressa lamassa. Viime kesänä hän ei kuitenkaan lainkaan nähnyt, että rahoitusjärjestelmää uhkasi kriisi. Hän
tai muiden valtavirran kapitalismia kannattavien taloustieteilijöiden, ennustuksille ei voi panna paljon painoa. Heidän sokea
uskonsa kapitalismiin voitontavoittelijoiden rahantekokoneena tarkoittaa, että he uskovat miltei aina asioiden sujuvan
loistavasti, kunnes ne äkkiä menevät pieleen.

Joka tapauksessa Bernanke oli siinä määrin huolissaan, että leikkasi korkoja, samalla kun George Bush painostaa kongressia
hyväksymään hätäohjelman veronalennuksineen. He toivovat epätoivoisesti, että nuo toimet estäisivät talouden hidastumisen
lamaksi.

Yksi on täysin selvä. Se äärimmäinen optimismi maailmantalouden suhteen, joka on luonnehtinut useimpia valtavirran
kommentteja vielä vuosi sitten, on osoittanut täysin vääräksi. Tyypillinen oli IMF:n World Outlook -raportti, joka ennusti, että "
maailmantalous näyttää edelleen kasvavan vahvasti vuosina 2007 ja 2008".

Britannian pääministeri Gordon Brown, valtiovarainministeri Alistair Darling ja Englannin pankin johtaja Mervyn King olivat
niin ihastuneita vapaiden markkinoiden ihmeisiin, että he vähättelivät sen vakavuutta, mitä tapahtui kriisin puhjettua elokuun
puolivälissä. King vastusti liikemaailman ystäviensä vaatimusta koronlaskusta ja Brown ja Darling uskoivat, että heidän tarvitsi
vain luvata tukea Northern Rock -pankille, niin sen ongelmat ratkeaisivat automaattisesti. Heillä ei ollut käsitystäkään, että
tarvittaisiin lopuksi miljardeja veronmaksajien rahaa. Järjestelmän kuohunnan edessä he ovat kuin yrittäisivät ohjata laivaa
ilman karttaa, kompassia tai ruoria.

Vapaat markkinat

He luottavat oikeaoppiseen "uusklassiseen" taloustieteeseen sellaisena, kuin sitä opetetaan koulussa ja yliopistossa,
koska sen pitäisi todistaa kapitalismin paremmuus kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin nähden. Se ei kuitenkaan ole
pystynyt selittämään järjestelmän kriisialttiutta.

Järjestelmä nojaa tuhansien monikansallisten yhtiöiden ja noin parinkymmenen tärkeän hallituksen suunnittelemattomaan
vuorovaikutukseen. Se on kuin liikennejärjestelmä ilman kaistamerkintöjä, liikennemerkkejä, liikennevaloja, nopeusrajoituksia
tai edes selkeätä sääntöä siitä, että kaikkien olisi ajettava samalla puolella tietä. Se tekee hyvin vaikeaksi niille, jotka väittävät
valvovansa järjestelmää, estää rahoitussektorin romahduksen yleistymästä joksikin paljon vakavammaksi muutamina tulevina
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kuukausina. Ja kaikki menestys, joka heillä on, on väliaikaista, ja parhaimmillaan lykkää tilinteon päivää muutamalla vuodella.

Jotta näkisimme miksi, on tarpeen tarkastella, mistä kriisi on tullut. Välitön syy, sen tunnustavat kaikki, on USA:n subprimeasuntoluototuksessa. Innokkaina tekemään helppoja voittoja rahoittajat alkoivat lainata rahaa ihmisille, joita aiemmin olisi
pidetty pahoina luottoriskeinä, koska he olivat köyhiä, heillä ei ollut vakituista työtä tai he eivät olleet pystyneet hoitamaan aiempi
velkojaan. Asuntojen hinnat olivat nousussa ja oletettiin, että jos he eivät pystyisi maksamaan maksujaan, heidän asuntonsa
voitaisiin ottaa haltuun ja myydä nätillä voitolla. Tuollainen lainaaminen vaikutti korottavasti juuri niihin asuntojen hintoihin,
joihin se nojasi.

Rahoittajat, jotka lainasivat rahaa, eivät yleensä lainanneet sitä omista taskuistaan. He lainasivat sitä muilta, ja nämä taas
muilta. Joka vaiheessa pienet korkoerot suurelle määrälle rahansiirtoja, joissa liikkui hyvin suuria määriä rahaa, merkitsivät
valtavia ja ilmeisen helppoja voittoja. Käytännössä kaikki suuret pankin molemmin puolin Atlanttia lähtivät mukaan ja perustivat
erityisiä osastoja ottamaan lainoja antolainattavaksi ja paketoimaan kaikkia erilaisia lainoja yhteen ns.
"rahoitusinstrumenteiksi". Jonkin aikaa kaikki näytti menevän hyvin ja osalliset onnittelivat toisiaan finanssiälystään ja
loistavasta yrittäjyydestään. Vain vuosi sitten Northern Rock -pankille "kohotettiin maljoja näyttävillä liikemaailman illallisilla,
jossa sitä ylistettiin sen finanssi-innovaatiotaitojen takia".

Ensimmäiset merkit siitä, ettei kaikki ollut hyvin, saatiin 18 kuukautta sitten. USA:n talouskasvu hidastui, mikä lisäsi jyrkästi
niiden asuntovelallisten määrää, joilla ei ollut varaa sellaisiin korkoihin, joista koko bisnes oli riippuvainen, ja haltuunottojen määrä
kasvoi. Mutta ne, jotka osallistuivat rahoitusinstrumenttien kauppaan, olivat enemmän kiinnostuneita voittojen jatkuvasta
saamisesta kuin köyhien amerikkalaisten ongelmista.

Kun asuntojen hinnat sitten laskivat, asuntolainojen myöntäjät havaitsivat, etteivät ansaitse riittävästi myymällä miljoonaa
haltuunotettua asuntoa, että pystyisivät maksamaan sen, minkä itse olivat ottaneet lainaa. Pankit, jotka olivat niin halukkaasti
lainanneet heille rahaa, huomasivat yhtä nopeasti, että niitä uhkasivat miljardien dollarien tappiot. Mikä teki tilanteesta vielä
pahemman, oli ettei kukaan tiennyt tarkalleen, kuinka syviä minkäkin pankin ongelmat olivat, koska "rahoitusinstrumentit"
olivat niin monimutkaisia. Rahoituslaitokset kautta kapitalistisen järjestelmän alkoivat pelätä lainata rahaa toisilleen, sillä ne
saattoivat jäädä ilman rahojaan. Tämä oli "luottokriisi".

Säätelykö ratkaisu?

Nykykapitalismi on riippuvainen jokapäiväisessä toiminnassaan otto- ja antolainauksesta (ks. alla: pankkitoiminta ja luotto).
Jokainen liikeyritys odottaa ostavansa tiettyjä asioita luotolla ja lykkäävänsä käteismaksua, kunnes on myynyt tuottamansa.
Luottokriisiä on verrattu sydänkohtaukseen. Jos siihen ei puututa, koko aineenvaihdunta pysähtyy. Tämän vuoksi hallitukset,
joiden koko filosofia on olla tekemättä mitään puuttuakseen vapaisiin markkinoihin, ovat kiirehtineet tekemään jotain ja syytäneet
miljardeja dollareita yksityisiin käsiin siinä toivossa, että vastaanottajat käyttävät rahan aloittaakseen otto- ja antolainauksen
uudelleen.

Monet tiedotusvälineiden kommentoijat näkevät tarinan päättyvän siihen. Tavallisesti ainoa opittu läksy on, että rahoitusta on sää
enemmän. Koko keskustelu siitä, mitä on tapahtunut, rappeutuu väittelyksi siitä, kuinka paljon säätelyä tarkkaan ottaen tarvitaan.

Jotkut ovat kuitenkin katsoneet syvemmälle. Yksi niistä, joka on ollut huolestuneimpia tapahtumien suunnasta, on ollut
Financial Timesin Martin Wolf (ehkä siksi, että hän arvioi täysin väärin, mitä oli tapahtumassa, kun Aasian kriisi puhkesi
Thaimaassa kymmenen vuotta sitten, ja kuvasi sitä vain "hikaksi"). "Pelkään nyt, että yhdistelmä rahoitusjärjestelmän haurautta j
sen sisäpiiriläisten saamia valtavia tuloja tuhoaa jotakin vielä tärkeämpää - itse markkinatalouden poliittisen legitimiteetin - kautta
maailman", hän kirjoitti hiljan.

Hänen kaltaisensa kommentaattorit viittaavat siihen, että USA:n talouskasvu sitten viime taantuman seitsemän vuotta sitten
on ollut merkittävässä määrin kasvavan velan ruokkimaa, niin kuluttajien kuin USA:n valtionkin. Monia amerikkalaisfirmojen
tavaroita ei voitaisi myydä ilman tuota lainaamista, ja jos se siis ehtyy, lama on väistämätön. Tämä ei vaikuta pelkästään
amerikkalaisfirmoihin. Jos USA on ollut yksi maailmanlaajuisen taloudellisen laajenemisen moottoreita, Kiina on ollut
toinen. Ja keskeistä sen kasvulle on ollut satojen miljardien dollareiden arvoinen vuotuinen vienti USA:han.

Lisävaikeus - ja lisähankaluus sen kanssa kamppaileville hallituksille ja keskuspankkiireille - on, että suuri osa siitä
lainarahasta, jonka ansiosta amerikkalaiskuluttajat ovat voineet ostaa kiinalaistuotteita, on tullut Kiinasta. Käytännössä Kiinan
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voitot tavaroiden myynnistä USA:han menevät Tyynenmeren yli käytettäviksi USA:ssa noiden tavaroiden ostamiseen.
Amerikkalaiskuluttaja on, kuten Wolf sanoo, "maailmantalouden viime käden ostaja".

Tärkeä IMF:n rahoittama tutkimus maailmantaloudesta kolmen vuoden takaa näyttää, miten se tapahtuu. Noin 10 prosenttia
kiinalaisten "säästöistä" (käyttääksemme sovinnaistermiä voitoista) jää yli, kun uudet investoinnit on tehty. Suuri osa tästä ylijääm
kaadettu lainoina USA:n talouteen. "Säästöt" muista Kaakkois-Aasian maista ja öljyntuottajavaltioista ovat seuranneet samaa
polkua. Jopa USA:n teollisuus on "säästänyt" enemmän kuin on investoinut, ja lainannut ylijäämän pankkien lainattavaksi
kuluttajille.

Valtavat seuraukset

Tällä on ollut valtavia seurauksia. Jotta kapitalistinen talous toimisi kitkattomasti, eri puolilla järjestelmää tuotettu vauraus on
ostettava. Maailman työläiset ja talonpojat eivät voi ostaa kuin osan siitä, koska heidän elintasoaan pidetään alhaalla voittojen
luomiseksi. Se tarkoittaa, että kapitalistien on käytettävä loput, joko henkilökohtaiseen kulutukseensa, valtionmenoihin, joita he
pitävät oleellisina itselleen (armeijat, aseet jne.) tai investoimalla tulevien voittojen tuottamiseen.

Jos investoinnit jäävät säästöistä jälkeen, aukeaa kuilu tuotetun ja ostetun välille. Jotkut yritykset eivät pysty myymään tuotantoaa
erottavat työläisiä saadakseen kirjansa täsmäämään. Se vähentää edelleen sitä, kuinka paljon voidaan ostaa, ja seuraa lama.

Tätä ei ole tapahtunut viimeisten viiden vuoden aikana, koska lainaaminen USA:n kuluttajille on tuonut lisämarkkinoita ja
imenyt ylimääräistä tuotantoa.

Luottokriisi on asettamassa tälle stopin ja asuntorakentaminen ja autokauppa ovat USA:ssa jo kärsineet tästä. Vaikka
pankkien luottamus toisilleen lainaamiseen palautuisi, ne eivät pian ala laina ihmisille, joiden luottoluokitus on huono. Tämän
vuoksi taantuman näköalat ovat niin suuret ja tämän vuoksi sillä olisi vaikutusta USA:n ulkopuolella.

Martin Wolfin ja muiden kertoma tarina ei kuitenkaan ole täydellinen. He eivät voi selittää, miksi maailmantaloudesta on tullut
niin riippuvainen amerikkalaisesta kuluttajasta. Tähän kysymykseen vastaamiseksi on syytä katsoa syvemmällä, kuin mikään
versio valtavirran taloustiedettä - vaivaan, josta maailmantalous on kärsinyt 70-luvulta alkaen.

Kuinka paljon saadaan voittoa?

Mikä kapitalisteja motivoi investoimaan ei ole vain heidän saamiensa voittojen absoluuttinen taso, vaan "voiton suhdeluku" voittojen suhde investointeihin. Se pysyi enemmän tai vähemmän tasaisena 40-luvun lopulta 60-luvun lopulle. Siksi näinä
vuosina nähtiin investointien lisääntyvän ja jatkuva nousukausi, josta joskus puhutaan "kapitalismin kulta-aikana". Mutta 60luvun lopulta vuoteen 1982 asti voiton suhdeluku laski, kunnes se oli vain puolet kahden aiemman vuosikymmenen
keskitasosta (katso alla: Marx ja voiton suhdeluku). 70-luvun puolivälin ja 80-luvun alun syvät taloustaantumat olivat
seurasta tästä pudotuksesta.

Valtavirran taloustieteilijät syyttävät tavallisesti öljyn hinnan äkillisiä nousuja näistä taantumista. Järjestelmä olisi kuitenkin helpos
voinut imeä nuo korotukset, elleivät voittosuhteet olisi jo laskeneet niin paljon.

Voittosuhteet pystyivät toipumaa osittain 80-luvun puolivälissä ja 90-luvun puolivälissä. Yksi seikka, mikä sen mahdollisti, oli
kokonaisvoittojen osuuden kasvu kansantulossa palkkojen kustannuksella. Se merkitsi kaikkialla kasvanut painetta ihmisiä
kohtaan työskennellä kovemmin ja hyökkäyksiä sosiaalipalveluja ("sosiaalipalkkaa") vastaan. USA:ssa on merkinnyt myös
pudotusta reaalipalkoissa 70-luvun alusta 90-luvun lopulle ja mittavaa työajan pitenemistä. Euroopassa ei vielä ole ollut
samaa pudotusta reaalipalkoissa, mutta Britanniassa työaika on pidentynyt (etenkin jos laskee monien toimihenkilöiden
korvauksetta tehdyn ylityön) ja tärkeimpiin Euroopan maihin kohdistuu nyt sama paine.

Tämän ohella joidenkin suurkapitalistien konkurssit ovat antaneet toisille mahdollisuuden hyötyä heidän kustannuksellaan.
Rupert Murdoch hyötyi Robert Maxwellin mediaimperiumin tuhosta 15 vuotta sitten, lentoyhtiöiden konkurssiaalto auttoi
selviäjiä, kuten British Airwaysia, British Aerospace hyötyi GEC-Marconin ongelmista jne.
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Voittosuhteet eivät kuitenkaan koskaan palanneet kuin puoleen edellisestä laskustaan ja nousukaudet joutuivat vaikeuksiin,
kun pörssi romahti lokakuussa 1987 ja Aasiassa koitti kriisi 1997. Molemmissa tapauksissa USA:n keskuspankki ja
Englannin pankki reagoivat alentamalla korkoja ja rohkaisemalla lainanottoa. Tuollaiset toimet pystyivät pidentämään
nousukausia ja tiedotusvälineiden kommentaattorit kehuskelivat joka kerran, että kapitalismi oli saapunut uuteen
loputtoman kasvun aikakauteen, kunnes kävi ilmi, että taantumia oli lykätty muutamalla vuodella, ei hävitetty kokonaan.

Vuosien 2001-02 taantuma oli erityisen uhkaava USA:n taloudelle. General Motorsin kaltaiset jättiyritykset tekivät jo
tappiota ennen New Yorkin pommihyökkäyksiä, jotka lisäsivät paniikkia johtokuntien kokoushuoneissa. USA:n hallitus ryntäsi
alentamaan rikkaiden veroja ja kasvattamaan asemenoja samalla kun keskuspankki leikkasi korkoja edistääkseen entistäkin
suurempaa lainaamistasoa. Se kiskoi talouden taantumasta - itse asiassa jotkut valtavirran taloustieteilijöistä menivät niin
pitkälle, että sanoivat, ettei taantumaa koskaan tullutkaan. Se kuitenkin loi pohjan niille ongelmille, joita järjestelmällä nyt on.

Jonkin aikaa yritykset pystyivät parantamaan voittosuhteitaan leikkaamalla voimakkaasti työvoimaansa - 2,7 miljoonaa
teollisuustyöläistä (noin joka kuudes) menetti työnsä. Reaalipalkat, jotka olivat nousseet ensimmäisen kerran
neljännesvuosisataan 90-luvun lopulla, laskivat jälleen. Mutta siitäkin huolimatta marxilaisen taloustieteilijä Robert Brennerin
laskelmat osoittavat, että huippu voittosuhteille vuonna 2005 oli vain suunnilleen sama, kuin taso, joka oli edeltänyt jokaista
edellistä kriisiä sitten 70-luvun puolivälin. Vuonna 2006 maan suurin yritys, WalMart, ilmoitti voittojensa alentuneet ja suuret
amerikkalaisessa omistuksessa olevan autoyhtiöt General Motors ja Ford tekivät ennätystappiot. Juuri silloin talouskasvun
hidastuminen iski monien köyhien ihmisten kykyyn pysyä asuntolainojensa maksuerien perässä.

Voittosuhteiden nousu ei ollut riittänyt nostamaan investointeja aiemmalle tasolle - Brenner laskee investointien kasvun
olleen alhaisinta missään talouselpymässä puoleen vuosisataan. Voittojen kasvu oli kuitenkin syönyt työläisten kykyä ostaa kaikk
talouden tuottamat kulutustavarat palkallaan. Tästä johtuu henkilökohtaisten lainojen keskeisyys, sillä ne nousivat
ennätysmäiselle 9 prosentin tasolle bruttokansantuotteesta. Ei ole ollut mitään muuta tapaa, millä kaikki kapitalismin tuottamat
tavarat olisi myyty. Jos lainaaminen romahtaa, taantuman on tultava.

Se ei ole vain USA:n ongelma. Jotkut viittaavat Kiinan talouden valtavaan laajenemisvauhtiin ja esittävät, että se voisi
pelastaa loput järjestelmästä. Tuo laajeneminen nojaa kuitenkin pitkälti tavaroiden myymiselle USA:han. Jos USA:n talous
joutuu kriisiin, se kohtaa ongelmat yhtä lailla.

Kriisi jatkuu

Kapitalististen hallitusten ja niiden keskuspankkien vastaus on ollut etsiä jokin epätoivoinen keino lainaamisen pitämiseksi
käynnissä. Yksi tapa siihen on ollut koron alentaminen, niin että käytännössä on annettu rahaa pankeille lainattavaksi ihmisille.
Martin Wolf on verrannut tätä rahan pudottamiseen helikoptereista. Toinen tapa on lisätä valtion lainaamista. Tätä Bush tarjoaa
veronalennuksillaan.

Valtioilla on kuitenkin aina ongelma, jos ne vain painavat seteleitä alentaakseen korkoja tai kattaakseen veronalennusten
kustannuksen. Tuollaiset toimet voivat joskus lyhytaikaisesta piristää heikkenevää taloutta. Ne ovat kuitenkin väistämättä lyhyen
ajan lääke, sillä ne eivät ratkaise perusongelmaa, kuinka nostaa voittosuhteita kiihdyttämään investointeja ilman palkkojen
alentamista tavalla, joka iskee tavaramarkkinoihin. Niinpä Japanin valtio alensi korkoja käytännössä nollaan 90-luvulla eikä
siltikään saanut taloutta toimimaan takaisin vanhoille tasoilleen.

USA:n ja Euroopan hallitukset pelkäävät, että tuollaiset toimet voisivat nostaa hintoja (sen lisäksi, että öljyn ja ruoan hinta jo nyt
nousee) pysäyttämättä talouden hidastumista, mikä tuottaisi stagnaation ja inflaation yhdistelmän, joka 70-luvun lopulla tunnettiin
stagflaationa. USA:ssa pelkoja syventää se tapa, jolla finanssikriisin ja matalien korkojen yhdistelmä on johtamassa dollarin
ulkoisen arvon nopeaan laskuun. Se sekä nostaa kotimaan hintoja USA:ssa että heikentää USA:n hallitsevan luokan
taloudellista valtaa maailmassa.

On silti kuitenkin mahdollista, että tuollaiset toimet lykkäävät kriisiä, kuten kävi 80- ja 90-luvun lopulla. Ne eivät kuitenkaan pysty
enempään.
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