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Kapitalism i vår tid
– skuldexplosion i en
överutnyttjad värld
En makroekonomisk ond spiral har
kännetecknat kapitalismen sedan
seklets början. Ojämnare inkomstfördelning, underkonsumtion och
kreditexpansion har matat varandra. I
det krympande ekologiska utrymmet
skärps kampen om användningen av
naturens resurser och avfallssänkor.
Ojämnt ekologiskt utbyte har fått allt
större betydelse för de mellanstatliga
relationerna. Hur kommer kapitalismen att utvecklas efter en ny kris?
Kan vi tänka oss ett efter omständigheterna positivt framtidsscenario?

När det nya århundradet tog vid hade kapitalismen nått en höjdpunkt som den inte hade haft sedan förra sekelskiftet. I sin
nyutkomna bok Capital and Ideology kallar
Thomas Piketty 1800-talets regimer ”proprietära”. Den privata egendomsrätten var helig och borgarklassen innehade den politiska
makten så gott som oinskränkt. Den regim
som mer allmänt kallas nyliberal, men som
Piketty vill kalla ”nyproprietär”, dominerade
sedan 1980-talet.
Såväl höger- som vänsterpartier anammade grundsatser från 1800-talet. Monetarism motsvarade guldmyntfoten; Washington-konsensus imperialismen; den tredje industriella revolutionen (datorisering och mobilen) påminde om den andra (elektrifiering
och telefonen). Frihandel, fri kapitalrörlighet
och marknadstänkande dominerade som de
gjorde ett sekel tidigare.
Men sekelskiftet inleddes med ett åskmuller. I mars 2000 sprack IT-bubblan. Börskursras och konkurser drabbade de upphaussade dotcom-bolagen – kronan på ”den nya
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ekonomin”. Enron-skandalen följde i oktober
2001, men därförinnan hade World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan raserats av islamister. Nya börsras, hårda antiterrorlagar och invasionerna av Afghanistan och Irak skakade tron
på den nyvunna världsordningen. Finanskrisen
2007–10, eurokrisen 2009–15, Donald Trumps
valseger och brexit-omröstningen 2016, liksom
coronakrisen 2020, intensifierade diskussionen
om den globala kapitalismens framtid.
Artikeln beskriver två onda spiraler. Den första är en makroekonomisk spiral, i vilken en allt
ojämnare inkomstfördelning leder till en allt farligare kreditexpansion, som i sin tur ökar inkomst- och förmögenhetsskillnaderna. Den andra är en globalekologisk spiral. Kampen om
kontrollen över resurserna i en redan överutnyttjad värld, och vad jag kallat det ekologiska ojämna utbytet, skapar såväl internationalisering som
nationalisering av kapitalet. De två spiralerna
berör och förstärker varandra.

Växande inkomst- och
förmögenhetsklyftor
De gångna decennierna har präglats av delvis
nya makroekonomiska symptom. En allt ojämnare fördelning av inkomster och förmögenheter; en ökning av kapitalinkomsternas andel på
bekostnad av löneinkomsterna; en svag realekonomisk tillväxt; en tendens till underkonsumtion
och överackumulation; en kreditexpansion som
rentav lett till negativa räntor; onormala prisstegringar på aktier och fastigheter.

”Ju ojämnare inkomstfördelning
desto mer snedvriden och svagare
blir konsumtionsefterfrågan och
tillväxten.”
Det är uppenbart att symptomen hänger samman och bildar en ond spiral. Ju ojämnare inkomstfördelning desto mer snedvriden och svagare blir konsumtionsefterfrågan och tillväxten.
Kreditexpansionen krävs för att upprätthålla totalefterfrågan, och matar – och matas av – de sti24
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gande tillgångspriserna. Stegrade bostadskostnader drabbar i sin tur låg- och medelinkomsttagarnas köpkraft.
Thomas Piketty inleder sitt nya tusensidorsverk med att konstatera:
Indeed, socioeconomic inequality has increased in all regions of the world since the
1980s. In some cases it has become so extreme that it is difficult to justify in terms
of the general interest. 1)
Matti Tuomala har för Finlands del visat hur inkomst- och förmögenhetsskillnaderna utvecklats sedan medlet av 1990-talet. I synnerhet kapitalinkomsternas andel av totalinkomsterna har
vuxit, samtidigt som beskattningen av kapitalvinster lindrats betydligt. 2)
I sina studier av inkomstfördelningen använder sig Piketty oftast av hur stor andel av totalinkomsten som tillfallit den rikaste tiondedelen
(eller hundradedelen) och hur stor andel den
fattigaste hälften fått. Ett liknande lättbegripligt
mått på inkomstojämlikhet är Palmaindexet. Hur
stor andel av nationalinkomsten har den rikaste tiondedelen av befolkningen i förhållande till
de fattigaste fyra tiondedelarna sammantaget?
Om den rikaste decilen har 30 procent av alla inkomster och de fyra fattigaste decilerna 20
procent, blir Palmaindexet 1,5. De som tillhör de
lägsta fyra decilerna har en inkomst som klart
understiger medianen och saknar nettoförmögenhet att falla tillbaka på. Decilen med de högsta inkomsterna har i allmänhet betydligt över
hälften av landets förmögenheter.
För att belysa utvecklingen beräknade jag
Palmaindexet för Finland, Sverige och USA,
med hjälp av de inkomstandelsdata som finns i
Världsbankens World Development Indicators.
För Finland fanns data för ett antal år mellan
1987 och 2017. Mellan dessa år steg Palmaindexet från 0,74 till 0,98. För Sverige fanns den
äldsta uppgiften för 1981. Då var Palmaindexet 0,73. 2017 hade det nått värdet 1,00. Trots
att inkomstskillnaderna i Sverige och Finland
har vuxit märkbart, hör de fortfarande till de
länder i världen som är jämlikast, i synnerhet
om man också beaktar tillgången till offentliga tjänster.
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I USA har Palmaindexet ökat mycket snabbt:
1979 var det 1,37 och 1991 var siffran 1,67. 2000
var indexet 1,92 och 2016 var det 1,98. Löneandelen av inkomsterna minskade från 67 procent
i slutet av 1960-talet till 60 procent 2015. 3)

Underkonsumtion och
sekulär stagnation
Den skevare inkomstfördelningen påverkar sammansättningen av efterfrågan. Underklassen
spenderar sina inkomster på nödvändiga konsumtionsvaror och enkla nöjen. Överklassens
konsumtion är givetvis betydligt större, men en
betydande del av inkomsterna sparas och investeras i olika reala eller finansiella tillgångar. Om
Palmaindexet ökar betyder det att den totala efterfrågan på konsumtionsvaror stiger långsammare än inkomsterna, medan efterfrågan på olika reala och monetära tillgångar växer.
Sekulär stagnation – en mycket långsam eko-

nomisk tillväxt – kan bero på en kronisk efterfrågebrist. Ju större andel av inkomsterna som
tillfaller en begränsad del av befolkningen desto
långsammare växer den privata konsumtionen.
Det i sin tur leder till att realinvesteringarna avtar och att arbetslösheten växer. Omvandlingstrycket på industrin minskar då företagen inte
längre pressas av lönestegringar.
Den idag mest kända företrädaren för tesen
om sekulär stagnation är intressant nog Larry Summers. Han var ledande nationalekonom
under Clinton- och Obama-administrationerna och utsågs nyligen till ekonomisk rådgivare för Joe Bidens presidentvalskampanj. Så här
uttryckte han sig i en intervju för Wall Street
Journal 2017:
There is some evidence related to hysteresis for what I called a Reverse Say’s Law –
lack of demand creates its own lack of suppEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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ly down the road in terms of productivity
growth. … Some people would say it’s really all the supply side, and you’re all about
the demand side. We’ve had a big productivity slowdown and isn’t that the right thing
for you to think about, and I think there’s
obviously something to that. The point I’d
make about that is that, in general, we have a way of telling the difference between
supply shocks and demand shocks, which is
that supply shocks raise prices and demand
shocks lower prices. The general tendency
to low inflation coincident with low quantity guides you a little more towards the demand-shock view therefore then the supplyshock view. 4)
I likhet med tidigare underkonsumtionsteoretiker föreslår Summers en ökning av de offentliga
investeringarna för att övervinna stagnationen.
Han är dock mycket försiktig ifråga om att genomföra en inkomst- och förmögenhetsomfördelning för att stimulera realekonomin.

Skuldexplosion räddningen?
I synnerhet marxistiska teoretiker har försökt
analysera varför den utvägen varit svår att genomdriva och varför staten har sett sig tvungen att tillgripa andra metoder. Kretsen kring
Monthly Review Press har utmärkt sig genom att
framhålla hur kapitalismen kännetecknas av allt
större inkomstskillnader, underkonsumtion och
stagnation. I Monopoly Capital undersökte Paul
A. Baran och Paul M. Sweezy varför storbolagen
inte lät den offentliga sektorn expandera eller genomföra inkomstutjämningar trots att skriande
välfärdsbehov skulle ha krävt det.
Analysen följdes upp av Sweezy och Harry
Magdoff i boken Stagnation and the Financial
Explosion (1987). Författarna var antagligen de
första som framhöll följderna av att man försökte övervinna stagnationen i realekonomin
genom att använda sig av en skuldexplosion.
John Bellamy Foster och Fred Magdoff byggde vidare på temat i The Great Financial Crisis (2009).
En av graferna i Pikettys Capital and Ideology är The fall of public property, 1978–2018
(s. 607). Den visar den offentliga sektorns andel
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av nettoförmögenheten. Från att ha varit 15–30
procent i USA, Japan, Tyskland, Frankrike och
Storbritannien i början av perioden, sjönk den
nära nollstrecket och blev negativ i USA och
Storbritannien på 2010-talet.
En nationalekonom tillhörande den österrikiska skolan, George Reisman, har studerat kreditexpansionen i USA, och intresserat sig för hur
förhållandet mellan utbudet av pengar, den monetära basen, och bankernas egna penningreserver förändrats. Från 1994 till 2007 fördubblades penningutbudet, samtidigt som bankernas
reserver sjönk med en tredjedel. Upphaussningen av tillgångspriserna såg Reisman som en direkt följd av centralbankens politik.
The Economist har fortlöpande rapporterat de
olika sätt som kreditexpansionen och överackumulationen har kommit till uttryck på. Tidningen framhöll till exempel att den låga inflationen
och nollräntorna innebar att Milton Friedmans
monetarism – enligt vilken inflationen är ett monetärt fenomen – måste överges.
I mars 2020 riktades oron mot “oceanen av
bolagsskulder”, totalt 74 biljoner dollar. Två
tredjedelar av de amerikanska icke-finansiella
företagens obligationer var rankade som ”junk”
eller ”BBB”, det vill säga nästan skräp. 5) I april
belystes privatkapitalbolag och hedgefonder. Båda har fördubblat värdet av de tillgångar de förvaltar sedan finanskrisen. Detta trots att vanliga indexfonder gett en lika god avkastning med
beaktande av deras betydligt lägre skötselavgifter. 6)
Om man skulle använda de principer som
man tidigare har använt för att med hjälp av inflationstakten och tillväxtgapet beräkna en passande räntenivå, så skulle man få orimliga resultat: -3 procent i USA för 2014 och -6,5 procent i
Storbritannien för 2013.
Med en ekonomi med växande risker ställer
kapitalplacerarna högre avkastningskrav på sina investeringar. Det är de mest förmögna och
största fondförvaltarna som förmår bära de risker som osäkerheten medför. Deras vinster växer därför snabbare än genomsnittet och betydligt snabbare än medelinkomsterna. Ojämlikheten till fördel för de allra rikaste ökar därför efter hand. Den onda makroekonomiska spiralen
förvärras.

Ojämnt utbyte i ett krympande
ekologiskt utrymme
Även om den makroekonomiska spiralen kan
innebära att kapitalismen tvingas på reträtt, är
den ändå bara en höststorm i förhållande till
den orkan som det krympande ekologiska utrymmet utsätter det kapitalistiska världssystemet för. Med krympande ekologiskt utrymme
förstås såväl mänsklighetens ökade förbrukning
av förnybar biokapacitet, som av mineraler och
fossila förråd. Antropocenepoken, som började
i och med industrialismen, och ”den stora accelerationen”, som tog vid efter andra världskriget, påverkar jordens ekosystem och klimat så
dramatiskt att frågan om kapitalismens och nationalstatssystemets roll och framtid ställts på
sin spets.

”Även om den makroekonomiska
spiralen kan innebära att kapitalismen
tvingas på reträtt, är den ändå bara en
höststorm i förhållande till den orkan
som det krympande ekologiska utrymmet utsätter det kapitalistiska
världssystemet för.”
Kapitalismen har från sin begynnelse varit
världsekonomisk; inte begränsad till enskilda
nationer, som på något sätt ”öppnat” sig för varandra. Inom denna kapitalistiska världsekonomi har olika nationalstater formats i syfte att dra
största möjliga nytta av de möjligheter till berikande som kapitalismen öppnat. Nederländernas förenade provinser, Storbritanniens förenade kungadöme och Amerikas förenta stater har
i tur och ordning innehaft den ledande rollen i
det kapitalistiska världssystemet.
Sedan merkantilismen och kolonialismen har
det rått ett ojämnt utbyte mellan centrum och
periferi. Det ojämna utbytet har antagit flera olika former, men ett genomgående särmärke har
varit ett ekologiskt utnyttjande av periferin. Redan för merkantilisterna gällde det att importe-

ra ”matter” – råvaror och metaller – och exportera förädlade produkter som utvecklade nationens ”arts” och ”industry”.
Jag har indelat det ekologiska ojämna utbytet i tre olika varianter: ”disjunktivt ekologiskt
utbyte”, ”icke-ekvivalent ekologiskt utbyte” och
”ekologiskt ohållbart ojämnt utbyte”. 7)
1. Disjunktivt ekologiskt utbyte innebär
att det råvaruexporterande landets utveckling snedvrids och blir beroende av utvecklingen i centrum. I den ekonomiska
litteraturen hänvisas till bland annat ”resursförbannelsen”. Inom världssystemteorin spelar ojämnt utbyte en central roll
både för att skapa och upprätthålla hierarkin
mellan kärnländer, semiperifera och perifera länder. 8)
2. Icke-ekvivalent ekologiskt utbyte innebär en kontinuerlig nettoexport från ett
land (eller region) till ett annat av en ekologiskt betydelsefull storhet, som material,
biokapacitet, energi eller föroreningar. 9)
3. Ekologiskt ohållbart ojämnt utbyte innebär att ett land som redan överförbrukar sina naturresurser eller sina avfallssänkor,
trots detta fortsätter att vara nettoexportör
av naturtillgångar eller avfallsintensiva
produkter och tjänster. Ett land kan minska den ekologiska ohållbarheten genom att
vara nettoimportör av produkter och tjänster mätt i till exempel ekologiska fotavtryck. 10)
När det ekologiska utrymmet krymper växer rivaliteten mellan såväl stater som storföretag.
Kampen om jordens resurser och sänkor intensifieras och risken för att de enskilda ländernas
satsningar på just sin ”internationella konkurrenskraft” leder till konflikter blir allt större. Det
krävs mer och mer resurser för att inte förlora
landets eller företagets position inom den hierarkiska världsekonomin.
Rivaliteten mellan nationerna tar sig uttryck
i en kamp om kapitalplaceringar, intellektuella äganderätter och högt utbildad arbetskraft.
Beskattningen på kapitalinkomster, äganderätEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020
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ter och de högsta lönerna mildras, medan arbetsvillkoren för mellan- och låginkomsttagare
pressas. Det krympande ekologiska utrymmet
kopplas till den makroekonomiska onda spiralen. Den ekonomiska tillväxten blir oekonomisk
när de sociala och ekologiska kostnaderna överstiger fördelarna.

Kapitalism och nerväxt
Nerväxt är, först och främst, en kritik av den ekonomiska tillväxtens ekologiska konsekvenser.
För att mänskligheten inte ska förstöra planetens livsuppehållande system måste den
globala ekonomin sakta ner. Vi måste utvinna, producera och konsumera mindre, och vi
måste göra allt annorlunda. Tillväxtekonomier kollapsar utan tillväxt. För att kunna
blomstra utan tillväxt måste vi upprätta ett
radikalt annorlunda ekonomiskt system och
levnadssätt. 11)
Giorgos Kallis presenterar en nerväxtvision och
en ”samevolutionär” process av flera aktivitetssfärer som förstärker varandra, och som kan
leda till en radikal förändring. Men han stöter
på många hinder. Framför allt kapitalismen. Han
använder därför ett kapitel åt frågan ”Är nerväxt
förenligt med kapitalism?”. Det svar han ger är
att kapitalism kan vara förenligt med nerväxt på
ett abstrakt plan, men inte i den reellt existerande kapitalismen.
Frågan blir därför om man kan skapa tillräckligt starka institutioner, som förmår inbädda,
omforma och uttunna kapitalismen, så att social och ekologisk hållbarhet kan säkras. Kan kapitalismen anpassas till nya värderingar och program, som till exempel Green New Deal? Ryms
den inom den donut som Kate Raworth, utgående från grundläggande mänskliga behov och planetära gränser, skisserar i boken Donutekonomi.
12) Måste inte i så fall ”tillväxt” och ”välstånd”
omdefinieras, så som Tim Jackson gjorde i boken Välfärd utan tillväxt? 13)
En radikal reform som har framförts med allt
större kraft är en ovillkorlig basinkomst, till exempel i form av en negativ inkomstskatt eller en
social dividend. Många ser basinkomsten som
ett sätt att ”rädda” kapitalismen genom att göra
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den mänskligare och mer rättvis, och om möjligt
mindre beroende av fortsatt ekonomisk tillväxt
eftersom arbetslöshetsproblemet skulle ändra karaktär. Klasskonflikterna skulle inte längre likna dem som varit karakteristiska för kapitalismen.
Om basinkomsten finansierades med hjälp av
resurs-, konsumtions- och förmögenhetsskatter
innebär också det betydande förändringar i kapitalets expansionsmöjligheter.

Från finanskris till en ny ekonomisk
världsordning
Den makroekonomiska onda spiralen är spänd
till bristningsgränsen. Klimatkrisen är redan här
och kommer att förvärras under 2020-talet och
därefter. Jag ska ändå skissera ett optimistiskt
scenario som inte är helt verklighetsfrämmande.
Skuldnivåerna och obalanserna i världsekonomin är så stora och de ekonomiska utsikterna
så osäkra att en ny krasch kan inträffa när som
helst. Är det kommersiella fastigheter som visar
sig vara övervärderade? Kan försäkringsbolagen
värdera effekterna av klimatkrisen rätt? Vad sker
med de förmögenheter och statsfinanser som baserar sig på oljeutvinningen?

”Skuldnivåerna och obalanserna i världsekonomin är så stora och de ekonomiska utsikterna så osäkra att en ny krasch
kan inträffa när som helst.”
En finanskris drabbar kärnan i det kapitalistiska systemet, de globala finanscentren i New
York, London, Tokyo, Singapore, Hong Kong,
Shanghai och ett dussin andra städer. De är inflätade i ett nätverk som sträcker sig över hela
världen. En kris i ett centrum drar snabbt med
sig de andra. Enskilda länder kan inte hantera en
global finanskris. Det krävs att åtminstone USA,
Kina, Japan och EU samarbetar.
En förutsättning för ett lyckat samarbete är en
virtuell världsvaluta och ett nytt internationellt
clearings- och betalningssystem, som USA inte
längre dominerar ensidigt. Keynes plan att infö-

ra en världsvaluta och att skapa en clearingsprocedur som bestraffade länder med kroniska exportöverskott, kunde vara en utgångspunkt för
förhandlingarna om ett nytt valutasystem.
En annan idé som samtidigt kunde förverkligas är James Tobins transaktionsskatt för att
stävja valutakursspekulationer. Om man lyckas med det är det kanske också möjligt att komma överens om hur transnationella företag skall
beskattas och hur skattekonkurrensen länderna
emellan ska tyglas. Som kronan på verket kunde man gå in för ett antal globala skatter och regelverk för att skydda och förbättra de globala
allmänningarna.
Demokrati har varit förknippad med suveräna nationalstater, och nationalstaternas suveränitet har varit beroende av deras möjligheter att kontrollera kapital-, varu- och människoströmmarna över landets gränser. Djup ekonomisk integration och världsekonomins liberalisering har begränsat den nationella suveräniteten och minskat utrymmet för nationella
särlösningar. Det har lagt band på demokratin
och skapat grogrund för nationalistiska strömningar och partier.

”Djup ekonomisk integration och världsekonomins liberalisering har begränsat
den nationella suveräniteten och minskat
utrymmet för nationella särlösningar.”
Dani Rodrik har analyserat vad han kallar den
globala ekonomins politiska trilemma. Är djup
ekonomisk integration, nationell suveränitet och
demokrati möjliga att förena? Hans svar är nekande. Vi kan bara välja två av dem samtidigt.
För att kunna ha demokrati och djup ekonomisk integration måste demokratin göras övernationell eller global. Den efterkrigstida Bretton
Woods-ordningen, med bland annat möjligheter för länderna att kontrollera kapitalrörelserna, möjliggjorde kombinationen av suveränitet
och demokrati. Under den nyliberala Washington-konsensusepoken minskade det demokra-

tiska spelrummet. Rodrik uttryckte en skepsis
mot möjligheten att uppnå en global demokratisk ordning, och vände sig därför mot den, enligt honom, för långt gångna globaliseringen. 14)
Tyvärr beaktade Rodrik inte det krympande
ekologiska utrymmet. Om han gjort det skulle
trilemmat ha antagit andra ödesdigra drag. Kampen om det ekologiska utrymmet skärper ju rivaliteten mellan länderna, vilket tenderar att fördjupa den globala allmänningens tragedi. Om
Rodrik hade sett att det globala överutnyttjandet
av naturens resurser är så olycksbådande, kunde
han ha kommit till att global demokrati är den
enda demokratiska optionen – och därför inte så
verklighetsfrämmande som han föreställde sig.

Fotnoter
1) Piketty, Thomas (2020) Capital and Ideology, Harvard
University Press s. 1–2
2) Tuomola, Matti (2019) Markkinat, valtio & eriarvoisuus.
Vastapaino
3) The Economist, November 30th, 2019, p. 21
4) https://www.brookings.edu/articles/secular-stagnation-even-truer-today-larry-summers-says/
5) The Economist, March 14th, 2020, p. 57
6) The Economist, April 25th, 2020, p. 61
7) Andersson, Jan Otto (2019) Ecological Unequal Exchange. In Immanuel Ness, Zak Cope (eds.) The Palgrave
Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91206-6_27-2
8) Bunker, Stephen G. (1985) Underdeveloping the Amazon. Extraction, Unequal Exchange, and the Failure of the
Modern State. Jorgenson, Andrew K. (2016) Environment,
Development, and Ecologically Unequal Exchange. Sustainability 2016, 8(3)
9) Rice, James (2007) Ecological Unequal Exchange:
International Trade and Uneven Utilization of Environmental Space in the World System. Social Forces, Volume 85, Issue 3, pp. 1369–1392, https://doi.org/10.1353/
sof.2007.0054
10) Andersson, Jan Otto and Mattias Lindroth (2001)
Ecologically unsustainable trade. Ecological Economics,
vol. 37, issue 1, 113–122, Andersson, Jan Otto (2010) International Trade in a Full and Unequal World. In Hornborg, Alf and Andrew K. Jorgensen (eds) (2010) International Trade and Environmental Justice. Toward a Global Political Ecology. Nova Science Publishers, New York.
p. 113–126
11) Kallis, Giorgos (2018) Nerväxt, Bokförlaget Daidalos,
s. 13–14
12) Förlaget Daidalos 2018
13) Ordfront förlag 2009)
14) Rodrik, Dani (2011) The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. New York
and London: W.W. Norton

Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2020

29

