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Euroopassa heikohkot talousnäkymät 
jatkuvat. Suomessa talouspakkanen ei 
tunnu hellittävän ja Suomen kilpailu-
kyky on joidenkin asiantuntijoiden mu-
kaan surkea. Geopoliittinen asetelma 
on erittäin jännittynyt. Venäjä ei suostu 
tanssimaan Yhdysvaltojen pillin mukaan. 
Tuloerot kasvanevat entisestään samoin 
kuin omaisuuserot. Ilmassa leijuu epä-
varmuutta ja suoranaista pelkoa.

Gaudeamus ja Vastapaino julkaisivat 
ehkäpä oikea-aikaisesti suomennoksen 
vuonna 2013 ilmestyneestä kirjasta ”Does 
Capital Have a Future?”. Teoksen on kir-
joittanut sosiologiataustainen kvintetti. 
Kaikki ovat alallaan arvostettuja pro-
fessoreita ja syntyjään amerikkalaisia 
lukuun ottamatta Derluguiania, joka on 
syntynyt Neuvostoliitossa.

Kirja on jaettu niin, että jokaisella kir-
joittajalla on yhteisen johdannon jälkeen 
oma kappaleensa, jonka jälkeen kirja 
päätetään yhteisesti kirjoitettuun lop-

pupuheenvuoroon. Johdannon mukaan 
kirjan tarkoitus on synnyttää keskustelua 
ja pohdintaa yhteiskunnan mahdollisis-
ta kehityssuunnista. Kirjoittajat kokevat 
tämän tärkeäksi, koska ovat yhtä mieltä 
siitä, että ”tulevina vuosikymmeninä glo-
baalin poliittisen talouden tutut muodos-
telmat muuttuvat väistämättä merkittä-
vällä, joskaan ei aina ilmeisellä tavalla”. 
Kirjoittajat toteavat johdannossa, että 
he vastaavat vain omista mielipiteis-
tään, koska eivät ole kirjan kaikilta osin 
yhtä mieltä. Tarkoitus on, että kirjassa 
keskustellaan esitettyjen mielipiteiden 
välillä.

Wallerstein on tunnettu kapitalismin 
kritisoija. Sosiologit tuntevat hänet ken-
ties paremmin 1970-luvun maailman-
järjestelmäteoriasta, jonka pohjalta hän 
kirjassa esitetyn analyysinsakin tekee. 
Wallerstein hahmottaa mahdollista ka-
pitalistisen järjestelmän murentumista 
uudemman valtajärjestelmän tieltä. Va-
litettavasti kirjoittaja ei vaivaudu liiem-
min perustelemaan väitteitään eikä liioin 
viittaa mihinkään mahdollisiin lähteisiin. 
Perustelujen puuttuessa teoretisointikin 
alkaa muistuttaa enemmän kollegoiden 
kanssa viskilasin äärellä tehtyä tulevai-
suuden ”valistuksellista” hahmottamista 
kuin vakavasti otettavaa tiedettä. 

Wallersteinin osuuteen nähden Collin-
sin osuus on selkeämpi. Siinä keskitytään 
yhteen ongelmaan, koneiden työvoimaa 
syrjäyttävään vaikutukseen. Lopputule-
ma on suurin piirtein sama kuin Wallers-
teinilla: kapitalistinen järjestelmä tulee 
häviämään uudemman sosialistisemman 
yhteiskuntajärjestelmän tieltä – jos hy-
vin käy.

Kirjan kolmas osuus on Mannin. Se on 
tässä kohtaa virkistävää luettavaa. Mann 
perustelee väitteensä ja tekee tarvittavat 
viittaukset. Tässä kohdin kirja alkaa myös 
keskustella muiden kirjoittajien kanssa. 
Mann suhtautuu hyvin kriittisesti varsin-
kin Wallersteinin esittämiin Kondratjef-
fin sykleihin ja hegemoniasykleihin. Hän 

esittää oman käsityksensä, jossa yhteis-
kunnat muuttuvat neljän eri verkostoi-
tuneen voiman vaikutuksesta. Nämä ovat 
ideologinen, poliittinen, sotilaallinen ja 
taloudellinen voima. 

Mannin ja Derluguian osuudet ovat 
kirjan antoisimmat. Niin kuin Mann 
myös Derluguian kirjoittaa perustellen ja 
uskottavasti. Derluguianin osuus koskee 
Neuvostoliiton kehitystä ja luhistumista. 
Tässä vaiheessa kirjan sisäinen keskus-
telu kuitenkin taas loppuu – paitsi siltä 
osin, että Derluguian muistaa aika ajoin 
mainita, kuinka Wallerstein ja Collins 
osasivat aikanaan ennustaa Neuvosto-
liiton romahduksen. 

Calhoun osuus on kirjan diplomaatti-
sin. Se käsittelee lähinnä jo aiemmin esil-
le tulleita asioita, joskin Calhoun arvioi, 
että kapitalistinen järjestelmä häviää, jos 
häviää, ennemmin hitaasti kuin romah-
taen. Calhoun osuus on toki painavaa 
pohdiskelua yhteiskuntien tilasta, mutta 
siinä missä Wallerstein, Collins, Mann ja 
Derluguian toivat keskusteluun aidosti 
uuden näkökulman, Calhoun ennemmin-
kin täydentää näitä.

Kirjan ansioksi on luettava pyrkimys 
hahmottaa tulevaisuuden näkymiä poik-
keuksellisen kauaskantoisesti. Se haastaa 
lukijan ajattelemaan yhteiskunnallisia 
rakenteita ja syy-seuraussuhteita. Kir-
ja ei kuitenkaan täysin täytä odotuksia, 
vaikka kritisoi paikoin uskottavasti Yh-
dysvaltojen hegemoniaa ja esittelee mo-
nipuolisesti keskeisiä yhteiskunnallisia 
ongelmia. Nämä ongelmat ovat kuiten-
kin ajankohtaisuudessaan jo entuudes-
taan tunnettuja ja näiden pohjalta tehdyt 
ennustukset muistuttavat enimmäkseen 
valistunutta arvailua. Esimerkiksi Wal-
lerstein esittää todennäköisyyden, että 
meillä on 50 prosentin mahdollisuus 
saada maailmanjärjestelmä, jonka halu-
amme. Kaikkiaan kirja toimii kuitenkin 
tietynlaisena kannanottona, keskustelun 
herättäjänä ja ennen kaikkea kapitalis-
min kritiikkinä.


