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Yhdysvaltain taloutta jo yli viiden vuoden 
ajan kurittanut finanssikriisi on lisännyt 
amerikkalaisten tietoisuutta siitä, että 
heidän maansa ei enää kykene sanelemaan 
tahtoaan koko maailmalle. Perikadon pe-
lätään uhkaavan, jos kiinalaiset lakkaavat 
vippaamasta. Alasdair Robertsin mielestä 
amerikkalaisten on syytä varautua tulevai-
suuteen perehtymällä historiaansa. Hän 
kertoo tiiviissä kirjassaan, miten Yhdysval-
lat syöksyi ensimmäiseen järjestelmäkrii-
siksi kärjistyneeseen lamaansa. Eurokriisin 
vuoksi tarinaan kannattanee tutustua myös 
Atlantin tällä puolen.

Bostonissa toimivan SuÇolkin yliopiston 
professori Roberts ei ole taloustieteilijä eikä 
historioitsija vaan politologi. Aiemmissa kir-
joissaan hän ei ole kaivellut menneisyyttä 
vaan tutkinut valtioiden sopeutumisesta ny-
kyiseen maapalloistumiseen. Yhdysvallat oli 
edennyt 1830-luvun lopulla maailmantalou-
dessa vasta lupaavan nousukkaan asemaan. 
Britannia piti silloisessa maailmassa hege-
moniaa niin taloudessa kuin politiikassakin. 
Yhdysvallat oli kahdesti kyennyt pitämään 
sodassa puoliaan Britanniaa vastaan, mut-
ta taloudellisesti amerikkalaiset olivat yhä 
vahvasti sidoksissa entiseen emämaahansa.

Lontoolaiset pääomapiirit löysivät Atlan-
tin takaa mainiota tuottoa lupaavia sijoitus-
kohteita. Viljelysmaahan ja tontteihin teh-
tiin Yhdysvalloissa valtavia investointeja, 
joiden kannattavuus näytti hintojen alati 
kiihtyvän nousun vuoksi taatulta. Etelään 
raivattiin yhä uusia puuvillaplantaaseja, 
pohjoisessa rakennettiin kanavia ja rauta-
teitä. Jopa ihannekaupunkien pystyttäjät 
saivat helposti suuria luottoja vaikka esitti-
vät vakuudeksi vain taiteilijalla teettämiään 
kuvia korpeen kaavoitetun asutuskeskuk-
sen tulevasta loistosta.

Yrittäjien lisäksi myös julkinen valta 
erehtyi ottamaan liikaa luottoa. Liittoval-
tion hallitus joutui tyytymään yövartijaval-
tion osaan, mutta osavaltioiden hallitukset 
ryhtyivät hyvin aktiivisesti rakentamaan 
infrastruktuureja. Tähän ei katsottu tar-
vittavan äänestäjien vihaamia veroja, sillä 
varat saatiin helposti kokoon laskemalla 
liikkeeseen osavaltion obligaatioita.

Washingtonissa ymmärrettiin yleinen vel-
kaantuminen vaaralliseksi mutta sen torju-
miseen käytettiin vääriä keinoja. Presidentti 
Andrew Jackson oli jo ennen ylikuumene-
mista lakkauttanut Yhdysvaltain keskus-
pankin. Hänen demokraattihallituksensa 
ryhtyi kesällä 1836 rajoittamaan yksityisten 
rahalaitosten liikkeeseen laskemien setelien 
käyttöä ja suurpankkien osuutta liittovaltion 
maksuliikenteestä.

Roberts korostaa, että näiden toimien 
tärkein vaikutus tuntui Lontoossa. Britan-
niassa keskuspankki ja sijoittajat alkoivat 
epäillä amerikkalaisten velanhoitokykyä ja 
pistivät luottohanat kiinni. Keväällä 1837 
Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmä romahti. 
Tallettajat ryntäsivät nostamaan rahansa 
pankeista, joista useimmat menivät nurin. 
Yhdysvaltain 26 osavaltiosta kahdeksan 
menetti kyvyn hoitaa velkojaan. Suuttumus 
Euroopassa oli suurta, ja kansainväliset ra-
hoitusmarkkinat sulkeutuivat amerikkalai-
silta vuosien ajaksi.

Kansantaloustiede oli vielä lapsenken-
gissä ja kaikkitietävien ekonomistien her-
rarotu jalostamatta. Kukaan ei osannut 

kertoa, miten asiat saataisiin taas kuntoon. 
Liittovaltion hallitusta kehotettiin vastaa-
maan osavaltioiden veloista, mutta demo-
kraattienemmistöinen senaatti pani sulun 
tämmöisille hankkeille. Niiden näet katsot-
tiin hyödyttävän vain ulkomaisia pankkeja.

Robertsin varsinainen aihe on yhteiskun-
nallinen levottomuus, joka kärjistyi sisällis-
sotaa muistuttavaksi. Työpaikoista käytiin 
vuosien ajan yhä katkerampaa kamppai-
lua. Philadelphiassa mellakoitiin moneen 
otteeseen niin rajusti, että Pennsylvanian 
miliisi avasi hädissään tykkitulen. Rhode 
Islandissa kehittyi tilanne, jota tieteellinen 
(lue: yliopistomarxilaisten 1970-luvulla 
kehittämä) vallankumousteoria nimittää 
kaksoisvallaksi. Taantumuksellisen har-
vainvallan haastajat loivat kilpailevan val-
tiokoneiston, ja kumpikin osapuoli tarttui 
aseisiin. Liittovaltio tuli viime tingassa 
vanhan järjestelmän avuksi.

Lopulta laman kymmenentenä vuonna 
turvauduttiin vanhaan hyvään konstiin: 
ruvettiin sotimaan naapurimaata vas-
taan. Amerikkalaiset kokivat Britannian 
pahimmaksi uhkaajakseen mutta tiesivät 
imperiumin iskevän takaisin tuhoisin voi-
min. Niinpä ei hyökätty Kanadaan vaan 
Meksikoon. Työläästi saatu voitto palautti 
amerikkalaisten uskon maansa poliittiseen 
järjestelmään.

Yhdysvaltain talous alkoi kohentua, 
koska katovuosien koettelemat Euroopan 
maat joutuivat ostamaan suuria määriä 
amerikkalaisia maataloustuotteita. So-
timinen oli kuitenkin käynyt kalliiksi, ja 
saaliiksi saadut valtavat alueet vaikuttivat 
enimmältään joutomaalta. Yhdysvallat olisi 
joutunut entistä pahempaan ahdinkoon, jos 
amerikkalaiset velkapaperit eivät olisi ru-
venneet taas kelpaamaan eurooppalaisille 
sijoittajille. Niille ilmoittautui runsaasti os-
tajia vallankin sen jälkeen, kun Meksikolta 
vallatusta Kaliforniasta löydettiin kultaa ja 
runsaasti muitakin arvokkaita maa-ainek-
sia. Yhdysvallat ei vielä suinkaan ylennyt 
talousmahdiksi mutta pääsi sentään pois 
kehitysmaiden joukosta.




