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Argentiina oli 1900-luvun alussa yksi maailman korkeatuloisimmista ja vauraimmista valtioista, ja 

erottui selkeästi naapurimaistaan. Vuoden 1913 jälkeen Argentiina ei enää pysynyt mukana 

kehittyneiden valtioiden kasvuvauhdissa, eikä sittemmin ole pystynyt nousemaan enää takaisin 

entiselle tasolleen. 

 

Tässä tutkielmassa pohditaan politiikan, kulttuurin ja aatteellisten muutosten vaikutuksia Argentiinan 

talouskehitykseen. Tutkielman teoreettisessa osassa sovelletaan Prescottin ja Fitzgeraldin (2002) 

versiota neoklassisesta kasvumallista tasapainoisen kasvun kilpailutasapainon löytämiseksi. Malli 

toimii yllättävän hyvin Argentiinan taloudessa.  Kokonaistuottavuuden vaihtelu selittää tuotantoa, 

väkilukua, kulutusta, investointeja ja pääoman ja bruttokansantuotteeseen suhdetta.  

 

Argentiinan kokonaistuottavuuden kasvuvauhti on ollut heikkoa 1900-luvulla. Poliittisia syitä ovat 

hallintojärjestelmän epävakaisuus, poliittisen järjestelmän heikkous, korruptoituneisuus, 

protektionsmi, valtion kulutus ja interventionismi. Kulttuurisina syinä ovat, osaksi Perónin 

aiheuttamina, yhteiskunnan jakautuminen, hallituksen ja laillisuusperiaatteiden halveksunta ja jatkuva 

väkivallan uhka. Nationalismi, militarismi ja populismi ovat myös heikentäneet uskoa hallitukseen ja 

demokratian mahdollisuuksia. Vaikka Argentiina pysyi maailmansotien aikana puolueettomana, sen 

institutionaalinen järjestelmä oli niin heikko, että ulkoiset sokit vaikuttivat voimakkaasti Argentiinan 

talouteen. 
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1 JOHDANTO 

Argentiina oli yksi maailman vauraimmista valtioista 1900-luvun alussa. Se ylsi 

maailman viiden korkeatuloisimman valtion joukkoon ja erottui selkeästi köyhistä 

naapurimaistaan. Argentiinan uskottiin tulevaisuudessa olevan yksi kehittyneistä 

valtioista ja pysyvän Yhdysvaltojen tasolla. Vuoden 1913 jälkeen Argentiina ei enää 

pysynyt mukana muiden kehittyneiden valtioiden kasvuvauhdissa ja talous alkoi 

taantua. (della Paloera & Taylor 2003.) Argentiina ei ole kyennyt nostamaan 

talouttaan enää menneiden vuosien tasolle eikä tulevaisuuskaan vaikuta kovin 

valoisalta. 

Argentiinan taloushistoriaa on vaikea verrata muihin maihin. Argentiina ei ole kuten 

vähemmän kehittyneet valtiot, jotka ovat aina olleet suhteellisen köyhiä eivätkä ikinä 

ole onnistuneet ylläpitämään talouskasvua. Sillä ei myöskään ole paljon yhteistä 

sellaisten valtioiden kanssa, jotka ovat olleet köyhiä ja perifeerisiä talouksia, mutta 

ovat myöhemmin saavuttaneet kehittyneen valtion aseman ja onnistuneet pitämään 

sen. (della Paloera & Taylor 2003.)  

Vuosien 1860–1910 taloudellisen kasvutrendin perusteella Argentiinan tulevaisuus 

näytti lupaavalta. Asukkaiden lisäksi ulkomaisilla sijoittajilla oli valoisa käsitys 

Argentiinan tulevaisuudesta, ja jotkut olivat jopa sitä mieltä, että Argentiina olisi 

tulevaisuudessa taloudellisesti samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa. Nykyään 

Argentiinan tulevaisuus ei näytä kovin valoisalta. Ulkomaisen ja kotimaisen 

sijoittamisen tilanne on huono, poliittinen ja yhteiskunnallinen johtajuus ontuu ja 

institutionaalinen viitekehys on jälleen tuhoutunut. (della Paloera & Gallo 2003.) 

Vuonna 1910 Argentiina oli maailman kymmeneksi varakkain valtio, ja sata vuotta 

myöhemmin Maailmanpankki arvioi Argentiinan olevan kuudeskymmenesviides, 

mikä on vain hieman parempi sija kuin Romanialla ja Gabonilla (Resico & Campbell 

2010). 

Argentiinan 1900-luvun poliittis-taloudellista historiaa on tutkittu paljon 

viimeisimpien vuosikymmenien aikana. Erityisesti tutkijoita on kiinnostanut, miksei 

Argentiina pystynyt ylläpitämään talouskasvua ja taloudellista vakautta. Tätä on 

pohdittu usein eri lähestymistavoin. Joissain tutkimuksissa on keskitytty enemmän 
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taloushistoriaan, kun puolestaan osassa tarkastellaan enemmän poliittista historiaa. 

Viimeisimpiä tutkimuksia on yhä vaikeampi kategorisoida, koska ne ovat usein 

hyvin monimutkaisia ja poikkitieteellisiä. (Horowitz 2013.) 

Argentiinan taloudellisen kehityksen muutokseen on varmasti useita eri syitä, mutta 

on otettava huomioon, ettei Argentiinaa voida tutkia kuten kehittynyttä valtiota. 

Parhaimpina vuosinaankin Argentiinan instituutiot olivat hyvin kehittymättömiä, ja 

poliittinen ympäristö epävakaa. Keskuspankki perustettiin vasta vuonna 1935 eikä 

hallitus antanut rahoituslaitosten tehdä itsenäisiä päätöksiä. Samat lähestymistavat, 

joita on käytetty esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Saksan tutkimisessa, eivät välttämättä 

ole yhtä käyttökelpoisia Argentiinaan sovellettaessa. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan pääasiallisesti poliittisen ympäristön, kulttuurin ja 

aatteellisten muutosten vaikutusta Argentiinassa. Liberalismin vaihtuminen 

nationalismiin, demokratian epäonnistuminen, diktatuurit, peronismi sekä jatkuva 

väkivaltaisuuksien ja kriisien uhka eivät ole voineet olla vaikuttamatta myös siihen 

ympäristöön, missä taloudelliset päätökset tehtiin. Politiikkapäätökset eivät 

useinkaan olleet demokraattisesti tehtyjä eivätkä yhteiskunnan edun mukaisia. 

Esimerkiksi lobbaus ja korruptio olivat hyvin yleisiä poliittisissa piireissä. 

Tässä tutkielmassa ei perehdytä Argentiinan viimeisiin vuosikymmeniin kovin 

tarkasti, sillä 1900-luvun alun jälkeisen taloudellisen kehityksen taantumisen juuret 

johtavat kauemmas. Tutkielmassa ylletään 1990-luvulle asti, kun presidentti 

Menemin hallitus pyrki muuttamaan edellisten vuosikymmenten aikana 

muodostuneita merkantilistisia toimintatapoja. 

Tutkielmassa sovelletaan Prescottin ja Fitzgeraldin (2002) versiota neoklassisesta 

kasvumallista tasapainoisen kasvun kilpailutasapainon löytämiseksi. Kyseinen malli 

toimii yllättäen hyvin Argentiinan taloudessa ja kokonaistuottavuus selittää 

tuotannon, väkiluvun, kulutuksen, investointien sekä pääoman ja 

bruttokansantuotteeseen suhteen vaihteluita.  

Toisessa luvussa tarkastellaan Argentiinaa ennen sen itsenäistymistä ja sen jälkeen 

kiinnitetään huomio itsenäistymisen jälkeisiin uudistuksiin ja niiden vaikutuksiin 

talouden kehitykseen. Kolmannessa luvussa edetään 1900-lukua kronologisesti ja 
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pohditaan aatteellisten, hallinnollisten ja kulttuuristen asioiden vaikutuksia 

Argentiinan talouskehitykseen. Sen jälkeen tarkastellaan vielä 1900-lukua 

laajemmalla perspektiivillä. Neljännessä luvussa perehdytään kasvumalliin, 

kalibroidaan parametrit, ratkaistaan kasvumalli ja analysoidaan tulokset.  
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2 TAPAHTUMAT ENNEN 1900-LUKUA 

2.1 Argentiina ennen itsenäistymistä 

Ennen itsenäistymistään Argentiina oli Espanjan siirtomaa kolmen vuosisadan ajan. 

Argentiina oli yksi köyhimmistä Espanjan hallitsemista alueista, johon vaikutti sen 

maantieteellinen sijainti. Kun Argentiina sai itsenäisyyden vuonna 1810, Argentiinan 

väkiluku oli pienempi kuin esimerkiksi Chilellä ja Bolivialla ja talous oli 

alikehittynyt verrattuna muuhun espanjankieliseen Amerikkaan. Argentiinassa oli 

Espanjan siirtomaille tyypillisiä sosiokulttuurisia piirteitä, kuten poliittinen 

absolutismi, merkantilismi, lain halveksunta, uskonnollinen yhtenäisyys, 

muukalaisviha ja yhteiskunnan kerrostuneisuus. (Hamilton 2005.) 

Vallattuaan espanjankielistä Amerikkaa, espanjalainen monarkia havaitsi, että tässä 

maanosassa se pystyisi käyttämään poliittista valtaa vapaasti, ilman että tarvitsisi 

kysellä lupaa hovilta ja läänityslaitokselta, eivätkä paikalliset asukkaat kyenneet 

estämään tätä vallankäyttöä. Absolutismia vahvisti paikallisten instituutioiden 

heikkous eikä siirtomailla espanjankielisessä Amerikassa ollut mahdollisuutta 

kehittää omaa hallintoa. (Hamilton 2005.)  Kuninkaalla oli ylin valta, joka ulottui 

maanomistuksen ja omistusoikeuksien lisäksi kaikkiin taloudellisia, poliittisiin ja 

uskonnollisiin asioihin (Haring 1972). 

Merkantilismia käytettiin välineenä, jolla saattoi hyötyä espanjankielisen Amerikan 

luonnonvaroista (Hamilton 2005). Kuningas jakoi Amerikan konkistadoreille, jotka 

uskonnon levityksen vastineena saivat käyttää paikallisia asukkaita työvoimana 

(Terán 1982). Halvan työvoiman lisäksi espanjalaisten varakkuutta lisäsivät maa-

alueet ja kaivokset. Valtiolla oli monopoli Espanjan ja espanjankielisen Amerikan 

siirtomaiden välisessä kaupassa ja se monopolisoi esimerkiksi suolan, pippurin, 

tupakan ja ruudin tuotantoa sekä myyntiä. Ulkomaankauppa oli myös valtion 

sääntelemää. (Hamilton 2005.) 

Espanjankielisen Amerikan siirtomaissa oli myös yleistä, että oikeusjärjestys ja 

sosiaaliset käytännöt olivat ristiriidassa keskenään. Espanjassa oli säädetty, että 

siirtomaiden paikallisia asukkaita on kohdeltava hyvin ja vapaina kansalaisina, mutta 
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todellisuudessa he olivat orjia. Monarkia oli antanut luvan virkamiehille sivuuttaa 

lain, jos he kokivat sen tarpeelliseksi. Myös Espanjalaiset virkamiehet liittoutuivat 

keskenään ja salakuljettivat tuotteita Espanjaan, koska vapaa kauppa oli kielletty. 

(Hamilton 2005.) 

Argentiinan valloittaminen sotimalla ja sillä oli vaikutus siirtomaa-aikaan. 

Siirtomaayhteiskunta oli hierarkkinen, kerrostunut ja siinä oli erillinen sotaoikeus. 

Sotaoikeudessa sotilaiden tekemien rikosten rangaistuksista päättivät heidän 

vertaisensa, eivät siviilituomarit. Espanjan armeijassa uskonnolla oli keskeinen 

merkitys, mikä vaikutti myös katolisen uskon leviämiseen Argentiinassa. (Hamilton 

2005.) 

2.2 Itsenäistymisen jälkeinen kehitys 

Noin vuonna 1800 Argentiinan tulotaso oli selkeästi korkeampi kuin sen 

naapurimailla ja samaa tasoa kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Coatsworth (1998) 

arvioi, että vuonna 1800 Argentiinan tulot per capita olivat 102 % Yhdysvaltojen 

tasosta. Koska muun Latinalaisen Amerikan tulotason kokonaismäärä oli vain 66 % 

Yhdysvaltojen tasosta, Argentiina erottui selkeästi naapurimaistaan. Argentiina oli 

siten rikas valtio verrattaessa alueen muihin valtioihin. 

Argentiinan itsenäistyttyä vuonna 1810, muodostettiin ensimmäinen kansanhallitus. 

Sen myötä alettiin muuttaa Argentiinan instituutioita, käytäntöjä ja tapoja. (Hamilton 

2005.) Adelmanin (1999) mukaan itsenäistymisen jälkeinen siirtymäkausi aiheutti 

näennäislaillisen hallintojärjestelmän, jossa toimeenpanovalta käytettiin annettujen 

määräysten mukaisesti ja maan poliittisella organisaatiolla ei ollut perustuslakia 

tukenaan. Itsenäistymissotien jälkeen Argentiinassa oli useita yhteiskunnallisia 

konflikteja (Hamilton 2005) ja tuolloin käytettiin ajoittain voimakeinoja 

yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestyksen ylläpitämiseksi (Adelman 1999).  

Itsenäistymisen aikoihin maataloudella oli kaksi keskeistä sektoria: maanviljely ja 

karjankasvatus. Maanviljely tuotti vehnää Buenos Airesin ja sen sisämaan väestölle. 

Karjankasvatus sen sijaan tuotti vuotia ja naudanlihaa vientiin. (Salvatore & 

Newland 2003.) Pian itsenäistymisen jälkeen kaupankäynti muiden maiden kanssa 

alkoi vilkastua, koska ulkomaan kaupan tullit poistettiin ja Napoleonin sodat 
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päättyivät. Argentiinasta tulikin yksi avoimimmista talouksista maailmassa. Välillä 

1830 – 1860, vienti per capita Argentiinan konfederaatiossa oli noin kolme kertaa 

suurempi kuin senaikaisilla kehittyneillä valtioilla. (Newland 1998b.) Tekstiilien 

hintojen lasku ja eläintuotteiden hintojen nousu aiheutti huomattavan suuren kasvun 

vaihtosuhteessa, joka kasvoi 277 % paikallisina hintoina vuosina 1810–1825. 

Vientituotteiden, maan ja karjan hinnat nousivat noin 350 %. Paikalliset ja 

kansanväliset hinnat alkoivat lähentyä toisiaan, koska muun muassa kuljetuskulut 

laskivat nopeasti. Tämä lisäsi vaihtohyödykkeiden tuotannon kasvua ja vähensi 

elintarvikkeiden ja kankaiden tuontihintoja. (Newland & Ortiz 2001, 279.)  Kuvio 1 

havainnollistaa vaihtosuhteen ja viennin per capita muutosta vuosina 1810–1870. 

Kuvio 1. Vaihtosuhde ja viennin muutos per capita vuosina 1810–1870 (mukailtu Newland 1998b). 

Eläintuotteiden vienti kasvoi huomattavasti itsenäistymisen jälkeisten 

kuudenkymmenen vuoden aikana. Erään arvion mukaan kokonaisvienti 

(hopeapesoina) kasvoi 5.5 % vuosivauhtia vuosien 1810 ja 1870 välillä. (Newland 
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1998a). Tämä tarkoitti 3.5 %:n vuosikasvua per capita viennissä (Salvatore & 

Newland 2003). Newland ja Poulson (1998) arvioivat että, Argentiinan 

rannikkoalueella karjankasvatussektorin kokonaistuottavuus kasvoi 2 %:n 

vuosivauhtia vuosina 1825 – 1865. 

Kotimaiset ja ulkomaiset konfliktit aiheuttivat kuitenkin turbulenssia vientisektorissa 

(Salvatore & Newland 2003), ja myös rahan arvo laski näihin aikoihin (Irigoin 

2000a). Nämä konfliktit toivat myös paljon epävakaisuutta julkistalouteen, erityisesti 

Buenos Airesin provinssissa (Cortés Conde 1997). Monet kirjailijat ovat osoittaneet 

Buenos Airesin ulkoisten saartojen negatiivisen vaikutuksen vientitalouteen 

(Salvatore & Newland 2003). Brasilian saarto vuosina 1826–1828 ajoi hallituksen 

suuriin budjettialijäämiin, jotka rahoitettiin vaihtokelvottomien rahojen 

liikkeellelaskulla, mikä puolestaan aiheutti nopeasti rahan arvon laskua (Irigoin 

2000a).   Argentiina oli Ranskan saartamana vuosina 1838–1840 ja Anglo-Ranskan 

saartamana vuosina 1845–1846 (Salvatore & Newland 2003).  

Sotien aiheuttamaa julkista alijäämää koetettiin rahoittaa obligaatioiden 

liikkeellelaskulla, mikä tuotti toisen korkean inflaation ajanjakson vuosille 1838–

1851. Tilanne päättyi saturaatioon ja hallitus alkoi rahoittaa sotiaan 

vaihtokelvottoman paperirahan liikkeellelaskuilla. (Irigoin 2000a.) Jokainen 

vaihtokelvottoman rahan liikkeellelasku aiheutti kasvun kullan preemiossa, 

paikallisen valuutan arvon laskun ja muutoksen vientien ja tuontien suhteellisessa 

hinnassa (Salvatore & Newland 2003). Vuosina 1826–1867 paperiraha oli 

vaihtokelvotonta. Investointi- ja säästämispäätökset tehtiin inflaatiorahoituksen 

olosuhteissa, ja se vaikutti vientitalouden kasvuvauhtiin. (Amaral 1988.)  

Saartojen aikana myös vientituotteiden hinta putosi jyrkästi.  Oletettavasti tällä oli 

negatiivinen vaikutus maanomistajien vuokriin ja karjatuotteiden valmistajien 

tuloihin. Kuitenkin eniten vientitalouden epätasapainoisuuteen vaikuttivat fiat-rahan 

aiheuttamat jyrkät vaihtelut rahan arvossa. (Salvatore & Newland 2003.) Nämä 

tekijät yhdessä lamauttivat pitkän aikavälin investoinnit ja teknologisen muutoksen 

(Irigoin 2000a).  

Inflaatiorahoitus vaikutti suotuisasi vientiin. Koko itsenäistymisen jälkeen 

verorakenne suosi vientiä kuluttajien ostamien hyödykkeiden kustannuksella. Tämä 
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verorakenne muuttui vasta, kun eliitti päätti tehdä jotain rahan arvon 

epävakaisuudelle. 1850-luvun lopulla ja 1860-luvun alkupuolella uusi 

hallintoliittouma nosti vientien veroja ja vähensi tuontien veroja. (Irigoin 2000b.) 

Rahatilanteen parannuttua, hallitus pystyi dramaattisesti vähentämään rahan arvon 

vaihtelua, mikä teki taloudelliset päätökset paremmin ennakoitaviksi (Salvatore & 

Newland 2003). 

Argentiina ylläpiti taloudellista kasvuaan yli kuusi vuosikymmentä muokkaamalla 

tarjontaansa markkinoiden kysyntää vastaavaksi ja viemällä tuotteitaan useisiin eri 

maihin. Alun perin Iso-Britannia oli Argentiinan tuotteiden tärkein ostaja, mutta 

vuoden 1840 jälkeen myös muut maat kasvattivat osuuttaan, erityisesti Yhdysvallat, 

Ranska ja Belgia. (Amaral 1998, 252.) Vietävät tuotteet vaihtelivat 

maailmanmarkkinoiden kysynnän muutosten mukana. Vuonna 1820 vuodat 

muodostivat taloudellisesti merkittävimmän osuuden viennistä, toisena oli suolattu 

naudanliha. Vuoteen 1865 mennessä villa oli noussut tärkeimmäksi vientituotteeksi, 

seuraavina olivat vuodat, tali ja lampaannahat. Sen sijaan, että vain yksi tuote olisi 

hallinnut Argentiinan vientiä, vientituotteita oli kuusi. (Amaral 1998, 270–71.) 

Maan taloudellinen kehitys alkoi jäädä jälkeen kehittyneistä valtioista, vaikka 

Argentiinassa oli välillä taloudellisesti suhteellisen vakaitakin ajanjaksoja (Irigoin 

2000a.). Kehittyneiden valtioiden kasvu kiihtyi sitä mukaa kun teollinen 

vallankumous levisi, mutta sotien ja taloudellisten kaaosten ympäröimän Latinalaisen 

Amerikan kasvu pysyi paikallaan tai jopa vähentyi. (Maddison 1995.) 

Juan Manuel de Rosas oli toiminut Argentiinan diktaattorina vuosina 1829–1852. 

Kenraali Justo José de Urquiza korvasi Rosasin vuonna 1853. Urquiza teki 

uudistuksia, jotka perustuivat kansallisen yhtenäisyyden, liberaalien instituutioiden ja 

modernisaatioiden periaatteisiin ja pyrki edistämään yksilön oikeuksia ja vapaata 

kauppaa. Urquizan poliittiset periaatteet juonsivat juurensa Adam Smith esittelemään 

vapaan kaupan ideaan. Urquiza pyrki myös kehittämään argentiinalaisista ahkeria ja 

säästäväisiä. Suunnitelmana oli saavuttaa nämä hyveet kansaan yhdysvaltalaisilta ja 

eurooppalaisilta maahanmuuttajilta. (Resico & Campbell 2010.) 

Urquizan liberaalit periaatteet olivat pohjana myös vuonna 1853 laaditussa 

perustuslaissa (Resico & Campbell 2010). Perustuslain tavoitteena oli muuttaa 



13 

siirtomaakauden aikaisia kulttuuriarvoja. Poliittisen absolutismin sijaan valta jaettiin 

useammalle henkilölle, valtionuskonto muutettiin uskonvapaudeksi, merkantilismista 

siirryttiin tukemaan yksityisomistusta ja vapaata kauppaa. Muukalaisvihan sijaan 

kannustettiin maahanmuuttoa, lakiperiaatteita kehitettiin ja yhteiskuntaluokkien 

eriarvoisuus vähentyi, kun laki koski kaikkia yhteiskuntaluokasta riippumatta. 

(Hamilton 2005.) Perustuslaillinen sopimus ja 1850-luvun loppupuolen 

talousuudistukset paransivat edellytyksiä ulkomaisiin investointeihin (Salvatore & 

Newland 2003).  

Vuosina 1854–1857 valtion taloudessa oli käännekohta, kun itsenäistymisen myötä 

syntyneitä pitkäaikaisia kustannuksia saatiin vähennettyä. Vuonna 1854 Argentiinan 

ainoaa rahoituslaitosta uudistettiin, jonka jälkeen rahoituslaitoksen johtajiston ei enää 

tarvinnut huolehtia hallituksen rahoitustarpeista. Sen jälkeen Argentiina noudatti 

hyvää rahapolitiikkaa jonkin aikaa. Rocan toisen hallintokauden aikana vuodesta 

1899 eteenpäin, valtion rahasto oli kuutena vuonna peräkkäin selkeästi ylijäämäinen. 

Tämä oli hyvin erikoista, kun ottaa huomioon valtion julkistaloudellisen 

finanssihistorian. Tästä eteenpäin valtiontalous oli keskimäärin tasapainossa eikä 

merkittäviä alijäämiä ollut ennen 1930-luvun alkupuolta. (della Paloera, Irigoin & 

Bozzoli 2003.) 

Urguizan jälkeen presidenttinä vuosina 1868–1874 toiminut Domingo Faustino 

Sarmiento oli Urquizan tavoin myös maahanmuuton puolestapuhuja. Hän toivoi 

anglosaksilaisia maahanmuuttajia, koska hän uskoi heidän tuovan sivilisaation 

Argentiinaan. Sivistys merkitsi Sarmientolle nimenomaan pohjoiseurooppalaisia 

malleja, ja kaikkein viimeiseksi espanjalaisia.  Argentiinan saapuikin noin 6 

miljoonaa maahanmuuttajaa vuosina 1871–1914, mutta maahanmuuttajat olivat 

lähinnä kreikkalaisia, italialaisia ja espanjalaisia. Sen vuoksi Sarmiento kehitti 

koulutusohjelman maahanmuuttajien sivistämiseksi ja järjesti julkisen koulutuksen. 

(Resico & Campbell 2010.) Kuviossa 2 on maahanmuutto ja maastamuutto vuosina 

1870–1935 tuhansina ihmisinä. Kuviosta voidaan havaita maahanmuuton olleen 

erityisen korkea vuosina 1880–1890 ja 1905–1915.  
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Kuvio 2. Nettomaahanmuutto vuosina 1870–1935 (mukailtu Recchini de Lattes and Lattes 1975). 

2.3 Vaurauden vuodet 

Ensimmäisen väestönlaskennan aikaan vuonna 1869 Argentiina oli yksi köyhimmistä 

ja vähiten kansoitetuista valtioista Etelä-Amerikassa. Tuotantotekniikka oli yhä 

alkeellista ja suurin osa taloudesta perustui omavaraiseen tuotantoon. Väestöstä 80 % 

oli lukutaidottomia, yli 70 % taloista oli olkikattoisia hökkeleitä ja vain 20 % 

kouluikäisistä lapsista kävi koulua. (Resico & Campbell 2010.) Vuonna 1870 

mennessä Länsi-Euroopan tulot per capita olivat nousseet $1,986:iin ja ”läntisten 

haarojen” $2,748:iin. Argentiinan per capita tulot olivat pysyneet kuitenkin viiden 

vuosikymmenen ajan $1,300:ssa ja Latinalaisen Amerikan per capita noin $800:ssa. 

Argentiina oli selkeästi naapurimaitaan rikkaampi, mutta oli kaukana kehittyneiden 

valtioiden tasosta. (Maddison 1995.)  
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Talouskasvu alkoi kiihtyä vuoden 1870 jälkeen monissa Latinalaisen Amerikan 

maissa, kuten Meksikossa ja Chilessä, mutta varsinkin Argentiina lähestyi 

kehittyneiden valtioiden tasoa. (della Paloera & Taylor 2003.)  Argentiina hyötyi 

kaupan vapauttamisesta ja integraatiosta kansainväliseen talouteen. 

Rautatieverkostoa laajennettiin ja viljojen ja villan lisäksi vietiin myös lihaa 

lihantyöstöteknologian kehityttyä. Vuonna 1875 Argentiinasta ei viety vehnää, vaan 

sitä tuotiin 5 000 tonnia. Neljä vuotta myöhemmin Argentiina vei ulkomaille 25 000 

tonnia vehnää ja vuonna 1894 jo 1,6 miljoonaa tonnia. (Resico & Campbell 2010.) 

Vuosina 1884–1913 investoinnin kysyntä oli korkea ja avoimet markkinat 

kanavoivat muiden maiden säästöt tuottavaan käyttöön Argentiinan taloudessa 

(Taylor 2003). Muutamassa vuosikymmenessä tästä kehittymättömästä valtiosta tuli 

yksi rikkaimmista ja vauraimmista valtioista maailmassa. Suuri osa tästä kasvusta oli 

maatalouden ansiota. (Resico & Campbell 2010.) 

1880-luvulta vuoteen 1913 Argentiinan keskimääräinen tuotannon kasvuvauhti oli 

noin 5 % vuodessa. Vuoteen 1900 mennessä Argentiinan tulot per capita suhteessa 

kehittyneisiin valtioihin olivat nousseet vuoden 1870 67 %:sta 90 %:iin vuonna 1900 

ja 100 %:iin vuonna 1913. (della Paloera & Taylor 2003.) Kuviosta 3 saadaan 

selkeämpi käsitys Argentiinan menestymistä vertaamalla sitä eri maihin vuodesta 

1820 vuoteen 1992. Valtioiden tulot ovat suhteessa Länsi-Euroopan maiden tuloihin, 

osoittaen absoluuttisen taloudellisen menestymisen sijaan talouksien suhteellisen 

menestymisen. Maiden tulot ovat per capita ostovoimapariteettisovitettuja 

kansainvälisiä dollareita. 
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Kuvio 3. Suhteellinen talouskehitys vuosina 1820–1992 (Maddison 1995). 

Vuoteen 1910 mennessä Argentiina oli yksi maailman johtavista valtioista ja yksi 

tärkeimmistä viljan ja lihan viejistä. Argentiinan BKT oli 50 % koko 

espanjankielisen Amerikan BKT:sta ja se oli 10. sijalla maailmantaloudessa. 

(Hamilton 2005.) Vuonna 1913 Argentiinan tulotaso oli muihin Latinalaisen 

Amerikan maihin verrattuna selkeästi korkeampi ja oli lähes samalla tasolla 

kehittyneiden maiden kanssa. Trendi näytti selvästi siltä, että Argentiinasta oli tullut 

kehittynyt valtio. Argentiina per capita tulot olivat $3,797 vuonna 1913 ja se ylsi 

siten selvästi maailman kymmenen korkeatuloisimman valtion joukkoon. (della 

Paloera & Taylor 2003.) 

Kuvio 4 osoittaa, että vuosina 1885–1920 bruttokansantuotteen vuotuinen 

kasvuvauhti on useana vuonna ollut lähellä 10 %:a ja parhaimmillaan yli 15 %.  
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Kuvio 4. Bruttokansantuotteen vuotuinen kasvuvauhti vuosina 1885–1990 (Sturzenegger & Moya 2003). 

Myöhemmin 1900–luvulla Argentiinan onni kuitenkin kääntyi. Latinalaisen 

Amerikan talouskasvu jäi jälkeen OECD ydinvaltioista, ja varsinkin Argentiinan 

tilanne huononi. Vuonna 1913 Argentiinan tulotaso oli 80 % OECD tulotasosta, joka 

oli korkein mihin Argentiina on ikinä päässyt. Siitä lähtien trendi on ollut 

laskusuuntainen ja Argentiina on lähestynyt muun Latinalaisen Amerikan maiden 

keskimääräistä tulotasoa. Vuonna 1973 tulot olivat 65 % OECD tulotasosta ja 43 % 

vuonna 1987, joka on melko lähellä Latinalaisen Amerikan alueen keskimääräistä 

34 %:n tasoa. (della Paloera & Taylor 2003.) 
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3 POLIITTISET JA KULTUURISET MUUTOKSET 1900-LUVULLA 

3.1 Aattellisia ja poliittisia muutoksia 1900-luvun alussa 

1900-luvulla liberaalit periaatteet hälvenivät ja niiden tilalle tulivat 

interventionistiset, hyperregulatiiviset ja usein autoritaariset aatteet ja politiikat. 

Liberaalina aikakautena, noin 1860-luvulta 1920-luvun loppupuolelle, oli kuitenkin 

myös protektionistisia menettelytapoja, voitontavoittelua sekä sektoreita ja alueita, 

joita jotkin politiikat suojasivat kilpailulta johtuen poliittisista paineista ja 

neuvotteluista. Modernimman valtion luominen oli tärkeää kapitalistisen kehityksen 

vahvistamiseksi Argentiinassa. Ennen vuoden 1912 vaaliuudistusta, poliittinen 

järjestelmä oli kaukana demokraattisesta. Liberaalit aatteet olivat pohjana 

instituutioiden rakentamiselle, kuten valtiokoneiston kehitykselle ja lakien ja 

säädösten ymmärtämiselle ja luomiselle. (Berensztein & Spector 2003.) 

Nationalistiset aatteet alkoivat levitä Argentiinassa 1900-luvulla. Nationalistit 

vastustivat sitä, että Argentiina oli brittiläisen imperiumin vallan alla. Nationalistiset, 

ei-liberaalit aatteet tulivat laajalti hyväksytyiksi ja ne levisivät erityisesti 

vaikutusvaltaisten valtioninstituutioiden ja –virastojen, kuten koulutusjärjestelmän ja 

armeijan, myötä. (Resico & Campbell 2010) Sulauttaakseen maahanmuuttajien 

lapset Argentiinan kansaan, hallitus aloitti isänmaallisen opetuksen kampanjan. 

Kampanjassa itsenäisyyssodassa sotineet ja perustuslain laatineet ihmiset esitettiin 

liki jumalolentoina. Nationalismia edistivät myös valtion omistamat julkiset koulut ja 

pakollinen asevelvollisuus. Kansalaisille luotiin liioiteltu suuruuden tunne ja usko, 

että hyvinvointi tuli luonnonvaroista, eikä tarvetta työvoimalle ja kunnollisille 

instituutioille ollut. (Escud 1990: 20.) 

Argentiinaan saapuneesta köyhien maahanmuuttajien joukosta suurin osa asettui 

asumaan suuriin kaupunkeihin. Köyhät maahanmuuttajat loivat yhteiskunnallisia ja 

poliittisia järjestöjä, kuten ammattiyhdistyksiä, sosialistipuolueen ja 

radikaalipuolueen. (Resico & Campbell 2010) Lisäksi järjestäytyneiden 

työväenluokkien aiheuttama yhteiskunnallisten ja poliittisten konfliktien uhka kasvoi 

koko ajan. (Berensztein & Spector 2003.) 



19 

Vuonna 1912 eduskunta hyväksyi uuden vaalilain, jonka mukaan kaikilla yli 18-

vuotiailla miehillä oli pakollinen äänioikeus (Hamilton 2005). Aluksi vanhoillinen 

eliitti oli vastahakoinen osallistumaan demokratiaan. Vaivattomasti tullut menestys ja 

vientituottojen virta olivat aiheuttaneet ylettömän optimismin. He uskoivat, että 

kehittyminen tapahtuisi itsestään ja Argentiinan tulevaisuus olisi hohdokas.. (Resico 

& Campbell 2010.) Väittelyiden pöytäkirjoista selviää, että vanhoillinen 

hallituspuolue oli varma vaalivoitostaan vaaliuudistuksen jälkeen (Hamilton 2005). 

Kuitenkin radikaalipuolue voitti vuoden 1916 presidentinvaalit, syrjäyttäen ja jakaen 

perinteiset eliitit. Valtaa oli vaikea saada takaisin radikaalipuolueen vaaliylivoiman 

ja hegemonisen käytöksen vuoksi, ja niinpä perinteiset eliitit menettivät 

kiinnostuksensa tukea senaikaista poliittista järjestelmää. (Berensztein & Spector 

2003.) 

Radikaalipuolueen johtaja Hipólito Yrigoyen oli presidenttinä vuosina 1916–1922. 

(Resico & Campbell 2010) Vuonna 1916 valittu presidentti Yrigoyen lisäsi 

byrokratiaa huomattavasti ja yleisti tavan nimittää hallinnollisia työntekijöitä 

epätarkkoihin tai olemattomiin työtehtäviin palkkiona poliittisista palveluksista. Uusi 

de facto hallitus vahvisti absolutismia ja väkivaltaa lakkauttamalla 

kansalliskongressin ja muutamia sanomalehtiä ja muodostamalla poliisiryhmiä 

vainoamaan ja vangitsemaan poliittisia vastustajia. (Hamilton 2005.) 

Näihin aikoihin Argentiina koki kansainvälisten kriisien vuoksi ulkoisia sokkeja, 

jotka aiheuttivat äkillisiä nousu- ja laskusuhdanteita. Ulkomaiset investoinnit että 

maahanmuutto hidastuivat. (Resico & Campbell 2010.) Sotien välisen ajanjakson 

kysyntää investoinneille pidätteli riippuvuus pelkistä kotimaisista säästöistä, kun 

maailmanmarkkinat olivat menneet lukkoon. Niinpä kasvu hidastui ja tilannetta 

vaikeutti myös heikko talousjärjestelmä. (Taylor 2003.) Kuviossa 5 esitetään 

ulkomainen pääoma suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 1900 ulkomainen 

velka on yli nelinkertainen suhteessa bruttokansantuotteeseen ja oli selkeästi 

korkeampi kuin muussa Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 1914 ulkomaisen 

pääoman määrä on jo selkeästi vähentynyt ja vuonna 1929 se alkaa lähestyä muun 

maailman ulkomaisen pääoman määriä. Ulkomaiset investoinnit vähentyivät 

dramaattisesti lyhyessä ajassa, vaikuttaen Argentiinan pääoman kertymiseen. 
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Kuvio 5. Ulkomainen pääoma suhteessa bruttokansantuotteeseen (Taylor 1998; Obstfeld & Taylor 1998). 

Liberalismin katoaminen alkoi näkyä vähitellen myös lakimuutoksissa, jotka sallivat 

valtion interventionismin yhä laajemmin. Berenzstein ja Spectorin (2002) mukaan 

Argentiinan kriittinen käännekohta tapahtui 1920- ja 1930–luvuilla, kun 

institutionaalisten muutosten sarjat loivat pohjan valtiokeskeiselle taloudelliselle ja 

poliittiselle järjestelmälle. Nuo muutokset vaikuttivat lakiperiaatteisiin, 

talouspolitiikkaan lisäsi valtion oikeutta puuttua asioihin. (Berensztein & Spector 

2003.) Kun vuoden 1907 alussa tehtiin merkittäviä öljylöytöjä, hallitus alkoi ottaa 

merkantilistisemman lähestymistavan taloushallintoon. Talouspolitiikkaan, 

kaivossäännöstöön ja perustuslakiin tehtiin muutoksia, jossa sallittiin valtion 

suurempi vaikutusvalta. Presidentti José Figueora Alcorta hyväksyi säädöksen, jonka 

mukaan valtiolle kuului pohjamaan hiilivety. Tämä vaikutti maanomistajien 

omistusoikeuksiin. (Hamilton 2005.)  
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Merkittävästi interventionismin lisääntymiseen vaikutti vuoden 1922 Erclano -

tapaus. 1860-luvulta 1920-luvun alkupuolelle korkein oikeus oli kumonnut 

liittovaltion hallituksen ja provinssien julkaisemia taloussäännöksiä, tukien vapaan 

kaupan käytäntöjä. Sodan jälkeen Argentiinaan saapui suuri maahanmuuttajien aalto 

ja asumishinnat nousivat huimaa vauhtia. Niinpä hallitus koetti pysäyttää asuntojen 

vuokrien nousun. Erclanon tapauksessa asianomistaja esitti, että vuokrahintojen 

sääntely oli ristiriidassa muun muassa peruslaissa määritettyä oikeutta käyttää ja 

myydä omaisuutta ja omaisuuden koskemattomuuden periaatetta. Oikeus päätti, että 

sekä julkisen edun ja monopolin läsnäolo saa aikaan konfliktin, kun yksityishenkilö 

haluaa oikeuden vapaasti käyttää/käsitellä omaisuuttaan, mutta samalla on etujen 

mukaista ehkäistä suuri vahinko, joka voi aiheutua yhteiskunnalle sellaisen vapauden 

väärinkäytöstä. Oikeus lisäsi, että siviilioikeudessa on useita rajoituksia 

omistusoikeudelle perustuen yhteiskunnan hyötyyn, ja että samat perusteet tulisi olla 

myös laissa koskien asumista ja vuokrahintoja. Erclano oli ensimmäinen päätös, 

jossa sopimusoikeudellista vapautta lakiperusteisesti rikottiin julkisen hyödyn 

nimissä. Liiketoimintaa ja omaisuutta koskevia kohtia perustuslaissa muutettiin niin, 

että se laillisti valtion suuremman vaikutusvallan ja oikeuden puuttua asioihin.  

(Berensztein & Spector 2003.) 

Taloudellisen interventionismin otollisin maaperä oli Berenszteinin & Spectorin 

(2003) mukaan epäilemättä naudanlihateollisuus, jossa määräysvalta oli Argentiinan 

yhteiskunnan konservatiivisin ryhmittymä. Karjankasvattajien ja englantilaisten 

asiakkaiden välillä olivat olleet vuodesta 1880 asti esteettömät vapaat markkinat, 

mutta kun amerikkalaiset yritykset osallistuivat markkinoilla, alkoi syntyä 

monopoleja. Lainsäädännöllisillä ja juridisilla muutoksilla oli valtavat seuraamukset 

naudanlihateollisuuden regulatiivisiin toimintatapoihin. (Berensztein & Spector 

2003.) 

Vähitellen hallitukset alkoivat puuttua talouden toimintaan aina kun mahdollista, 

vaikka pitkällä aikavälillä siitä aiheutui oikeudellisia ja taloudellisia haittoja. 

Esimerkiksi vuonna 1932 valittu presidentti Augustín P. Justo perusti 

markkinajohtokuntia lihan, viljojen ja useiden muiden tuotteiden tuotannon 

sääntelemiseksi, lisäten valtion interventionismia yhä useammille talouden osa-

aluille. (Hamilton 2005.) Berenzsteinin ja Spectorin (2003) mukaan valtiokoneiston 



22 

pitkäaikainen kasvu rajoitti ja jopa eliminoi siviiliyhteiskunnan autonomian ja 

elinvoiman. 

Demokratia alkoi vähitellen heikentyä Argentiinassa. Smith (1974) esittää, että 

demokratian epäonnistuminen saattoi johtua poliittisen eliitin keskinäisistä jyrkistä 

ristiriidoista. Poliittinen eliitti ei osannut tai ei ollut halukas noudattamaan 

perustuslakia eikä laillisuusperiaatteita. Poliittinen järjestelmä ei tarjonnut 

houkuttimia tai tehokkaita rajoitteita poliittisten tai yhteiskunnallisten 

päätöksentekijöiden käytöksen tai strategioiden hillitsemiseksi. Demokratian 

epäonnistuminen vuonna 1930 teki tilanteesta yhä riitaisamman (Ciria 1968). 

Vuoden 1930 kriisi murensi Resicon ja Cambellin (2010) mielestä vähänkin uskon 

hallituksen kykyyn suoriutua kriiseistä. 

Vuonna 1930 kenraali José F. Uriburu otti sotilasvallankaappauksella Argentiinan 

valtaansa. Uriburu ei piitannut vuoden 1912 vaalilaista. Sotilasvoimat suojasivat 

muodostunutta harvainvaltaa ja ensimmäinen perustuslaillinen hallitus hajosi. Tästä 

alkoi 1900-luvun loppupuoliskolle tyypillinen poliittinen epävakaisuus. (Resico & 

Campbell 2010.) Berenzsteinin ja Spectorin (2003) mukaan protektionistinen ja 

valtiokeskeinen malli, joka suosi korporatistisia ja autoritaarisia suunnitelmia ja 

menettelytapoja, alkoi vahvistua. Kansainvälisinä syinä ovat esimerkiksi 

ensimmäisen maailmansodan aiheuttama epävakaa kansainvälinen ympäristö, 

fasismin ja kommunismin aiheuttama demokratiakriisi ja 1930-luvun suuren 

lamakauden myötä nopeasti ja huomattavasti vähentynyt kansainvälinen kauppa ja 

rahoitus. 

Hallitus laajensi isänmaallisen opetuksen 1930-luvulla myös toisen asteen kouluihin 

ja yliopistoihin. (Escud 1990: 91–93). Samoihin aloitettiin poliittinen kampanja, 

jossa katolisuus ja militarismi esitettiin olennaisina osina Argentiinan alkuperässä ja 

identiteetissä. Monet kansallismieliset kirjailijat kirjoittivat Argentiinan historian 

uudelleen tavalla, jossa sotasankarit olivat vankkumattomia katolilaisia, eivätkä 

vapaa-ajattelijoita, kuten 1800-luvun loppupuoliskolla liberaalit kirjoittajat olivat 

oppikirjoihin kirjoittaneet. (Zanatta 1997: 20, 35, 90.) Vähitellen palattiin siis 

valtionuskontoon, ja kosmopoliittisuus, joka Hamiltonin (2005) mielestä edistänyt 

1800-luvun kehitystä, mureni Argentiinan hallituksen interventionismin myötä. 
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1930-luvulla perustettiin useita sääntely- ja neuvoa-antavia komiteoita. Komiteoiden 

edustajat olivat sekä hallituksesta että yksityiseltä sektorilta  ja komiteoita käytettiin 

välineinä tietojen vaihdossa, lobbauksessa, neuvotteluissa ja välistävedossa. Nämä 

virastot rahoitettiin erilaisilla tariffeilla ja kiintiöillä. Liiketoimintaympäristön 

muutoksella oli julkistalouteen suuri merkitys, kun verorakenne muuttui talouden 

muuttuessa sulkeutuneemmaksi. Jotta vienteihin liittyvien verojen vähentyminen 

saataisiin kompensoitua, otettiin käyttöön tulovero, arvonlisävero ja perintövero. 

(Berensztein & Spector 2003.) Taulukossa 1 näkyy, kuinka verotulojen lähteet 

muuttuivat 1930-luvulla. 

Taulukko 1. Verotulot prosentteina bruttokansantuotteesta (Berensztein & Spector 2003). 

Tulonlähteet       1930  1939 

Tullit ja satamat       56.7  29.6 

Sisäiset verot       17.2  23.3 

Maavero, lisenssit ja leimat       11.1  10.7 

Tuloverot       -  12.5 

Arvonlisävero       -  4.1 

Perintövero       -  1.7 

Posti ja sähkeet       6.2  4.1 

Muut       8.8  14 

Yhteensä       100  100 

Vuonna 1936 alkoi dramaattinen ja yhtämittainen alijäämien ketju. Keskuspankki oli 

perustettu vuonna 1935. Budjettivajeet jatkuivat yli 50 vuoden ajan 1990-luvulle asti, 

ollen välillä huomattavan suria. (della Paloera, Irigoin & Bozzoli 2003.) 

Taulukko 2 kuvaa hallituksen rahankäyttöä sotilaallisiin tarpeisiin. Kasvava rahan 

käyttö armeijan vahvistamiseen kertoo osaltaan militarismin vahvistamisesta. 

Vuosien 1932–1937 vuosittainen inflaatiovauhti oli noin 3.4 %.  

Taulukko 2. Sotilaallisten rakentamisen kulut miljoonina nykyisinä pesoina (Rouquié 1978). 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 

3.8 5.1 7.3 9.5 14.0 27.0 

Rocchin (2005) mielestä pääsyyt siihen, miksi Argentiina ei teollistunut ajanjaksolla 

ennen vuotta 1930, olivat markkinoiden pieni koko, suhteellisen suuret 
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työvoimakustannukset ja se ettei Argentiinalla ollut olennaisia hyödykkeitä, kuten 

hiiltä ja rautaa. Pineda (2009) puolestaan väittää, että sekä poliittiset ja taloudelliset 

syyt vaikuttivat asiaan. Vaikka pankit olivatkin isoja, he eivät halunneet tarjota 

pitkäaikaista lainaa. Politiikkapäättäjät olivat kiinnostuneita teollistumisesta, mutta 

tekivät helposti kompromisseja eivätkä pohtineet tarpeeksi tariffipolitiikoiden 

järkevyyttä eivätkä keksineet ratkaisua yritysten luotonsaantiongelmille. 

3.2 Perónin valtakausi 

Toisen maailmansodan tapahtumat aiheuttivat kriisin kansainvälisissä suhteissa ja 

talouspolitiikassa, joka myös aiheutti harvainvallan epäonnistumisen. Juan Perónin 

johtama sotilaallinen vallankumous vuonna 1943 tuki taistelevaa nationalismia. 

Perónin iskulauseita olivat poliittinen itsemääräämisoikeus, taloudellinen 

riippumattomuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Hänen nationalistinen 

populisminsa kritisoi vahvasti Argentiinan vanhoillisia eliittejä, nimittäen heitä 

imperialisteiksi. Perónin mukaan työväenluokka kärsi toistuvasti harvainvallasta ja 

peronismi lopetettaisi tämän hyväksikäytön lopullisesti. (Resico & Campbell 2010). 

Vuonna 1945 Perón pakotettiin eroamaan työministerin, sotaministerin ja 

varapresidentin viroistaan, koska armeijassa, suurimmassa osassa poliittisista 

puolueista ja Yhdysvaltojen suurlähetystössä oltiin tyytymättömiä hänen työväkeä 

suosivaan politiikkaansa ja kasvavaan valtaansa. Tämä johti Perónin vangitsemiseen. 

Ristiriidat peronistien ja antiperonistien välillä alkoivat vuonna 1945, kun 

työväenluokka järjesti suuren mielenosoituksen Perónin vapauttamisen puolesta. 

(Seveso 2011.) 

Vuonna 1946 Perón valittiin presidentiksi. Myös Perónin valtakaudella klientilismi, 

absolutismi ja välinpitämättömyys laillisuusperiaatteista olivat tyypillisiä poliittisissa 

käytännöissä. Kaikki korkeimman oikeuden jäsenet joutuivat poliittiseen 

oikeudenkäyntiin ja jäseniä korvattiin Perónia kannattavilla tuomareilla. Lehdistöltä 

poistettiin vapaus ja Perón vaiensi vastustajansa esimerkiksi vangituttamalla 

vastapuolueiden johtajia. Hän myös käytti aikaisempien hallitusten luomaa 

militaristista nationalismia vahvistaakseen omaa populistista valtaansa. Hän antoi 

alakoulun oppilaille poliittisia ohjeita, mitä kautta ne välittyisivät heidän 

vanhemmilleen. Perónia haluttiin rinnastaa poliittisella kampanjalla niin kutsuttuun 
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vapauttajaan, itsenäisyyssodan pääkenraali José de San Martíniin. (Gambini 1999: 

196–304-) 

Uuden hallintojärjestelmän poliittiset tukipilarit olivat peronistipuolue, 

keskusammattijärjestö (CGT) ja puolustusvoimat. Vuonna 1949 Perón muutti 

perustuslakia sosiaalisten ja työväen oikeuksien parantamiseksi. Samalla hän muutti 

perustuslakia niin, että presidentin virkakauden pituuden rajat poistuivat. (Resico & 

Campbell 2010.) 

Perónin hallitus jatkoi ja laajensi merkantilistisia tapoja ja Hamiltonin (2005) 

mukaan juuri hänen valtakautenaan siirtomaa-ajan tyylisen talousjärjestelmän 

kustannukset alkoivat näkyä valtion taloudessa. Perónin taloussuunnitelma perustui 

uudelleenjakamiseen, keynesiläisyyteen ja nationalismiin. Perónin politiikat tukivat 

valtiojohtoista teollisuuden ekspansiota kehittämällä kannustinjärjestelmän tuontien 

korvaamiseksi (Resico & Campbell 2010) ja kansallistamalla sähkön, kaasun ja 

puhelinverkot, rautatielaitoksen, kaupunkien linja-autoliikenteen ja radion (Hamilton 

2005). Hän myös lisäsi hallituksen kulutusta kasvattaakseen kokonaiskysyntää ja 

käytti ekspansiivista talouspolitiikkaa. Tuontisubstituutiopolitiikka edisti 

teollisuuden kotimarkkinoihin suuntautumista, mikä aiheutti useita ei-kilpailullisia 

teollisuudenaloja, jotka olivat riippuvaisia protektionistisista politiikoista. 

Teollisuustuotanto kasvoi Perónin valtakauden aikana, mutta se oli pääosin 

painottunut paikalliseen kulutukseen, vaikka tuotantopanokset ja –hyödykkeet olisi 

pitänyt tuoda ulkomailta. (Resico & Campbell 2010.) 

Perón toteutti useita uudistuksia, jotka kohensivat työläisten asemaa ja tuloja jaettiin 

uudelleen heidän hyväkseen palkankorotuksina ja suhteellisten hintojen 

vääristyminä, mitkä johtivat vahvasti inflaation nousuun Argentiinassa. (Resico & 

Campbell 2010.) Lisäksi hänellä oli muita suojatteja, joille hän myönsi erilaisia etuja 

ja valtionapuja. Perónin suunnaton kulutus alkoi väistämättä kasvattaa valtion 

budjettialijäämää. (Hamilton 2005.)  

Toisen maailmansodan aikana Argentiinan vaihtotase oli ylijäämäinen, koska 

Argentiina pysyi neutraalina ja myi tuotteita sodan molemmille osapuolille. Sinä 

aikana kertyneet varat eivät kuitenkaan riittäneet rahoittamaan Perónin populistisia 
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käytäntöjä. (Hamilton 2005.)  Kuviossa 5 on esitettynä julkinen kulutus ja julkisen 

talouden alijäämä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen vuosina 1913–1998. 

Kuviosta 5 voidaan havaita, että Perónin hallintoaikana vuosina 1946–1955 julkinen 

kulutus nousi jyrkästi. Talouden alijäämä ei kuitenkaan noussut yhtä nopeasti kuin 

kulutus, mutta oli selkeästi korkeampi kuin aikaisemmin. Vuosina 1945, 1958, 1975–

1976 ja 1983 tulojen ja menojen välinen ero vastasi yli 60 %:a kokonaistuloista. 

(della Paloera, Irigoin & Bozzoli 2003.) 

 

Kuvio 6. Julkinen kulutus ja budjettialijäämä suhteutettuna BKT:en vuosina 1913–1998 (IEERAL 1986 & 

Secretary of Economic and Regional Programming data). 

Rahoittaakseen toimintaansa Perón turvautui inflaatioveroon, keskuspankin varoihin 

ja vienti- ja varallisuusveroihin, ja erityisesti hyvin kehittyneeseen 

maaseutusektoriin. Saadakseen varakkuutta tältä sektorilta hallitukselle, hän järjesti 

regulatiivisen viitekehyksen, jonka tarkoituksena oli vääristää perustuslain 
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määrittämiä omistusoikeuksia ja siviililain takuuta sopimusten teon vapaudesta. 

Hallitus lisäsi sopimusrajoituksia, kuten hintakartelleja, vuokralaisten häätöjä ja 

niiden vuokrasopimusten pidennyksiä, jotka lyhyellä aikavälillä hyödyttivät hänen 

kannatusjoukkojaan maaseutualueilla. Pitkällä aikavälillä se kuitenkin heikensi 

Pampan alueen omistusoikeuksia, vaikuttaen suuresti talouden stagnaatioon 

seuraavilla vuosikymmenillä. (Hamilton 2005.) 

Toinen merkittävä mekanismi, jolla pyrittiin siirtämään varoja maaseutualueelta 

hallitukselle, oli IAPI
1
. IAPI hävitti yksityiset vientiyritykset ja asetti viljelykasvien 

kotimaan hinnat kansainvälisiä hintoja alemmiksi. Tämän jälkeen virasto myi nämä 

tuotteet ulkomaille ja piti erotuksen itsellään. Tästä toiminnasta saatu raha 

kanavoitiin populistiseen toimintaan. Tämän lisäksi valtio alkoi rahoittama alijäämiä 

painamalla lisää rahaa aiheuttaen inflaation kasvua. (Hamilton 2005.) 

Cortés Conden (2009) mielestä Argentiinan talouden alamäki alkoi Perónin 

aikakauden aikana, koska protektionistiset menettelytavat tekivät 

pääomahyödykkeiden tuonnin vaikeaksi. Myöhemmät hallintojärjestelmät eivät 

muuttaneet kehityksen suuntaa. Tämä jarrutti investointeja ja synnytti inflaatiota. 

Hallitukset eivät tehneet suuria politiikkamuutoksia, koska hallitukset olivat 

poliittisesti heikkoja. Yhteiskunta oli jakautunut lähes tasaisesti kahtia peronisteihin 

ja antiperonisteihin. Koska auktoriteettia ei ollut, eturyhmät kilpailivat keskenään 

vallasta, joskus jopa väkivaltaisesti. 

3.3 Peronistinen vastarintaliike 

Perónin poliittisen suuntautumisen seurauksena aristokraattisten ja kansantajuisten 

arvomaailmojen suuret eroavaisuudet jakoivat Argentiinan yhteiskunnan. Kriittinen 

piste saavutettiin vuonna 1951, kun vaihtosuhde muuttui negatiiviseksi. Tämä johti 

ulkoiseen taloudelliseen ahdinkoon. (Resico & Campbell 2010.) Näiden olosuhteiden 

lisäksi vuosikymmenen ajan oli kasvanut tyytymättömyys antiperonistien 

keskuudessa. Perónin hallitustavat olivat antiperonistien mielestä mielivaltaisia, 

                                                 
1
 Argentine Institute for Production and Exchange 
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korruptoituneita ja rajoittivat sekä poliittisia oikeuksia että siviilioikeuksia. Lopulta, 

vuonna 1955, katolisen kirkon ja usean poliittisen puolueen tukema antiperonistinen 

upseerien ryhmä syöksi Perónin vallasta (Seveso 2011). Vallankaappauksen jälkeen 

juntta otti hallintaansa peronististen politiikkojen ja ammattiyhdistysten johtajilta 

kaiken omaisuuden, kiinteistöt ja pankkitilit. Vuosien 1955–1958 välillä vangittiin 

noin 50 000 peronistia, joista 10 000 oli naisia. (Seveso 2011.) 

Perónin jälkeinen aikakausi on tunnettu väkivaltaisesta paluusta militarismin ja 

absolutismin sekoitukseen ja sotilasdiktatuuriin, kunnes vuonna 1983 palattiin 

demokratiaan. Vallankumousten seurauksena tällä ajanjaksolla oli useita peräkkäisiä 

diktatuureja, joille väkivalta, piittaamattomuus lakiperiaatteista sekä poliittinen ja 

uskonnollinen ahdasmielisyys olivat tyypillisiä. Kun Perón syöstiin vallasta 

sotilasvallankumouksessa vuonna 1955, uusi hallintojärjestelmä ryhtyi 

toimenpiteisiin Perónin kannattajien kukistamiseksi. (Hamilton 2005.)  Peronismi 

kiellettiin asetuksella, vaalilakia tarkastettiin toistuvasti ja siihen tehtiin 

perusteellisiakin muutoksia. Vaalitkin peruttiin, ellei tulos miellyttänyt 

antiperonisteja (Peruzzotti 2004). Sanomalehtiä kiellettiin mainitsemasta Perónin 

nimeä (Hamilton 2005). Sen sijaan, että institutionaalista kriisiä olisi koetettu 

ratkaista, näillä käytännöillä saatiin aikaan lisää epäluottamusta poliittisiin 

instituutioihin (Peruzzotti 2004). 

Uudessa poliittisessa järjestelmässä palattiin aristokratiaan, sekä sellaiseen 

politiikkaan, jossa vältettiin kansankiihotusta. Taloustavoitteet pyrkivät hajottamaan 

Perónin luoman autoritaarisen poliittisen järjestelmän ja pysäyttämään maksutaseen 

alijäämän useilla rahan ja luoton tarjonnan rajoituksilla ja palkanalennuksilla. 

(Resico & Campbell 2010.) Vuosien 1955–1960 välillä inflaatiovauhti kuitenkin 

nousi rajusti, kun samaan aikaan tulot per capita laskivat, mikä vaikutti kulutukseen 

ja säästämiseen (Seveso 2011). 

Nämä pyrkimykset talouden uudistamiseksi saivat paljon poliittista vastustusta 

vaikutusvaltaisilta kaupunkilaisilta ja teollisilta eturyhmiltä, jotka aiemmin olivat 

hyötyneet protektionismista. Vaikka eturyhmät olivat taloudellisesti heikkoja 

tuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta, ne olivat vahvoilla työpaikkojen määrän 

suhteen Perónin politiikan myötä. Oli selvää, että poliittisesta näkökulmasta 
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katsottuna paluu riippuvuuteen maatalouden tuotteiden viennistä oli käytännössä 

mahdotonta. (Resico & Campbell 2010.) 

James (1993:51) väittää, että vallankaappauksen jälkeen huonontuneet työolosuhteet 

ja ammattiyhdistysten heikentyminen synnyttivät peronistisen vastarintaliikkeen, 

joka aluksi koostui työläisten ja nuorien militanttien salaisista iskuryhmistä. 

Peronismi ei näkynyt pelkästään poliittisissa piireissä, vaan myös jokapäiväisessä 

elämässä kaupungeissa. Väkivalta ei ollut pelkästään kapinaa ammattiliitoille 

asetettuja rajoituksia vastaan vaan syntyi myös uusi poliittinen ja kulttuurinen 

kapinoiva ajatusmalli, joka näkyi vahvasti ihmisten arjessa. Vastarintaliikkeelle oli 

ominaista aktivistien sankarillisuus, amatöörimäisyys, uhrautuminen ja asevelihenki 

ja uskollisuus ihanteelle. (Seveso 2011.) 

Peronistit koettivat sabotoida valtion taloutta esimerkiksi nostamalla säästönsä 

valtio-omisteisista pankeista ja maksoivat laskunsa yleishyödyllisille laitoksille 

myöhässä. Lisäksi jotkut peronistit kieltäytyivät ostamasta hallitusmyönteisiä 

sanomalehtiä. (Seveso 2011.) Vaikka nämä olivat pieniä tekoja, ne osaltaan kertovat 

asenteesta hallitusta kohtaan. On arvioitu, että vuosina 1956–1960 tehtiin noin 

15 000 terroritekoa, kuten lakkoja, yksityisten ja julkisten rakennusten ja 

kuljetusvälineiden sabotaasia, salamurhan yrityksiä, nimettömiä uhkauksia sekä 

erilaisten pamflettien ja juorujen levityskampanjoita (La Razón 1960:1). Vuoden 

1955 jälkeen peronistit eivät enää luottaneet oikeusjärjestelmään ja vetäytyivät 

tuttuihin paikkoihin ja pitäytyivät samanhenkisten ihmisten kanssa. Peronistit 

saattoivat kokoontua kodeissa, tehtaiden taukohuoneissa ja huomiota 

herättämättömissä urheilukerhoissa. Perón lähetti maanpaossa ollessaan useita 

kirjeitä, joissa hän kannusti kannattajiaan poliittiseen vastarintaan, ja vakuutti, että 

jatkuva paine lopulta murtaisi anti-peronistit. (Seveso 2011.) Perón uskoi, että 

vastarintaa oli kahdenlaista, järjestäytynyttä ja henkilökohtaista. Järjestäytynyt 

vastarinta vaikutti sotilaallisiin, taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aloihin 

ja sisälsi upseerien värväystä, taloudellisen epävakauden lisäämistä, lakkoja, 

poliittista uhkailua ja soluttautumista. Henkilökohtainen vastarinta sisälsi esimerkiksi 

sabotaasia, huhupuheiden levitystä ja protesteja. (Perón & Cooke 2007.) 
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Peronistisessa vastarintaliikkeessä muodostui myös eräänlainen työnjako. Erään 

militantin mukaan noin 200 miestä oli valmiita osallistumaan vaarallisimpiin toimiin 

ja 2 000 miestä ja naista osallistui esimerkiksi tarjoamalla piilopaikkoja, 

toimittamalla räjähteitä ja vakoilemalla anti-peronistisia valtion virkamiehiä. Lisäksi 

oli 20 000 miestä ja naista, jotka tekivät pienempiä tekoja ja 200 000 ihmistä, jotka 

levittivät huhuja ja lehtisiä. (Aretxaga 1997: 38–39.) Miehet hoitivat vaarallisimmat 

tehtävät, kun puolestaan naiset jakoivat esimerkiksi kauppakasseistaan tai 

lastenvaunuista sadoittain lehtisiä ympäri kaupunkia tai asettaa rikkipommeja ja 

kaasupulloja yleisiin wc-tiloihin ja muihin paikkoihin (Seveso 2011). 

Jatkuvat pommitukset aiheuttivat yleistä pelkoa ja paniikkia (Seveso 2011). Vuonna 

1959 ja 1960 räjähdyksistä oli tullut jo niin yleisiä, että Argentiinalainen sanomalehti 

La Prensa (1959) väitti, että argentiinalaiset eivät enää uskoneet järjen voimaan, 

vaan suosivat poliittisten ristiriitojen selvittelyssä ennemmin räjähteitä. 

Kohderyhmien laajentuminen ja keinojen runsaus johtivat pian siihen, että oli vaikea 

enää erottaa yhteisen hyvän, hallituksen ja kansan rajoja. Sen seurauksena jokainen 

teko, joka tehtiin vallanpitäjiä vastaan, tulkittiin automaattisesti tekona isänmaata 

vastaan. Tämän seurauksena aloitettiin myös terroritekoihin osallistuneiden 

peronistien teloitukset. (Seveso 2011.) 

Peronistinen vastarintaliike kukistettiin vuoden 1960 lopulla. Vaikka peronistisia 

iskuryhmiä ei enää ollut, peronismia pidettiin yllä vuosikymmenien ajan kertomalla 

eeppisiä sankaritarinoita. Vuonna 1970 peronistinen ryhmä kidnappasi ja tappoi 

presidentti Urimburun. (Seveso 2011.) 

3.4 Vallankaappauksia ja diktatuureja 

Vuonna 1962 presidentti Arturo Frondizi menetti valtansa sotilaallisessa kapinassa ja 

muutamaa vuotta myöhemmin syrjäytettiin presidentti Arturo Illia. Valtaan nousi 

kenraali Juan Carlos Ongan. Hänen myötävaikutuksellaan alkoi kulttuurinen 

sensuuri, jolloin tietynlaiset elokuvat, näytelmät ja kirjat kiellettiin. Useiden 

poliittisten myönnytysten jälkeen Perón palasi valtaan vuosiksi 1973–1974. Hän 

rakensi poliittisen järjestelmän uudestaan, asettaen eturyhmät ja poliittiset puolueet 

tasa-arvoisiksi. Perón lisäsi jälleen keynesiläisen opin mukaisesti 
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kokonaistuottavuuden kysyntää, jolloin julkistalouden alijäämät kasvoivat ja inflaatio 

nopeutui. Tähän vaikutti myös eturyhmien muodostamat kartellit. Perónin pyrki 

myös rauhoittamaan vallankumouksellisten ryhmien väkivaltaisuuksia. Perónin 

kuoltua hänen vaimonsa otti vallan. Hän ei kuitenkaan onnistunut tekemään 

väkivaltaisuuksille mitään ja pian hallitus menetti tilanteen hallinnan. (Resico & 

Campbell 2010.) 

Kun vuonna 1976 sotilasjuntta otti vallan sotilaallisella vallankaappauksella, se oli 

entisiä julmempi. Vuosina 1976–1983 käytiin niin sanottua ”likaista sotaa”, jolloin 

armeija tuhosi ihmisoikeudet ja laillisuuden. (Resico & Campbell 2010.) Sen 

seurauksena militarismi ja yhteiskunnan oikeudellinen epätasa-arvoisuus palasivat; 

Lukuisia salaisia vankiloita pystytettiin ja niissä kidutettiin ihmisiä. Vankeudessa 

syntynyt lapsi joutui usein ryöstön kohteeksi ja lapsen henkilöllisyys vaihdettiin. 

Vuosina 1955–1982 katosi kaikkiaan 9000 ihmistä. Tuona aikana myös ulkomainen 

velka kasvoi 7,8 miljardista Amerikan dollarista 45 miljardiin Amerikan dollariin. 

(Hamilton 2005.)  

Inflaation hallitsemiseksi pantiin täytäntöön monetaristinen suunnitelma, johon 

kuului taloudellinen liberalisointi. Inflaatiota yritettiin hidastaa asettamalla pesolle 

kiinteä vaihtokurssi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Mutta kilpavarustelu 

naapurivaltioiden kanssa lisäsi maanpuolustusmenoja ja kasvatti ulkomaista velkaa. 

Vuoteen 1981 mennessä luottamus vakauttamisohjelmaan oli mennyttä ja talous 

romahti. Talouskriisi oli luultavasti yksi syy siihen, miksi sotilasjuntta päätyi 

hyökkäämään Iso-Britannian omistamille Falklandinsaarille. Tämä sota epäonnistui 

ja sen seurauksena armeijan arvovalta murentui. (Resico & Campbell 2010.) 

Pitkäaikainen sotilashallinto ja laajalle levinnyt kollektiivisen pelko olivat 

Hamiltonin (2005) mukaan merkittäviä tekijöitä Argentiinan talouden 

heikentymisessä. 

3.5 Paluu demokratiaan 

Presidentti Raúl Alfonsínin hallitus valittiin demokraattisesti, ja se kesti vuodesta 

1983 vuoteen 1989. Hallitus koetti selvittää mitä oli tapahtunut ”likaisen sodan” 

aikana kadonneille ja armeija joutui siviilivalvontaan. (Resico & Campbell 2010.) Ne 
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armeijan väestä, jotka olivat loukanneet ihmisoikeuksia, joutuivat oikeuteen. 

Argentiinassa oli kuitenkin yhä voimassa lakeja, jotka suosivat rikoksia tehneitä 

sotilaita. Vilpillinen armahdus oli mahdollinen ja tämä laillinen petos tarkoitti 

hierarkkisen yhteiskunnan jatkumista; sotaväki oli etuoikeutettu, kun taas kansalaiset 

olivat oikeudellisesti epätasa-arvoisessa asemassa. Vaikka militarismi selkeästi 

vähenikin, niin yhteiskunnan eriarvoisuus, lakiperiaatteiden laiminlyönti ja 

poliittinen absolutismi eivät vähentyneet. (Hamilton 2005.) 

Alfonsín pyrki myös edistämään sisäistä demokratiaa perustamalla uudelleen 

ammattiyhdistyksiä. Hallitus hyväksyi myös kaksi stabilisaatiosuunnitelmaa, jotka 

perustuivat hintavalvontaan. Alfonsin pani alulle myös talouden asteittaisen 

liberalisaation ja pyrki yksityistämään kaksi suurta valtion yritystä. Alfonsin ei 

kuitenkaan pyrkinyt vähentämään korkeaa julkista kulutusta ja velkaa. Toisenkin 

vakauttamissuunnitelman epäonnistuttua alkoi inflaatiokierre, joka päättyi 

hyperinflaatioon. Vuonna 1985 inflaatio oli 672 %, ja 3080 % vuonna 1989. 

Inflaation seurauksena katosi myös aiemmin vakaa keskiluokka. (Resico & Campbell 

2010.) Kuvio 6 havainnollistaa inflaatiota, joka nousi vuosina 1989 ja 1990 hyvinkin 

korkealle. 

 

Kuvio 7. Inflaatio vuosina 1980–2000 (IMF). 
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Vuonna 1989 valittu presidentti Carlos Menem koetti muuttaa 1980-luvulla 

talouskriisiin ajautuneen Argentiinan talouden suuntaa ja merkantilistisia 

toimintatapoja. Samana vuonna Menem pyrki katkaisemaan Argentiinan 

insterventionistisen menneisyyden ja aloitti deregulaatiopolitiikan, jossa valtio-

omisteisia yrityksiä yksityistettiin ja Argentiinaa pyrittiin muuttamaan taas vapaaksi 

markkinataloudeksi. Yksityistämisprosessi oli kokonaisvaltainen, se koski 

rautatielaitosta, puhelinverkkoja, sähköä, satamia, merenkulkua, radiota, televisiota, 

polttoainetta, teiden kunnossapitoa ja armeijan tehtaita. (Hamilton 2005.) Yeatts 

(2000) kuitenkin huomauttaa, että yksityistäminen tapahtui niin, että markkinat 

jaettiin sisäpiirin jäsenille. Tullit taattiin siten, että käytännössä valtion monopolit 

siirrettiin yksityisille ryhmille, joista puolestaan muodostui etuoikeutettuja sektoreita, 

joilla oli valtava neuvotteluvoima. Vapaiden markkinoiden sijaan syntyi 

keinotekoisia monopoleja tai epätäydellinen kilpailu valtion rajoittaessa kilpailua. 

(Hamilton 2005.) 

Muutkaan Menemin tekemät uudistukset eivät tuottaneet toivottua tulosta. 

Esimerkiksi kun talouden vapauttaminen ulkomaankaupalle jäi puutteelliseksi, koska 

se rajoitettiin koskemaan vain Mercosur-valtioita
2
. Käytännössä kansallinen 

eristäytymispolitiikka muuttui alueelliseksi eristäytymiseksi, joka ei merkittävästi 

vaikuttanut kilpailuun tai tuonut maailmankaupan hyötyjä. (Hamilton 2005.) 

Talousuudistusten tehottomuuden lisäksi vallitsi myös poliittinen haluttomuus 

muuttaa korruptoitunutta klientilististä järjestelmää. Vaikka yksityistämisprosessi 

tehtiin osaksi valtion lyhyen aikavälin tulojen synnyttämiseksi, valtio ei kuitenkaan 

vähentänyt kulutustaan merkittävästi. Julkisissa menoissa säästyneet rahat käytettiin 

absolutistisen hallituksen niin kutsuttuihin sosiaalisiin menoihin. Tämä tarkoitti 

käytännössä sitä, että poliittisille liittolaisille maksettiin helpoista töistä tai heille 

myönnettiin valtionapuja. Klientilismi oli havaittavissa Menemin hallituksessa siten, 

että korkeimman oikeuden jäsenistöä laajennettiin, jotta mukaan saatiin mahdutettua 

omia suojatteja ja liittolaisia. Menem armahti ihmisoikeuksia rikkoneita 

                                                 
2
 Mercosur-valtiot: Paraguay, Uruguay, Argentiina ja Brasilia. 
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ylipäällikköjä ja edisti perustuslaillista muutosta, joka mahdollisti presidentin 

uudelleenvalinnan, joka oli aiemmin ollut laitonta. (Hamilton 2005.) 

Menemin nopeat talousuudistukset poikkesivat niin jyrkästi aikaisemmista 

institutionaalisista perinteistä, että hänen poliittisia päätöksiä turvaamaan asetettiin 

”Taloudellinen hätätilanne laki”. Laki antoi presidentille vallan laatia määräyksiä ja 

sääntöjä ilman eduskunnan hyväksyntää. Myös korkeimman oikeuden tuomareiden 

määrää lisättiin, jotta saatiin muodostettua enemmistö presidentin päätösten tueksi. 

(Resico & Campbell 2010.) 

Nämä harhauttavat talousuudistukset ja valuutanvaihtojärjestelmä, jossa peso 

kiinnitettiin Amerikan dollariin 1990-luvulla, peittivät poliittisten virheiden 

haitalliset vaikutukset. Valuutan vaihdettavuus vähensi tarvetta rahan painamiseen, 

mikä hillitsi osaltaan inflaatiota. Hallitus rahoittaa julkisen kulutuksen aiheuttamaa 

alijäämää rahan painamisen sijaan ottamalla ulkomaista velkaa. Huolimatta julkisten 

yritysten myynnistä saaduista rahoista, Menemin hallitus onnistui vuosina 1989–

1999 kasvattamaan valtionvelkaa 65 300 miljoonasta Amerikan dollarista 146 210 

miljoonaan Amerikan dollariin (Hamilton 2005.). Eirasin ja Schaeferin (2001) 

mukaan talouskasvun puute yhdistettynä hallituksen kulutuksen kasvuun, aiheutti 

valtion alijäämän kasvun 0,15 %:sta bruttokansantuotteesta vuonna 1994 2,4 %:iin 

vuonna 2000. ja Argentiinan valtionvelan kasvun 34 %:sta bruttokansantuotteesta 

vuonna 1991 52 %:iin vuonna 1999. Kiinteän valuuttakurssin vakauden ja 

luotettavuuden edut tehtiin tyhjiksi kohtuuttoman suurella valtionvelalla, joka 

kasvatti myös yksityisen investoinnin kustannuksia. 

Vuosina 1989–1990 saavutettiin hyperinflaatio, jolloin inflaatiotaso oli lähes 200 % 

kuukaudessa. Vuosina 1989–1990 argentiinalaiset vähensivät reaalisia 

käteisvarojaan, aloittaen täyden käteisvarojen vähentämisen taloudessa. Niinpä 

kierrossa olevien seteleiden ja kolikkojen määrä oli vähemmän kuin 2 % 

bruttokansantuotteesta. (della Paloera, Irigoin & Bozzoli 2003.) Menemin 

talousohjelma vähensi inflaatiota ja kasvatti taloudellista toimintaa, mutta jäykkä 

institutionaalinen kehys pitkällä aikavälillä teki talouden kuitenkin herkäksi 

ulkoisille shokeille (Resico & Campbell 2010). 
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1990-luvulla tehdyt uudistukset eivät kuitenkaan riittäneet vastaamaan 1900-luvulla 

kehittyneisiin negatiivisiin toimintatapoihin. Hegemoninen ja yksilöihin keskittyvä 

valta pystyi käyttämään resursseja ja muuttamaan sääntöjä mielensä mukaisesti ja 

arvaamattomasti. Ei ollut itsenäistä oikeuslaitosta, joka pystyisi hallitsemaan 

hallituksen muita jaostoja ja puolustamaan kansalaisten oikeuksia. Valtion luvalla 

virkamiehet saivat asettaa tulleja ja muuttaa yksityisiä sopimuksia omien etujensa 

mukaisesti. (Hamilton 2005.) 

3.6 1900-luvulle tyypillisiä piirteitä 

Hamiltonin (2005) mukaan 1900-luvulla Argentiinaan hallintoon alkoi palautua 

siirtomaa-aikaiselle hallinnolle tyypillisiä piirteitä, jotka olivat haitanneet 

Argentiinan kasvua ennen itsenäistymistä. Poliitikot alkoivat taas käyttää 

absolutistisia menettelytapoja ja armeijan merkitys kasvoi. Valtio alkoi myös 

sekaantua kansalaisten toimiin merkantilistiseen tyyliin haitaten vapaan 

markkinatalouden kehittymistä. (Hamilton 2005.) Yli viidenkymmenen vuoden ajan 

Hallinnot vaihtelivat Argentiinassa siviili- ja sotilashallinnon välillä. Mitkään 

hallintojärjestelmistä eivät onnistuneet pysäyttämään institutionaalista heikentymistä 

ja poliittista rappeutumista. 1930-luvulta demokratiaan asti armeijalla oli tärkeä rooli 

politiikassa, aluksi jaksottaisena interventionismina, joka muuttui myöhemmin 

sotilasdiktatuuriksi. (Peruzzotti 2004.) Valtion interventionismin sekä poliittisen ja 

kansantaloudellisen rappeutumisen kierteen vaikutukset, kuten väkivalta, 

hyperinflaatio, stagnaatio ja oikeusjärjestelmän rappeutuminen, ovat yhä 

havaittavissa Argentiinassa, vaikkakin se onkin pystynyt säilyttämään 

demokraattisen poliittisen järjestelmän vuodesta 1983 lähtien. (Berensztein & 

Spector 2003.) 

Tutkijat, kuten Cavarozzi (1992), Most (1980, 1991), O’Donnell (1976), väittävät, 

että valtion päättäjillä ja virastoilla oli valtaisa autonomia politiikkojen ja poliittisten 

tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteuttamisessa. Tämä kaava pysyi 

muuttumattomana sekä dikratuurisina että demokraattisina ajanjaksoina, koska 

tärkeimpien yhteiskunta- ja politiikkapäättäjien keskuudessa vallitsi yksimielisyys 

valtion interventionismin tärkeydestä. Valtion päättäjät ohjailivat valtaisaa määrää 

taloudellisia ja poliittisia resursseja, joiden avulla he pystyivät tekemään erilaisia 
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taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia sääntelyjärjestelmiä. Erilaiset virastot ja 

instituutiot mahdollistivat valtion organisatorisen vallan poliittisessa järjestelmässä. 

Koska keskinäinen valvontajärjestelmä ei koskaan käytännössä toiminut, 

yhteisymmärrykseen perustuvia eikä laillisia tapoja ollut hegemonisen 

toimeenpanovallan tasapainottamapainottamiseksi. Tästä seuranneet institutionaaliset 

järjestelyt aiheuttivat usein ristiriitoja, joista osa johti väkivaltaan ja epävakaisuuteen. 

(Berenzstein ja Spector 2003.)  

Hallintojärjestelmien vaihtelu ja siitä seurannut poliittinen järjestelmä vaikutti 

eturyhmien ja lobbaustoiminnan kehittymiseen (Johnson 2008). Poliittisesti aktiiviset 

ryhmät ja henkilöt tiesivät, että poliittinen valta ja politiikkapäätökset ovat 

keskittyneet vahvasti toimeenpanovallalle (Snow 1996). Argentiinan historiassa 

pääoman ajasta työläisten, yritysten ja maatalouden eturyhmät ovat neuvotelleet 

suoraan toimeenpanevan elimen kanssa, sen sijaan että olisivat toimineet heikon 

eduskunnan tai poliittisten puolueiden kanssa (Johnson 2008).  Poliittisen 

järjestelmän vallan keskittymän kautta erilaiset politiikkapäättäjät ja eturyhmät 

havittelivat yhä enenevästi valtion vuokria, avustuksia ja muita 

tulonjakomenettelyitä. Lisäksi virkamiehet päätyivät avainasemaan saatuaan 

valtuutuksen allokoida erilaisia resursseja. (Berensztein & Spector 2003.) Suurimmat 

poliittiset puolueet ovat yleensäkin nähneet itsensä ennemminkin kansanliikkeinä 

kuin liittoumina, jotka pyrkivät hallitukseen äänestyksellä. Oppositiopuolueet ovat 

taas usein tukeneet sotilasjohtoisia vallankaappauksia vallan saamiseksi, sen sijaan 

että olisivat odottaneet seuraavaa äänestystä. Autoritääristen hallintojärjestelmien 

yleisyys lisääntyi vuosina 1930–1980 myös sen myötä, että politiikkaan ei haluttu 

vaikutta puolueiden kautta (Johnson 2008.) 

Valtion ja yhteiskunnan suhteet olivat monimutkaisia, ja vaikka suhde oli pitkälti 

diktatuurinen, havaittavissa oli myös demokraattisia piirteitä. Eturyhmät 

muodostuivat pääsääntöisesti korporististen järjestelyjen kautta. Laajalle levinnyt 

korporistinen järjestelmä heikensi puoluejärjestelmää ja erityisesti puolueita 

järjestöinä. Tässä asiayhteydessä Argentiinan instituutioiden kehittyminen oli 

omalaatuista; yleensä johtaja päätti asioista ja ohjasi sitten myös sekä taloudellisten 

että poliittisten instituutioiden suunnittelua ja kehitystä. Tällainen vallan 

keskittyminen on saattanut aiheuttaa talouden haavoittuvuutta ja epävarmuutta 
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kriisien ja poliittisten myllerrysten aikoina. Muina aikoina vahva johtajisto pystyi 

edistämään poliittista järjestystä. (Most 1980.) 

Maailmansotien jälkeen talouteen tehtiin erilaisia politiikkakokeiluja, jotka olivat 

usein huonosti suunniteltuja, ja näin ollen erittäin haitallisia pääoman kertymiselle. 

Vero- ja tullitoimenpiteillä investointituotteille muodostui korkeat suhteelliset hinnat 

ja taloudellinen tukahduttaminen muodosti allokaatiomekanismeja, jotka erosivat 

hintakannustimista. Sotien jälkeisen ajanjakson tragedia on, että vaikka säästöjen 

tarjonta oli korkea, niin ne käytettiin väärin investointitoimiin, jotka olivat joko 

ylihinnoiteltuja tai tarpeettomia, tai molempia. (Taylor 2003.) 

Monetisaation käyttö jatkuvien budjettialijäämien rahoittamiseksi oli yksi 

tärkeimmistä ongelmista Argentiinan taloudessa 1900-luvun jälkipuoliskolla. 

Jatkuvista alijäämistä pyrittiin pääsemään eroon useilla eri tavoilla, mutta 

vaikutukset olivat aina lyhytaikaisia. Joskus onnistuttiin laskemaan inflaatiota useiksi 

kuukausiksi tai jopa vuosiksi, mutta pian sama skenaario toistui ja kaikki 

stabilisaatiosuunnitelmat epäonnistuivat. Lyhytaikaiset toipumiset eivät johtaneet 

pysyvään kasvuun, koska finanssiongelman perussyyt olivat selvittämättä. Yli puolen 

vuosisadan ajan hallitukset turvautuivat säännöllisesti rahan painatukseen tai 

koettivat muilla tavoin lisätä rahan tarjontaa alijäämistä selvitäkseen. Kaikki nuo 

menettelytavat johtivat korkeisiin inflaatiotasoihin, ja vuosina 1989–1990 

saavutettiin hyperinflaatio, jolloin inflaatiotaso oli lähes 200 % kuukaudessa. (della 

Paloera, Irigoin & Bozzoli 2003.) 

Della Paloeran, Irigoinin ja Bozzolin (2003) mukaan viisi Argentiinan 

makrotaloudellisen historian menestyksekkäintä ajanjaksoa sijoittuivat Menemin 

kahdelle mandaatille vuosina 1990–1995 ja 1996–1999, Rocan toiselle kaudelle 

1899–1904 ja Obligadon hallintovuosille 1854–1856 ja Bartolome Mitren 

hallitukselle 1860–1868. Kaikille näille viidelle ajanjaksolle on yhteistä, että niihin 

liittyi joko vaihtokelpoisen rahajärjestelmän perustaminen tai sitä kohden 

konvergoituminen. Näin ollen hyvän makrotaloudellisen menestyksen saaminen 

liittyi ehdottomasti kovaan tai vahvaan valuuttajärjestelmään. Järkevä 

valuuttasuunnitelma osoittautui pysyväksi lähitulevaisuudessa vain silloin, kun 
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finanssitilanne oli hyvä.  Yllämainittuina ajanjaksoina Argentiinan taloudellinen 

tilanne oli myös hyvä.  
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4 MALLI JA SEN KALIBROINTI 

4.1 Malli 

Tässä tutkielmassa sovelletaan Prescottin ja Fitzgeraldin (2002) versiota 

neoklassisesta kasvumallista tasapainoisen kasvun kilpailutasapainon löytämiseksi. 

Kilpailutasapainon määrittämistä varten on muodostettava ehdot, jotka saadaan 

tarkastelemalla perheiden, pankkien ja yritysten optimointiongelmia. Näiden ehtojen 

kautta voidaan määrittää yksikäsitteinen tasapainoisen kasvun kilpailutasapaino 

mallitalouksille. 

Kotitaloudella on käytettävissään yksi yksikkö aikaa jokaisella periodilla. Se voidaan 

käyttää joko työhön  h  tai ei-kaupalliseen toimintaan  h1 . Ei-kaupallinen 

toiminta voi olla esimerkiksi kodin siivoamista. Tuottelias aika normalisoidaan 

lukuun 1 ja vastaa noin 100 tuntia viikossa. Tuotteliaaseen aikaan ei ole laskettu 

nukkumista tai muuta tuottamatonta ajankäyttöä.  

Kotitalouksien mieltymykset ovat määritelty kaikille kulutusten tc  ja vapaa-aikojen 

 th1  jonoille. Perheiden koot on aluksi oletettu pysyviksi analyysin 

yksinkertaistamiseksi. Kotitalouksien intertemporaalinen hyötyfunktio voidaan 

esittää seuraavasti: 

 tt

t

t

hcu 














1,
1

1

0 
, 

jossa parametri  0  on aikapreferenssin aste. Mitä suurempi parametri 𝜌 on, sitä 

enemmän kotitaloudet suosivat kulutusta nyt suhteessa kulutukseen tulevaisuudessa. 

Kotitalouksien periodittaiset budjettirajoitteet jokaisella periodilla  ,...2,1,0t  ovat 

  tttttt chwdid  11 . 
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Edellä tw  on reaalipalkka, tr  on pääoman vuokrahinta ja ti  on talletusten korkotaso. 

Kulutuksen hinta on normeerattu ykköseksi. 

Kulutuksen rajahyötyä merkitään 1u :lla. Täten, 

   hcucMU  1,1 .  

Vastaavasti vapaa-ajan rajahyöty 2u  on 

 hcuhMU  1,)1( 2 . 

Kahden hyödykkeen välinen rajasubstituutiosuhde on rajahyötyjen suhdeluku 

 
 

  )1,(

)1,(

1
1,

2

1

hcu

hcu

hMU

cMU
hcMRS









. 

Hyödyn maksimoinnissa kahden hyödykkeen välisen rajasubstituutiosuhteen on 

oltava yhtä suuri kuin hyödykkeiden hintasuhde. Tämä johtaa seuraaviin 

ensimmäisen kertaluvun ehtoihin: 

 
 
  ttt

tt
t

whcu

hcu
hcMRS

1

1,

1,
1,

2

1 



  (1) 

 
   

  t

tt

tt
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hcu

hcu
ccMRS 








 1
1,

1,1
,

111

1
1


. (2)  

Perhe voi budjettirajoitteella muuttaa kulutuksen tc  vapaa-ajaksi h1 t 

hintasuhteella tw1 . Koska rajahyötyjen suhde kuvaa substituointihalukkuutta, 

saadaan kaava 1. Samoin kotitalous voi säästämällä muuttaa periodin t  kulutuksen 

tc  seuraavan periodin kulutukseksi 1tc  hinnalla ti1 , josta saadaan kaava 2. 
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Yritykset kohtaavat jonon staattisia maksimointiongelmia. Funktiolla F on 

vakioskaalatuotot, joten voittoja ei voi tulla. Jokaisella periodilla t ongelmana on 

  tttttt krhwtkhF ,,max  

jossa th  on työvoimapanos ja tk  on pääomapanos. Ajan kuluessa tuotantofunktio voi 

muuttua teknologian kehittymisen myötä. 

Tuotannontekijän rajatuotos on tuotannon muutosvauhti suhteessa tiettyyn 

panokseen, muiden panosten pysyessä muuttumattomina. Täten, 

   khFhMP ,1  

),()( 2 khFkMP  , 

jossa F1 on työn rajatuotos ja F2 pääoman rajatuotos. 

Voiton maksimoimiseksi ovat seuraavat ensimmäisen kertaluvun ehdot: 

   thkFhMPw tttt ,,2
 (3) 

   thkFkMPr tttt ,,1
. (4) 

Mallissa pankit omistavat pääoman ja vuokraavat sitä yrityksille. Pankit myös ottavat 

vastaan talletuksia kotitalouksilta ja maksavat niille korkoa i . Periodin aikana 

pääomaa kuluu osuuden   verran. 

Oletetaan, että pankkiala on kilpailullinen ja teknologialla on vakioskaalatuotot. 

Niinpä tasapainossa pankit eivät tee voittoa tai kärsi tappiota, vaan tekevät 

nollatuloksen. Mallissa pankki ottaa vastaan yhden yksikön verran talletuksia 

päivänä t  ja käyttää sen ostaakseen yhden yksikön pääomaa. Pankki vuokraa tämän 

pääoman korolla 1tr  periodilla 1t  ja myy kulumattoman osan  1  periodin 

1t  lopussa. Periodin t  nettokassavirta on nolla. Periodilla 1t  kassavirta on 
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   tt ir  111  . 

Tasapainossa periodin 1t  kassavirta on nolla. Pankki palauttaa talletuksen ja 

maksaa luvatun koron periodilla 1t . Koska tasapainossa pankin nettokassavirtojen 

on oltava nolla, saadaan ehto 

 tt ir 1 . (5) 

Tämän ehdon täyttyessä pankki tekee nollatuloksen eli pääoman vuokrakorko kattaa 

sekä korkokulut että kulumisen. 

Lisäksi ehtona pankin voiton maksimoimiseksi on, että pankki ei heitä pääomaa pois. 

Täten, 

  ,11 ttt xkk  
 (6) 

jossa x on pankkien ostama investointihyödyke. 

Talletusten alkuarvolle pätee 

  000 1 rkd . 

Näin pankkien voitoksi saadaan nolla eivätkä pankit eivät voi jakaa osinkoja. Koska 

tasapainossa pankkien nettoarvon on oltava nolla jokaisella periodilla t , saadaan 

    ttttt kikrd 111  
. (7) 

Markkinatasapainossa yritysten tuotannon tarjonnan on vastattava kotitalouksien 

kysyntää kulutushyödykkeelle ja pankkien kysyntää investointihyödykkeelle 

jokaisella periodilla. Markkinatasapaino jokaiselle periodille t: 

 tkhFxc tttt ,,
. (8) 
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Kilpailutasapaino on kotitalouksien päätösten vektori  
,...2,1,0

,,
tttt hdc , pankkien 

vektori 
,...2,1,0

,,
tttt xkd , yritysten vektori  

,...2,1,0
,,,

ttttt hkxc  ja hintajärjestelmän 

vektori  
,...2,1,0

,,
tttt iwr  siten, että kotitaloudet maksimoivat hyötyään 

budjettirajoitteiden puitteissa, pankit ja yritykset maksimoivat voittojaan omien 

teknologiarajoitteidensa sisällä ja että markkinatasapaino toteutuu. 

Markkinatasapaino tarkoittaa sitä, että kotitalouksien talletukset vastaavat pankkien 

hallussaan pitämiä talletuksia, kotitalouksien tarjoama työvoima vastaa yritysten 

työllistämää työvoimaa, kotitalouksien ostamat kulutushyödykkeet vastaavat 

yritysten myymien kulutushyödykkeiden määrää, pankkien ostamat 

investointihyödykkeet vastaavat yritysten ostamien investointihyödykkeiden määrää 

ja pankkien myymien pääomapalveluiden määrä vastaa yritysten ostamien 

pääomapalveluiden määrää jokaisena ajankohtana. 

Merkitään seuraavassa g :llä tasapainoista kasvuvauhtia. Tasapainoisen kasvun 

kilpailutasapaino on kilpailutasapaino, kun kaikille t: 

t
t gcc )1( 

 

 tt gxx  1
 

 tttt gyxcy  1
 

 tt gdd  1
 

hht   

 tt gkk  1
 

 tt gww  1
 

rrt   

iit   

jollekin joukolle  girwkhdyxc ,,,,,,,,, . Nämä kaikki ovat per capita lukuja. 
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Alla olevat yhtälöt kuvaavat preferenssejä ja teknologiaa, ja jokaisessa on yksi tai 

useampi parametri. Hyötyfunktion oletetaan olevan seuraavaa logaritmista muotoa: 

   tttt hchcu  1loglog1, 
. 

Tuotantofunktio on Cobb-Douglas-muotoa: 

    1,, tttttt hkAtkhFy
, 

jossa   t

t AA
 
 

11 1 , 0A , on annettu. 

Pääoman liikkeen laki on 

  ttt xkk  11 . 

Parametrien   ,,,,, A  arvot ja oletetut funktionaaliset muodot määrittävät 

talouden. 

A:n arvoksi on asetettu tuotantoa määrittäessä 1. Kestävän kasvun tasapainon 

löytämiseksi kestävän tasapainon lausekkeet on sijoitettu kaavoihin {(1)-(8)} ja siitä 

saadut yhtälöt on yksinkertaistettu. Saadut yhtälöt ovat siten 

 hwc  1  (9) 

ggi    (10) 

   hkw /1  (11) 

  





1
/ khr  (12) 

   1hkxc  (13) 

 ir  (14) 

 kgx   (15) 

 kid  1  (16)  
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g  (17) 

4.2 Kalibrointi 

Ennen kalibrointia mallia kuitenkin laajennetaan niin, että se sallii väestönkasvun. 

Niinpä muutetaan mallia siten, että väestö kasvaa tasaisella vauhdilla: 

  tt NN  11 . (18) 

Kotitalouksien, joiden määrä kasvaa nyt yli ajan, preferenssit ovat 

 
   

t

tttt
hcN 1loglog

1

1



, 

jossa tc  on perheenjäsenen kulutus ajankohtana t  ja th  on kotitalouden jäsenten 

tuottavan ajan osuus, joka on allokoitu markkinasektorille ajankohtana t. 

Nyt voidaan tulkita kaikki muuttujat hintoja lukuun ottamatta per capita luvuiksi. 

Tämän muutoksen myötä yhtälö (15) on muutettava muotoon 

  tttttt xNkNkN  111 . 

Kun sijoitetaan tasapainoisen kasvun ominaisuudet, kaava saa seuraavan muodon: 

   ttt

t

t gxgkgk
N

N
  1)1(1)1( 11   

Kun käytetään kaavaa (18): 

 kggx    (19) 
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Intertemporaalinen budjettirajoite voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

 









0 0

0

t t

ttttttt hwNpdcNp  

tp  on kulutushyödykkeen hinta eri ajankohtina, joten 

1/1  ttt ppi  

Tämä tarkoittaa, että ajankohtien t  ja 1t  välinen suhteellinen kulutushyödykkeen 

hinta on  ti1 . Kun yhdistetään tc :n ja 1tc :n rajahyötyjen suhde niiden 

hintasuhteeseen, saadaan 

 
 

11111
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Kun sijoitetaan tasapainoisen kasvun arvot, saadaan yhtälö (10). 

Ennen parametrien arvojen kalibrointia, on otettava huomioon käytettävään malliin 

tehdyt yksinkertaistukset ja muutokset. Mallin yksinkertaistamiseksi ja todellisten 

työtuntien vaikean saatavuuden vuoksi työ h  on asetettu 1h . Tämä aiheuttaa sen, 

että parametrin   arvoksi saadaan nolla kaavan (9) yhtälöstä.  

Talouden havainnoissa bruttokansantuotteen Y  ja pääoman K , investointien I ja 

kulutuksen C arvot ovat vuoden 1960 kiinteillä hinnoilla (lähteet IEERAL (1986) ja 

Mundlak, Cavallo & Domenech (1989)). Väkiluku N on miljoonina ja 

investointeihin on sisällytetty kokonaisinvestoinnit ja nettovienti. Kulutukseen 

sisältyy yksityinen kulutus ja julkinen kulutus. Näin saadaan toteutumaan 

)( NXGICY  . 
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Parametri A kuvaa kokonaistuottavuutta: 

  


1NK

Y
A . 

Kalibroinnissa tehtävänä on löytää parametreille sellaiset arvot, että tasapainoisen 

kasvun mallin käyttäytyminen sopii yhteen todellisen talouden kasvuhavaintojen 

kanssa. Mallin ratkaisemiseksi kalibroidaan parametreille  ,,, ja  arvot. 

Parametri   saadaan populaation kasvuvauhdista, joka on vuosina 1913–1984 ollut 

noin 1,9 prosenttia vuodessa. 

11  

t

t

N

N
  

Parametrin   arvoksi saadaan seuraavasti: 

11  

t

t

y

y
g  

Pääoman osuudeksi   asetetaan 
3

1
, koska käytettävissä ei ole havaintoja koroista. 

Korko r  saadaan bruttokansantuotteen ja pääoman suhteen tulosta  :n kanssa: 

K

Y
r   . 

Aikapreferenssin asteen  arvo saadaan, kun yhdistetään kaavat (10) ja (14):  

g

gr






1


 . 
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Kalibroinnin tulokset ovat taulukossa 3.  

Taulukko 3. Kalibroinnin tulokset. 

δ θ η λ 𝜌 

0.037 0.33 0.019 0.0095 0.085 

4.3 Analyysi 

Kalibroinnista saadut parametriarvot sijoitetaan malliin. Syntynyt 

differenssiyhtälöjärjestelmä ratkaistaan numeerisesti. Ratkaisun alkuarvoina 

käytetään datassa havaittua pääoman määrää vuonna 1913. Toisena sidosehtona 

differenssiyhtälön ratkaisussa käytetään oletusta, että pääoman määrä on 

konvergoitunut tasapainoisen kasvun uralle vuonna 2200. Simulaatio suoritettiin 

Python – ohjelmalla (http://www.python.org/). 

Kuvioissa 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 on numeerisen kokeilun tulokset pääomalle, 

tuotannolle, väkiluvulle, kulutukselle, investoinnille ja pääoman suhteelle 

bruttokansantuotteeseen.. Kokonaistuottavuuden vaihtelu selittää kohtalaisen hyvin 

pääoman nousuja ja laskuja, mutta muutokset ovat välillä erisuuruisia kuin 

todellisessa aikasarjassa. Malli selittää tuotannon muutoksia kohtalaisen hyvin, 

vaikka joinain ajanjaksoin erotus on ollut melko suuri. Väkiluvun kasvu on 

aikasarjassa vähän korkeampaa kuin mallissa. Kokonaistuottavuuden vaihtelu selittää 

kulutuksen keskimääräistä muutosta melko hyvin, mutta ei suurempia yksittäisiä 

heilahteluja. Investoinneissa muutokset ovat mallissa ja todellisessa aikasarjassa 

erisuuntaisia, mutta tasaisempina ajanjaksoina kokonaistuottavuus pystyy selittämään 

kulutuksen muutoksia. Mallissa on investoinneissa katkos vuosina 1916 ja 1917, 

koska negatiivisesti arvosta ei voitu ottaa logaritmia. Malli selittää pääoman 

(suhteutettuna) nousut ja laskut, mutta vuosina 1945–1970 todelliset arvot ovat 

mallin antamia arvoja alhaisemmat. 

Kaiken kaikkiaan kokonaistuottavuus monen muuttujan tapauksessa onnistui 

ajoittamaan nousut ja laskut melko hyvin, eivätkä mallin arvot poikenneet suuresti 

todellisista havainnoista. Yksinkertaisuudestaan huolimatta malli toimii yllättävän 

hyvin Argentiinan taloudessa. 
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Kuvio 8. Numeerinen kokeilu pääomalle. 

 

Kuvio 9. Numeerinen kokeilu tuotannolle. 
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Kuvio 10. Numeerinen kokeilu väkiluvulle. 

 

Kuvio 11. Numeerinen kokeilu kulutukselle. 
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Kuvio 12. Numeerinen kokeilu investoinneille. 

 

Kuvio 13. Numeerinen kokeilu pääoman suhteelle bruttokansantuotteeseen. 

Kuviossa 13 on kokonaistuottavuuden muutokset vuosina 1913–1984. Vertailun 

vuoksi kuvioon on lisätty myös trendisuora 2 %:n vuosittaisella kasvuvauhdilla. 

Yhdysvaltojen kokonaistuottavuuden keskimääräinen kasvuvauhti oli 2 % 1900-

luvulla (Kehoe & Prescott 2007). 
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Kuvio 14. Kokonaistuottavuus ja trendi. 

Ensimmäisen maailmansodan aikoihin kokonaistuottavuus laski jyrkästi. Argentiina 

oli tuolloin hyvin avoin talous, joten ulkomaisten investointien lasku sekä 

kansainvälisen kaupan väheneminen aiheuttivat ulkoisen sokin talouteen. 

Teknologinen kehitys hidastui, koska investointeihin oli pääasiassa käytettävä vain 

kotimaisia säästöjä. Sodan jälkeen Argentiinaan saapui paljon maahanmuuttajia, 

mikä lisäsi työvoiman tarjontaa. Taloudellinen tilanne parani ja kokonaistuottavuus 

oli lähellä trendiä. Vuoden 1930 tienoilla kokonaistuottavuus alkoi taas laskea. Se 

tapahtui samoihin aikoihin, kun kenraali Uriburu oli ottanut Argentiinan valtaansa 

sotilasvallankaappauksella ja demokratia murentui. Hallitus hajosi ensimmäisen 

kerran ja poliittinen epävakaisuus kasvoi. 1930-luvulla myös valtion interventionismi 

alkoi näkyä yhä selkeämmin taloudessa.  Rahaa käytettiin erilaisiin komiteoihin, joita 

käytettiin lobbaus- ja korruptiotoiminnassa. Valtion tulorakenne muuttui, kun tulleja 

ja kiintiöitä lisättiin. Tällä oli luonnollisesti vaikutusta ulkomaankauppaan. Jotta 

vienteihin liittyvien verojen vähentyminen saataisiin kompensoitua, asetettiin 

tulovero, arvonlisävero ja perintövero. Myös samoihin aikoihin käynnissä ollut 

toinen maailmansota vaikutti myös Argentiinan talouteen lamauttaen talouskasvua. 

Tällä sodalla ei luultavasti ollut niin suurta merkitystä Argentiinaan kuin 

ensimmäisellä maailmansodalla, koska Argentiina ei ollut enää niin yhtä avoin 

talous. 
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Vuonna 1946 valtaan nousi Perón. Perónin hallitus käytti paljon rahaa 

kasvattaakseen kokonaiskysyntää, mutta raha jakautui käytännössä vain Perónin 

suosimille yksilöille, yrityksille ja eturyhmille. Ekspansiivinen talouspolitiikka 

kiihdytti inflaatiota ja julkinen talous oli toistuvasti hyvin alijäämäinen.  Vaikka 

Perón tuki Argentiinan teollistumista, talouden kasvua hidasti tuontien rajoittaminen. 

Koska tuotantopanokset kannustettiin tuottamaan kotimaassa, ulkomainen kilpailu 

vähentyi ja syntyi useita ei-kilpailullisia aloja. Niinpä yritykset pystyivät nostamaan 

hintojaan.  

Myös hyvin kehittynyt maaseutusektori kärsi pahoin Perónin heikentäessä 

maanomistajien omistusoikeuksia ja kilpailukykyä. IAPI hävitti yksityiset 

vientiyritykset, ja vei suuren osan maatalouden harjoittajien vientituloista. Tämän 

jälkeen 1800-luvun talouskehitystä edistänyt maatalous ei enää pystynyt toimimaan 

yhtä autonomisesti kuin ennen ja sen asema heikentyi merkittävästi. 

Kokonaistuottavuus nousi hetkellisesti Perónin hallintakauden aikana. Se johtui 

luultavasti Perónin tukeman teollisuuden kehittymisestä sekä korkean julkisen 

kulutuksen aiheuttamasta talouden toiminnan vilkastumisesta. Pian 

kokonaistuottavuus laski jyrkästi, johon osaltaan vaikuttivat ainakin ulkomaan 

kaupan ja siten myös kilpailun väheneminen. Kun kilpailua ei monellakaan 

teollisuudenalalla ollut, motivaatio teknologiselle kehitykselle oli vähäinen.  

Vuosina 1955–1960 kokonaistuottavuuteen on todennäköisesti vaikuttanut pääosin 

työläisistä koostunut peronistinen vastarintaliike. Väkivaltaisuudet, poliittisen 

järjestelmän heikkous, hallituksenvastaisuus, peronistien ja antiperonistien kiistat 

lisäsivät yhteiskunnallista ja taloudellista epävakautta. Jatkuvat pommitukset ja muut 

terroriteot aiheuttivat yleistä pelkoa ja paniikkia. 

Vaikka peronistinen vastarintaliike oli kukistettu, suuri poliittinen epävakaus jatkui. 

Hallinnot vaihtuivat usein vaalien sijaan sotilaallisina vallankaappauksia. Muodostui 

diktatuureja ja armeijalla oli suuri valta. Seitsemän vuoden mittaisen ”likaisen 

sodan” aiheuttama jatkuva pelko vuosina 1976–1983 näkyy selkeästi 

kokonaistuottavuudessa. 
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Kehoen (2007) mukaan instituutiot vaikuttavat merkittävästi kokonaistuottavuuden 

kehitykseen. Tärkeimpiä ovat instituutiot, jotka vaikuttavat maan avoimuuteen 

kilpailulle, monopolioikeuksien vahvuuteen, ammattiyhdistysten levinneisyyteen, 

hintavalvontaan sekä valtion sääntelyihin teollisuudenaloilla. Argentiinassa tapahtui 

useita muutoksia näihin instituutioihin liittyen. Esimerkiksi protektionismi vähensi 

maan avoimuutta ja lisäsi monopoleja. Lisäksi Perón lisäsi ammattiyhdistysten 

valtaa. Palkat ja erityisesti hinnat nousivat niin nopeasti, että lopulta saavutettiin 

inflaatio. Valtion interventionismi oli myös hyvin vahvaa lähes koko 1900-luvun 

ajan.  

Mallissa ei ole otettu huomioon ulkomaan kauppaa. Malli toimii huonommin 

ensimmäisen maailmansodan aikana pääoman, kulutuksen ja investointien kohdalla, 

koska Argentiina oli tuolloin hyvin avoin talous ja herkkä ulkoisille sokeille. 

Ulkomaan kauppa väheni protektionismin vahvistuessa noin 1930-luvulta lähtien, 

joten myös malli alkaa toimia paremmin. Tosin Perónin hallintakauden kohdalla 

malli poikkeaa havainnoista muutaman muuttujan kohdalla. Esimerkiksi kulutus 

nousee nopeammin, kuin mitä malli olettaa. Pääoma puolestaan on todellisuudessa 

alhaisempi kuin mallissa. Se voi mahdollisesti johtua siitä, että vaikka kulutus oli 

korkea, sitä ei käytetty pääoman kerryttämiseen niin paljon kuin malli olettaa. 

Samankaltainen tilanne voidaan havaita myös investoinneissa; malli asettaa 

investoinnit korkeammaksi kuin mitä havainnot ovat.  

Mallia voidaan sano yksinkertaiseksi, koska siinä ulkomaan kauppa ei ole siinä 

mukana. Mallin toimivuutta tästä asiasta huolimatta voi kuitenkin selittää 

ulkomaankaupan vähäinen merkitys, erityisesti 1930-luvulta eteenpäin. Tämä asia 

voitaisiin tarkistaa tutkimuksessa, jossa myös ulkomaankauppa on otettu huomioon. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Argentiina oli 1900-luvun alussa yksi maailman vauraimmista valtioista. Se ylsi 

maailman viiden korkeatuloisimman valtion joukkoon ja erottui selkeästi köyhistä 

naapurimaistaan. Argentiinan uskottiin tulevaisuudessa olevan yksi kehittyneistä 

valtioista ja pysyvän Yhdysvaltojen tasolla. Vuoden 1913 jälkeen Argentiina ei enää 

pysynyt mukana muiden kehittyneiden valtioiden kasvuvauhdissa ja talous alkoi 

heikentyä. Sittemmin Argentiina ei ole pystynyt nousemaan enää takaisin entiselle 

tasolleen eikä tulevaisuuskaan vaikuta kovin valoisalta. 

Tässä tutkielmassa pohditaan syitä Argentiinan taloudellisen tilanteen muutokselle 

politiikan ja kulttuurin näkökulmasta. Tutkielmassa sovelletaan Prescottin ja 

Fitzgeraldin (2002) versiota neoklassisesta kasvumallista tasapainoisen kasvun 

kilpailutasapainon löytämiseksi. Malli toimii yllättävän hyvin Argentiinan 

taloudessa. Kokonaistuottavuuden vaihtelu selittää tuotantoa, väkilukua, kulutusta, 

investointeja sekä pääoman ja bruttokansantuotteeseen suhdetta. Argentiinan 

kokonaistuottavuuden kasvuvauhti on ollut heikkoa 1900-luvulla. Poliittisia syitä 

ovat hallintojärjestelmän epävakaisuus, poliittisen järjestelmän heikkous, 

korruptoituneisuus, protektionsmi, valtion kulutus sekä interventionismi. 

Kulttuurisina syinä ovat, osaksi Perónin aiheuttamana, yhteiskunnan jakautuminen, 

hallituksen ja laillisuusperiaatteiden halveksunta sekä väkivallan uhka. Nationalismi, 

militarismi ja populismi ovat myös osaltaan heikentäneet uskoa hallitukseen ja 

demokratian mahdollisuuksiin. Vaikka Argentiina pysyi maailmansotien aikana 

puolueettomana, sen institutionaalinen järjestelmä oli niin heikko, että ulkoiset sokit 

vaikuttivat talouteen. 

Syitä Argentiinan taloudellisen kehityksen hidastumiselle on aikaisemmissa 

tutkimuksissa pohdittu useista eri näkökulmista. Poliittisten ja kulttuuristen syiden 

merkitystä on pidetty kuitenkin suuressa osassa tutkimuksia tärkeässä asemassa. 

Joitain tutkimuksia on tehty myös esimerkiksi tutkien yksittäisten 

mikrotaloudellisten tapahtumien, työmarkkinoiden ja suhdannevaihteluiden, mutta 

näiden ei ole usein katsottu selittävän olennaisesti Argentiinan taloudellisen 

kehityksen suuntaa. 
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Ennen tätä tutkielmaa, Argentiinan taloudellista kehitystä ei ole tutkittu näin pitkälle 

aikavälille tasapainoisen kasvun kilpailutasapainon kautta. Tutkielman tulokset 

osoittivat, että kokonaistuottavuus onnistu muuttujien ajoittamaan nousut ja laskut 

melko hyvin, eivätkä mallin arvot poikenneet paljoa havainnoista. Malli toimi siis 

yllättävän hyvin Argentiinan taloudessa yksinkertaisuudestaan huolimatta. 

Tutkielmassa malli oli aika yksinkertainen, eikä esimerkiksi työn tarjontaa otettu 

huomioon. Lisäksi mallia ratkaistaessa pääoman osuudelle annettiin oletettu arvo, eli 

Argentiinan pääoman todellisen osuuden selvittäminen voisi parantaa tulosten 

luotettavuutta. Mallin luotettavuutta voi myös lisätä, jos siihen lisätään 

ulkomaankauppa. Tutkielmaa rajoittaa myös se, että aineistoa oli saatavissa vain 

rajallisesti. Jos löytyisi luotettavaa aineistoa ajalta jo ennen vuotta 1913, voisi 

tutkimus olla informatiivisempi ja antaa erilaisia tuloksia. 
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