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Esipuhe

G2 on lyhyt termi, jolla on pitkät seuraukset. Se tarkoittaa kahta maail-
man taloudellista suurvaltaa, Yhdysvaltoja ja Kiinaa. Se on eräs maail-
manjärjestyksen vaihtoehto.

Monien todistusten mukaan tämän vuosisadan taloudellinen valtavirta 
kulkee Yhdysvalloista Kiinaan, mutta ei välttämättä Euroopan kautta. 

Ajatuksena G2 tai ”Chimerica” on suhteellisen tuore. Se syntyi akatee-
misissa piireissä Yhdysvalloissa vuonna 2006 ja nousi kansainväliseen 
keskusteluun keväällä 2009. Se on vakiintuneen suurvallan ja lujasti kas-
vavan talouden suhde, velallisen ja velkojan dialogia, jossa muun maail-
man on syytä olla mukana.

G2 on ajatuksena houkutteleva hetkellä, jolloin G8-mallia pidetään 
ajastaan jääneenä ja G20-mallia liian laajana, jotta se voisi aidosti tuot-
taa ratkaisuja maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Kiinassa ajatukseen on 
suhtauduttu varovasti ja korostettu moninapaista maailmanjärjestystä, 
joka edistää kiinalaisten intressejä kehittyvissä maissa. Samalla G2 väis-
tämättä kuitenkin hivelee kiinalaisten itsetuntoa ja indikoi Kiinan kasva-
vaa taloudellista mahtia .

Ajatuksella on myös kriitikkonsa. He sanovat, että varmin este G2:lle 
on Kiinan valuutta renminbi, jonka liikkeet ovat tämän raportin keskei-
sessä osassa.

Euroopalle ja Suomelle G2:n pelkkä mahdollisuus on muistutus. Se 
alleviivaa sitä, että kansallisen mutapainin ja eturistiriitojen sijasta tarvit-
semme enemmän eurooppalaista ajattelua ja eurooppalaisten rakentei-
den vahvistamista.

Dan Steinbock on seurannut läheltä amerikkalais-kiinalaisten taloussuh-
teiden kehitystä. Tämä raportti on G2-problematiikan perusselvitys. Se 
kerää yhteen Yhdysvaltain ja Kiinan suhteitten keskeiset tunnusluvut ja 
historialliset juonteet. Se vihjaa, että taloudellinen ilmastonmuutos voi 
olla yllättävänkin nopeaa ja talouden ääri-ilmiöt mahdollisia.

Helsingissä 18. marraskuuta 2010

Matti Apunen 
Johtaja 
EVA





Lukijalle

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä Yhdysvallat tahditti 
maailmantalouden kehitystä yhteistyössä läntisen Euroopan ja Japanin 
kanssa. Viime vuosina myös suuret nousevat taloudet, etupäässä Kiina 
ja Intia, ovat nousseet keskeiseen asemaan globaalin kasvun ajureina. Jo 
ennen nykyistä maailmankriisiä Kiinan vaikutus globaaliin kasvuun oli 
suhteellisesti merkittävämpi kuin Yhdysvaltain tai muiden länsimaiden. 

Yksittäisinä kansakuntina USA ja Kiina, ns. G2-maat, vaikuttavat ny-
kyisin merkittävimmin maailmantalouden ja kansainvälisten järjestöjen 
toimintoihin. Kumpikin on yhä monelle suomalaiselle pinnalta tuttu, 
mutta syvemmältä tuntematon. 

Tämä raportti valottaa USA:n ja Kiinan nykyistä asemaa maailmanta-
loudessa ja -kaupassa sekä niiden keskinäisiä suhteita. Se kohdentuu 
USA:n ja Kiinan taloudelliseen tilaan, kauppa- ja investointisuhteisiin 
sekä ilmastopolitiikkaan.

Raportti ei keskity vain USA:n tai Kiinan rooliin, vaan lisäksi kumman-
kin suurvallan vaikutuksiin maailmantaloudessa, ensisijassa suomalais-
ten kannalta. 

Käsittelytavaltaan raportti on pelkistetty ja journalistinen. Toimeksi- 
annon mukaisesti se pyrkii tarjoamaan avaimia G2-ilmiön ja sen maail-
mantaloudellisten vaikutusten ymmärtämiseen, ensisijaisesti suomalais-
ten ja suomalaisen elinkeinoelämän kannalta.

Haluan kiittää USA:n ja Kiinan Suomen-lähetystöjen asiantuntijoita ja 
eritoten USA:n suurlähettiläitä Barbara McConnell Barrett, Marilyn 
Ware ja Bonnie McElveen-Hunter sekä Kiinan suurlähettiläitä Ma 
Keqing ja Huang Xing, joiden kaikkien asiantuntemuksesta ja painotuk-
sista on ollut suuresti apua raportin kirjoittamisessa.

Lopuksi erityiset kiitokset EVAn johtaja Matti Apuselle ja viestintä-
päällikkö Johanna Sipolalle tuesta kieliasun toimittamisessa luettavaan 
muotoon. 

New York – Shanghai – Helsinki 
Dan Steinbock

Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusjohtaja 
Intia, Kiina ja Amerikka -instituutti (USA)
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Johdanto
”Yhdysvaltain ja Kiinan suhde määrittää 21. vuosisataa”, Yhdysvaltain 
presidentti Barack Obama on usein todennut. Mutta miksi kahden 
suurmahdin bilateraalinen suhde olisi tärkeä Suomen kannalta? Syy 
on yksinkertainen ja se on tämän raportin ensimmäisen jakson ydin: 
USA:n ja Kiinan dynamiikka vaikuttaa suoraan tärkeimpiin kauppa-
kumppaneihimme ja täten välillisesti kahdenvälisiin suhteisiimme niiden 
kanssa. Samoin kumpikin suurvalta vaikuttaa maamme kannalta kriitti-
sesti maailmankauppaan ja ilmastopolitiikkaan.

Toisessa luvussa kuvataan Kiinan ”nöyryytyksen vuosisataa”, USA:n ja 
Kiinan strategista talousdialogia, G2-suhteiden merkitystä USA:n, Kii-
nan ja Euroopan kannalta sekä Euroopan Kiina-asenteita. G2-keskus-
telua vauhdittaa se tosiasia, että keskipitkällä tähtäimellä Yhdysvallat, 
Kiina ja Intia ovat globaalitalouden merkittävimpiä moottoreita. Asian 
kääntöpuoli on se, että EU:n rooli nähdään vähemmän keskeisenä. 

Kolmannessa luvussa selvitellään USA:n ja Kiinan kaupan suurta alijää-
mää, tavara- ja palvelukauppaa, uusia tuotantostrategioita sekä korkean 
teknologian kauppaa. Jakson lopussa arvioidaan kahdenvälisiä sijoituk-
sia ja protektionismia globaalin kriisin jälkeen. Yhdysvaltain ja Kiinan 
kahdenkeskinen kauppa kasvoi 409 miljardin dollarin lakipisteeseen 
vuonna 2008. Palveluviennissä USA nauttii ylijäämästä. Kiinan suorat 
sijoitukset USA:ssa ovat murto-osa USA:n sijoituksista Kiinassa. Po-
liittisista kuohahteluista huolimatta USA:n Kiinan-kaupan alijäämä on 
pitkälti seurausta USA:n Itä-Aasian alueellisen kaupan siirtymistä. 

Neljännessä luvussa arvioidaan kauppapolitiikan tulevaisuutta sotien-
jälkeisen ajan kokemusten pohjalta. Lisäksi luvussa kartoitetaan USA:n 
kauppapolitiikan tulevaisuutta, Kiinan roolia USA:n velkojana, samoin 
kuin kiisteltyä kysymystä siitä, mitä tapahtuisi, jos Kiina todella luopuisi 
USA:n velasta. Maailmantalouden epätasapainotilan takana on usein 
nähty USA:n ennätyssuuret alijäämät ja Kiinan suuret ylijäämät. Kuiten-
kin viime kädessä maailmantalouden ongelmat (ja niiden ratkaisumallit) 
ovat monenkeskisiä. 
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Viidennessä luvussa arvioidaan teollisuusmaiden ilmastopolitiikkaa 
sekä USA:n ja Kiinan ilmastopoliittisia tavoitteita ja niiden eroavuuksia 
EU:n ilmastopolitiikkaan. Monissa kehittyneissä talouksissa Kööpen-
haminan kokous koettiin pettymyksenä. Silti prosessi merkitsi suurta 
kehitysaskelta. Kööpenhaminaan asti puhuttiin paljon nousevista talo-
uksista ja -talouksille, mutta niille ei sallittu omaa ääntä avainkysymyk-
sissä. Kööpenhaminassa nousevat taloudet saattoivat viimein osallistua 
prosessiin.

Kuudennen luvun teemoina ovat USA:n siirtyminen tuottavuuskasvun 
johtoon, EU:n ja Kiinan suhteet Euroopan velkakriisin jälkeen, maail-
mantalouden epätasapaino sekä dollarin ja renminbin roolit valuutta-
kurssien kehityksessä ja ristiriidoissa. 

Epilogissa arvioidaan vielä USA:n marraskuun 2010 protestivaalien ja 
Kiinan tulevan vallanvaihdon seurauksia sekä USA:n ja Kiinan taloudel-
lisia rooleja tulevaisuudessa.
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1	 G2-suhteet	ovat	
tämän	vuosisadan	
talouden	avain
Kun New Yorkin World Trade Center paloi terrori-iskun jäljiltä syys-
kuun 11. päivänä 2001, Goldman Sachsin ekonomisti Jim O’Neill alkoi 
kehitellä ajatusta uudenlaisesta kansainvälisestä järjestyksestä, jonka 
kasvumoottoreita eivät enää ole kehittyneet teollisuusmaat, vaan suuret 
nousevat taloudet, kuten Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina. 

Englannin kielessä niiden lyhenne on BRIC, (”tiili”). Nousevat taloudet 
ovat yhdessä vahvempia ja talouskasvun kannalta eriytyneempiä kuin 
nykyinen talousjärjestyksemme.

”Syyskuun 11. päivä kertoi kehittyvien talouksien painajaisskenaarios-
ta”, sanoi O’Neill keskustellessamme. ”Halusin näyttää, että nousevissa 
talouksista on olemassa toinenkin, myönteisempi ulottuvuus.”

Kiina	johtaa	nousevia	talouksia

Vuonna 2001 Goldman Sachs julkaisi ensimmäiset pitkän tähtäimen 
nousevien BRIC-talouksien ennusteet globaalista talouskasvusta. Ne 
osoittivat, että nousevien talouksien yhteinen vaikutus maailmantalou-
den kehitykseen ohittaisi teollisuusmaiden ominaispainon ja että Kiina 
tavoittaisi USA:n bruttokansantuotteen 2040-luvun alkuun mennessä. 
(Tosiasiassa kuromisen tahti on osoittautunut merkittävästi nopeam-
maksi.)

Jos tilastolliset keskiarvot kertovat vähän tavallisten amerikkalaisten ar-
jesta, ne kertovat moninkertaisesti vähemmän kiinalaisten arjesta. Suuret 
nousevat taloudet ovat suuria. Kiinan asukasmäärä on yli 1,3 miljardia, eli 
yli neljä kertaa Yhdysvaltoja suurempi. Lisäksi Kiinan kehitystä leimaa 
ennätysmäinen nopeus ja väestön koosta johtuen hurja kasvupotentiaali.
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Kun Kiinassa ryhdyttiin suuriin talousuudistuksiin 70-luvun lopulla, 
oli Shenzhenin kalastajakylässä 20 000 asukasta, joista valtaosa köyhiä. 
Nykyisin Shenzhenissä on liki 10 miljoonaa ihmistä ja bkt henkilöä 
kohden on liki 12 000-14 000 dollaria, siis likimain sama kuin Sloveni-
assa tai Eestissä. Näissä Itä-Euroopan valtioissa keskimääräinen kasvu 
oli ennen globaalia kriisiä muutaman prosentin luokkaa ja jatkunee lä-
hivuosina 0-3 prosentin tasolla, kun Shenzhenin kasvu jatkunee yli 10 
prosentin vauhtia. 

Mutta mitä merkitystä tällä kaikella on pienelle Suomelle? 

G2-suhteet	ja	Suomi

Suomen suurimpia vientimaita ovat Saksa, Ruotsi ja Venäjä. Yhdysvallat 
on vientikohteistamme neljäntenä ja Kiina seitsemäntenä (Kuvio	1.1a). 
Suurimpia tuontimaitamme ovat Venäjä, Saksa ja Ruotsi. Kiina on vasta 
neljäntenä ja Yhdysvallat seitsemäntenä.

Jos yleisten ulkomaankauppatilastojen sijaan huomio kiinnitetään kor-
kean teknologian tuontiin ja vientiin, kuva on mielenkiintoisella tavalla 
erilainen. Suurimpia korkean teknologian vientimaitamme ovat Saksa, 
Venäjä ja Iso-Britannia. Kiina sijoittuu viidenneksi ja Yhdysvallat seit-
semänneksi (Kuvio	1.1b). Suurin korkean teknologian tuontimaamme 
on nykyisin Kiina, jota seuraa neljäntenä – Saksan ja Ranskan perässä 
– Yhdysvallat. Kiinalaisen korkean teknologian tuonnin osuus on ny-
kyisin jo yli neljännes kokonaistuonnista.

Yhdysvaltain ja Kiinan välistä strategista dynamiikkaa on syytä ymmär-
tää monestakin syystä. USA:n ja Kiinan välinen taloudellinen suhde 
vaikuttaa suoraan tärkeimpiin vientimaihimme ja täten välillisesti niiden 
bilateraalisiin kauppasuhteisiin Suomen kanssa. Ja kun erityisesti Kiinan 
kasvu jatkuu ja syvenee, tulee se esittämään entistä keskeisempää roolia 
niin EU:n kuin sen yksittäisten jäsenmaidenkin kauppakumppanina. 

Kun esimerkiksi Saksan talouskasvu kiihtyi kesällä 2010, mikä tuki 
myös Euroopan elpymistä, avainasemassa oli vienti Saksan tärkeimpiin 
kaupan kohdemaihin Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tällainen G2-vaikutus 
on myönteinen myös Suomen kannalta, koska Saksa on nykyisin tärkein 
kauppa- ja korkean teknologian kumppanimme.
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Vielä sukupolvi sitten oli tapana sanoa, että ”mitä USA edellä, sitä muu 
maailma perässä”. Lähitulevaisuudessa sananparsi päivittyy muotoon 
”mitä Kiina, USA ja muut suurvallat edellä, sitä muu maailma perässä”.

Globaalin kriisin seurauksena talouskasvu on hidastunut likimain kaikis-
sa kehittyneissä talouksissa, myös Yhdysvalloissa. Mutta niin syviä kuin 
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talousongelmat ovatkin, Yhdysvaltain tuleva talouskasvu on suhteessa 
vahvempi kuin EU:n – ainakin niin kauan kuin maahanmuutto USA:han 
jatkuu kutakuinkin nykyisellä tasolla ja kansantalous pysyy avoimena.

G2-tasapaino	erityisen	tärkeä	pienille	ja	
avoimille	talouksille

USA:n ja Kiinan bilateraalisuhteiden dynamiikka on erityisen tärkeätä 
maamme kaltaisille pienille ja avoimille talouksille, jotka ovat poikkeuksel-
lisen riippuvaisia globaalin markkinapaikan kehityksestä. Ja mikäli lyhyen 
aikavälin sijaan arvioidaan kehitystä pitkällä aikajänteellä, ilmeistä on, että 
perustaviinkin taloudellisiin painosuhteisiin on tulossa syviä muutoksia.

Nykyisellään Kiinan ominaispaino on maamme kannalta infrastruk-
tuurissa ja markkinapaikassa sekä yhä korkeampitasoisen teknologian 
tuonnissa. Sen sijaan USA:n ominaispaino on maamme kannalta osaa-
misessa ja teknologiassa. 

Geopolitiikan vuoksi Suomi ei hyötynyt Marshall-avusta, ja ensimmäi-
set tiede- ja teknologiasopimukset luotiin USA:n kanssa vasta 80-luvun 
lopulla. Tästä johtuen USA:n suhteidemme kehitys on pitkään ollut 
heikommissa kantimissa moniin muihin verrattuna, etenkin korkeam-
man koulutuksen vaihdon osalta. Esimerkiksi Nokian haasteita selittää 
osin se, että yhtiö on sijoittanut suhteessa merkittävästi vähemmän 
USA:han, jossa nokialaisia on vain hiukan enemmän kuin Unkarissa ja 
vähemmän kuin Saksassa tai Brasiliassa.1

Geopolitiikan ja eritoten maamme idänsuhteiden seurauksena Suomen 
Kiina-suhteet olivat varsin etäiset aina 80-luvun jälkipuolelle saakka. 
Suuryritystemme kaupasta ja sijoituksista johtuen suhteet ovat kuiten-
kin syventyneet ja laajentuneet nopeasti, eritoten 90-luvulta lähtien.

Lähitulevaisuudessa USA:n, Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian ta-
loustilanne on vaikea. Ja vaikka nousevien talouksien lähitulevaisuus 
nähdään myönteisempänä, niidenkin kasvua hidastaa jossain määrin 
kehittyneiden länsitalouksien hiipuva kasvu. Silti keskipitkällä ja pitkällä 
aikajänteellä näkymät ovat positiivisemmat.
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KESKEISET NÄKÖKOHDAT

–	 USA	ja	Kiina	eivät	ole	maamme	tärkeimpiä	kauppa-	tai	sijoituskumppaneita.	
Silti	G2	suhteiden	ymmärrys	on	tärkeätä	myös	Suomessa,	koska	USA:n	ja	
Kiinan	bilateraalisten	suhteiden	kehitys	vaikuttaa	suoraan	tärkeimpiin	kaup-
pakumppaneihimme	 ja	 täten	välillisesti	kahdenvälisiin	suhteisiimme	niiden	
kanssa.

–	 Geopolitiikasta	johtuen	maamme	Kiina-suhteet	olivat	varsin	etäiset	aina	80-lu-
vun	jälkipuolelle	saakka.	Suuryritystemme	kaupasta	ja	sijoituksista	johtuen	
suhteet	ovat	kuitenkin	syventyneet	ja	laajentuneet	nopeasti	90-luvulta	alka-
en.

–	 Geopolitiikasta	johtuen	maamme	ei	hyötynyt	Marshall-avusta	ja	ensimmäi-
set	tiede-	ja	teknologiasopimukset	luotiin	USA:n	kanssa	vasta	80-luvun	lopul-
la.	Tästä	johtuen	USA:n	suhteidemme	kehitys	on	pitkään	ollut	heikommissa	
kantimissa	moniin	muihin	verrattuna,	etenkin	korkeamman	koulutuksen	vaih-
don	osalta.

–	 USA:n	ja	Kiinan	bilateraalisuhteiden	dynamiikan	seuranta	on	erityisen	tärkeä-
tä	maamme	kaltaisille	pienille	ja	avoimille	talouksille,	jotka	ovat	poikkeuksel-
lisen	riippuvaisia	globaalin	markkinapaikan	kehityksestä.	Nykyisin	tätä	dyna-
miikkaa	heijastaa	eritoten	maailmankauppa-	ja	ilmastopolitiikan	kehitys.
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2		 Laskeeko	G2-
kehitys	EU:n	
vaikutusvaltaa?
Kiinan talouskasvu lähti liikkeelle USA:n ja Kiinan suhteiden nor-
malisoitumisesta 70-luvulla. Näiden G2-suurvaltojen taloudellinen ja 
strateginen dialogi on 21. vuosisadan alkupuoliskon merkittävin bilate-
raalinen suhde. Kehittyneiden talouksien jäsenkerho (G7) ei enää pysty 
ohjaamaan globaalia kasvua ja kehitystä, ja laajempi maaryhmä (G20) 
on vasta totuttautumassa uuteen johtoasemaansa. USA:ta ja Eurooppaa 
yhdistävät samankaltaiset edut ja arvot, kun taas USA:n ja Kiinan sekä 
EU:n ja Kiinan bilateraalisia suhteita leimaavat toistaiseksi ensisijassa 
samankaltaiset edut. Kaupan laajentuessa ja syventyessä myös EU-
Kiina suhteissa alkaa näkyä sellaisia paineita, joita toistaiseksi on koettu 
lähinnä USA-Kiina -suhteissa.2

”Nöyryytyksen	vuosisadasta”	historialliseen	
talouskasvuun

Kun Kiina eurooppalaisen imperialismin seurauksena pakotettiin avaa-
maan satamansa ulkomaankaupalle, seurauksena oli ensimmäinen 
oopiumisota vuonna 1842. Se johti Nanjingin anglo-kiinalaiseen sopi-
mukseen. Yhdysvallat vahvisti kauppaetunsa ns. Wangxian-sopimuksel-
la. Ranska, Iso-Britannia, Saksa, Italia, Japani ja Venäjä alkoivat pirstoa 
Kiinaa hallitsemiinsa vaikutuspiireihin Qingin dynastian loppuvuosina 
1900-luvun alussa. Vielä tässä vaihessa nuori USA, jolta uupui oma vai-
kutuspiiri, puhui Kiinan koskemattomuuden puolesta. Mutta samalla se 
vaati kauppasatamien vapaata käyttöä, mikä käytännössä tuli mahdolli-
seksi ”avoimien ovien politiikalla”. 
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Vuonna 1911 Sun Yat-sen julisti Kiinan tasavallan syntyneeksi, mutta 
odotettu modernisoituminen epäonnistui ja sisäiset erimielisyydet pirs-
toivat suurta ja köyhää kansakuntaa.1930-luvun alussa Japani valtasi 
Kiinan Mantshurian. USA tuomitsi valloituksen muiden maiden muka-
na. Silti länsimaat eivät estäneet Japanin raakaa interventiota, joka johti 
Kiinan ja Japanin sotaan 1937 ja lopulta Pearl Harborin iskuun 1941. 

Toisen maailmansodan aikana Tshiang Kai-shekin johtamat ja USA:n 
tukemat nationalistit taistelivat Japania vastaan yhdessä Maon johtami-
en ja Neuvostoliiton tukemien kommunistien kanssa. USA tuki Kiinaa 
humanitaarisista ja strategisista syistä. Kun Japani kaatui, seurasi Kiinan 
sisällissota. Vihollisuuksien päätyttyä nationalistit pakenivat Taiwaniin 
ja Maon johtamat kommunistit julistivat Kiinan kansantasavallan loka-
kuussa 1949. 

Kiinan näkökulmasta kolonialistien aiheuttama ”nöyryytyksen vuosisa-
ta” oli ohi, mutta kuohunta kiihtyi. Shanghain kauppasuvut pakenivat 
brittien hallitsemaan Hongkongiin. USA tunnusti Kiinan kansan edus-
tajaksi Taiwanin, ei Kiinan kansantasavaltaa. 1950-luvun alussa USA ja 
Kiina ottivat yhteen Koreassa. Kun Kiina kehitti ydinaseita 60-luvulla, 
harkitsi presidentti Johnson ennaltaehkäisevää ydiniskua Kiinaan. Viet-
namin sodan aikana Kiina tuki Vietnamin kommunisteja, USA Saigonia.

Jo vuonna 1967 presidenttikampanjaan valmistautuva presidentti 
Richard Nixon huomautti kaukonäköisesti, että ”pitkällä aikavälillä ei 
Kiinaa yksinkertaisesti voida jättää kansakuntien perheen ulkopuolelle”. 
Vuonna 1972 Nixonin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Henry 
Kissinger avasi ns. ping pong -diplomatian, jonka seurauksena USA:n 
ja Kiinan suhteet siirtyivät liennytyksen kauteen ja normalisoituivat pre-
sidentti Carterin kaudella vuonna 1979. Ja kun varapääministeri Deng 
Xiaoping vieraili Washingtonissa jo samana vuonna, seurasi bilateraa-
lisissa suhteissa uusi korkean tason diplomatia. Samalla alkoi laajentua 
tieteellis-teknologinen ja kulttuurivaihto.

Kuherruskuukautta kesti 1980-luvun jälkipuolelle, kunnes Tiananmenin 
aukion tapahtumat johtivat välirikkoon ja USA:n asettamiin taloussank-
tioihin. Normalisoituminen seurasi 90-luvun jälkipuolella, kun presi-
dentti Jiang Zemin tapasi presidentti Bill Clintonin Washingtonissa. 

Varsinainen käänne kahdenvälisissä suhteissa seurasi syyskuun 11. päi-
vän terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001, kun Kiinan tuki terrorismin 
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vastaisessa sodassa vahvisti uudenlaista dialogia. Vuoden 2002 alussa 
Kiinasta tuli USA:n tuella maailmankauppajärjestö WTO:n jäsen ja 
USA:n ja Kiinan kauppa lähti nopeaan kasvuun. 

USA:n	ja	Kiinan	strateginen	talousdialogi

Presidentti George W. Bushin kaudella Washingtonin ja Pekingin vä-
lille luotiin ns. strateginen dialogi. Sitä veti Henry Paulson, joka toimi 
valtiovarainministerinä vuosina 2006-2009. Ennen ministerintehtävää 
Paulson toimi investointipankki Goldman Sachsin pääjohtajana ja oli 
keskeisessä osassa monien kiinalaisyritysten listautumisessa. 

Presidentti Obaman kaudella vuoropuhelu syventyi ja laajentui ns. stra-
tegiseksi ja taloudelliseksi dialogiksi (SED). Nykyisin se kattaa laajan 
asioiden kirjon talous- ja kauppapolitiikasta turvallisuuteen, ulkosuh-
teisiin ja ihmisoikeuksiin. Talouspoliittisesti USA:n ja Kiinan suhteet 
ovat tältä erää liki symbioottiset. Kiina on USA:n toiseksi suurin kaup-
pakumppani, ja maiden kahdenvälinen kauppa oli vuonna 2008 arvol-
taan yli 400 miljardia dollaria. Kiina on USA:n arvopapereiden toiseksi 
suurin omistaja ja USA:n velkakirjojen suurin omistaja ja on avainroo-
lissa liittovaltion budjetin rahoituksessa. Lähivuosina Kiinan rooli on 
ratkaiseva myös USA:n taloudellisessa elpymisessä. Vastaavasti USA:n 
kauppa ja amerikkalaiset sijoitukset Kiinassa myötävaikuttavat Kiinan 
talouskasvuun.

Jos bilateraalisten suhteiden osiolista on pitkä, niin on myös ongelmi-
en. Washingtonin näkökulmasta ne ulottuvat Taiwanin kysymyksestä 
tekijänoikeuksiin, valuuttapolitiikkaan ja Kiinassa valmistettujen tuot-
teiden laatuun. Pekingin näkökulmasta ongelmia ovat USA:n asemyynti 
Taiwanille, korkean teknologian vientikielto, USA:n talouden ja finans-
sisektorin ongelmat sekä amerikkalaisten monikansallisten yritysten 
työvoima- ja tuotepolitiikka Kiinassa.3 

Globaali finanssikriisi vaikutti Itä-Aasiassa ensin negatiivisena kysyn-
täshokkina, jonka seurauksena länsikauppa romahti. Tästä kertoo erito-
ten ns. Baltic Dry -indeksi, joka kuvaa raaka-aineiden merirahtien hintoja 
ja jonka katsotaan heijastavan kansainvälisen kaupan tilaa. Lakipisteessä 
toukokuussa 2008 indeksi nousi liki 11 800 pisteeseen, mutta sukelsi sit-
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ten 94 prosenttia puolessa vuodessa, eli lähelle vuoden 1986 tasoa. Sit-
temmin on viitattu toiveikkaasti indeksin suhteelliseen nousuun. Mutta 
vielä loppusyksyllä 2010 indeksi oli tuskin 20 prosenttia lakipisteestä. 

USA:ssa Obaman hallitus turvautui liki 800 miljardin dollarin elvytyspa-
kettiin, joka ei ollut riittävä. Kiinassa luotiin marraskuussa 2008 liki 586 
miljardin dollarin suuruinen paketti, joka on kiihdyttänyt kansakunnan 
modernisointia. 

Länsimaissa Kiina nähdään usein vientivetoisena, vaikka tosiasiassa 
Kiinan kasvua ylläpitävät investoinnit. Nettoviennin arvo koko bkt:sta 
on alle 10 prosenttia. Tästä on yhä 50-60 prosenttia Kiinassa toimivien 
monikansallisten konsernien vientiä. 

G7	on	mennyttä,	mitä	tilalle?

Kylmän sodan aikaan maailmanjärjestys riippui olennaisesti kahdesta 
suurvallasta: Yhdysvalloista, joka edusti kapitalistista markkinatalo-
utta, ja Neuvostoliitosta, joka edusti sosialistista komentotaloutta. 
Energiakriisin jälkeen 1970- ja 80-luvuilla kansainvälisen talouden 
merkittävimmät keskustelut käytiin ns. G7-ryhmässä joka muodostui 
Pohjois-Amerikan (USA, Kanada), läntisen Euroopan (Saksa, Ranska, 
Iso-Britannia ja Italia) sekä itäisen Aasian (Japani) johtavista teollisuus-
maista. 

G7-klubin mahti rapistui globaalin finanssikriisin myötä 2008-2009. Se 
korvattiin G20-ryhmällä, joka on kattavampi, mutta päätöksenteossa ja 
toimeenpanossa jähmeämpi kuin G7.4 Jo ennen globaalia talouskriisiä 
kesällä 2008, kun USA:n presidenttikilpa kiihtyi ja globaalitalouden tila 
heikentyi, Peterson Institute for International Economics -tutkimuslai-
toksen johtaja C. Fred Bergsten esitti, että aika oli kypsä USA:n ja Kii-
nan bilateraaliselle G2-suhteelle:

Kapeiden kahdenvälisten kysymysten sijaan Pekingin kanssa tulisi kehittää 
todellista kumppanuutta, jotta globaalille talousjärjestelmälle luotaisiin yhtei-
nen johtajuus. Vain sellainen ”G2”-lähestymistapa tekee oikeutta (...) Kiinan 
uudelle roolille globaalina taloussuurvaltana, kansainvälisen talousjärjestelmän 
legitiiminä arkkitehtinä ja purserina.
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Yhdysvallat ja Kiina ovat maailman suurimmat kauppamahdit, sillä ne 
vastaavat liki puolesta kaikesta globaalista kasvusta. Yhdysvalloilla on 
maailman suurin budjettivaje ja se on maailman suurin velallinen. Kiina 
taas on maailman suurin ylijäämämaa ja sillä on maailman suurimmat 
dollarireservit. Yhdysvallat ja Kiina johtavat maailman tärkeimpiä 
maaryhmiä – edellinen korkeatuloisia teollisuusmaita ja jälkimmäinen 
nousevia talouksia. Yhdessä nämä ryhmät vastaavat yli puolesta koko 
maailman bkt:sta.

USA:n ja Kiinan G2-asetelma herätti varsin ristiriitaisia ajatuksia Eu-
roopassa, jossa EU nähdään suurimpana talousmahtina, ja Intiassa, joka 
pitää itseään tulevaisuuden merkittävimpänä talousvaltana. Yhdysvallat 
on Pohjoisen Amerikan vapaakauppa-alueen (NAFTA) avainjäsen. 
Niinpä G2-idea herätti debattia myös Kanadassa ja Meksikossa, jotka 
USA:n keskeisimpinä kauppakumppaneina kantavat huolta Kiinan kil-
pailusta. Samoin Aasiassa G2-konsepti nähtiin uhkana, koska se sivuutti 
Kaakkois-Aasian liittouman (ASEAN) jäsenmaat, jotka ovat viime vuo-
sina pyrkineet tasapainoilemaan USA:n väistyvän ja Kiinan nousevan 
aluemahdin välillä. 

Mutta viime kädessä merkittävin oli Kiinan linjaus. Peking totesi viral-
lisesti, että se ei näe G2-järjestelmää globaalin hallinnan pohjana. Kun 
presidentti Obama vieraili ensi kertaa Kiinassa syksyllä 2009, pääminis-
teri Wen Jiabao korosti, että Kiina pitää parempana ajatusta moninapai-
sesta ”multipolaarisesta maailmasta”. 

Silti G2-ideaa ei romutettu. Kuten Yhdysvaltain entinen ulkoministeri 
Henry Kissinger totesi, USA:n ja Kiinan suhde tulee ”siirtää uudelle 
tasolle”. G2-idean vaikutus näkyy siinä, että Obaman kaudella kahden-
keskisiä suhteita on kiihdytetty ja laajennettu – perustavista näkemys-
eroista huolimatta.

G2-asetelman kääntöpuoli on se, että EU:n rooli nähdään usein vähem-
män tärkeänä. Euroopan taloudellisesta mahdista ei ole epäilystä, mutta 
hajanaisen EU:n poliittinen vaikutusvalta on vähäisempi. ”Kenelle soi-
tan, jos haluan soittaa Euroopalle?” kysyi Kissinger jo vuosikymmeniä 
sitten. 

Kun Herman van Rompuy otti vastaan Eurooppa-neuvoston puheen-
johtajan, ”EU-presidentin” tehtävän ja Catherine Ashtonista leivottiin 
EU:n ensimmäinen ulkoasiain ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, 
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”EU:n ulkoministeri”, myös Pekingissä toivottiin enemmän selkeyttä 
Kiinan ja EU:n suhteisiin. Kun EU puhuu yhdellä äänellä, moniselittei-
syys yksinkertaistuu. Kun EU puhuu jäsenmaiden erilaisin äänin, moni-
selitteisyys moninkertaistuu.

Vielä 2000-luvun alkupuolella Pekingissä otaksuttiin, että kylmän sodan 
päätös johtaisi kaksinapaisen maailmanjärjestyksen sijaan moninapai-
seen talousjärjestykseen. Brysselissä näkemystä ymmärrettiin paremmin 
kuin Washingtonissa. Eräät eurooppalaiset valtiomiehet, eritoten Rans-
kan silloinen presidentti Jacques Chirac, olivat samoilla jalanjäljillä. 

Kuitenkin EU-Kiina -kaupan laajentuessa kasvoi Brysselissä napina 
syventyvästä alijäämästä. Syksyllä 2006 EU napautti kiinalaisille nahka-
kengille yli 16 prosentin tullimaksut. Ennen Nanjingin huippukokousta 
EU luopui tulleista, mutta päätös jakoi jäsenmaat kahtia. Vuonna 2008 
myös EU ja Kiina loivat uuden strategisen mekanismin, jonka tehtäväk-
si tuli sujuvoittaa yhteisiä kauppa- ja taloussuhteita. Brysselissä Kiina on 
nähty ”EU:n kauppapolitiikan merkittävimpänä yksittäisenä haasteena”. 
Ja kun euron arvo on noussut, renminbi on koettu Euroopan viennin 
esteenä. 

Nykyisin EU ja Kiina ovat maailman suurimpia viejiä ja niiden kah-
denvälinen kauppa on kasvanut varsin nopeasti. Kiina on Euroopan 
merkittävin tuontilähde ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani heti 
USA:n jälkeen. Toisaalta EU:n avoimet markkinat ovat myötävaikutta-
neet Kiinan kasvuun. Jo vuosia EU-johtajat ovat toivoneet, että Peking 
irrottaisi renminbin USA:n dollarista ja että Kiinan valuutta revalvoitai-
siin. Näin kävi USA-Kiina -kauppaneuvotteluiden, G20-huippukoko-
uksen ja EU:n velkakriisin jälkeen kesällä 2010. Brysselissä siirtymää on 
pidetty kuitenkin riittämättömänä.5

Yhdistävät	ja	erottavat	arvot	sekä	edut

Yhdysvaltoja ja Eurooppaa yhdistävät samankaltaiset arvot ja edut. 
Turvallisuuden ja talouden kysymyksissä kumpikin on riippuvainen toi-
sistaan. Presidentti George W. Bushin kaudella transatlanttiset suhteet 
kärsivät monista kolhuista, mutta Obaman kaudella on toisin, vaikka 
Washingtonin huomio on keskittynyt USA:n talouteen ja Aasian suh-
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teisiin. Sen sijaan EU:lla ei ole välittömiä turvallisuusetuja ajettavanaan 
Aasiassa.

USA:n ja Euroopan talouspoliittiset suhteet ovat kasvaneet toisesta 
maailmansodasta lähtien ja EU:n laajentumisen myötä. Vuonna 2008 
USA:n ja EU:n kauppatase nousi liki 1 600 miljardiin dollariin. Ta-
varakaupassa EU on USA:n merkittävin kumppani. Vuonna 2008 yli 
21 prosenttia USA:n viennistä meni EU-maihin ja liki 18 prosenttia 
tuonnista tuli EU:n alueelta. USA:n kaupan alijäämä EU:n kanssa oli 
yli 93 miljardia dollaria. EU on myös USA:n palveluviennin merkit-
tävin kumppani; yli kolmannes amerikkalaisesta palveluviennistä me-
nee EU:hun ja hiukan enemmän USA:n palvelutuonnista on peräisin 
EU:sta. Vuonna 2008 amerikkalaiset investoivat yli 148 miljardia dolla-
ria EU-maihin suorina sijoituksina, kun taas EU sijoitti vastaavasti yli 
181 miljardia dollaria USA:han. 

Kun presidentti Nixon ja Kissinger loivat pohjan Washingtonin uusille 
Kiina-suhteille 70-luvulla, myös läntisen Euroopan johtajat ryhtyivät 
kohentamaan suhteita Kiinaan. Vuosikymmeniä EU-Kiina -suhteet 
ovat seuranneet USA:n, Kiinan ja EU:n kolmenkeskisen tasapainon 
vaihteluita, mutta viime vuosina kahdenkeskiset suhteet ovat alkaneet 
painaa enemmän vaa’assa.

Presidentti Obama teki ensimmäisen Kiinan matkansa syksyllä 2009, 
kun Saksassa juhlittiin Berliinin muurin kaatumisen ja kylmän sodan 
lopun vuosipäivää. Saksan matka ei kuitenkaan mahtunut Obaman 
aikatauluun, mikä tulkittiin Brysselissä transatlanttisten suhteiden omi-
naispainon laskuksi. Bushin kaudella Euroopassa kannettiin huolta siitä, 
että Washington pyrki liikaa vaikuttamaan EU:n rooliin ”terrorismin 
vastaisessa sodassa”. Nyt presidentti Obaman nähtiin osoittavan liian 
vähän mielenkiintoa transatlanttisiin suhteisiin. 

Vielä presidentti Bushin kaudella eri näkemykset USA:n yksisuuntaises-
ta turvallisuuspolitiikasta ja Irakin sodasta vaikuttivat kielteisesti USA:n 
ja EU:n suhteisiin. Se mikä erotti Washingtonia ja Brysseliä, yhdisti 
Brysseliä ja Pekingiä. Viimeksi mainitut näkivät roolin kansainvälisille 
järjestöille, YK:lle, multilateraaliselle alueelliselle yhteistyölle ja integ-
raatiolle. Tilanne muuttui vuosina 2006-2007, kun uuskonservatiivien 
vaikutus heikkeni Washingtonissa ja Kiinan talouskasvu alkoi hiertää 
Brysselin ja Pekingin suhteita.
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EU:n	jäsenmaiden	Kiina-asenteet

Historiallisesti EU on pyrkinyt laajentamaan ja syventämään dialogia 
Kiinan kanssa. Bryssel tukee Kiinan siirtymää kohti ”avointa yhteis-
kuntaa”. Washingtonin tavoin EU rohkaisee Kiinan integraatiota maail-
mantalouteen ja kauppajärjestelmään, mistä kertoo EU:n pitkäaikainen 
tuki Kiinalle. Kun EU-Kiina -kauppasuhteet ovat syventyneet, on Brys-
selissä noussut myös valmius vaikuttaa Kiinan sisäpolitiikkaan. Vuonna 
2008 EU:n ja Kiinan huippukokous ajoi karille, kun kysymykset Tiibe-
tistä ja ihmisoikeuksista johtivat Brysselin ja Pekingin välirikkoon.

Keskustelua Euroopan ulkosuhteista heijastaa raportti, jonka Euroo-
pan ulkopoliittisten suhteiden neuvosto (ECFR) julkaisi keväällä 2009. 
Siinä Kiinan nähtiin hyötyvän EU:n sisäisistä ristiriidoista. EU:n Kiina-
politiikan nähtiin elävän menneisyydessä, jolloin Kiina oli enemmän ke-
hitysmaa kuin ”diplomaattinen kilpailija”. Pessimistit otaksuvatkin, että 
globaalin kriisin jälkimainingeissa Euroopan rakenneongelmat saattavat 
vahvistaa EU:n sisäisiä eroja ja aggressiivisempia asenteita ulkosuhteis-
sa. Turhautuneet ”eurohaukat” näkevät EU:n talouden jättiläisenä, mut-
ta poliittisena kääpiönä. 

EU muodostuu useista maaryhmistä, joita leimaa erilainen taloudellinen 
ja poliittinen suhtautuminen Kiinaan. Avainryhmiä ovat ECFR:n mu-
kaan päättäväiset industrialistit, ideologiset vapaakaupan puolestapuhu-
jat, mukautuvat merkantilistit ja eurooppalaiset perässähiihtäjät (Kuvio	
2.1). 

Ideologiset vapaakaupan puolestapuhujat vastustavat Kiinan kaupan rajoit-
teita. Tätä ryhmää johtaa Iso-Britannia ja siihen luetaan myös Tanska, 
Alankomaat, Ruotsi. 

Mukautuvat merkantilistit ovat suurin ryhmä, ja siihen luetaan suuria eu-
romaita (Italia ja Espanja) sekä pieniä ja avoimia talouksia (mukaanluki-
en Suomi), Välimeren maita (Kypros, Kreikka, Portugali ja Malta) sekä 
siirtymätalouksia (mm. Unkari, Bulgaria, Romania, Slovakia ja Slove-
nia). Yhteisenä nimittäjänä on usko siihen, että hyvät poliittiset suhteet 
johtavat hyviin kaupallisiin suhteisiin. Ne ovat valmiita protektionisti-
siin toimiin, mutta varovat poliittisia selkkauksia. Presidentti Chiracin 
aikaan Ranska luettiin tähän ryhmään, Sarkozyn kaudella Ranska on 
ollut lähempänä industrialisteja.



24

Määrätietoiset industrialistit ovat EU-jäsenmaita, jotka ovat koettaneet 
painostaa Kiinaa niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Vielä kansleri 
Schröderin aikana Saksa luettiin merkantilisteihin, mutta Merkelin kau-
della Saksa on johtanut industrialisteja, Puolan ja Tshekin tuella.

Eurooppalaiset perässähiihtäjät hallinnoivat Kiina-suhteitaan mieluiten 
EU:n kautta. Tähän ryhmään kuuluvat Itävalta, Belgia, Viro, Irlanti, 
Luxemburg ja Baltian maat. Ne eivät pidä Kiinaa keskeisenä ulkopolitii-
kassaan.

Ristiriidoista huolimatta Kiinan ja EU:n huippukokoukset pyrkivät pi-
tämään valokeilan alueilla, joita leimaavat yhteiset edut, yhteistyö ja so-
vinto. Näitä yhteistyön alueita on mm. EU:n pyrkimys kolminkertaistaa 
opiskelijavaihto Kiinan kanssa vuoteen 2018 mennessä.

Saksa (Merkel)

Puola

Tsekki

Määrätietoiset 
industrialistit

Ideologiset
vapaakaupan tukijat

Eurooppalaiset 
perässähiihtäjät

Mukautuvat 
merkantilistit

Alankomaat
Ruotsi

Iso-Britannia
Tanska

Belgia
Irlanti

Itävalta
Latvia

Luxemburg
Liettua

Eesti

Slovenia
Suomi

Bulgaria
Malta

Saksa (Schröder)
Unkari

Portugali
Italia

Kreikka
Ranska (Chirac)

Espanja

Kypros
Romania

Tukeva

Protektionistinen

Kriittinen

POLIITTINEN 
ASENNE

LiberaaliTALOUDELLINEN
ASENNE

Lähde: ECFR.

Kuvio	2.1	 Jäsenmaiden	asenne	Kiinaan
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EU:n ja Kiinan näkemykset ilmastopolitiikasta poikkeavat merkittävästi, 
mutta Brysselissä on kiitelty Kiinan tavoitetta laskea kasvihuonekaasu-
jen päästöjä. Kummatkin ovat myös vakuuttaneet vastustavansa pro-
tektionistista kauppapolitiikkaa, joka kaataisi 2010-luvun alun hauraan 
globaalin elpymisen. 

Washingtonia ja Brysseliä yhdistävät samanlaiset arvot ja edut. Wash- 
ingtonin ja Pekingin arvot eroavat, mutta niiden kansantaloudet ovat 
nyt entistäkin yhteennivoutuneempia, mikä merkitsee yhdentyviä etuja. 
Sama koskee myös Brysseliä ja Pekingiä. 

KESKEISET NÄKÖKOHDAT

–	 Yhdysvallat	toivoisi	Kiinan	esittävän	entistä	merkittävämpää	roolia	kansain-
välisissä	järjestöissä	ja	maailmantaloudessa.

–	 Kiina	suhtautuu	G2-lähtökohtaan	varauksellisesti,	koska	Pekingin	ulkosuh-
teet	rakentuvat	enemmänkin	näkemykselle	moninapaisesta	”multipolaarises-
ta	maailmasta”.

–	 Yhdysvallat	pyrkii	muokkaamaan	kansainvälistä	talousjärjestystä	siten,	että	
Pax Americana	säilyisi,	vaikka	USA:n	talousmahti	laskisi	suhteellisesti.	Deng	
Xiaopingin	oppeja	seuraten	Pekingin	 tavoitteena	on	vakaa	kansainvälinen	
ympäristö,	joka	nähdään	perusehtona	Kiinan	jatkuvalle	talouskehitykselle	ja	
Aasian	kiihtyvälle	taloudelliselle	integraatiolle.

–	 Intian	tavoin	Kiina	samaistuu	talouskehityksensä	puolesta	ensisijassa	kehi-
tysmaihin	ja	tavoittelee	suurempaa	äänivaltaa	kansainvälisissä	järjestöissä.

–	 G2:n	kääntöpuoli	on	EU:n	heikompi	rooli.	Taloudellisesti	EU	nähdään	mer-
kittävänä	mahtina,	mutta	poliittisesti	kevyempänä	toimijana.	Ja	mikäli	EU:n	
yhdentyminen	hidastuu,	euromaiden	talous-	ja	velkakriisi	laskee	pidemmäl-
lä	aikavälillä	entisestään	EU:n	taloudellista	ja	poliittista	valtaa.

–	 EU:n	Kiina-politiikka	on	viime	kädessä	merkittävimpien	EU-jäsenmaiden	–	
Saksa,	Iso-Britannia,	Ranska,	Alankomaat,	Italia	–	bilateraalista	Kiina-poli-
tiikkaa.	
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3	 Kauppalaiva	kallis-
tuu:	USA:n	ja	Kiinan	
pitkä	epätasapaino	
Viime aikoina USA:n ja Kiinan taloussuhteiden epätasapaino on nähty 
globaalin kriisin syynä, mutta tosiasiat ovat mutkikkaammat. USA:n 
kaupan alijäämä suhteessa Itä-Aasiaan alkoi jo Japanin ja ns. tiikeri-
maiden (Hongkong, Singapore, Taiwan, Etelä-Korea) myötä. Kiinan 
nousun aikana alijäämä on syventynyt absoluuttisesti, mutta laskenut 
suhteellisesti. Tavarakaupan lakipiste koettiin vuonna 2008. Sen sijaan 
palvelukauppa jatkaa kasvuaan, kun taas korkean teknologian kaupasta 
kiistellään yhä. Kahdenvälisissä sijoituksissa amerikkalaisten monikan-
sallisten yritysten on toistaiseksi ollut helpompi toimia Kiinassa kuin 
päinvastoin. Eräillä uuden teknologian alueilla Kiina on jo kirimässä 
umpeen USA:n etumatkaa. Protektionismi ei hyödyttäisi kumpaakaan 
osapuolta – ei kiinalaisten yritysten globalisoitumista eikä Valkoisen ta-
lon tavoitteita USA:n viennin uudesta noususta.6

USA:n	kaupan	alijäämä	suhteessa	Itä-Aasiaan

USA:ssa ulkomaankaupan alijäämä on kiihdyttänyt keskustelua talous-
suhteista Kiinan kanssa. Arvostelijoiden mielestä alijäämä osoittaa, että 
Kiinan talous- ja kauppapolitiikka on ”epäreilua”. Kuitenkaan historial-
lisesti alijäämässä ei ole paljoakaan uutta. Vielä 90-luvun lopulla USA:n 
alijäämästä kolme neljännestä selittyi Itä-Aasialla, nykyisin alle puolet 
(Kuvio	3.1). 

Vielä 1990-luvun lopulla Kiinan rooli USA:n Itä-Aasian kaupan alijää-
mästä oli 24 prosenttia, kun kymmenisen vuotta myöhemmin, globaalin 
kriisin alla se oli 32 prosenttia. Kiinan osuus alueellisesta alijäämästä on 
kasvanut, kun Itä-Aasian maat ovat ulkoistaneet tuotantokapasiteettiaan 
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Kiinaan. Samalla myös muun maailman osuus USA:n kaupan alijäämäs-
tä on kasvanut ennätysmäisesti.7

Kiinan viennistä 50-60 prosenttia on Kiinassa toimivien monikansal-
listen yritysten vientiä ulkomaille. Jos siis amerikkalainen tai euroop-
palainen kuluttaja osti 1990-luvulla Sonyn tv-vastaanottimen, siinä 
todennäköisesti luki ”Made in Japan”, kun nykyisin siinä lukee”Made 
in China”. Mutta televisio on yhä tuontiartikkeli Itä-Aasiasta. Paljon 
Kiinan viennistä tuotetaan Kiinassa, mutta merkittävin osa kootaan ma-
teriaaleista ja komponenteista, jotka on laivattu Kiinaan muualta, usein 
Japanista, Taiwanista tai Etelä-Koreasta. Kun siis länsimaissa kiinalainen 
tuonti nähdään ongelmana, kertovat rahavirrat aivan muuta. Esimerkik-
si sopii Applen iPhone. Se kehitettiin USA:ssa, mutta tuotettiin Kiinassa 
komponenteilla, jotka valmistettiin eri puolilla maailmaa. Ilman tukiaisia 
yksittäisen iPhonen myyntihinta on USA:ssa 188 dollaria, josta noin 80 
dollaria menee Etelä-Koreaan, liki 15 dollaria Yhdysvaltoihin, 16 dol-
laria Saksaan, alle dollari Japaniin ja loput muualle. Tuotannosta vastaa 
Foxconn, joka työllistää yli 800 000 ihmistä ja jonka emoyhtiö on taiwa-
nilainen Hon Hai. Lopputuote kootaan Kiinan eteläisessä Guangdon-
gin provinssissa, mistä johtuen tuotelapussa lukee ”Made in China”.8
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Kaupan virroista johtuen Kiina nähdään USA:n alijäämän syypäänä. 
Sen sijaan kiinalaisesta näkökulmasta koko arvoketju jättää harvinai-
sen vähän lisäarvoa Kiinaan. Jotta Kiina ei jäisi altavastaajan asemaan, 
Pekingissä on 2000-luvulta lähtien panostettu ”kotitekoiseen innovaa-
tioon”, jonka tavoitteena on taata, että myös kiinalaisyritykset voivat 
menestyä innovaatiovetoisessa kilpailussa ja että rahavirrat pysyvät Kii-
nassa. USA:ssa ja Euroopassa linjausta pidetään ”teollisuuspoliittisena 
interventiona”, joka vääristää markkinakilpailua. Mutta myös länsimailla 
on teollisuuspoliittisia strategioita, joilla ne pyrkivät kehittämään inno-
vaatiovetoista kilpailukykyä – ja kun ne olivat Kiinan taloudellisessa ke-
hitysvaiheessa, näillä strategioilla oli merkittävästi vahvempi sija. 

USA:n ja Kiinan bilateraalisia kauppasuhteita havainnollistetaan yleensä 
ensisijassa tavarakaupalla. Mutta paremman kokonaiskuvan saa, kun 
huomiota laajennetaan tavarakaupan ohella palvelukauppaan, tuontiin 
ja korkean teknologian kauppaan.

Kriisi	vähensi	tavarakauppaa

Globaali kriisi on vaikuttanut negatiivisesti kaupan virtoihin. Nykyisin 
USA vie Kiinaan 70 miljardin dollarin edestä ja Kiina tuo USA:han 
300 miljardin dollarin arvosta. USA:n alijäämä syveni tasaisesti liki 100 
miljardiin dollariin vuoden 2001 alla. Kun Kiinasta tuolloin tuli maail-
man kauppajärjestön (WTO) jäsenmaa, alijäämä nousi 266 mrd dollarin 
lakipisteeseen vuonna 2008. Globaalin kriisin myötä USA:n alijäämä on 
laskenut (Kuvio	3.2).

Yhdysvallat on kehittynyt talous, joka hallitsee globaalia teknologiasek-
toria. Kiina on nopeimmin kasvava nouseva talous, joka on luomassa 
asemaa teknologiasektorilla. Täten voisi kuvitella, että USA veisi Kii-
naan korkeaa teknologiaa ja osaamista ja että vastaavasti Kiina toisi 
USA:han alemman tason teknologiaa. Mutta näin ei ole.

USA:n merkittävimmät vientituotteet käsittävät sähköisiä koneita ja lait-
teistoja, energia-alan laitteita, lento- ja avaruuskoneita sekä plastiikkaa. 
Viime vuosina Kiina on ollut USA:n maanviljelytuotteiden merkittävä 
markkina. Kiinan näkökulmasta kauppa heijastelee USA:n vientirajoi-
tusten vaikutuksia korkean teknologian kauppaan. 
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Nykyisin Kiinan merkittävin teknologiakumppani ei ole Yhdysvallat 
vaan Eurooppa. USA:n Kiinan kaupan ristiriidat ovat hyödyttäneet 
eurooppalaisia teknologiayrityksiä, jotka ovat tuoneet Kiinaan teknolo-
giaosaamista. Kun Kiinan markkinapaikka laajentuu ja syvenee, tarjoaa 
se yhä enemmän mahdollisuuksia monikansallisille yrityksille. Tämä 
tarkoittaa tuotantoa Kiinassa ja Kiinaa viennin kohteena. Tätä heijaste-
levat globaalit siirtymät:

 – Elokuussa 2001 Kiina ohitti USA:n maailman suurimpana   
  kännykkämarkkinana. Tuolloin mobiilikäyttäjiä oli Kiinassa yli  
  120 miljoonaa, nykyisin yli 800 miljoonaa.

 – Vuonna 2008 Kiina ohitti USA:n maailman suurimpana  
 Internet-maana, kun käyttäjien määrä kohosi yli 250 miljoo- 
 naan (ja silti peitto oli vasta vain 19 prosenttia).

 – Alkuvuodesta 2009 Kiina ohitti ensi kertaa USA:n myös  
 autojen myynnissä ja kesäkuussa 2010 General Motors ensi  
 kertaa historiassaan myi enemmän autoja Kiinassa kuin  
 USA:ssa. 
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Palvelukauppa	kasvaa	dramaattisesti

USA:n ja Kiinan bilateraalinen palvelukauppa on kasvanut dramaatti-
sesti. Nykyisin se hyödyttää kumpaakin kansantaloutta ja tulevaisuudes-
sa sen odotetaan edelleen laajentuvan. Ennen kriisiä USA vei Kiinaan 
palveluita 14 miljardin dollarin edestä, ja toi Kiinasta palveluita 9 miljar-
dilla dollarilla nauttien siis 5,4 miljardin dollarin ylijäämästä. 

Koska palvelukaupan volyymi on merkittävästi alhaisempi kuin tava-
rakaupan, luvut usein sivuutetaan. Kuitenkin palveluntarjoajat käsit-
tävät Yhdysvaltain johtavia pankkeja, finanssilaitoksia, lakiyrityksiä, 
vakuutuskonserneja, matkailupalveluiden tuottajia, yrityselämän kon-
sulttiyrtityksiä, tietokonealan yrityksiä, kuljetusyrityksiä, lääketieteen ja 
terveydenhuollon alan yrityksiä. Kyse on huippuosaamisesta, jota Kiina 
tarvitsee, kun se pyrkii nostamaan tuottavuutta eritoten korkeamman 
lisäarvon alueilla.

USA:n kannalta palvelukauppa Kiinan kanssa merkitsee korkeapalk-
kaisia työpaikkoja ja Kiinan investoinneista koituvia voittoja, jotka 
tukevat investointeja ja työpaikkoja USA:ssa. Jo vuonna 2006 tehdyt 
ennusteet osoittivat, että mikäli Kiinan palvelusektorin kasvun esteet 
eliminoituvat, USA:n palvelukaupan ylijäämä Kiinassa kasvaisi 60 mil-
jardiin dollariin vuoteen 2015 mennessä. Tätä täydentäisivät 7 miljardin 
investointitulot. USA:n bkt:n kannalta se merkitsi lyhyellä tähtäimellä 
0,3 prosentin lisäystä ja 240 000 uutta työpaikkaa amerikkalaisella palve-
lusektorilla.

Johtavat	tuotteet	ja	muuttuva	tuotanto-
maisema

Vielä 80- ja 90-luvuilla Kiinan USA:n tuonti muodostui työvoimain-
tensiivisistä tuotteista – kuten leluista ja peleistä, kuluttajaelektroniikas-
ta, jalkineista, tekstiileistä ja asusteista – joiden lisäarvo oli verrattain 
alhainen. 2000-luvun alusta lähtien avaintuotteet ovat olleet yhä 
enemmän korkeaa teknologiaa, kuten tietokoneita. Nykyisin Kiinan 
merkittävimmät amerikkalaiset tuontituotteet ovat mm. sähkökoneita, 
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energiageneraattoreita, asusteita, leluja ja pelejä. Vientirajoitukset estä-
vät korkeimman teknologian tuonnin Kiinaan (Taulukko	3.1).

Viime vuosina Kiinan tuotantomaisema on muuttunut maassa toimivi-
en ulkomaisten yritysten näkökulmasta. Halvan työvoiman strategialla 
toimivien yritysten kannattavuus on laskussa, eritoten vauraimmissa 
provinsseissa. Kun kilpailu kiihtyy ja kustannukset nousevat, johtavat 
yritykset painottavat yhä enemmän ”best practices” -toimintoja ja ovat 
siis nostamassa laaturimaa.

Nykyisin ne tuotantoyritykset, jotka painottavat kotimaista myyntiä Kii-
nan markkinoilla, menestyvät paremmin kuin vientivetoiset yritykset. 

 Yhdysvallat   Kiina
1	 Kanada	 430	 1	 Yhdysvallat	 298
2	 Kiina	 366	 2	 Japani	 229
3	 Meksiko	 306	 3	 Hongkong	 175
4	 Japani	 147	 4	 Etelä-Korea	 156
5	 Saksa	 115	 5	 Taiwan	 106
6	 Iso-Britannia	 93	 6	 Saksa	 106
7	 Etelä-Korea	 68	 7	 Australia	 60
8	 Ranska	 61	 8	 Malesia	 52
9	 Taiwan	 47	 9	 Singapore	 48
10	 Brasilia	 46	 10	 Intia	 43

Taulukko	3.1	 Yhdysvaltain	ja	Kiinan	suurimmat	kauppakumppa-	
	 	 nit	vuonna	2009

Lähteet: USITC, Kiinan tulli.
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Monet pitkään menestyneet yritykset ovatkin tukeutuneet kaksoisstra-
tegiaan, jossa keskitytään sekä kotimarkkinoihin että käytetään Kiinan 
kapasiteettia vientituotantoon. 

Korkean	teknologian	kauppa

Kansainvälistä talouskriisiä edeltäneen vuosikymmenen aikana Aasi-
an nousevat taloudet nousivat nopeasti maailman tiede- ja teknolo-
giajärjestelmän avaintoimijoiksi. 2000-luvun alusta alkaen Pekingin 
innovaatiopolitiikka on määrätietoisesti kehittänyt Kiinasta korkean 
teknologian avainkilpailijaa ulkomaisen sijoituspääoman vauhdittamana. 
OECD:n mukaan Kiinasta tuli jo vuonna 2003 maailman kolmanneksi 
merkittävin t&k-talous. Kiina kasvoi yli 10 prosentin vuotuista tahtia, 
mutta onnistui samalla nostamaan t&k-investointien osuutta bkt:sta 
vastaavalla tahdilla. 

Jo ennen globaalia kriisiä EU:n ja Japanin markkinaosuudet korkean 
teknologian tuotannossa osoittivat tasaista laskua, kun taas Yhdysvallat 
piti asemansa suhteessa perinteisiin OECD-kilpailijamaihin. Korkean 
teknologian viennissä johtavat G7-maat (Länsi-Eurooppa, USA ja Ja-
pani) ovat tasaisesti menettäneet markkinaosuuksia muille Aasian ta-
louksille ja USA:n korkean teknologian kauppatase on sekin kääntynyt 
negatiiviseksi.

Aasiassa on sijoitettu innovaatioympäristöihin eritoten Kiinassa ja Inti-
assa, mutta myös Indonesiassa, Malesiassa, Filippiineillä, Singaporessa, 
Etelä-Koreassa, Taiwanissa ja Thaimaassa. USA:ssa ”t&k:n ulkoistamis-
ta” Kiinaan ja Aasiaan yleisesti on arvosteltu kärjekkäästi, mutta kyse ei 
ole vain kustannusedun tavoittelusta vaan yrityksestä vahvistaa pitkän 
tähtäimen asemointi Aasiassa ja nousevien talouksien kasvumarkkinoilla.

USA:n johtoasema tuottavuudessa pohjautui 1990-luvulla vahvaan in-
novaatiokilpailuun. Sittemmin yrittäjyys on hiipunut ja riskipääomakin 
hiipuu. Presidentti Obaman kaudella Washington on ryhtynyt panos-
tamaan tieteeseen ja teknologiaan sekä innovaatioihin. Ongelmat ovat 
rakenteellisia. 1980-luvun alusta 1990-luvun loppuun USA:n yrittäjyys 
ja uudet listaukset keskittyivät Piilaaksoon ja tuottivat vaurautta, kau-
pallisia innovaatioita, uusia yrityksiä ja toimialoja. Vahvaa talouskasvua 
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vauhditti teknologiakehityksen, yrittäjyyden ja riskipääoman yhteisvai-
kutus, jonka seurauksena USA:n tuottavuus ohitti Euroopan ja Japanin.

2000-luvulla Yhdysvaltain teknologiajohtajuus on kärsinyt eroosiosta. 
Kun teknologiakupla puhkesi 2000-luvun alussa, haluttiin uudet Enron 
ja Andersen-skandaalit estää. Kongressi ja osakemarkkinoiden säätelijät 
loivat yritysetiikan nimessä uusia lakeja ja säädöksiä, jotka kahlitsivat 
kasvuyritykset. Presidentti Obama tavoitteli uudenlaista kehitystä ja 
piti syyskuussa 2009 kuuluisan innovaatiopuheensa. Samoihin aikoihin 
demokraattien think tankit julkaisivat analyyseja siitä, miten kansallinen 
innovaatiopolitiikka voisi kiihdyttää talouskasvua ja työpaikkojen luo-
mista Piilaaksossa ja biotieteiden klustereissa Bostonissa, San Diegossa, 
Minneapolisissa ja Pittsburghissa; it-keskuksissa Boulderissa, Phoeni-
xissa, Albanyssa ja Austinissa; puhtaan energian alueellisissa innovaa-
tiokeskuksissa Uudessa Meksikossa, Arizonassa, Pennsylvaniassa ja 
Ohiossa; nousevassa polymeeriklusterissa Ohion Akronissa ja keskilän-
nen teollisuusalueilla. 

Silti politiikan ristituulet toimivat uusia avauksia vastaan. ”Synkkä 
totuus on se, että Yhdysvalloilla ei ole pitkän aikavälin taloudellista 
strategiaa”, kirjoitti klusteriajattelun pioneeri Michael E. Porter Busi-
nessWeekissä. 

Kiina	kuroo	USA:n	innovaatioetumatkaa

Yhdysvallat kuuluu johtaviin kehittyneisiin talouksiin. Kiina on johtava 
nouseva talous. Ostovoimapariteetilla arvioiden bkt henkilöä kohden 
oli USA:ssa vuonna 2009 yli 46 000 dollaria, Kiinassa alle 7 000 dolla-
ria. Suurvallat edustavat siis hyvin erilaista talouskehityksen tasoa. Toi-
saalta keskiarvot hämärtävät sen realiteetin, että Yhdysvalloissa korkein 
osaaminen, eli ns. innovaatiokapasiteetti, on keskittynyt muutamaan 
kymmeneen toimialaklusteriin. Kiina on kuronut keihäänkärkialueilla 
kiinni USA:n etumatkaa ja siirtynyt edelläkävijän asemaan mm. eräillä 
puhtaan teknologian alueilla.

Yhdysvaltain innovaatiokapasiteetin taustalla ovat eritoten korke-
ampi koulutus, t&k-investoinnit ja teknologiasektori. Jos esimerkiksi 
korkeamman koulutuksen mittarina käytetään maailman 100 parasta 
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kauppakorkeakoulua, niistä 55 on amerikkalaisia. Jos koulutusta mita-
taan maailman 100 parhaan yliopiston listalla, lopputulos on tismalleen 
sama. Enemmän kuin puolet maailman johtavista yliopistoista on Yh-
dysvalloissa.

Tutkimus- ja kehitysmenojen osalta Yhdysvallat kattaa yhä 40 pro-
senttia maailman t&k-investoinneista. Japanin osuus on 17 prosenttia 
ja Kiinan 11 prosenttia. EU-maista merkittävimmin t&k-toimintoihin 
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sijoittaa Saksa (8 %). Ja jos teknologiasektoria arvioidaan 250 johtavan 
ICT-yrityksen liikevaihdolla, kolmannes siitä on amerikkalaista. Yhdys-
valtain perässä seuraavat Japani ja Saksa (Kuvio	3.4).

Yhdysvallat ei ole millään ulottuvuudella ehdottoman ylivoimainen. In-
novaatiokapasiteetin määrässä Kiinan ja osin Intiankin nousu on ollut 
erityisen vahvaa 2000-luvun alusta lähtien. Ja innovaatiokapasiteetin laa-
dussa siirtymät ovat olleet vieläkin merkittävämpiä. Jos esimerkiksi pai-
nopiste olisi t&k-toimintojen laajuuden sijaan intensiivisyydessä (t&k:n 
osuus bkt:sta), niin listan kärjessä olisivat Israel (4,7 %), Ruotsi (3,6 %) 
ja Suomi (3,6 %). Kansainvälisessä katsannossa näiden pienten maiden 
t&k-menot ovat kuitenkin mitättömät, 0,7-1,4 prosenttia OECD:n t&k-
menoista.

Vielä 5-10 vuotta sitten Kiina nähtiin laajalti ”maailman tehtaana”, joka 
tarjosi myös ”tulevaisuuden markkinapaikan”. Nopean talouskasvun 
vuoksi Kiinan tehdaskapasiteetti on kuitenkin siirtymässä ykkösketjun 
vauraista rannikkokaupungeista etäisempiin ja köyhempiin provinssei-
hin, jotka tavoittelevat innovaatiovetoista kilpailukykyä. Samalla Kiinan 
markkinapaikka on nopeasti laajentunut kasvavan keskiluokan ja osto-
voiman seurauksena.

Kamppailu	kahdenvälisistä	sijoituksista	

USA on sijoittanut Kiinaan merkittävästi enemmän kuin Kiina 
USA:han. Pekingin näkökulmasta esteitä riittää. Esimerkiksi sopii kiis-
telty yrityskauppahanke huhtikuussa 2005, jolloin Kiinan kansallinen 
öljy-yhtiö CNOOC ilmoitti aikovansa ostaa amerikkalaisen energiayhti-
ön Unocalin 18,5 miljardin dollarin hintaan. Yhdysvaltain kongressissa 
hanke koettiin turvallisuusriskiksi ja se estettiin äänekkäin protestein. 
Jos hanke olisi edennyt, olisi se viety kongressin vaatimuksesta komis-
sioon, joka arvioi USA:ssa tapahtuvia ulkomaisia sijoituksia (CFIUS). 
Kysymys turvallisuusuhasta olisi viime kädessä jäänyt presidentin rat-
kaistavaksi. 

Vuodesta 1988 lähtien CFIUS on saanut tiedoksiannon 1 500 kaupasta, 
mutta estänyt vain yhden. Käytännössä pelote, että CFIUS puuttuisi 
CNOOCin yritysostoon, riitti akvisition raukeamiseen. 
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Puoli vuotta CNOOC-tapauksen jälkeen merisatamia operoiva DP 
World etsi satamaoikeuksia useissa amerikkalaisissa satamissa. Hank-
keen vastustajat leimasivat sen turvallisuusriskiksi, mikä johti kongres-
sin väliintuloon. DP World oli peräisin Yhdistyneistä Arabiemiraateista, 
mikä kongressissa riitti monille terrorismin uhaksi. Niin yritys irtautui 
amerikkalaisista omistuksistaan ja siirsi pääomansa muualle. CNOOC 
palasi USA:han vasta syksyllä 2010 ja sijoitti 2,2 miljardia dollaria yh-
teishankkeeseen teksasilaisen Chesapeake Energyn kanssa. Tavoitteena 
oli saada jalansija USA:n energiamarkkinoilla ja hyötyä uusista teknolo-
gioista Kiinan energiavarantojen lisäämiseksi.

Kaupan sijaan taloudelliset suhteet muodostuvatkin nykyisin yhä enem-
män suorista sijoituksista, joiden ominaispaino on nopeasti kasvanut 
myös USA:n ja Kiinan keskinäisessä kaupassa. Suorat sijoitukset voi-
daan jakaa ulkomaisiin suoriin sijoituksiin ja portfoliosijoituksiin. 

Ulkomaiset	suorat	sijoitukset.	Vuonna 2008 USA:n kasaantuvat 
suorat sijoitukset Kiinassa olivat liki 46 miljardia dollaria, eli jotakuinkin 
samalla tasolla kuin Brasiliassa, mutta vain puolet USA:n sijoituksista 
Meksikossa. Suorien sijoitusten osalta Kiina oli vasta USA:n 17. tärkein 
kohdemaa. Samana vuonna Kiinan suorat sijoitukset USA:ssa olivat 
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368 miljoonaa dollaria ja kasaantuvat suorat sijoitukset 1,2 miljardia 
dollaria (Kuvio	3.5).9

Portfolio-sijoitukset.	Vuonna 2000 ulkomaiset omistivat 1 015 miljar-
din dollarin arvosta amerikkalaisia obligaatioita. Tästä Kiinan osuus oli 
60 miljardia dollaria (6 prosenttia). Nykyisin ulkomainen omistus ylittää 
4 000 miljardia dollaria, josta Kiinan osuus on 868 miljardia dollaria (22 
prosenttia). 

Vielä vuosikymmen sitten Peking rohkaisi kiinalaisyrityksiä maailman 
markkinoille, usein turhaan. Mutta nyt kiinalaisyritysten akvisitiot ovat 
alkaneet. USA vastasi 50 prosentista kansainvälisistä suorista sijoituk-
sista talouskehityksensä lakipisteessä 1967. Kiinan osuus (Hong Kong 
ja Macao mukaanlukien) näistä sijoituksista on nykyisellään vain 6 pro-
senttia. Lähiaikoina yritysostojen määrä kasvaa merkittävästi, ja pidem-
mällä aikavälillä Intia seuraa samoilla jalanjäljillä – mutta vain, mikäli 
protektionistiset kuopat vältetään.

Protektionismi	globaalin	kriisin	jälkeen

Kun taloudellisten suurvaltojen johtajat valmistautuivat G20-huip-
pukokoukseen Pittsburghissa syksyllä 2009, nosti presidentti Obama 
Kiinasta tuotavien renkaiden tullimaksut 4 prosentista 39 prosenttiin. 
Edeltäneen puolen vuosikymmenen aikana USA:n rengasteollisuus oli 
menettänyt 5 000 työpaikkaa, ja kiinalaisten renkaiden määrä USA:ssa 
oli kolminkertaistunut. 

Päätös tulleista oli presidentti Obaman ensimmäinen kauppapoliittinen 
linjaus ja se romutti vuosikausien ennakkotapaukset. Se myötäili demo-
kraattien presidenttikampanjaa, jonka aikana Obama lupasi senaattori 
Hillary Clintonin tavoin nostaa Kiinan kaupan tulleja, neuvotella uudel-
leen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen (NAFTA) ja muillakin 
tavoin kohentaa ”amerikkalaisten työläisten” kilpailuetua. 

Maailmankaupan tulevaisuus ei riipu rengasteollisuudesta. Mutta Wash-
ingtonin kauppapoliittinen päätös toimi signaalina, jonka merkitys hei- 
jastui paitsi USA:n ja Kiinan kauppasuhteisiin myös maailmankaup-
paan. 
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Vielä alkusyksyllä 2009 G20-maiden johtajat lupasivat olla korottamatta 
kaupan tai investointien esteitä ja olla luomatta uusia rajoituksia. Mutta 
kun elpyminen tapahtui odotettua hitaammin, kasvoivat protektionis-
tiset paineet nopeasti – mistä kertoivat jännitteet G20-kokouksissa To-
rontossa ja Soulissa vuonna 2010.

Ennen globaalia kriisiä vallitsi ”alhaisen kitkan” skenaario, jossa otak-
suttiin, että protektionistisia paineita pitävät kurissa WTO:n säännöt ja 
velvollisuudet, joita tukee globaali riippuvuus. Tässä skenaariossa pro-
tektionistiset suojausyritykset vaikuttavat vain vähän globaaleihin kaup-
pavirtoihin. Nykyisin globaalitalous on monin verroin integroituneempi 
ja keskinäisesti riippuvaisempi kuin 1930-luvun lamatalous. Tuolloin 
keskimääräiset tullimaksut olivat 50 prosenttia, 1980-luvulla 25 prosent-
tia ja nykyisin alle 10 prosenttia. Nykyisin maailmantalouden ja -kaupan 
instituutiot sisältävät ”palomuureja”. Ne kieltävät kauppapoliittiset 
esteet, jotka johtaisivat varsinaisiin kauppasotiin. Täten protektionis-
tisten paineiden kasvu ei aina merkitse protektionistisia toimenpiteitä. 
WTO:n mukaan vielä toistaiseksi ”on vain rajoitettua tietoa kauppaa 
rajoittavista tai vääristävistä toimenpiteistä”. 

Mutta mitä enemmän kriisi on syventynyt ja eritoten työttömyys kas-
vanut, sitä merkittävämmin on etualalle noussut ”kasvavan kitkan” 
skenaario. Siinä perusotaksuma on se, että WTO:n säännöt ovat riittä-
mättömät tai, että ne sivuutetaan talouskriisin nimissä. Tätä skenaariota 
ovat ajaneet eritoten sektorivetoiset tukipaketit (autoteollisuus) ja pe-
lastusohjelmat (finanssiala). Tässä mallissa kauppa- ja investointivirrat 
siirtyvät ajan myötä WTO:n seurannan ulkopuolelle, mikä heikentäisi 
järjestöä – hiukan samaan tapaan kuin YK:lle on käynyt. 

Pahin vaihtoehto olisi ”korkean kitkan” skenaario, jolloin WTO:n sää-
döksiä ei vain sivuuteta, vaan ne tietoisesti rikotaan. Se johtaisi ensin 
merkittäviin kauppakonflikteihin ja sitten varsinaisiin kauppasotiin. 
Maailman kauppajärjestelmä ajautuisi itsekkään anarkian tilaan 1930-lu-
vun tapaan. Tällä kertaa sitä vahvistaisivat epätasapainotilat, joita syn-
nyttävät vääristyneet säästämis- ja kulutustavat.

Syksyllä 2008 historiallinen nousukausi päättyi Wall Streetin ja länsi-
maiden kehittyneiden talouksien syvään markkinapudotukseen, joka vei 
koko maailmantalouden romahduksen partaalle. Samankaltainen su-
kellus koettiin ensi kertaa 80 vuotta aiemmin, vuonna 1929. Kun työt-
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tömyys alkoi kasvaa ja talouskasvu ei lähtenyt liikkeelle, Yhdysvaltain 
kongressissa vaadittiin äänekkäästi tulleja, joiden tehtävä oli suojella 
Amerikan taloutta ja luoda työpaikkoja. Kun presidentti Herbert Hoo-
ver vahvisti Smoot-Hawleyn tullimaksut, ne vaikuttivat dominoteorian 
tapaan ja johtivat vastatulleihin Euroopassa ja ympäri maailman. 

Vanhoja opetuksia ei tulisi unohtaa 21. vuosisadalla. Joka tapauksessa 
maailmantalouden merkittävin testi tapahtuu USA:n ja Kiinan kauppa-
suhteissa.

KESKEISET NÄKÖKOHDAT

–	 Vielä	nykyisin	USA	näkyy	verraten	heikosti	Kiinassa	ja	Kiina	vieläkin	heikom-
min	USA:ssa.	Silti	Kiinassa	tunnetaan	kasvavaa	huolta	elämäntavan	ja	ar-
vojen	amerikkalaistumisesta,	kun	taas	USA:ssa	kannetaan	huolta	Kiinan	ta-
lousmahdin	ja	arvovallan	laajentumisesta	alueellisesti	ja	globaalisti.

–	 Huolimatta	presidentti	Nixonin	ja	Kissingerin	ping-pong-diplomatiasta	ja	pre-
sidentti	Carterin	aikana	tapahtuneesta	bilateraalisten	suhteiden	normalisoin-
nista	70-luvulla,	USA:n	ja	Kiinan	kauppa	kasvoi	hitaanlaisesti	aina	90-luvun	
jälkipuolelle	saakka.

–	 Bilateraalisten	suhteiden	tila	alkoi	muuttua	dramaattisesti	siitä	 lähtien,	kun	
Kiinasta	tuli	maailmankauppajärjestö	WTO:n	jäsen	vuonna	2001	ja	se	alkoi	
todella	integroitua	maailmantalouteen.

–	 2000-luvun	alusta	alkaen	USA:ssa	on	kasvanut	Kiinan	arvostelu	bilateraa-
lisen	kaupan	alijäämistä	ja	renminbin	havaitusta	aliarvostuksesta.	Toisaalta	
historiallisesti	USA:lla	on	ollut	merkittäviä	alijäämiä	jo	yli	kaksi	vuosikymmen-
tä	Itä-Aasian	kaupassa,	ennen	”tiikerimaiden”	ja	nykyisin	Kiinan	kanssa.

–	 Tavarakaupan	alijäämistä	huolimatta	Kiina	on	ollut	USA:n	nopeimmin	kasva-
va	vientikohde	ja	Yhdysvallat	on	pitkään	nauttinut	palvelukaupan	ylijäämis-
tä.	Lisäksi	USA	on	voinut	sijoittaa	Kiinaan	merkittävästi	enemmän	kuin	Kiina	
USA:han.

–	 Kiinan	mielestä	sen	investointeja	Yhdysvalloissa	rajoittaa	USA:n	liioiteltu	stra-
teginen	sijoituspolitiikka,	jossa	turvallisuusedut	on	määritelty	varsin	laveasti.
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4	 Kauppapolitiikan	
tulevaisuus	
Subprime-kriisin jälkeen Yhdysvalloissa on kasvanut näkemys, jonka 
mukaan globalisaatio on hyödyttänyt enemmän USA:n kilpailijoita kuin 
sitä itseään. Kiinan politiikka on Deng Xiaopingin uudistuksista ja avau-
tumisesta lähtien painottanut vakaan kansainvälisen ympäristön mer-
kitystä Kiinan talouskehitykselle. Maailmantalouden epätasapainotilan 
takana on usein nähty USA:n ennätyssuuret alijäämät ja Kiinan ennätys-
suuret ylijäämät. Viime kädessä maailmantalouden ongelmat (ja niiden 
ratkaisumallit) ovat kuitenkin monenkeskeisiä, eivät kahdenvälisiä. 

Kauppapolitiikka	sotienjälkeisenä	aikana

”Maailmankaupassa vallitsee globaaleja voimia, jotka tasoittavat kil-
pailun mahdollisuuksia”, sanoi Nandan Nilekani, joka 2000-luvun 
alussa johti intialaista ulkoistajajättiä Infosysiä. Kommentti johti New 
York Timesin kirjeenvaihtaja Thomas Friedmanin menestyskirjaan 
Litteä maailma: 2000-luvun lyhyt historia (2005). Kirja herätti keskustelua 
USA:ssa, ja Kiinassa sen nimeen vannottiin. 

Vain muutamaa vuotta myöhemmin maailmankauppa romahti globaa-
lin kriisin seurauksena. Se, mikä lännessä koettiin ensin USA:n negatii-
visena kysyntäshokkina, levisi nopeasti itään kaupan jysäyksenomaisena 
seisokkina. 

Kun Manhattanin yritykset ja kuluttajat eivät enää saaneet lainoja, kulu- 
tuselektroniikka ei mennyt kaupaksi vanhaan tapaan ja juuttui varastoi-
hin. Samalla elektroniikan vähittäiskaupat ajautuivat konkurssiin. Massii-
vinen konttiliikenne Kiinasta USA:han pysähtyi. Taiwanin, Etelä-Korean 
ja Japanin komponenttivalmistajat vähensivät kiireesti toimituksia Kiinan 
Guangdongin provinssiin, joka on maailmankaupan moottori. Kun ti- 
lauksia ei tullut, alkoivat Guangzhoun ja Dongguanin sekä Shenzhenin 
tehtaat lomauttaa työntekijöitä. Ja kun työntekijöiden tilit jäivät laihoik-
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si, palasivat monet köyhempiin kotiprovinsseihinsa, koska eivät voineet 
enää lähettää rahaa perheilleen. Samoihin aikoihin Manhattanilla vähit-
täiskaupat kamppailivat eloonjäämisestä yli 50 prosentin alekaupoilla, ja 
Malakkan salmella odotti yli 730 konttilaivajättiä. Kun USA:n kysyntä 
jäähtyi, pysähtyi Kiinan tuotanto ja Itä-Aasian laivurit alkoivat lomauttaa 
väkeään. Yhtäkkiä Friedmanin vuoden 2005 bestselleri tuntui kuvaavan 
kaukaista menneisyyttä. Teoksen alaotsikko oli nimeltään ”21. vuosisadan 
lyhyt historia”. Käytännössä sitä vuosisataa kesti kaksi-kolme vuotta.

Ekonomistit kuvaavat globaalin talouden yhdentymistä kaupan, muuton 
ja pääoman virroilla. Vaikka markkinatalous sai alkunsa Adam Smithin 
Britanniasta, alkoi globaalin integraation aika vasta 1800-luvun jälkipuo-
lella. 1870-luvulta lähtien kansainvälinen kauppa alkoi kiihtyä, samalla 
kun maastamuuttovirrat kasvoivat ja suorat sijoitukset liikkuivat entistä 
kiihkeämmin eri maiden ja maanosienkin välillä. 

Globalisoitumisen ensimmäistä aaltoa kiihdytti kuljetus- ja tietoliikenne-
kustannuksien lasku, jota taasen siivitti teknologiset innovaatiot. Ajan-
jakso päättyi 1910-luvun jälkipuolella, kun kansainvälistymisen korvasi 
kansallismielisyys eli nationalismi, ja vapaakauppa jäi protektionismin 
jalkoihin. 

Siirtymä kiihtyi vuoden 1929 pörssiromahduksen jälkeen, jolloin työl-
lisyyttä koetettiin lisätä tulleja nostamalla. Kun USA:ssa pantiin täytän-
töön Smoot-Hawley Tariff  Act (ns. tullilaki), johti se vastatulleihin eri 
puolilla maailmaa. Ja kun orastava elpyminen törmäsi kansainvälisen 
kaupan romahdukseen, siirryttiin laskusuhdanteesta maailmanlamaan – 
ja lopulta uuteen maailmansotaan.

Toisen maailmansodan päätyttyä Washingtonissa nähtiin ensiarvoisen 
tärkeäksi uusi kansainvälinen järjestys, jota leimasi markkinatalous ja 
vapaa kauppa. Tätä tavoitetta tukemaan lanseerattiin Yhdistyneet kan-
sakunnat (YK), maailmanpankki, kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 
ja maailmankauppaa tukeva GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade). GATT oli sopimus enimmäistulleista, jota uudistettiin vuosikau-
sia kestäneillä neuvotteluilla. Viimeisin niistä oli ns. Uruguayn kierros 
1986-1994, jonka päätteeksi GATT laajennettiin maailman kauppajärjes-
töksi (WTO). 

Globalisoitumisen toista aaltoa kesti aina 1980-luvun taitteeseen saakka. 
Kun kaupan esteitä ylitettiin ja kuljetuskulut laskivat, myös maailman-
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kauppa elpyi ja kasvoi. Toinen aalto hyödytti eritoten kehittyneitä teol-
lisuustalouksia kuten USA:ta, läntisen Euroopan johtavia maita sekä 
Japania, joiden talouskasvu oli siinä määrin nopeaa, että jakso nimet-
tiin lännen ”kulta-ajaksi”. Kehitysmaissa vahvan kasvun aika seurasi 
1980-luvulla, kun Deng Xiaoping siirsi Kiinan talousuudistuksien ja 
kansainvälisen avautumisen tielle. Intiassa vastaava kehitys seurasi vasta 
1990-luvun alussa. 

Globalisaation kolmas aalto lisäsi kaupan määrää, mutta muutti myös 
kaupan rakenteita. Vientivetoiset kehitysmaat alkoivat kilpailla teolli-
suustuotteilla. Kansainvälinen vienti ja tuonti moninkertaistuivat, ja 
suorien sijoitusten virta kiihtyi nopeasti. Tämä kolmas aalto romahti 
syys-lokakuussa 2008, kun globaali kriisi ajoi länsimaat finanssikonkurs-
sin partaalle. Se lamautti kansainväliset kauppavirrat Aasiassa.

Mitä	tapahtui	vapaakaupalle?

Vielä sotienjälkeisinä vuosikymmeninä amerikkalaiset suhtautuivat 
kansainvälistymiseen ja vapaakauppaan yksiselitteisen myötämielisesti. 
Globalisoitumisen kolmas aalto oli vahvimmillaan 1990-luvulla, jota lei-
masivat teknologiakumous ja USA:n vahva talous. Presidentti Clintonin 
kaudella myös budjetti siirtyi ylijäämän puolelle. 

Asenteet ovat kuitenkin kiristyneet ajan myötä. Rajaetappeina voidaan 
nähdä öljykriisit vuosina 1973 ja 1979, Japanin 1980-luvun kasvu ja 
USA:n kilpailuaseman heikentyminen, Persianlahden kriisi ja New Yor-
kin World Trade Centerin ensimmäinen attentaatti 1990-luvun alussa, 
syyskuun 11. päivän terrori-isku 2001 ja presidentti George W. Bushin 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joka johti ”terrorismin vastaiseen sotaan” 
sekä Irakin että Afganistanin sotiin.

Kun subprime-markkinoiden ongelmat syvenivät vuonna 2005, muut-
tui myös amerikkalaisten näkemys ulkopolitiikasta. Kaksi viidestä 
amerikkalaista uskoi, että USA:n ”tulisi pitää huoli omista asioistaan 
kansainvälisesti”. Ensi kertaa aikoihin konservatiivisten republikaanien 
ja vasemmistodemokraattien enemmistö tuki isolationismia. Kiina, In-
tia, Brasilia ja Venäjä asettivat uskonsa talousmuutoksiin ja kansainvä-
listymiseen, mutta amerikkalaiset näkivät globalisoitumisen hyödyttävän 
enemmän muita maita.10
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Pitkän aikavälin mielipidemittaukset kielivät ilmapiirin muutoksesta. 
1960-luvulta 70-luvun alkuun amerikkalaisten valtaenemmistö oli vah-
vasti kansainvälisen multilateralismin takana. Vietnamin sodan jälkeen 
ja Reaganin kaudesta Clintonin vuosiin saakka yksinapaisempi ajattelu 
voitti alaa. Asenteiden vahvempi muutos alkoi Irakin sodan tienoilla, 
mutta kiihtyi subprime-kriisin myötä (Kuvio	4.1).
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Kuvio	4.1	 Yhdysvallat	kääntyy	sisäänpäin,	1964-2009
 ”USA:n tulisi huolehtia omista asioistaan kansainvälisesti  
 ja antaa muiden maiden toimia miten parhaaksi näkevät  
 omillaan”

Mielenkiintoista kyllä, kun kriisimielialoja mitattiin helmikuussa 2008 
ja marraskuussa 2009, amerikkalaiset katsoivat Japanin talousmahdin 
hiukan kasvaneen ja EU-maiden laskeneen. Nykyisin amerikkalaisten 
enemmistö pitää Kiinaa maailman johtavana talousmahtina, ei enää 
USA:ta.

USA:n	kauppapolitiikan	kolme	polkua

Marrasvaalien alla 2010 Valkoista taloa ja kongressia odotti melkoinen 
asialista, mukaan lukien vapaakauppasopimukset ja neuvottelut uusista 
sopimuksista, pysähtyneet monenkeskiset kauppaneuvottelut eli ns Do-
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han asialista ja päätös ns. kauppaneuvotteluvaltuutuksesta, joka sallisi 
presidentin nopeat neuvottelut, mutta pitäisi kongressin roolin vähäise-
nä.11

Viime vuosina kauppapolitiikan kysymykset on hahmotettu Yhdysval-
loissa kolmeen tapaan. ”Kaupan liberaalit” uskovat yhä, että kansain-
välisessä kaupassa liberalisoinnin edut ylittävät haitat ja että kauppa 
edistyy kaupan esteitä purkaen. Tämä linjaus yhdisti niin demokraatteja 
kuin republikaanejakin 1980-luvulle asti, mutta jo Japanin nousu jakoi 
rivejä. Nykyisin liberalisoinnin etuja epäilee puolet demokraateista ja 
neljännes republikaaneistakin. Yhdysvaltain kauppakamari puhuu yhä 
vahvasti esteiden purkamisen puolesta, mutta julkinen mielipide näkee 
Amerikan globalisaation uhrina.

”Reilun kaupan” (fair deal) puolestapuhujat eivät kiistä kaupan liberali-
soinnin etuja, mutta uskovat että sellaiset pakottavat USA:n yritykset ja 
työntekijät kilpailemaan epäreiluissa olosuhteissa. He tukevat kauppa-
sopimuksia, mutta vain jos ne ”tasoittavat pelikentän”. Ennen globaalia 
kriisiä ”reilun kaupan” puolestapuhujat olivat altavastaajan asemassa, 
mutta demokraattien vaalivoiton myötä heidän asemansa vahvistui. 

Kolmas ryhmä muodostuu ”kaupan skeptikoista”, jotka vastustavat 
kaupan liberalisointia. Kun Wall Streetin osakemarkkinat romahtivat 
1929 ja elpyminen eteni nihkeästi, kongressin skeptikot vaativat ”ame-
rikkalaisia työpaikkoja” tullipolitiikalla. Kun Smoot-Hawleyn laki johti 
kansainväliseen tullisotaan, vaikeutui orastava elpyminen ja globaali 
lama syveni. 2010-luvulla kauppapolitiikan panokset ovat vieläkin kor-
keammat – ja samalla rakenteelliset talousongelmat tukevat uusia, kan-
sallismielisiä protestiliikkeitä.

Kiina	ja	USA:n	velka

Kun USA:n ulkoministeri Hillary Clinton saapui Kiinan vierailulle hel-
mikuussa 2009, hän sanoi arvostavansa ”Kiinan hallituksen jatkuvaa 
luottamusta Yhdysvaltain velkaobligaatioihin” ja rohkaisi Pekingiä osta-
maan lisää USA:n velkaa. ”Olemme lainanneet suuria määriä Yhdysval-
loille”, totesi pääministeri Wen Jiabao tuskin kuukausi myöhemmin, ”ja 
luonnollisesti kannamme huolta varojemme turvallisuudesta ja suoraan 
sanoen olen hiukan huolestunut.” 
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Kiinalaiset viranomaiset nostivat samat kysymykset uudestaan esille 
USA:n ja Kiinan strategisessa ja taloudellisessa dialogissa kesäkuussa 
2009, kun Washington lupasi, että USA:n säästämisaste nousisi. Aina 
vuoden 2008 finanssikriisiin saakka se oli erittäin alhainen. Se on myös 
vahvasti riippuvainen korkean säästämisasteen maista (esimerkiksi Kii-
na) tulevista pääomavirroista, jotta talouskasvu pysyy riittävän korkealla 
ja liittovaltion budjettivaje on katettavissa. 

USA:n velkaobligaatioita lasketaan liikkeelle, jotta liittovaltion budjet-
tivaje voitaisiin kattaa. Julkisesta velasta, joka on yksityisessä omistuk-
sessa, noin puolet on ulkomaisessa omistuksessa. Huhtikuussa 2010 
Kiinan velkaobligaatiot ylittivät 900 miljardia dollaria. Toisin sanoen liki 
neljännes USA:n ulkomaisessa omistuksessa olevista velkaobligaatioista 
oli kiinalaisilla.12 Nykyisin merkittävimmät rahoittajat ovat Kiina (25 
%), Lähi-Idän öljyntuottajamaat (7 %), Brasilia (5 %), Venäjä (3 %), 
Hongkong (4 %) ja Taiwan (4 %) (Kuvio	4.2). 

Washingtonin mielestä Kiinan toimintoja valuuttamarkkinoilla sanelee 
pyrkimys rajoittaa renminbin arvonnousua, etenkin suhteessa dollariin. 
Vielä 2001 Kiinan reservit olivat runsaat 200 miljardia dollaria. Valta-
osa Kiinan varannoista on kasautunut pian sen jälkeen, kun maasta tuli 
WTO:n jäsenmaa. Vuoden 2008 lopussa siitä tuli lisäksi USA:n arvopa-
perien suurin omistaja. Lokakuussa 2010 Kiinan reservien arvo oli liki 
2,7 biljoonaa dollaria.

Globaaliin kriisiin asti USA nähtiin Kiinassa maailman johtavana fi-
nanssimahtina.13 Kriisin myötä Peking on vähitellen alkanut hajauttaa 
omistuksiaan USA:ssa, siirtyä pitkän aikavälin obligaatioista lyhyen täh-
täimen velkakirjoihin ja ostaa muiden Aasian maiden obligaatioita. Sa-
malla Kiinan keskuspankki on esittänyt dollarin korvaamista maailman 
johtavana reservivaluuttana.

Entä	jos	Kiina	luopuisikin	USA:n	velasta?

Mitä tapahtuisi, jos USA:n velkakirjojen omistajista yksi tai useampi 
päättäisikin luopua velasta? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, 
koska vaikutukset riippuisivat USA:n talouden ja finanssimarkkinoi-
den yleisestä kunnosta ja suorituskyvystä. Mikäli likvidointi tapahtuisi 



46

0 50 100 150 200 250 300 350

Japani

Kiina

Iso-Britannia

Saksa

Öljyntuottajamaat

Hongkong

Karibian pankkikeskukset

Taiwan

Belgia-Luxemburg

Etelä-Korea

Mrd. USD

a) 2000

Kuvio	4.2	 Yhdysvaltain	obligaatioiden	ulkomainen	omistus		 	
	 vuosina	2000	ja	2010
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Lähde: Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tietojen pohjalta (joulukuu 2000, elokuu 2010).

vaiheessa, jolloin USA:n talous ei ole kasvuvedossa tai jolloin luotto-
markkinat ovat yhä paineiden alla, kielteiset seuraukset olisivat laajakan-
toisempia. Paljon riippuisi siitäkin, miten ja kuinka nopeasti ulkomaiset 
omistajat luopuisivat varoistaan.

Prosessi voisi edetä neljän eri skenaarion mukaisesti. 



47

1.	USA:n	velkakirjojen	nopea	likvidointi. Kun sana alkaisi kiertää (ja 
kuohahtelevilla finanssimarkkinoilla aivastuskin kuulostaa jyrähdyksel-
tä), velkakirjojen arvo todennäköisesti romahtaisi ja korot nousisivat, 
joko muutamassa päivässä tai jopa muutamassa tunnissa. Kun esimer-
kiksi marraskuussa 2007 levisi tietoja (jotka osoittautuivat perättömik-
si), että Kiina harkitsi luopumista dollarireserveistä, putosi Dow Jones 
360 pistettä päivässä ja dollari heikkeni suhteessa muihin valuuttoihin, 
mikä johti osakemarkkinoiden laskuun Euroopasta Japaniin. Tämä ske-
naario siis merkitsisi eräänlaista bilateraalista taloudellista itsemurhaa.

2.	Portfolioiden	diversifiointi	dollariperäisten	varojen	kesken.	Täs-
sä skenaariossa	ulkomaiset sijoittajat hajauttaisivat nopeasti portfolionsa 
korvaamalla merkittävän osan USA:n obligaatiovelkaa muilla dollaripe-
räisillä varoilla. Obligaatioiden hinta laskisi, ja muiden sijoitusten arvo 
nousisi kysynnän mukaan. Dollarin arvo ei välttämättä laskisi, mutta 
eri varojen hintojen keskinäiset suhteet saattaisivat muuttua. Näin käy 
usein, kun sijoittajat korjaavat markkinanäkemyksiään. Ratkaisu olisi 
Washingtonin kannalta ”pienempi paha”, mutta se lisäisi epävarmuutta 
ja Pekingin kannalta jättäisi sijoitukset yhä USA:han. 

3.	Nopea	etääntyminen	dollariperäisistä	varoista.	Ulkomaiset si-
joittajat luopuisivat verrattain nopeasti merkittävästä osasta dollaripe-
räisiä varoja, aina velkakirjoista suoriin sijoituksiin (esim. investoinnit 
amerikkalaisiin yrityksiin ja kiinteistösektorille). Ratkaisun rationaliteetti 
on kyseenalainen, koska se laskisi mainittujen varojen hintoja, mutta 
myös Kiinan roolia USA:n kansantaloudessa. 

4.	Hidas	etääntyminen	dollariperäisistä	varoista.	Neljäs skenaario 
on se, että sijoittajat etääntyisivät vähin erin dollariperäisistä varoistaan. 
Kun siirtymä tapahtuu hitaasti, on etuna se, että hintamuutokset pysy-
vät vähäisinä, kun taas USA:n ja Kiinan taloudelliset edut kolhiutuvat 
suhteessa vähemmän, bilateraalisista suhteista puhumattakaan.

Ennen globaalia finanssikriisiä neljäs vaihtoehto näytti vahvimmalta 
ja näyttää edelleen. Globaali lama kuitenkin osoitti, että kehittyneiden 
talouksien finanssisektori on vieläkin hauraalla pohjalla, ja monien mie-
lestä perustavia ongelmia ei ole vielä korjattu. Mikäli maailmantalous 
ajautuu uuteen finanssikriisiin, ilmeistä on, että ääritiloissa dramaatti-
sempiakaan vaihtoehtoja ei voida jättää laskuista. 
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KESKEISET NÄKÖKOHDAT

–	 USA:n	kauppapolitiikka	on	ollut	käymistilassa	80-luvulta	lähtien.	Ensin	Aasi-
an	ns.	tiikerimaiden	ja	sitten	eritoten	Japanin	nousu	johtivat	useampien	toi-
mialojen	murtumiseen.	Vuoden	2005	subprime-kriisistä	lähtien	USA:ssa	on	
kasvanut	näkemys	siitä,	että	globalisaatio	on	hyödyttänyt	enemmän	USA:n	
kilpailijoita	kuin	itse	USA:ta.

–	 Deng	Xiaopingin	uudistuksista	ja	avautumisesta	lähtien	Kiinan	politiikka	on	
painottanut	vakaan	kansainvälisen	ympäristön	merkitystä	Kiinan	talouskehi-
tykselle.

–	 Jo	ennen	globaalia	kriisiä	keväällä	2008	Kiina	alkoi	siirtyä	uuteen	kehitysvai-
heeseen.	Kustannusetu	laski	suhteellisesti	vauraimmissa	provinsseissa,	jot-
ka	alkoivat	tavoitella	innovaatiovetoista	politiikkaa.	Samalla	monet	suuryrityk-
set	laajensivat	Kiinan	länsi-	ja	sisäosiin,	joissa	omaksuttiin	itärannikon	vau-
raiden	kaupunkien	menestystekijät.

–	 Jo	vuodesta	2005	lähtien	Washingtonissa	on	entistä	äänekkäämmin	vaadit-
tu	renminbin	yli	25	prosentin	revalvaatiota,	ja	keväästä	2009	lähtien	valtiova-
rainministeri	Timothy	Geithner	on	vilautellut	mahdollisuutta,	että	USA	nimit-
täisi	Kiinan	”valuuttakeinottelijaksi”.	Käytännössä	se	merkitsisi	syviä	ristiriito-
ja,	mahdollisesti	kauppasotaa.

–	 Pekingin	valuuttapolitiikasta,	Kiinan	nopeasta	kasvusta	ja	suhteellisesti	vah-
vasta	dollarista	ja	eurosta	johtuen	renminbin	reaaliarvo	kasvaa	tasaisesti	suh-
teessa	kumpaankin	valtavaluuttaan.

–	 Koska	Kiina	omistaa	merkittävästi	USA:n	velkaa	(ja	ulkomaat	ylipäätään	yli	
50	prosenttia),	Peking	osaltaan	rahoittaa	myös	USA:n	budjettivajetta.	Jos	Kii-
na	jostakin	syystä	myisi	nopeasti	USA:n	velkaa,	johtaisi	se	nopeasti	globaa-
liin	kriisiin	ja	USA:n	korkojen	nousuun,	mikä	hidastaisi	elpymistä	ennestään.

–	 Yhdysvallat	vaatii	Kiinaa	siirtymään	kulutusvetoiseen	kasvuun,	joka	on	kui-
tenkin	luonnollisempaa	USA:lle	kuin	suurelle	kehitysmaalle.	Kiinan	investoin-
tivetoinen	kasvu	pyrkii	kiihdyttämään	myös	kansakunnan	sisä-	ja	länsiosia,	
jotka	ovat	suhteellisesti	vähiten	vaurastuneita.

–	 Maailmantalouden	epätasapainotilan	 takana	on	usein	 nähty	USA:n	ennä-
tyssuuret	alijäämät	ja	Kiinan	ennätyssuuret	ylijäämät.	Viime	kädessä	maail-
mantalouden	ongelmat	(ja	niiden	ratkaisumallit)	ovat	monenkeskisiä	pikem-
min	kuin	kahdenvälisiä.	
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5	 Ilmastopolitiikan	
vahvat	isännät	
	
Kun YK:n Kööpenhaminan ilmastokokous päättyi joulun alla vuonna 
2009, lopputulosta pidettiin pettymyksenä kehittyneissä talouksissa. 
Yhdysvalloissa Kööpenhaminan sopimus vahvisti entisestään laskevia 
odotuksia. Länsi-Euroopassa se nähtiin epäonnistumisena, Japanissa 
turhauttavana. Mutta miksi tyytymättömyys oli näinkin laajapohjaista? 
Ja miksi se leimasi ensisijassa kehittyneitä länsimaita ja Japania?14

Ilmastopolitiikka	teollisuusmaiden	suitsissa

Globaalit ilmastoneuvottelut ovat edenneet kolmessa vaiheessa, Rio 
de Janeirosta (1992) ja Kiotosta (1997) Kööpenhaminan sopimukseen 
(2009).

Rion	kokous.	Neuvottelut alkoivat YK:n Rion konferenssista 1992, 
joka johti sopimukseen ilmastonmuutoksesta. Kansainvälisen ilmasto-
sopimuksen tavoite oli vakauttaa kasvihuonekaasut ilmakehässä tasolle, 
joka estäisi vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmässä. Mutta sopimus 
ei ollut sitova eikä se sisältänyt pakottavia rajotteita yksittäisten maiden 
kasvihuonekaasupäästöille. Se ei myöskään sisältänyt täytäntöönpano-
mekanismeja. Pikemminkin, sopimus julkisti päivityksiä (”protokollat”), 
jotka pyrkivät pakottaviin päästörajoituksiin. 

Kioton	sopimus.	Vuonna 1997 Kiotossa neuvottelujen lopputuloksek-
si tuli 20-sivuinen juridinen dokumentti. Vaikka globalisaatio oli kiih-
tynyt jo kaksi vuosikymmentä, ei sopimus juuri huomioinut nopeasti 
kasvavien kehitysmaiden ja suurten nousevien talouksien (Kiina, Intia, 
Brasilia ja Venäjä) roolia. Ja puolen vuosikymmenen aikajänne sivuutti 
pitkän aikavälin päästöt. Kioton sopimus astui voimaan vasta alkuke-
väästä 2005. 

Kööpenhaminan	kokous.	Ennen Kööpenhaminan kokousta 187 
maata oli allekirjoittanut ja ratifioinut Kioton sopimuksen. Tämä lista ei 
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sisältänyt kaikkia avaintoimijoita. USA allekirjoitti sopimuksen, mutta 
ei ratifioinut sitä eikä vetäytynyt siitä. Vuonna 2007 Kiina julkisti omat 
suunnitelmansa ja lupasi siirtää ilmastonmuutoksen energiapolitiikkansa 
ytimeen. Euroopassa taas EU on nähty ilmastopolitiikan aktiivisimpana 
toteuttajana.

Liittovaltio	jahkaa,	osavaltiot	ja	suurkaupun-
git	eivät

Kioton sopimus allekirjoitettiin presidentti Bill Clintonin ja varapresi-
dentti Al Goren kaudella, mutta allekirjoitus oli lähinnä symbolinen. 
Muu maailma ratifioi Kioton sopimuksen 2000-luvun alussa, mutta 
presidentti George W. Bush ja republikaanienemmistö pitivät sopi-
muksen tavoitteita ylimitoitettuina. Kööpenhaminassa USA:ta edusti 
demokraattipresidentti Barack Obama, joka kampanjansa aikana puhui 
vahvasti ”uuden ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikan” puolesta. 

Washingtonin haluttomuus ratifioida Kioton sopimus tai kiistely uudesta 
ilmastolaista ei kuitenkaan heijastele tavallisten amerikkalaisten välinpitä-
mättömyyttä. Yksittäiset osavaltiot ja metropolit eivät kuulu sopimusneu-
votteluiden piiriin, mutta ovat lanseeranneet monia aloitteita ja ohjelmia 
ympäristön suojaamiseksi, ilmastonmuutoksen haittojen vähentämiseksi 
ja tehokkaamman energiapolitiikan puolesta. Esimerkiksi itärannikolla 
kahdeksan osavaltiota loi alueellisen kasvihuonekaasualoitteen, joka mer-
kitsee päästökattoja ja -kauppaa osavaltioiden tasolla. Syyskuussa 2006 
Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger allekirjoitti uuden il-
mastonmuutoslain. Ja jo ennen Kööpenhaminaa liki 1 000 amerikkalaista 
kaupunkia ja yli 80 miljoonaa amerikkalaista tuki Kioton sopimusta.

Syksyllä 2010 USA:n uusi ilmastolaki hyväksyttiin edustajainhuoneessa, 
mutta se juuttui senaattiin. Kööpenhaminassa Valkoinen talo lupasi, 
että päästöjä leikattaisiin 17 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 
2020 mennessä (tavoite perustui edustajainhuoneen lakiin). Lisäksi 
ulkoministeri Hillary Clinton lupasi, että USA auttaisi tukemaan kehi-
tysmaiden pyrkimyksiä hillitä ilmastomuutosta 100 miljardilla dollarilla 
vuoteen 2020 mennessä. 
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Kun presidentti Obama saapui Valkoiseen taloon tammikuussa 2009, 
uskottiin ilmastolain seuraavan elpymistä. Mutta kun elpyminen hidas-
tui, kiihtyi republikaanien vastustus ja Valkoinen talo tuki uutta lakia 
heikosti. Maa murtui ilmastouudistuksien alta. Vielä kesällä 2010 eräät 
tarkkailijat otaksuivat, että BP:n tuhoisa öljytragedia Meksikonlahdella 
tukisi ilmastolakia kongressissa, mutta niin ei käynyt. 

Elokuussa 2010 USA ja Kiina syyttivät toisiaan ilmastopolitiikan edis-
tyksen esteistä Tianjinin neuvotteluissa. USA:n ilmastolähettiläs Jo-
nathan Pershing sanoi Kiinan vaarantavan YK:n ilmastokonferenssin 
Cancunissa, kun taas Kiinan pääneuvottelija Su Wei syytti Washingtonia 
savuverhosta, joka peitteli USA:n omaa toimettomuutta ilmastoasiois-
sa. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon epäili ristiriitojen estävän globaalin 
sopimuksen, mutta YK:n ilmastoasioista vastaava Christiana Figueres 
uskoi yhteistyön voimaan.

Republikaanien marrasvaalien voitto asetti USA:n ilmastopolitiikan taas 
uusiin raameihin.

Kiinan	ilmastopolitiikan	tavoitteet

”Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja kestävä kehitys ovat kiireellisiä, 
pitkän tähtäimen haasteita meille kaikille”, totesi presidentti Hu Jintao 
YK:ssa syyskuussa 2007. Jo edeltäneenä kesänä Kiina julkaisi oman 
62-sivuisen ilmastonmuutossuunnitelmansa ja lupasi siirtää ilmaston-
muutoksen vastaisen taistelun energiapolitiikkansa sydämeen.

Kiinan mukaan kehittyneillä mailla on velvollisuus johtaa kasvihuone-
kaasujen päästövähennyksiä. Peking lähtee ajatuksesta, että ilmaston-
muutoksen kysymyksissä tulee soveltaa ”yhtenäisen, mutta eriytetyn 
vastuun” periaatetta, johon viittaa myös YK:n kehyssopimus. Toisin 
sanoen, kaikki maat ovat vastuussa päästöongelmasta, mutta eri maat 
vastaavat siitä eri tavoin. 

Kiinassa on yli 1,3 miljardia ihmistä, eli viidennes koko maailman väes-
töstä. Teollistumisesta johtuen Kiinan päästöt kasvavat hurjasti. Lukuja 
tulee kuitenkin tarkastella henkilöä kohden. Per capita -pohjalta päästöt 
ovat Kiinassa merkittävästi matalampia kuin päästöt kehittyneissä mais-
sa. 
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Pekingin mukaan päästöjä tulee myös arvioida historian valossa. Vuo-
tuiset päästövertailut jättävät laskuista vuosikymmenien varrella kasau-
tuneet päästöt. Niistä vastaavat ensisijassa kehittyneet taloudet, joissa 
teollistuminen alkoi jo 1800-luvulla. Suurissa nousevissa talouksissa 
teollistumisen ydinvaihe on vasta 1900-luvun lopun perua. 

EU	eri	linjoilla	kuin	USA	ja	Kiina

Sekä EU että sen jäsenmaat ovat allekirjoittaneet Kioton sopimuksen. 
Jo toukokuussa 2002 EU:n tuolloiset 15 jäsenmaata ratifioivat sopimuk-
sen. 

EU tuottaa arviolta 22 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöis-
tä. EU on lupautunut leikkaamaan vuoden 1990 päästötasoja kahdek-
salla prosentilla, ja yksittäiset EU-maat ovat sitoutuneet merkittävästi 
enempään. Esimerkiksi Tanska on lupautunut leikkaamaan päästöjään 
21 prosentilla.

Tammikuussa 2007 Euroopan komissio julkisti EU:n energiapolitiikan 
tavoitteet, joihin kuuluu kasvihuonekaasupäästöjen yksipuolinen leikka-
us 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. 

Jo ennen Kööpenhaminan kokousta EU tunnettiin Kioton sopimuksen 
keskeisenä tukijana. Se ei kaihtanut koviakaan keinoja, jotta epäilevät 
jäsenmaat saataisiin ruotuun. Vuonna 2002 EU:ssa luotiin päästökaup-
pajärjestelmä, joka loi unioniin kovia pitkän tähtäimen tavoitteita.

Ironista kyllä, Kööpenhaminassa EU jäi päätöksenteosta sivuun.

Kööpenhaminan	kokous	johti	uuteen	aikaan

Vuosikausien valmistelun jälkeen Kööpenhaminan kaksiviikkoinen 
konferenssi alkoi joulun alla 2009. Alkuperäisenä tavoitteena oli juridi-
sesti sitova sopimus, joka astuisi voimaan, kun Kioton sopimuksen en-
simmäinen sitoutumisperiodi päättyisi vuonna 2012. Kööpenhaminan 
alla Euroopassa ja etenkin Pohjoismaissa uskottiin, että tähän sopimuk-
seen päästäisiin. 



53

Jo kesällä 2009 oli ilmeistä, että Yhdysvaltain edustajainhuoneen lakipa-
ketista huolimatta senaatti ei ehtisi viimeistellä omaa pakettiaan ennen 
Kööpenhaminan kokousta. Kun Obama saapui Kööpenhaminaan, ei 
hänellä ollut mandaattia allekirjoittaa sopimuspöytäkirjoja.

Pekingissä presidentti Hu Jintao ja pääministeri Wen Jiabao ottivat va-
kavasti ilmastopolitiikan kysymykset. Kiina tuki kuitenkin myös mark-
kinavetoista teollistumista eritoten köyhemmillä kaupunkialueilla, koska 
se merkitsi parempaa elämää tavallisille kiinalaisille. 

New Delhissä pääministeri Manmohan Singh ymmärsi hyvin Kiinan 
linjausta, jonka mukaan oli tärkeätä tukea ilmastopolitiikkaa, mutta 
vaarantamatta talouskasvua. Kun USA:n ulkoministeri Hillary Clinton 
vieraili Intiassa kesällä 2009, kuultiin Washingtonin ja New Delhin suh-
teissa joitakin harvoja soraääniä. Mutta kun keskusteluun nousi ilmasto-
politiikka, johtivat syvät erot kovaan mielipiteiden vaihtoon.

Jo ennen Kööpenhaminaa Singaporessa pidettiin Aasian ja Tyynenvalta-
meren maiden talouskonferenssi, jossa tavoite sitovasta ilmastopoliitti-
sesta päämäärästä uudelleenmääriteltiin ei-sitovaksi. Kööpenhaminassa 
sopimuksesta neuvoteltiin niin tiukasti, että neuvotteluiden lopputulos 
valmistui vasta yhdennellätoista hetkellä. Yön yli käytyihin neuvottelui-
hin osalllistuivat Kiinan pääministeri Wen Jiabao, Intian pääministeri 
Manmohan Singh, Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva, Etelä-
Afrikan presidentti Jacob Zuma ja presidentti Barack Obama. EU-joh-
tajat eivät olleet samassa huoneessa.

Kaikkia sitova juridinen sopimusratkaisu sivuutettiin. Päätösasiakirjasta 
ei tullut yli 20-sivuista vaan kolmisivuinen. Siinä ”huomioitiin” Köö-
penhaminan sopimus, mutta ei allekirjoitettu sitä. Samalla sovittiin, että 
neuvotteluita jatkettaisiin, mutta neuvotteluiden lähtökohta muuttuisi.

Ennen Kööpenhaminaa ilmastopolitiikka oli pitkälti kehittyneiden teol-
lisuusmaiden kerho. Nyt siihen osallistuisivat suuren talousfoorumin 
kaikki 17 maata, jotka yhdessä vastasivat yli 80 prosentista globaaleista 
päätöistä. Jokainen maa olisi mukana omien ilmastositoumustensa poh-
jalta.

Käytännössä Kööpenhaminan neuvottelut asemoituivat talouskehi-
tyksen asteen perusteella kolmeen leiriin. Kehittyneitä teollisuusmaita 
edustivat vanhaan tapaan Yhdysvallat, EU ja Japani. Sen sijaan kehi-
tysmaita ja eritoten suuria nousevia talouksia edustivat Kiina, Intia, 
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Brasilia ja Etelä-Afrikka. Kolmas leiri muodostui vähiten kehittyneistä 
pienistä saarivaltioista, jotka vaativat kireintä päästöpolitiikkaa, koska 
niitä uhkaa merenpinnan nousu ja siten niillä oli eniten menetettävää. 

Erot kolmen leirin välillä heijastelivat myös erilaisia päästötasoja. Kor-
keatuloisissa kehittyneissä maissa päästöt ylittävät nykyisin 15 tonnia 
hiilidioksidia henkilöä kohden. Keskituloisissa nousevien talouksien 
maissa päästöt ovat noin 6 tonnia ja vähiten kehittyneissä talouksissa 
alle 2 tonnia. Päästöt ovat siis henkilöä kohden 2,5 suurempia korkeatu-
loisissa maissa kuin keskituloisissa ja liki 8 kertaa suurempia kuin mata-
latuloisissa maissa (Kuvio	5.1).
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Kuvio	5.1	 Hiilidioksidipäästöt	henkilöä	kohden	vuonna	2005

Kiina	haluaa	uusiutuvan	energian	suurvallaksi

Globaalin kriisin aikana monissa maissa sisällytettiin elvytyspakettei-
hin ”vihreitä investointeja”, mm. hankkeita, jotka keskittyivät alhaisten 
päästöjen teknologioihin, energiatehokkuuteen, tutkimukseen ja ke-
hitykseen. USA:n 800 miljardin dollarin elvytyspaketista 100 miljardia 
sijoitettiin ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeviin investointeihin. Kii-
nan liki 600 miljardin dollarin paketista yli 85 miljardia meni rautateihin 
ja 70 miljardia uuteen sähköverkkoon. 
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Nykyisin öljytuotteisiin suunnatut tukiaiset nousevat kansainvälisesti 
liki 150 miljardiin dollariin vuodessa. Julkiset investoinnit energia-alan 
t&k-toimintoihin ovat olleet 10 miljardia dollaria jo vuosikymmeniä, 
eli vain 4 prosenttia julkisen sektorin t&k:sta. Yksityiset investoinnit 
energia-alan t&k:een ovat vain 0,5 prosenttia yksityisestä liikevaihdosta. 
Innovaatiovetoisessa kilpailussa – esimerkiksi lääketieteessä tai tietolii-
kenteessä – t&k on yleensä 8-14 prosenttia liikevaihdosta.

Kesäkuussa 2007 Kiina ohitti USA:n maailman suurimpana päästöjen 
lähteenä. Vuonna 2009 Kiina ohitti USA:n maailman suurimpana ener-
gian kuluttajana (kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan). Siirty-
mä ei ole vain tilastokysymys. Suurimmat energiakuluttajat vaikuttavat 
merkittävimmin myös kansainväliseen energiapolitiikkaan.

Kiinassa oli vuonna 2009 1,3 miljardia ja USA:ssa 307 miljoonaa ihmis-
tä. Kehittyneenä taloutena USA kykenee silti suurempaan energiatehok-
kuuteen kuin nouseva talous Kiina, mutta toisaalta Kiinassa päästöt 
ovat henkilöä kohden vain neljännes siitä, mitä ne ovat USA:ssa. 

2000-luvun alusta lähtien Kiinassa on voimistunut pyrkimys parempaan 
energiatehokkuuteen. Samalla Yhdysvallat seuraa huolestuneena Kiinan 
pyrkimyksiä taata teollistumisen ja kaupungistumisen edellyttämä ener-
giatuonti. Nykyisin Peking on Saudi-Arabian suurin öljyasiakas. Tämä 
rooli kuului USA:lle vuosikymmeniä. Kiinan energian kulutus on suo-
raa seurausta talouskasvusta. Kun kasvua on kestänyt kolme vuosikym-
mentä 9,8 prosentin tahtia, on se johtanut energiakysynnän massiivisiin 
lisäyksiin ja edellyttänyt Kiinalta keskimäärin 53 gigawatin sähkökapasi-
teetin lisäystä  – joka vuosi viimeisen vuosikymmenen ajan. 

Mutta samalla Kiina on myös luonut kunnianhimoiset tavoitteet uusiu-
tuville energialähteille. Viimeisen viiden vuoden aikana lakeja ja poli-
tiikkaa on muutettu merkittävästi. Muutosta kuvaa hyvin tuulivoiman 
kehitys. Vielä vuonna 2003 Kiinan tuulivoimakapasiteetti oli 0,567 
gigawattia, vuonna 2008 jo 12,2 gigawattia ja vuoteen 2020 mennessä 
tavoitteena on 100 gigawattia. 
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Tavoitteena	G2-energiayhteistyö	

Pekingissä uusiutuvat energialähteet nähdään kriittisinä kotimaisen 
kysynnän kannalta, mutta samalla niiden koetaan luovan kilpailuetua 
tulevaisuuden vientimarkkinoilla. Nykyisellään Kiinan energiapolitii-
kan avainkysymys on energiatehokkuus ja energian säästö. Aina vuo-
den 2005 Uusiutuvan energian laista lähtien tavoitteena on ollut ”tukea 
uusiutuvan energian kehitystä ja käyttöä, kehittää energiarakennetta, 
monipuolistaa energialähteitä, suojella energiaturvallisuutta, varjella ym-
päristöä ja toteuttaa talouden ja yhteiskunnan kestävä kehitys.”

USA:ssa ei ole vielä nähty vastaavanlaista politiikkaa, joka olisi kansal-
lisesti yhtenäistä ja tukisi uusiutuvia energialähteitä. Uusiutuvan ener-
gian suhteellisesti korkeammat kustannukset nähdään ongelmallisina 
”vapaiden markkinoiden” kannalta. Silti myös USA:ssa nähdään Kii-
nan tapaan uusiutuvan energian kasvavalle käytölle monia vaikuttimia, 
kuten energiaturvallisuus ja -omavaraisuus, puhtaampi ilma ja kestävä 
talouskehitys. Nämä tavoitteet ovat Kiinan ja USA:n energiapolitiikan 
yhteinen nimittäjä. Viime vuosina kummatkin ovat panostaneet yhä 
enemmän myös yhteistyöhön kriittisillä energia-alueilla.

USA:n ja Kiinan energiapoliittinen dialogi (EPD) luotiin jo 2004. Sii-
hen osallistuvat sekä USA:n energiaministeriö että Kiinan kansallinen 
kehitys- ja uudistuskomissio. Marraskuun 2009 huippukokouksessa 
yhteistyöhön sisällytettiin amerikkalais-kiinalainen puhtaan energian 
tutkimuskeskus, energiatehokkuuden toimintasuunnitelma sekä ener-
giayhteistyön ohjelma. USA:n ja Kiinan strategisessa talousdialogissa al-
lekirjoitettiin pöytäkirja, jossa ilmastonmuutos nostettiin bilateraalisten 
suhteiden ytimeen. USA:n ja Kiinan kannalta ilmastopolitiikan yhteinen 
haaste on se, miten kasvua ja vaurautta voidaan luoda aiheuttamatta 
kohtalokkaita seurauksia ilmastolle. 

Kohti	kestävää	kaupungistumista?

Pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen, energiatehokkuuden ja ympä-
ristönsuojelun ongelmiin tarvitaan merkittävästi enemmän rahaa. Sekä 
Kiinalle että USA:lle erityisen kriittisiä ovat investoinnit ilmastonmuu-
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toksen torjuntaan, teknologisiin innovaatioihin ja kestävään kaupungis-
tumiseen. 

USA:ssa kaupungistumisen aste on nykyisin yli 80 prosenttia, toisin 
sanoen neljä viidestä amerikkalaisesta asuu kaupungissa. Kiinassa se on 
vielä alle 50 prosenttia. Kestävä kaupungistuminen on erityisesti Kiinan 
haaste. Vuoteen 2040 mennessä Kiinan kaupungistumisasteeksi odote-
taan 67 prosenttia.15

Kolmen vuosikymmenen aikana Kiinan kaupunkiasukkaiden määrän 
uskotaan nousevan 360 miljoonalla. Kiinassa luodaan urbaanitilaa koko 
nykypäivän urbaani-USA:n (260 milj. ihmistä), Japanin (85 milj.) ja li-
säksi 15 milj. ihmisen edestä – vain yhden sukupolven aikana.

Riossa ja Kiotossa globaaleja ilmastoneuvotteluita ja niiden tuloksia 
määrittivät pitkälti G7-taloudet, jotka vastaavat valtaosasta kasautuneis-
ta päästöistä. Näissä keskusteluissa Aasian suurista nousevista talouk-
sista puhuttiin tai niille puhuttiin, mutta itse talouksilla oli ääntä tuskin 
lainkaan. Kööpenhaminaan asti ilmastokokousten tavoitteet määriteltiin 
ensisijassa johtavien kehittyneiden talouksien etujen ja arvojen pohjalta. 

Kööpenhaminassa yhteisiin tavoitteisiin päästiin vain siten, että suuret 
nousevat taloudet viimein saivat sen roolin päätöksenteossa, joka niille 
myös kuuluu, niin globaalin bkt:n kuin maailman väestöosuuden perus-
teellakin. Tässä prosessissa esittävät avainosaa niin USA kehittyneiden 
kuin Kiina nousevien talouksien osalta. Euroopan rooli on jäänyt si-
vummalle.
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KESKEISET NÄKÖKOHDAT

–	 Ennen	Kööpenhaminan	odotettua	ilmastokokousta	EU	piti	itseään	kansain-
välisen	ilmastopolitiikan	johtajana	ja	monet	Euroopan	maat	odottivat	vahvaa	
ja	kattavaa	sopimusta.	Mutta	toisin	kävi.

–	 Jo	kesällä	2009	kävi	ilmi,	ettei	Washington	voisi	allekirjoittaa	sopimusta,	kos-
ka	uusi	lainsäädäntö	oli	vielä	kongressin	käsittelyssä.	Kiina	ja	Intia	eivät	kat-
soneet	voivansa	allekirjoittaa	sopimusta,	jonka	nähtiin	edustavan	ensisijas-
sa	G7-maiden	ja	kehittyneiden	talouksien	etuja.

–	 Kööpenhaminan	 kokous	merkitsi	 kuitenkin	merkittävää	askelta	 eteenpäin.	
Ensi	kertaa	historiassa	suuret	nousevat	taloudet	osallistuivat	niitä	koskevan	
ilmastopolitiikan	kansainväliseen	ohjaukseen.	Kun	kompromissista	viimein	so-
vittiin,	olivat	neuvotteluhuoneessa	USA:n	ohella	Kiina,	Intia,	Brasilia	ja	Etelä-
Afrikka,	mutta	ei	EU.

–	 Nykyisin	USA	ja	Kiina	ovat	maailman	suurimpia	saastuttajia,	mutta	hyvin	eri	
tavoin.	Kiina	on	maailman	suurin	saastuttaja	kokonaistalouden	perusteella,	
mutta	USA	on	ylivoimainen	saastuttaja	kun	väestö	vakioidaan.

–	 Läpi	2000-luvun	Washington	on	varonut	lainsäädäntöä,	joka	velvoittaisi	USA:n	
sitoutumaan	kansainvälisen	ilmasto-	ja	ympäristöpolitiikan	normeihin.	Silti	yli	
1	000	amerikkalaista	kaupunkia	ja	monet	osavaltiot	ovat	jo	allekirjoittaneet	
Kioton	sopimuksen.

–	 Talouskasvun	seurauksena	Kiina	ja	Intia	eivät	halua	liikoja	suitsia	ilmasto-	ja	
ympäristöpolitiikalle.	Mutta	lähtökohdat	ovat	erilaiset.	Kun	kehittyneet	talou-
det	pyrkivät	ylläpitämään	kestämätöntä	elämänmuotoa,	pyrkivät	suuret	nou-
sevat	taloudet	nostamaan	satoja	miljoonia	ihmisiä	köyhyydestä	teollistumi-
sella,	mikä	taas	merkitsee	kaupungistumista	ja	saasteiden	kasvua.

–	 USA:n	ja	Kiinan	ilmasto-	ja	ympäristöpoliittisista	ristiriidoista	huuolimatta	suur-
mahdeilla	on	myös	yhteisiä	etuja	näillä	alueilla.	Ennen	kaikkea	kumpikin	ta-
voittelee	avainroolia	uusilla	ns.	cleantech-sektoreilla.	Ne	ovat	myös	syventä-
neet	yhteistyötä	näillä	alueilla.
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6	 G2-suhteet	globaa-
lin	kriisin	jälkeen	
Kun Yhdysvaltojen sotien jälkeisen kasvun huippu kääntyi laskuun, 
uskoivat monet Euroopan suurtalouksien ohittavan USA:n tuottavuu-
dessa. Kun japanilaiset suuryritykset sitten valtasivat johtajuuden useilla 
toimialoilla 1980-luvulla, nähtiin Tokio maailmankaupan tahdittajana. 
21. vuosisadan alussa USA on ajautumassa hitaan kasvun aikaan, glo-
baalin talouden epätasapaino hidastaa maailmankasvun elpymistä ja 
dollarin rooli hallitsevana reservivaluuttana myötävaikuttaa sekin epä-
varmuuteen.16

Miten	USA	siirtyi	tuottavuuskasvun	johtoon?

1500-luvulta lähtien tuottavuuskasvun johdossa on ollut kolme kansa-
kuntaa. Alankomaat johti tuottavuuskilpailua Napoleonin sotiin saakka. 
Niiden myötä johtosijan valtasi Iso-Britannia, joka piti asemansa aina 
1890-luvulle saakka. Tämä oli ensimmäisen teollisen vallankumouksen 
aikaa, jolloin markkinavoimia johti Adam Smithin ”näkymätön käsi”. 
Kovasta kilpailusta huolimatta useimmat yritykset olivat pieniä ja käytti-
vät vain vähän kiinteätä pääomaa. 

Toisen teollisen kumouksen myötä uudet kuljetus- ja viestintäteknolo-
giat kiihdyttivät globaalia talousintegraatiota ja johtivat Yhdysvaltojen 
talouden nopeaan kasvuun. Pääoma- ja luottomarkkinat tukivat nope-
asti laajentuvia massamarkkinoita ja johtivat massatuotannon ja -jakelun 
etuihin. Kun markkinoiden näkymätön käsi korvautui ammattimaisten 
yritysjohtajien ”näkyvällä kädellä”, syntyivät USA:n suuryritykset. Ajan 
myötä ne johtivat samanlaisiin jätteihin läntisessä Euroopassa ja Japa-
nissa. 

1890-luvulta 1950-luvulle USA:n investointiaste oli liki kaksinkertainen 
Isoon-Britanniaan verrattuna. Lisäksi USA hyötyi suurista luonnon-
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varoista. Läntisen Euroopan talouksille maailmansodat merkitsivät 
hävitystä ja tuhoa, USA:n kansantaloutta ne vahvistivat. 1950-luvulta 
1970-luvun alkuun johtavat Länsi-Euroopan maat ja Japani kuroivat 
umpeen Yhdysvaltain tuottavuusetumatkaa. Energiakriisin jälkeen ke-
hittyneiden talouksien kasvu hidastui 1980-luvulle saakka, mutta USA:n 
kansantalous alkoi hyötyä teknologiainvestoinneista, joiden seurauksena 
amerikkalaiset yritykset hallitsivat elektroniikkaa, tietokoneita, mikro-
prosessoreita ja bioteknologiaa. 

1970- ja 1980-luvuilla ”Japanin haaste” johti useamman toimialan 
suuriin vaikeuksiin USA:ssa. Yhdysvallat ei voinut vastata Japanin kil-
pailuun, joka rakentui ensin kustannuseduille ja ajan myötä tuottavuus-
eduille. ”Yksi toimiala toisensa perään kaatui ulkomaiseen kilpailuun. 
Niitä rasitti myös kasvavassa määrin yliarvostettu dollari”, kommentoi 
ekonomisti Benjamin M. Friedman. 

Sitten seurasi 90-luku, kiihtynyt globalisaatio, teknologiakumous ja so-
tienjälkeisen kauden nopein kasvu. Vuonna 2000 presidentti Clintonin 
talousraportissa todettiinkin, että ”nykyisin amerikkalainen talous on 
vahvempi kuin koskaan aiemmin. Olemme kansakuntamme historian 
pisimmän taloudellisen kasvun lakipisteessä. Yli 20 miljoonaa työpaik-
kaa on luotu... Työttömyysaste on alin 30 vuoteen.”

90-luvulla Japani jäi jälkeen teknologiakumouksesta ja kansantalouden 
kupla johti ”menetettyyn vuosikymmeneen”, jonka aikana kasvu jäi vä-
häiseksi – aina Kiinan nousuun saakka 2000-luvun alussa.

Aina 1950-luvulta 90-luvulle Euroopan bkt henkilöä kohden tavoitti vä-
hitellen USA:n, mutta 2000-luvun alla teknologiakumous nosti USA:n 
bruttokansantuotetta henkilöä kohden nopeammin kuin läntisessä 
Euroopassa tai Japanissa. Avainsyy USA:n nopealle kasvulle piili tuotta-
vuudessa. 

Vuonna 2010 – vain vuosikymmen myöhemmin – Amerikan talous-
mahti on varjo entisestään. ”Yhdysvaltoja riivaa noidankehä, joka voi 
pian levitä koko talouteen”, varoitti keväällä 2008 ekonomisti Nouriel 
Roubini, joka oli jo pari vuotta povannut USA:n ja kehittyneiden mai-
den talouskriisiä. Samalla USA supisti toimintaansa Irakissa, mutta laa-
jensi operaatiota Afganistanissa. Clintonin kauden budjetin ylijäämä on 
sukeltanut Bushin ja Obaman aikana 1,6 biljoonan dollarin ennätysmäi-
seen alijäämään ja lokakuussa 2010 työttömyysprosentti oli 9,6. 
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Miten	USA	ajautuu	hitaan	kasvun	aikaan?

Vuonna 2010 – ensi kertaa vuosikausiin – Singapore ja Hongkong oli-
vat IMD:n kansainvälisten kilpailukykymittausten johdossa, USA oli 
vasta kolmantena. Samoin kävi World Economic Forumin listalla, jossa 
Sveitsi syrjäytti USA:n. 

USA:n kilpailueduista kertovat yhä vahvat ja innovatiiviset yritykset, 
joustavat työmarkkinat, korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistyö ja 
huipputason yliopistot. Kasvavista heikkouksista kielivät julkisen vallan 
lisääntynyt interventio yksityisellä sektorilla ja makrotalouden epätasa-
paino, jota jatkuvat budjettialijäämät ja syvenevä julkinen velka pahen-
tavat.

Useimmissa kehittyneissä kansantalouksissa talouskasvu alkaa hiipua, 
kun julkinen velka ylittää 90 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vii-
me heinäkuussa USA:ssa koko julkisen velan osuus oli 93 prosenttia 
bkt:sta. Lähivuosina velka alkaa verottaa myös USA:n kasvua entistä 
enemmän. Talouden ongelmat ennakoivat suuria ristiriitoja ja poliittisia 
siirtymiä jo marraskuun kongressivaalien alla. Niiden pelätään lukkiut-
tavan Capitolin kukkulan päätöksenteon juuri, kun lujaa poliittista yksi-
mielisyyttä tarvittaisiin eniten.

Keskipitkällä aikavälillä ongelmallisinta on, että hidas elpyminen 
USA:ssa ei ratkaise työttömyyden ongelmia. Joulukuun 2007 ja elokuun 
2010 välillä maassa luotiin yli 700 000 työpaikkaa. Mutta jotta työmark-
kinoiden kehitys pysyisi vakaana, pitäisi USA:ssa syntyä yli 125 000 
työpaikkaa joka kuukausi. Syksyllä 2010 oltiin sellaisista tunnusluvuista 
vielä kaukana, etenkin kun kriisin alkupäivistä USA:ssa on menetetty ar-
violta 11,5 miljoonaa työpaikkaa. 2000-luvulla luotiin parhaimmillaan lä-
hes 210 000 työpaikkaa kuukaudessa. Jopa tälläkin tahdilla kestäisi yli 11 
vuotta ennen kuin USA:ssa saavutettaisiin kriisiä edeltänyt työllisyystaso. 

Ennen kriisiä USA:n ”luonnollinen työttömyysaste” arvioitiin 4-5 
prosentin tasolle, nyt sen uskotaan olevan 6-7 prosenttia. Viime heinä-
kuussa nuorisotyöttömyys (16-24 v.) nousi 18,6 miljoonaan. Vain 48,9 
prosenttia nuorista oli työssä – eli vähemmän kuin koskaan sitten vuo-
den 1948, jolloin työttömyystilastot lanseerattiin.

Ajanjaksona 2007-2027 USA:n bkt:n ja bkt:n henkilöä kohden voidaan 
odottaa kasvavan hitaammin kuin sitten 1890-luvun – kenties hitaam-
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min kuin koskaan USA:n historiassa. 1930-luvulta 70-luvun alkuun 
USA:n keskimääräinen kasvutahti henkilöä kohden oli 2,4 prosenttia. 
Se hidastui 1,9 prosenttiin 70-luvulta vuoteen 2007. Ja tämän tahdin 
uskotaan hidastuvan 1,5 prosenttiin seuraavan kahden vuosikymmenen 
aikana. Tuottavuuden kasvu jatkuu, mutta bkt:n kasvu henkilöä kohden 
jää viime vuosikymmenistä jälkeen (Kuvio	6.1).17

Syitä on useampia. Suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Uusia 
teknologiavetoisia tuottavuuslisäyksiä ei ole näköpiirissä. Kriisivuosien 
tuottavuuden lisäykset taasen eivät ole kestäviä, vaan pohjautuvat kriisi-
paniikissa tehtyihin kustannusleikkauksiin. 

Lähivuosina suhdannelama, jota länsimainen finanssikriisi on kärjis-
tänyt, täydentyy rakennesiirtymällä, jossa kasvun moottorit siirtyvät 
kehittyneistä talouksista kehittyviin. Lyhyellä tähtäimellä edessä on 
epävarmuutta, kuohuntaa ja riskejä. Pidemmällä tähtäimellä eriytyneet 
kasvuajurit voivat tuoda varmuutta ja vakautta. 

USA:n tulevaisuuden näkymät ovat ongelmalliset, mutta Euroopan ske-
naariot ovat monessakin mielessä suhteellisesti vaikeammat. Euroop-
palaisista tukijärjestelmistä johtuen ongelmien syvyys vain näkyy vasta 
vuoden tai pari USA:ta jäljessä – kuten nytkin.
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* Sekä BKT per henkilö että tuottavuus (multifactor productivity) edustavat vuotuista kasvutahtia. 
Lähde: NBER.

Kuvio	6.1	 Yhdysvaltain	kasvu	hidastuu*
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EU	ja	Kiina	Euroopan	velkakriisin	jälkeen

Alkukesällä 2010 Yhdysvallat ja EU nostivat tuontirajoituksia kolmen-
laisille kiinalaisille tuotteille. Euroopan velkakriisin myötä USA:ssa ja 
Kiinassa on keskusteltu enemmän siitä, miten EU:n kuohunta vaikuttaa 
EU-Kiina -suhteisiin ja lisääkö se yhteistyötä vai protektionismia. Kii-
nan ja USA:n kauppasuhteet ovat bilateraaliset. Niin ovat myös EU:n ja 
Kiinan kauppasuhteet – teoriassa.

Kokonaisuutena EU:n talous on amerikkalaista suurempi. Vuonna 
2009 EU:n bkt oli 16 500 miljardia dollaria, USA:n bkt 14 300 miljardia 
dollaria. Yhdysvallat muodostuu 50 osavaltiosta. EU muodostuu 27 jä-
senmaasta, joista 16 on euroalueella. Vaikka EU-maita yhdistää yhtenäi-
nen rahapolitiikka, niiltä uupuu yhtenäinen talouspolitiikka – mikä johti 
vakaviin ongelmiin keväällä 2010. 

EU:n mutkikas rakenne on verrattavissa tilanteeseen, jossa useimmilla 
Kiinan provinsseilla olisi yhtenäinen rahapolitiikka, mutta monilta uu-
puisi yhtenäinen valuutta ja kaikilta yhtenäinen talouspolitiikka.

EU on Kiinan merkittävin kauppakumppani ja Kiina EU:n toiseksi 
merkittävin kumppani. Säännöllisten poliittisten, kaupallisten ja ta-
loustapaamisten lisäksi EU:n ja Kiinan välillä on yli 24 sektorivetoista 
dialogia ja sopimuksia, jotka ulottuvat teollisuuspolitiikasta ympäris-
tönsuojeluun, koulutukseen ja kulttuuriin. Kaikki EU-taloudet eivät 
kuitenkaan esitä yhtäläistä roolia Kiinan kaupassa. Käytännössä viisi 
maata – Saksa, Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska ja Italia – vastaavat 
70 prosentista EU-Kiina -kauppaa. 

EU:n ja Kiinan taloussuhteiden avainmaa on Saksa. Liki kolmannes 
Kiinan EU-kaupasta on kauppaa Saksan kanssa. Kun liittokansleri An-
gela Merkelin johtama kristillis-demokraattinen unioni siirtyi Kreikan 
lainapaketin taakse, puolueen kannatuslukemat romahtivat. Mutta vaik-
ka Merkelin koalitio menettäisi asemansa sosiaalidemokraateille, Saksan 
ja Kiinan pitkäaikainen taloudellinen yhteistyö tuskin muuttuisi – se 
voisi jopa syventyä. 

Pohjoismaiden tapaan Alankomaat on eräs harvoista Euroopan mais-
ta, jolla on budjetin ylijäämä. Se on myös Kiinan toiseksi suurin EU-
kauppakumppani. Taannoin taloudellinen kuohunta johti hallituksen 
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vaihtoon, mutta sisäpoliittisten siirtymien ei odoteta vaikuttavan Kiinan 
suhteiden muutoksiin.

Jokin vuosi sitten Pekingin ja Pariisin akselia vahvisti presidentti Jac-
ques Chiracin näkemys ”multipolaarisesta maailmasta”, joka myötäili 
kiinalaisia linjauksia. Presidentti Nicolas Sarkozyn näkemys globaaleista 
ongelmista on erilainen. Pari vuotta sitten EU:n ja Kiinan huippukoko-
us peruuntui, kun Sarkozy tapasi Dalai-laman. Globaalin kriisin aikana 
Sarkozyn suosio on nopeasti laskenut, mutta Kiinan kauppa pysyy 
Ranskan prioriteettina.

Vuonna 2010 Englannin budjettivaje nousi 11 prosenttiin bkt:sta. 
Työväenpuolueen pitkä valtakausi päättyi, kun konservatiivien David 
Cameron voitti vaalit ja varoitti ”vuosien mittaisista säästöohjelmista”. 
Ensi kertaa sitten toisen maailmansodan konservatiivien ja liberaalide-
mokraattien koalitio otti vallan Isossa-Britanniassa. Koalitio tavoittelee 
”lähempää yhteistyötä Kiinan kanssa.” Kiinan kannalta Iso-Britannia 
on EU-maiden suurin sijoittaja Kiinassa maiden bilateraalisen kaupan 
noustessa 59 mrd. dollariin. 

Kun Kreikan talous ajautui ongelmiin, kansainväinen huomio siirtyi 
nopeasti Espanjaan ja Portugaliin. Niiden takana häämötti myös Italia 
velkaongelmineen. Kun pääministeri Silvio Berlusconi lupasi leika-
ta julkisia menoja 31 miljardilla dollarilla, johti se mielenosoituksiin 
Roomassa. Kotimaisista haasteista huolimatta Italia pyrkii nostamaan 
yritystensä asemaa Kiinassa ja houkuttelemaan kiinalaisia investointeja 
Italiaan.

Velkakriisistä huolimatta Kiinan tärkeimmät EU-kauppakumppanit 
ovat siis toistaiseksi pysyneet ruodussa. Sama pätee pieniin ja avoimiin 
EU-talouksiin, jotka tuottavat kehittynyttä korkeateknologiaa, olivat ne 
sitten ruotsalaisia autoja tai suomalaisia kännyköitä. Mutta miten käy 
tulevaisuudessa?

Syksyn alla 2010 läntisen Euroopan mahtavimmat taloudet kärsivät va-
kavista vajeista ja useita rasitti kasvava velkataakka. Pariisista Frankfur-
tiin laadittiin tiukkoja säästöbudjetteja, joita monet pitivät evästyksinä 
hitaan kasvun, deflaation, pehmeämmän euron ja laskevan ostovoiman 
aikaan.

Viime vuosina kiinalaiset ja eurooppalaiset johtajat ovat sitoutuneet 
kiihdyttämään kauppaa ja investointeja, jotka voisivat hillitä taloudel-
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lista kuohuntaa. Globaali kriisi voisi avata myös uusia mahdollisuuksia. 
Eurooppa tarvitsee kiinalaista pääomaa, Kiina tarvitsee Euroopan kor-
keata osaamista ja teknologiaa. Samalla kasvavaa yhteistyötä hillitsevät 
nousevat ristiriidat. Kesällä 2010 USA ja EU loivat uusia tuontiesteitä 
kiinalaisille tuotteille. Globaalin kriisin aikana protektionismi on nous-
sut monissa maissa, ja EU luetaan nyt viiden johtavan protektionistisen 
maan tai maaryhmän joukkoon.

Globaali kriisi ei ole ohi ja Euroopassa vaikeat päivät ovat vielä edessä. 
Myös 30-luvun alussa nähtiin jonkin verran elpymistä, kunnes uusia 
työpaikkoja koetettiin luoda protektionismilla. Se johti kaupan esteiden 
nopeaan kasvuun ja maailmantalous vajosi syvään lamaan. Samaan ei 
enää ole varaa.

Dollarista	maailmanvaluuttaan?

Kun johtavat G7-taloudet tapasivat lokakuussa 2009, dollarin tilan-
netta ei kommentoitu. Japani, Ranska, Saksa ja Italia olivat seuranneet 
huolestuneina dollarin heikentymistä. Samoihin aikoihin Persianlahden 
maat, Kiina, Venäjä ja Ranska päättivät ottaa välimatkaa dollarista öljy-
kaupassa. Ilmeisesti tavoitteena on valuuttakori, joka käsittäisi Japanin 
jenin, Kiinan renminbin, euron, kullan ja uuden Persianlahden valuu-
tan. Tavoitevuosi on 2018. 

Kun dollari syksyllä 2009 laski alimmalle tasolle 14 kuukauteen suhtees-
sa USA:n merkittävimpiin kauppakumppaneihin; kulta nousi lakipis-
teeseen. Kuitenkin presidentti Obaman tuolloinen talousneuvonantaja 
Lawrence Summers sanoi USA:n olevan sitoutunut korkeaan dollariin. 

Kun dollarin arvo laskee, USA:n kauppavaje kaventuu. Ulkomaiset si-
joittajat tuntevat huolta dollariomistuksistaan. Amerikkalaisten viejien 
kannalta halpa dollari lisää kilpailukykyä. Tuontituotteet kallistuvat, 
mutta niin kauan kuin öljyn hinta pysyy kurissa, uhka ei ole merkittävä. 
Tosin kongressi tuntee huolta globaalien sijoittajien mahdollisesta dol-
laripaniikista. Jos se kehittyisi Itä-Aasian 90-luvun lopun tai Argentiinan 
2000-luvun alun tapaan, muun maailman uskotaan ryhtyvän toimiin 
dollarin puolesta. Panokset ovat liian korkeat kaikkien osapuolten kan-
nalta.
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Yleensä halpa dollari ei ole finanssijättien mieleen. Mutta globaalin 
kriisin myötä ei eletä normaaliaikoja, vaan normaalin määritelmä on 
muutoksen alla. Nykypäivää leimaavat epävarmuus ja kuohunta. Fi-
nanssi-alalla on uusia arbitraasimahdollisuuksia, etenkin positiivisessa 
”carry trade”-kaupassa.18 Alhaiset korot hyödyttävät Goldman Sachsin 
kaltaisia finanssijättejä, jotka saavat dollareita halvalla keskuspankista 
ja voivat sitten sijoittaa rahat esimerkiksi Australiaan, jossa korot olivat 
nousussa.

Syksyllä 2010 työttömyys oli yhä 10 prosentin pinnassa. Mutta työttö-
myys ei käänny laskuun korkealla dollarilla, korkeilla koroilla tai niiden 
yhdistelmällä. Halpa dollari tukisi USA:n kilpailukykyä ja amerikkalai-
sen teollisuuden elpymistä, mikä on elintärkeää työllisyyden kannalta.

Jo maaliskuussa 2009 Kiinan keskuspankin pääjohtaja Zhou Xiaochuan	
arvioi, että dollari maailman valuuttajärjestelmän perustana voisi vä-
hitellen korvautua SDR:llä, eli kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n 
vuonna 1969 luomalla erityisnosto-oikeudella. Ensin ehdotus sivuutet-
tiin amerikkalaisessa keskustelussa, mutta sittemmin sitä on pohdittu 
vakavammin erilaisten valuuttakorien ohella. 

Renminbi:	ongelman	juuri	vai	syntipukki?

Heinäkuusta 2005 heinäkuuhun 2008 Kiinan renminbi nousi 20,8 pro-
senttia suhteessa dollariin ja 1 dollari vastasi 6,83 renminbiä.19 Mutta 
arvon nousu estettiin, kun länsimaiden negatiivinen kysyntäshokki ai-
heutti kansainvälisen kaupan romahduksen Itä-Aasiassa. Vuonna 2009 
renminbi laski kriisin seurauksena, mutta alkoi nousta 2010, ei vähiten 
siksi, että euroalueella oli velkakriisi ja euro heikkeni suhteessa dollariin.

Samalla Yhdysvaltain kongressissa voimistuivat vaatimukset renminbin 
revalvaatiosta. Useat kongressin edustajat syyttivät Kiinaa ”valuutan 
manipulaatiosta”. Äänilaji nousi, kun mielipidemittaukset kertoivat 
demokraattien kannatuksen murentuneen ja ennakoivat marrasvaalien 
johtavan republikaanien murskavoittoon. 

Syyskuussa edustajainhuoneen enemmistö tuomitsi Kiinan ”valuutta-
keinottelijaksi”, mutta senaatissa sellaista päätöstä pidettiin vähemmän 
todennäköisenä. 
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Lokakuun alussa, Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuotuisen 
kokouksen edellä, Washingtonin painostuslinjan taakse siirtyivät myös 
Euroopan keskuspankin pääjohtaja Jean-Claude Trichet, Euroopan 
talouskomissaari Olli Rehn ja eräiden nousevien talouksien edustajat. 
Mutta IMF:ltä uupui toimeenpanovoima, eikä Maailmanpankki halun-
nut puuttua valuuttariitelyyn. Täten asia siirtyi G20-ryhmän marraskui-
seen kokoukseen, USA:n marrasvaalien jälkeiseen aikaan.

Kuten Nobel-palkittu ekonomisti Joseph Stiglitz muistuttaa, ”valuut-
tamanipulaation” käsite on vääristävä eikä sitä ole määritelty. Kaikissa 
maissa hallitukset toimivat tavoilla, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikut-
tavat vaihtokursseihin. Budjettivajeet voivat johtaa heikkoon valuuttaan, 
mutta niin voivat myös alhaiset korot. Aina Kreikan kriisiin asti Wash-
ington hyötyi heikosta dollarin euro-vaihtosuhteesta. Silti Brysselissä ei 
syytetty USA:ta vaihtokurssin manipuloimisesta, vaikka Yhdysvaltain 
vienti kasvoi euromaihin verrattuna.

Marrasvaalien 2010 alla vaalikampanjoissa Kiina esitettiin USA:n työt-
tömyyden syynä. Silti ongelma on peruslaadultaan multilateraalinen. 
Kun Washingtonin vaatimukset Kiinan vaihtokurssin korjauksista vah-
vistuivat presidentti Bushin kaudella, Kiinan multilateraalinen ylijäämä 
oli vähäinen. Sittemmin se on kasvanut. 

Toisaalta bilateraalinen ja multilateraalinen ylijäämä leimaa myös Saudi-
Arabiaa, jonka tavarakaupan ylijäämä oli 212 miljardia dollaria vuonna 
2008, eli enemmän kuin Kiinan 175 miljardia dollaria. Saudi-Arabian 
vaihtotaseen ylijäämä oli 11,5 prosenttia bkt:sta, kaksinkertainen Kiinan 
ylijäämään nähden. Ja se olisi vieläkin korkeampi ilman USA:n merkit-
tävää asevientiä.

Kiinan vaihtotaseen ylijäämä ei suhteellisesti poikennut paljoa myös-
kään Japanin tai Saksan tunnusluvuista. Prosenttiosuutena bkt:sta se oli 
5 prosenttia vuonna 2008, kun taas Saksan vastaava osuus oli 5,2 pro-
senttia. Kuitenkin Saksa on USA:ssa nähty Euroopan talousmoottorina 
ja Kiina Aasian ”valuuttakeinottelijana”. 

Vaihtokurssien korjaus ei muuttaisi perustavia realiteetteja. Kenties 
USA ostaisi tekstiilit Kiinan sijaan Bangladeshista tai Sri Lankasta, 
mutta ei Kaliforniasta tai New Yorkista. Samalla vaihtokurssien korjaus 
myötävaikuttaisi epätasa-arvon syventymiseen Kiinassa, jossa köyhät 
maanviljelijät joutuisivat kilpailemaan USA:n vauraita ja tukien vahvis-
tamia maatiloja vastaan. 
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Vuosien 1997-1998 Aasian valuuttakriisistä lähtien Kiinan renminbin 
vakaus on tukenut alueen vakautumista, mikä on niin IMF:n kuin Maa-
ilmanpankin mukaan tukenut myönteisesti Itä-Aasian vahvaa kasvua. 
Tämä on nykyisin kriittisen tärkeätä maailmantalouden myönteisen ke-
hityksen kannalta. 

Pitkällä tähtäimellä on Kiinan etujen mukaista vähitellen joustavoittaa 
vaihtokursseja, mikä Pekingissä ymmärretään hyvin, mutta muutoksen 
nopeuden politisointi on asia erikseen. Se johtaisi USA:n ja Kiinan bi-
lateraaliseen konfliktiin, joka vaarantaisi maailmantalouden elpymisen, 
kun tavoitteena tulisi olla monenkeskiset, yhdessä hyväksyttyjen sääntö-
jen pohjalta tehdyt ratkaisut, jotka tukisivat maailmantalouden elpymis-
tä.

Epätasapainon	syitä	ja	seurauksia

”Jos Peking ei salli renminbin arvonnousua”, varoitti Nobel-palkittu 
ekonomisti Paul Krugman vuoden 2010 uudenvuodenpäivänä, ”se 
vähäinen protektionismi, josta Kiina nykyisin valittaa, on vain alkua 
jollekin merkittävästi suuremmalle.” Vain pari päivää myöhemmin brit-
tipäivälehti Guardian meni askelta pidemmälle arvioiden, että ”Kiinan 
nousu maailmannäyttämölle toi mukanaan avainsyyn globaaliin finans-
sikriisiin 2007-2009.”

Jos Krugman ja Guardian olisivat oikeassa, olisi ajateltava, että glo-
baalilla kriisillä ei ole ollut mitään tekemistä laissez-faire -kapitalismin 
romahduksen, finanssisektorin säätelyn vähentämisen, varjopankkijär-
jestelmän kasvun, alhaisten korkojen, asuntomarkkinoiden kuplien sekä 
subprime- ja luottokriisien kanssa. 

Tosiasiassa Kiinan valuuttakurssi ei ole avainsyy edes globaalin talou-
den epätasapainoon. Eikä globaali kriisi suinkaan lähtenyt liikkeelle 
renminbistä. Täten Kiinan valuutan nopea ja merkittävä arvonnousu 
ei ratkaisisi kriisiä ja poistaisi ongelmia vaan todennäköisesti pahentaisi 
kriisiä ja lisäisi epätasapainoa ja vähintäänkin hidastaisi globaalitalouden 
elpymistä.

On tärkeätä analysoida globaalin epätasapainon syitä. Mutta mitä nämä 
vääristymät oikeastaan ovat? Jo vuosia ennen globaalia finanssikriisiä 
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Yhdysvalloilla oli maailman suurin vaje, kun taas Kiinalla oli maailman 
suurin kaupan ylijäämä. Niinpä eräät ekonomistit ja monet poliitikot 
ovat nähneet Kiinan ylijäämän USA:n alijäämän syynä. Tosiasiassa syy- 
ja seuraussuhteet ovat mutkikkaammat.

Ensinnäkin kaupan vaje ei välttämättä ole kielteinen asia. Yleensä se 
heijastaa kotimaisten investointien ja säästämisasteen epätasapainoa. 
Kriisin alla USA:n säästämisaste laski vuosikausia, mutta investoinnit 
eivät. Kun amerikkalaiset säästivät yhä vähemmän, ulkomaalaiset inves-
toivat yhä enemmän Amerikkaan. Niin syventyi myös USA:n kaupan 
vaje. Tällaiset siirtymät ovat kuitenkin pääasiassa kotimaisten voimien 
seurausta. Amerikkalaiset eivät säästäneet vähemmän, koska kiinalaiset 
säästivät enemmän. He säästivät vähemmän, koska korot olivat alhaiset, 
asuntomarkkinoiden kupla loi paperivaurautta ja Wall Street salli koh-
tuuttoman spekulaation.

Ja vaikka USA:n ja Kiinan väliset suhteet ovat strategisesti 21. vuosi-
sadan tärkeimmät bilateraaliset suhteet, näiden kahden keskinäinen 
kauppa oli vain 3 prosenttia maailmankaupasta vuonna 2008. Globaalin 
talouden epätasapaino ei johdu vain USA:n ja Kiinan kauppasuhteista 
vaan monenkeskisistä kauppasuhteista. Täten ongelma ratkaistaan mo-
nenkeskisin neuvotteluin kansainvälisesti.

Kansainväliset investoinnit esittävät yhä keskeisempää roolia kokonais-
investoinneissa. Jos ulkomaiset investoivat enemmän Amerikkaan, nou-
see myös USA:n kaupan vaje, jos muut olosuhteet pysyvät entisellään. 

Yhdysvaltain kauppavajeet juontuvat jo 1980-luvun alkupuolelta. Sen 
sijaan globaali epätasapaino on nähty ongelmaksi lähinnä vuodesta 
2003 lähtien, kun USA:n kaupan vaje on merkittävästi kasvanut.20 
Kääntäen, jos Kiina todella olisi USA:n kauppavajeen syy, niin Kiinan 
tulisi myös olla USA:n vajeen moottori. Mutta vuonna 2007, jolloin 
USA:n vaje nousi lakipisteeseensä, Kiina vastasi kolmanneksesta USA:n 
vajeesta. Lopusta vastasivat Japani, Venäjä ja öljyntuottajamaat. 

Viime kädessä globaali kriisi johtui laissez-faire -deregulaatiosta, joka 
alun perin lanseerattiin USA:ssa ja Isossa-Britanniassa 1980-luvun alus-
sa. Ensi alkuun se myötävaikutti kasvavaan kilpailuun ja lisäsi kasvua 
myös nousevissa talouksissa. Mutta ajan myötä se vahvisti ylenmääräis-
tä velanottoa ja riskinottoa, mikä johti Internet-kuplan romahdukseen 
2000-luvun alussa. Syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen seurasi agg-
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ressiivinen rahapolitiikka, joka laski korkoja. Sen seurauksena ylen-
määräinen likviditeetti vahvisti asuntomarkkinoiden nousua. Ja samalla 
kotitalouksien velka kasvoi ennätysmäisesti.

Muunlaisissa olosuhteissa Internet- ja asuntomarkkinoiden kuplan kas-
vu sekä Irakin ja Afganistanin sodat olisivat johtaneet kulutuksen hillin-
tään. Nyt kasvoivat kotitalouksien ja julkisen sektorin velka, ja kaupan 
vaje nousi kattoon. Renminbi ei johtanut globaaliin kriisiin. Ironista 
kyllä, maailman ajoivat finanssiromahduksen partaalle juuri maailman 
kehittyneimmät taloudet ja niiden kehittyneimmät finanssijärjestelmät. 

Kriisin myötä säästämis- ja investointiasteet ovat kokeneet merkittäviä 
siirtymiä. Globaali epätasapaino on kaventunut, mutta ei riittävästi. Pit-
källä tähtäimellä se ei ole sen paremmin USA:n kuin Kiinankaan etujen 
mukaista. Sama koskee myös äkkinäisiä ja vahingollisia muutoksia. Pit-
källä tähtäimellä dollarin arvo laskee ja renminbin nousee merkittävästi. 
Mutta yhtä tärkeätä on kaikkien osapuolien kannalta se, että tämä pro-
sessi – tai ”moninapainen tulevaisuus” kuten kiinalaiset asian ilmaisisi-
vat – on luonteeltaan vähittäinen ja tasainen.
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KESKEISET NÄKÖKOHDAT

–	 Kiina	ja	Intia	hallitsivat	maailmantalouden	kehitystä	1800-luvun	alkuun	asti,	
jolloin	 Iso-Britannia	siirtyi	 tuottavuuskilvan	 johtoon.	Mutta	 jo	ennen	ensim-
mäistä	maailmansotaa	uusi	nouseva	talous	–	Yhdysvallat	–	otti	johtopaikan.

–	 Ajanjaksona	2007-2027	USA:n	bkt:n	ja	bkt:n	henkilöä	kohden	voidaan	odot-
taa	kasvavan	hitaammin	kuin	sitten	1890-luvun.	Silti	Euroopan	skenaariot	
ovat	monessakin	mielessä	suhteellisesti	vaikeammat.	Eurooppalaisista	 tu-
kijärjestelmistä	johtuen	ongelmien	syvyys	vain	näkyy	vasta	vuoden	tai	pari	
USA:n	jäljessä	–	kuten	nytkin.

–	 Globalisoitumisen	seurauksena	Kiina	ja	Intia	sekä	osin	myös	muut	nousevat	
taloudet	tullevat	esittämään	merkittävintä	roolia	globaalin	talouskasvun	vauh-
dittajina	tällä	vuosisadalla.

–	 Eurooppa	tarvitsee	kiinalaista	pääomaa,	Kiina	tarvitsee	Euroopan	korkeaa	
osaamista	ja	teknologiaa.	Samalla	kasvavaa	yhteistyötä	hillitsevät	nousevat	
ristiriidat.

–	 Kasvavan	epävarmuuden	seurauksena	G2-suhteen	ominaispaino	on	ratkai-
seva	maailmantalouden	kasvulle.	Jos	suhde	syvenee,	laajenee	ja	kehittyy,	
niin	 käy	myös	globaalin	 kasvun.	Päinvastaisessa	 tilanteessa	korostuisivat	
haittatekijät	ja	se	olisi	kohtalokasta	globaalille	kasvulle.

–	 Pitkällä	tähtäimellä	dollarin	arvo	laskee	ja	renminbin	nousee	merkittävästi.	
Mutta	yhtä	tärkeätä	kaikkien	osapuolien	kannalta	on	se,	että	tämä	prosessi	–	
tai	”moninapainen	tulevaisuus”	kuten	kiinalaiset	asian	ilmaisisivat	–	on	luon-
teeltaan	vähittäinen	ja	tasainen.
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7	 Epilogi:	Onko	
tulevaisuus	idässä	vai	
lännessä?		
Vuoden 2008 presidenttivaaleissa demokraatit valtasivat Washingtonin. 
Vuoden 2010 kongressivaaleissa republikaanit palasivat kongressiin, ja 
äärioikea ”teepuolue” (Tea Party movement) vahvisti asemiaan. Globaa-
lin kriisin jälkimainingeissa niin USA:ssa, Euroopassa kuin Japanissakin 
on nähty protestivaaleja ja säästöohjelmien vastaisia mielenosoituksia. 
Vuonna 2012 USA:ssa ovat seuraavat presidenttivaalit ja Kiinassa ta-
pahtuu merkittävä vallanvaihto. Samalla jatkuu maailmantalouden syvä 
rakennemuutos, kun kasvun ajurit siirtyvät kehittyneistä talouksista 
nouseviin talouksiin.

Silti tulevaisuus ei ole sen paremmin lännen kehittyneissä talouksissa 
kuin idän nousevissa talouksissakaan vaan G2-yhteistyössä, jonka me-
nestys tukisi niin kehittyneiden kuin nousevien talouksien kestävää kas-
vua.

Kaksi	vallanvaihtoa:	USA:n	marrasvaalit	ja	
Kiinan	muutos

Marraskuussa 2010 republikaanit marssivat mittavaan voittoon Yh-
dysvaltain historian kalleimmissa kongressivaaleissa, joiden hintalappu 
nousi liki 2 miljardiin dollariin. Silti puolue ei onnistunut valtaamaan 
enemmistöä edustajainhuoneen ohella myös senaatissa. 

Kun presidentti Barack Obama saapui Valkoiseen taloon tammikuussa 
2009, liki kolme neljästä amerikkalaisesta tuki häntä. Valtaosa amerik-
kalaisista oli turhautunut republikaaneihin, ja presidentti Bush jakoi 
kansan kahtia. Syksyllä 2010 presidentti Obama vuorostaan jakoi ame-
rikkalaiset kahteen leiriin, ja valtaosa amerikkalaisista käänsi selkänsä 
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demokraateille. Republikaanien vaalivoittoa himmensi hiukan se, missä 
määrin oikealle laidalle kallistuva ”teepuolue”-ryhmä horjuttaisi puolu-
een sisäistä yhtenäisyyttä. 

USA:n vaalitulos myötäili globaalin kriisin jälkeistä taantumalinjaa, joka 
näkyy myös Euroopassa ja Japanissa. Syvenevä talousahdinko tukee 
protestivaaleja, istuvat hallitukset äänestetään vallasta ja populistinen 
oikea laita nousee. USA:ssa lopputulos saattaa merkitä politiikan teon 
mutkistumista demokraattien Valkoisen talon ja republikaanien kon-
gressin asemasodassa.

Mitä republikaanien miehittämä Capitolin kukkula merkitsee USA:n 
Kiina-suhteiden kannalta?

USA:n Kiina-politiikassa on nykyisin entistä enemmän niitä sävyjä, jot-
ka nähtiin 80-luvun Japanin politiikan aikaan. Vaalikampanjoissa USA:n 
talouden syntipukin roolia esitti Kiina, kuten arvovaltainen New York 
Times raportoi. Syyskuussa 2010 demokraattien johtama edustajainhuo-
ne hyväksyi kiistellyn lain, jonka mukaan Kiina on ”valuuttakeinotteli-
ja.” Sen sijaan USA – kuten valtiovarainministeri Timothy Geithner on 
todennut – ei tule turvautumaan valuutan devalvaatioon. 

Käytännössä kuitenkin Yhdysvaltain keskuspankin määrällinen elvytys 
on vahvistanut dollarin devalvaatiota entisestään. Perässä seurannevat 
Japanin ohella eräät muutkin kehittyneet taloudet. Kun rahan tarjon-
ta kasvaa ja korot laskevat entisestään, likviditeetti ei välttämättä pysy 
USA:ssa vaan etsiytyy korkeamman tuoton maihin. Globaalitaloudessa 
määrällinen elvytys uhkaa ajaa ”keinottelevaa pääomaa” kohti nousevia 
talouksia, mikä lisää kuplien uhkaa Aasian nousevissa talouksissa. 

Kun USA:n vaalit olivat ohi ja keskuspankki oli tehnyt päätöksensä, 
seurasi G20 huippukokous Soulissa. Alunperin Washingtonissa toi-
vottiin, että huippukokous ottaisi vahvasti kantaa Kiinan renminbin 
revalvaation puolesta, mutta USA:n keskuspankin rahapolitiikka johti 
vastalauseiden aaltoon paitsi nousevissa talouksissa myös Saksassa. 

Näissä olosuhteissa republikaanien hallitsemaa kongressia ei välttämät-
tä nähdä kielteisesti Pekingissä. USA:n Kiina-politiikka normalisoitui 
republikaanisten Nixonin ja Kissingerin aikana, ja puolue painottaa yri-
tysten etuja, kauppasuhteita ja talouden avoimuutta, mitkä Kiinassakin 
nähdään tärkeinä. Lisäksi edustajainhuoneen republikaaneja johtaa John 
Boehner, jota pidetään ”kovana konservatiivina”, mutta joka on käy-
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tännössä tukenut maltillisen elinkeinoelämän etuja niin maahanmuuton, 
Kiina-suhteiden kuin eläkeuudistuksien kysymyksissä. Ongelmallisem-
paa on ehkä pikemminkin se, että kylmän sodan lopusta lähtien USA:n 
kahden valtapuolueen konsensus-linja rakoilee yhä enemmän talouden, 
politiikan ja puolustuspolitiikan kysymyksissä. Tämä merkitsee epävar-
muuden kasvua.

USA:n vaalitulokset kielivät myös valtapuolueiden asemoitumisesta 
vuoden 2012 presidenttivaaleihin. Tätä prosessia seurataan suurella 
mielenkiinnolla myös Pekingissä, koska samana vuonna vaihtuu valta 
myös Kiinassa.

Kommunistisen puolueen 18. kokous seurannee syksyllä 2012. Tuol-
loin Kiinan presidentti ja puoluesihteeri Hu Jintao luopuu tehtävistään, 
samoin kuin pääministeri Wen Jiabao. Kun parivaljakko nousi valtaan, 
länsimaissa pelättiin että Jiang Zeminin ja Zhu Rongjin ajamat markki-
navetoiset uudistukset jäisivät taka-alalle. Käytännössä Hu ja Wen ovat 
merkittävästi kiihdyttäneet markkinauudistuksia ja silti samalla koetta-
neet silloittaa kaupunkien ja maaseudun tuloeroja. Kiinassa kumpikin 
nauttii suurta tukea.

Syksyllä 2010 uskottiin, että uudeksi johtopariksi tulisi Xi Jinping ja Li 
Keqiang. Xi Jinping on entisen varapääministeri Xi Zhongxunin nuorin 
poika, jota pidetään puolueen johtavana nousevana tähtenä. Shanghain 
puoluejohtajan kautenaan hän suosi liberaalia politiikkaa, vahvoja ottei-
ta korruptiota vastaan ja kommentoi usein suorasanaisesti poliittisia ja 
markkinatalouden uudistuksia. Hän on naimisissa Peng Liyuanin kans-
sa, joka on eräs maan rakastetuimmista laulajattarista. 

Li Keqiang sai kansainvälistä mainetta Maailman talousfoorumin 
(WEF) Davosin kokouksessa vuonna 2010, kun hän puhui voimalli-
sesti Kiinan rauhanomaisen ja kestävän kehityksen, vihreän energian, 
tuloerojen vähentämisen ja strategisten toimialojen modernisoinnin 
puolesta – erityisesti protektionismia vastaan. Li uskoo Kiinan hurjan 
kaupungistumisen vahvistavan kotimaista kulutusta ja kysyntää, jotka 
puolestaan tukevat kiinalaista keskiluokkaistumista.

Kiinassa Hu ja Wen-parivaljakko edusti ns. ”viidennen sukupolven” 
johtoa, joka muodostui ensisijassa insinööreistä ja koulittiin Maon ja 
Dengin kausien pyörteissä. Uusi johto edustaa jo ”kuudetta sukupol-
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vea”, jonka tausta on monialaisempi ja joka on kasvanut vahvan talous-
kasvun vuosikymmeninä.

USA-Kiina -suhteiden kannalta Pekingin uusi johto edustaa jatkumoa. 
Mutta se siirtyy valtaan ajanjaksona, jolloin maailmantalouden hauras 
elpyminen kohtaa uusia, vakavia riskejä – ja jolloin kehittyneet länsita-
loudet eivät enää ole globaalin kasvun moottoreita, vaan Kiina ja suuret 
nousevat taloudet ovat.

Tulevaisuuden	kehityspolut	

Lähivuosina kehittyneiden talouksien velkakierre syvenee. Edessä on 
kipeitä muutoksia. Uhkaava laskusuhdanne alkoi globaalilla finans-
sikriisillä, joka padottiin massiivisella julkisella velalla. Sen johdosta 
työttömyys pysyy verrattain korkealla. Kun riskit on siirretty yksityiseltä 
sektorilta julkiselle, ajan myötä kasvavat myös odotukset inflaatiosta ja 
stagflaatiosta – inflaation ja taantuman yhdistelmästä. 

Kun Islanti (bkt 12 miljardia euroa 2009) ajautui ongelmiin syksyllä 
2008, sitä pidettiin kuriositeettina Euroopassa. Kun Irlanti (227 miljar-
dia euroa) samana vuonna seurasi perässä, sekin ohitettiin yksittäisenä 
tapauksena. Seuraavaksi vuorossa oli Kreikka (343 miljardia euroa), 
jonka ongelmia edes 110 miljardin euron paketti ei ratkonut. Velkaon-
gelmia riittää myös Portugalissa ja Espanjassa. Espanjan velkataakka 
oli 2010 noin 225 miljardia euroa eli Irlannin kansantalouden luokkaa. 
Toukokuussa 2010 massiivinen 750 miljardin euron lainapaketti esti 
osakemarkkinoiden syvemmän pudotuksen, mutta vain väliaikaisesti. Se 
takasi muutaman kuukauden hengähdystauon, mutta ei ratkaise raken-
neongelmia. Samalla se syventää velkaa ja vie euromaat tuntemattomille 
vesille. Maastrichtin lähentymiskriteerien mukaan julkinen velka voi olla 
enintään 60 prosenttia bkt:sta eikä alijäämä saa ylittää kolmea prosenttia 
bkt:stä. Näillä kriteereillä euroalueen suurimmat jäsenmaat jäisivät ny-
kyisellään euroalueen ulkopuolelle.

Läntisen Euroopan suurtaloudet ovat raskaasti velkaantuneita. Vuonna 
2009 Saksalla oli velkaa 77 prosenttia bkt:sta, Ranskalla 85, Italialla 124 
ja Isolla-Britanniallakin 71 prosenttia. Alijäämät kertovat samaa tarinaa. 
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Aina 2000-luvun	alkuun maailmantalouden ajureina toimivat läntisen 
Euroopan ohella Yhdysvallat ja Japani. Silti viime vuonna Yhdysval-
tojen velka oli jo 84 prosenttia ja Japanin 189 prosenttia suhteessa 
bkt:een. Kummassakin maassa velkaantuminen syvenee. Tunnusluvut 
aliarvioivat velkaantumisen reaalitasoa. Siitä saa paremman kuvan, kun 
mukaan sisällytetään koko julkisen sektorin velka sekä ikääntymisen ai-
heuttama sosiaali- ja terveyskustannusten raju nousu lähivuosina.

Jos nykytrendejä ei korjata, vuoteen 2020 mennessä Japanin velka ylit-
tää 300 prosenttia ja Ison-Britannian 200 prosenttia bkt:sta. Ranskassa, 
Italiassa ja USA:ssa velka olisi yli 150 prosenttia ja Saksassakin yli 100 
prosenttia bkt:stä. Yli 90 prosentin velka bkt:sta hidastaa talouskasvua 
merkittävästi. Siksi nykyiset korjausmallit ovat täysin riittämättömiä. Sa-
malla kasvaa kehittyneiden talouksien kiusaus hallita velkakriisiä inflaa-
tiolla ja valtion maksukyvyttömyydellä.

Vuonna 2001 Goldman Sachs julkaisi ensimmäiset pitkän tähtäimen 
nousevien BRIC-talouksien ennusteet globaalista talouskasvusta, jotka 
osoittivat, että nousevien talouksien yhteinen vaikutus maailmantalou-
den kehitykseen ohittaisi teollisuusmaiden ominaispainon ja että Kiina 
tavoittaisi USA:n bkt:n 2040-luvun alkuun mennessä (Kuvio	7.1a). 

Vielä 2005 kiinalaisen keskimääräinen vauraus oli alle 4 prosenttia ame-
rikkalaiseen verrattuna, vuonna 2050 sen arvioidaan olevan liki 40 pro-
senttia (Kuvio	7.1b). 

Päivitettyjen arvioiden mukaan Kiina tavoittaa USA:n bkt:n viimeistään 
2020-luvun jälkipuolella. Oma arvioni on, että siirtymä voi tapahtua jo 
2020-luvun alussa, mikäli malleihin sisällytetään globaalin kriisin vaiku-
tukset. 

Yksittäisten kansalaisten vauraus (bkt henkilöä kohden) muuttuu hi-
taammin, mutta historiallisesti nopeasti. Tämänkin muutoksen tahti on 
arvioni mukaan merkittävästi ennakoitua nopeampi. 

Eräät viimeaikaiset ennusteet viittaavat samaan, joskin monissa arvioi-
daan epävarmuus- ja riskitekijöitä, joiden seuraukset voivat olla merkit-
täviä – niin hyvässä kuin pahassa.

Vuonna 2050 maailman johtavia talousmaita ovat näiden ennusteiden 
mukaan Kiina, USA ja Intia. Euroopan unioni seuraa neljäntenä, mutta 
vain ja ainoastaan, jos liitto kestää paineet ja yhdentyminen syventyy 
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merkittävästi. Nykypäivän kasvutahdilla EU:n taloudellinen ominaispai-
no kuitenkin kutistuisi puoleen nykyisestä samalla aikavälillä. 

Paluuta entiseen ei enää ole. Tulevaisuudessa suuri on kaunista. Nouse-
vat taloudet ovat maailmantalouden vetureita, mutta lähitulevaisuudessa 
G2-suhteet määrittävät kasvun tahtia.
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Kuvio	7.1	 Nousevat	taloudet	tavoittavat	johtavat	teollisuusmaat
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