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Kiinan historiallisen talouskasvun tuottanut hallinto- ja talousrakenne on kääntymässä itseään vastaan. 
Maan nykyjohto hakee vauhtia talouspoliittisiin uudistuksiin kahdella uudella toimielimellä, jotka perus-
tettiin marraskuun puoluekokouksessa.

Peking yrittää saada aluehallinnon ja sen korporatiivisen rakenteen taipumaan rakenteellisiin uudis-
tuksiin. Aluehallinnon toimijat tavoittelevat yhä talouskasvua lyhytnäköisesti, ja tiao-kuai-periaate vielä 
hankaloittaa horisontaalista yhteistyötä.

Keskushallinto on istuttanut aluetasojen hallintojärjestelmään sisäisen kilpailun, mikä on johtanut 
yli-investointeihin, ylikapasiteettiin ja hallinnon velkataakan paisumiseen. Resurssihukka näkyy paikalli-
sesti muhivina kiinteistökuplina ja aavekaupunkeina, joiden määrästä ei ole tarkkaa arviota.

Talouskasvun investointivetoisuus on viime vuodet paisuttanut varjopankkeja, jotka toimivat tarkasti 
säännellyn pankkijärjestelmän ulkopuolella. Yksin tänä vuonna maksettavaksi laukeaa varjopankkien 
velkapapereita arviolta 500–690 miljardin euron edestä.

Varjopankkijärjestelmän riskejä on vaikea arvioida, mutta markkinoilla luottamus yritysten ja alue-
hallinnon kykyyn selviytyä veloistaan on heikentynyt. Epäselvää lisäksi on, mikä on Pekingin linja pank-
kien, yritysten ja sijoittajien pelastamisessa.
Keskushallinto todennäköisesti valitsee huolella pelastettavat kohteet ja antaa joidenkin kohteiden ro-
mahtaa varoituksena markkinoille. Pekingillä on kaikki edellytykset selvitä haasteista, mutta se edellyt-
tää sitä, että se saa aluetasot noudattamaan politiikkaansa.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Nojonen on Suomen johtavia 
kiinalaisen politiikan, liiketaloustieteen ja -kulttuurin sekä strategisen ajattelun tutkijoita. 
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– Suurvallan kätketyt ongelmat voivat 
synkentää maailmantalouden

KIINAN PITKÄ VARJO



 2   

1. Kommunistinen puolue yrittää saada Kiinan ra-
kenteellisia ja järjestelmän sisäisiä ongelmia rat-
kaistua kahdella uudella toimielimellä, Kansallisen 
turvallisuuden komissiolla ja Kokonaisvaltaisten 
uudistusten keskeisellä johtoryhmällä.

2. Puolue perusti uudet toimielimet saadakseen alue-
hallinnon noudattamaan Pekingin talouspoliittisia 
päämääriä. Tavanomaisilla talous- ja rahapoliitti-
silla keinoilla Pekingin on vaikeaa saada alueta-
sot ja niiden aiheuttama talouden rakennevinou-
ma korjattua.

3. Kiinan hallintojärjestelmässä jokainen hallintota-
so keskittyy kasvattamaan bruttokansantuotetta 
sekä luomaan omat tulonsa. Koska hallinnon tiao-
kuai-järjestelmä ei tue horisontaalista yhteistyötä, 
järjestelmä ruokkii sisäistä kilpailua.

4. Paikallistasoilla aloitetaan päällekkäisiä ja kilpai-
lullisia hankkeita naapurialueiden tai muiden lä-
heisten sektoreiden kanssa. Koko kansantalouden 
tasolla syntyy helposti ylikapasiteettia ja suora-
naista resurssihukkaa, mikä näkyy paikoin kiin-
teistöalan kuumentumisena ja aavekaupunkeina.

5. Talouden investointivetoisuus on kasvattanut 
edelleen aluehallinnon velkaantuneisuutta, vaik-
ka paikallishallituksien luotonottoa on rajoitettu. 
Yhdeksän maakuntapääkaupungin julkinen velka 
on suhteessa bruttokansantuotteeseen yli sata pro-
senttia.

6. Paikallishallitusten luottotarpeisiin vastaavat var-
jopankit, jotka enenevässä määrin rahoittavat 
myös kaivosalaa ja kiinteistökehittäjiä. Tällä het-
kellä varjopankkien tarjoamien velkainstrument-
tien määrä kokonaisvelasta on 30 prosenttia.

7. Markkinoilla on kasvava huoli paikallishallinnon 
ja yritysten kyvystä hoitaa velkojen takaisinmak-
su. Yksin tänä vuonna tulee maksettavaksi varjo-
pankkien velkapapereita arviolta 500–690 miljar-
din euron edestä.

8. On epäselvää, miten Peking toimii, jos varjo-
pankkitoiminnan riskit laukeavat suuressa mitas-
sa. Todennäköisesti se valitsee pelastettavat koh-
teet huolella ja antaa joidenkin romahtaa varoi-
tuksen äänenä markkinoille.

9. Ratkaisevaa on, millä tavalla ja miten avoi-
mesti Peking käyttää kahta uutta toimielintä. 
Puoluejohdon on harkittava tarkkaan toimielin-
ten työkalut, jottei se vahingoita liikaa aluetasojen 
taloudellista dynamiikkaa.

10. Peking voisi budjetti- ja verotusjärjestelmän uu-
distuksella muuttaa olennaisesti hallintokoneiston 
toimintaa. Jos aluetasot saisivat käyttöönsä enem-
män keräämiään verotuloja, ne voisivat keskittyä 
toteuttamaan kestävämpää talouspolitiikkaa.

Päätelmät
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Kiinalaisen kuukalenterin perinteiden mukaan juuri 
alkanut hevosen vuosi on aikaa, jolloin ihmiset voivat 
varmoin askelin edetä haaveitaan ja päämääriään koh-
ti. Kiinan presidentin Xi Jinpingin haaveena on kään-
tää Kiina kohti markkinavetoisempaa taloutta.

Xi’n suitsittavana on velkavetoinen anabolisilla ste-
roideilla ravaava kansantalous, joka on vaarassa sortua 
lähes hallitsemattomaan laukkaan. Taloudelliset ja ra-
kenteelliset haasteet ovat maan yli kolmen vuosikym-
menen mittaisen uudistushistorian vakavimmat.

Siksi odotukset olivat korkealla, kun kommunisti-
sen puolueen keskuskomitea piti marraskuussa niin sa-
notun kolmannen pleenumin. Kokoukselta odotettiin 
rakenteellisia ja järjestelmän sisäisiä avauksia talouspo-
liittisten ongelmien hoitamiseen.

Presidentti Xi’n johdolla kokous julkisti 
”Keskeisten kysymysten kokonaisvaltaisten uudistus-
ten syventämisen” suunnitelman. Vastaanotto oli ris-
tiriitainen: osa piti suunnitelmaa markkinoiden rie-
muvoittona, toiset vesittyneenä kompromissina ja kol-
mannet täydellisenä pettymyksenä – ja kaikille mieli-
piteille löytyy perustelut.

Etenkin kansainvälinen talousmedia ja konsul-
tit tulkitsivat julkilausuman markkinoiden voittoku-
luksi. Xi julisti, että Kiinan suuntana on sosialistinen 
markkinatalous, jossa on tasavertaiset edellytykset kil-
pailulle ja jossa noudatetaan sopimuksia ja lakeja.

Julistuksen mukaan siirtymä kohti markkinatalo-
utta tarkoittaa sitä, että Kiina purkaa pikkuhiljaa val-
tion monopolisoimia sektoreita sekä luo ja laajentaa 
vapaan markkinatalouden edellytyksiä. Toimien ul-
kopuolelle jäävät niin sanotut strategiset sektorit.

Toteutuessaan suunnitelma on tervetullut, mut-
ta yritysten ei kannata odottaa rysäyksellä tapahtuvia 
uudistuksia. Julkilausuman useassa kohdassa todetaan, 
että avaukset etenevät kiinalaisella tavalla – asteittain 
ja kokeillen.

 
Poliittisissa tavoitteissa 
epäonnistuttu

Yhtä lailla puoluekokouksen julistus voidaan tulki-
ta vesittyneeksi kompromissiksi. Julistuksen alussa to-
detaan, että julkinen omistus muodostaa tulevaisuu-
dessakin Kiinan talouden ytimen. Viesti on ilmeinen: 
markkinavetoinen kommunistinen puolue ei halua 
luopua Kiinan talouden ytimen kontrollista.

Puolueen kontrollin jatkuminen ei välttämättä ole 
lyhyellä aikajänteellä huono uutinen Kiinassa toimi-
ville suomalaisyrityksille. Ajan mittaan siitä voi tulla 
ongelma, jos puolue ei pysty ratkaisemaan poliittiseen 
järjestelmään ja hallintomalliin liittyviä ongelmia.

Vaikka yksipuoluejärjestelmä on tuottanut loiste-
liaamman talouskasvun kuin demokraattiset järjestel-
mät, sillä on heikkoutensa. Valta korruptoi ja abso-
luuttinen valta korruptoi absoluuttisesti. Tämä näkyy 
erityisesti Kiinan aluetasoilla.

Puoluekokouksen julistuksen tarkempi lukemi-
nen aiheuttaa pettymyksen ja herättää kysymyksiä 
Kiinan keskushallituksen kyvystä hallita kansantalo-
uttaan. Suurin osa julistuksessa listatuista tavoitteis-
ta on hiukan eri sanoin il-
maistua toisintoa aiemmista 
viisivuotissuunnitelmista ja 
muista strategialinjauksista.

Peking ei pystynyt kat-
kaisemaan aluehallinnon 
velkakierrettä ja samalla kiinteiden investointien mää-
rä on noussut huolestuttavan korkealle. Talous kärsii 
ylikapasiteetista, tuottavuusvajeesta ja alhaisesta koti-
maisesta kysynnästä. Ympäristöongelmien ja korrup-
tion kitkemisessä ei ole edistytty. Niin ikään tavoi-
telistalla ovat yhä luovan sektorin ja palvelutalouden 
kasvattaminen, verotusjärjestelmän tehostaminen, la-
kia noudattavan yhteiskunnan perustaminen ja tasa-
arvoisen kehityksen edellytysten luominen.

Se tosiseikka, että Kiinan kansantalous on jatka-
nut kasvuaan samalla, kun näitä tasapainoisen talou-

Kiinan talouspoliittiset ongelmat
– Talouskasvu on täysin investointien varassa, ja  

investointiaste noussut ennätysmäiselle noin 48 
prosentin tasolle.

– Ylikapasiteetti rasittaa jo lukuisia toimialoja, esimer-
kiksi metallien ja betonin tuotantoa sekä asuntojen 
ja kiinteistöjen tuotantoa.

– Talouden velkavetoisuus on paisuttanut julkisen 
velan 2 300 miljardiin euroon. Vielä kokonaisvelkaa 
on kuitenkin vain 53 prosenttia suhteessa brutto-
kansantuotteeseen.

– Sääntelyn ulkopuolella olevien varjopankkien 
osuus kokonaisvelasta on noussut jo noin 30 pro-
senttiin.

– Talouden tuottavuustaso on alhainen. Kiinan tuot-
tavuus on vain noin viidesosa Yhdysvaltain tuotta-
vuudesta.

– Kotimainen kysyntä pysynyt vaimeana, noin 35 pro-
sentissa bruttokansantuotteesta.

– Valtionyritykset ja julkinen sektori ovat yhä keskei-
siä toimijoita lukuisilla sektoreilla, kuten rahoituk-
sessa, energia-alalla ja maankäytössä.

– Arviolta 800 miljardin euron harmaaseen talouteen 
ei ole pystytty puuttumaan.

– Edistysaskeleet korruption suitsimisessa ja ympäris-
töongelmien hoidossa antavat yhä odottaa itseään.

Tasapainoisen talouden 
peruselementtejä ei ole 

saavutettu
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den peruselementtejä ei ole saavutettu tai niissä on 
paikoin jopa taannuttu radikaalilla tavalla, on äärim-
mäisen hälyttävää.

Mitä ilmeisimmin puoluekokouksessa käsiteltiin 
ristiriitaa nopean talouskasvun ja poliittisten tavoit-
teiden epäonnistumisen välillä. Kun otamme juliste-
tut tavoitteet mittatikuiksi ja arvioimme Kiinan saa-
vutuksia, on enemmän kuin ilmeistä, että jo edelli-
nen johtokaksikko epäonnistui kymmenen hallinto-
vuotensa aikana.

 
Lisävoimaa uusista toimielimistä

Kansainvälisessä keskustelussa on jäänyt olemattomal-
le huomiolle puoluekokouksen ehkä merkittävin pää-
tös. Presidentin alaisuuteen perustettiin kaksi uut-
ta toimielintä: Kansallisen turvallisuuden komissio ja 

Kokonaisvaltaisten 
uudistusten keskei-
nen johtoryhmä.

Uudistusten joh-
toryhmä keskittyy 

talouden tasapainottamiseen ja turvallisuuskomissio 
takaa kansallista turvallisuutta. Puoluekokous tiedotti 
uusista toimielimistä hyvin lyhyesti.

Historiallisesti päätös muistuttaa Qing-dynas- 
tian Yongzheng-keisarin (1678–1735) ratkaisua perus-
taa ”Sotilassalaisuuden ministeriö”. Tuo superminis-
teriö varmisti rappeutuvassa ja byrokratisoituneessa 
keisarikunnassa keisarin käskyjen toteutumisen hal-
linnon kaikilla tasoilla.

Uudet toimielimet toimivat suoraan president-
ti Xi’n alaisuudessa ja johdolla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että presidentti Xi’n käsiin on keskittymässä enem-
män valtaa kuin hänen yhdellekään Kiinan 30-vuoti-
sen uudistuskauden aikaiselle edeltäjälleen.

Xi astuu selkeästi pääministeri Li Keqianingin ton-
tille, sillä perinteisesti talousasiat ovat kuuluneet pää-
ministerin tehtäviin. Toisaalta Li nimitettiin kum-
mankin toimielimen kakkosmieheksi, joten hänen 
salkkuunsa lisättiin turvallisuusasiat, jotka ovat yleen-
sä olleet presidentin tehtäviä.

Puolue perusti uudet toimielimet saadakseen hal-
lintokoneiston noudattamaan Pekingin talouspoliitti-
sia päämääriä. Niiden päämääränä on mitä ilmeisim-
min varmistaa, että aluetasojen hallinto ja byrokraat-
tiset kuppikunnat eivät enää keskity tavoittelemaan 
omia etujaan.

Länsimaissa vallitsee usein suorastaan harhai-
nen käsitys siitä, että kaikkivaltainen kommunistinen 
puolue tuottaisi yhden yhdenmukaisen kiinalaisen ta-

lous- ja käyttäytymismallin. Kun presidentti Xi käs-
kee hyppäämään, oletamme, että kaikki hyppäävät. 
Todellisuudessa aluetasolla tehdään marionettimainen 
hyppy, mutta paikallistoimija usein itse päättää mihin 
suuntaan pomppaa.

Kiinan keskushallinnon alaisuudessa on 34 maa-
kuntaa, maakuntatason kaupunkia tai muuta autono-
mista aluetta. Niiden alapuolella on noin seitsemänsa-
taa kaupunkia, yli kaksituhatta piirikuntaa, noin sata-
tuhatta kauppalaa ja yli miljoona kylää.

Alueellisilla hallintotasoilla toistuu keskushallin-
non rakenne: maakunnissa, kaupungeissa ja piirikun-
nissa on omat hallitukset, ministeriöt ja muut organi-
saatiot. Hallitusten työtä kaikilla tasoilla ohjaa todelli-
suudessa kommunistinen puolue ja sen aluetason orga-
nisaatiot. Aluetasojen virkamiehet saavat lähes poik-
keuksetta puolueen tuen päätöksilleen, jos toimenpi-
teet liittyvät talouskasvun toteutumiseen.

Hallintomalli ei siis nojaa parlamentarismiin eli 
kansankongressien valtaan. Alueelliset hallitukset ovat 
yhtä aikaa vastuussa sekä saman tason kansankongres-
sille että ylemmän tason hallitukselle.

Hierarkkisesti maakuntahallitukset ovat sa-
malla tasolla kuin keskushallinnon ministeriöt. 
Keskushallinnon ministeriö ei siis voi käskyttää maa-
kunnan hallitusta, eikä maakunnan ministeriötä vas-
taava elin kaupunginhallitusta. Näin päätöksiä edeltä-
vät laajat neuvottelut, ja niitä ohjaa konsensuspyrkimys.

 
Hallintorakenne toteuttaa vain 
kasvutavoitetta

Lähtökohtaisesti keskushallituksen eri ministeriöt 
kontrolloivat oman toimialansa alemman tason eli-
miä vertikaalisia käskytyslinjoja pitkin. Aluetasojen 
elinten toimeenpanovaltaa on kuitenkin merkittävästi 
kasvatettu keskushallinnon hallinnollisen vallan kus-
tannuksella.

Tämän vallan kaksijakoisuus tunnetaan tiao-kuai-
järjestelmänä. Talousuudistukset ovat johtaneet sii-
hen, että ministeriöiden vertikaalista (tiao), niin sa-
nottua hallinnollista valtaa, on rajoitettu. Esimerkiksi 
keskushallituksen ympäristöministeriön valta vaikut-
taa maakuntatason 
vastaavaan elimeen 
on supistunut.

Samalla alueiden 
sisäistä, horisontaa-
lista (kuai) eli toi-
minnallista valtaa on lisätty. Aluetasojen hallinnollis-
ten elinten suhde hierarkkisesti ylempänä olevaan pai-
kallishallintoon on lähentynyt.

Aluetasojen toimeenpanoval-
taa on kasvatettu keskushal-

linnon kustannuksella

Presidentin käsiin on keskit-
tymässä enemmän valtaa
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Kuvio 1 Maakuntien tulot ja menot 
 1978–2012 (%)

Teoriassa kommunistinen puolue pyrki luomaan 
ideologisesti hallittavissa olevan keskitetyn järjes-
telmän, joka samalla joustaisi aluetasoilla paikallis-
ten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Järjestelmä on 

myös osoittanut toimivuu-
tensa, kun yhteisenä tavoit-
teena on ollut talouskasvu.

Kansantuotteen kasvu- 
luku on myös keskeisin 
mittari, jolla politrukkien 

menestystä mitataan kaikilla tasoilla. Palkitsemis-
perusteina ovat taloussaavutukset, puolueaktiivisuus 
ja vaikeammin mitattavissa oleva onnistuminen ide-
ologisissa kampanjoissa.

Palkitsemisjärjestelmä on johtanut siihen, et-
tä kaikki toimijat niin puolueen kuin hallintojärjes-
telmän sisällä pyrkivät kaikin keinoin kasvattamaan 
bruttokansantuotetta – usein jopa vastoin Pekingin 
määräyksiä, lakeja ja käskyjä.

Kun nopeaan kasvuun pyritään yksisilmäisesti, 
Pekingin asettamat muut talouspoliittiset tavoitteet 
jäävät lähinnä mantramaiseksi sanahelinäksi aluetasol-
la. Tästä ehkä selkeimpänä esimerkkinä ovat Kiinan 
ympäristöongelmat.

Keskushallitus on jo kymmenkunta vuotta yrittä-
nyt vaatia paikallisviranomaisia noudattamaan luul-
tavasti maailman tiukinta ympäristölainsäädäntöä, 
mutta aluetasoilla säädöksistä ei ole piitattu. Talvella 
Kiinassa koettiin jatkuvasti ennätysmäisiä saastepilviä, 
jotka vaaransivat satojen miljoonien ihmisten terveyt-
tä ja sulkivat jopa lentokenttiä Pekingissä, Shanghaissa, 
Harbinissa ja Xianissa. Pahimmillaan myrkkypilvet 
olivat kooltaan puolet Suomen pinta-alasta.

Toinen hallintomalliin kytkeytyvä ongelma on 
olematon tekijänoikeussuoja. Jokaisella ministeriöl-
lä ja ministeriöitä vastaavilla toimielimillä kaikilla eri 
aluetasoilla on oma tekijänoikeuksista huolehtiva osas-
tonsa, mutta talouskasvun tavoittelu ajaa tekijänoike-
uksien suojaamisen ohi.

 
Budjettikäänne synnytti alueelliset 
korporaatiot

Aluetasojen valta-asema on luonut paikallistasoil-
le voimakkaita talousvallan keskittymiä, johon kuu-
luvat paikallisviranomaiset, valtionyritykset ja pan-
kit. Aluetasojen eliitin korporaatiot muistuttavat yri-
tyskorporaatioita, joissa kaikki toimijat toimivat koor-
dinoidusti yhtä päämäärä toteuttaen ilman suurempaa 
ulkopuolista kontrollia.

Korporaatiot saivat alkusysäyksensä vuonna 1994, 
kun Peking pyrki tarkempaan makrotalouden oh-
jaamiseen tekemällä budjetti- ja verouudistuksen. 
Maakunnissa uudistus tarkoitti yksinkertaistettu-
na sitä, että ne joutuivat kanavoimaan verotulon-
sa Pekingiin samalla, kun niiden harteilla säilytettiin 
menopuoli (kuvio 1).

Kun maakunnat valittivat revenneestä budjettiva-
jeesta, Peking antoi mahtikäskyn ”luokaa itse tulon-
ne”. Sama toistui myös alemmilla tasoilla, jotka myös 
lähtivät toteuttamaan ”luokaa itse tulonne” -toimintaa.

Budjettikäänne johti siihen, että kaikkien alueta-
son toimijoiden velvollisuudeksi tuli täyttää oman or-
ganisaationsa budjettivajetta. Alueellisten organisaati-
oiden taloudellinen uskollisuus alkoi suuntautua yhä 
voimakkaammin paikalliselle tasolle (kuvio 2).

Maakunnat ryhtyivät täyttämään kirstujaan laati-
malla monimutkaisia lupamaksuviidakoita. Ne alkoi-
vat takoa rahaa perustamalla markkinoille satojatu-
hansia yrityksiä. Ne paitsi pyörittivät eri alojen liike-
toimintaa, myös myi-
vät hallinnon hallitse-
mia resursseja avautu-
ville markkinoille.

Vuonna 2012 maa-
kuntatasot saivat käyt-
töönsä keräämistään 
budjettituloista 48 prosenttia. Samalla niiden menot 
olivat 80 prosenttia kaikista julkisista menoista.

Budjettikäänteen jälkeen keskushallinnon minis-
teriöt menettivät lähes täydellisesti taloudellisen kont-
rollin kuai-käskytyslinjojen alemman tason organi-
saatioihin. Tämä sama ilmiö kertautuu maakunta-, 
kaupunki- ja piirikuntatasojen välillä.

Keskushallinnon ministeriöt 
menettivät lähes täydelli-

sesti taloudellisen kont-
rollin alempaan tasoon

Muut talouspoliittiset 
tavoitteet jäävät sana-
helinäksi
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Paikallistason korporaatioita pidetään myös Kiinan 
pahimpiin kuuluvana korruptiopesäkkeenä. On il-
meistä, että merkittävä osuus Kiinan arviolta noin 800 
miljardin euron harmaasta taloudesta pyörii korporaa-
tion sisäisissä transaktioissa.

Korporaatiot ovat rakenteeltaan suljettuja, joten 
niiden ulkopuolinen kontrolli on lähes mahdotonta. 
Ne kietovat valtarakenteeseensa myös paikallisen oi-
keuslaitoksen ja median.

 
Korporaatioiden rahasampo 
käy maankäyttöoikeuksilla

Kun alueet ja osastot tavoittelevat ensisijaisesti välittö-
miä etuja, ne eivät kehitä pidemmän aikajänteen ja hi-
taamman kasvun hankkeita, joilla kyettäisiin luomaan 
talouspoliittisesti kestävämpää kehitystä.

Yksi esimerkki tällaisesta vinoumasta on alueiden 
vastuulla olevan sosiaaliturvajärjestelmän toteuttami-
sen viivästyminen. Kiina on onnistuneesti luonut ko-
ko maan kattavan sosiaaliturvajärjestelmän, mutta sen 
toteutus ja varsinainen toiminnan käynnistäminen on 
aluetasojen vastuulla.

Jos aluetasot sijoittaisivat resursseja sosiaaliturvan 
kehittämiseen, kotitaloudet alkaisivat pahan päivän 
varalle säästämisen sijaan kuluttaa. Aluehallinnon nä-
kökulmasta tämä tie on hidas, eikä tarjoa välitöntä no-
peaa talouskasvua.

Ratkaisevassa roolissa aluetason taloudellisessa pää-
töksenteossa on niiden ansaintamalli, joka perustuu 

maankäytön vuokrasopimuksien myyntiin (kuvio 3). 
Paikallishallitukset myyvät maankäyttöoikeuksia ra-
kennusyrityksille ja kiinteistökehittäjille, jotka myy-
vät urakoimansa kiinteistöt eteenpäin markkinoille.

Ansaintamalli on yleistynyt nopeasti eri puolil-
la maata, sillä Kiinassa valtio omistaa kaiken maan ja 
paikallistasot hallinnoivat maankäyttöä mielivaltai-
sesti. Maankäyttöön liittyvät kiistat ovat yksi mer-
kittävimmistä kasvavien 
mielenilmaisujen syistä 
Kiinassa.

Paikal l ishal l itukset 
hankkivat ansaintamal-
linsa avulla myös lainoi-
tusta pankeilta ja varjo-
pankeilta, vaikka Kiinan lainsäädäntö kieltää niitä ot-
tamasta lainaa tai laskemasta liikkeelle velkakirjoja.

Käytännössä paikallishallitukset ovat perustaneet 
niin sanottuja rahoitusalustoja, jotka pääomitetaan 
maankäyttöoikeuksilla ja paikallisten valtionyritys-
ten osuuksilla. Rahoitusalustojen avulla paikallishalli-
tukset rahoittavat julkisia ja yksityisiä infrastruktuuri-
hankkeita, joita tarjouskilpailuvoittajat rakentavat.

Viime vuosikymmenen aikana korporaatioiden 
ansaintalogiikka on osoittautunut aluehallituksille to-
delliseksi rahasammoksi, joka pitää yllä talouskasvua 
ja luo hyvinvointia. Keskimäärin paikallishallituk-
set saavat noin 40 prosenttia tuloistaan maankäyttöoi-
keuksien myynnistä.

Kun vuonna 2008 Yhdysvalloista alkanut finans-
sikriisi iski Kiinan vientiteollisuuteen, keskushal-

Paikallishallitukset 
saavat noin 40 prosenttia 

tuloistaan maankäyttö-
oikeuksien myynnistä

Kuvio 2 Tiao-kuai -hallintojärjestelmän muutos

”Luokaa itse 
tulonne”

-budjettikäänne 
(vuonna 1994)

Päämäärä:
Hallintojärjestelmä, joka takaa keskusjohtoisen 
poliittisen kontrollin, mutta mahdollistaa alue-
tasojen soveltavan kehityspolitiikan.

Rakenne:
Tiao: Keskusjohdon harjoittama vertikaalinen 
kontrolloiva valta.

Kuai: Aluetasojen harjoittama horisontaalinen 
hallinnoiva valta.

Periaatteet:
Samalle tasolle nimitetyt organisaatiot eivät voi 
käskyttää toisiaan tai tehdä suoraan yhteistyötä.

Yhteistyö rakentuu aina hierarkiassa ylemmän 
tason organisaation kautta.

Maakuntatason hallitus on samalla tasolla kes-
kushallinnon ministeriöiden kanssa, kaupungin-
hallitus taas maakuntatason ministeriön kanssa.

Uudet päämäärät:
Keskushallituksen uusi päämäärä: talouskasvu pal-
kitsemisjärjestelmän ydin. Kaikki aluetasot hyö-
dynsivät alueellista liikkumavaraa ja keskittyivät 
luomaan talouskasvua.

Uusi rakenne:
Tiao: Keskusjohto menetti vertikaalista kontrol-
loivaa talousvaltaa suhteessa aluetasoihin.

Kuai: Aluetasojen toimijat hyödynsivät hallin-
noivaa valtaa talouskasvun ja kirstujen täyttä-
miseen.

Periaatteet ja uudet käytännöt:
Valtion organisaatioiden ja julkisen sektorin sisäi-
nen kilpailu monimutkaistaa yhteistyötä, aiheut-
taa hukkaa, tehottomuutta ja ylikapasiteettia alu-
eiden sisällä.

Palkitsemisjärjestelmä ja paine luoda itse tulot ai-
heuttavat lyhytjänteistä ja nopeaan talouskasvuun 
tähtävää toimintaa, joka vääristänyt kansantalou-
den rakenteen.
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litus kiihdytti entisestään sammon pyörittämistä. 
Markkinoille työnnettiin entistä edullisempaa rahaa, 
jolla aloitettiin lukemattomia infrastruktuurihankkei-
ta ja nopeutettiin kaupungistumista. Yli 10 000 pai-
kallishallitusten omistamaa rahoitusalustaa kahmi 
kaksin käsin halpaa rahaa pankeista hankkeisiinsa.

 
Kilpa näkyy aavekaupunkeina ja 
kiinteistökuplana

Jokainen hallintotaso siis keskittyy luomaan omat tu-
lonsa ja kasvattamaan bruttokansantuotetta. Koska 
tiao-kuai-periaate ei tue horisontaalista yhteistyötä, 
järjestelmään pesiytyy sisäinen kilpailu. Koko kansan-
talouden tasolla kilpailu johtaa helposti ylikapasiteet-
tiin ja suoranaiseen resurssihukkaan.

Paikallistasoilla aloitetaan päällekkäisiä ja kil-
pailullisia hankkeita naapurialueiden tai muiden lä-

heisten sektoreiden välillä. 
Aluehallinto painottaa myös 
hankkeiden työllistävää vai-
kutusta, jotta ihmiset eivät 
sosiaaliturvan puuttuessa ti-

pahtaisi tyhjän päälle ja lähtisi kadulle.
Kiinan talouskasvu rakentuu täysin investointien 

varaan. Investointiaste on noussut historiallisen kor-
kealle 48 prosenttiin. Luku on noin 10 prosenttiyksik-
köä korkeampi, kuin se oli esimerkiksi Etelä-Koreassa 
huippuvuonna 1991.

Toiminnalla on ollut vakavat seuraukset. Yli-
investoinnit näkyvät tällä haavaa selkeimmillään aa-

vekaupunkeina sekä kymmeninä miljoonina tyhjinä 
kiinteistöinä, joiden lukumäärää kukaan ei pysty tark-
kaan arvioimaan.

Aavekaupungeiksi on nimetty kokonaisia kaupun-
keja, kuten Sisä-Mongolian Kangbashi, tai kaupun-
ginosia, kuten Henanin pääkaupunkiin Zhengzhoun 
liepeelle rakennettu kaupunginosa. Kaupungit ovat 
täysin asumattomia, vaikka niihin on rakennettu täy-
dellinen infrastruktuuri.

Kiinteistöihin tehtyjen investointien osuus suh-
teessa bruttokansantuotteeseen on noussut hälyttävän 
korkealle 19 prosentin tasolle. Se on vain pari prosent-
tiyksikköä alhaisempi kuin Espanjassa ja Kreikassa en-
nen kiinteistökuplan romahdusta.

Kiinan keskushallitus on käynyt jo pitkään taiste-
lua kiinteistökuplaa vastaan. Se on onnistunut toistai-
seksi jäähdyttämään ylikuumentuneita markkinoita 
säätelemällä rakentamista sekä rajoittamalla kiinteis-
töjen omistamista ja jälleenmyyntiä.

On kuitenkin ilmeistä, että pelkillä sääntelytoimil-
la ei kyetä poistamaan niitä rakenteellisia ongelmia, 
jotka kiinteistökuplan synnyttävät. Paikallishallinto 
on täysin riippuvainen maankäyttöoikeuksien ansain-
tamallista ja kiinteistöhankkeiden tarjoamasta kassa-
virrasta.

Myös kasvava keskiluokka haaveilee oman asun-
non omistamisesta. Sijoittajatkin ohjautuvat kiinteis-
tömarkkinoille, koska pörssi ei Kiinassa toimi eikä 
vaihtoehtoisia investointikohteita löydy.

 
Aluehallinto velkaantuu 
varjopankkien avulla

Korporaatioiden keskittyminen kiinteisiin inves-
tointeihin on vääristänyt kansantalouden rakennet-
ta, mutta myös lisännyt hälyttävällä tavalla valtion-
velkaa. Koko Kiinan julkisen velan määrä on nous-
sut viime kolmen vuoden aikana peräti 67 prosent-
tia. Valtionvelka on saavuttanut 2 300 miljardin eu-
ron rajan.

Vaikka keskushallitus huolestui velkaantumis-
nopeudesta jo vuonna 2010 ja kiristi rahapolitiik-
kaansa, korporaatioiden velanotto ei ole hidastunut. 
Keskushallitus on yrittänyt kiristää myös paikallisten 
rahoitusalustojen lainansaantia liian korkeiden kiin-
teiden investointien vuoksi.

Keskushallituksen tilintarkastusraportin mukaan 
valtaosa uudesta julkisesta velasta kasautuu paikallista-
soille (kuvio 4). Korporaatiot ovat enenevässä määrin 
ryhtyneet rahoittamaan hankkeitaan varjopankeista 
hankitulla rahoituksella.

Maankäyttö-
oikeuksien 

huutokauppa
YRITYS

INFRASTRUKTUURI-
HANKE

PANKKI

Paikallishallinnon
rahoitusalusta

Lainatakuut Pankkilaina

Pääomaa
Pääomaa, maan-
käyttöoikeuksia, 
osuuksia valtion 

yrityksistä

Korvaus

Rahoitusvirta
budjettivajeen 

täyttämiseen Työpanos

PAIKALLIS-
HALLINTO

Kuvio 3 Paikallistason korporaation 
 ansaintalogiikka

Kasvu rakentuu täysin 
investointien varaan
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Varjopankkitoiminta on laajentunut maassa kan-
santaloudellisesti merkittäväksi. Varjopankkien osuus 
kokonaisluototuksesta on noin 30 prosentin tasolla, 

mikä on kansain-
välisesti vertail-
leen vielä varsin 
maltillinen.

Olennaista on, 
että varjopankki-

toiminta on kasvanut vauhdilla. Viime vuonna varjo-
pankkien laatimien velkapapereiden määrä suhteutet-
tuna kaikkiin myönnettyihin uusiin luottoihin oli 
reilut 50 prosenttia.

Ylipäätään varjopankkien toiminta keskellä Kiinan 
tiukasti säädeltyjä rahoitusmarkkinoita lisää rahoi-
tusjärjestelmän riskejä. Varjopankit toimivat tarkasti 
säännellyn pankkijärjestelmän, pankkitakuujärjestel-
män ja tasekirjojen ulkopuolella.

Sinällään varjopankeissa ei ole kyse rikollisesta toi-
minnasta. Varjopankit kehittävät rahoitusratkaisuja, 
joissa lainanantajina ja rahoittajina toimivat tavalliset 
pankit, investointiyritykset ja muut rahoitusalan yri-
tykset.

Kiinan talous tarvitsee varjopankkeja kuten muut-
kin modernit markkinataloudet. Samalla Kiinan kes-
kuspankki on tietoinen siitä, että varjopankkien toi-
mintaan liittyvät ongelmat olivat yksi keskeinen syy 
Yhdysvaltojen finanssikriisin syntymiselle. Kyse on 
siis kilpajuoksusta toimintaa säätelevän valtion ja voit-
toa tavoittelevien varjopankkien välillä.

 
Varjopankkien riskit hämärän 
peitossa

Varjopankkitoiminta keskittyy aluehallinnon rahoi-
tusalustojen lisäksi yksityiseen sektoriin, koska sen on 
perinteisesti ollut vaikea saada lainoitusta lähinnä val-
tionyrityksiä lainoittavista pankeista. Kun keskushal-
litus on rajoittanut säädöksillään kaivosalan ja kiin-
teistökehittäjien lainansaantia, nekin tukeutuvat var-
jopankkeihin.

Varjopankkisektorin luotonhoitokulut ovat huo-
mattavasti korkeammat kuin tavallisissa pankkilai-
noissa. Tämä toisaalta tarkoittaa sitä, että pankkien ja 
investointiyritysten on helppo houkutella yksityisiä 
ihmisiä ja yrityksiä sijoittamaan varjopankkien luo-
miin korkeatuottoisiin luottoinstrumentteihin.

Varjopankkitoimintaan liittyvien luottoriskien ja 
mahdollisten luottotappioiden määrän arvioiminen on 
vaikeaa ulkopuolisille asiantuntijoille ja jopa Pekingin 
keskushallinnolle. Jo arviot siitä, kuinka paljon velka-
papereita laukeaa hoidettavaksi yksin tämän vuoden 
aikana, vaihtelevat 500 ja 690 miljardin euron välillä.

Selvittääkseen velkatilannetta ennen marraskuun 
puoluekokousta Peking lähetti 54 000 tilinpitotarkis-
tajaa ympäri Kiinaa. Tarkastajat kävivät läpi yli 62 000 
aluetason viranomais- ja rahoitusalustaa ja yli 3,4 mil-
joonaa velkainstrumenttia, 
joilla rahoitettiin yli 700 000 
eri hanketta.

Tilinpitotarkastajien ra-
portissa arvioidaan, että yh-
deksän maakuntapääkau-
pungin velka oli raportin mukaan ylittänyt 100 pro-
sentin rajan. Aiempien raporttien perusteella tiedäm-
me, että sisämaan maakunnat ovat olleet Kiinan vel-
kaisimpia maakuntia.

Varjopankkitoimintaan liittyviä huolia lisää se, et-
tä markkinoilla epäilyt yritysten ja paikallishallinnon 
kyvystä hoitaa lainojen takaisinmaksu ovat laajentu-
neet.

Velalla rahoitetut investoinnit ajoittuvat pääosin 
nopeamman kasvun kauteen. Nyt yritysten voitto-
marginaalit ovat tippuneet ja tilauskannat ovat vähen-
tymässä.

Pelätään, että varjopankkisektorin riskit realisoitu-
vat ja pahimmillaan tarttuvat nopeasti myös pankki-
sektoriin, kiinteistösektoriin ja siten koko reaalitalou-
teen. Tämän hallitsemattoman katalyysin riski on to-
dellinen.

Keskittyminen investointeihin 
on vääristänyt kansantalouden 
rakennetta

0 10 20 30 40 50

Aluetason kaupungit

Piirikunnat

Maakunnat

Keskushallitus

Lähde: Kiinan keskushallitus.

Kuvio 4 Vuonna 2012 otetun julkisen velan 
 jakautuminen (%)

Pelätään, että riskit 
realisoituvat ja tart- 

tuvat koko talouteen
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Pekingin riskipolitiikka vielä mysteeri

Kysymys kuuluukin, pelastaako valtio maksukyvyttö-
mät yritykset ja paikallishallitusten omistuksessa ole-
vat rahoitusalustat, jos niitä uhkaa konkurssi. Vai kes-
tääkö Kiinan talous mahdollisen konkurssien aallon?

Kiinan velkapaperimarkkinoita on pitkään pidetty 
lähes riskittöminä. On oletettu, ettei valtio anna aina-
kaan valtion omistuksessa tai lähipiirissä olevien yri-

tysten kaatua tai vaikutusvaltaisten sijoittajien menet-
tää rahojaan.

Usko valtion pelastusoperaatioihin on heikenty-
nyt, sillä viime vuonna uutisoitiin kolmesta tapauk-
sesta, joissa varjopankit saivat pärjätä omillaan.

Shenzhenin pörssiin listattu Shaanxi International 
Trust, Shanghain pörssiin listattu AnXin Trust & 
Investment sekä Kiinan suurin varjopankki Citic 
Trust joutuivat korvaamaan sijoittajille pääoman ja 

Varjopankkisektorin ennakkotapaus:

Jättipankinkin maine horjui, kun yrittäjä, kylä ja maakunta riitelivät hiilikaivoksesta

Kiinan varjopankkisektorin huomattavista riskeistä saatiin tammikuussa ensimmäinen ennakkotapaus. Trillerimäiseen ta-
pahtumien vyyhteen kietoutuivat maksukyvyttömyyteen ajautunut Shanxi Zhenfu -energiayhtiö, sen laajentumista luo-
tottanut varjopankki China Credit Trust ja velkakirjat välittänyt jättipankki Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Hiilikaivostoimintaa harjoittava Shanxi Zhenfu Energy Group pyrki laajentumaan voimakkaasti vuonna 2011. Perheyri-
tyksen omistivat tuolloin Wang Pingyan ja hänen isänsä Wang Yusuo, joilla oli läheiset suhteet Shanxin maakunnan vi-
ranomaisiin.

Wangit halusivat ostaa maakunnassa toimivan Baojiamaon tuottoisan hiilikaivoksen, jossa oli arvioiden mukaan jopa 80 
miljoonaa tonnia hyödyntämätöntä korkealaatuista hiiltä. Wangit saivat hankkeelleen siunauksen maakunnan energia-
ministeriöstä.

Rahoitusyhtiö China Credit Trust rahoitti investoinnin tuotteistamalla velkakirjoja noin 400 miljoonalla euron edestä. Ba-
ojiamaon miljardien arvoiset hiilivarannot löivät hankkeeseen riskittömyyden leiman, joten China Credit Trustin oli help-
po saada Kiinan suurimpiin pankkeihin kuuluva ICBC välittämään velkakirjat varakkaille yksityissijoittajille.

ICBC lupasi velkakirjojen ostajille 10 prosentin vuotuisen tuoton. Noin 700 yksityissijoittajaa osti velkakirjoja.

Koko prosessi kärsi kuitenkin läpinäkyvyyden puutteesta, eivätkä osapuolet olleet selvillä Baojiamao-kaivoksen omis-
tajuuteen liittyvistä epäselvyyksistä. Alun perin kaivos kuului paikalliselle kyläosuuskunnalle, mutta vuonna 2009 maa-
kuntahallitus oli siirtänyt kaivoksen oikeudet maakunnan energiaministeriön omistamalle Sanxing Coal Coke -yritykselle.

Omistusriidat johtivat aikoinaan kyläläisten ja Sanxingin kaivostyöläisten välillä yhteenottoihin, joissa useita ihmisiä kuoli 
ja loukkaantui. Kiista vietiin myös paikalliseen oikeuteen, joka totesi kyläosuuskunnan kaivoksen lailliseksi omistajaksi.

Ristiriidat eri hallintotasojen välillä paisuivat. Maakunnan Sanxing-yrityksen edustajat eivät hyväksyneet oikeuden päätös-
tä, vaan myivät kaivoksen Wangeille. Tuolloin perheyrityksellä oli jo hankittuna sijoituspääoma China Credit Trustin kautta.

Ilmeisesti kähminnän aikana Wang Pingyan astui jonkun varpaille, sillä hänet pidätettiin ja vangittiin toukokuussa 2012. 
Wangille ei ole ollut hyötyä läheisistä suhteista maakuntatason viranomaisiin, sillä hän viruu yhä vangittuna ilman tuo-
miota tai edes syytettä.

Kyläalueen paikallisviranomaiset ovat kieltäytyneet antamasta lainhuudatusta kaivoksen siirtymisestä Wangien perhe-
yritykselle. Heidän mielestään vankilassa olevan Wangin pitäisi tehdä lainhuudatus henkilökohtaisesti.

Kaiken tämän seurauksena Wangien Shanxi Zhenfu -yritys ajautui maksukyvyttömyyteen vuonna 2012, ja yrityksen vel-
kakirjoihin sijoittaneiden riskit realisoituivat. Alkoi tiukka kädenvääntö siitä, kuka osapuolista korvaa lopullisille sijoitta-
jille heidän menettämänsä pääoman ja oletetun tuoton vai korvataanko kenellekään yhtään mitään.

Loppupeleissä nimettömänä pysynyt taho – ilmeisesti valtio – korvasi sijoittajille heidän menettämänsä pääoman, muttei 
korkoja. Tällä kertaa siis noin 700 sijoittajaa, varjopankki Credit Trust ja jättipankki ICBC pääsivät pahimmasta pälkähästä.

Mutta miten olisi käynyt, jos valtio ei olisi sijoittajia ja pankkeja pelastanut? On tärkeää pohtia, kuten kansainvälinen ra-
hoitusala tekeekin, tämän pelastusoperaation kerrannaisvaikutuksia, vaikka kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä on 
liian aikaista tehdä.

Tapauksessa tiivistyvät Kiinan hallintojärjestelmän ongelmat: hallinnollisten periaatteiden ja käytänteiden aiheuttamat 
ristiriidat ja eri hallintotasojen taistelu. Niiden päälle tulevat vielä Kiinan markkinajärjestelmän ongelmat: läpinäkymät-
tömyys ja oikeusjärjestelmän heikkous.

Näiden ongelmien yhdistelmä on tulenarka. Yksittäinen paikallisviranomaisten kiista voi pahimmillaan horjuttaa jätti-
pankin mainetta ja sitä kautta koko rahoitusjärjestelmän uskottavuutta.



 10   

menetetyt tuotot, kun lainanottajat ajautuivat maksu-
kyvyttömyyteen. Varjopankkien vastuunkantoa hel-
potti se, että korvattavat summat eivät olleet suuria.

Toisaalta alkuvuonna kävi ilmi, että valtio pelas-
ti yksityiset sijoittajat ja suojasi varjopankki China 
Credit Trustin sekä jättipankki ICBC:n maineen 
Shanxin hiilikaivoksen tapauksessa, jossa oli kyseessä 
noin 400 miljoonan euron velat (ks. tarkemmin erilli-
nen artikkeli edellisellä sivulla).

Talouden jatkaessa reilun seitsemän prosenttiyksi-
kön kasvuvauhtia Pekingillä on vielä liikkumavaraa 
päätöksissään. Kiinan valtionvelka on vielä suhteelli-
sen alhaisella 53 prosentin tasolla suhteessa bruttokan-
santuotteeseen. Esimerkiksi Japanissa vastaava luku on 
240 prosenttia ja Kreikassa 160 prosenttia.

Jos alueiden velkataakan ja rahoitusjärjestelmän 
riskit lähtevät realisoitumaan, Peking voi siirtää ros-
kalainat perustamiinsa roskapankkeihin ja äärimmäi-
sessä tapauksessa pääomittaa pankkeja. Kaikki pelas-
tustoimet lähettävät voimakkaan poliittisen viestin 
markkinoille – jos valtio tulee apuun, vanhat käytän-

nöt voivat jatkua.
Ennen pelastus-

operaatioita Pekingin 
on kuitenkin päätet-
tävä, kuinka laajal-
le se turvaverkkon-

sa ulottaa. Pelastetaanko kaikki paikallishallinnon 
rahoitusalustat vai vain jotkut yksittäiset hankkeet? 
Pelastetaanko yksityisiä sijoittajia ja jos, niin missä 
määrin?

Peking tuskin katsoo laukeavia riskejä vierestä ja 
antaa markkinoiden korjata itse itsensä. Tällaiseen 
politiikkaa sisältyisivät kaikista suurimmat riskit. 
Tuoreessa muistissa on millaisen lumipallon amerik-
kalaisen investointipankin Lehman Brothersin kaatu-
minen laittoi vuonna 2008 liikkeelle rahoitusmarkki-
noilla ja koko globaalissa taloudessa.

On todennäköistä, että Peking valitsee huolella 
pelastettavat kohteet ja antaa joidenkin kohteiden ro-
mahtaa varoituksen äänenä markkinoille. Ratkaisevaa 
on, miten se pystyy rajaamaan romahduksista aiheutu-
vat kielteiset heijaste- ja kerrannaisvaikutukset.

 
Yhteenveto: 
Edessä arvaamattomia muutoksia

Kiinan menestystä ja talouskasvua tuottanut järjestel-
mä on kääntymässä itseään vastaan. Jos järjestelmä jat-
kaa toimintaansa muuttumattomana, se kääntyy väis-
tämättä hallitsemattomiksi riskeiksi.

Riskien laukeamisella olisi globaalin talouden 
kannalta tuhoisat vaikutukset. Maailmantalous ei kes-
täisi Kiinan talouskasvun äkillistä romahdusta.

Kansainväliset asiantuntijat seuraavat tiiviisti 
Pekingin ja Kiinan keskuspankin raha- ja talouspo-
liittisia päätöksiä. 
Vielä Kiinalla on 
kaikki edellytyk-
set onnistua talou-
den suunnanvaih-
doksessa, mut-
ta rakenteellisia ongelmia ja niihin liittyviä riskejä ei 
voida poistaa perinteisin talouspoliittisin keinoin.

Puolueen on puututtava ongelmallisiin rakentei-
siin sisältä päin. Presidentti Xi’n on saatava kaikki hal-
lintotasot toteuttamaan Pekingin linjauksia.

Ratkaisevaa on, millä tavalla ja miten avoimesti 
Peking käyttää Kansallisen turvallisuuden komissio-
ta ja Kokonaisvaltaisten uudistusten keskeistä johto-
ryhmää. Työkalut on harkittava tarkkaan, jotta alueta-
sojen taloudellista dynamiikkaa ei vahingoiteta liikaa.

Koska isot laivat kääntyvät hitaasti, on todennä-
köistä, että sisäisten oikaisutoimien ohella Pekingin te-
kee muita hallinnollisia uudistuksia. Paraikaa Kiinassa 
keskustellaan oikeuslaitoksen rahoitusjärjestelmän uu-
distamisesta.

Uudistuksen jälkeen oikeuslaitoksia rahoitettaisiin 
suoraan Pekingistä. Aluetason oikeuslaitosten itsenäi-
syys kasvaisi ja niillä olisi paremmat mahdollisuudet 
kamppailla muun muassa korruptiota ja ympäristö-
rikoksia vastaan. Oikeuslaitoksista ei tulisi itsenäisiä, 
sillä tuomarinimitykset pysyisivät puolueen käsissä.

Vielä tärkeämpi muutos olisi budjetti- ja verotus-
järjestelmän täysikäännös, joka siirtäisi paikallistaso-
jen käyttöön nykyistä enemmän niiden keräämiä ve-
rotuloja. Se mahdollistaisi paikallistasollakin kestäväl-
lä pohjalla olevien talous-, yhteiskunta- ja ympäristö-
ratkaisujen tekemisen.

Uusi budjettikäänne tarvitsisi tuekseen virkamies-
ten ja puoluetoimijoiden palkitsemisjärjestelmän uu-
distuksen. Näiden 
toimien avul-
la tiao-kuai-jär-
jestelmää voitai-
siin muuttaa pe-
rustavanlaatuises-
ti ja niin, että koko hallinnon tavoitteeksi saataisiin 
Pekingin laajemmat talouspoliittiset tavoitteet.

Valitettavasti puoluejohdosta ei ole vielä kuultu 
avauksia näihin suuntiin.

Ulkopuolisten Kiina-arvioita hallitsee aivan liian 
usein ihailun ja ehkä etäisen pelonsekainen kritiikit-

Peking antaa joidenkin koh-
teiden romahtaa varoituk- 
sena markkinoille

Työkalut on harkittava tarkkaan, 
jotta aluetasojen taloudellista 

dynamiikkaa ei vahingoiteta

Tulevaisuudessakin politiikka 
ja liiketoiminta kietoutuvat 

Kiinassa yhteen



 11   

Lähteet
Credit Suisse (2014): ”Global Equity Strategy”, 12, Feb 2014.

Financial Times (2014): Chinese shadow banks face major test, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/90fd764a-7e89-11e3-8642-
00144feabdc0.html#axzz2sWTqsjEq

Kiinan kansallinen tilintarkistusraportti alueveloista, http://mo-
ney.163.com/13/1230/16/9HBT93IU00252G50_all.html

Kommunistisen puolueen ”Keskeisten kysymysten kokonaisval-
taisten uudistusten syventämisen” raportti, http://www.china.org.
cn/china/third_plenary_session/2013-11/16/content_30620736.
htm

Lang, Xianping (2012): Zhongguo jingji daole zui weixian de 
bianyuan, Dongfan chubanshe (Kiinan talous on suurimman 
kriisin reunalla).

Reuters (2014): China details $3-trillion local public debt 
risk, http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-china-
economy-debt-idUSBREA0Q0LA20140127.

Sunzi (2005): Sodankäynnin taito. Suom. Matti Nojonen. Gaude-
amus.

Tiao-kuai -hallintajärjestelmästä, 
http://www.nwp.cn/book/766_36257.shtml

Yang, Long (2004): Zhongguo guyu jingji fazhan de zhengzhi 
fenxi, Heilongjiang renmin chubanshe (Kiinan aluetason talous-
kehityksen poliittinen analyysi).

Zhou, Zhenchao (2009): Dangdai Zhongguo zhengfu ”tiaokuai-
guanxi” yanjiu, Tianjin renminchubanshe (Nykyaikaisen Kiinan 
valtion tiao-kuai-suhteen tutkimus).

Muut kiinankieliset artikkelit:

http://magazine.caixin.com/2014-01-24/100633069.html

http://opinion.caixin.com/2014-01-27/100634314.html

http://finance.21cbh.com/2014/xintuo_218/1068104.html

http://finance.sina.com.cn/money/fo-
rex/20140127/195018100568.shtml

http://www.infzm.com/economy.shtml

http://www.ftchinese.com/story/001054711#adchannel=NP_
Other_story_page

http://www.ftchinese.com/story/001054454?full=y

Muut hyödynnetyt sivustot:

Baidu http://baike.baidu.com/

Caijing.com.cn http://www.caijing.com.cn/

Caixin Online, http://www.caixin.com/

China Securities Journal http://www.cs.com.cn/english/

China Stakes http://www.chinastakes.com/economy/

The Economist http://www.economist.com

Financial Times http://www.ft.com

Global Times http://www.globaltimes.cn/china/

International Monetary Fund http://www.imf.org

Mail Online, http://www.dailymail.co.uk

The New York Times http://www.nytimes.com/

Reuters http://www.reuters.com

SINA http://finance.sina.com.cn/

Suomen Pankki http://www.suomenpankki.fi/bofit/Pages/de-
fault.aspx

Want ChinaTimes http://www.wantchinatimes.com/

Www.ce.cn http://www.ce.cn/xwzx/

tömyys, tietynlainen kehityshuuman transsi. Kiinan 
yhteiskunnan ja talouden dynamiikkaa ei ymmärre-
tä syvällisesti eikä nähdä kuinka kasvun taustalla ole-
va hallintorakenne on myös vääristänyt kansantalou-
den rakenteen.

Pitää muistaa, että menestyksessä piilee aina myös 
tuhon siemen, eikä Kiina ole tästä poikkeus. Menestys 
ruokkii ylimielisyyttä, joka lisää voitonvarmuuden sä-
vyttämää muutosvastarintaa.

Järjestelmän rakenteiden ja käytäntöjen muutta-
minen tulee väistämättä sisältämään yllättäviä, ennal-
ta arvaamattomia karikoita. Onnistuessaan talouspo-
liittiset uudistukset vaikuttavat koko Kiinan hallinto- 
ja talouskehikon käytänteisiin.

Tämä merkitsee sitä, että Kiinassa toimivien yri-
tysten kannattaa seurata tarkkaan maan poliittisen jär-
jestelmän toimintaa: asiat pitää nähdä sisältäpäin. Nyt 
ja tulevaisuudessa politiikka ja liiketoiminta kietoutu-
vat Kiinassa erottamattomasti yhteen.

Kiinan markkinoilla ei voi menestyä kopioimal-
la omia aiempia tai muiden menestyksekkäitä strate-
gioita. Kuten kuuluisa kiinalainen strategi Sunzi sa-
noi: ”Voittoisia taisteluita ei voi toistaa. Ne ottavat 
muotonsa loputtomasti muuttuvista olosuhteista.” 
Perusedellytys voitolle on itsensä ja vastapuolen pe-
rusteellinen tunteminen.
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