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1. Johdanto

Kiinan talous kasvaa nopeaa tahtia, ja jatkuvasti kasvava talous tarvitsee yhä suurempia

määriä energiaa ja raaka-aineita kasvun ylläpitämiseksi. Kiina on Yhdysvaltain jälkeen

toiseksi suurin energiankuluttaja maailmassa: hiilen, teräksen ja kuparin osalta suurin ja

öljyn ja sähkön osalta toiseksi suurin (Kreft 2006, 61-62). Hiilen osalta Kiina on edel-

leen omavarainen.  Muiden raaka-aineiden  ja energiaresurssien, varsinkin öljyn ja kaa-

sun osalta, Kiina on riippuvainen muista tuottajamaista ja esimerkiksi vuodesta 1993

alkaen Kiina on ollut öljyn nettotuoja (Chen 2008, 80). 

 Kiina on panostanut uusiutuviin energianlähteisiin kuten vesivoimaan, mutta oma ener-

giantuotanto  ei  silti  riitä  tyydyttämään  Kiinan  kasvavan  talouden  energiatarpeita

(Ziegler 2006, 5).  Lisäksi elintason nousu on vaikuttanut Kiinan öljyntarpeeseen, sillä

yksityisautoilun voimakas kasvu on lisännyt öljyn kulutusta ja kasvattanut riippuvuutta

öljyntuottajamaista (Adams & Shachmurove 2008, 1264). Myös kaasun rooli on keskei-

nen, sillä kaasu on vaihtoehto öljylle.  Tämän seurauksena Kiina on viime vuosina pa-

nostanut  energiadiplomatiaan  ja  pyrkinyt  tehdyillä sopimuksilla,  esimerkiksi  vapaa-

kauppasopimuksilla, vähentämään riippuvuuttaan ulkopuolisista tuottajista turvatakseen

energiansaannin eri teollisuudenaloille ja ylläpitääkseen talouskasvua (Yao 2006, 168).

Kiina on vahvistuva globaali valta, jonka intressit yltävät alueellisia tavoitteita kauem-

maksi (Ziegler 2006, 1). Kiinalle pyrkimys turvata energiaresurssien, kuten öljyn ja kaa-

sun, saanti energiantuottajamailta myös tulevaisuudessa on samalla keino vaikuttaa ase-

maan globaalissa järjestelmässä. Yksi skenaario on, että Kiinan alati kasvava energian-

tarve  ajaa  Kiinan konfliktiin  muiden suurien  öljynkuluttajamaiden kuten Japanin  tai

Yhdysvaltojen kanssa. Toinen skenaario on, että Kiinan kasvava energiantarve tuo Kii-

nan  entistä  lähemmäksi  kansainvälisiä  järjestöjä  (Ziegler  2006,  4).  Siten  energia-

resurssien  saannin  turvaus  kytkeytyy  sekä  Kiinan  anti-hegemonia- että  hegemonia-

politiikkaan. 

Kiina on pyrkinyt integroitumaan osaksi kansainvälistä yhteisöä (Legro 2007, 516-517).

Ongelmaksi  integroitumisessa  kansainväliseen yhteisöön  on noussut demokraattisen

poliittisen järjestelmän puute. Demokraattisen järjestelmän puuttuminen aiheuttaa mui-
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den valtioiden mielestä  ongelmia  kansainvälisten  normien,  kuten  ihmisoikeuksien  ja

poliittisten  oikeuksien  omaksumisessa.  Samalla  Kiinan  läheiset  suhteet  toisten  epä-

demokraattisten valtioiden, kuten Sudanin ja Iranin kanssa, ovat herättäneet vastustusta

kansainvälisessä järjestelmässä (Legro 2007, 518). Kiina onkin pyrkinyt näyttäytymään

anti-hegemonisena, maiden tasa-arvoa ja yhteistyötä korostavana maana, jonka tavoit-

teena on luoda  multipolaarinen kansainvälinen järjestelmä  sen sijaan, että pyrkisi uu-

deksi hegemoniksi Yhdysvaltain tilalle (Foot 2006; Kivimäki 2013).

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten Kiina  pyrkii turvaamaan energiaresurssien

saannin tulevaisuudessa ja toimimaan samanaikaisesti osana kansainvälistä yhteisöä tar-

kastelemalla  Kiinan talous-,  energia-  ja  ulkopolitiikkaa solmittujen  vapaakauppa-

sopimusten kautta. Ideologisia ja materialistisia tavoitteita ei voi todellisuudessa irrottaa

toisistaan.  Materialistinen realiteettimaailma, kuten esimerkiksi talouskasvu ja energia-

turvallisuus,  saa  merkityksen  vain  osana  ideamaailmaan  kuuluvaa  merkityksen

antamista.  Ideatiivinen ulkopolitiikka luo edellytykset maiden välisille suhteille, mikä

mahdollistaa  materialistisen  talouspolitiikan  harjoittamisen.  Ideatiivisten  tavoitteiden,

kuten  esimerkiksi  anti-hegemonian, toteutuminen ei  ole  mahdollista  ilman  materia-

listisia, kuten esimerkiksi taloudellisia, tekijöitä taustalla. Kiinan ulkopolitiikan analyysi

on  kuitenkin erottanut nämä kaksi ulkopolitiikan lähdettä toisistaan.  Tässä tutkimuk-

sessa tunnustetaan  materialistisen ja ideatiivisen maailman vuorovaikutus,  mutta silti

tutkitaan niitä ulkopolitiikan selityksiä, joita Kiinan politiikan tutkimuksessa kutsutaan

materialistisiksi ja  niitä,  joita  kutsutaan  ideologisiksi.  Tällöin  ”ideologinen”  liittyy

deklaratoriseen ja doktrinaaliseen todellisuuteen, kun taas ”materialistinen” liittyy itsek-

käisiin  ja usein  piiloteltuihin  materialistisiin hyötyihin  pikemmin  kuin  periaatteisiin

tukeutuviin intresseihin. Tavoitteena on selvittää, pohjautuuko Kiinan politiikka  mate-

rialististen tavoitteiden toteuttamiseen vai noudattaako se ideologisia lähtökohtia. 

Tutkimuskysymyksenä on:  Muokkaako öljyn ja kaasun  tarve Kiinan talouspolitiikkaa

tavalla,  joka  on  ristiriidassa  Kiinan  ulkopolitiikan  ja  erityisesti  anti-hegemonisen

doktriinin kanssa?

Tutkimuksessa käytettävät teoreettiset viitekehykset jakautuvat materialistisiin ja idea-

tiivisiin.  Materialistisena  teoriana hyödynnetään  neomerkantilismia,  joka  korostaa
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talouskasvun ylläpitoa ja taloudellisen vallan kasvua. Lisäksi taloudellisen vallan kas-

vun kautta neomerkantilismi pyrkii kasvattamaan valtion valtaa kansainvälisessä järjes-

telmässä myös yleisesti. Ideatiiviset viitekehykset painottavat valtion ideologisia valin-

toja ja niihin pohjautuvaa ulkopolitiikkaa. Ideatiivisiin teorioihin Kiinan kohdalla liite-

tään myös anti-hegemoniatavoite.

Neomerkantilismi soveltuu teoreettiseksi viitekehykseksi hyvin niissä tilanteissa, joissa

tarkoituksena on tarkastella valtion toimintaa esimerkiksi energiaturvallisuuden varmis-

tamisessa,  talouskasvun  ylläpitämisessä,  taloudellisen  vallan  tavoittelussa  ja  oman

talouden suojelussa.  Neomerkantilismin valintaa  teoreettiseksi viitekehykseksi  puoltaa

sen keskeinen rooli Kiinan omassa talouspolitiikassa, mutta myös sen kyvykkyys haas-

taa  ideatiiviset  teoreettiset  viitekehykset  tuomalla materialistisen lähestymistavan

mukaan Kiinan  harjoittaman politiikan  tutkimukseen.  Lisäksi  neomerkantilismi  kes-

kittyy kokonaan materialistiseen talouspolitiikkaan ideatiivisen sijasta.

Tässä  tutkimuksessa  käytettäviä  ideatiivisia  teorioita  ovat muun  muassa  rauhallinen

nousu  (peaceful  rise) ja  rauhallinen  kehitys (peaceful  development) (Buzan  2010),

ideoihin perustuvat  teoriat  (Choo 2009),  pehmeä valta (esimerkiksi  Suzuki  2009)  ja

”charm offensive”  (Kurlantzick  2007).  Nämä teoreettiset  lähestymistavat  keskittyvät

yksinomaan ideologiseen puoleen ja sivuuttavat materialistisen näkökulman. Siten  vii-

tekehyksen avulla on mahdollista lähestyä Kiinan ideologisiin valintoihin pohjautuvaa

ulkopolitiikkaa ja vastata materialistisen  talouspolitiikan asettamiin haasteisiin Kiinan

politiikan  määrittelyssä. Lisäksi  valitut  teoriat  keskittyvät  Kiinan  ideatiiviseen  ulko-

politiikkaan sen sijaan, että tarkastelun kohteena olisivat ideatiiviset teoriat yleisesti. 

Energiadiplomatia  keskittyy yksinomaan energian  saantiin,  energiaturvallisuuuteen ja

niihin liittyvään diplomatiaan. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on tutkia Kiinan ener-

giaturvallisuuden varmistamisen keinoja, ja energiadiplomatia on keskeisessä asemassa

näiden  keinojen tarkastelussa.  Lisäksi  energiadiplomatiaa  on  mahdollista  lähestyä

solmituilla vapaakauppasopimuksilla, joiden yhtenä tavoitteena on  varmistaa  energia-

turvallisuus. Energiadiplomatiaa on tutkittu viime aikoina ideatiivisten teorioiden, kuten

esimerkiksi  rauhallisen nousun (peaceful rise) (Lai 2007) ja pehmeän vallan (Wang &

Lu 2008), kautta. Lisäksi energiadiplomatiaa on lähestytty kansainvälisten järjestöjen ja
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Kiinan  osallistumisen  kautta  (Ziegler  2006).  Muuttamalla  tarkastelukulman

neomerkantilistiseksi on  mahdollista  havainnoida  energiadiplomatiassa  tapahtuvaa

muutosta,  kun  valittu  tarkastelukulma  muuttuu  ideatiivisesta  materialistiseksi.  Siten

energiadiplomatiaan tarkastellaan sekä ideatiivisista että materialistisista lähtökohdista.

Menetelmänä  tutkimuksessa  käytetään  teorialähtöistä  sisällönanalyysia.  Sisällön-

analyysi toteutetaan laadittujen kriteerien kautta.  Kriteerit estävät analyysin muodostu-

misen yhtä argumenttia puolustavaksi, jolloin analyysi säilyy objektiivisena. Siten saa-

dut tulokset ovat relevantteja ja vertailukelpoisia. Kriteerit pohjautuvat teoreettisiin vii-

tekehyksiin  ja  muodostuvat  käsitteiden  rationaalinen  energiaturvallisuuspolitiikka  ja

anti-hegemonia operationalisoinnille.

Tutkimuksen  kohdemaiksi valittiin  Myanmar  ja  Chile.  Myanmar  on  energia-

resursseiltaan rikas maa ja tuo Kiinaan sekä öljyä että kaasua. Samanaikaisesti Kiina on

panostanut taloudellisiin suhteisiin ja energian saantiin muun muassa investoinneilla.

Siten Myanmar on keskeisessä asemassa Kiinan energiaturvallisuuskysymyksissä. Chile

toimii tutkimuksessa vertailumaana. Chilen rooli Kiinan energiaturvallisuudessa ei ole

keskeinen, sillä Kiina ei  tuo maasta öljyä tai  kaasua.  Chilen keskeisiä  vientituotteita

ovat  kupari  ja  erilaiset  malmit,  jotka ovat  tärkeitä  Kiinan teollisuudelle. Siten myös

Chilen rooli on keskeinen Kiinan taloudellisessa toiminnassa. Maiden valinnan taustalla

vaikuttikin niiden samanlainen suhde Kiinaan sillä erotuksella,  että energiaresurssien

osalta maiden roolit eroavat toisistaan.  Siten maiden avulla on mahdollista vastata esi-

tettyyn tutkimuskysymykseen.

Tutkimuksessa ei keskitytä analysoimaan yritysten roolia osana Kiinan talous- ja ener-

giadiplomatiaa. Yritysten rooli on keskeinen neomerkantilismissa, mutta samalla yrityk-

set ovat kiinteästi  sidottu hallituksen toimiin.  Siten hallinnon toiminnan tutkimus on

samalla yritysten toiminnan tutkimusta.

Tutkimuksen aihe on kiinnostava, koska viime aikoina Kiinan politiikan tutkimuksessa

on  keskitytty  ideatiivisiin  teorioihin, ja  materialistiset  teoriat ovat  jääneet  vähäi-

semmälle. Tutkimuksen  yhtenä  pyrkimyksenä  on  haastaa  Kiinan  ideatiiviset ulko-

politiikan teoriat materialistisilla talouspolitiikan teorioilla ja tuottaa relevanttia tietoa

siitä, ohjaako Kiinan politiikkaa ideatiiviset vai materialistiset tavoitteet. Tämä luo kiin-
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nostavan  silmäyksen  Kiinan politiikan  realiteetteihin. Ajankohtaisen  tutkimuksesta

tekee Kiinan viime vuosien nopea talouskasvu ja  taloudellisen vallan lisääntyminen.

Tämä on kasvattanut Kiinan painoarvoa kansainvälisessä järjestelmässä. Kiinan talous-

kasvun taustalla vaikuttaa suuri energiantarve, varsinkin öljyn ja kaasun osalta. Kiinan

omat energiaresurssit ovat vähäiset, joten Kiina on riippuvainen ulkomaisesta tuotan-

nosta. Tämä on tuonut Kiinan mukaan kansainväliseen kilpailuun energiaresursseista, ja

on keskeistä tuottaa tietoa siitä, kuinka Kiina toimii kyseisessä kilpailussa, ja mihin Kii-

nan politiikka pohjaa energiaresurssien saannin varmistamisessa.

Kiinan  taloudelliset  realiteetit  ja  ulkopoliittiset  ideaalit  heijastuvat  niissä  poliittisen

talouden ja ulkopolitiikan teorioissa, joilla Kiinan nousua on tutkittu. Seuraavaksi siirry-

tään tutkimuksen teoreettisiin viitekehyksiin. 

2. Teoreettinen viitekehys

2.1 Materialistiset teoriat

Materialistisilla teorioilla tarkoitetaan  talouspolitiikan materialistiseen puoleen,  kuten

esimerkiksi öljyn  ja kaasun  saannin turvaamiseen, keskittyviä teorioita.  Teorioissa on

yhtymäkohtia realistisiin maailmanpolitiikan teorioihin, jotka korostavat valtioiden val-

lan tavoittelua ja selviytymistä globaalissa järjestelmässä.  Siten materialistisiin teorioi-

hin voidaan yhdistää myös voimapolitiikan hyödyntäminen suhteessa muihin valtioihin.

Valtiot  puuttuvat  muiden  maiden sisäpolitiikkaan,  jos  se  nähdään  edulliseksi  omille

tavoitteille.

Materialistiset  teoriat  lisäksi  kiistävät  ideatiivisten  normien merkityksen,  minkä seu-

rauksena  materialistiset  edut  merkitsevät  valtiolle  enemmän  kuin  normit  valtioiden

suvereenisuudesta.  Materialistinen  teoriakonstruktio  näkee  materialistiset  yllykkeet

merkityksellisinä, minkä vuoksi normit nähdään merkityksettöminä harjoitetussa politii-

kassa. Siten materialistiset teoriat ja ideat estävät normatiivisen politiikan toteutumisen.
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2.1.1 Neomerkantilismi

Neomerkantilismi on materialistinen talousteoria, jossa on yhtymäkohtia muun muassa

ulkopolitiikan  tutkimuksessa käytettyyn realismiin  kytkiessään  materialistisen talous-

teorian vallan tasapaino -teoriaan.  Neomerkantilismin mukaan kansainvälinen järjes-

telmä  on  anarkistinen,  jossa  valtiot  pyrkivät  maksimoimaan  valtansa  säilyttääkseen

oman  turvallisuutensa  ja  itsenäisyytensä.  Siten valtioille  on  tärkeää,  kuinka  valtion

taloudellinen  ja/tai  sotilaallinen valta  suhteutuu kilpailijavaltioihin.  Keskeistä  valtion

toiminnassa on aggressiivinen politiikka, jonka avulla valtio pyrkii suhteellisten etujen

saavuttamiseen toisten valtioiden kustannuksella.  Neomerkantilismissa täysin avoin ta-

lousjärjestelmä nähdään heikentävän valtion pyrkimyksiä kehittyä tai johtaa jopa valtion

alikehittymiseen.  Neomerkantilismi  pyrkii  myös  selittämään,  kuinka  valtiot  maksi-

moivat varallisuutensa ja vaikuttavat asemaansa kansainvälisessä järjestelmässä (Ziegler

2010, 76-78; Krasner 1976, 321).  Neomerkantilismi ei kuitenkaan ole selvärajainen, ja

siitä on käytössä useita eri nimityksiä kuten taloudellinen nationalismi (Gilpin 1987),

taloudellinen aktivismi edustaen kansallista kehitystä ja intressejä (Goldstein 2003) ja

uusi merkantilismi sekä merkantilismi (Schmiegelow & Schmiegelow 1975; Aizenman

& Lee  2007;  Graz  2004).  Tässä  työssä  käytetään  selvyyden  vuoksi  termiä  neo-

merkantilismi.

Neomerkantilismin keskeiset piirteet voi tiivistää viiteen kohtaan (Yeh & Yu 2012, 326):

 

1. Taloudelliset toimet riippuvat kansallisesta kehityksestä tai intresseistä.

2. Taloudellisilla toimilla pyritään kasvattamaan sosiaalista hyvinvointia ja 

kansallisia intressejä, ja kaikki kansallinen talous pitää olla suojeltua.

3. Taloudelliset strategiat keskittyvät joko kotimaisen tuotannon suojeluun tai 

kehittämiseen.

4. Vallan ja varallisuuden konseptit ovat keskeisiä.

5. Teollistuminen tehostaa taloudellista kehitystä.

Neomerkantilistisen taloudellisen toiminnan tavoitteena on tuotannon ja viennin kasvu

eikä niinkään kulutuksen kasvu kuten klassisessa,  liberalistisessa talousteoriassa.  Neo-

merkantilistisessa järjestelmässä myytäväksi kelpaavien tuotteiden ja palveluiden tuotta-
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minen on aina positiivista ja ne markkinointikeinot, jotka lisäävät myyntiä enemmän

kuin  kilpailevan  valtion  markkinointikeinot,  ovat  suositeltavia.  Lisäksi  neo-

merkantilismissa  valtion  kontrolli  talouteen  nähdään  sopivana  ja  melkein

välttämättömänä strategiana, jotta valtion on mahdollista saavuttaa korkein tavoite eli

maksimoida valtion valta suhteessa kilpailijoihin ja vähentää haavoittuvuutta, mikä on

seurausta  integroitumisesta  kansainväliseen  talousjärjestelmään  (Rankin  2011,  1,  8;

Ziegler  2010,  77-78). Samalla  neomerkantilistisesta  näkökulmasta  katsottuna  ainoa

tuottavuuden nousun muoto on se, jossa sekä tuotantopanos että tuotantomäärä kasva-

vat, ja tuotantomäärät kasvavat nopeammin kuin tuotantopanos.  Suositeltavia kasvavia

tuotantopanoksia ovat työvoima, pääoma ja luonnonvarojen suurempi hyödyntäminen.

Neomerkantilismi  voidaan nähdä  antiteesinä  kestävään  kehitykseen  pohjautuvalle

talouspolitiikalle ja -kasvulle (Rankin 2011, 9). 

Neomerkantilismissa ei pyritä  yksilön,  vaan valtion  varallisuuden  kasvuun kasvatta-

malla tuotantoa ja lisäämällä vientiä ja samanaikaisesti vähentämällä kotimaista kulu-

tusta ja sen seurauksena tuontia. Valtion varallisuuden sanotaan koostuvan monien köy-

hyydestä,  sillä  neomerkantilistisessa  talouspolitiikassa  työntekijöiden  palkat  pyritään

pitämään alhaisella  tasolla,  jotta  kotimaisella  taloudella  olisi  kilpailullinen etulyönti-

asema suhteessa kansainväliseen kauppaan yleisellä tasolla.  Tämän seurauksena neo-

merkantilistinen järjestelmä lisää eriarvoisuutta valtio sisällä. (Rankin 2011, 1, 10). 

Viennin  roolista  neomerkantilismissa  on  kuitenkin  eroavia  näkemyksiä. H.  Schmitt

mukaan  viennin  rooli  neomerkantilistisessa strategiassa  on  seuraava:  Innovaatioiden

korkea taso, joka keskittyy investointien ja tuotannon tukemisen ohella niille tuotannon-

aloille, jotka tuottavat tuotteita vientiin. Vientisektorin kasvaessa kasvaa samalla valtion

talouden kyky kasvaa, joka johtaa ”hyveellisen kehän” muodostumiseen, mikä koostuu

vienti-tuottavuus-investoinnit  -jaosta.  Tätä  lähestymistapaa  on  kuitenkin  kritisoitu

(Guerrieri & Padoan 1986, 31). D. Vineksen mukaan ”hyveellinen kehä” ei koostu kau-

pan ylijäämästä, vaan vientiin pohjautuvasta kilpailukyvystä. Vientiin pohjautuvan kil-

pailunkyky ei välttämättä luo positiivista tasapainoa kaupan rakenteeseen, sillä vientiin

perustuva kasvu saattaa kasvattaa  samalla  tuontia ja muuttaa kaupan tasapainon nega-

tiiviseksi (Guerrieri & Padoan 1986, 31).
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Neomerkantilistisessa rationalisoinnissa on olemassa erilaisia muotoja. Eri muodoille on

yhteistä  niiden  tavoite  turvata  kansalliset  intressit  ulkoisen  talouspolitiikan  avulla.

Nationalistisessa  tai  diplomaattisessa  neomerkantilismissa  kansainvälinen  järjestelmä

koostuu valtiotoimijoista, joiden väliset suhteet ovat rajoittuneet ainoastaan diplomatian

tai sodan tasolle.  Lisäksi tämän  muotoinen neomerkantilismi heijastaa kansainvälisiä

suhteita  tavalla,  jonka avulla kykenee oikeuttamaan järjestettyyn anarkiaan viittaavat

analogiat valtiomuotoon viittaavien sijasta. Siten nationalistinen tai diplomaattinen neo-

merkantilismi nähdään kansainvälistä järjestelmää hajottavana tekijänä. (Schmiegelow

& Schmiegelow 1975, 372). 

Kotimainen tai poliittinen neomerkantilismi puolestaan nähdään sosiaalista järjestelmää

integroivana tekijänä.  Kotimaisessa  tai  poliittisessa  neomerkantilismissa  painotetaan

politiikkatoimia,  jotka  keskittyvät  sosiaalisen  järjestelmän  ylläpitoon,  ja  jossa  integ-

raatiolla tarkoitetaan saavutettua tilaa. Sosiaalisen järjestelmän muutoksessa integraatio

puolestaan nähdään  prosessina.  Tämän  myötä  kansallisvaltion  ylläpito  on  vain  tois-

sijainen  seuraus  integraatiosta.  Samalla  kansainvälisen  järjestelmän  hajoaminen  on

jälkiseuraus ennemmin kuin tavoite kotimaisessa tai poliittisessa neomerkantilismissa.

Samalla  kotimaisessa tai poliittisessa neomerkantilismissa keskiössä on nationalistinen

hyvinvointivaltio (Schmiegelow & Schmiegelow 1975, 372). 

Siinä  missä  diplomaattinen  neomerkantilismi  suuntautuu  ulospäin  poliittinen  neo-

merkantilismi  suuntautuu  sisäänpäin.  Sekä  diplomaattinen  että  poliittinen  neo-

merkantilismi  keskittyvät  talouspolitiikkaan  ja  kykenevät testaamaan  kansainvälisten

taloudellisten politiikkatoimijoiden suhtautumista mahdollisiin muutoksiin. Molemmat

neomerkantilismin  muodot  kykenevät  lisäksi toimimaan  joko  kansainvälistä  talous-

järjestelmää  yhdistävänä  tai  hajottavana  tekijänä.  Diplomaattisen  ja  poliittisen  neo-

merkantilismin pystyy rinnastamaan toisiinsa samalla tavalla, kuin historiallisessa mer-

kantilismissa rinnastettiin pyrkimys valtaan ja pyrkimys vaurauteen (Schmiegelow  &

Schmiegelow 1975, 372-373).

Neomerkantilismia voidaan lähestyä myös valtion valta -teorialla (state power -theory).
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Valtion valta -teoriassa kansainvälisen kaupan rakenne riippuu niiden valtioiden intres-

seistä ja vallasta, jotka pyrkivät maksimoimaan kansallisten tavoitteiden saavuttamisen.

Valtioilla  nähdään olevan neljä  perusintressiä:  koota kansallista  varallisuutta,  sosiaa-

linen tasapaino,  poliittinen valta ja taloudellinen kasvu.  Valtion potentiaalinen talou-

dellinen valta pohjautuu valtion suhteelliseen kokoon ja taloudellisen kehityksen astee-

seen. Vastaavasti valtioiden potentiaalinen valta vaikuttaa kansainvälisen kaupan raken-

teeseen, siihen, muodostuuko järjestelmästä hegemoninen vai multipolaarinen (Krasner

1976,  317-318).  Kansainvälisen  talouden järjestelmään kuuluu pieniä  ja  isoja  kehit-

tyneitä  valtioita  sekä isoja,  epätasa-arvoisesti  kehittyneitä  valtioita.  Isojen

epätasa-arvoisten  valtioiden,  kuten  esimerkiksi  Kiinan,  potentiaalinen  taloudellinen

valta on jakautunut  epätasaisesti,  mikä johtaa helposti  suljettuun talousjärjestelmään.

Valtiot  pystyisivät  kasvattamaan  tulojaan  avoimen  talousjärjestelmän  avulla,  mutta

tulokset  olisivat  vaatimattomat.  Kuitenkin  suurempi  syy suljetun  järjestelmän säilyt-

tämisessä on se, että avoin järjestelmä saattaisi lisätä sosiaalista epävakautta vähemmän

kehittyneissä valtioissa.  Sosiaalisen epävakauden taustalla vaikuttaa vähemmän kehit-

tyneiden  valtioiden  poliittinen  haavoittuvuus.  Valtiot  eivät  hyväksy  avointa  talous-

järjestelmää, koska avoin järjestelmä tuo mukanaan enemmän vahingoittavia kuin tilan-

netta parantavia seuraamuksia (Krasner 1976, 321-322). 

Neomerkantilismissa keskeisessä roolissa valtion lisäksi ovat kansalliset valtion omis-

tuksessa olevat suuryritykset,  jotka toimivat  kansainvälisillä markkinoilla ja  pyrkivät

maksimoimaan valtion saaman hyödyn. Yritykset pystyvät tehokkaammin paikallista-

maan energiaresursseja ja lisäksi yhdistymään muiden yritysten kanssa, minkä seurauk-

sena yritysten  avulla valtiolla on paremmat mahdollisuudet edistää tavoitteitaan muun

muassa  energiaturvallisuuden  kohdalla  (Yeh  & Yu  2012,  325). Järjestelmän  perus-

piirteenä voidaan pitää valtion ja yritysten välistä suhdetta, jossa liiketoiminta ja hallinta

ovat tiiviisti  kytkeytyneet toisiinsa. Yrityksille myönnetään monopoliasema,  ja valtio

tukee monopoliaseman saaneita  yrityksiä muun muassa taloudellisilla  etuoikeuksilla.

Monopoliasemien luomisen ja niiden tukemisen kautta valtiot pyrkivät siihen, että vali-

tut yritykset tilittävät osan voitostaan  suoraan valtiolle vahvistaen näin valtion asemaa

kansainvälisessä  taloudessa.  Samalla  valtion  verotus  helpottuu. (Rankin  2011,  5-6;

McDermott 1999, 56, 63). Valtion myöntämiä taloudellisia etuja monopoliasemassa ole-

ville yrityksille ovat muun muassa lainat, joita ei tarvitse maksaa takaisin, lahjukset tai
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verohelpotukset. Vastaavasti yritysten saatua monopoliaseman ne pyrkivät rajoittamaan

teknologista  ja  tiedollista  leviämistä  muihin  yrityksiin.  Monopolijärjestelmä  mahdol-

listaa  myös  ulkomaisen  kilpailun  rajoittamisen  kotimaisilla  markkinoilla. Valtio  luo

esteitä  ja  rajoituksia  ulkomaisille yrityksille  hyödyntämällä  protektionistista talous-

politiikkaa turvatakseen oman taloutensa (McDermott 1999, 63).

Tässä tutkimuksessa valtiolliset yritykset ovat  epäolennaisia, koska yritykset ja niiden

toiminta on vahvasti sidottu valtion toimintaan. Kiinan antama kehitysapu on usein koh-

distettu Kiinan talouden  ja/tai energiaresurssien kannalta olennaisiin kohteisiin, jonka

seurauksena valtion yhtiöt tulevat paikalle ja toteuttavat luodut suunnitelmat tuomalla

investointeja alueelle.  Siten tässä työssä ei keskitytä analysoimaan Kiinan valtiollisia

yrityksiä erillisinä toimijoina.

Neomerkantilismissa  valtion  kontrolli  ja  ohjaus  luonnonvaroista on  kriittinen,  kun

tavoitteena on varmistaa kotimainen kehitys  ja  maksimoida ulkopoliittinen vaikutus-

valta.  Neomerkantilistinen  strategia  energiapolitiikan  kohdalla  yhdistää  taloudellisen

hyödyn poliittisiin tavoitteisiin muun muassa hyödyntämällä valtion omistamia tai val-

tion vaikutuksen alla olevia yrityksiä kasvattaakseen valtion valtaa kansainvälisessä jär-

jestelmässä.  Samalla  valtio  käyttää  hallintoa  apunaan  estääkseen  markkinoiden  pai-

nostuksen,  mikä saattaisi  haitata kriittisten  yritysten  kehittymistä.  Siten  valtio  pyrkii

saamaan haltuunsa etuoikeutetun pääsyn tarpeellisiin raaka-ainevaroihin, vähentämään

riippuvuuttaan  ulkomaisista  energiantuottajamaista  ja  varmistamaan  oman  energia-

turvallisuutensa ulkomaisten omistusten kautta (Ziegler 2010, 75 -76; Yeh & Yu 2012,

326-327). 

Neomerkantilismin ja siihen pohjautuvan taloudellisen strategian ongelmana on jatkuva

pyrkimys säilyttää ylijäämä. Kansainvälisessä järjestelmässä on mahdotonta, että kaikki

järjestelmässä mukana olevat valtiot pystyisivät ylläpitämään kaupan ylijäämää saman

aikaisesti.  Siten  neomerkantilismi  voi  toimia  osana  kansainvälistä  taloutta  vain,  jos

muut valtiot hyväksyvät sen toimintamuotona.  Hegemonisessa järjestelmässä tuo pää-

tösvalta  kuuluu hegemonisessa asemassa olevalle  valtiolle.  Siten  Yhdysvaltojen olisi

hyväksyttävä  ”jäännöstalouden”  asema  Kiinan  aseman  vahvistuessa  kansainvälisessä

järjestelmässä  ellei Kiina muuta talouspolitiikkaansa lähemmäksi  liberalistista talous-
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politiikkaa (Guerrieri & Padoan 1986, 33).

Energiadiplomatia on kytkeytynyt sekä materialistisiin että ideatiivisiin teorioihin. Tässä

tutkimuksessa  painopiste  energiadiplomatian  tarkastelussa  on  materialistinen,  minkä

seurauksena energiadiplomatia on liitetty osaksi materialistista viitekehystä.

2.1.2 Energiadiplomatia

Oystein Norengin mukaan energia on politisoitunut hyödyke, kriittinen taloudelliselle ja

sotilaalliselle vahvuudelle ja elintärkeä kansalliselle turvallisuudelle.  Siten energia, ja

varsinkin öljy, on liian tärkeä, jotta sen voisi jättää markkinavoimien armoille (Noreng

2002, 42; Ziegler 2006, 2).

Energiadiplomatialla ei ole selkeää määritelmää. Yleisellä tasolla puhuttaessa sillä tar-

koitetaan geopoliittista debattia koskien energiaresursseja  ja niille pääsemistä.  Diplo-

matialla pyritään  maksimoimaan kansalliset  energiatavoitteet  ja  niiden  toteutuminen.

Siten kustannus-hyöty -analyysi perustuu taloudellisen logiikan sijasta poliittisiin pyrki-

myksiin.  Energiadiplomatia tukee kahden-  tai  monenvälistä  yhteistyötä  energia-

markkinoilla. Energiadiplomatialla tarkoitetaan myös ulkopolitiikan strategista ja instru-

mentaalista käyttöä, jotta valtio kykenee turvaamaan energian saannin. Ensisijaisia toi-

mijoita ovat  valtiot  ja  valtiotoimijat.  Energiadiplomatia  kytkeytyy lisäksi  energia-  ja

kehityspolitiikkaan, kahdenväliseen kauppaan, sotilaalliseen apuun ja ulkopolitiikkaan

yleisellä tasolla (Goldthau 2010, 27-28). 

Energiadiplomatian taustalla vaikuttaa energian tarve ja kotimainen tuotanto, tuotannon

kasvattaminen, energian käyttö ja energiatehokkuus. Energiaturvallisuuden tavoitteena

on varmistaa riittävät,  luotettavat energiavarannot kohtuullisella hinnalla  ja keinoilla,

jotka eivät vaaranna suuria kansallisia arvoja ja tavoitteita. Näihin keinoihin sisältyvät

suvereniteetti ja normaalisti toimiva talous (Lai 2007, 520; Downs 2004, 22-23). Tradi-

tionaalisesti  ajateltuna  energiaturvallisuus  on  valtiokeskeinen,  vääristynyt  tarjonta-

puolelta,  keskittynyt  pääasiassa  öljyyn  ja  kaasuun  ja  näkee  omavaraisuuden

turvallisuutena (Downs 2004, 23). 

Energiadiplomatia  on  lisäksi valtiodiplomatiaa,  jossa  valtiot  antavat  kansallisille
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energiayhtiöille kilpailuedun tukemalla yhtiöitä valtion budjetista. Samalla valtiot pyrki-

vät  marginalisoimaan  yksityiset  kansainväliset  energiayhtiöt  lupaamalla  kohdemaille

ulkomaisia kehitysprojekteja (Lai 2007, 520;  Goldthau 2010,  25,  27-28).  Valtion  tuen

muoto vaihtelee riippuen siitä, onko maa kuluttajamaa vai tuottajamaa. Kuluttajamaan

kohdalla  valtio  pyrkii  saannin vahvistamiseen  energiasopimusten  solmimisen  kautta.

Tuottajamaiden kohdalla diplomatialla edistetään valtion tai  yritysten pääsyä markki-

noille tai energiareserveille (Goldthau 2010, 25, 27). 

Vaikka  energiadiplomatialla  on  usein  taloudellisia  etuja,  sillä  tähdätään  myös  muun

muassa kasvattamaan maan vaikutusvaltaa omien rajojen ulkopuolella  ja  tehostamaan

valtioiden välisiä suhteita.  Diplomatia saattaa  kuitenkin kiristää  kyseisiä  suhteita, jos

yksi  valtio  tiivistää  suhteitaan  öljyntuottajamaihin  heikentäen  samalla  muiden öljyn-

kuluttajamaiden asemaa (Chen 2008, 80; Lai 2007, 519).

Energiadiplomatialla  on  selkeät rajoitukset  koskien  energian  tarjontaa,  tuotantoa  ja

energiavaroihin pääsyä sekä saatujen energiavarojen turvaamista. Samalla diplomatialla

on negatiivisia vaikutuksia investointeihin ja markkinoiden läpinäkyvyyteen. Tähän vai-

kuttaa investointien korostunut poliittinen puoli sen sijaan, että investointipäätökset teh-

täisiin taloudellisin perustein. Siten energiadiplomatia ohjaa investointeja taloudellisesti

tehottomiin projekteihin, millä on negatiivisia vaikutuksia investointien jakautumiseen.

Samalla estetään markkinoiden ohjaama tuotannon ja tarjonnan kehitys. Lisäksi poliit-

tisesti  ohjatut  investoinnit  vähentävät  globaalien  öljymarkkinoiden  läpinäkyvyyttä

(Goldthau 2010, 43-44). Ongelma ei kuitenkaan ole uusi. Jo aikaisemmin markkinoilla

toimineet maat eivät ole luovuttaneet tietojaan tuotannon, tarjonnan ja kysynnän kehit-

tymisestä. Tämä on johtanut siihen, että öljyn markkinahinnat määräytyvät valistuneen

arvauksen,  eikä  niinkään  markkinoiden  mukaan.  Tämän  takia  globaalien  energia-

markkinoiden haasteena on vahvistaa mekanismeja, jotka edistävät markkinoiden läpi-

näkyvyyttä ja parantavat investointien jakautumista taloudellisin perustein.  Kuitenkin

yksittäisen kuluttajan kohdalla ensisijaista  on  turvata energian  saanti, minkä seurauk-

sena  poliittiset  tavoitteet  investointien  taustalla  ovat  ymmärrettäviä.  Kuitenkin  jos

monet  globaaleilla  markkinoilla  toimivista  toimijoista  harjoittaisivat  edellä  kuvattua

politiikkaa,  tämä  johtaisi tuotannon  ja  tarjonnan  välisen  kuilun  syntymiseen  inves-

tointien jakautuessa epätasaisesti (Goldthau 2010, 43-44).
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Kiinan energiadiplomatia

Energiadiplomatia on jossain määrin välttämätön poliittinen vaihtoehto Kiinalle. Kiinan

energiadiplomatia on hallituksen strategisten mietintöjen ja yritysten kaupallisten motii-

vien ohjaamaa. Nämä tekijät ovat kietoutuneet yhteen, mutta yritysten rooli  energia-

diplomatiaa ohjaavana tekijänä on vahvistunut  suhteessa hallituksen rooliin.  Samalla

Kiinan  jatkuvasti  kasvava  energiantarve  saattaa  radikalisoida  Kiinan  harjoittamaa

energiaturvallisuuspolitiikkaa ja siihen kuuluvan  energiadiplomatiaa.   (Goldthau 2010,

29-30; Downs 2004, 21). Kiinan energiadiplomatiaa voidaan lähestyä viidestä eri näkö-

kulmasta (Yao 2006, 180): 

1. Poliittisten  suhteiden  vahvistaminen energiantuottajamaiden  kanssa  joko kah-

denvälisesti tai monenvälisesti. 

2. Käytännöllisen  diplomaattisen tuen  tarjoaminen,  jotta  energiaresurssien tuonti

Kiinaan onnistuu meriteitse.

3. Estää kolmansien valtioiden diplomaattiset yritykset, joiden tavoitteena on kah-

denvälisten  suhteiden  luominen  energiantuottajamaiden  kanssa,  jos  ne  ovat

samaan aikaan vahingollisia Kiinalle.

4. Estää  diplomatian  avulla  vihamielisiä  valtioita  luomasta  energiantuontikieltoa

Kiinaa kohtaan.

5. Energiadiplomatian  kehittäminen  presidentillisellä diplomatialla,  alueellisella

diplomatialla, suurvaltadiplomatialla ja multilateraalisella diplomatialla.

Kiinan energiadiplomatia koostuu neomerkantilistisista elementeistä markkinalähtöisten

sijasta (Yao 2006, 197). Neomerkantilismia  näkyy Kiinan  tavoitteissa saada haltuunsa

ulkomaisia öljy- ja kaasuvarantoja. Kiina pyrkii toteuttamaan tämän kahta eri väylää pit-

kin: hankkimalla suurten kansallisten energiayhtiöiden kautta omistukseensa ulkomaisia

öljy- ja kaasukenttiä  sekä solmimalla  sopimuksia öljy- ja kaasuputkien rakentamisesta

naapurimaiden  kanssa varmistaakseen  öljyn  ja  kaasun  saannin  suoraan  ilman  meri-

reittien käyttöä. Kiina luo läheisempiä suhteita johtaviin öljyn ja kaasun viejiin hyödyn-

tämällä vierailuja ja taloudellista apua kaupan laajentamiseksi sekä voimistamalla soti-

laallisia kontakteja. Siten Kiina pyrkii varmistamaan energiaresurssien saannin kansain-

välisten  kriisien  aikana. Kaasuputkien  rakentaminen  Keski-Aasiaan  nähdään lisäksi
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geopoliittisena toimintana, sillä kaasuputki kahden maan välillä sitoo maat yhteen ja

rakentamalla kaasuputkien verkoston Keski-Aasiaan Kiinan geopoliittinen asema muut-

tuu Kiinalle edullisempaan suuntaan (Kreft 2006, 66; Downs 2004, 38; Daojiong 2005,

52).  Kiinan energiadiplomatia on mahdollista nähdä myös neokolonialistisena politiik-

kana, sillä energiavaroiltaan rikkaat, kehittyvät maat ovat yhä riippuvaisempia Kiinasta.

Suurempaan keskinäiseen riippuvuuteen Kiinan ja öljyntuottajamaiden välillä vaikuttaa

myös luodut taloudelliset suhteet, jotka perustuvat kaupankäyntiin ja investointien teke-

miseen. Näiden avulla Kiina pyrkii  estämään Kiinalle haitallisten muutosten ilmaan-

tumisen öljyntuottajamaiden energiapolitiikassa (Yeh  & Yu 2012, 325;  Downs 2004,

38).

Osana Kiinan energiadiplomatia ovat myös kansalliset tavoitteet, jotka eivät ole suoraan

kytköksissä energiaturvallisuuden varmistamiseen. Kiinan eliitti ja Kommunistinen puo-

lue  ovat  riippuvaisia  talouskasvusta valtajärjestelmää  legitimoivana  ja  sosiaalista  ja

poliittista  tasapainoa  ylläpitävänä  tekijänä.  Energiavarannoilla  Kiina  kykenee  yllä-

pitämään  Kommunistisen  puolueen  tarvitsemaa  talouskasvua (Goldthau  2010,  29).

Lisäksi hankkimalla  hallintaansa  öljy-  ja  kaasukenttiä  ulkomailta  ja  varmistamalla

energiaresurssien saannin myös pitkällä aikavälillä Kiinalle aukeaa tilaisuus muokata

öljyn ja kaasun hintoja tulevaisuudessa, varsinkin jos ja kun avomerellä olevat öljy-

esiintymät saadaan käyttöön. Tämä on tärkeää, sillä Kiina ei pysty täyttämään kasvavia

energiatarpeitaan  diplomatian  avulla. Samanaikaisesti Kiinan  harjoittama  energia-

diplomatia  on  muuttunut  koko  ajan  aggressiivisemmaksi,  kun  Kiinan  jahti  energia-

resurssien saamiseksi on  voimistunut vuodesta 1993, jolloin Kiinasta tuli ensimmäistä

kertaa öljyn nettotuoja (Taylor 2006, 942-943). 

Kiina  on  tullut  osaksi kansainvälistä energiakaupankäyntiä.  Globaalin  energia-

markkinoiden  rakenne  oli  kuitenkin jo  luotu  ja  ylläpidetty  länsimaisten  toimijoiden

taholta. Tämän seurauksena Kiina joutuu sopeutumaan länsimaiden luomiin sääntöihin,

jotka eivät sovi Kiinan omiin intresseihin. Samalla yhdysvaltalaisilla energiayhtiöillä on

historiallinen  etu  keskeisillä  tuotantoalueilla,  kuten  Persianlahdella.  Siten markkinat

eivät  kykene  tarjoamaan  Kiinalle  kaivattua  energiaturvallisuutta,  jolloin  Kiinan  tapa

toimia vaikuttaa oikeudenmukaiselta. Kiina keskittyykin hyödyttämään niitä resursseja,

jotka  ovat  vasta  avautuneet  ulkomaiselle  tutkinnalle  ja  investoinneille.  Kiina  myös

14



suosii maita, joissa Yhdysvaltain yritysten, hallituksen ja sotilaallisen läsnäolon mer-

kitys on vähäinen (Goldthau 2010, 29-30).

Kiina  tavoittelee neomerkantilistisen  energiadiplomatian  avulla  omistussuhteita  ulko-

mailla  oleviin  öljy-  ja  kaasukenttiin  kansallisten energiayhtiöiden  kautta.  Ominais-

piirteenä  Kiinan  energiadiplomatialle  ja  kansallisten  energiayhtiöiden  harjoittamalle

politiikalle on se, että kiinalaiset yritykset tuovat öljyn suoraan Kiinaan ilman, että myy-

vät  osan kansainvälisillä  markkinoilla,  kuten  monikansalliset  yritykset tekevät.  Siten

Kiinan energiayhtiöiden tulo kansainvälisille markkinoille voi nostaa öljyn hintaa Kii-

nan ulkomaisten omistusten ja harjoittaman  energiapolitiikan  myötä (Kreft 2006, 66;

Yeh & Yu 2012, 325). Yritykset ovat siirtämässä Kiinan energiadiplomatiaa yhä enem-

män yrityskeskeiseksi muun muassa neuvottelemalla suoraan kohdemaiden hallitusten,

valtion  omistamien  yritysten  tai  länsimaisten  yritysten  kanssa.  Yritykset  tarvitsevat

tietynasteisen vapauden toimiakseen tehokkaasti,  mutta yritykset silti  toteuttavat  hal-

linnon määräämää politiikkaa, vaikka investointipäätökset olisivatkin vahvemmin talou-

dellisiin realiteetteihin perustuvia. Yritysten roolin ja valitun taktiikan taustalla vaikut-

taa Kiinan tavoite saada käyttöönsä ulkomaisia energiaresursseja pitkäkestoisilla sopi-

muksilla  sekä  hankkimalla merentakaisia  etuuksia  energiateollisuudelle  (Yeh  &  Yu

2012, 342; Taylor 2006, 942). Kiinalaisten yritysten toiminnan taustalla vaikuttaa lisäksi

Kiinan öljy- ja kaasusektorin uudelleen järjestyminen vuonna 1998,  mikä motivoi yri-

tyksiä maksimoimaan kaupalliset intressinsä, parantamaan toimintaansa ja laajentamaan

yritystoimintaansa. Yritykset toteuttivat laajentumisen kasvattamalla toimintaansa ulko-

mailla,  vaikka se tarkoitti  toimimista poliittisesti  ja teknologisesti  hankalilla alueilla,

kuten Sudanissa ja Iranissa. Energiayhtiöt käyttivät samalla hyväkseen hallituksen anta-

maa tukea ja kasvattivat päätäntävaltaansa Kiinan energiadiplomatian suunnan määrit-

tämisessä (Goldthau 2010, 30).

Kiina on solminut  kahdenvälisiä  suhteita  kriittiseksi  koetuttujen valtioiden kanssa ja

solminut vastaavasti monenkeskisiä suhteita maiden kanssa, joiden asema ei ole Kii-

nalle  yhtä  tärkeä.  Priorisoinnilla  Kiina  on  onnistunut  luomaan  vankkoja  suhteita

itselleen tärkeisiin kehittyviin maihin (Ziegler 2006, 7; Zweig & Jianhai 2005, 27, 28).

Samalla  Kiinan tavoitteena on  luoda suhteita  maihin,  jotka Länsi  näkee vaarallisina,

jotka rikkovat länsimaisia arvoja, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia, ja jotka toimivat
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uhkaavasti. Toiminnallaan Kiina hankaloittaa kansainvälisiä suhteita ja haastaa Yhdys-

valtain  hegemonisen  aseman.  Kiina  on  esimerkiksi  investoinut Sudanin  öljykenttiin

huolimatta siitä, että maahan on kohdistettu sanktioita Lännen toimesta (Ziegler 2006,

7;  Kreft  2006,  68;  Zweig  & Jianhai 2005,  32).  Tämänkaltaisen  politiikan  harjoitta-

misella  on  ollut  negatiivisia  vaikutuksia  Kiinan  asemaan  kansainvälisessä  järjestel-

mässä,  minkä  seurauksena  Kiina  on  muuttanut  osittain poliittista  suhtautumistaan

Lännen vieroksumiin maihin (Goldthau 2010, 37).

Kiina on lähentänyt suhteitaan maihin, jotka ovat tärkeitä Yhdysvalloille,  esimerkiksi

solmimalla kaupalliset suhteet Kanadan ja Australian kanssa.  Australia on  esimerkiksi

Yhdysvaltain tärkein liittolainen Aasian ja  Tyynenmeren  alueella.  Kiina on lähentänyt

suhteitaan  myös  Lähi-Idän maihin,  mikä on haastanut Yhdysvaltain aseman alueella.

Kiinan  toimet  ovat  vaikeuttaneet  Yhdysvaltain  jo  ennestään  vaikeita  suhteita  alueen

maiden kanssa. Kiina on samalla heikentänyt Euroopan kokemaan turvallisuuteen muun

muassa solmimalla suhteet Iraniin.  Kiina on myös vahvistanut suhteitaan Venäjän ja

Keski-Aasian maiden kanssa. Toiminnallaan Kiina on astunut Yhdysvaltain varpaille, ja

Kiinan harjoittama politiikka voikin johtaa välien kiristymiseen (Zweig & Jianhai 2005,

27, 30-31;  Kreft  2006, 68). Kiina pyrkii  myös vahvistamaan koalitiota Yhdysvaltain

hegemonista asemaa vastaan samanmielisten öljyntuottajamaiden kanssa. Kiinan ollessa

pysyvä jäsen YK:n Turvallisuusneuvostossa Kiina kykenee edesauttamaan öljyntuottaja-

maita  saavuttamaan tavoitteensa YK:ssa vastineeksi  energiaturvallisuutensa varmista-

misesta (Downs 2004, 38). 

Kiinan  energiadiplomatiaa  voidaan  lähestyä myös  rauhallinen  nousu -teorian  kautta.

Kiinan  riippuvuus  ulkopuolisista  energiaresursseista  voi  hillitä  Kiinan  toimintaa

kansainvälisessä yhteisössä. Kiinan hallinto on toiminut vähentääkseen muiden maiden

pelkoja Kiinan taloudellisesta ja poliittisesta noususta.  Tämä on heijastunut myös Kii-

nan  energiadiplomatiaan.  Kiina  haluaa  markkinoida  itseään  vastuuntuntoisena  suur-

valtana,  joka  tavoittelee  rauhaa,  vaurautta  ja  tasapainoa  koko  maailmaan.  Kiina  on

tehnyt yhteistyötä kilpailun ohella valtioiden kanssa, jotka ovat jossain määrin riippu-

vaisia tuontiöljystä, kuten Yhdysvallat ja Intia. Toisaalta Kiina silti kilpailee niiden val-

tioiden kanssa, jotka ovat suuressa määrin riippuvaisia tuontiöljystä, kuten Japani. Kiina

on pyrkinyt löytämään rauhanomaisen ratkaisun naapurimaidensa konfliktiin energiasta
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ja  muuttamaan  sen  yhteistyöksi  valtioiden  välillä.  Samalla  Kiinan  energiatarve  voi

integroida  Kiinan  entistä  tiiviimmin  osaksi  kansainvälistä  järjestelmää Kiinan tavoi-

tellessa  status  quo  -asemaa kansainvälisessä yhteisössä (Downs 2004, 21;  Lai  2007,

529, 534).

Kansainvälisen yhteistyön kannalta katsottuna keskeisenä tavoitteena pitäisi olla Kiinan

energiankäytön tehostaminen. Siten voitaisiin välttää Kiinaan liittyvää pelkoa siitä, että

Kiinan eksponentiaalisesti kasvava energian tarve vaarantaisi muiden maiden mahdol-

lisuudet  saada  energiaresursseja  tulevaisuudessa.  Samalla  olisi mahdollista  vahvistaa

Kiinan ja muun maailman keskinäistä riippuvuutta. Keskinäisen riippuvuuden vahvista-

minen mahdollistaa  kuitenkin diplomaattisten kiistojen syntymisen Kiinan ja suurten

teollistuneiden maiden välille (Daojiong 2005, 53, 54).

Energiadiplomatiassa  on  myös  ideatiiviseen  ulkopolitiikkaan  kuuluvia  elementtejä,

mutta materialistiset painotukset ovat Kiinan kohdalla  tässä tutkimuksessa vahvempia.

Siten energiadiplomatia sijoittuu materialististen teorioiden alle.

2.2 Ideatiiviset teoriat

Ideatiivisessa ulkopolitiikassa ideoiden nähdään integroituneen osaksi poliittista keskus-

telua  ja  sisältyvät  tätä  kautta  julkiseen  politiikkaan  (Choo  2009,  390).  Siten  valtiot

korostavat politiikassaan esimerkiksi oman ideologisen rakenteen edistämistä globaa-

lilla tasolla. Samalla valtiot eivät hyödynnä voimapoliittisia tekijöitä ulkopolitiikassaan,

vaan suhteita  muihin  valtioihin ylläpidetään esimerkiksi  diplomatialla.  Myös ideatii-

visten  teorioiden  kohdalla  on  mahdollista,  että  valtio  puuttuu  toisen  valtion  sisä-

politiikkaan, mutta ero materialistisiin teorioihin on siinä, että ideatiivisissa teorioissa

vaikutetaan omien ideoiden ja järjestelmien levittämisen kautta  suoran vaikuttamisen

sijasta.  Sama mekanismi on havaittavissa myös globaalilla tasolla.  Ideatiiviset näkö-

kulmat  voidaan haastaa  valta-ajatteluun ja  hegemonisen  aseman tavoittelua  tukevien

teorioiden kautta (Mearsheimer 2006).
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2.2.1 Pehmeä valta

Pehmeän vallan (soft power) käsite on Joseph S. Nyen luoma (Kivimäki 2013, 2). Kes-

keistä pehmeän vallan käsitteessä on sen yksinkertaisuus: se ei pohjaudu palkintoihin tai

rangaistuksiin,  vaan  valtio  vaikuttaa  toiseen  valtioon  pidettävyyden  kautta.  Pehmeä

valta  pohjautuukin valtion  kykyyn  muokata  toisen  valtion  preferenssejä  (Kivimäki

2013, 2; Nye 2004, 5). Pehmeä valta ei ole sama asia kuin vaikutusvalta, vaikka molem-

milla vallan muodoilla on yhteneviä piirteitä. Pehmeän vallan vaikutusvallasta erottaa

vaikutusvallan suhde kovaan valtaan.  Vaikutusvalta  voi  nojata  kovaan valtaan muun

muassa hyödyntämällä uhkia tai sanktioita (Nye 2004, 6).

Pehmeä ja kova valta ovat  kytkeytyneet toisiinsa, sillä molempien käytön taustalla on

halu vaikuttaa toisten valtioiden käyttäytymiseen. Pehmeässä vallassa kuitenkin koros-

tetaan yhteistyötä pakon sijasta. Huolimatta siitä, että pehmeä ja kova valta ovat kytkey-

tyneet toisiinsa, pehmeä valta ei ole riippuvainen kovasta vallasta (Nye 2004, 5, 7,  9).

Kuitenkin joissain tilanteissa samat valtaresurssit voivat vaikuttaa valtion vallankäytön

kaikkiin muotoihin. Tällaisissa tilanteissa esimerkiksi  valtion  taloudellinen ja sotilaal-

linen heikentyminen johtaa kovan vallan resurssien heikentymisen ohella myös valtion

kykyyn vaikuttaa toisiin valtioihin ja muokata kansainvälistä agendaa. Samalla valtion

viehätysvoima toisten valtioiden silmissä pienenee (Nye 2004, 9).

Pehmeän vallan katsotaan kuuluvan demokraattiseen valtioon ja valtion arkiseen vallan

käyttöön.  Demokraattinen  valtio  turvautuu  vallankäytössään  houkutteluun  ja  viehty-

mykseen, jotka nähdään pehmeän vallan ytimenä. Kovasta vallasta poiketen valtioiden

ja hallitusten on välillä vaikea kontrolloida pehmeää valtaa, mutta tämä ei kuitenkaan

heikennä pehmeän vallan merkitystä ja tärkeyttä (Nye 2004, 6, 8). Demokraattisesta val-

tiosta poiketen autoritaarinen valtio turvautuu pehmeän vallan sijasta kovaan valtaan

hyödyntäen pakkokeinoja ja käskyjä (Nye 2004, 5). 

Pehmeällä  vallalla  on  kolme  resurssia:  kulttuuri,  poliittiset  arvot  ja  ulkopolitiikka.

Kulttuurisilla  resursseilla  tarkoitetaan  esimerkiksi  paikkoja,  jotka  ovat  viehättäviä

muille. Poliittisilla arvoilla tarkoitetaan arvoja, joiden pohjalta valtio elää kotonaan ja

ulkomailla.  Ulkopolitiikalla tarkoitetaan valtion toimia,  jotka näyttäytyvät legitiiminä

muille, ja joista valtio saa moraalista käskyvaltaa (Nye 2004, 11). Kun valtion kulttuuri

18



sisältää universaaleja arvoja ja sen politiikka edistää kyseisiä arvoja ja intressejä, jotka

myös toiset valtiot jakavat, valtio kasvattaa mahdollisuuttaan saavuttaa tavoiteltu loppu-

tulos. Lopputuloksen saavuttaminen pohjautuu viehätyksen ja vastuun väliseen suhtee-

seen, jonka valtio luo omalla toiminnallaan.  Kulttuurisia pehmeän vallan muotoja on

mahdollista siirtää myös henkilökohtaisilla kontakteilla, vierailuilla ja vaihdoilla, kuten

esimerkiksi opiskelijavaihdoilla (Nye 2004,  11,  13).  Kuitenkaan pehmeän vallan koh-

dalla kulttuurilla ei yksinkertaisesti tarkoiteta vain populaarikulttuuria ja sen viehätys-

voimaa.  Puhuttaessa populaarikulttuurin suhteesta pehmeään valtaan sekoitetaan peh-

meän vallan luoma käyttäytyminen kulttuurisiin resursseihin, jotka auttavat tuottamaan

pehmeää valtaa. Kulttuuriset resurssit eivät ole sama asia kuin pehmeä valta, mutta kult-

tuuriset resurssit auttavat pehmeän vallan tuottamisessa (Nye 2004, 11). 

Kansainvälisessä politiikassa pehmeää valtaa tuottaa esimerkiksi arvot, kulttuuri, valtion

sisäiset toimintamallit, harjoitettu politiikka ja toimiminen muiden toimijoiden kanssa.

Valtion  kulttuurin  ja  ideologian  ollessa  houkuttelevia  muut  valtiot  seuraavat  vapaa-

ehtoisemmin. Jos valtiolla on lisäksi kyky muokata kansainvälisiä sääntöjä, jotka muo-

dostuvat valtioiden intresseistä ja tavoitteista,  valtion toiminta näyttäytyy muille val-

tioille legitiiminä (Nye 2004, 8, 10-11). Samalla kansainväliset instituutiot voivat elvyt-

tää valtion pehmeää valtaa, kuten esimerkiksi Yhdysvallat ja Kansainvälinen Valuutta-

rahasto (IMF), Maailman Kauppajärjestö (WTO) ja Yhdistyneet Kansakunnat (YK). Jos

valtio hyödyntää instituutioita ja noudattaa luotuja sääntöjä, jotka rohkaisevat muita val-

tioita kanavoimaan tai rajoittamaan toimintaansa, valtion ei tarvitse turvautua palkin-

toihin tai rangaistuksiin (Nye 2004, 10-11). 

Yksi pehmeän vallan lähde on maan hallituksen harjoittama politiikka sekä kotona että

ulkomailla. Tämän vuoksi valtion ei kannata  aliarvioida ulkopolitiikan vaikutusta val-

tion pehmeään valtaan. Valtion harjoittaman politiikan ollessa tekopyhää, ylimielistä tai

erimielistä  muiden toimijoiden kanssa  tai  perustuessaan ainoastaan  kapeaan lähesty-

miseen  kotimaisissa  intresseissä  valtio  on  aliarvioinut pehmeän  vallan  merkityksen

(Nye 2004, 14). Valtion onnistunut politiikka koostuu vastaavasti seuraavista tekijöistä:

demokraattisesta  järjestelmästä kotona,  kansainvälisiin  instituutioihin kuulumisesta ja

toimimisesta  yhdessä  muiden  valtioiden  kanssa  sekä rauhan  ja  ihmisoikeuksien

edistämisestä  osana  harjoitettua  ulkopolitiikkaa.  Nämä  politiikkamuodot  ja  niiden
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toteutuminen vaikuttavat voimakkaasti toisten valtioiden preferensseihin. On kuitenkin

huomioitava, että pehmeä valta ei kuulu samalla tavalla valtiolle kuin kova valta (Nye

2004, 14). Suurvalta houkutteleekin muut valtiot seuraamaan omia ideoitaan, politiikan

muotojaan sekä kulttuuriaan ja omaksumaan ne osaksi omaa ideologista rakennettaan.

Samalla  suurvalta  pyrkii vaikuttamaan  muiden  valtioiden  kansainväliseen

päätöksentekoon niin, että tehdyt päätökset ovat suurvallalle edullisia.  Siten  suurvalta

kykenee vaikuttamaan muiden valtioiden sisäpolitiikkaan ja muokkaamaan sitä itselleen

edulliseen suuntaan (Kivimäki 2013, 3-4). 

Pehmeän vallan rajoituksina voidaan pitää sen vaikuttavuuden ja olemassa olon sidon-

naisuutta sen tulkkeihin ja vastaanottajiin. Pehmeä valta luo yleisen reaktion eikä hel-

posti havainnoitavaa toimintaa kuten kova valta tuottaa. On kuitenkin mahdollista, että

pehmeällä  vallalla  voidaan  sen  rajoituksista  huolimatta  saavuttaa  valtion  asettamat

tavoitteet (Nye 2004, 16).

Klassinen pehmeän vallan  määrittely soveltuu  Yhdysvaltain harjoittamaan pehmeään

valtaan. Yhdysvallat pyrkii pehmeän vallan kautta turvaamaan omat intressinsä ideo-

logisten keinojen  kautta. Samalla Yhdysvallat hyödyntää pehmeää valtaa edistääkseen

omia globaaleja normejaan ja tulkintojaan maailmasta. Yhdysvaltain kannalta on olen-

naista  amerikkalaisen  vapauden  käsitteen  levittäminen muiden valtioiden  normiksi.

Lisäksi Yhdysvallat pyrkii rakentamaan omia näkemyksiään puoltavien valtioiden ryh-

män. Näiden pehmeän vallan muotojen ja niiden käyttämisen kautta Yhdysvallat pystyy

takaamaan turvallisuutensa  ja  johtoasemansa.  Kuitenkin  on  mahdollista,  että  Yhdys-

valtain suosima pehmeän vallan muodot eivät enää ole toimivia tai pysty varmistamaan

Yhdysvaltain turvallisuutta jatkossa (Kivimäki 2013, 4-5).

Kiinan pehmeä valta

Kiinan pehmeä valta eroaa klassisesta pehmeästä vallasta. Kiinalla ei ole Yhdysvaltain

kaltaista hegemoniatavoitetta,  joten sillä ei ole tarvetta samanlaiseen pehmeän vallan

käyttöön (Kivimäki 2013, 6; Wang & Lu 2008, 428-429). Kiinan pehmeä valta koostuu

kaikesta muusta paitsi  sotilaallisesta vallasta ja turvallisuuspolitiikasta,  kuten  esimer-

kiksi pop-kulttuurista, julkisesta diplomatiasta, taloudesta kuten taloudellisesta avusta ja

investoinneista ja diplomatiasta, johon kuuluu osallistuminen multilateraalisiin organi-
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saatioihin (Kurlantzick 2007, 6). Nämä pehmeän vallan muodot nähdään palkintoina ja

rangaistuksina Nyen luomassa pehmeän vallan käsitteessä. Kiina voi uhata muita maita,

jos maat eivät auta Kiinaa tavoitteiden saavuttamisessa ja tarjota palkintoja maille, jotka

auttavat. Kiinan pehmeää valtaa voisikin kuvata 'leijonan viehätysvoimana' (Nye 2004,

5-6; Kurlantzick 2007, 6).

Kiina  edistää kiinalaisen mallin ja Pekingin konsensuksen levittämistä omien rajojen

ulkopuolelle  houkutellakseen  toisia  kehittyviä  maita  omaksumaa  omia  taloudellisia

ideoitaan.  Pekingin  konsensuksella  kiinalaisessa  yhteydessä  tarkoitetaan  tasapainon,

kehityksen ja  reformien kokonaisuutta,  jossa reformit  tulevat  vasta  viimeisenä.  Tätä

käytösmallia on tulkittu osana Kiinan hegemonista projektia,  mutta  tosiasiassa  Kiina

haluaa tarjota vaihtoehdon kehittyville maille. Siten taloudellisten mallien levittäminen

on Kiinan ja muiden kehittyvien maiden pehmeän vallan lähtökohta (Kivimäki 2013, 6;

Wang & Lu 2008, 428-429).

Kiinan  tavoitteena ei ole oman ideologian siirtäminen muihin maihin pehmeän vallan

avulla. Kiinan suhteet muihin maihin perustuvat tasa-arvolle ja yhteisille intresseille sen

sijaan, että Kiina yrittäisi siirtää omia ideologioitaan ja kansallista hallintomalliaan toi-

siin maihin (Kivimäki 2013, 7).  ”Kiinalainen unelma” -käsite, jota on tulkittu hege-

monisesti,  voidaan tulkita myös kotimaisena käsitteenä, joka pyrkii kiinalaisten tavoit-

teiden hyväksymiseen kansainvälisessä yhteisössä. Kiinalaisen mallin tai unelman edis-

täminen kansainvälisesti on vain toissijainen tavoite  (Kivimäki 2013,  6,  8).  Kiina  kui-

tenkin  hyödyntää pehmeän vallan keinoja myös kovien tavoitteiden saavuttamisessa.

Kiinassa nähdään, että autoritaarinen hallinto saa enemmän irti pehmeästä vallasta kuin

demokraattinen, sillä autoritaarinen hallinto pystyy paremmin hallinnoimaan ja koordi-

noimaan pehmeän vallan strategioita ja niiden käyttöä (Kurlantzick 2007, 7).

Keskustelu  Kiinan  pehmeästä vallasta muodostuu kahdesta eri näkökulmasta: pehmeä

valta kansallisena kehitysstrategiana, jolla tarkoitetaan institutionaalisia reformeja talou-

dellisen kehityksen luomisessa ja ylläpitämisessä  sekä pehmeä valta ulkopolitiikkana,

jolla tarkoitetaan ulkopolitiikkaa yhdistettynä Kiinan nousuun. Samalla voidaan erottaa

kaksi diplomaattista strategiaa Kiinan pehmeässä vallassa, joista toinen pyrkii selviyty-

mään Yhdysvaltain pehmeän vallan strategiasta ja toinen tähtää Kiinan nousuun glo-
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baalina  valtana  (Cho  & Jeong  2008,  458,  460).  Kiina  ei  pysty  haastamaan  suoraan

Yhdysvaltain kovaa valtaa, joten Kiina omaksuu pehmeän vallan diplomaattiseksi stra-

tegiaksi, sillä on mahdollista, että Kiina pystyy heikentämään Yhdysvaltain pehmeää

valtaa ajan kuluessa (Kurlantzick 2007, 39).

Kiinan  pehmeää  valtaa  lähestytään myös  kiinalaisen  kehitysmallin  ja ulkopolitiikan

näkökulmista,  jotka keskittyvät rauhallisen nousun ja rauhallisen kehityksen teorioihin

(Cho  &  Jeong 2008,  461).  Kiinalaisella  kehitysmallilla  tarkoitetaan  taloudellisen

kehitysmallin lisäksi mallia, joka ulottuu poliittiseen järjestelmään ja sosiaaliseen raken-

teeseen  asti  muokaten niistä  uuden  version.  Kiinalainen  kehitysmalli  kiinnostaa

Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa niissä maissa, jotka pyrkivät talous-

kasvun ylläpitämiseen,  mutta eivät ole  valmiita muuttamaan poliittisia järjestelmiään

demokraattisempaan suuntaan.  Kiinan ulkopolitiikan pehmeä puoli  korostuu alueelli-

sessa politiikassa muita Aasian maita kohtaan. Rauhallisen nousun ja rauhallisen kehi-

tyksen teorioilla viitataan Kiinan diplomaattiseen strategiaan, jonka avulla Kiina pyrkii

vähentämään Kiinan nousua kohtaan tunnettua pelkoa (Cho & Jeong 2008, 465-467). 

Kiina käyttää kulttuurisia ja diplomaattisia keinoja, kun tavoitteena on hyödyntää peh-

meää valtaa tavoitteiden saavuttamisessa. Kasvava talous mahdollistaa kulttuuristen kei-

nojen käytön, mutta välineet eivät ole riippuvaisia kaupasta, investoinneista tai talous-

kasvusta ylipäänsä (Kurlantzick 2007, 61).  Kiina on sitonut kulttuurinsa edistämisen

osaksi julkista diplomatiaansa. Julkinen diplomatia määritellään seuraavasti: hallituksen

toimet vaikuttaa toisten maiden yleiseen mielipiteeseen Kiinasta.  Vaikuttaessaan ylei-

seen  mielipiteeseen  ulkomailla  Kiina  voi  tehokkaasti  edistää  kansallisia  intressejään

(Kurlantzick 2007, 61).  Tavoitteena on ollut osana julkista diplomatiaa lisätä kulttuu-

rista vaihtoa muiden kehitysmaiden ja kehittyvien maiden kanssa. Tätä helpottaakseen

Kiina on luonut epävirallisen tapaamisten verkostoa, joka on tarkoitettu tuomaan yhteen

eri  maiden  mielipidejohtajat. Kiina  panostaa  diplomatiassaan nuoriin,  jotka  puhuvat

englantia ja eri maiden paikallisia kieliä. Samalla Kiina on myös lähettänyt vanhempia

virkamiehiä  kehitysmaihin  ja  kehittyviin  maihin,  joissa on  arvosteltu  Yhdysvaltoja

kehittyvän  maailman  unohtamisesta  ja  keskittymisestä  Lähi-Itään.  Kiina  on  viime

vuosina  vahvistanut suhteitaan etnisiin organisaatioihin eri puolilla maailmaa.  Näiden

avulla Kiina pyrkii korostamaan rooliaan potentiaalisena kumppanina investointien ja
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kaupan osalta ja asemaansa kehittyvän maailman johtajana (Kurlantzick 2007, 64-69).

Talouskasvun myötä pelko Kiinan sotilaallisesta voimasta on muuttunut peloksi talou-

dellisesta voimasta. Tämän vuoksi Kiina on pyrkinyt todistamaan, että kasvava talous

hyödyttää myös muita maita Kiinan kuluttaessa enemmän muiden maiden tuotteita ja

luomalla  ”win-win”'  -taloussuhteita.  Kiina  ei  pysty  vielä  haastamaan  Yhdysvaltoja,

Eurooppaa tai  Japania  kehitysmaihin  ja  kehittyviin  maihin  suuntautuvissa investoin-

neissa, mutta pyrkii edistämään ideaa siitä, että Kiinasta tulee lopulta suurin investoija

kehittyvään maailmaan.  Tämän vuoksi  taloudelliset  toimet  ovat  osa  pehmeän vallan

diplomaattista strategiaa (Kurlantzick 2007, 87).

Taloudellisessa  diplomatiassa  kiinalaiset  virkamiehet  tarjoavat  usein  kauppaa,  inves-

tointeja  ja  turismia  kehittyvälle  maailmalle.  Kiina  rohkaisee  yrityksiä  investoimaan

ulkomaille, mikä oli osa  maan 5-vuotissuunnitelmaa vuosina 2001-2005, jolloin käy-

tettiin ”Go out” ja ”Go Global”  -politiikkaa.  Kiina auttaa ulkomaille investoivia yri-

tyksiä  muun  muassa  pehmeillä  lainaeduilla  ja  rahoituksen  matalalla  korolla. Yritys-

kulttuuri  on lisäksi  usein  vapaa  lainsäädännöstä,  mikä  helpottaa  kiinalaisia  yrityksiä

investoimaan maihin, joiden yrityskulttuuri on samankaltainen (Kurlantzick 2007, 88,

89). Kiina ottaa ulkomaille suuntautuviin matkoihin mukaan virkamiesten lisäksi yritys-

delegaatioita, jotta kehittyvän maailman yritysihmiset voivat solmia sopimuksia paikan

päällä ilman, että tarvitsee huolehtia lainsäädännöstä kuten Yhdysvaltain kanssa. Kiina

kannustaa  yrityksiään  investoimaan  erityisesti  energiateollisuuteen  oman  energia-

tarpeensa seurauksena (Kurlantzick 2007, 89-91).

Pehmeän vallan taloudelliseen strategiaan kuuluu lisäksi teknologian jakaminen kehit-

tyvien maiden kanssa. Vaikka kiinalainen teknologia on jäljessä verrattuna esimerkiksi

Yhdysvaltain ja Japanin teknologiaan, köyhimmät kehitysmaat uskovat Kiinan olevan

valmis jakamaan tietotaitoaan toisin kuin Yhdysvallat tai Japani. Samalla Kiinan yritys-

rakenne on kehittyvästä maailmasta,  jolloin muut kehittyvän maailman maat kokevat

sen  sopivan  paremmin  oman maansa  tarpeisiin  (Kurlantzick  2007,  92). Kiina  myös

lieventää kehitysmaiden  ja  kehittyvien  maiden  pelkoja  Kiinan  talouskasvusta

solmimalla  vapaakauppasopimuksia  kyseisten  maiden  kanssa.  Kiina  ei  sisällytä

sopimuksiin  ehtoja  hallintomuodosta,  ympäristöasioista  tai  työläisten  oloista,  mikä
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tekee Kiinasta houkuttelevamman sopimuskumppanin kuin Lännestä (Kurlantzick 2007,

92, 96). 

Pehmeän  vallan  taloudelliseen  puoleen  liittyy  myös  kehitysapu.  Kiina  määrittää

avustusohjelmansa suurlähettiläiden epävirallisissa tapaamisissa Pekingissä. Vaikka Kii-

na luo avustusohjelmia muille maille, sen resurssit niiden toteuttamiseen eivät ole samat

kuin länsimailla. Tämän seurauksena Kiina ei toteuta kaikkia suunnittelemiaan avustus-

ohjelmia.  Apu  kanavoituu  usein  kiinalaisten  yritysten  kautta,  ja  toteutetut  avustus-

ohjelmat hyödyttävät usein Kiinaa itseään esimerkiksi teiden rakentamisella. Avun taus-

talla vaikuttaa toive poliittisesti myönteisen ilmapiirin luomisesta, mikä mahdollistaisi

Kiinan  vaikutusvallan  kasvun alueella  ja  heikentäisi  samalla  Yhdysvaltain  vaikutus-

valtaa.  Tätä  kautta  Kiina  pyrkii  hyödyntämään  pehmeän  vallan  taloudellista  puolta

omien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen (Kurlantzick 2007, 97, 102).

Pehmeälle vallalle on tärkeintä hyvän kuvan luominen itsestään toimivan taloudellisen

yhteistyön saavuttamiseksi.  Kiinalla ei  ole  tarkoituksena muodostaa liittoumaa muita

valtioita vastaan rauhallisen nousun kautta (Kivimäki 2013, 8). Kiina kohdensi pehmeän

valtansa aluksi paikallisesti  Etelä-Aasiaan ennen sen viemistä Afrikkaan, Latinalaiseen

Amerikkaan ja Lähi-Itään. Etelä-Aasia näyttäytyy mahdollisuutensa samalla, kun Kiina

kasvattaa  voimiaan kansainvälisenä  valtana.  Kiinalla  on  suuri  vaikutus Etelä-Aasian

maiden tapahtumiin ja on samanaikaisesti pystynyt vähentämään Yhdysvaltain liittolais-

suhteita  alueella.  Etelä-Aasian  oltua  pehmeän  vallan  ensimmäinen  kohde  se  toimii

hyvänä havainnointikohteena sille, kuinka Kiina toimii vaikutusvallan kasvaessa alueel-

lisesti (Kurlantzick 2007, 10-11).

Kiinan saavutukset  pehmeän vallan avulla ovat  suuret.  Kiina on  onnistunut hyödyn-

tämään pehmeää valtaa  tavoitteidensa saavuttamisessa. Etelä-Aasiassa Kiina nähdään

rakentavana  toimijana  ja  mahdollisesti  alueellisena  valtana.  Pehmeä  valta  on  myös

levinnyt Etelä-Aasian ulkopuolelle, ja harva johtaja Yhdysvalloissa ja Japanissa kyke-

nee enää kiistämään Kiinan  nousua. Etelä-Aasian ulkopuolella  Kiina  pehmeän vallan

strategia on onnistunut Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa ihmisillä on enem-

män  positiivisia  mielikuvia  Kiinasta  kuin  Yhdysvalloista  (Kurlantzick  2007,  8-10).

Venezuelassa Kiina  on  onnistunut  suuntaamaan öljyntuotannon omiin  tarpeisiinsa  ja
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kauemmaksi Yhdysvaltojen tarpeista. Uzbekistanin johtaja Islam Karimov on poistanut

yhdysvaltalaiset joukot maastaa. Lisäksi maat Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja

Aasiassa ovat katkaisseet epäviralliset  suhteensa Taiwaniin (Kurlantzick 2007, 8-10).

Samalla on ollut havaittavissa, että Yhdysvaltain pehmeä valta on taittumassa samaan

aikaan, kun Kiinan pehmeä valta edistää maan tavoitteiden saavuttamista (Kurlantzick

2007, 10).

Kiinan pehmeästä vallasta voidaan löytää kolme tekijää, jotka estävät sitä toimimasta

tehokkaasti: epätasapaino pehmeän vallan resursseissa, legitiimisyyshuolet liittyen har-

joitettuun diplomatiaan ja yhtenäisen agendan puuttuminen (Gill  & Huang 2006, 26).

Kiinalla on kulttuurisesti katsottuna suuret pehmeän vallan resurssit, mutta kulttuuristen

tuotteiden markkinointi  ei  toteudu samalla  tavalla kuin  lännessä. Taustalla  vaikuttaa

Kiinan poliittinen järjestelmä, joka estää ilmaisun vapauden ja ideoiden vapaan vaihdon.

Samalla Pekingin konsensuksessa on ongelmia. Kiina eroaa teollistuneista länsimaisista

demokratioista  siinä,  että  talouskasvu  on  nostanut  elintasoa,  mutta  muilla  tärkeillä

kehitysalueilla ei ole tapahtunut muutosta, ja tuloerot ovat suuret. Samanaikaisesti muun

muassa korruption kasvu vaarantaa Kommunistisen puolueen asemaa. Nämä tekijät nos-

tavat esiin kysymyksiä Pekingin konsensuksen pitkäjänteisyydestä ja pitkän ajan veto-

voimaisuudesta (Gill & Huang 2006, 27,28). 

Kiinan harjoittamassa diplomatiassa on legitiimisyysongelmia. Maassa ei ole toteutettu

merkittäviä poliittisia uudistuksia, ja samanaikaisesti Kiina on luonut suhteita Lännen

karttamiin maihin, kuten Sudaniin, joille Länsi on asettanut muun muassa taloudellisia

sanktioita. Kiinan tulisi sitoutua kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jottei heiken-

täisi omaa kansainvälistä asemaansa. Kiinalla on pyrkimys päästä moraalisesti Yhdys-

valtojen  yläpuolelle  nyt,  kun Yhdysvaltain  asema on  heikentynyt. Kuitenkin  Kiinan

politiikka muun muassa Falung Gong-liikettä kohtaan toimii tavoitetta vastaan kiinnit-

täessään huomion ihmisoikeusloukkauksiin. (Gill & Huang 2006, 28, 29). Samalla Kii-

nalla  on  ongelmia  yhtenäisyyden luomisessa,  mitä  tulee  maan ulkopolitiikan  edistä-

miseen.  Näiden tekijöiden takia  Kiina ei ole pystynyt saavuttamaan merkittäviä etuja

suhteessa liberaaleihin demokratioihin nyt, kun Yhdysvaltain maine  ja asema  heikke-

nevät (Gill & Huang 2006, 29, 30).
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Seuraavaksi siirrytään käsittelemään Kiinan rauhallista nousua (peaceful rise) ja rauhal-

lista kehitystä (peaceful development).  Molemmat pohjautuvat edellä käsiteltyyn  peh-

meän vallan teoriaan.

2.2.2 Rauhallinen nousu ja rauhallinen kehitys

Kiinan rauhallisen nousun taustalla vaikuttavat suhteet Yhdysvaltoihin, suhteet muihin

kansainvälisen järjestelmän maihin ja toiminta kansainvälisissä järjestöissä. Keskiössä

on Kiinan rooli hyväntahtoisena ja ei-uhkaavana valtiona (Yaqing 2010, 130-131, 148).

Rauhallinen nousu -doktriinin keskeinen strategia on olla osa globalisaatiota. Doktriinin

tarkoituksena on avata taloutta yhä enemmän ja tarjota samalla lisääntyvässä määrin

mahdollisuuksia kansainväliselle yhteisölle sen sijaan, että Kiina nähtäisiin uhkatekijänä

(Bijan 2005, 20, 24). Näkemys vallasta suosii status quo -tilanteeseen pyrkimistä ja sen

ylläpitämistä sen sijaan, että Kiina pyrkisi uudeksi hegemoniaksi Yhdysvaltain tilalle

(Choo 2009, 394;  Glaubitz 1976, 205). Tavoitteena  on  vallankäytön avulla saavuttaa

rauha ja tasapaino, minkä  seurauksena Kiina pyrkii muuttamaan materialistiset tavoit-

teet rauhanomaisiksi, ideatiivisiksi tavoitteiksi. Kiina näkee kehityksen tuottavan rauhaa

ja rauhan tuottavan kehitystä (Choo 2009, 395-396).

Weng Jiabo määritteli vuonna 2004 viisi tärkeintä kohtaa Kiinan rauhallisessa nousussa

(Suettinger 2004, 4):

1. Maailmanrauhan  hyödyntäminen  nähdään keinona  edistää näkemystä  Kiinan

rauhallisesta kehityksestä ja pyrkimystä rauhan turvaamiseen.

2. Rauhallinen nousu perustuu Kiinan omaan vahvuuteen ja kovaan työhön.

3. Rauhallinen nousu ei  toteudu ilman jatkuvaa avautumista, kansainvälistä kaup-

paa ja taloudellisia muutoksia.

4. Rauhallinen nousu kestää useita sukupolvia.

5. Kiina ei estä toisten valtioiden kehittymistä, luo uhkaa toisille valtioille tai edistä

tavoitteitaan toisten valtioiden kustannuksella.

Rauhallisen nousun tavoitteet ovat status quo -tilanteen säilyttäminen (Choo 2009, 394),

rauhan ja kehityksen ylläpitäminen sekä taloudellinen kehitys (Yaqing 2010, 148), uusi
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kansainvälinen  poliittinen  ja  taloudellinen  järjestelmä  ja  kansainvälisten  suhteiden

demokratisoituminen (Bijan 2005, 24). Keskeistä  on myös, että muut valtiot eivät koe

Kiinaa uhkana. Hyvien naapurisuhteiden ylläpitäminen on myös olennainen tavoite rau-

hallisen nousun ja kehityksen taustalla (Qingguo 2005, 494; Wang 2010, 554).

Kiina tavoittelee rauhallisen nousun ja rauhallisen kehityksen tavoitteiden saavuttamista

diplomatian keinoilla. Näitä keinoja ovat  kahden- ja  monenkeskinen yhteistyö, dialogi

ja vastuunotto. Keskeistä on myös alue -ja rajakiistojen ratkaisu naapurimaiden kanssa

(Choo 2009, 397; Medeiros & Fravel 20003, 26). Kiina on pyrkinyt rakentavaan yhteis-

työhön  muiden  maiden  kanssa ja  kasvattanut  samalla  merkitystään kansainvälisessä

yhteisössä ja instituutioissa.  Kiina on myös hyödyntänyt ideologisia eroja edistääkseen

rauhaa, kehitystä ja yhteistyötä kaikkialla maailmassa (Medeiros  & Fravel 2003,  22;

Bijan 2005, 22). Rauhallinen nousu -doktriini mahdollistaa kuitenkin myös toisenlaisen

politiikan harjoittamisen.  Kiina voi turvautua voimankäyttöön tavoitteidensa saavutta-

miseksi, jos ja kun se ei häiritse rauhan ja vakauden ylläpitoa. Kiina voi  myös etsiä

itselleen  liittolaisia,  joiden  avulla  heikentää hallitsevan  hegemonin  asemaan  (Choo

2009, 394-395). 

Kiina on toiminut  rauhallisen nousun periaatteiden mukaan,  kun se on ollut vallitseva

doktriini.  Politiikka on vahvistanut  Kiinan  taloudellista asemaa ja  taloudellista yhteis-

työtä Itä-Aasiassa. Lisäksi Kiina on pyrkinyt heikentämään Yhdysvaltain asemaa (Bijan

2005, 24). Kiina on käyttänyt negatiivista valtaa pehmeän vallan jatkeena Itä-Aasiassa

saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Negatiivinen valta on valtaa, millä pyritään estä-

mään toisen valtion toiminta, joka nähdään haitallisena itselle (Choo 2009, 391, 399).

Rauhallinen nousu ja rauhallinen kehitys eivät ole sama asia. Rauhallinen nousu oli val-

litseva lähestymistapa 1990-luvun lopusta 2000-luvun alkuun (Suettinger 2004), minkä

jälkeen vallitseva doktriini muuttui rauhallinen kehitys -doktriiniksi. Rauhallinen kehi-

tys on tällä hetkellä vallitseva doktriini. Rauhallisen nousun muuttumisen rauhalliseksi

kehitykseksi takana vaikuttaa  halu varmistaa, että muut valtiot näkevät Kiinan nousun

rauhallisena eikä esimerkiksi hegemoniseen asemaan pyrkimisenä (Wang 2010, 554 ja

564).  Tämän myötä Kiina painottaa rauhallinen kehitys -doktriinissa vielä vahvemmin

omia hyväntahtoisia tavoitteitansa ja ystävällisempää kuvaa maailmasta.  Samalla hyvä
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naapuruuspolitiikka  on  vahvemmin  esillä,  jolloin  valta-aspektin  merkitys pienenee.

Kiinalle on ollut tärkeää korostaa oman kehityksensä etuja ja mahdollisuuksia muille

maille. Kiina  on  myös pyrkinyt  parantamaan  suhteitaan  muihin  valtioihin  ja

vähentämään epäluuloja ja pelkoja Kiinan nousua kohtaan (Wang 2010, 502, 503,  554;

Qingguo 2005, 494 ).

Kiinan tavoitteena  rauhallisessa kehityksessä on  tasapainottaa Yhdysvaltain valtaa ja

pienentää  maiden  välistä  taloudellista  kuilua  hyödyntäen sisäistä ja  pehmeää  tasa-

painottamista (Wang 2010, 555).  Sisäisessä tasapainottamisessa korostuu taloudellinen

kehitys  ja  armeijan  modernisointi.  Pehmeässä  tasapainottamisessa  korostuu Yhdys-

valtain aseman tasapainottaminen monenvälisten instituutioiden, kahdenvälisen yhteis-

työn ja taloudellisen diplomatian  avulla. Suora haastaminen kovalla vallalla on riski,

jonka seurauksena saattaa olla  Yhdysvaltain aktiivinen vastaus.  Tätä Kiina ei  halua,

joten Kiina turvautuu rauhallisen kehityksen strategioihin (Wang 2010, 555, 557).

Kiinan  rauhallisen  kehityksen  doktriinia  voi  lähestyä  myös  rauhoittelupolitiikalla

(policy of reassurance) (Qingguo 2005, 494). Politiikan tavoitteet ovat samat kuin rau-

hallisessa kehityksessä. Rauhoittelupolitiikan pitää täyttää seuraavat vaatimukset (Wang

2010, 494-500): 

1. Poliittisten tavoitteiden selkeyttäminen: valtio korostaa poliittisia tavoitteitansa

ja huolehtii siitä, että kansainvälinen yhteisö tietää määritellyt tavoitteet.

2. Osoittaa  keskeiset  huolenaiheet:  valtio  osoittaa  keskeiset  huolenaiheet  maail-

malla ja ehkäisee niitä yhteistyössä muiden valtioiden kanssa.

3. Sanat ja teot: Lupausten pitää johtaa konkreettisiin tekoihin.

Kiina on politiikassaan toiminut yllä olevien vaatimusten pohjalta muun muassa koros-

tamalla harmonisen maailman tärkeyttä, jossa kunnioitetaan valtioiden itsenäisyyttä, sie-

detään erilaisuutta ja toimitaan kaikkien eduksi. Kiina on myös korostanut terrorismin

vastaista  politiikkaa ja  osallistunut  terrorismin vastaiseen sotaan,  kannattanut  massa-

tuhoaseiden  hävittämistä  ja  korostanut  sitoutumistaan  kansainväliseen  yhteisöön  ja

yhteisön sääntöjen noudattamiseen allekirjoittamalla lukuisia kansainvälisiä sopimuksia

(Wang 2010, 494-500).
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Kiina voi muuttaa politiikkaansa, jos Kiinan suhteellinen valta kasvaa riittävästi. Tällöin

Kiina saattaa kääntyä poispäin puolustuksellisista intentioista ja yhteistyötä korostavasta

toiminnasta kohti hegemonisempaa politiikkaa (Wang 2010, 564). Tämän vuoksi realis-

tiset teoriat kyseenalaistavat Kiinan rauhallisen kehityksen. Kuuluisimpia Kiinan  rau-

hallisen nousun ja kehityksen haastajia on John Mearsheimer.  Mearsheimerin (2006)

mukaan  Kiina  todennäköisesti  osallistuu  turvallisuuskilpailuun,  joka  saattaa  johtaa

sotaan asti, jolloin naapurimaat Yhdysvaltain avulla pyrkivät hillitsemään Kiinan vallan

kasvua. Kiina pyrkii kasvattamaan valtaansa Aasiassa niin paljon, että muut maat eivät

kykene enää haastamaan Kiinan asemaa alueella. Saavutetun valta-aseman avulla Kiina

pyrkii työntämään Yhdysvallat pois Aasiasta.  Keskeistä  Kiinalle on  lisäksi varmistaa

Taiwanin  säilyminen osana Kiinaa  (Mearsheimer  2006,  160,  162).  Näiden toiminta-

mallien  ja  tavoitteiden  kautta  Mearsheimer  kritisoi  rauhallisen kehityksen  mahdolli-

suutta ja uskoo Kiinan seuraavan aikaisempien suurvaltojen ja hegemonien jalanjäljillä

(Mearsheimer 2006, 161-162).

2.2.3 Harmoninen maailma

Harmoninen maailma -doktriini  sai alkunsa YK:n perustamisen 60-vuotiskokouksessa

syyskuussa  2005  Kiinan  presidentin  Hu  Jintaon  puheessa.  Saman  vuoden  lopussa

harmoninen yhteiskunta -doktriini otettiin osaksi Kiinan rauhallinen kehitys -doktriinia

(Masuda 2009, 58). Harmoninen maailma -doktriini ei kuitenkaan ole selkeästi määri-

telty kokonaisuus, ja siinä on piirteitä monilta eri ulkopolitiikan sektoreilta.  Doktriinin

mukaan  tulisi  tavoitella esimerkiksi multilateraalista  ja demokraattista eli  vähemmän

hegemonista kansainvälistä järjestelmää. Kiinassa doktriini on kuitenkin liitetty  usein

kansainväliseen talouteen, kuten presidentti Hu Jintao totesi puheessaan: ”Meidän tulee

työskennellä  aktiivisesti,  jotta  voimme perustaa  ja  parantaa  multilateraalista  kauppa-

järjestelmää, joka on avoin,  reilu ja syrjimätön”  (suomennos  englanninkielisestä läh-

teestä tekijän oma). Vaikka doktriini näyttäytyy kansainvälisenä, se on enemmän sidok-

sissa  kansallisiin  intresseihin  ja  kykyihin  (Blanchard  2008,  165-167).  Harmoninen

maailma on sekä teoreettinen käsite että käytössä oleva doktriini. Tässä työssä käytetään

termiä harmoninen maailma -doktriini.

Doktriini  koostuu presidentti  Hu Jintaon  puheen pohjalta  neljästä elementistä (Ding
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2008, 197):

1. Kansainvälisen  turvallisuuden varmistaminen  multilateralismilla,  jossa  YK:lla

on keskeinen rooli.

2. Kaikkien valtioiden tulee tukea ja edistää konsultaatioon ja neuvotteluun perus-

tuvia kansainvälisten kiistojen ja konfliktien ratkaisuja.

3. Keskinäisen  yhteistyön kautta  kehittyneiden maiden tulisi  olla  vastuussa uni-

versaalista, koordinoidusta ja tasapainotetusta kehityksestä maailmassa.

4. Yhteisöllisyyden henki ympäri maailmaa: kaikki sivilisaatiot elävät harmonisesti

mukautuen toisiinsa. 

Harmoninen  maailma  -doktriini  on  yhteydessä  harmoninen  yhteiskunta  -doktriiniin.

Harmonisella yhteiskunnalla tarkoitetaan ”tieteellistä kehittymisen konseptia”, joka siir-

tää päähuomion puhtaasta  talouskasvu  -mallista  kohti  konfutselaista  lähestymistapaa.

Konfutselaisessa  lähestymistavassa  keskeistä  on  talouskasvun  ylläpito  puuttumalla

samalla sosiaalisiin ongelmiin, kuten kuiluun rikkaiden ja köyhien välillä ja hallituksen

ja yritysten korruptioon. Harmonisen yhteiskunnan tavoitteena on demokraattisempi ja

enemmän taloudellisia  mahdollisuuksia  kansalaisille  luova järjestelmä,  joka  mahdol-

listaa osallistumista  hallintoon,  vaikka  säilyttää vahvan,  keskitetyn  kontrollin.

Harmonisen yhteiskunnan avulla pyritään myös kasvattamaan vaikutusvaltaa kansain-

välisellä  tasolla.  Harmonisen  yhteiskunnan  tavoitteet  kirjattiin  osaksi  Kiinan

5-vuotissuunnitelmaa  vuosille  2006-2010 (Geis  & Holt 2009, 75-76;  Blanchard 2008,

168).

Vaikka harmoninen yhteiskunta -doktriini luotiin kansallisiin tarpeisiin, se ei voinut olla

erossa kansainvälisestä todellisuudesta. Kiinan taloudellisen painoarvon kasvaessa kan-

sainvälisessä järjestelmässä ja sen vaatima osallistuminen kansainvälisiin suhteisiin vaa-

ti ulkomaista talouspolitiikkaa, joka tukisi harmonista yhteiskuntaa. Tämä johti harmo-

ninen maailma -doktriinin kehittämiseen. Doktriinin kautta Kiina pyrki luomaan rauhal-

lisen kansainvälisen ympäristön, joka auttaisi Kiinaa luomaan harmonisen yhteiskunnan

(Blanchard 2008, 169). 

Seuraavat  viisi  tekijää  kytkevät  harmoninen  maailma  -doktriinin  kansainväliseen
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talouteen (Blanchard 2008, 169):

1. Integroituminen kansainväliseen talouteen.

2. Olemassa olevan globaalin talousjärjestelmän omaksuminen.

3. Tasa-arvoon ja yhteiseen hyötymiseen perustuva yhteistyö ja vaihtojen tukemi-

nen.

4. Globaalin kehityksen tukeminen.

5. Säilyminen itsenäisenä.

Doktriinin  mukaisesti  Kiina  on pyrkinyt parantamaan kelluvan  ulkomaisen  valuutan

vaihtokursseja ja tuomaan enemmän tavaroita ulkomailta ja erityisesti kehittynyttä tek-

nologiaa, varusteita ja resursseja. Hallitus tukee kansallisten yritysten ulkomaisia inves-

tointeja,  mutta  vaatii  niiden  toteuttamista  kansainvälisten  käytäntöjen  mukaisesti.

Globaalia etelää Kiina on tukenut vaatimalla YK:ta toteuttamaan tekemänsä vuosituhat-

lupaukset, ja varsinkin nopeuttamaan kehittyvien maiden kehittymistä (Blanchard 2008,

169-170).  Samanaikaisesti toiminta yhteiseen hyötymiseen perustuvassa vaihdossa on

tuonut positiivisia seuraamuksia muille maille Kiinan kasvattaessa tuontia ja lisäämällä

merentakaisia investointeja. Kiina on  myös  tukenut globaalia etelää avustuksilla, peh-

meillä lainoilla ja velkahelpotuksilla (Blanchard 2008, 171).

Kiina  on kuitenkin pyrkinyt itsenäisyyteen talouden kehityksen ja kasvun  osalta. Pää-

ministeri Wen Jiabaon mukaan ei ole sopivaa tai edes mahdollista nojata ulkomaisiin

valtioihin kehityksen kohdalla. Tämän  seurauksena  Kiina pyrkii vähentämään  riippu-

vuuttaan viennistä, laajentamaan kotimaisia markkinoita, luottamaan vähemmän suoriin

kansainvälisiin investointeihin ja  vähentämään ulkomaisen valuutan käyttöä.  Samalla

potentiaalinen seuraus on myös se, että Kiina vähentää riippuvuuttaan ulkomaisesta tie-

teestä ja teknologiasta sekä pyrkii varmistamaan energia- ja mineraaliresurssien saannin.

Kiina pyrkii  myös  ratkaisemaan sosiaaliset  ongelmansa itsenäisesti  (Blanchard 2008,

170). Nämä tavoitteet ovat ristiriidassa neomerkantilismin kanssa, jossa vienti nähdään

parhaana keinona lisätä valtion varallisuutta. Samalla kotimaisen kulutuksen kasvu näh-

dään  taloutta  heikentävänä  tekijänä  sen  sijaan,  että  se  edistäisi  valtion  taloudellista

kehitystä (Rankin 2011).
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Olennainen osa doktriinia on yhteistyön ja vaihdon laajentaminen. Yhteistyön ja vaih-

don pitää  kuitenkin  perustua yhteiseen hyötymiseen.  Tämän seurauksena Kiina pyrkii

hankkimaan tarvitsemansa resurssit niin, että se hyödyttää globaalia kehitystä.  Vaihto-

ehtoina  ovat  multilateralismi  resurssien  hankinnassa  ja  sen  varmistaminen,  että

resurssien hankinta ei  vaaranna globaalia rauhaa tai  vahingoita Kiinan kahdenvälisiä

suhteita  esimerkiksi  Yhdysvaltojen  kanssa (Blanchard  2008,  181).  Monet  kuitenkin

sanovat, että doktriini ei ohjaa Kiinan energiaresurssien hankintaa.  He näkevät Kiinan

hankkivan resursseja yli-innokkaasti, jolloin Kiina maksaa niistä ylihintaa. Tämä aiheut-

taa  taloudellisia  ongelmia  muille  maille. Kiina  myös maksaa  hankkimansa  energia-

resurssit myöntämällä lainoja ja luottoa,  jolloin energiaresursseiltaan rikkaat maat jou-

tuvat  velkaongelmiin. Lisäksi  energiaresursseja hankitaan usein piittaamatta ihmis-

oikeuksista. Kiinan toiminta aiheuttaa myös suuria kustannuksia ympäristön, politiikan

ja sosiaalisten tekijöiden kohdalla (Blanchard 2008, 181-182; Masuda 2009, 74-75).

Energiaresurssien hankinta tarjoaa kuitenkin etuja niille maille, joilta Kiina hankkii tar-

vitsemansa resurssit. Kiina tarjoaa kyseisille maille taloudellista apua muun muassa luo-

tonannon  kautta. Lisäksi  Kiina  tarjoaa  ei-rahallista  apua  muun muassa  rakentamalla

infrastruktuuria tai luomalla kauppayhteyksiä. Kiina luo myös työmahdollisuuksia mai-

den asukkaille. Siten Kiinan energiaresurssien hankinta edistää näiden maiden kehitystä

ja kasvattaa maiden saamia etuja, kuten harmoninen maailma -doktriinin tavoitteena on

(Blanchard 2008, 182; Masuda 2009, 70-75). Kiina pyrkii lisäksi näyttäytymään multi-

lateralistisena myös energiaresurssien  hankinnassa.  Siten energiaresursseja  tuottavien

maiden normit, kuten puuttumattomuus maiden sisäisiin asioihin, itsenäisyys ja rauhal-

linen rinnakkaiselo ovat myös Kiinan normeja kansainvälisessä resurssien  vaihdossa.

Kiinan energiaresurssien hankinta heijastaakin joitain harmoninen maailma -doktriinin

periaatteita,  kuten  yhteistä  hyötymistä  käydystä  kaupasta  ja globaalin  kehityksen

edistämistä sekä osoittaa jonkin verran sensitiivisyyttä resurssien vaihdon seurauksissa

laajemmassa mittakaavassa. Kiina ei kuitenkaan auta ympäristöä, ja kaikki osapuolet

eivät hyödy resurssien vaihdosta yhtä paljon (Blanchard 2008, 182-183; Masuda 2009,

77). 

Harmoninen maailma -doktriini  sisältää  ristiriitaisuuksia.  Toisaalta  Kiinan aktiivinen

politiikkadiskurssi  painottaa yhteistyötä ja rauhanomaisia aikeita korostamalla yhteistä
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menestymistä, yhteistä kehittymistä ja win-win -yhteistyötä kehittyvien maiden ja aluei-

den  kanssa.  Tästä  näkökulmasta  tarkasteltuna  Kiinan  uusi  ulkopolitiikka  on  talous-

diplomatiaa kehittyvien maiden kanssa (Masuda 2009, 78). Toisaalta Kiinan harjoittama

politiikka  esimerkiksi  Afrikassa  voidaan nähdä  Yhdysvaltain  strategisten  liikkeiden

vastapainottamisena sekä globaalilla tasolla että kahdenvälisissä suhteissa Yhdysvaltain

kanssa. Kiina näkee Yhdysvaltain hegemonisen aseman mahdollisuutena Yhdysvalloille

pienentää Kiinan diplomaattista tilaa, mutta myös  keinona vähentää Kiinan strategisia

mahdollisuuksia. Kiina ei ole myöskään luopunut epäilyistään, että Yhdysvallat yrittäisi

”rauhallista evoluutiota” Kiinan poliittisessa ja taloudellisessa järjestelmässä (Masuda

2009,  78).  Siten kiinalaiset  ulkopolitiikan  virkamiehet  näkevät  kehittyvän  maailman

yhteisen  nousun  mahdollisuutena  luoda  harmoninen  maailma.  Harmoninen  maailma

olisi toinen ilmaisu multipolaariselle maailmalle tai uusi kansainvälinen, poliittinen tai

taloudellinen järjestys (Masuda 2009, 79).

Doktriinin toteutus ei aina johda positiivisiin  seurauksiin.  Kiinan tuki nykyiselle kan-

sainväliselle talousjärjestelmällä indikoi sitä, että Kiina pysyttelee sivussa sen sijaan,

että ottaisi aktiivisen roolin talousjärjestelmän muutoksessa. Kiina ei myöskään ole ollut

aktiivinen, jotta WTO muuttaisi kansainvälisen kaupan käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi.

Kiinan toimintaa määrittääkin status quo -termi (Blanchard 2008, 171). Myös seuraavat

tekijät  aiheuttavat ongelmia harmoninen maailma -doktriinini  toteuttamiselle:  Kiinan

hallituksen  pitää  ylläpitää  talouskasvua  ja  luoda  suuri  määrä  työpaikkoja.  Kiinan

keskushallinto ei pysty täysin kontrolloimaan kaikkia ministeriöitä, provinsseja ja pai-

kallisia hallituksia, mikä vaikeuttaa viennin ja ulkomaisten sijoitusten hallintaa, energia-

tarpeen  kontrollointia  ja  kaikkien  WTO:on  sitoumusten  noudattamista.  Kiinan  on

samalla vaikea säilyttää itsenäisyytensä. Kiina on riippuvainen muiden maiden energia-

resursseista,  koska  ei  kykene  ohjaamaan  rahaa  rajattomasti  kotimaisten  energia-

lähteiden, kuten ydin- tai vesivoiman, kehittämiseen. Kiina on tehnyt paljon töitä luo-

dakseen  itsestään  tieteellisesti  ja  teknologisesti  kehittyneen  maan,  mutta  sosiaaliset,

koulutukselliset, taloudelliset, lailliset ja poliittiset muurit estävät kehitystä. Tästä näkö-

kulmasta tarkasteltuna näyttää siltä, että Kiina ei kykene täysin kontrolloimaan kaikkia

doktriinin aiheuttamia seurauksia (Blanchard 2008, 172).
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2.2.4 Kiina ja anti-hegemonia

Kiinan nousu 1990-luvulla nostanut esiin argumentin, jonka mukaan unipolaarinen jär-

jestelmä olisi  muuttumassa kohti  Kiinan johtamaa anti-hegemonista koalitiota.  Siten

Kiina pyrkii luomaan itsestään ystävällismielisen kilpailijan Yhdysvalloille talouden ja

sotilaallisen kyvykkyyden kautta. Toinen näkemys on, että Kiina ei pidä Yhdysvaltain

johtamasta kansainvälisestä järjestelmästä ja pyrkii horjuttamaan Yhdysvaltain saamaa

asemaa (Blum 2006, 77;  Foot 2006). On myös  mahdollista, että Kiina pyrkii uudeksi

hegemoniksi Yhdysvaltain tilalle (Callahan 2008; Mearsheimer 2001 ja 2006).

Kiinan  anti-hegemoniapolitiikka  sai  alkunsa  vuonna  1955 julkaistussa  ”5

principles”-sopimuksessa ja vuonna 1964 julkaistussa kehitysyhteistyötä koskevassa ”8

principles  of  foreign  aid” -sopimuksessa  (Kivimäki  2013).  Näiden  pohjalta Kiinan

anti-hegemoninen  tavoite  globaalissa  järjestelmässä  on  multipolaarinen  järjestelmä,

jossa ei  pyritä ainoastaan  tasapainottamaan Yhdysvaltain  hegemonista  asemaa  (Foot

2006, 83). 

5 principles -sopimus on solmittu Kiinan ja Intian välillä vuonna 1954 koskien kaupan-

käyntiä Tiibetin ja Intian välillä. Sopimuksen alussa on lueteltu periaatteet, joihin mai-

den  välinen  sopimus  pohjautuu.  Nämä  periaatteet  luovat  kehyksen  Kiinan

anti-hegemoniapolitiikalle. Periaatteet ovat (5 Principles- sopimus 1954):

1. Toisen valtion alueellisen yhtenäisyyden ja suvereniteetin kunnioitus.

2. Yhteinen pidättäytyminen aggressiosta toista valtiota kohtaan.

3. Puuttumattomuus toisen valtion sisäisiin asioihin.

4. Tasa-arvo ja yhteinen hyötyminen.

5.  Rauhallinen yhteiselo.

Nämä  periaatteet  ovat  yhä  Kiinan  anti-hegemoniapolitiikan  ydin.  Periaatteet  luovat

kehyksen Kiinan tavoitteena olevalle, multipolaariselle kansainväliselle järjestelmälle,

jossa yksikään valtio ei ole hegemonisessa asemassa suhteessa muihin valtioihin. Toimi-

malla periaatteiden mukaan Kiina kykenee vaikuttamaan muiden maiden näkemykseen

Kiinasta maiden välistä tasa-arvoa kannattavana maana.  Periaatteet suojelevat samalla

Kiinan omaa koskemattomuutta ja suvereenisuutta. 
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Toinen Kiinan anti-hegemoniapolitiikkaa määrittävä dokumentti on vuonna 1964 laadit-

tu sopimus  kehitysyhteistyöstä (”Zhou  Enlai  announces  Eight  Principles  of  Foreign

Aid” 2013; China's Foreign Aid -white paper 2011). Kuten edellä olevassa 5 principles

-sopimuksessa  myös  tässä  sopimuksessa  turvataan  maiden  suvereenisuus  ja  koske-

mattomuus.  Lisäksi Kiina  korostaa  tasa-arvoa  ja  yhteistä  hyötymistä  tehdystä  sopi-

muksesta. Kiina ei liitä sopimukseen erityisiä ehtoja tai vaadi etuoikeuksia. Antaessaan

kehitysapua Kiina pyrkii vähentämään apua saavien maiden taakkaa  mahdollisimman

paljon ja toimimaan niin, että maat kykenevät lopulta itsenäiseen kehitykseen. Tavoit-

teena on tukea nopeita projekteja, jotka eivät vaadi suuria investointeja, mutta auttavat

maiden kehittymistä. Tämän edistämiseksi Kiina tarjoaa  maiden tarvitsemat  laitteet ja

materiaalit.  Samalla Kiina kouluttaa vastaanottavan maan henkilöstöä niin, että heidän

tietotasonsa on tehtäviä vastaavalla tasolla. Lisäksi Kiinan lähettämät asiantuntijat eivät

saa  esittää erityisiä  vaatimuksia  tai  nauttia  erityisistä  palveluista  (”Zhou  Enlan

announces Eight Principles of Foreign Aid” 2013;  China's Foreign Aid- white paper

2011).

Keskeistä sopimuksissa on valtioiden suvereenisuus ja puuttumattomuus toisen valtion

sisäisiin asioihin. Sopimukset pyrkivät luomaan tasa-arvoisen tilanteen sopimuksen osa-

puolien välille niin,  että kumpikaan osapuoli  ei  hyödy  sopimuksesta  toista enempää.

Sopimusten johdosta Kiinan suhteet  muihin maihin  perustuvat  tasa-arvoon,  yhteisiin

intresseihin,  toisten  valtioiden  suvereniteetin  kunnioitukseen  ja  puuttumattomuuteen

valtioiden sisäisiin asioihin (5 principles- sopimus 1954; ”Zhou Enlai announces Eight

Principles  of  Foreign  Aid”  2013;  China  Foreign  Aid-  white  paper  2011; Kivimäki

2013).  Nämä piirteet ovat yhä  keskeisiä Kiinan anti-hegemoniapolitiikassa ja toiminta

kansainvälisissä suhteissa  pyrkii näiden  periaatteiden toteutumiseen ja kansainvälisen

järjestelmän luomiseen, jossa maita kohdeltaisiin näiden periaatteiden mukaisesti. Sopi-

mukset suojelevat myös Kiinan omaa sisäpolitiikkaa.   (Foot 2006, 90-92; Legro 2007,

517). 

Kiinan  anti-hegemonisessa  ja  multipolaarisessa  järjestelmässä valtiot  ovat  suvereni-

teetin kunnioituksen ja sisäisiin asioihin puuttumattomuuden ohella  kytkeytyneet toi-

siinsa  talouden,  monenkeskisten  sopimusten  ja  yhteisen  turvallisuuden  kautta  (Foot

2006, 80, 83). Kiinan anti-hegemonistinen järjestelmä ei pyri määrittelemään, mikä on
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hyvää, kuten hegemonistinen järjestelmä. Sen sijaan Kiina korostaa politiikassaan käsi-

tettä tehokas  hallinto  (efficient  government).  Tehokkaassa hallinnossa keskeistä  ovat

tehokkuuden  kriteerit  ja  tehokkuuden  määrittely.  Tehokas  hallinto  ei  perustu

demokraattisen  järjestelmän  luomiseen,  vaan  painopiste  on  poliittisen  vakauden  ja

talouskasvulle  suotuisan  ympäristön  luomisessa.  Kiinan  tavoitteena onkin vahvistaa

talouspohjaista hallintoa (Tiejun 2009, 135-136). Kiina tarjoaa omia taloudellisia ideoi-

taan kehitysmaille vaihtoehtona Yhdysvaltain luomalle mallille. Kiinan pyrkimyksenä ei

kuitenkaan ole oman ideologisen järjestelmänsä levittäminen Yhdysvaltain tavoin. Kiina

uskoo valtioiden yhteiseloon sen sijaan, että painottaisi imperialistisia tai hegemonistisia

tavoitteita (Kivimäki 2013, 4-6; Tahir-Kheli 1978, 997). 

Kiinalla on strategioita, joilla vaikuttaa globaalin järjestelmän kehittymiseen. Kiina kes-

kittää voimansa talouskasvun ja  kehityksen ylläpitoon,  mikä on samalla  yksipuolue-

järjestelmän ansiota, mutta myös yksipuoluejärjestelmää legitimoiva tekijä. Kiinan kan-

nalta  on  olennaista  ylläpitää  vakaat  suhteet  Yhdysvaltoihin  muun  muassa yhteis-

ymmärryksellä terrorismin vastaisessa sodassa (Foot 2006, 84-85). Kiina on pyrkinyt

sopimaan  rajakiistansa  naapurimaiden,  kuten  Intian  ja  Venäjän,  kanssa  turvatakseen

oman  asemansa säilymisen ja  edistääkseen asemansa  muutosta  johtavaksi valtioksi

Aasiassa.  Kiinalle on  ollut  tärkeää  luoda  hyvät  suhteet  kehitysmaihin,  esimerkiksi

Afrikassa investointien ja taloudellisen avun kautta, muun muassa varmistaakseen mai-

den tuen YK:ssa Kiinalle tärkeissä äänestyksissä (Wang 2010, 562-563). Kiina on myös

pyrkinyt  lanseeraamaan 'uuden turvallisuuden konseptin',  joka  pohjautuu siihen,  että

luomalla  yhteistä  luottamusta  ja  siteitä  maiden  välille on  mahdollista  edistää  aitoa

turvallisuutta ja sen toteuttamista (Foot 2006, 85).

Kiinan näkemyksen mukaan hegemoninen järjestelmä ei kykene luomaan tasapainoista

kansainvälistä  järjestelmää.  Kiina nostaa esiin neo-realistien 1970-luvulla kehittämän

teorian hegemonisesta tasapainosta,  jossa järjestys on luotu hegemonisen valtion toi-

mesta, ja jossa hegemoninen valtio ylläpitää järjestystä vallan avulla. Hegemonisen val-

tion valta-aseman taustalla vaikuttavat valtaelementit, jotka ovat hegemonin saatavilla,

kuten esimerkiksi sotilaalliset, taloudelliset ja teknologiset elementit. Hegemoninen val-

tio luo sääntöjä ja instituutioita, jotka varmistavat vakaan järjestelmän, ja pyrkii samalla

varmistamaan  omien intressiensä toteuttamisen. Gilpinin  (1981)  mukaan myös ideo-
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loginen valta ja status määrittävät hegemonin valta-asemaa. Hegemoni voi  myös  hyö-

dyntää vallan käytössään ”porkkanaa ja  keppiä” suoran pakkovallan ohella.  Pohjim-

miltaan hegemonisen valtion autoritaarinen asema ja hegemoninen järjestelmä nojaavat

kuitenkin  hegemonisen  valtion  ylivoimaiseen valtaan.   (Blum 2003,  247;  Ikenberry

2011, 57; Gilpin 1981, 43). Vallan epätasainen jakautuminen johtaa lopulta uusien haas-

tajien nousuun, mikä johtaa geopoliittiseen kamppailuun ja turvallisuuskilpailuun, jonka

lopullinen kulminaatiopiste on hegemoninen sota johtavan valtion ja haastajien välillä.

Voittajavaltio  nousee  uudeksi  hegemoniksi  ja  luo  uuden  järjestelmän,  joka  palvelee

kyseisen valtion omia intressejä.  Poliittisen järjestelmän muutoksen aiheuttavat valtiot,

jotka hyötyvät eniten järjestelmän muutoksesta (Gilpin 1981, 9; Ikenberry 2011, 57).

Yhdysvaltalaisen hegemonisen järjestelmän voi nähdä sekä valtakuntamaisena (empire)

että liberalistisena hegemoniana. Valtakuntamaisessa hegemonisessa järjestelmässä val-

litsee hierarkinen järjestys, jossa hegemonin asemassa oleva valtio sitoo heikommat ja

toissijaiset politiikkalinjat harjoittamansa politiikan alle.  Järjestelmää ylläpidetään kes-

kuksesta  käsin,  ja  periferiassa harjoitettu  politiikka  on yhteydessä keskustan harjoit-

tamaan politiikkaan, mutta ei  muihin periferioihin.  Samalla hegemoni kontrolloi hei-

kompien valtioiden ulkopolitiikkaa, minkä seurauksena periferian valtioilla ei ole omia

kansainvälisiä  suhteita.  Hierarkiaa ja kontrollia  ylläpidetään eliittisuhteilla  ja  verkos-

toilla, joita muodostetaan ytimen ja periferian välille.  Käytännössä valtakuntamallinen

hegemoninen  järjestelmä  vaihtelee  institutionaalisen  muotonsa  ja  hierarkisen  domi-

noinnin ja kontrollin osalta.  Valtakuntamallinen hegemoninen järjestelmä rinnastetaan

usein liberalistiseen hegemoniaan (Ikenberry 2011, 67-70). 

Liberalistinen  hegemoninen  järjestelmä  nojaa  sääntö-  ja  regiimiperusteiseen  järjes-

telmään,  jonka  johtava  valtio  on  luonut.  Heikommat  valtiot  ovat  muodollisesti  itse-

näisiä,  ja  dominoinnin  mekanismit  ovat  löysempiä  ja  vähemmän  muodollisia.

Hierarkista järjestelmää ylläpidetään vakaana etujen ja sanktioiden kautta, joita hege-

moni  tarjoilee  heikommille  valtioille.  Järjestelmä  pohjautuu  perimmiltään  neuvotte-

luille, joissa hegemoni tarjoaa palveluita ja kehykset yhteistyölle, ja vastaavasti heikom-

mat valtiot toimivat yhteistyössä hegemonin kanssa (Ikenberry 2011, 70).  Yhdysvaltain

hierarkinen  rooli  ja  hegemonisen  järjestelmän  muoto  kuitenkin  vaihtelevat.  Libera-

listinen  hegemoninen  järjestelmä  näkyy  selkeimmin  kehittyneissä,  demokraattisissa
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maissa  ja  erityisesti  Yhdysvaltain  suhteissa  Länsi-Eurooppaan  ja  Japaniin.  Muualla

Itä-Aasiassa  ja  kehittyvässä  maailmassa  Yhdysvaltain  johtamassa  järjestelmässä  on

vähemmän liberalistisia piirteitä. Jakoa voi hyvin ilmentää näin: Lännessa Yhdysvaltain

hegemoninen järjestelmä koostuu yhteisesti hyväksytyistä multilateraalisista säännöistä

ja  instituutioista.  Itä-Aasian  kohdalla  suhde  pohjautuu  ”hub-and-spoke”

-turvallisuusjärjestelmään niin  sanottujen asiakasvaltioiden kanssa.  Kehittyvän maail-

man ja Latinalaisen Amerikan kohdalla suhde perustuu selkeimmin imperialistiseen eli

valtakuntamalliseen hegemoniaan (Ikenberry 2011, 26-27). 

Kiina on arvostellut Yhdysvaltain hegemonista asemaa ja politiikkaa kansainvälisessä

yhteisössä (Foot 2006, 79).  Kiinan mukaan Yhdysvallat pyrkii hegemoniseen asemaan

luomalla unipolaarisen järjestelmän, joka pohjautuu taloudelliselle ja sotilaalliselle yli-

voimalle.  Tätä kutsutaan imperialistiseksi politiikaksi. Imperialistinen politiikka näkyy

Yhdysvaltain  politiikassa  seuraavasti:  Unipolaarinen  järjestelmä  pohjautuu  Yhdys-

valtain globaalien tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseen. Yhdysvallat tarjoaa yhä

suojeluaan Japanille ja Saksalle, jotka ovat nousseet suurimpien talousmahtien kastiin.

Yhdysvaltain  sotilastukikohdat  ja  taistelujoukot  heijastavat  vallan  ja  voiman  ympäri

maailmaa. Yhdysvalloilla on lisäksi lähes monopoliasema sotilaallisen voiman käytössä,

mikä  mahdollisti  unipolaarisen  järjestelmän  ohella  sodan  terrorismia  vastaan (Blum

2003, 242; Ikenberry 2011, 23-24). Yhdysvaltain johtama järjestelmä on löyhästi sidottu

hierarkisten  suhteiden  ympärille,  jotka  ovat  samanaikaisesti  dominoivia  ja  alistavia.

Yhdysvaltain  dominoiva  asema on kuitenkin  monitahoinen ja  sisältää  sekä  imperia-

listisia että liberalistisia piirteitä (Ikenberry 2011, 24-27). Kiinan näkökulmasta katsot-

tuna Yhdysvallat hyödyntää myös ”pehmeää hegemoniaa” ja taloudellista valtaansa hei-

kentääkseen kilpailevia valtioita ja säilyttääkseen kehittyvien maiden ja kehitysmaiden

aseman  heikkona.  Yhdysvallat  hyödyntää  asettamiensa  tavoitteiden saavuttamisessa

kansainvälistä  talousjärjestelmää  ja  edistää  taloudellista  globalisaatiota.  Yhdysvallat

pyrkii  tätä kautta luomaan kansainvälisen järjestelmän, joka on muodostunut Yhdys-

valtain omien periaatteiden ja tavoitteiden pohjalle, ja  pyrkii  samalla puuttumaan val-

tioiden sisäisiin rakenteisiin ja suvereniteettiin myös edellä mainitun sotilaallisen vallan

kautta (Blum 2003, 258).  

Kiina tietää,  ettei  pysty haastamaan Yhdysvaltoja  suoraan ja  pyrkii  sen vuoksi  vält-
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tämään  Neuvostoliiton  tekemät  virheet,  esimerkiksi  asevarustelukilpailu, suhteessa

Yhdysvaltoihin. Samalla Kiina tiedostaa, että unipolaarisen järjestelmän asemaa ei pys-

tytä vielä haastamaan. Kiina mieltääkin itsensä nousevaksi valtioksi, joka hyötyy integ-

roitumisesta globaaliin talousjärjestelmään enemmän kuin Yhdysvaltain suorasta haasta-

misesta. Integroituminen kansainväliseen talousjärjestelmään mahdollistaa taloudellisen

kehityksen, mikä on tärkeätä vallassa olevalle Kommunistiselle puolueelle (Foot 2006,

83-84;  Legro 2007,  525).  Integroitumalla  globaaliin  talousjärjestelmään Kiina pyrkii

välttämään aiemmin historiassa tapahtuneet kolonialistiset kehityskulut ja ulkovaltojen

määräävän aseman Kiinassa.  Integroituminen antaa  Kiinalle kansainvälisten instituu-

tioiden turvan, ja samalla Kiina saa suurvallan aseman, joka toimii suojana muiden mai-

den, kuten esimerkiksi Japanin, kolonialismia vastaan.  Samalla  Kiina toivoo ratkaisua

Taiwan -kysymykseen osallistumalla aktiivisemmin kansainvälisten instituutioiden toi-

mintaan (Legro 2007, 525). 

Vaikka Kiina ei pyri Yhdysvaltojen suoraan haastamiseen ja suosii pehmeän vallan kei-

noja vaikuttaessaan asemaansa Kiina ei pyri peittämään asemansa vahvistumista alueel-

lisella ja globaalilla tasolla.  Kiina hyödyntää anti-hegemonista koalitiota omien intres-

sien tavoittelussa ja saavuttamisessa. Kiina käyttää hyödykseen globaaleja regiimejä ja

muodollisia kahdenvälisiä suhteita edistääkseen intressiensä toteutumista, vaikka se tar-

koittaisi  Yhdysvaltain  intressien  haastamista.  Tätä  kautta  Kiina  pyrkii  varmistamaan

oman turvallisuutensa säilymisen (Foot 2006, 88-89).

Kiinan harjoittamaa politiikkaa  lähestytään  myös  hegemonisesta  näkökulmasta.  Zhao

Tingyang nostaa esiin vanhan kiinalaisen järjestelmän, Tianxia systeemin, ja näkee sen

heijastavan Kiinan hegemonista politiikkaa. Zhaon mukaan Tianxian on hierarkinen jär-

jestelmä, joka arvostaa järjestyksen vapauden ja etiikan lain yläpuolelle. Järjestelmässä

eliitti hallitsee ylitse demokratian ja ihmisoikeuksien (Callahan 2008, 753). Denny Roy

(1994) näkee Kiinan kasvavan heikosta kehittyvästä valtiosta yhä vahvemmaksi val-

tioksi, jonka ulkopolitiikka muuttuu kehityksen kuluessa yhä rohkeammaksi ja yhä vaa-

tivammaksi  vähentäen samalla  Kiinan halukkuutta  työskennellä  yhteistyössä  muiden

alueen suurvaltojen kanssa (Roy 1994). Tätä muotoa Kiinan politiikasta voidaan lähes-

tyä  kahdella  eri  tavalla:  kärsivällinen  hegemoni  tai  syytön  jättiläinen.  Kärsivällisen

hegemonin kohdalla Kiina odottaa, kunnes on tarpeeksi voimakas muotoilemaan kan-
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sainvälisen järjestelmän uudestaan. Viattoman jättiläisen kohdalla Kiina ei ole tällä het-

kellä järjestelmää uudistava tekijä, mutta tilanne ei välttämättä säily nykyisen kaltaisena

(Legro 2007,  518-519).  John Mearsheimer näkee Kiinan kasvavien kykyjen johtavan

siihen, että Kiina  muuttuu status quo-valtiosta aggressiiviseksi valtioksi, jonka tavoit-

teena on saavuttaa alueellisen hegemonin asema. Tavoittelemalla alueellisen hegemonin

asemaa Kiina pyrkii turvaamaan oman selviytymisensä kansainvälisessä järjestelmässä

(Mearsheimer 2001, 402).

Kiinaa voidaan myös pitää ”huonona kansalaisena tai jäsenenä” kansainvälisessä yhtei-

sössä.  Kiina  ei  esimerkiksi  antanut  tukea  tsunamin  uhreille  2004  tai  Haitin  maan-

järistyksen  uhreille  2010.  Kiina  myös  pitää  Etelä-Kiinan  merta  osana  omaa  talous-

aluettaan, minkä seurauksena näkee oikeudekseen louhia alueelta öljyä ja mineraaleja

huolimatta siitä, että naapurimailla olisi jo vaatimus kyseisestä alueesta  (Etzioni 2011,

543-546).  Nämä toimet on nähty Kiinan kasvavana itsevarmuutena ellei jopa suorana

aggressiona muita maita kohtaan. Tämä on ristiriidassa Kiinan anti-hegemoniapolitiikan

kanssa heijastaessaan enemmän hegemonisen politiikan toimintatapoja. Lisäksi on mah-

dollista, että Yhdysvallat näkee tämän uhkana omalle asemalleen, mikä saattaa johtaa

jopa aggressiiviseen Kiinan tasapainottamiseen, jotta Yhdysvallat kykenisi säilyttämään

oman hegemonisen asemansa (Etzioni 2011, 546, 553). 

Seuraavaksi  siirrytään  käsitteiden  ”rationaalinen  energiaturvallisuuspolitiikka”  ja

”anti-hegemonia” määrittelyyn. Tämän ohella käydään läpi laaditut kriteerit, joihin tut-

kimuksen analyysi perustuu.

2.3. Operationalisointi ja kriteerit

Tässä luvussa operationalisoidaan käsitteet rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka ja

anti-hegemonia.  Operationalisoinnilla  tarkoitetaan  käsitteiden  avaamista  ymmärrettä-

väksi  kokonaisuudeksi.  Tarkoituksena  on  tuoda  esiin,  mitä  käsite  pitää  sisällään.

Samalla määritellään, mistä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ja kuinka siitä on mah-

dollista saada tietoa (KvaliMot). Operationalisoinnin lisäksi laaditaan kriteerit analyysia

varten. 

Käsitteet ja  kriteerit on määritelty teoreettisen viitekehyksen mukaan ottaen huomioon
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sekä materialistiset että ideatiiviset  teoriat.  Kriteerit on jaettu kahden  käsitekategorian

alle, jotka ovat rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka  ja anti-hegemonia. Valittuja

kategorioita  puoltaa niiden pohjautuminen teoreettiseen viitekehykseen,  sekä se,  että

Kiinan harjoittamaa talous- ja ulkopolitiikkaa on tapana määritellä kyseisillä käsitteillä.

Rationaalisessa energiaturvallisuuspolitiikassa korostuu energiaresurssien  saannin var-

mistaminen ja saavutettujen resurssien säilyttäminen myös tulevaisuudessa.  Tämä kyt-

keytyy  politiikkaan,  joka  mahdollistaa  energian  saannin  ja  turvallisuuden  ylläpidon

muun  muassa  varmistamalla  pääsyn  toisen  maan  energiaresursseihin.  Keskeistä  on

myös saavutettujen  etujen  turvaus.  Rationaalinen  energiaturvallisuuspolitiikka  nou-

dattaa  hegemonistisia  politiikkamuotoja,  jotka  pyrkivät  muun  muassa  vaikuttamaan

toisten  maiden  sisäpolitiikkaan.  Lisäksi  Kiinassa sekä  hallinnolla  että  kansallisilla

energiayhtiöillä on keskeinen rooli energiaturvallisuuden varmistamisessa.

Anti-hegemonialla tarkoitetaan globaalien regiimien hyödyntämistä ja sitoutumista sol-

mittuihin kansainvälisiin sopimuksiin. Tällä pyritään vahvistamaan multipolaarisen jär-

jestelmän kehittymistä ja toimimaan multi- ja bilateraalisissa suhteissa toisten valtioiden

kanssa.  Kansainvälisillä  sopimuksilla  on  keskeinen  rooli  anti-hegemoniassa  niiden

ohjatessa valtioiden toimintaa. Olennaista on, että maiden pyrkimyksenä on vahvistaa

omaa  anti-hegemonista  politiikkaansa  allekirjoittamalla  kansainvälisiä  sopimuksia.

Tämän  voidaan  nähdä  heijastavan  sitoutumista  sekä  kansainväliseen  yhteisöön  että

multilateraaliseen  toimintaan. Samalla  anti-hegemoniaan  kuuluu  valtioiden  suvereni-

teetin kunnioitus ja tasa-arvo maiden välillä sekä näiden toteutumisen edistäminen.

Anti-hegemoninen rationaalisuus on ristiriidassa energiaturvallisuuspolitiikan rationaa-

lisuuden kanssa. Anti-hegemoniseen rationaalisuuteen kuuluu anti-hegemonisten tavoit-

teiden edistäminen, joita ovat: yhteistyö ja tasa-arvo kolmansien maiden kanssa, puuttu-

mattomuus valtioiden sisäpolitiikkaan, pyrkimys multipolaarisen kansainvälisen järjes-

telmän luomiseen ja multilateraalisten suhteiden edistäminen valtioiden välillä. Energia-

turvallisuuden ja  anti-hegemonian erilaiset rationaalisuuden muodot luovat  ristiriidan

politiikkaan,  joka  vaikuttaa  maan  toimintaan  kansainvälisessä  järjestelmässä  mutta

myös kahdenvälisissä suhteissa.

Rationaalista  energiaturvallisuuspolitiikkaa  lähestytään  seuraavien  kriteerien  kautta:
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eksklusiivisuus, sopimusehtojen muutosten rajoitukset, protektionismi, luonnonvarojen

hyödyntämisen ehdot ja niiden saannin varmistaminen, investoinnit ja niiden sääntely,

investoijan määrittely, suosiva tullijärjestelmä, suojausjärjestelmät, toiminnan rajoitus,

hyötyminen toisesta ja kansainvälisten sopimusten käyttämättömyys.

Eksklusiivisuudella  tarkoitetaan  vapaakauppasopimuksessa  olevia  artikloita,  jotka

rajoittavat käsittelyssä  olevan  hyödykkeen,  esimerkiksi  öljyn,  myyntiä  sopimuksen

ulkopuolisille maille. Eksklusiivisuuden ollessa mukana sopimuksessa on odotettavissa,

että kohteena olevaa hyödykettä ei saa myydä kolmansille osapuolille ja/tai sopimuk-

sessa osallisena olevalla maalla on etuoikeus kyseisen hyödykkeen ostoon.

Sopimusehtojen muutoksen rajoituksella tarkoitetaan vapaakauppasopimuksessa olevia

artikloita, jotka rajoittavat osapuolten mahdollisuuksia muuttaa sopimuksessa sovittuja

ehtoja.  Siten sopimuksen osapuolien on mahdollista varmistaa, että sopimuksen toinen

osapuoli tai osapuolet eivät kykene muuttamaan toiselle osapuolelle/toisille osapuolille

edullisia sopimusehtoja  itsenäisesti.  Rajoituksen avulla maa kykenee esimerkiksi tur-

vaamaan  edullisen  öljyn  ja  kaasun saannin  toiselta  sopimuksessa  mukana  olevalta

maalta.  Sopimusehtojen  muutoksen  rajoituksella  maa  kykenee  turvaamaan sopimus-

neuvotteluissa saavutetut edut.

Protektionismilla  tarkoitetaan  vapaakauppasopimuksissa  artikloita,  jotka  turvaavat

sopijaosapuolena olevien maiden talous- ja tuotantojärjestelmiä. Protektionistissa artik-

loissa  turvataan  muun  muassa  maiden  kotimainen  teollisuustuotanto  määrittelemällä

rajoituksia teollisuustuotteiden tuonnille muista sopimuksen osapuolina olevista maista.

Rajoitusten tarkoituksena on varmistaa,  että  sopimuksena osapuolina olevien maiden

oma tuotanto säilyy. Oman tuotannon säilyminen antaa mahdollisuuden ylläpitää talous-

kasvua ja tukea maan oman tuotantorakenteen kehittymistä.

Luonnonvarojen hyödyntämisen ehdoilla ja niiden saannin varmistamisella tarkoitetaan

vapaakauppasopimuksessa mukana olevia artikloita, jotka määrittelevät maiden oikeu-

det ja rajoitukset toisen sopijaosapuolen luonnonvarojen hyödyntämiseen. Maa, jolla on

pulaa energiaresursseista,  todennäköisesti  määrittelee luonnonvaroja koskevat  artiklat

niin, että maa kykenee hyödyntämään toisen sopijaosapuolen luonnonvaroja mahdolli-

simman laajasti. Samalla energiaresursseja tarvitseva maa pyrkii turvaamaan sopimus-
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ehtojen kautta luonnonvaroja saannin myös tulevaisuudessa.  Tätä tukee muun  muassa

sopimusehtojen muutosten rajoitukset.

Investoinneilla  ja  niiden  sääntelyllä  tarkoitetaan  sopimuskohtia,  joissa  määritellään

oikeudet  investoida  toisen  maan  tai  toisten  maiden  alueelle.  Investointeja  koskevat

artiklat  antavat  reunaehdot  investoinneille.  Investointien  lisääminen  osaksi  vapaa-

kauppasopimusta antaa maille mahdollisuuden toimia toistensa alueilla ja saada käyt-

töönsä maa-alueita, vaikka toisen maan lainsäädäntö estäisi maan ulkopuolisia omista-

masta maata alueellaan. Investointien kautta mailla on lisäksi mahdollisuus päästä osal-

liseksi toisen maan luonnonvaroista, kuten esimerkiksi öljystä. Investointien sääntelyllä

tarkoitetaan artikloita, jotka  määrittävät rajat investointien teolle. Sääntelyn  ei tarvitse

koskea kaikkia sopimuksessa määriteltyjä investointeja,  vaan mailla on mahdollisuus

turvata tiettyjen investointien salliminen ja luoda rajoituksia niihin investointeihin, jotka

vaarantavat maan omat edut.  Investointien ja niiden sääntelyn  kautta maille on mah-

dollista rakentaa energian saannin kannalta turvatumpi tulevaisuus.

Investoijan  määrittelyllä tarkoitetaan  vapaakauppasopimuksessa  olevia  kohtia,  joissa

määritellään,  kenellä  on  mahdollisuus  investoida  toisten  sopijaosapuolten  alueelle.

Investoijan laaja määritelmä luo maille enemmän mahdollisuuksia investointien tekoon.

Sopimus voi antaa esimerkiksi yrityksille  oikeuden investoida  toisen maan luonnon-

varoihin, jolloin maille on edullista edistää esimerkiksi energiayritysten toimintaa sopi-

muksen osapuolina olevien maiden alueilla. Investoijan laaja määritelmä mahdollistaa

samalla energiaresurssien turvaamisen helppouden. 

Suosivalla  tullijärjestelmällä  tarkoitetaan  vapaakauppasopimuksessa  asetettuja  tulli-

määräyksiä,  jotka  suosivat  sopimuksen  osapuolina  olevia  maita  ja  luovat  kyseisille

maille mahdollisuuden hyötyä maiden välistä kaupasta  sopimuksen ulkopuolisia maita

enemmän. Suosiva tullijärjestelmä mahdollistaa energiaturvallisuuden varmistamisen ja

ylläpitämisen  mahdollistaessaan  edulliset  kaupan  ehdot  ja  halvemman tuonnin.  Tätä

kautta  energiaresursseja  tarvitseva  maa  pystyy  tuomaan  tarvittavat  resurssit  halvem-

malla, jolloin tuonti muuttuu kannattavammaksi. Samalla maalla on mahdollisuus var-

mistaa talouden suotuisa kehitys halvan energian avulla.

Suojausjärjestelmillä  tarkoitetaan  artikloita,  jotka  luovat  maalle  suojan,  jos  toinen
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sopijaosapuoli  joutuu  tilanteeseen,  joka  voisi  vaarantaa  myös  toiset  sopijaosapuolet.

Tilanteita,  jossa suojausjärjestelmien käyttö todentuu, ovat muun muassa talouskriisi,

sota  tai kapina. Suojausjärjestelmien avulla maalla on mahdollisuus turvata tekemänsä

investoinnit,  säilyttää  investointien  kautta  saadut  edut,  kuten  esimerkiksi  energia-

resurssien saanti,  ja saada korvauksia tilanteen niin vaatiessa.  Tämän vuoksi maiden

etujen kannalta on järkevää lisätä suojausjärjestelmiä koskevat artiklat osaksi sopimusta,

sillä tätä kautta on mahdollista turvata energiansaannin lisäksi talouden yleinen kehitys

ja tehtyjen investointien kannattavuus.

Toiminnan rajoituksella tarkoitetaan artikloita, jotka luovat rajat maan toiminalle sopi-

muksen puitteissa. Toiminnan rajoitusten kautta maat kykenevät suojelemaan omaa 

talouttaan, mutta myös omia intressejään toisen maan alueella. Toiminnan rajoituksen 

artiklat estävät toista maata puuttumasta toisen maan toimintaan muun muassa estämällä

yritysten kansallistamiset. Toiminnan rajoitusten kautta maat kykenevät suojelemaan 

investointien ohella saavuttamiaan energiaresursseja, jotka voivat olla kytkeytyneitä 

tehtyihin investointeihin. Toiminnan rajoitusten, kuten myös sopimusehtojen muutosten 

rajoitusten tarkoituksena on turvata maiden oikeudet ja samalla luoda kehykset, joiden 

sisällä sopijaosapuolet toimivat suhteessa toisiinsa.

Toisesta hyötymisellä tarkoitetaan artikloita, jotka antavat mahdollisuuden sopimuksen

osapuolille hyötyä toisistaan. Tällä viitataan usein  taloudelliseen hyötymiseen. Tavoit-

teena on luoda itselle  edullisia  linjauksia,  jotka eivät  ole  yhtä edullisia  toiselle  osa-

puolelle. Näiden avulla on mahdollista luoda maan etua suosivia toimintatapoja, jotka

samalla turvaavat esimerkiksi maan tarvitsemat energiaresurssit ja niiden saannin muun

muassa  edullisilla kaupan ehdoilla.  Edulliset  kaupan ehdot hyödyntävät tuojamaata, ja

samalla viejämaan kannalta edulliset ehdot eivät toteudu.

Kansainvälisten  sopimusten  käyttämättömyydellä  tarkoitetaan  artikloita,  jotka eivät

huomioi sopimustekstissä sopimuksen osapuolien solmimia sopimuksia kansainvälisten

järjestöjen tai kolmansien maiden kanssa ja niiden mukana tulevia velvoitteita. Sopimus

voi  perustua  kokonaan  kansainvälisten  sopimusten  huomiotta  jättämiseen  tai  sopi-

muksessa  voi  olla  kohtia,  joissa  määritellään  erikseen artiklan suhde kansainvälisiin

sopimuksiin.
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Anti-hegemoniaa  lähestytään  seuraavien  kriteerien  kautta:  suvereniteetin  kunnioitus,

bilateraalinen  ja  multilateraalinen  yhteistyö  ja  sen  vahvistaminen,  monenkeskinen

sopimusehtojen toteutumisen valvonta, bilateraalisuus ja multilateraalisuus ongelmien

ratkaisussa, kansainvälisten sopimusten hyödyntäminen ja noudattaminen osana tehtyä

vapaakauppasopimusta, tasa-arvo kolmansien osapuolten kanssa, läpinäkyvyys, libera-

listinen talouspolitiikka ja liberalistiset tavoitteet ja kulttuurien vaihto.

Suvereniteetin  kunnioituksella  tarkoitetaan  artikloita,  joissa toisen  maan  koske-

mattomuus turvataan ja  ei puututa toisen  maan  sisäisiin  asioihin.  Vapaakauppa-

sopimuksissa suvereniteetin kunnioitus näkyy maiden puuttumattomuutena toisten mai-

den sisäisiin asioihin ja/tai talousjärjestelmiin. Maat toimivat toisen maan talousalueella

hyväksyttyjen investointien ja määriteltyjen investointisääntöjen rajoissa. Suvereniteetin

kunnioitus näkyy tarkoissa aluemäärittelyissä. 

Bilateraalisella  ja  multilateraalisella  yhteistyöllä  ja  sen  vahvistamisella  tarkoitetaan

artikloita, joiden avulla pyritään yhteistyön  tukemiseen ja sen vahvistamiseen sopija-

osapuolten välillä. Yhteistyö ja sen vahvistamisen tavoitteet näkyvät sopimuksissa var-

sin suoraan, sillä sopimuksille on tyypillistä korostaa yhteistyöhön liittyviä tavoitteita ja

niiden  edistämiseksi  tarkoitettuja  toimintamalleja.  Yhteistyötavoitteiden  kautta  maat

pyrkivät  taloudellisten  suhteiden  ohella  vahvistamaan  maiden  välisiä  diplomaattisia

suhteita. Yhteistyö ja sen vahvistamiseen liittyvät artiklat lisäävät maiden välistä keski-

näistä luottamusta, mikä helpottaa esimerkiksi investoinneista sopimista. 

Monenkeskisyys  sopimusehtojen  valvonnassa  tarkoittaa  artikloita,  joissa  viitataan

sopijaosapuolten väliseen yhteistyöhön sopimuksessa solmittujen ehtojen valvonnassa.

Monenkeskisyys ilmenee luoduissa valvontarakenteissa, jotka koostuvat maiden omista

valvojatahoista, kuten eri ministeriöistä, mutta myös sopijaosapuolten yhdessä perusta-

mista valvojajärjestelmistä, joissa on toimijoita kaikista sopimuksessa osallisena olevis-

ta  maista.  Monenkeskisyyden kautta  on mahdollista  valvoa sopimuksen toteutumista

demokraattiselta pohjalta ilman, että yksi sopijaosapuoli kasvattaa  suhteettomasti val-

taansa suhteessa muihin sopijaosapuoliin.

Bilateraalisuudella  ja  multilateraalisuudella  tarkoitetaan  artikloita,  joissa ongelmat ja

kiistat ratkaistaan ensin kahdenvälisesti ja tarvittaessa monenkeskisesti. Bilateraalisuus
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tarkoittaa ongelmien ja kiistojen ratkaisua diplomatialla ja neuvotteluilla kiistan osa-

puolten välillä. Jos tämä ei ratkaise syntynyttä ongelmaa, maat turvautuvat neuvostoon,

joka koostuu kolmesta eri  toimijasta,  joista kukaan ei ole kiistan osapuolina olevien

maiden kansalainen. Tarvittaessa ongelmien ratkaisussa voidaan joutua turvautumaan

myös  kansainvälisiin  järjestöihin  osana  koottua  neuvostoa  ristiriitatilanteissa.  Suosi-

malla  bilateraalisia  ja  multilateraalisia  ratkaisumenettelyitä  pyritään  turvaamaan

tasa-arvoinen kohtelu kaikkien maiden kesken.

Kansainvälisten  sopimusten  hyödyntämisellä  tarkoitetaan  artikloita,  joissa  kansain-

väliset sopimukset otetaan osaksi vapaakauppasopimusta. Samalla kansainvälisten sopi-

musten  noudattamisella tarkoitetaan  maiden  solmimien  kansainvälisten  sopimusten,

kuten esimerkiksi WTO -sopimusten kunnioittamista ja sopimusehtojen noudattamisen

jatkuvuutta uudesta vapaakauppasopimuksesta  huolimatta.  Myös sopimusosapuolten ja

kolmansien maiden kanssa solmittujen sopimusten kunnioittaminen ja artikloiden nou-

dattaminen lasketaan osaksi kansainvälisten sopimusten noudattamista. Kansainvälisten

sopimusten  hyödyntäminen  ja  noudattaminen  ovat  olennainen  osa  anti-hegemoniaan

nojaavassa vapaakauppasopimuksessa.

Tasa-arvolla kolmansien osapuolten kanssa tarkoitetaan artikloita, joissa solmittu vapaa-

kauppasopimus ei huononna aikaisemmin solmittuja sopimuksia sopijaosapuolen ja kol-

mannen osapuolen välillä. Vapaakauppasopimuksessa luotujen ehtojen täytyy olla lin-

jassa  aikaisemmin  solmittujen  sopimusten  ehtojen  kanssa.  Anti-hegemonistisessa

lähestymiskulmassa vapaakauppasopimuksissa on tärkeää säilyttää tasa-arvoinen koh-

telu  eri  maiden  välillä huolimatta  siitä,  ovatko  maat  osa  solmittua  vapaakauppa-

sopimusta vai ovatko maat  sopimuksen  ulkopuolisia maita, joilla on aikaisemmin sol-

mittuja sopimuksia vapaakauppasopimuksen sopijaosapuolten kanssa.

Läpinäkyvyys vapaakauppasopimuksessa tarkoittaa artikloita, joissa määritellään infor-

maation vaihto sovittujen sääntöjen ja artikloiden puitteissa. Tämän avulla on tarkoitus

esimerkiksi  edistää investointeja  sopijaosapuolten  välillä.  Läpinäkyvyys näkyy myös

siinä, että sopimuksen osapuolten on varmistettava, että sopimuksen keskeiset osat ja

niihin pohjautuvaan toimintaan liittyvä informaatio on kaikkien  sopijaosapuolten saa-

tavilla. Samalla sopimuksen toteutumisen edistämiseksi perustettujen toimielinten tuot-
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taman informaation on oltava muiden sopijaosapuolten saatavilla.

Liberalistisella  talouspolitiikalla  ja  liberalistisilla  tavoitteilla  tarkoitetaan  artikloita,

joilla  tuetaan liberalistista  talouspolitiikkaa.  Näiden  avulla  sopijaosapuolet  pyrkivät

edistämään muun muassa investointien helppoutta ja vähentämään maiden välisen kau-

pan esteitä. Liberalistisilla tavoitteilla tarkoitetaan myös tavoitteita, joiden avulla sopija-

osapuolet pyrkivät edistämään vapaakaupan toteutumista ja kaikkien sopijaosapuolten

hyötymistä tehdystä sopimuksesta.

Kulttuurien vaihdolla vapaakauppasopimuksessa tarkoitetaan artikloita, joissa edistetään

maiden välistä kulttuurista yhteistyötä. Hyvinä esimerkkeinä toimivat koulutuksen tii-

moilta tapahtuva opiskelijavaihto tai maan oman kulttuurin levittäminen erityisillä insti-

tuutioilla,  joiden  tarkoituksena  on  edistää  maan  kulttuurin  tuntemusta  muissa  sopi-

muksessa  osallisina  olevissa  maissa.  Kulttuurien  vaihdolla maat  lähentyvät  toisiaan,

mikä helpottaa taloudellisten suhteiden ylläpitämistä maiden kulttuurien ollessa tutut.

Kulttuurien tunnettavuus auttaa helpottamaan ristiriitatilanteita ja vahvistamaan maiden

välisiä yhteistyötä. 

Edellä  käsitellyt  käsitekategoriat  ja  kriteerit  luovat  kehykset,  joiden  sisällä  valitun

aineiston analyysi tapahtuu. Seuraavaksi siirrytään aineiston esittelyyn.

3. Aineisto

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka Kiinan  energian tarve vaikuttaa Kiinan

talous- ja ulkopolitiikkaan. Tutkimuskysymystä on tarkoitus lähestyä tutkimalla Kiinan

harjoittamaa politiikkaa kahteen  energiaresursseiltaan  erilaiseen maahan. Toinen vali-

tuista maista on tärkeä Kiinan energiaturvallisuudelle ja toinen valituista maista toimii

verrokkimaana. Kahden erilaisen maan käyttö antaa mahdollisuuden havainnoida, mitä

vaikutuksia energian tuonnilla on Kiinan harjoittamaan talous- ja ulkopolitiikkaan. Kes-

keistä  on  valita  samankaltaiset  maat,  joiden  erona  on  maan rooli Kiinan  energia-

turvallisuuden säilyttämisessä.

Tutkielman  kohdemaiksi  valikoituivat  Myanmar  ja  Chile.  Myanmar  on  yksi  niistä

maista,  joista  Kiina  tuo  öljyä  ja  kaasua.  Siten  Myanmarin  rooli  Kiinan  energia-
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turvallisuudessa on keskeinen. Kiina on investoinut maan infrastruktuuriin rakentamalla

patoja,  siltoja,  teitä  ja  satamia. Kiina  on  myöntänyt  lainoja  ja  luottoja  Myanmarin

sotilashallitukselle ja antanut lisäksi taloudellista apua. Kiina on myös lähettänyt koulu-

tettua työvoimaa Myanmariin. Tehtyjen investointien ja taloudellisen avun taustalla vai-

kuttaa Kiinan pyrkimys energiaresurssien  saantiin ja  saannin turvaamiseen. Myanmar

on  myös  tärkeä  strateginen  kumppani  Kiinalle,  ja  Kiina  on  Myanmarin  keskeinen

kauppakumppani sekä tuonnin että viennin osalta.  Myanmar edustaa  lisäksi tyypillistä

energiaresursseiltaan rikasta maata. Analysoimalla  Myanmarin  kanssa solmittuja sopi-

muksia voidaan selvittää,  onko  maan  asemalla  yhtenä  Kiinan  energiaturvallisuuden

takaajana  näkyvää  vaikutusta  Kiinan  harjoittamaan  politiikkaan  ja  painottuvatko

materialistiset tekijät ideatiivisia enemmän vai toisin päin. 

Chile on vertailumaa. Chile valittiin, koska maa on samankaltainen Myanmarin kanssa

sillä erotuksella, että Kiina ei tuo öljyä tai kaasua Chilestä. Samankaltaisuuksia Myan-

marin  kanssa  ovat:  Kauppasuhteiden  syvyys  Chilen  ollessa  ensimmäisiä  kauppa-

kumppaneita Kiinan kanssa Kiinan sisällissodan jälkeen vuodesta 1961 lähtien.  Chilen

kuparin tuotanto ja kuparin keskeinen merkitys Kiinan teollisuudelle rinnastuu Myan-

marin öljyn ja kaasun tuotantoon  ja  sen tärkeyteen.  Kuparin lisäksi  Chile  vie  mine-

raaleja  ja malmeja Kiinan,  jotka ovat myös  keskeisiä Kiinan teollisuudelle. Kiina on

Chilen keskeinen kauppakumppani sekä viennin että tuonnin osalta samalla tavalla kuin

Myanmarille. Kiina on myös lähettänyt koulutettua työvoimaa Chileen, mikä on yleinen

tapa  Kiinan  harjoittamassa  talouspolitiikassa  energiaresursseiltaan tärkeiden  maiden

kohdalla.  Maiden samankaltaisuuksien vuoksi Chilen avulla  on mahdollista  vertailla

Kiinan  talous-  ja  ulkopolitiikkaa ja  sen erityispiirteitä energiaturvallisuuskysymysten

osalta erilaisten kauppakumppaneiden välillä.  Lisäksi maat ovat eri puolilla maailmaa,

mikä  antaa  mahdollisuuden  globaalimpaan  tarkasteluun  ja  estää  alueellisuuden

vaikutukset saatuihin tuloksiin.

Aineistona on Kiinan solmimat vapaakauppa- ja investointisopimukset valittujen mai-

den välillä. Hyödyntämällä tehtyjä vapaakauppa- ja investointisopimuksia on mahdol-

lista tutkia, kuinka Kiinan  energian tarve heijastuu Kiinan talous- ja ulkopolitiikkaan.

Samalla  sopimukset  antavat  mahdollisuuden  havainnoida  Kiinan  talous-  ja  ulko-

politiikan yleisiä linjauksia sekä ideatiivisista että materialistisista lähtökohdista. Tehdyt
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vapaakauppa-  ja  investointisopimukset  ovat  taloudellisen  ulottuvuutensa  lisäksi  osa

ulkopolitiikkaa vaikuttaessaan sopimusten osapuolten väliseen kanssakäymiseen myös

sopimuksen  ulkopuolisissa  asioissa.  Sopimusten  hyödyntäminen  aineistona  on  rele-

vanttia myös sen takia, että tehty vapaakauppa- tai investointisopimus ei muuta maiden

taloudellisia intressejä ja pyrkimyksiä niiden  toteuttamiseksi.  Maat pyrkivät saamaan

sopimuksiin itselle edullisia artikloita huolimatta siitä, että sopimus pohjaa kahden- tai

monenvälisiin neuvotteluihin. Siten on odotettavaa, että Kiina on pyrkinyt integroimaan

osaksi  sopimuksia artikloita,  jotka  mahdollistavat  materialististen  tavoitteiden,  kuten

esimerkiksi energiaresurssien saannin, toteutumisen.

Myanmarin  kohdalla  sopimuksina käytetään  Kiinan  ja  ASEANin  (Association  of

Southeast Asian Nations) välistä vapaakauppasopimusta, jonka osa hyödykkeillä käytä-

västä kaupasta ja sovittelumenettelyistä solmittiin vuonna 2004 ja investointeja koskeva

osa vuonna 2009. Lisäksi aineistona hyödynnetään Kiinan ja Myanmarin välille vuonna

2001 solmittua investointisopimusta. Myanmarin kohdalla  Kiinan ja ASEANin välisen

vapaakauppasopimuksen käyttö  ei  estä  tutkimuksen toteuttamista.  Myanmar on  yksi

ASEANin  jäsenmaa,  jolloin  ASEANin  kanssa  tehty vapaakauppasopimus vaikuttaa

myös  Kiinan  ja  Myanmarin  kahdenväliseen kauppaan  ja  investointeihin.  Lisäksi

ASEANiin  kuuluvat  maat  lasketaan  yhdeksi  maaksi,  minkä  seurauksena  ASEANin

kanssa  solmittu  vapaakauppasopimus  on  samanarvoinen  kuin  Kiinan  ja  Myanmarin

välille solmittu kahdenvälinen vapaakauppasopimus olisi. Hyödyntämällä lisäksi Kiinan

ja Myanmarin välistä investointisopimusta on mahdollista huomioida myös mahdolliset

erityispiirteet,  jotka  vallitsevat  maiden välillä käydyssä  kaupassa.  Sopimus tarkentaa

ASEANin kanssa tehtyä vapaakauppasopimusta toimiessaan sopimuksen rinnalla. Siten

sen hyödyntäminen aineistona mahdollistaa tarkemman analyysin Kiinan ja Myanmarin

välisestä taloudellisesta suhteesta, sen erityispiirteistä ja mahdollisista vaikutuksista har-

joitettuun talous- ja ulkopolitiikkaan. 

Aineiston  tulee  olla  mahdollisimman  samankaltaista.  Siten myös  Kiinan  ja  Chilen

välistä kauppasuhdetta lähestytään vapaakauppa- ja investointisopimusten kautta. Sopi-

mukset on solmittu vuonna 1994 (investointisopimus) ja 2005  (vapaakauppasopimus).

Samankaltainen aineisto oikeuttaa vertailun suorittamisen, jolloin voidaan havainnoida

Kiinan harjoittamaa talous- ja ulkopolitiikkaa ja sen mahdollisia eroja suhteessa öljyn
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tuojamaihin ja muihin kauppakumppaneihin.

Sekä Kiinan ja ASEANin, Kiinan ja Myanmarin että Kiinan ja Chilen välillä on solmittu

sopimus koskien palveluilla käytävää kauppaa. Tutkimuksen keskittyessä Kiinan pyrki-

myksiin turvata energiaresurssien saanti myös tulevaisuudessa mikään palveluita koske-

vista sopimuksista ei ole  työn kannalta relevantti,  ja  ne eivät antaisi lisäinformaatiota

tutkimukselle.  Siten kyseiset palvelusopimukset eivät ole osa  tutkimusta. Mahdolliset

työhön vaikuttavat poikkeukset kuitenkin huomioidaan, kuten Myanmar ja ulkomaiset

omistukset.

Kiinan ja Myanmarin ja Kiinan ja Chilen väliset sopimukset ovat lisäksi tyypillisiä sopi-

muksia omissa kategorioissaan. Myanmar on energiaresurssien myötä tärkeä maa, mikä

heijastuu investointien tärkeyteen ja niiden mahdollistamiseen. Tämän seurauksena Kii-

nan ja Myanmarin välinen investointisopimus on  hyvä esimerkki energiaintressejä ja

niiden hyödyntämistä  koskevista  sopimuksista.  Kiinan ja  ASEANin välinen sopimus

muistuttaa  tyypillistä  vapaakauppasopimusta  sillä  erotuksella,  että sopimuksessa  on

mukana  enemmän energiaintressejä  korostavia  piirteitä  kuin  tavallisessa  vapaa-

kauppasopimuksessa. Tämän myötä Kiinan ja ASEANin sopimus on tyypillinen sopi-

mus maiden välillä,  joiden kohdalla  energiaintressit  eivät  yksin määritä  tehtyä sopi-

musta.  Kiinan  ja  Chilen  välinen  vapaakauppasopimus  on  tyypillinen  vapaa-

kauppasopimus,  jossa  keskeisessä  asemassa  ovat  sekä  kaupalliset  että  diplomaattiset

suhteet energiaintressien sijasta. 

Seuraavaksi siirrytään tutkimuksessa käytettävän menetelmän kuvaukseen.

4. Menetelmä

Menetelmänä tutkimuksessa käytetään teorialähtöistä  sisällönanalyysia.  Teoria-

lähtöisessä  sisällönanalyysissa  analyysin  luokittelu  perustuu  aikaisempaan  viite-

kehykseen, joka on joko teoria tai käsitejärjestelmä. Tutkimuksessa käytettävät käsitteet

johdetaan tästä viitekehyksestä. Valittujen käsitteiden operationalisointi  perustuu valit-

tuun teoreettiseen  viitekehykseen  tai  käsitejärjestelmään.  Operationalisoiduilla käsit-

teillä määritellään tutkimuksessa käytettävät kriteerit. Siten kriteerit pohjaavat sekä teo-
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reettiseen  viitekehykseen  että  operationalisoituihin käsitteisiin.  Analyysia  ohjaa

operationalisoidut  käsitteet  ja  niistä  johdetut  kriteerit.  Siten  teorialähtöinen  sisällön-

analyysi mahdollistaa analyysin teon, joka nostaa valitusta aineistosta esiin myös toi-

sensa  kanssa  ristiriitaisia  kohtia.  Siten analyysi  on  objektiivinen  suhteessa  valittuun

aineistoon (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 113-117). 

Tutkimuksen tarkoituksen on haastaa Kiinan ulkopolitiikan ideatiivisista lähtökohdista

nousevat teoreettiset  selitysmallit Kiinan talouspolitiikan  materialistisilla teoreettisilla

selitysmalleilla. Tarkoituksena on puolustaa näkemystä siitä, että Kiinan talous- ja ulko-

politiikka  pohjautuu  materialistisiin  tekijöihin  ideatiivisten  sijasta.  Tarkoituksena  on

valitun  menetelmän  avulla  nostaa  esiin,  miltä  osin  valitut  teoriakehykset  ottavat  eri

näkökulman,  ja  kuinka  näkökulmien  erilaisuus  näkyy  valituissa  aineistoissa.  Valittu

menetelmä mahdollistaa ristiriitaisuuksien esiin nostamisen valittujen teoreettisten viite-

kehysten sisällä kytkiessään aineiston analyysin tiiviisti  molempiin teoreettisiin viite-

kehyksiin.

Tutkimuksen  ollessa  todistava  on  tärkeää  asettaa  kriteerit valitun  aineiston  teoria-

lähtöiselle  sisällönanalyysille.  Siten  on  mahdollista  kriteerien  avulla  varmistaa,  että

aineiston analyysissa otetaan huomioon sekä materialistiset että ideatiiviset tekijät. Siten

laaditut kriteerit ovat selkeät, ja saadut tulokset luotettavia. Kriteerien muodostus poh-

jautuu  käsitteiden  rationaalinen  energiaturvallisuuspolitiikka  ja anti-hegemonia

operationalisoinnille. Operationalisointi  mahdollistaa  määrittelyt  sille,  minkälainen

teksti tukee ideatiivisia ja minkälainen teksti materialistisia selitysmalleja Kiinan talous-

ja ulkopolitiikassa. 

Operationalisoinnin ja kriteerien määrittelyn avulla rakennettu teorialähtöinen sisällön-

analyysi mahdollistaa objektiivisen lähestymisen itse aineistoon, jolloin itse analyysi ei

rakennu  omia  lähtökohtia  puoltavalle  havainnoille.  Taulukossa  1  on  yhteenvetona

luvussa 2.3. käsitellyt kriteerit.
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Taulukko1. Yhteenveto analyysissa käytettävistä kriteereistä

Seuraavaksi analysoidaan valittuja vapaakauppasopimuksia  laadittujen kriteerien poh-

jalta.  Pyrkimyksenä  on  havainnoida,  missä  määrin  valitut  kriteerit  näkyvät  vapaa-

kauppasopimuksissa. Tarkoituksena on tutkia, kallistuuko Kiinan harjoittama politiikka

enemmän  rationaalisen  energiaturvallisuuden  vai  anti-hegemonian  puolelle.  Lisäksi

työssä tarkastellaan maakohtaisia eroavaisuuksia.

5. Analyysi

Analyysi on rakennettu siten, että ensin vapaakauppasopimuksista analysoidaan ratio-

naalista  energiaturvallisuuspolitiikkaa tukevat  artiklat  ja  sen jälkeen anti-hegemoniaa

tukevat artiklat.  Artiklat  on käsitelty siinä järjestyksessä, kuin ne ovat  vapaakauppa-

sopimuksissa. Kuitenkin jos useampi artikla käsittelee samaa asiaa, kyseiset artiklat on

koottu yhteen tai käsitelty peräkkäisissä kappaleissa. ASEAnin ja Myanmarin kohdalla

sopimusten analyysi lähtee työn kannalta keskeisimmästä osasta eli investointeja koske-

vista  sopimuksista.  Chilen  kohdalla  solmittu  vapaakauppasopimus  käsitellään  ennen

investointeja koskevaa sopimusta.  Tämän taustalla vaikuttaa vapaakauppasopimuksen
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Kriteerit

Rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka Anti-hegemonia

Eksklusiivisuus Suvereniteetin kunnioitus

Sopimusehtojen muutosten rajoitukset

Protektionismi Monenkeskinen sopimusehtojen toteutumisen valvonta

Kansainvälisten sopimusten käyttämättömyys

Investoinnit ja niiden sääntely Tasa-arvo kolmansien osapuolten kanssa

Investoijan määritelmä Läpinäkyvyys

Suosiva tullijärjestelmä Liberalistinen talouspolitiikka ja tavoitteet

Suojausjärjestelmät Kulttuurinen vaihto

Toiminnan rajoitus

Hyötyminen toisesta

Bilateraalinen ja multilateraalinen yhteistyö ja sen 

vahvistaminen

Luonnonvarojen hyödyntämisen ehdot ja saannin 

varmistaminen

Bilateraalisuus ja multilateraalisuus ongelmien 

ratkaisussa

Kansainvälisten sopimusten hyödyntäminen ja 

noudattaminen osana sopimusta



tärkeys suhteessa aikaisemmin solmittuun investointisopimukseen.

5.1 Kiinan ja ASEANin vapaakauppasopimus

Kiinan  ja  ASEANin  vapaakauppasopimus  on  jaettu  kolmeen  eri  osaan:  sopimus

sovittelumenettelyistä, sopimus investoinneista ja taloudellisesta yhteistyöstä ja sopimus

hyödykkeillä käytävästä kaupasta. Jokainen sopimus käsitellään omana kokonaisuutena,

vaikka  yhdessä  sopimukset  muodostavat  Kiina  ja  Chilen  välisen  vapaakauppa-

sopimuksen  kaltaisen  vapaakauppasopimuksen. Sopimuksissa  on  toisiaan  vastaavia

artikloita, jotka  käsitellään  vain  kertaalleen.  Siten  kyseisten  artikloiden  merkitys  ei

korostu.

5.1.1 Investoinnit ja taloudellinen yhteistyö

Kiinan ja ASEANin välisessä  vapaakauppasopimuksessa  investointeja ja taloudellista

yhteistyötä koskevassa osassa on kohtia, jotka tukevat rationaalista energiaturvallisuus-

politiikkaa.  Artiklassa 1,  kohdassa d  (s.  3)  määritellään,  mitä  tarkoitetaan investoin-

neilla.  Tärkeä  kohta  tutkimuksen  kannalta  on  kohta  d  iv  (s.  3),  missä määritellään

luonnonvarojen asema investointeina, ja mitä luonnonvaroille saa tehdä, jotta ne laske-

taan yhä investoinneiksi.  Sopimus antaa oikeuden etsiä, jalostaa, louhia ja hyödyntää

toisen sopijaosapuolen alueella olevia luonnonvaroja.  Investointeja koskeva artikla ja

sen antamat oikeudet  nähdään noudattavan neomerkantilistista taloudellista strategiaa.

Neomerkantilistisen taloudellinen strategia määrittelee valtion toiminnan seuraavien kri-

teerien mukaan: valtion tulee suojella omaa talouttaan ja tuotantojärjestelmäänsä, val-

tion täytyy varmistaa pääsy tarvittaviin resursseihin ylläpitääkseen talouskasvua, ja val-

tion täytyy varmistaa kansallisten intressien toteutuminen. Tämän pohjalta tarkasteltuna

maille  on  tärkeää  saada  haltuunsa  tarvittavia  resursseja,  kuten  esimerkiksi  energia-

resursseja, jotta maa kykenee ylläpitämään talouskasvua ja siten lisäämään taloudellista

valtaansa, mutta myös valtaansa kansainvälisessä järjestelmässä yleisellä tasolla. Kiinan

omien energiaresurssien ollessa niukat Kiina ei kykene omien energiaresurssien avulla

varmistamaan kotimaista tuotantoa ja ylläpitämään talouskasvua. Tämän johdosta Kiina

noudattaa  neomerkantilistista  taloudellista  strategiaa  laatiessaan vapaakauppa-

sopimukseen  artiklan,  joka  mahdollistaa  energiaresursseilta  rikkaamman  maan
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resurssien hyödyntämisen lähes yhtä laajasti kuin resurssit omistava maa hyödyntää nii-

tä  itse. Tämä tukee samalla Kiinan kansallisten intressien toteutumista, sillä energia-

resurssien saannin varmistaminen myös tulevaisuudessa on yksi keskeisimmistä kansal-

lisista intresseistä Kiinan kohdalla.  Lisäksi tehtyjen investointien kautta Kiina saa hal-

tuunsa  etuoikeutetun  pääsyn  tarpeellisiin  energiaresursseihin  ja  kykenee  tätä  kautta

vähentämään riippuvuuttaan ulkomaisista energiantuottajamaista. 

Artikla 1, kohta d iv (s. 3) on nähtävissä myös valtion valta -teorian kautta. Valtion valta

-teoriassa  valtiot  pyrkivät  maksimoimaan  kansallisten  tavoitteiden  saavuttamisen,  ja

valtioiden välinen kauppa perustuu valtioiden intresseihin ja valtaan. Kiinan intresseissä

on  energiaresurssien  saannin  turvaus  myös  tulevaisuudessa,  ja  turvaamalla  energia-

resurssien  saannin  Kiina  varmistaa  kansallisten  tavoitteidensa toteutumisen.  Samalla

Kiinan noustua taloudelliseksi mahdiksi Kiinan valta suhteessa ASEANiin on suurempi

kuin ASEANin valta  suhteessa Kiinaan, minkä seurauksena Kiina kykenee muokkaa-

maan maiden välillä käytyä kauppaa itselleen suotuisaan suuntaan ja kasvattamaan val-

taansa. 

Artiklassa 1, kohdassa e ja f (s. 4) määritellään, kuka tai mikä on investoija.  Investoi-

jaksi lasketaan yksityishenkilöt, mutta myös yksityiset yritykset ja kansalliset yritykset

ja yhdistykset. Hyväksymällä kansalliset, valtion omistamat yritykset ja käytännössä siis

valtiot  investoijiksi  sopimus  avaa  ovet  maiden  luonnonvaroihin  Kiinan kansallisille,

valtion  omistamille  energiayhtiöille,  joilla  on  keskeinen  rooli  Kiinan  rationaalisessa

energiaturvallisuuspolitiikassa. Neomerkantilismin mukaisesti valtion yrityksillä on kes-

keinen rooli  energiaresurssien  hankinnassa,  mutta  myös valtion  tuotannon ja talous-

kasvun ylläpitämisessä. Artiklan 1 aiemmat kohdat antavat laajat oikeudet investoijalle

hyödyntää luonnonvaroja,  joten on luonnollista,  että  investoijaksi  hyväksytään myös

valtiolliset  yritykset.  Siten valtion  on  edelleen  kannattavaa  tukea monopoliasemassa

olevia  yrityksiä,  jolloin  muun  muassa  verotus  helpottuu  yritysten  tilittäessä  osan

voitoistaan suoraan valtiolle.  Havaitaan, että  artiklan 1,  kohtien d, e ja f avulla Kiina

kykenee edistämään rationaalisen energiaturvallisuuspolitiikan tavoitteiden toteutumista

mahdollistaessaan talouskasvun  ylläpidon varmistamalla tarvittavien energiaresurssien

saannin muun  muassa  hankkimalla  omistukseensa  öljy-  ja  kaasukenttiä  kansallisten

energiayhtiöiden kautta. 
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Artiklassa 7, kohdissa 1 ja 2 a-b (s. 12) sekä artiklassa 8, kohdassa 1 a-c ja kohdassa 2

(s. 12-13)  määritellään, kuinka sopimuksen osapuolien pitää varmistaa investoijien ja

investointien oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä varmistaa näiden turvalli-

suus. Lisäksi artiklassa 8 kielletään investointien kansallistaminen tai vastaavat toimet,

poikkeuksena kuitenkin: julkinen tarkoitus, kotimaiset lait ja lailliset toimet tai toteutus

syrjimättömällä tavalla.  Kuitenkin tehdyt investoinnit ovat lähes turvatut, mikä edistää

investointeja  maasta toiseen.  Turvaamalla investoinnit lähes kokonaan Kiina saa mah-

dollisimman suuren vasteen tavoittelemilleen intresseille, mutta pystyy samalla suojaa-

maan tekemänsä investoinnit. Keskittyessään hankkimaan energiaresursseja Kiinalle on

olennaista turvata löytämänsä ja haltuunsa saamat energiaresurssit. Tämä on mahdollista

ainoastaan,  jos  sopimukseen  kirjataan  alusta  asti  laajat  suojausmekanismit  tehdyille

investoinneille.  Neomerkantilismin mukaan valtio keskittyy taloudellisen valtansa kas-

vattamiseen, ja yksi keino ylläpitää talouskasvua ja taloudellisen vallan kasvua on saada

hallintaansa  energiaresursseja,  joihin  talouskasvu  pohjautuu.  Samalla  suojaus-

järjestelmien  rakentaminen  saatujen  energiaresurssien  ympärille  on  rationaalista

energiaturvallisuuspolitiikkaa, jossa tarkoituksena on turvata energian saanti myös vai-

keina aikoina, kuten esimerkiksi turvallisuusuhkien aikana. 

Artiklassa 11, kohdassa 1 (s. 17) määritellään, missä tapauksissa sopimuksen osapuolet

voivat  estää  investointien  teon  tai  säilyttää  asetetut investointikiellot.  Tällaisia  ovat

muun muassa ulkoiset taloudelliset vaikeudet tai niiden uhka. Neomerkantilistissa talou-

dellisissa strategioissa keskeistä suojella kansallista taloutta yhtä lailla, kuin edistää kan-

sallisia intressejä ja talouden kehittymistä. Tämän artiklan ja aikaisemmin  käsiteltyjen

investointeja koskevien artikloiden avulla Kiina kykenee saman aikaisesti edistämään

molempia tavoitteita, joihin taloudellisen strategian tulee nojata.  Tämä kuitenkin toimii

myös  Kiinaa  vastaa,  sillä  artikla  antaa  myös  muille  maille  mahdollisuuden  suojella

omaa talouttaan investointikieltojen kautta.  Rationaalisen energiaturvallisuuspolitiikan

tavoitteet  ja  niiden  toteutuminen  mahdollistuvat  Kiinan  ja  ASEANin  välisessä

investointisopimuksessa ottamalla mukaan sekä investointeja ja taloudellista yhteistyötä

edistäviä artikloita, mutta myös kansallista taloutta suojelevia artikloita. 

Viimeisenä  materialistiseen  tekijöihin  nojaava  artikla  investointisopimuksessa  liittyy

sopimusehtojen suojaamiseen sopimuksen ulkopuolisilta mailta tarkoittaen,  että sopi-
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muksen ulkopuoliset maat eivät pysty hyötymään tehdystä sopimuksesta. Tarkastelussa

oleva artikla on artikla 15, kohta 1 a ja b. On rationaalisen energiaturvallisuuspolitiikan

mukaista suojata saavutetut investointiedut sopimuksen ulkopuolisilta mailta, jotta maa

pystyy  varmistamaan itselleen suurimman hyödyn  eli  vapaat  ja  suojatut  investointi-

mahdollisuudet energiaresursseiltaan vauraampaan maahan. Samalla mahdollistuu par-

haimpien kohteiden saaminen itselle, kun kilpailua on rajoitettu jo sopimuksessa. Rajoi-

tusten avulla pyritään samalla luomaan eksklusiivinen tilanne säätelemällä muiden mai-

den investointimahdollisuuksia, mutta rajoittamalla samanaikaisesti, kenelle esimerkiksi

öljyä on oikeus myydä. Kiina kykenee tätä kautta rajoittamaan sopimuksen osapuolina

olevien maiden kauppapolitiikkaa,  mikä on nähtävissä puuttumisena maiden sisäisiin

asioihin. 

Tämän kaltainen talouspolitiikka,  joka pyrkii energian saannin turvaamiseen, on risti-

riidassa ideatiivisen ulkopolitiikan ja varsinkin Kiinan anti-hegemoniatavoitteen kanssa.

Kiinan  pyrkimys vallan  kasvattamiseen  alueellisesti  toimii  anti-hegemoniaa vastaan,

jossa keskeistä on luoda multipolaarisen kansainvälisen järjestelmän, joka perustuu val-

tioiden yhteistyölle  ja  tasa-arvolle. Tämän kanssa ristiriidassa on Kiinan  harjoittama

alueellinen politiikka ja siihen kytkeytyvä vallan kasvatus. Tämä johtaa lopulta Kiinan

asemaan alueellisena hegemonina, joka valta-asemassa suhteessa alueen muihin valtioi-

hin. Samalla vallan kasvun ja hegemonisen aseman myötä Kiina kykenee vaikuttamaan

alueen  muiden  valtioiden  sisäisiin  asioihin  ja  toimimaan  vastoin  anti-hegemoniassa

määriteltyä suvereenisuutta. Lisäksi eksklusiivisuudella Kiina pystyy rajoittamaan mai-

den kauppapolitiikkaa. Siten Kiina kykenee heikentämään maiden omaa päätäntävaltaa

ja  suvereenisuutta.  Nämä toimintamallit eivät sovi  yhteen anti-hegemoniatavoitteen

kanssa,  jonka  kohdalla  Kiina  korostaa  maiden  suvereenisuutta  ja  puuttumattomuutta

toisten valtioiden sisäisiin asioihin. 

Kiinan ja ASEANin  välisessä investointeja koskevassa sopimuksessa on myös kohtia,

jotka tukevat Kiinan ideatiivista ja anti-hegemonista ulkopolitiikkaa ja sen tavoitteita.

Artiklassa 2,  kohdissa a ja b (s. 6) sopimukselle määritellään liberalistiset  tavoitteet,

joiden tarkoituksena on tukea investointien tekoa ja luoda liberalistinen, läpinäkyvä ja

kilpailullinen investointiregiimi Kiinan ja ASEANin välille. Investointiregiimin liberali-

soimisen  ohella  sopimuksella  on  tarkoitus  luoda  investointeja  suosiva  tilanne toisen
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maan  investoijille.  Artikla  2  noudattaa  energiadiplomatian  ideatiivista  puolta,  jossa

tavoitteena on vahvistaa suhteita öljyntuottajamaiden kanssa, kuten esimerkiksi Myan-

marin kanssa ASEANin kanssa solmitun vapaakauppasopimuksen kautta. Liberalististen

tavoitteiden kautta maat pyrkivät edistämään vapaakauppasopimuksen toteutumista ja

luomaan tilanteen, jossa maat hyötyisivät yhtä paljon solmitusta sopimuksesta.  Tämä

noudattaa Kiinan harjoittamaa anti-hegemoniapolitiikkaa, ja kyseisen politiikan määrit-

tely löytyy jo 5 principles- sopimuksesta. Artikla 2 nostaa esiin myös Kiinan pehmeän

vallan, johon kuuluu kaikki sotilas- ja turvallisuuspolitiikan ulkopuolella.  Siten Kiinan

pehmeään valtaan kuuluu myös harjoitettu  talouspolitiikka esimerkiksi taloudellisena

apuna ja  investointeina.  Siten Kiina  pyrkii  vahvistamaan  näkemystä  siitä,  ettei  pyri

taloudellisen toiminnan kautta nousemaan hegemoniseen asemaan kansainvälisessä jär-

jestelmässä  tai  alueellisesti,  vaan  pyrkii  vahvistamaan  näkemystä  itsestään

anti-hegemonisena valtiona.  Investointisopimuksen artikla  voidaan nähdä  myös  osana

Kiinan pehmeän vallan taloudellista puolta, sillä pyrkimällä vahvistamaan investointien

tekoa maiden välillä,  Kiina kykenee edistämään oman  talousjärjestelmänsä tunnetta-

vuutta ja houkuttelevuutta ASEANiin kuuluvissa maissa. Kiinalaisen talousjärjestelmän

leviämisen edistäminen on osa Kiinan taloudellista diplomaattista strategiaa. Kuitenkin

Kiinan  toiminta  heijastelee  myös  rationaalista  energiaturvallisuuspolitiikkaa,  sillä

artiklan tarkoituksena on tukea investointien tekoa, ja keskeistä Kiinan tekemissä inves-

toinneissa on energiaresurssien saanti ja  saavutettujen resurssien turvaus. Nämä inves-

tointeja edistävät toimet ovat kuitenkin ristiriidassa  anti-hegemonisia tavoitteita tuke-

vien toimien kanssa.

Artiklassa 2, kohdassa c (s. 6) ja artiklassa 20 (s. 29) sovitaan Kiinan ja ASEANin väli-

sen yhteistyön vahvistamisesta. Artiklassa 2, kohdassa c (s. 6) pyritään luomaan edelly-

tykset  sopimuksen osapuolena olevan maan ja  maahan investoineen toimijan yhteis-

työlle,  jonka  tavoitteena  on  tukea  yhteistä  hyötymistä  tehdyistä  investoinneista.

Artiklassa 20 (s. 29) puolestaan sovitaan keinoista vahvistaa Kiina-ASEAN -alueen tun-

nettavuutta  investointialueena  hyödyntämällä  kohdissa  a-e  lueteltuja  keinoja,  kuten

lisäämällä investointeja Kiina ja ASEANin välillä ja tietojen, jotka koskevat investoin-

tien edistämistä, jakamista maiden välillä.  Kiinan tavoitteet monenkeskisen yhteistyön

vahvistamisesta  ovat osa Kiinan harjoittamaa rauhallinen nousu -doktriinia (peaceful

rise), jossa Kiinan tavoitteena on monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen muiden mai-
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den kanssa. Samalla investointisopimukseen kirjatun, yhteistyön vahvistamiseen pyrki-

vän  doktriinin  kohdalla  on  nähtävissä  Kiinan tavoite  ratkaista  alueellisia  konflikteja

naapurimaidensa kanssa, sillä hyvien naapuruussuhteiden ylläpito on keskeinen osa Kii-

nan rauhallinen nousu -doktriinia. Kiina pyrkii yhteistyön edistämisen kautta vahvista-

maan asemaansa alueella ja heikentämään Yhdysvaltain asemaa.  Siten Kiina kykenee

samanaikaisesti  vahvistamaan  myös omaa  taloudellista  asemaansa. Tämän  kaltainen

politiikka  perustuu Kiinan  määrittelemään anti-hegemoniapolitiikkaan,  missä  Kiinan

pyrkimyksenä  on  näyttäytyä  maiden  välistä  yhteistyötä  suosivana  toimijana  muun

muassa vahvistamalla maiden yhteistyötä. Siten Kiina näyttäytyy multilateraalisuutta ja

multipolaarista järjestelmää kannattavana maana.  Kiina  kuitenkin käyttää tavoitteiden

saavuttamisessa hyväkseen kovaa valtaa pehmeän vallan jatkeena, mikä viittaa siihen,

että myös ideatiiviseen ulkopolitiikkaan turvautuessaan Kiina säilyttää, ainakin talou-

dellisten suhteiden kohdalla, kuten artiklassa 20 nousee esiin, piirteitä materialistisesta

talouspolitiikasta. Siten Kiina toimii määrittelemäänsä anti-hegemoniatavoitetta vastaan

muun muassa pyrkiessään heikentämään Yhdysvaltain asemaa alueella.

Artiklassa 2, kohdassa e (s. 6) ja artiklassa 19 (s. 28) sovitaan läpinäkyvyyden kasvatta-

misesta valtioiden välillä investointien ja niiden edistämisen kohdalla. Läpinäkyvyyden

edistäminen maiden välillä luo maiden välille tasa-arvoisen, luottamukseen pohjautuvan

suhteen. Tämä puolestaan edistää sopimuksen osapuolia näkemään Kiinan rauhallinen

nousu -doktriiniin nojautuvana maana, joka pyrkii luomaan hyvät ja tasa-arvoiset suh-

teet naapurimaihin. Lisäksi tasa-arvoisen suhteen luomisen kautta Kiina kykenee edistä-

mään  näkemystä  itsestään  anti-hegemonisena  maana,  jonka  silmissä  multipolaarinen

kansainvälinen järjestelmä on toimivin.  Samalla  läpinäkyvyyden kautta maat pystyvät

varmistamaan  sopimuksen  toimivuuden  päästessään  tarkastelemaan  muun  muassa

investointeja  koskevia  päätöksiä.  Lisäksi  luomalla  luottamukselliset  suhteet  maat

kykenevät varmistamaan, että kaikki sopimuksen osapuolet hyötyvät yhtä paljon. 

Artiklassa 3, kohdassa 4 a (s. 8), artiklassa 5, kohdassa 3 a (s. 10), artiklassa 10, koh-

dassa 5 (s. 17), artiklassa 17, kohdassa c (s. 27) ja artiklassa 23 (s. 31) säädetään, että

kansainvälisiä sopimuksia kunnioitetaan, ja tämä sopimus ei muuta näitä sopimuksia tai

estä  maita  toimimasta näiden sopimusten pohjalta.  Tämän taustalla  vaikuttaa Kiinan

rauhallinen nousu -doktriini, jossa Kiina pyrkii toimimaan kansainvälisissä organisaa-
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tioissa osana multilateraalista yhteistyötä. Lisäksi Kiina on solminut lukuisia kansain-

välisiä  sopimuksia  vahvistaakseen  muiden  maiden  näkemystä  Kiinasta

anti-hegemonisena valtiona, joka ei pyri haastamaan Yhdysvaltoja,  vaan pyrkii toimi-

maan multilateralismin  periaatteiden mukaan.  Kansainvälisten sopimusten kunnioitta-

minen ja syrjimisen  välttäminen pohjautuvat myös harmoninen maailma -doktriiniin,

jossa Kiinan tavoitteena on jatkuva integroituminen kansainväliseen talousjärjestelmään

muun muassa solmimalla WTO:n perustamissopimuksen.  Ilman  näitä artikloita Kiina

heikentäisi rauhallinen nousu ja harmoninen maailma -doktriineja ja vaarantaisi muiden

maiden näkemyksen itsestään anti-hegemonisena valtiona. Kiinan tavoitteena ei ole vaa-

rantaa omaa asemaansa ja muiden maiden näkemystä itsestään, joten näiden artikloiden

rooli sopimuksessa on keskeinen. Samalla näiden artikloiden kautta Kiinan on mahdol-

lista heikentää sopimuksen materialistiseen talouspolitiikkaan pohjautuvien artikloiden

vaikutusvaltaa Kiinan harjoittaman politiikan määrittelyssä. 

Artiklassa 3, kohdassa 4 b (s. 8) ja artiklassa 10, kohdassa 4 (s. 17) turvataan maiden

omien lakien ja säännösten olemassa olo ja kunnioitus. Sopimuksen tarkoituksena ei ole

kumota säädettyjä kotimaisia lakeja tai estää niitä toimimasta sopimuksessa määritel-

lyllä alueella.  Osana  Kiinan anti-hegemoniapolitiikkaa on maiden suvereniteetin  kun-

nioitus tarkoittaen, että muut maat eivät puutu toisten maiden sisäisiin asioihin. Tämä on

nähtävissä yllä mainituissa artikloissa. Varmistamalla, että maiden omia lakeja ei syrjäy-

tetä tai kumota, Kiina kykenee varmistamaan suvereniteetin säilymisen. Suvereniteetin

kunnioitus on keskeistä Kiinalle, ja Kiina on arvostellut Yhdysvaltoja tämän puuttumi-

sesta muiden valtioiden sisäisiin asioihin osana hegemoniapolitiikkaa.  Samalla suvere-

niteetin  kunnioituksen  alueellisella  tasolla  voidaan  liittää  osaksi  hyvien  naapuruus-

suhteiden ylläpitoa, mutta myös alueellisen aseman ja merkityksen  vahvistamista Kii-

nan tehdessä myönnytyksiä, jotta tärkeämpien intressien toteutuminen mahdollistuu.

Artiklassa 17 (s. 26) sovitaan erikseen turvallisuuteen liittyvistä poikkeuksista, kuten

esimerkiksi  oman turvallisuuden vaarantamisesta  sopimuksen toteuttamiseksi.  Tämän

artiklan avulla Kiina pystyy nostamaan selkeämmin esiin näkemyksensä maiden suvere-

niteetin kunnioittamisesta. Artiklassa on mukana myös sotilaalliseen turvallisuuteen liit-

tyviä kohtia, joiden tarkoituksena on estää maan turvallisuuden vaarantuminen toisten

maiden  investoidessa  maahan.  Kiina  on  ottanut  osaksi  turvallisuuden  varmistamista
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ideatiivisia, pehmeän vallan keinoja YK:n sopimuksen kautta, mutta myös kovan vallan

keinoja  kuten sotilaallisen voimankäytön.  Lisäämällä kovan vallan keinoja osaksi tur-

vallisuuden varmistamista Kiina kykenee varmistamaan oman suvereniteettinsa säilymi-

sen myös hankalissa tilanteissa. Kiinan harjoittaman politiikan taustalla vaikuttavat Kii-

nan kokemat tapahtumat kolonialismin aikakaudella, ja Kiina pyrkii estämään  näiden

uudelleentoteutumisen.  Pehmeän  vallan  roolia  puoltaa  vastaavasti  Kiinan  pyrkimys

näyttäytyä anti-hegemonisena valtiona, ja suvereniteetin kunnioitus on osa Kiinan mää-

rittelemää anti-hegemoniapolitiikkaa  jo  5 principles- sopimuksessa  ja 8 principles of

foreign  aid-  sopimuksessa.  Samalla  Kiina  pyrkii  toteuttamaan  rauhallisen  nousun

-doktriinia,  jonka  tavoitteena  on  poistaa  näkemys  Kiinan  noususta  uhkatekijänä.

Suvereniteetin kunnioitus on yksi keino, sillä tätä kautta Kiina kykenee vakuuttamaan

muut maat hyväntahtoisuudestaan, koska ei toiminnallaan puutu maiden sisäisiin asioi-

hin ja näin luo itsestään uhkaa. 

Artiklassa 4 (s. 10), artiklassa 5, kohdassa 1 (s. 10) ja artiklassa 11, kohdassa 2 b ja f (s.

18) luodaan toimintamallit maiden sopimuksen osapuolina olevien maiden, mutta myös

kolmansien maiden välisen tasa-arvon säilyttämiseksi. Tasa-arvon säilyttämisen liittämi-

sellä osaksi sopimusta Kiina pyrkii edistämään näkemystä siitä, ettei pyri hegemoniseen

asemaan Yhdysvaltain tavoin. Samalla tavoite multipolaarisesta kansainvälisestä järjes-

telmästä ei voi perustua maiden väliseen epätasa-arvoon, sillä multipolaarisuuteen kuu-

luu maiden välinen tasa-arvo ja siihen pohjautuva monenkeskinen yhteistyö. Rauhalli-

nen  nousu  -doktriinin  mukaisesti  Kiina  näkee  tavoitteen  multipolaarisesta  kansain-

välisestä järjestelmästä, joka pohjautuu monenkeskiseen yhteistyöhön, dialogiin maiden

välillä  ja  vastuunottoon.  Näiden  toteutuminen ei  ole  mahdollista,  jos maat  eivät  ole

tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa.

Artiklassa 14, kohdassa 3 ja 4 (s. 20), artikla 22, kohdassa 1 ja 2 (s. 30) sovitaan bilate-

raalisesta ja multilateraalisesta yhteistyöstä  sekä riitojen ratkaisusta.  Kiina ja ASEAN

ovat kuitenkin solmineet erikseen sopimuksen sovittelumenettelyistä, joten nämä artik-

lat tulevat käsitellyksi osana kyseistä sopimusta. 

Investointisopimuksen anti-hegemoniatavoitetta tukevat artiklat ovat ristiriidassa ratio-

naalisen energiaturvallisuuspolitiikan kanssa. Kiina pyrkii näyttäytymään maiden välistä
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tasa-arvoa kunnioittavana toimijana  huomioimalla  muun muassa  kansainväliset  sopi-

mukset sekä kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset. Kiina kuitenkin pyrkii var-

mistamaan energiaturvallisuutta tukevissa artikloissa, että muut maat eivät saa samoja

etuja kuin sopimuksen osapuolina olevat maat.  Siten Kiinan politiikka tasa-arvon suh-

teen on ristiriitainen sopimuksen eri osissa. Kiina pyrkii samanaikaisesti myös kunnioit-

tamaan  maiden  suvereenisuutta  ja  varmistamaan pääsynsä toisen  maan  energia-

resursseihin samoilla oikeuksilla kuin resurssit omaavalla maalla  itsellään  on.  Tämän

lisäksi Kiina rajoittaa maiden kauppapolitiikkaa, vaikka samanaikaisesti pyrkii säilyttä-

mään tasa-arvon kolmansien osapuolien kanssa. Siten on mahdollista nähdä Kiinan yrit-

tävän pehmentää energiaturvallisuuden varmistamiseen laadittuja artikloita ideatiivisilla

artikloilla, mutta pääosin tämä johtaa ristiriitaan eri artikloiden ja niihin kytkeytyvien

tavoitteiden välille.

Yhteenveto

Kiinan ja ASEANin investointeja koskevassa sopimuksessa määriteltiin, mitä investoin-

neilla tarkoitetaan, mitä investoinneille saa tehdä ja kuka tai mikä lasketaan investoi-

jaksi.  Lisäksi  investointisopimuksessa  luodaan  suojausjärjestelmät  sopimusehtojen

muutokselle. Näiden avulla luodaan raamit sopimukselle.  Nämä puolet tehdystä sopi-

muksesta tukevat Kiinan rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa ja sen toteuttamista.

Samalla artiklat turvaavat energiansaannin myös tulevaisuudessa. Rationaalista energia-

turvallisuuspolitiikkaa  tukevien  artikloiden  ohella sopimuksessa  on  anti-hegemoniaa

tukevia artikloita, kuten liberalististen tavoitteiden määrittely, yhteistyön vahvistaminen,

kansainvälisten sopimusten kunnioitus ja käyttö osana sopimusta ja tasa-arvon säilyttä-

minen  maiden  välillä.  Nämä  artiklat  määrittelevät  anti-hegemoniapolitiikan  aseman

sopimuksessa  ja  luovat  kuvaa  Kiinasta  anti-hegemoniseen  järjestelmään  pyrkivänä

maana.  Tarkasteltaessa sopimusta kokonaisuutena  havaitaan, että rationaalista energia-

turvallisuuspolitiikkaa tukevat artiklat ovat keskeisessä asemassa sopimuksessa. Niiden

avulla Kiina on saanut itselleen oikeuksia, jotka tukevat kansallisten intressien toteutu-

mista. Sopimuksessa olevat anti-hegemonistiset artiklat saavat myös painoarvoa. Kui-

tenkin kyseiset artiklat näyttäytyvät materialistisia artikloita tukevina, joten kokonaisuu-

dessaan rationaalista energiaturvallisuutta tukevat artiklat ovat hallitsevampia.  Tämän

taustalla  vaikuttaa  sopimuksen  asema  Kiinan  energiaturvallisuuden  varmistamisessa.
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Siten rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa tukevien artikloiden hallitseva asema

on odotettavaa.

5.1.2 Hyödykkeillä käytävä kauppa

Kiinan ja ASEANin vapaakauppasopimuksessa on erikseen osa koskien  hyödykkeillä

käytävää kauppaa.  Artiklassa 3 (s.  2-3) luodaan Kiinan ja  ASEANin välille  suosiva

tullijärjestelmä.  Suosivan  tullijärjestelmän  tavoitteena  on  luoda  käytyyn  kauppaan

tilanne,  jossa  sopimuksen  osapuolia  koskevat  eri  ”säännöt”  kuin  sopimuksen  ulko-

puolisia maita.  Suosiva tullijärjestelmä pienentää kaupan kustannuksia ja lisää käytyä

kauppaa maiden välillä, jonka seurauksena sopimuksen kaikki osapuolet hyötyvät sopi-

muksesta taloudellisesti. Luomalla suosivan tullijärjestelmän ASEANin kanssa solmit-

tuun vapaakauppasopimukseen Kiinalle mahdollistuu tilanne, jossa kustannukset käy-

dystä kaupasta ovat pienet, mutta saavutettu hyöty on suuri. Kiina pystyy tämän artiklan

turvin kasvattamaan vientiä ASEANin maihin edullisten ehtojen myötä, mikä noudattaa

H. Schmittin luomaa hyveellinen kehä -käsitettä. Hyveellisen kehän käsitteessä keskeis-

tä on vientiin pohjautuva taloudellinen kasvu valtion tukiessa vientisektorin teollisuutta.

Lisäksi  neomerkantilismissa  tähdätään  viennin  kasvuun myös  yleisellä  tasolla.  Neo-

merkantilistinen valtio pyrkii ylijäämään käymässään kaupassa ja ylläpitämään talous-

kasvua.  Tämän seurauksena on järkevää talouspolitiikkaa Kiinalta neomerkantilismin

valossa luoda vapaakauppasopimuksen kautta edullinen kauppaympäristö  sopimuksen

osapuolina olevien maiden välille, jolloin looginen seuraus on viennin kasvu. 

Artiklassa 9, kohdassa 2-4 (s. 4-5) sovitaan maiden oman tuotannon suojelemisesta eli

protektionistisesta talouspolitiikasta. Protektionismin kautta maat pystyvät suojelemaan

omaa tuotantoaan ja estämään toisia maita, esimerkiksi sopimuksen osapuolia, syrjäyttä-

mästä maan omaa tuotantoa. Tuotantojärjestelmän ohella maat suojelevat myös talous-

järjestelmäänsä. Suojelun kautta maat kykenevät turvaamaan oman taloudellisen ja tuo-

tannollisen  kehittymisen.  Kiinan  solmimassa  vapaakauppasopimuksessa  protektio-

nistiset  artiklat  noudattavat  neomerkantilismia,  jonka  mukaan  yksi  tärkeä  osa  maan

taloudellista  strategiaa  on  oman tuotannon ja  teollisuuden suojelu.  Samalla  suojelun

kautta  maat  pystyvät  turvaamaan  teollisuutensa  kehittymisen,  sillä  neomerkantilismi

näkee teollistumisen yhtenä osana taloudellista strategiaa, tarkemmin sanottuna teollis-
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tumisen kautta maan talous voi kehittyä, joka taas mahdollistaa taloudellisen vallan kas-

vun ja maan aseman muutoksen kansainvälisessä järjestelmässä.  Neomerkantilismissa

keskeisiä ovat  vallan ja  varallisuuden konseptit,  joita  tuotannollinen  ja  taloudellinen

kehitys  vahvistavat. Nämä artiklan kohdat säilyttävät vahvan  tuotantorakenteen  Kii-

nassa, joka puolestaan vahvistaa taloudellista valtaa. Kiinan tavoitteena on nousta talou-

delliseksi mahdiksi, minkä seurauksena oman tuotannon ja teollisuuden suojelu on yhtä

tärkeätä kuin energiaresurssien saannin varmistaminen. 

Suosivan tullijärjestelmän luominen ja taloudellisen vallan kasvatus ovat ristiriitaisia

suhteessa anti-hegemoniaan. Suosiva tullijärjestelmä luo epätasa-arvoa maiden välille

luodessaan toisia maita hyödyttäviä kaupan rakenteita toisten jäädessä ulkopuolelle. Kii-

na hyötyy tehdystä sopimuksesta, jolloin myös Kiinan taloudellinen valta kasvaa. Talou-

dellisen vallan kasvaessa Kiinan merkitys kansainvälisessä järjestelmässä kasvaa. Kii-

nan  anti-hegemoniapolitiikka  sen  sijaan  toimii  näitä  tavoitteita  vastaan.

Anti-hegemoniassa  Kiina  uskoo  maiden  tasa-arvoon  ja  ei  tavoittele  hegemonista

valta-asemaa suhteessa muihin maihin. Protektionismia tukevat artiklat vähentävät mai-

den  välistä  yhteistyötä  ja  avoimuutta.  Anti-hegemoniassa  Kiina  korostaa  yhteistyön,

avoimuuden ja yhteisen hyötymisen tavoitteita, mutta toimii ristiriitaisesti näitä kohtaan

protektionistisissa artikloissa. Siten rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa tukevat

artiklat toimivat vastoin anti-hegemoniapolitiikassa määriteltyjä tavoitteita vastaan.

Hyödykkeillä käytävää kauppaa koskevassa sopimuksessa on myös anti-hegemonisia

tavoitteita tukevia artikloita.  Artiklassa 2 (s. 2), artiklassa 4 (s. 3), artiklassa 7 (s. 4),

artiklassa 9, kohdassa 6 (s. 5) ja artikla 20 (s. 10) sovitaan kansainvälisten sopimusten

asemasta suhteessa solmittuun vapaakauppasopimukseen. Kansainväliset sopimukset on

integroitu  osaksi  solmittua  sopimusta  koskien  hyödykkeillä  käytävää kauppaa.

Integroinnilla  tarkoitetaan,  että  kansainväliset  sopimukset,  jotka  liittyvät  tähän

sopimukseen, kuten esimerkiksi  the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

sopimus vuodelta 1994, on otettu suoraan osaksi tätä sopimusta liittämällä kyseisten

kansainvälisten sopimusten artiklat ja niissä määritellyt toimintamallit lähes sellaisenaan

osaksi  sopimusta. Kiina  on  osana  anti-hegemoniapolitiikkaansa ja  ideatiivista

ulkopolitiikkaansa solminut  useita  kansainvälisiä  sopimuksia  osoituksena  siitä,  että

haluaa  olla  osa  kansainvälistä  yhteisöä  ja  toimia  sen  sääntöjen  mukaisesti.  Tämän
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ollessa  osa  Kiina  ideatiivista  ulkopolitiikkaa  ja  varsinkin  osa  rauhallinen  nousu

-doktriinia,  on  oletettavaa,  että  Kiina  pyrkii  säilyttämään nämä tekijät  myös  muissa

solmimissaan  sopimuksissa.  Kansainvälisten  sopimusten  liittäminen  osaksi

vapaakauppasopimusta  noudattaa  myös  harmoninen  maailma  -doktriinia,  jossa

integroituminen kansainväliseen talousjärjestelmään nähdään keskeisenä.  Jos Kiina  ei

integroisi kansainvälisiä sopimuksia osaksi ASEANin kanssa tehtyä sopimusta, Kiina

toimisi vastoin ideatiivisia ihanteitaan ja niihin perustuvaa anti-hegemoniapolitiikkaa. 

Artiklassa 20  (s. 10) luodaan tasa-arvoinen suhde kolmansia osapuolia  kanssa,  kuten

investointeja koskevassa sopimuksessa. Investointeja koskevasta sopimuksesta  eroten,

jossa tasa-arvo painottui enemmän sopimusosapuolten väliseen tasa-arvoon, tässä sopi-

muksessa  tasa-arvoa  korostava  artikla  keskittyy  tasa-arvoon  kolmansien  osapuolten

välillä, tarkemmin sanottuna sopimus ei poista sopimuksessa osapuolina olevien maiden

sopimuksellisia velvoitteita kolmansia osapuolia kohtaan, joiden kanssa maat ovat sol-

mineet kaupankäyntiä koskevia sopimuksia. Tämän artiklan avulla Kiina kykenee vah-

vistamaan kuvaa itsestään anti-hegemonisena valtiona, joka uskoo, että multipolaarinen

kansainvälinen  järjestelmä  on  toimivin  rakenne  kansainvälisissä  suhteissa.  Lisäksi

tasa-arvo  maiden  välillä  on  nostettu  esiin  jo  5  principles  -sopimuksessa  ja  Eight

principles of foreign aid -sopimuksessa, joissa keskeisessä asemassa on valtioiden väli-

nen tasa-arvo ja yhteistyö. Kiinan ideatiivisen politiikan noudattaessa näitä sopimuksia,

on  odotettavaa,  että  Kiina  liittää  ne  osaksi  vapaakauppasopimusta  hälventääkseen

talouspolitiikkansa materialistisia painotuksia. Lisäksi Kiina pystyy vahvistamaan idea-

tiivisiin tekijöihin  pohjautuvien  doktriinien,  kuten  rauhallinen  nousu  ja  harmoninen

maailma, asemaa harjoittamassaan politiikassa.

Artiklassa 13 (s. 7-8) käsitellään turvallisuuspoikkeuksia, jotka voidaan nähdä maiden

suvereniteetin kunnioituksena. Maiden suvereniteetin kunnioitus on tärkeä osa Kiinan

anti-hegemoniapolitiikkaa,  miltä osin  Kiinan  politiikka eroaa  Yhdysvaltain  hege-

monisesta  politiikasta,  jossa  puututaan toisten  valtioiden  sisäisiin  asioihin.  Artiklan

ollessa sama kuin investointisopimuksessa oleva artikla 17, jonka kohdalla tämän kaltai-

nen maiden suvereniteetin kunnioitus käsiteltiin, siihen ei ole tarpeen palata tässä kohtaa

työtä.

64



Anti-hegemoniaan tukevissa artikloissa Kiina nostaa esiin tasa-arvon kolmansien mai-

den  kanssa sekä kansainvälisten sopimusten  että maiden suvereniteetin  kunnioituksen.

Nämä artiklat heijastelevat Kiinan anti-hegemoniapolitiikan pääpiirteitä, joiden vahvis-

tamiseen  Kiina  pyrkii  myös  tehdyillä vapaakauppasopimuksilla.  Nämä  artiklat  ovat

ristiriitaisia  suhteessa  energiaturvallisuuden  varmistamiseen  tähtäävien  artikloiden

kanssa,  joiden  kohdalla  Kiina  korostaa  omaa  hyötymistään  ennemmin  kuin  maiden

yhteistä  hyötymistä  ja  tasa-arvoa.  Samalla  Kiinan  intresseissä  rationaalisen  energia-

turvallisuuspolitiikan kohdalla on sulkea aiemmin solmitut kansainväliset  sopimukset

ulos  tehdystä sopimuksesta.  Siten Kiina kykenee varmistamaa,  että  muut maat  eivät

hyödy tehdystä sopimuksesta. Tämä on kuitenkin ristiriitainen anti-hegemonian kanssa,

jossa Kiinan pyrkimyksenä  on nimenomaan maiden yhteinen ja tasa-arvoinen hyöty-

minen.  Siten  Kiinan  anti-hegemonistinen  politiikka  toimii   rationaalisen energia-

turvallisuuspolitiikan periaatteita vastaan.

Yhteenveto

Hyödykkeillä käytävää kauppaa koskeva sopimus jakautuu sekä rationaalista energia-

turvallisuuspolitiikkaa että anti-hegemoniaa tukeviin artikloihin. Rationaalista energia-

turvallisuuspolitiikkaa koskevat artiklat  korostavat suosivan tullijärjestelmän luomista

maiden välille ja protektionismia maiden oman tuotannon suojelemiseksi. Näiden avulla

pystytään luomaan vientiä tukeva kauppasuhde, joka ei vaaranna maiden omaa tuotan-

toa.  Anti-hegemoniaa  koskevat  artiklat  varmistavat  kansainvälisten  sopimusten  kes-

keisen aseman,  maiden suvereniteetin kunnioituksen sekä tasa-arvon kolmansien mai-

den kanssa.  Rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa tukevat artiklat  saavat vähem-

män painoarvoa tässä sopimuksessa  kuin investointeja koskevassa sopimuksessa. Sen

sijaan  anti-hegemonistiset  artiklat  ovat  keskeisiä  ja  määrittävät  vahvemmin  maiden

kauppapolitiikkaa.  Tämän  taustalla  vaikuttaa  sopimuksen  merkitys  Kiinan

energiaturvallisuudelle.  Sopimus  koskee  hyödykkeillä  käytävää  kauppaa,  jonka

merkitys Kiinan energiaturvallisuuden varmistamisessa ei ole keskeinen. Siten Kiinalla

ei ole samanlaisia materialistisia intressejä kuin investointeja koskevassa sopimuksessa,

jolloin anti-hegemonististen artikloiden hallitsevampi asema on odotettavaa.
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5.1.3 Sovittelumenettelyt

Kiinan ja ASEANin välinen sopimus sovittelumenetelmistä riitatapauksissa pohjautuu

kokonaan Kiinan ideatiiviseen ulkopolitiikkaan ja sen tavoitteisiin.  Artiklassa 4, koh-

dissa  1-3  (s.  3-4)  sopijaosapuolille  annetaan  mahdollisuus  konsultaatioon  ristiriita-

tilanteissa. Konsultaation tarkoituksena on luoda olosuhteet bilateraaliselle sovittelulle

kiistan osapuolien välillä.  Samalla konsultaation voi nähdä diplomaattisena käytäntönä

lähestyä  ristiriitatilanteita,  mikä luo pohjan  keskusteluille  osapuolten  välillä.  Lisäksi

artiklan  kohdassa  4  turvataan  maiden  yksityisyys  käsittelemällä  luottamukselliseksi

määriteltyä aineistoa asiaan kuuluvalla tavalla. Ottaessaan sopimukseen mukaan konsul-

taatiota  käsittelevän  artiklan  Kiinalla  on  mahdollisuus  edistää  näkemystä  itsestään

anti-hegemonisena valtiona, joka luottaa diplomatiaan ristiriitatilanteissa sen sijaan, että

yrittäisi  ratkaista  esiin  nousevat  ristiriitatilanteet  pakkokeinojen,  kuten  sanktioiden,

avulla. Samalla oikeus konsultaatioon varmistaa sen, että sopimuksen osapuolina olevia

maita kohdellaan saman arvoisina. Kiina pystyy tämän kaltaisen politiikan kautta koros-

tamaan rauhallisen nousun periaatteita, kuten esimerkiksi sitä, ettei ole vaaraksi muille

maille tai uhkaa muiden maiden kehitystä. Samalla konsultaatiomahdollisuus auttaa Kii-

naa säilyttämään hyvät  suhteet  naapurimaihin,  jonka Kiina on ottanut  tavoitteekseen

rauhallinen nousu -doktriinissa. Kiinalle on keskeistä saavuttaa maiden luottamus, jotta

Kiinan ideatiivinen ulkopolitiikka ja sen tavoitteet saisivat tukea, sillä Kiina ei kykene

yksin muuttamaan hegemonista järjestelmää. 

Artiklassa 4, kohdassa 4 (s. 4), artiklassa 5 (s. 5) ja artiklassa 7 (s. 6) käsitellään tarkem-

min itse sovittelumenettelyitä, jotka pohjaavat joko bilateraalisiin tai  multilateraalisiin

käytäntöihin. Ensiksi ristiriitatilanteisiin pyritään löytämään ratkaisu bilateraalisten kei-

nojen kautta, ja niiden osoittauduttua riittämättömiksi otetaan multilateraaliset sovittelu-

menettelyt  käyttöön.  Bilateraalisten  ja  multilateraalisten  sovittelumenetelmien  kautta

Kiina  kykenee  harjoittamaan  ideatiivista  ulkopolitiikkaa  konkreettisella  tavalla

pitäessään sopijaosapuolia tasa-arvoisina  ja edistämään tätä kautta näkemystä Kiinasta

maiden välistä tasa-arvoa kansainvälisessä järjestelmässä tavoittelevana maana. Samalla

tämän kaltaiset sovittelumenetelmät tukevat Kiinan tavoitetta anti-hegemonisesta kan-

sainvälisestä  järjestelmästä,  joka  pohjautuu  multilateralismiin.  Rauhallinen  nousu

-doktriinissa Kiina korostaa monenkeskistä yhteistyötä ja vastuunottoa. Vapaakauppa-
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sopimukseen luodut sovittelumenettelyt noudattavat näitä periaatteita pohjatessaan risti-

riitojen  ratkaisut  bilateraaliseen  ja  multilateraaliseen  yhteistyöhön. Näiden  sovittelu-

menetelmien kautta Kiina kykenee pienentämään materialistisen talouspolitiikan vaiku-

tusta tehdyssä  vapaakauppasopimuksessa, sillä materialistiset sovittelumenettelyt poh-

jautuisivat  vain  yhden osapuolen  hyötymiseen  sen  sijaan,  että  löydettäisiin  ratkaisu,

jonka myötä molemmilla osapuolilla on mahdollisuus hyötyä tehdystä ratkaisusta. 

Anti-hegemonian ja rationaalisen energiaturvallisuuden ristiriita sovittelumenettelyissä

pohjautuu maiden väliseen yhteistyöhön ja tasa-arvoon.  Anti-hegemoniaa noudattavat

artiklat nostavat esiin maiden välisen yhteistyön ja tasa-arvon tärkeyden Kiinan harjoit-

tamassa ideatiivisessa ulkopolitiikassa. Ideatiivinen ulkopolitiikka on ristiriitainen ratio-

naalisen  energiaturvallisuuspolitiikan  kanssa,  minkä kohdalla  Kiina  korostaa  omien

intressien toteutumista sen sijaan, että tähtäisi tasa-arvoiseen intressien toteutumiseen,

jossa  kaikki  maat hyötyisivät yhtä  paljon.  Havaitaan,  että  anti-hegemoniaa  tukevien

artikloiden tavoitteet ovat vastakkaisia rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa kos-

kevien artikloiden tavoitteiden kanssa, jos tarkastellaan maiden tasa-arvoista suhdetta ja

yhteistyötä.  Sovittelumenettelyt ovat  kuitenkin keskeisiä myös rationaaliselle energia-

turvallisuuspolitiikalle niiden luodessa kuvan tasa-arvoisesta suhteesta,  jonka varjolla

maat kykenevät edistämään materialististen tavoitteidensa toteutumista.

Yhteenveto

Sovittelumenettelyitä koskevassa sopimuksessa pääpaino on eri sovittelumenettelyiden

esittelyssä. Lisäksi sopimuksessa luodaan pääpiirteet, miten ja missä järjestyksessä eri

menettelyitä tulee hyödyntää. Tässä osassa sopimusta ei ole yhtään rationaalista energia-

turvallisuuspolitiikkaa  koskevia  artikloita,  joten  luonnollisesti  sopimus  pyrkii  edistä-

mään Kiinan anti-hegemonistisia tavoitteita suhteessa sopimuksen toisiin osapuoliin ja

suhteessa kansainväliseen järjestelmään.

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan Kiinan ja Myanmarin välille solmittuja tarken-

tavia sopimuksia.
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5.2 Kiinan ja Myanmarin täydentävät sopimukset

Kiina on solminut Myanmarin kanssa investointeja koskevan sopimuksen ja erityisiä

sitoumuksia käsittelevän sopimuksen koskien markkinoille pääsyn ja kansallisen kohte-

lun  rajoituksia  palvelukaupan  kohdalla.  Aiemmin solmittu  mutta  rinnalla  vaikuttava

investointisopimus  indikoi sitä, että Myanmarilla on jotain, mikä on tärkeää Kiinalle,

mutta Myanmar on säätänyt rajoituksia ulkomaisten toimijoiden toiminnalle, ja sopimus

ASEANin  kanssa  ei  riitä  niiden  ylittämiseen.  Siten  Myanmarin  kanssa  solmitun

investointisopimuksen merkitys kasvaa.

Myanmarin ja Kiinan erityisiä sitoumuksia koskeva sopimus on osa Kiinan ja ASEANin

välistä sopimusta, mutta koskee vain Kiinan ja Myanmarin välistä suhdetta.  Sopimus

koskee  lähinnä  markkinoille  pääsyn  rajoituksia  ja  kansallisen  kohtelun  rajoituksia

palvelusektorilla.  Sopimuksesta käy kuitenkin ilmi, että toiset maat tai toisista maista

tulevat  yksityishenkilöt  eivät  saa  omistaa  maata  Myanmarissa.  Maata  voi  kuitenkin

vuokrata pitkäksi aikaa. Tämä asettaa haasteensa Kiinan kansallisten öljy-yhtiöiden toi-

minnalle, jotka pyrkivät, neomerkantilismin ja energiadiplomatian periaatteiden mukai-

sesti,  saamaan  omistukseensa  maa-alueita  toisista  maista  varmistaakseen  energia-

resurssien saannin. Tämän seurauksena Kiinalle on edullista solmia investointisopimus

Myanmarin kanssa saadakseen vuokralle niitä maa-alueita, joissa on Kiinalle tärkeitä

energiaresursseja. Näiden syiden valossa Kiinan harjoittama talouspolitiikka, joka tähtää

neomerkantilismin määrittelemiin tavoitteisiin kuten valtion vallan kasvuun ja talous-

kasvun ylläpitämiseen, on ymmärrettävää. Samalla Kiinan energiadiplomatian nojatessa

kansallisiin öljy-yhtiöihin on olennaista varmistaa, että yrityksillä on toimintaoikeudet

Myanmarissa. 

Investointisopimuksen ollessa keskeinen Kiinan energiaturvallisuuden kannalta se käsi-

tellään omana kokonaisuutenaan.

5.2.1 Investointisopimus

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin Kiinan ja Myanmarin solmimaa, investointeja kos-

kevaa sopimusta. Artiklassa 1 määritellään sopimuksen tarkoitus, ja kohdassa 1 e määri-

tellään, miten maat voivat toimia suhteessa luonnonvaroihin toisen maan alueella. Koh-
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dasta  1 e  käy ilmi, että mailla on oikeus etsiä, jalostaa, louhia tai käyttää hyväkseen

luonnonvaroja  sopimuksen osapuolena olevan maan alueella. Lisäksi mailla on oikeus

muokata hallussaan olevia resursseja esimerkiksi muuttamalla niiden muotoa ilman, että

sillä vaikutusta resurssien rooliin investointeina.  Määrittelemällä luonnonvarojen hyö-

dyntämisen  näin  Kiina  varmistaa  oikeutensa  päästä  hyödyntämään  luonnonvaroja

tavoilla,  jotka  ovat  samalla  Kiinan  kehitykselle  välttämättömiä.  Yhdistettynä  pitkiin

vuokra-aikoihin Kiina  kykenee varmistamaan  energiaturvallisuuden  ja talouskasvun

myös tulevina vuosina. Kiinan nähdään samalla vahvistavan taloudellisen vallan kasvua

ja  tätä kautta valtaansa  kansainvälisessä  järjestelmässä  ylläpitäessään nopeaa  talous-

kasvua.  Valitut  toimintamallit  ja  niiden  avulla  saavutetut  edut  on johdettavissa  neo-

merkantilismin määrittelemästä valtion taloudellisten tavoitteiden kannalta keskeisistä

toimintamalleista ja taloudellisesta strategiasta, jossa keskeistä on oman talouden ja tuo-

tantojärjestelmän suojelu,  pääsyn varmistaminen  tarvittaviin resursseihin  talouskasvun

ylläpitämiseksi ja kansallisten intressien toteutumisen varmistaminen. Artiklan 1 määrit-

tely investoinneista mahdollistaa laajan energiaresursseilta rikkaamman maan resurssien

hyödyntämisen toisen  valtion,  tässä tapauksessa Kiinan, taholta.  Tämä tukee  Kiinan

kansallisten intressien toteutumista. Samalla Kiina kykenee vähentämään riippuvuuttaan

ulkomaisista energiantuottajamaista saamalla haltuunsa öljykenttiä Myanmarin alueelta.

Artiklan 1, kohdan e määrittely on mahdollista nähdä myös neomerkantilismiin liitetyn

valtion valta -teorian kautta. Valtion valta -teorian mukaan valtio pyrkii maksimoimaan

kansallisten intressien toteutumisen, ja kansainvälisen kaupan rakenne määräytyy val-

tioiden  intresseistä  ja  vallasta.  Kiinan  kansallisten  intressien  keskiössä  on  energia-

resurssien saanti, joiden kautta Kiina pyrkii ylläpitämään talouskasvua. Talouskasvun

kautta  Kiina  kykenee  kasvattamaan  taloudellista  valtaansa  kansainvälisessä  järjes-

telmässä. Lisäksi Kiina on noussut taloudellisten mahtien joukkoon, minkä seurauksena

Kiina on valta-asemassa suhteessa Myanmariin. Valta-asemansa johdosta Kiina kykenee

muokkaamaan Myanmarin kanssa käytyä kauppaa itselleen edulliseen suuntaan esimer-

kiksi  luomalla  mahdollisuuden hyödyntää  Myanmarin  energiaresursseja  yhtä  laajasti

kuin Myanmarin omat toimijat. Sopimuksessa on mukana myös eksklusiivisuutta koros-

tavia piirteitä. Sopimuksesta esiin nousevia  eksklusiivisia piirteitä  ovat  investoinneista

saatavien rahallisten hyötyjen tilitys suoraan valtiolle, ja tämän varmistamiseksi toinen

sopijaosapuoli ei saa estää tuottojen siirtymistä maasta toiseen (kohta 3). Samalla Kiina
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luo eksklusiivisia piirteitä käytyyn öljykauppaan estämällä energiaresurssien myynnin

kansainvälisillä energiamarkkinoilla.  Eksklusiivisuus kytkeytyy valtion valta -teoriaan

sitä  kautta,  että  Kiinan  vallan  kasvu  suhteessa  Myanmariin  mahdollistaa  eksklu-

siivisuutta vahvistavan politiikan.

Sopimuksessa on  kohdassa 2 a  ja  b määritelty laajasti, ketkä lasketaan investoijiksi ja

kenellä  on  oikeus  toimia  sopimusosapuolten  alueella.  Kuten  aikaisemmin  kävi  ilmi,

Myanmarissa ulkopuolisilla yksityishenkilöillä tai mailla ei ole oikeutta omistaa maata,

joten Kiinan intresseissä on määritellä investoija mahdollisimman laajasti.  Investoijan

laaja  määritelmä  antaa  maille  laajemmat  mahdollisuudet  investoida  toiseen  maahan,

jolloin maa kykenee edistämään esimerkiksi kansallisten yritysten toimintaa resurssien

saamiseksi.  Lisäksi yrityksillä on tätä kautta oikeus hyödyntää toisen sopijaosapuolen

luonnonvaroja  itselleen  edullisella  tavalla. Kiinassa  esimerkiksi  kansallisilla  energia-

yhtiöillä on keskeinen asema energiaresurssien hankinnassa ja niiden saannin varmista-

misessa,  joten  investoijan  laaja  määritelmä  antaa  näille  yrityksille  oikeuden  toimia

Myanmarissa.  Tämän  kaltainen  talouspolitiikka  kumpuaa  neomerkantilismin  peri-

aatteista, joiden tavoitteena on turvata valtion taloudellinen kehitys ja valta. Kiinan koh-

dalla näiden varmistaminen pohjautuu kiinteästi juuri energiaresursseihin.  Lisäksi yri-

tyksillä on keskeinen asema tuotannon ja talouskasvun ylläpidossa. Artiklassa 1 määri-

tellään valtioille laajat  investointimahdollisuudet,  minkä seurauksena Kiinan  kannalta

rationaalista  talouspolitiikkaa  on  määritellä  investoija  mahdollisimman  laajasti,  jotta

kansallisilla energiayhtiöillä on oikeudet toimia Myanmarin alueella. Kiinan kansalliset

energiayhtiöt  ovat  lisäksi  monopoliasemassa,  jolloin  Kiinan on mahdollista  yritysten

avulla vahvistaa asemaansa kansainvälisessä järjestelmässä, sillä yritysten toiminta täh-

tää valtion varallisuuden ja sitä kautta vallan kasvuun muun muassa tilittämällä osan

voitosta suoraan valtiolle ja estämällä kilpailun kotimaisilla markkinoilla. Tämä noudat-

taa neomerkantilismissa määriteltyä yritysten toimintamallia.

Artiklassa 2,  kohdissa 1-4 keskitytään investointien edistämiseen ja niiden suojeluun.

Tämä on  helppo  kytkeä  rationaaliseen  energiaturvallisuuspolitiikkaan,  jossa  pyritään

suojelemaan saavutettuja pääsyoikeuksia energiaresursseihin ja  edistämään investoin-

tien  tekemistä  toisen  sopijaosapuolen  alueella.  Kirjaamalla  sopimukseen  tavoitteeksi

investointien  edistämisen  toisen  sopijaosapuolen  alueella  maat  pyrkivät  turvaamaan
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oikeutensa  hyödyntää  toisen  sopijaosapuolen  alueella  olevia resursseja.  Sopimuksen

mukaisesti toisen sopijaosapuolen alueella toimivat investoijat nauttivat sen maan suoje-

lua, kenen alueella toimivat. Investoijia pitää tukea myöntämällä muun muassa työlupia

työntekijöille. Suojelun toteuttamisella ja syrjinnän estämisellä mahdollistetaan inves-

tointien tehokas ja turvallinen hyödyntäminen, jolloin niiden tuomat hyödyt ovat suu-

remmat.  Samalla  suojausjärjestelmät  mahdollistavat  investointien  pysyvyyden  myös

kriisiaikoina.  Lisäksi artiklassa 4 estetään sopijaosapuolia kansallistamasta tai pakko-

lunastamasta toisen  sopijaosapuolen tekemiä investointeja.  Siten maat kykenevät var-

mistamaan, että maa, johon investoinnit  on tehty, ei pysty edellä mainittujen toimien

avulla hyötymään investoijan tekemistä  investoinneista.  Investoijana toimiva maa tai

yritys kykenee turvallisesti kehittämään investointejaan eteenpäin ja kasvattamaan saa-

tuja hyötyjä. Artikloissa määritellyt toimet kumpuavat neomerkantilismista ja rationaa-

lisesta energiaturvallisuuspolitiikasta. Neomerkantilismissa tavoitteena on valtion vallan

kasvu  ylläpitämällä  talouskasvua  ja  taloudellista  valtaa  energiaresursseilla,  joihin

talouskasvu  pohjautuu.  Rationaalisessa  energiaturvallisuuspolitiikassa  maat  pyrkivät

suojelemaan saavuttamiaan energiaresursseja turvatakseen energian saannin myös vai-

keina  aikoina.  Energiaresurssien  suojelu  mahdollistaa  myös  valtion  vallan  kasvun

alueellisesti ja globaalisti. Suojausjärjestelmät investointien kohdalla ovat samalla puut-

tumista toisen valtion sisäisiin asioihin, sillä artiklat estävät valtiota toimimasta omalla

alueellaan.  Siten Kiina toimii valtion suvereenisuutta vastaan. Samalla vallan kasvatus

taloudellisen  vallan  kasvun  kautta  sekä  alueellisesti  että  globaalisti  on  ristiriidassa

anti-hegemonian kanssa, jonka kohdalla Kiina korostaa pyrkimystään muuttaa kansain-

välinen järjestelmä multipolaariseksi ja maiden tasa-arvoon perustuvaksi.

Kiinan ja Myanmarin välisessä investointisopimuksessa artiklassa 3, kohdassa 4 noste-

taan esiin rajoitukset siitä, keihin tai mihin sopimusta saa ja ei saa soveltaa. Eksklu-

siivisuus näkyy sopimuksessa sitä kautta, että sopimusta ei saa soveltaa tulliunioneihin,

vapaakauppa-alueisiin  ja talousalueisiin.  Lisäksi  sopimusta  ei  saa  soveltaa  kansain-

välisiin  sopimuksiin,  jotka  kuuluvat edellä  mainittuihin  rajoituksen  alla  oleviin

kohteisiin tai käsittelevät  verotusta.  Eksklusiivisuuden kautta  pyritään  varmistamaan,

että ulkopuoliset toimijat eivät kykene hyötymään sopimuksen tuomista eduista inves-

tointien kohdalla.  Eksklusiivisuuteen kuuluu olennaisesti rajoitukset siitä, kenelle hyö-

dykettä on lupa myydä  ja kenellä on osto-oikeus myynnissä olevaan hyödykkeeseen.
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Luomalla rajoituksia myyntioikeuksiin ja/tai osto-oikeuksiin esimerkiksi määrittämällä,

että myynti- ja osto-oikeus on ainoastaan sopimuksen osapuolina olevilla mailla, maat

varmistavat  omat  materialistiset  etunsa,  esimerkiksi  varmistamalla etuosto-oikeuden

energiaresursseihin, kuten öljyyn, kaasuun tai raaka-aineisiin, jotka ovat välttämättömiä

maan  taloudelle. Neomerkantilismissa  maat  pyrkivät  varmistamaan  oman  energia-

turvallisuutensa ja talouskasvun edellytykset  rakentamalla itselleen edullisen osto- ja

myyntikehikon, joka samalla heikentää toisten  maiden mahdollisuuksia päästä osalli-

seksi esimerkiksi energia- tai  raaka-aineresursseista.  Myöntämällä investointioikeudet

vain sopijaosapuolille maat,  erityisesti  Kiina,  kykenevät  turvaamaan tavoittelemiensa

resurssien saannin, kun sopimuksen ulkopuoliset toimijat eivät pysty investoimaan tai

hyödyntämään investointeja samalla tavalla. Siten sopijaosapuolet pystyvät turvaamaan

saavuttamansa edut, ja esimerkiksi Kiinalle tämä tarkoittaa sitä, että Kiina saa itselleen

osan Myanmarin energiaresursseista ilman suurta kilpailua. Tämä heijastaa Kiinan neo-

merkantilistista energiadiplomatiaa, jossa tavoitteena on saada haltuun ulkomaisia öljy-

ja  kaasuvarantoja. Samalla  investointien  määrittely  ja  niihin  kuuluvien  oikeuksien,

kuten jatkojalostamisen ja voittojen keräämisen kautta, Kiinan taloudellinen hyöty suu-

renee. Neomerkantilistisen teorian mukaan valtioiden toimintaa määrittää saavutettujen

resurssien ja niistä juontuvien etujen suojelu toisilta mailta talouskasvun ja taloudellisen

vallan nimissä. 

Eksklusiivisuus heijastaa myös valtion valta -teorian piirteitä kasvattamalla valtioiden

valtaa ja luomalla mahdollisuuksia valtioille yltää potentiaaliseen valtatasoonsa. Eksklu-

siivisuus ja sen seurauksena syntyvä talouskasvu ja taloudellisen vallan kasvu vie maata

kohti  maan  potentiaalista  valtaa,  jonka  avulla  maa  kykenee  vaikuttamaan  kansain-

väliseen järjestelmään. Eksklusiivisuuden kautta Kiina kykenee saavuttamaan tarvitse-

mansa energiaresurssit ja sitä kautta ylläpitämään talouskasvuaan, minkä seurauksena

Kiinan taloudellinen valta ja potentiaalinen valta kasvavat. Tämä mahdollistaa kansain-

välisen järjestelmän muutoksen, vaikka Kiina ei suoraan haastaisi Yhdysvaltoja, vaan

vallan  kasvu  ja  aseman  muutos pohjautuisivat taloudelliseen valtaan.  Kuitenkin

pyrkimys  Yhdysvaltain  syrjäyttämiseen  ja  itsensä  asettamisesta  Yhdysvaltain  tilalle

toimii Kiinan anti-hegemoniapolitiikkaa vastaan. 

Artiklassa 6,  kohdassa 1 a-g käsitellään tarkemmin investoijan oikeuksia siirtää saa-
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mansa hyödyt  kotimaahansa.  Tätä kautta  sopijaosapuolet  pyrkivät  entistä  tarkemmin

määrittelemään,  mitkä  lasketaan  hyödyiksi,  ja  mitä  toinen  sopijaosapuoli  saa  siirtää

maksutta takaisin kotimaahansa. Laatimalla tarkat määritteet hyödyille ja voitoille, maat

pystyvät varmistamaan, että  saavutetut hyödyt ja voitot saadaan  siirrettyä kotimaahan

ilman kuluja. Tämän kaltainen politiikka vahvistaa ylijäämään tähtäävää taloutta, mikä

on neomerkantilistisen talouspolitiikan tavoitteena, sillä maat pystyvät keräämään voitot

kustannusten säilyessä pieninä. Kulujen pienentyminen edistää puolestaan talouskasvua,

joka puolestaan lisää maan taloudellista valtaa kansainvälisessä järjestelmässä. Vallan ja

varallisuuden konseptit ovat keskeisessä asemassa neomerkantilistisessä taloudellisessa

strategiassa  ja  edellä  kuvattu  kustannus-hyöty  -toimintamalli  edistää  niiden  toteutu-

mista. Samalla Kiina kykenee toimimaan kansallisten intressiensä mukaisesti. Lisäksi

artikla 6 mahdollistaa investointien tehokkaan hyödyntämisen, ja yhdessä artiklassa 2

määriteltyjen suojausmekanismien  kanssa luo  investoinneista  kannattavia  ja  talou-

dellista  asemaa  parantavia.  Kiina  pyrkii myös  varmistamaan pääsynsä energia-

resursseihin ja niiden edullisen siirron maasta toiseen. Tämä ei olisi mahdollista, jos

maiden pitäisi maksaa veroja tai tullimaksuja investointien siirroista. Rakentamalla kus-

tannuksiltaan halvan sopimuksen muun muassa suosivan tullijärjestelmän avulla Kiina

kykenee  säilyttämään  nopean  talouskasvunsa,  jolloin Kiina  voi hyödyntää  energia-

resursseja edullisesti ja helposti.  

Kiinan ja Myanmarin välisessä investointisopimuksessa artiklassa 10, kohdassa 1 sovi-

taan, että kansainväliset sopimukset, joko aiemmin tehdyt tai myöhemmin solmittavat,

eivät vaikuta tässä sopimuksessa solmittuihin kohtiin tai heikennä sopijaosapuolten ase-

maa.  Siten maat kykenevät turvaamaan saavuttamansa edut ja estämään saavutettujen

etujen heikentymisen, jos ja kun sopijaosapuolet  solmivat uusia sopimuksia joko mui-

den maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa. Luomalla tämän kaltaisen koskemat-

tomuuden valtiot luovat olosuhteet, jossa investoinnit muuttuvat kannattaviksi, ja pelko

niiden menettämisestä tai heikentymisestä pienenee. Artikla 10 näyttäytyy myös eksklu-

siivisena varmistaessaan, että sopimus on antaa  sopijaosapuolille etuoikeuden kaupan-

käyntiin  toisen  sopijaosapuolen kanssa  esimerkiksi  energiaresurssien kohdalla. Tämä

luo sopijaosapuolten välille eksklusiivisen suhteen. Eksklusiivisuuden voi nähdä toimi-

van turvana sille, että luvatut edut säilyvät ja ulkopuoliset toimijat eivät kykene hyöty-

mään niistä. Artikla myös edesauttaa Kiinan kansallisten energiaintressien toteutumista,
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mikä nähdään osana neomerkantilaista taloudellista strategiaa.  Samalla artikla 10 luo

suuremman keskinäisen riippuvuuden maiden välille eksklusiivisuuden kautta,  jolloin

Kiina kykenee estämään itselleen haitallisten muutosten tapahtumisen. Tätä kutsutaan

neokolonialistiseksi politiikaksi, joka on kytkeytynyt Kiinan energiadiplomatiaan. 

Rationaalista  energiaturvallisuuspolitiikka  tukevat  artiklat  ovat  ristiriidassa

anti-hegemoniatavoitteen kanssa. Energiaturvallisuuteen tähtäävät artiklat pyrkivät luo-

maan  sopimukselliset  olosuhteet,  jotka  varmistavat  Kiinan  omien  intressien  toteutu-

misen. Tämä johtaa puolestaan maiden välisen epätasa-arvon lisääntymiseen.  Suvereni-

teetin  kunnioitus  on  yksi  keskeisimmistä  tekijöistä  Kiinan  anti-hegemoniassa.  Kiina

puuttuu Myanmarin sisäisiin asioihin määrittelemällä kauppapolitiikan sovellusalueen ja

varmistamalla investoinneista saatujen hyötyjen maksuttoman siirtämisen takaisin koti-

maahan. Tämä heikentää Myanmarin suvereenisuutta ja estää yhteisen hyötymisen Kii-

nan  tekemistä  investoinneista.  Sulkemalla  kansainväliset  sopimukset  ulos  tehdystä

investointisopimuksesta  Kiina  kykenee  turvaamaan  saavuttamansa  edut  ja  varmista-

maan, että muut maat eivät hyödy  niistä  samalla tavalla. Siten Kiina saa lähes yksin-

oikeuden hyödyntää Myanmarin energiaresursseja,  mikä on  keskeistä  Kiinan kansal-

lisissa intresseissä. Samalla Kiina heikentää kolmansien maiden asemaa suhteessa sopi-

muksen osapuoliin, jolloin Kiina ei toteuta anti-hegemoniapolitiikkaan liitettyä pyrki-

mystä maiden tasa-arvoiseen suhteeseen.

Vaikka Kiinan ja  Myanmarin investointisopimus pohjautuu vahvasti  Kiinan materia-

listisiin tavoitteisiin  ja rationaaliseen energiaturvallisuuspolitiikkaan sekä niiden toteu-

tumisen  varmistamiseen,  on  sopimuksessa  mukana  myös  Kiinan  ideatiiviseen  ulko-

politiikkaan ja anti-hegemoniaan nojaavia tekijöitä. Artiklassa 8 ja 9 käsitellään sovitte-

lumenetelmiä,  joita  on  tarkoitus  hyödyntää  ongelmien  ratkaisussa.  Kuten  Kiinan  ja

ASEANin välisessä sopimuksessa,  myös Kiinan ja  Myanmarin välisessä investointi-

sopimuksessa sovittelumenetelmät nojaavat bilateraalisiin ja multilateraalisiin sovinto-

menettelyihin,  jotka pohjautuvat diplomatian periaatteisiin.  Hyödyntämällä tämän kal-

taisia sovittelumenettelyitä Kiina vahvistaa Myanmarin ja muiden maiden sekä kansain-

välisen  järjestelmän  näkemystä  Kiinasta  anti-hegemoniseen  järjestelmään  pyrkivänä

maana.  Samalla Kiina  kykenee varmistamaan, ettei  solmittu investointisopimus näyt-

täydy ainoastaan Kiinan materialistisia etuja tukevana, vaan sopimus on linjassa Kiinan
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ideatiivisen  ulkopolitiikan  kanssa. Sopimuksessa  olevat  sovittelumenetelmät  varmis-

tavat myös sen, että sopimuksen osapuolia kohdellaan tasa-arvoisesti. Kiina korostaa

rauhallinen nousu -doktriinin ja anti-hegemonian periaatteita tasa-arvoisuuden huomioi-

misella osana sopimusta. Lisäksi rauhallinen nousu -doktriinin yksi keskeinen tekijä on

hyvät naapuruussuhteet.  Investointeja  koskevan  sopimuksen  bilateraalisilla ja  multi-

lateraalisilla sovittelumenettelyillä Kiina  parantaa naapuruussuhteitaan Myanmariin.

Kiina  myös  vahvistaa Myanmarin  luottamusta itseään  kohtaan,  jolloin  Kiinan  idea-

tiivinen ulkopolitiikka ja sen tavoitteet saavat tukea, ja Kiinan on mahdollista heikentää

Yhdysvaltain  asemaa  globaalilla  tasolla  rinnastaessaan  oman

anti-hegemoniapolitiikkansa Yhdysvaltain hegemoniapolitiikkaan. 

Investointisopimuksessa artiklassa 12 vahvistetaan Kiinan ja Myanmarin välisiä  diplo-

maattisia suhteita. Diplomatian rooli ideatiivisessa ulkopolitiikassa ja anti-hegemoniassa

on keskeinen sen ollessa osa Kiinan harjoittamaa pehmeää valtaa. Vahvistamalla diplo-

maattisia suhteita toiseen  sopijaosapuoleen Kiina  näyttäytyy tasa-arvoa ja keskinäistä

luottamusta korostaen sen sijaan, että korostaisi omia materialistisia intressejään ja hyö-

tymistä toisesta.  Diplomaattisten suhteiden  vahvistamisella on keskeinen rooli  niiden

ollessa osa Kiinan anti-hegemoniatavoitteen toteuttamista. Kiina pyrkii diplomaattisten

suhteiden  avulla muuttamaan  asemaansa  globaalissa  järjestelmässä  ja  heikentämään

Yhdysvaltain pehmeää valtaa. Kiinalle on keskeistä ylläpitää imagoa, joka pohjautuu

ideatiiviseen ulkopolitiikkaan ja sen tavoitteisiin, varsinkin Kiinan ja Myanmarin väli-

sen  investointisopimuksen  kaltaisissa sopimuksissa,  joissa  on  selvästi  huomattavissa

materialistisen  talouspolitiikan  ja  sen  tavoitteiden  toteutumisen  suurempi  painoarvo.

Lisäksi  artiklassa  13  luodaan  puitteet  Kiinan  ja  Myanmarin  väliselle  bilateraaliselle

yhteistyölle ja sen vahvistamiselle. Artiklassa käydään läpi kohdat, joihin yhteistyötä

sovelletaan.  Artiklan  pohjalta  on  mahdollista  todeta,  että  tavoitteena  on  ollut  luoda

tasa-arvoinen suhde Kiinan ja Myanmarin välille.

Investointisopimuksessa olevat sovittelumenetelmät ovat ristiriitaisia Kiinan  rationaa-

lisen energiaturvallisuuspolitiikan kanssa. Kiina korostaa sovittelumenettelyissä bilate-

raalisia  ja  multilateraalisia  käytäntöjä,  joiden  kohdalla  maiden  yhteistyö  ja

tasa-arvoisuus ovat keskeisiä. Tasa-arvon nosto osaksi sopimusta on ristiriitainen Kiinan

energiaturvallisuuspolitiikan  kanssa,  jossa  maiden välinen  tasa-arvo nähdään heiken-
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tävänä  tekijänä.  Energiaturvallisuuden  kohdalla  omien  etujen  turvaus  on  ensisijaista

tasa-arvoisuuden sijasta.  Lisäksi maiden välinen yhteistyö nähdään pienentävän saavu-

tettavia materialistisia hyötyjä, jolloin yhteistyö suljetaan helposti ulos materialistisessa

talouspolitiikassa.  Ottamalla  yhteistyön  mukaan  Myanmarin  kanssa  solmittuun

investointisopimukseen Kiina toimii vastoin materialistisen talouspolitiikan näkemystä

yhteistyöstä.  Kokonaisuudessaan  sovittelumenettelyt  pohjautuvat  vahvasti

anti-hegemoniaan, jolloin ristiriita rationaalisen energiaturvallisuuden kanssa on suuri.

Yhteenveto

Kiinan ja Myanmarin välinen investointisopimus painottuu huomattavasti rationaalista

energiaturvallisuuspolitiikkaa tukeviin artikloihin. Kyseisiä artikloita ovat esimerkiksi

eri  määrittelyt,  koskien  muun  muassa  investointeja,  mitä  investoinneille  saa  tehdä,

investoijia  ja  toimintaoikeuksia.  Samalla  sopimuksessa  pyritään  edistämään  inves-

tointien tekoa ja turvaamaan tehdyt investoinnit. Lisäksi  kansainväliset sopimukset  on

suljettu sopimuksen ulkopuolelle. Kansainvälisillä sopimuksilla ei ole vaikutusta tässä

sopimuksessa solmittuihin artikloihin,  ja  ne eivät  rajoita  tämän sopimuksen toteutta-

mista. Anti-hegemonistisissa artikloissa  luodaan periaatteet  sovittelumenettelyille  ja

diplomaattisten  suhteiden  vahvistamiselle.  Investointisopimus  painottuu  lähes  yksin-

omaan rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa tukeviin artikloihin, minkä seurauk-

sena  on  mahdollista  todeta  sopimuksen  olevan  vahvasti  rationaalisen  energia-

turvallisuuspolitiikan  mukainen sen  sijaan,  että  korostaisi  anti-hegemoniaa.  Taustalla

vaikuttaa  Myanmarin  keskeinen  rooli  Kiinan  energiaturvallisuuden  varmistamisessa.

Siten  Kiinan  pyrkimyksenä  on  neuvotella  sopimus,  joka  mahdollistaa  hyötymisen

Myanmarin energiaresursseista ja turvaa saavutettujen resurssien hyödyntämisen myös

tulevaisuudessa.  Tämän  toteutuminen  on  mahdollista  rakentamalla  rationaaliseen

energiaturvallisuuspolitiikkaan nojaavan sopimuksen.

Seuraavaksi siirrytään analysoimaan verrokkimaana toimivan Chilen ja Kiinan välistä

vapaakauppasopimusta.
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5.3 Kiinan ja Chilen kauppasopimukset

Luvussa tarkastellaan ensiksi Kiinan ja Chilen välistä vapaakauppasopimusta, jonka jäl-

keen  maiden  välinen  investointisopimus  käsitellään  omana  kokonaisuutenaan.  Sopi-

musten käsittelyjärjestys perustuu sopimusten tärkeyteen.

5.3.1 Vapaakauppasopimus

Verrattaessa Kiinan ja Chilen vapaakauppasopimusta löydetään yhteneviä piirteitä sekä

Kiinan  ja  ASEANin  väliseen  vapaakauppasopimukseen  että  Kiinan  ja  Myanmarin

investointisopimukseen. Kuitenkin Kiinan ja Chilen välinen sopimus eroaa edellä mai-

nituista sopimuksista,  koska maiden välisen taloudellisen suhteen agendana eivät ole

energiaresurssit. Siten voidaan verrata, missä määrin sopimukset muistuttavat toisiaan ja

löytyykö eroja, jotka voisivat selittää Kiinan talous- ja ulkopolitiikkaa. 

Tarkasteltaessa Kiinan ja Chilen välistä vapaakauppasopimusta havaitaan, että artiklassa

8, jossa käsitellään tullimaksujen poistamista, sopimusteksti pohjaa materialistisiin teki-

jöihin luomalla suosivan tullijärjestelmän Kiinan ja Chilen väliseen kauppaan. Artiklan

8 sopimustekstistä kohdassa 2 nousee esiin, että maiden on tarkoitus poistaa vaiheittain

tuontia koskevat tullimaksut (s. 6).  Poistamalla tullimaksut maiden välisestä kaupasta

koskien tuontia maasta toiseen, maat luovat edulliset kaupan ehdot  suhteessa kaupan-

käyntiin  kolmansien  maiden  kanssa.  Siten Kiina hyötyy Chilestä resurssien  tuonnin

kohdalla, sillä edullinen kauppa muuttaa tuonnin kannattavammaksi. Vaikka Chilellä ei

ole energiaresursseja, joita Kiina tavoittelee, Kiina tuo Chilestä muun muassa kuparia,

malmeja ja mineraaleja, jotka ovat tärkeitä Kiinan taloudelle ja teollisuudelle. Tämän

vuoksi  suosivan  tullijärjestelmän  luominen  myös  Kiinan ja  Chilen väliseen  vapaa-

kauppasopimukseen  puoltaa  paikkaansa.  Suosiva  tullijärjestelmä  noudattaa  samalla

myös H. Schmittin luomaa hyveellisyyden kehää. Hyveellisyyden kehän mukaan talous-

kasvu  pohjautuu  viennin  kasvuun valtion,  tässä  tapauksessa  Kiinan,  tukiessa  vienti-

sektorille keskittyvää teollisuutta. Lisäksi neomerkantilismissa tähdätään viennin kas-

vuun  myös  yleisellä  tasolla  viennin  kasvun  mahdollistaessa ylijäämäisen  talouden,

johon talouskasvun nähdään perustuvan. 

Artiklassa 8 kohdassa 1 (s. 6) nostetaan esiin rajoitukset sopimusehtojen muuttamisessa.
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Luomalla  rajoituksia  sopimusehtojen  muuttamiseen,  joiden  avulla  voidaan heikentää

Kiinan asemaa ja taloudellista hyötyä tehdystä sopimuksesta, Kiina pyrkii suojaamaan

omat kansalliset intressinsä, vaikka Chilen kohdalla kysymyksenä ei ole Kiinan energia-

turvallisuus ja sen ylläpitäminen. Kansallisten intressien suojelu on keskeinen osa neo-

merkantilistista  taloudellista  strategiaa. Jos  mailla  olisi  mahdollisuudet  muuttaa

sopimusehtoja omavaltaisesti, maat kykenisivät heikentämään sopimuksen toisen osa-

puolen asemaa. Tämä kuitenkin nostaa esiin  näkökulman, jonka mukaan mahdollisuus

sopimusehtojen muuttamiseen vahvistaisi valtion valtaa, mikä on olennainen osa neo-

merkantilistista talousteoriaa. Kuitenkin mahdollisuus sopimusehtojen vapaaseen muut-

tamiseen johtaisi tilanteeseen, jossa molemmat maat menettäisivät saavuttamansa hyö-

dyt. Tämän seurauksena sopimusehtojen muuttamisen rajoitukset itse asiassa ovat neo-

merkantilistisesta  tarkastelukulmasta  katsottuna  parempi  vaihtoehto  maiden  talou-

dellisten intressien saavuttamisessa.

Protektionismi  näkyy Kiinan ja Chilen vapaakauppasopimuksessa artiklassa 44, jossa

keskiössä ovat kahdenväliset suojausjärjestelmät. Artiklan kohdassa 1 (s. 22) käsitellään

luotuja suojausjärjestelmiä, joilla on tarkoitus suojata maan omaa tuotantoa toisen maan

tuotannossa  tapahtuvilta  muutoksilta.  Sopimuksen  osapuolilla  on  oikeus  käyttää

kahdenvälisiä  suojausjärjestelmiä siirtymäaikana,  jos sopimuksen toinen osapuoli  tuo

markkinoille vastaavan tuotteen kuin toisen maan tuote on ja luo näin epäreilun kilpailu-

tilanteen maiden kahdenvälisille markkinoille. Artiklassa 46, kohdassa 2 (s. 23) luetel-

laan tekijät, joiden pohjalta maa arvioi uuden tuotteen tuonnin vaikutukset kotimaiselle

teollisuudelle. Näitä tekijöitä ovat muun muassa osuus markkinoista, jonka tuontituote

on saanut haltuunsa, muutokset myynnin tasoissa, tuotanto, tuottavuus ja kapasiteetin

käyttö ja voitot ja tappiot sekä työllisyys. Näiden tekijöiden pohjalta maat arvioivat,

minkälaisia  negatiivisia  vaikutuksia  toisen  maan  tuotteella  on  maan  omaan talous-

järjestelmään ja tuotantoon.  Neomerkantilistisen taloudellisen strategian yhtenä  tavoit-

teena on kansallisen talouden suojelu, johon protektionistisella talouspolitiikalla tähdä-

tään. Samalla maa kykenee suojelemaan omaa tuotantojärjestelmäänsä ja teollisuuttaan.

Protektionismin  avulla maat  pystyvät  luomaan  vahvan  tuotantojärjestelmän,  mikä

mahdollistaa  vahvan  talouden.  Tämä lisää maan  taloudellista  valtaa  ja  varallisuutta,

jotka  ovat  keskeisiä  neomerkantilistisessa  taloudellisessa  strategiassa.  Kiina  kykenee

protektionististen  artikloiden  kautta  toteuttamaan  neomerkantilistista  taloudellista
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strategiaa,  jonka  toteuttamiseen Kiinan materialistinen talouspolitiikka tähtää.  Lisäksi

vahva  tuotantojärjestelmä  antaa  Kiinalle  kilpailuedun  kolmansien  maiden  kanssa

käytyyn  kauppaan. Näiden  syiden  valossa  on  loogista  talouspolitiikkaa  Kiinalta

sisällyttää  vapaakauppasopimukseen  protektionistisia  artikloita,  joiden  avulla Kiina

kykenee vahvistamaan sekä tuotantojärjestelmäänsä että talouttaan. 

Viennin kasvuun ja tuonnin halpuuteen tähtäävä talouspolitiikka on ristiriidassa Kiinan

anti-hegemoniapolitiikan kanssa. Kiinalle on tärkeää anti-hegemonian kohdalla maiden

välinen  tasa-arvo,  jonka  toteutuminen  ei  ole  mahdollista  suosivan  tullijärjestelmän

ollessa käytössä.  Kiinan  tähtää viennin kasvuun ja  resurssien saantiin  luomalla  itseä

suosivat  kaupan ehdot,  jotka eivät tue kansainvälisen talouden  tasapainoista kehitty-

mistä. Samalla resurssien hyödyntämistä koskevat artiklat heikentävät maiden suveree-

nisuutta antaessaan Kiinalle oikeudet määrätä resurssien hyödyntämisestä itsenäisesti.

Protektionismia  tukevien  artikloiden  liittäminen  osaksi  tehtyä  sopimusta vähentävät

maiden välistä yhteistyötä ja avoimuutta. Anti-hegemoniassa Kiina korostaa yhteistyön,

avoimuuden ja yhteisen hyötymisen tavoitteita, mutta toimii ristiriitaisesti näitä kohtaan

protektionististen  artikloiden  kautta.  Samalla  Kiina  heikentää  maiden  tasa-arvoa  ja

tasa-arvoista  kehittymistä  luomalla  itseä  suosivat  kaupan  ehdot.  Kiinan

anti-hegemoniapolitiikka sen sijaan pyrkii tasa-arvoon ja tasa-arvoiseen kehittymiseen.

Siten  sopimuksen  artiklat  heijastavat  ristiriita  rationaalisen  energiaturvallisuuden  ja

anti-hegemonian välillä.

Kiinan ideatiivinen politiikka ja anti-hegemoniatavoite näkyvät Kiinan ja Chilen väli-

sessä vapaakauppasopimuksessa.  Useassa artiklassa, kuten esimerkiksi artikloissa 1, 3,

10, 51  ja 52, nostetaan esiin eri kansainvälisen kaupan sopimuksia, kuten the General

Agreement on Tariffs and Trade (GATT-sopimus) vuodelta 1994 ja the Agreement on

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-sopimus),  joka on osa

Maailman Kauppajärjestön (WTO) solmimaa sopimusta vuodelta 1994. Samalla Kiinan

ja Chilen välisessä sopimuksessa kunnioitetaan maiden solmimia sopimuksia kolman-

sien  maiden kanssa.  Kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen ja liittäminen osaksi

solmittua vapaakauppasopimusta kertoo Kiinan halusta integroitua syvemmin kansain-

väliseen järjestelmään,  olla  olennainen osa  järjestelmää ja  toimia järjestelmän kautta

eikä niinkään järjestelmän ulkopuolella.  Tämän kaltainen politiikka noudattaa rauhal-
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linen nousu -doktriinia,  jossa Kiina pyrkii  rakentavaan yhteistyöhön muiden maiden

kanssa ja kasvattamaan merkitystään kansainvälisissä instituutioissa.  Samalla kansain-

välisten sopimusten noudattaminen nähdään Kiinan jatkuvana avautumisena.  Kansain-

välisten sopimusten rooli solmitussa vapaakauppasopimuksessa noudattaa myös harmo-

ninen maailma -doktriinia.  Doktriinin  keskiössä  on Kiinan jatkuva globaalin  talous-

järjestelmän omaksuminen ja integroituminen siihen. Näiden toteutuminen nojaa solmit-

tuihin kansainvälisiin sopimuksiin. Kansainvälisten sopimusten ottaminen osaksi vapaa-

kauppasopimusta viestii myös Kiinan tavoitteena olevasta anti-hegemonisesta ja multi-

polaarisesta  järjestelmästä,  jossa  valtiot  ovat  kytkeytyneet  toisiinsa  muun  muassa

monenkeskisillä sopimuksilla. Integroitumalla globaaliin talousjärjestelmään Kiina saa

kansainvälisten instituutioiden suojan muiden maiden, kuten esimerkiksi Japanin, kolo-

nialistista  politiikkaa  vastaan.  Kiina  ei  pyri  dominoivaan  asemaan  kansainvälisessä

talousjärjestelmässä solmimalla sopimuksia, joiden toimivalta ylittäisi aiemmin solmitut

sopimukset.  Tämän  kaltainen  politiikka  muuttaisi  Kiinan  tavoitteet  lähemmäs  hege-

monisen aseman saavuttamista kuin anti-hegemonista kansainvälistä järjestelmää.

Kiinan ja Chilen välisessä vapaakauppasopimuksessa on määritelty selkeästi artiklassa

5, kohdissa a ja b (s. 5), mitä sopimuksessa tarkoitetaan maiden alueilla. Määrittelemällä

selkeästi maiden rajat ja korostamalla maiden itsemääräämisoikeutta  ja suvereniteettia

kansainvälisten ja kansallisten lakien määrittämissä rajoissa Kiina pyrkii  sekä  turvaa-

maan  suvereenisuutensa että osoittamaan  kunnioittavansa Chilen  ja  muiden  maiden

suvereniteettia.  Kiinan määritteli suvereniteetin kunnioittamisen ensimmäistä kertaa 5

principles  -sopimuksessa  vuonna  1954.  Sopimuksen  mukaan  Kiina  pyrkii  kunnioit-

tamaan toisten valtioiden alueellista yhtenäisyyttä ja suvereniteettia ja lisäksi olemaan

puuttumatta toisten valtioiden sisäisiin asioihin.  Samalla vuonna 1964 tehty sopimus

Kiinan  kehitysyhteistyöstä  noudattaa  samoja  periaatteita  kuin  5  principles  -sopimus.

Keskeistä kummassakin sopimuksessa on valtioiden suvereniteetin kunnioitus ja puuttu-

mattomuus  toisten  valtioiden  sisäisiin  asioihin. Ottamalla  suvereniteetin  kunnioitta-

misen  osaksi  tehtyä  vapaakauppasopimusta  Kiina  kykenee  edistämään

anti-hegemonisen  järjestelmän  toteutumista,  mutta  myös  kuvaa  itsestään

anti-hegemonisena valtiona. 

Multilateraalinen  yhteistyö  ja  sen  vahvistaminen  näkyvät  selkeästi  Kiinan  ja  Chilen
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vapaakauppasopimuksessa.  Artiklassa  1  (s. 3) todetaan, että sopimuksen tarkoituksena

on vapaakaupan ohella vahvistaa bilateraalista, alueellista ja multilateraalista yhteistyötä

(s. 3). Yhteistyön vahvistamisella tähdätään sopimuksella saavutettavien etujen laajenta-

miseen  ja  parantamiseen,  mutta  samalla  maat  pyrkivät  vahvistamaan  diplomaattisia

siteitään. Sopimuksessa on myös konkretiaa liittyen multilateraalisen yhteistyön vahvis-

tamiseen. Artiklassa 37  (s. 18-19)  luodaan yhteistyömalleja ja osapuolten keskinäistä

auttamista tullimuodollisuuksien osalta. Toimimalla yhteistyössä maat kykenevät edistä-

mään sopimuksen tavoitteena olevaa kaupan vapauttamista, kun sopimuksen osapuolet

varmistavat yhteistyön ja avun tarjoamisen kautta sujuvuuden tullimuodollisuuksissa.

Samalla  artiklassa  37 määritellyt  toimet  tukevat  artiklassa  1  määriteltyjä  tavoitteita

hyvin konkreettisesti. Artikloita voi lähestyä rauhallinen nousu -doktriinin ja  harmoni-

nen maailma -doktriinin kautta. Rauhallinen nousu -doktriinin tavoitteena on avata Kii-

nan taloutta yhä enemmän ja tarjota lisääntyvässä määrin vaihtoehtoja kansainväliselle

yhteisölle,  jotta  Kiinan nousua ei  nähtäisi  uhkana muille  valtioille.  Kiina tavoittelee

doktriinin tavoitteiden  saavuttamista  diplomatian  keinoilla,  kuten  monenkeskisellä

yhteistyöllä ja dialogilla.  Samalla Kiina pyrkii status quo -asemaan sen sijaan, että yrit-

täisi nousta hegemoniksi Yhdysvaltain tilalle.  Harmoninen maailma -doktriinissa puo-

lestaan  Kiina  tähtää  yhteistyön  ja  vaihtojen  kasvavaan  tukemiseen,  jotka  perustuvat

maiden  väliseen  tasa-arvoon  ja  yhteiseen  hyötymiseen.  Kiinan

anti-hegemoniapolitiikalle  on keskeistä  edistää multilateraalista yhteistyötä,  ja  bilate-

raalisen  yhteistyön  voi  myös  nähdä  keinona  saavuttaa  laajempaa  multilateraalista

yhteistyötä maiden välille. Tukemalla multilateraalista yhteistyötä Kiina pyrkii viesti-

mään  muille  maille,  ettei  pyri  saavuttamaan  hegemonista  asemaa,  vaan  luomaan

tasa-arvoisen kansainvälisen järjestelmän,  joka perustuu maiden väliselle yhteistyölle.

Rauhallinen  nousu  ja  harmoninen  maailma  -doktriinit tukevat  Kiinan  tavoitetta

anti-hegemonisesta  kansainvälisestä  järjestelmästä  näyttämällä  Kiinan  yhteistyötä  ja

tasa-arvoa tavoittelevana maana, jossa valtioiden yhtenäinen hyötyminen on keskeistä.

Samalla bilateraalisuus ja multilateraalisuus näkyvät ongelmien ratkaisumenettelyissä.

Artiklassa 53, kohdassa c  ja d  (s. 27)  on määritelty, kuinka ratkaista kaupassa  esiin-

nousseet  ongelmat  ja  laajentaa  kaupan  mahdollisuuksia  bilateraalisella yhteistyöllä.

Luvussa 10, artikloissa 79 – 95 (s. 40-47) käsitellään yksinään multilateraalista yhteis-

työtä  ongelmien  ratkaisussa.  Suosimalla  bilateraalisia  ja  multilateraalisia  sovittelu-
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menettelyitä Kiina pyrkii  luomaan mielikuvaa  Chilelle  ja kansainväliselle  yhteisölle,

että mieltää maat tasa-arvoisiksi, ja että maita on kohdeltava tasavertaisesti. Tämä ilme-

nee selkeästi juuri sovittelumekanismien kohdalla, missä luodut menetelmät asettavat

Kiinan  ja  Chilen  tasa-arvoiseen  asemaan.  Samalla  bilateraaliset  ja  multilateraaliset

sovittelumenetelmät korostavat diplomatian ja kansainvälisen yhteistyön keskeistä ase-

maa Kiinan ideatiivisessa  ulkopolitiikassa. Bilateraalisuus  ja multilateraalisuus  kum-

puavat osittain pehmeän vallan teoriasta, jossa maat hyödyntävät rauhanomaisia keinoja

kovan vallan keinojen sijasta.  Integroimalla pehmeän vallan kiinalaiset ominaisuudet

osaksi  solmittua  vapaakauppasopimusta  Kiina  vahvistaa luomaansa  kuvaa  itsestään

anti-hegemoniseen  kansainväliseen  järjestelmään  pyrkivänä  valtiona.  Samalla  bilate-

raalisuus, multilateraalisuus ja tasa-arvoisuus maiden välillä ovat houkutuselementtejä.

Kiina pyrkii tekemään itsestään houkuttelevan kauppa- ja sopimuskumppanin toisille

maille  hyödyntämällä kiinalaisen pehmeän vallan ominaispiirteitä. Lisäksi rauhallinen

nousu -doktriini näkyy bilateraalisissa ja multilateraalisissa sovittelumenettelyissä hyö-

dynnettävissä diplomatian keinoissa. Kiinan hyödyntämiä keinoja ovat monenkeskinen

yhteistyö, dialogi maiden välillä ja vastuunotto. Sopimukseen luodut sovittelumenettelyt

noudattavat  kyseisiä  keinoja  luomalla  keskusteluyhteyden  maiden  välille  ristiriita-

tilanteissa.

Selkeimmin pehmeä  valta  näkyy Kiinan  ja  Chilen  välisen  vapaakauppasopimuksen

luvussa 13, artikloissa 104-107 (s. 52-54) ja artiklassa 110 (s. 56). Luvussa ja artikloissa

keskitytään Kiinan ja Chilen väliseen yhteistyöhön alueilla, joista kaikki eivät ole suo-

raan kytköksissä taloudelliseen yhteistyöhön. Artiklassa 104 (s. 52) määritellään yhteis-

työn yleiset tavoitteet, jotka keskittyvät pääosin taloudellisten suhteiden vahvistamiseen

(kohdat a, b ja e), mutta nostaa samalla sosiaaliset (kohta a) ja kulttuuriset (kohta d)

yhteistyön muodot osaksi sopimusta ja pyrkii suhteiden parantamiseen yhteistyön avulla

myös näiden kohdalla. Jo yleisestä yhteistyön määrittelystä on mahdollista löytää peh-

meän vallan teoriaan pohjautuvia piirteitä. Nostamalla taloudellisen yhteistyön rinnalle

sosiaalisen ja kulttuurisen yhteistyön  Kiina kykenee lisäämään oman kulttuurinsa tun-

nettavuutta Chilessä, ja toisen maan kulttuurin ollessa tuttu sopimuksen toiselle osa-

puolelle on taloudellinen yhteistyö helpompaa, sillä muun muassa ristiriitojen välttä-

minen ja  ratkaiseminen helpottuu.  Samalla  maat  lähentyvät  toisiaan,  mikä  helpottaa

muiden yhteistyömuotojen luomista ja ylläpitämistä. 
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Artiklassa 105 (s. 52-53) keskitytään taloudelliseen yhteistyöhön ja sen vahvistamiseen.

Yhteistyötä on tarkoitus vahvistaa muun muassa vaihtamalla informaatiota, joka edistää

ja laajentaa maiden välistä kauppaa (kohta a), auttamalla toisen maan taloudellisia dele-

gaatioita ja tukemalla maiden delegaatioiden välistä dialogia (kohdat c ja d) ja kehittä-

mällä  mekanismeja,  joiden avulla  taloudellinen yhteistyö helpottuu (kohta e).  Talou-

dellinen yhteistyö ja sen vahvistaminen heijastelevat sekä materialistisen talousteorian

että  ideatiivisten  ulkopolitiikan  teorioiden  keskeisiä  piirteitä.  Kiinan  pyrkimyksenä

vapaakauppasopimuksessa  on talouskasvun ylläpito vahvistamalla taloudellista yhteis-

työtä pehmeän vallan teoriaan pohjautuvilla toimintamalleilla,  joita ovat muun muassa

diplomatia ja osallistuminen multilateraalisiin organisaatioihin.  Näiden lisäksi Kiinan

pehmeän vallan keinoihin kuuluu myös taloudellinen toiminta.  Neomerkantilismi puo-

lestaan  näkyy  taloudellisen  yhteistyön  vahvistamisessa  valtion  valta  -teorian  kautta,

jossa keskeisiä intressejä ovat kansallisen varallisuuden kasvattaminen,  talouskasvu ja

taloudellinen valta. Taloudellinen yhteistyö mahdollistaa varallisuuden kerryttämisen ja

talouskasvun luomalla tiiviit talous- ja kauppasuhteet maiden välille. Pohjaamalla talou-

dellisen yhteistyön vahvistamisen mekanismeja myös pehmeään valtaan on mahdollista,

että  saavutetut  hyödyt  ovat  suuremmat  kuin  pelkästään  neomerkantilistista talous-

politiikkaa hyödyntämällä. 

Artikloissa 106 ja 107  (s. 53-54) keskitytään tieteen ja koulutuksen vaihtoon. Artikla

106 (s. 53) käsittelee tutkimusta, tiedettä ja teknologiaa ja artikla 107 (s. 54) koulutusta.

Nämä artiklat pohjautuvat suoraan pehmeän vallan teoriaan, jossa koulutuksellinen ja

tieteellinen vaihto maiden välillä ovat keskeisiä elementtejä. Artiklassa 107, kohdissa 2

b, c, d ja e sekä 3 a, c, d, e ja f (s. 54) käsitellään opiskelijoiden ja opettajien vaihtoon.

Vaihtojen kautta maat pystyvät tekemään omaa kulttuuriaan tutuksi ja edistämään omia

tavoitteitaan muun muassa yhteistyön osalta. Kiinalle keskeistä koulutukseen liittyvissä

vaihdoissa on oman maan opiskelijoiden opinnot ulkomailla kansainvälisyyden ja kieli-

taidon  kasvattamiseksi.  Toisaalta  Kiina  pyrkii  ottamalla  vaihto-opiskelijoita  vastaan

lisäämään oman kulttuurinsa tuntemusta, jotta tulevat maiden johtavat tuntisivat kiina-

laisen kulttuurin ja näkisivät sen positiivisessa valossa. Tämän avulla Kiina pyrkii vah-

vistamaan diplomaattisia siteitään  ja  vaikuttamaan asemaansa kansainvälisessä järjes-

telmässä.  Artiklassa 106,  kohdissa 1 b ja 2 a, b ja c keskitytään enemmän tieteellis-

teknologisiin lähestymiskulmiin,  minkä seurauksena sitä  ei  voida  nähdä yksinomaan
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Kiinan tavoitteena levittää kulttuuriaan. Suurempi rooli artiklalla 106 on teknologisessa

kehityksessä ja tieteen tason nousulla. Kiina kykenee hyödyntämään näitä vaikutuksia

myös  taloudellisen ja kansainvälisen merkityksensä kasvussa sekä tehostamaan omia

tuotantojärjestelmiään ja energiankäyttöään. Samalla Kiina kykenee kehittämään vaihto-

ehtoisia  energialähteitä,  kuten  vesivoimaa,  eteenpäin  ja  pienentämään riippuvuuttaan

öljystä ja kaasusta. 

Artiklassa 110  (s.  56)  keskitytään puhtaasti  kulttuuriseen yhteistyöhön,  jota  sivuttiin

myös koulutuksellisen, tieteellisen ja teknologisen yhteistyön kohdalla.  Artiklan koh-

dassa 2 a-f käydään läpi, mitä kulttuurinen yhteistyö tarkoittaa tässä sopimuksessa. Tar-

kasteltaessa mitä kulttuurinen yhteistyö ja vaihto pitää sisällään huomataan, että Kiina

pyrkii tekemään kulttuuristaan tunnetumpaa. Kulttuurin tunnettavuuden kautta voidaan

vaikuttaa  toisiin  maihin  pehmeän  vallan  keinoilla ja vaikuttaa  asemaansa  kansain-

välisessä järjestelmässä sekä kansainvälisen järjestelmän rakenteeseen ilman kovan val-

lan keinoja.  Kulttuurinen yhteistyö palvelee Kiinan kansainvälisiä tavoitteita  ja tekee

samalla  kiinalaisesta kulttuurista houkuttelevamman ulkomailla. Kiinalla on  kuitenkin

vielä  matkaa  Yhdysvaltain  pehmeän  vallan  vaikuttavuuteen,  joten  Kiinalle  pehmeän

vallan  ohella  ovat  tärkeitä  myös  neomerkantilismiin pohjautuvat  materialistiset

politiikkamallit esimerkiksi talouskasvun ylläpidon kohdalla. 

Kiinan  anti-hegemoniapolitiikka  on  ristiriidassa  Kiinan  määrittelemän  rationaalisen

energiaturvallisuuspolitiikan kanssa. Maiden suvereniteetin kunnioituksen keskiössä on

puuttumattomuus maiden sisäisiin asioihin. Tämä on ristiriidassa Kiinan harjoittaman

talouspolitiikan kanssa, jossa  Kiina pyrkii vaikuttamaan toisen maan sisäisiin asioihin

kuten  esimerkiksi  kauppapolitiikkaan.  Siten  Kiina  kykenee  varmistamaan  omien

intressiensä toteutumisen. Bilateraaliset ja multilateraaliset sovittelumenettelyt korosta-

vat maiden välistä tasa-arvoa, joka on ristiriidassa Kiinan intressien tavoittelun kanssa.

Kiinan pyrkimys taloudellisten intressien toteutumiseksi ei  perustu maiden yhteiseen

hyötymiseen  tai  tasa-arvoon. Pyrkimys  taloudelliseen  yhteistyöhön  korostaa  maiden

tasa-arvoista  hyötymistä  sen  sijaan,  että  tukisi  Kiinan  omia  taloudellisia  tavoitteita.

Tämä  on  ristiriidassa  energiaturvallisuuspolitiikan  kanssa  vähentäessään  Kiinan

hyötymismahdollisuuksia. Lisäksi ottamalla kansainväliset sopimukset osaksi sopimusta

Kiina  pienentää  omaa liikkumistilaansa,  sillä  kansainväliset  sopimukset  sitovat  osan
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maiden  mahdollisesta  hyödystä  jo  toisille  maille  tai  järjestöille.  Rationaalisessa

energiaturvallisuuspolitiikassa on keskeistä, että Kiina on suurin hyötyjä toisen maan

resurssien kohdalla.

Yhteenveto

Rationaalista  energiaturvallisuuspolitiikkaa  tukevia  artikloita  sopimuksessa  edustavat

artiklat,  jotka  käsittelevät  suosivan  tullijärjestelmän  luomista,  rajoituksia  sopimus-

ehtojen muutoksissa ja protektionismia. Näiden avulla Kiina kykenee edistämään omaa,

vientiä korostavaa kauppapolitiikkaansa ja samanaikaisesti suojelemaan omaa tuotan-

toaan ulkopuoliselta  kilpailulta.  Anti-hegemoniset  artiklat  puolestaan korostavat  kan-

sainvälisten  sopimusten  roolia  osana  solmittua  sopimusta,  suvereenisuutta,  multi-

lateraalista yhteistyötä ja sen vahvistamista  sekä kulttuurista, koulutuksellista ja talou-

dellista yhteistyötä. Lisäksi mukana on sovittelumenettelyitä koskevat artiklat. Näiden

artikloiden kautta Kiina pystyy näyttäytymään anti-hegemonisena, maiden tasa-arvoa ja

keskinäistä yhteistyötä edistävänä maana. Samalla Kiina kykenee vaikuttamaan siihen,

miten  maa  nähdään  kansainvälisessä  yhteisössä.  Kiinan  ja  Chilen  vapaakauppa-

sopimuksessa painottuu anti-hegemoniatavoitetta tukevat artiklat, ja sopimus on mah-

dollista  luokitella  vahvemmin anti-hegemonistiseksi  kuin  rationaalista  energia-

turvallisuuspolitiikkaa edistäväksi huolimatta siitä, että Kiinan intresseissä on varmistaa

muun muassa kuparin saanti. Kupari on keskeinen resurssi Kiinalle, mutta sen merkitys

ei  ole  yhtä suuri  kuin energiaresurssien.  Siten Chilen kanssa solmitun vapaakauppa-

sopimuksen  vahva  anti-hegemonistinen  painotus  on  ymmärrettävä,  sillä  Kiinan

intresseissä on vahvistaa kuvaa itsestään anti-hegemonisena valtiona.

5.3.2 Investointisopimus

Kiina  ja  Chile  solmivat  ennen  vapaakauppasopimusta  investointeja  koskevan  sopi-

muksen  vuonna  1994. Sopimuksessa  on  mukana  puolia  sekä  neomerkantilistisesta

materialistisesta talousteoriasta että ideatiivisista ulkopolitiikan teorioista.  Artiklassa 1

määritellään, mitä investoinneilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa. Artiklan kohdassa 1 e

maille annetaan lupa etsiä ja hyödyntää luonnonvaroja toisen sopijaosapuolen alueella.

Neomerkantilistisessa  taloudellisessa  strategiassa  keskeistä  on  oman  talouden  ja
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tuotantojärjestelmän  suojelu,  varmistaa  pääsy  tarvittaviin  resursseihin  talouskasvun

ylläpitämiseksi sekä varmistaa kansallisten intressien toteutuminen. Neomerkantilismin

taloudellisen  strategian ja  energiadiplomatian  pohjalta  tarkasteltuna  Kiina  pyrkii

sopimusehdoilla varmistamaan pääsynsä toisen maan alueella oleviin luonnonvaroihin

ja  lisäämään  mahdollisuuksiaan  niiden hyödyntämiseen. Kiinalle  on  kriittistä  saada

Chileltä  kuparia, mineraaleja  ja  malmeja öljyn  ja  kaasun sijasta.  Neomerkantilismin

mukaan  luonnonvarat  edistävät  talouden  kasvua,  ja  talouskasvu  lisää  valtion valtaa.

Siten sopimuksessa oleva artiklan 1 kohta 1 e  puoltaa Kiinan materialististen tavoit-

teiden keskeistä asemaa Kiinan talous- ja ulkopolitiikassa.  Artiklassa 1, kohdassa 2 b

määritellään, kuka tai mikä lasketaan investoijaksi. Määrittely antaa muun muassa kii-

nalaisille yhtiöille ja organisaatioille oikeuden hyödyntää Chilen luonnonvaroja. Yrityk-

sillä on keskeinen rooli neomerkantilismin mukaan valtion tuotannon ja talouskasvun

ylläpidossa. Laaja investoijan määrittely antaa eri toimijoille, kuten yrityksille, laajat

toimintavaltuudet sopimusosapuolen alueella mahdollistaen investointien täysivaltaisen

hyödyntämisen. 

Investointien siirtämistä koskevassa artiklassa 6 maat vapautetaan maksuista koskien

investointeja.  Neomerkantilismin  mukaan  valtiot  pyrkivät  ylläpitämään  ylijäämäistä

taloutta muun muassa viennillä. Antamalla sopimuksen kautta maille oikeudet siirtää

investointejaan maasta toiseen ilman maksuja Kiina kykenee rakentamaan investointi-

järjestelmän, joka tukee Kiinan tavoitetta ylijäämäisestä taloudesta neomerkantilismin

mukaisesti.  Tämä maksimoi  investoinneista  saatavan hyödyn kustannusten  laskiessa.

Liittämällä  sopimukseen  tämän  kaltaisen  artiklan  Kiina  kykenee  edistämään  talous-

kasvuaan mahdollistaessaan investointien tai niistä saadun hyödyn siirtämisen omalle

alueelleen toisen valtion alueelta. Yhdistettynä investointioikeuksiin ja investoijan mää-

rittelyyn Kiina on kyennyt rakentamaan sopimusjärjestelmän, joka tukee Kiinan mate-

rialististen tavoitteiden toteutumista.

Kiinan rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka investointeja koskien on ristiriidassa

Kiinan anti-hegemoniapolitiikan kanssa. Määrittelemällä itselleen laajat oikeudet toimia

toisen valtion alueella ja hyödyntää maan resursseja Kiina kykenee vaikuttamaan maan

sisäisiin  asioihin,  jotta  ne  säilyisivät  Kiinalle  edullisina.  Tämä  on  ristiriidassa

anti-hegemonian kanssa, jossa keskeistä on maiden suvereniteetin kunnioitus ja puuttu-
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mattomuus maiden sisäisiin asioihin.  Samalla mahdollistamalla investointien  ja niistä

saatujen hyötyjen siirron maasta toiseen ilmaiseksi Kiina tukee omaa talouttaan, mutta

ei Chilen. Tämä heikentää maiden välistä taloudellista yhteistyötä, johon Kiina tähtää

osana anti-hegemoniapolitiikkaansa.

Ideatiivisia  puolia  sopimuksessa  edustaa  muun  muassa  kahdenvälisen  yhteistyön  ja

sovittelumekanismien liittäminen osaksi sopimusta. Nämä sopimuksen ideatiiviset puo-

let ovat linjassa Kiinan ja Chilen vapaakauppasopimuksen vastaavien kohtien  kanssa,

joten niiden käsittely erikseen  investointeja koskevan sopimuksen kohdalla ei ole tar-

peen.

Yhteenveto

Kiinan ja Chilen investointeja koskevassa sopimuksessa keskeisiä artikloita ovat artik-

lat, jotka määrittelevät, mitä lasketaan investoinneiksi ja ketkä tai mitkä ovat investoijia.

Samalla sopimuksessa luodaan edellytykset siirtää investointeja ja niistä saatuja hyötyjä

maksutta maasta toiseen. Nämä artiklat tukevat Kiinan rationaalista energiaturvallisuus-

politiikkaa ja sen materialistisia  tavoitteita  ja niiden saavuttamista.  Anti-hegemoniset

artiklat keskittyvät kahdenvälisen yhteistyön vahvistamiseen ja sovittelumenettelyihin.

Sopimuksessa  korostuvat  rationaalista  energiaturvallisuuspolitiikkaa  ja  materialistista

talouspolitiikkaa  tukevat  artiklat.  Taustalla  vaikuttaa  Chilen  asema yhtenä  maailman

suurimmista  kuparin viejämaista  ja  kuparin  merkitys  Kiinan teollisuudelle  ja  talous-

kasvulle. Vaikka kuparin merkitys ei ole yhtä keskeinen kuin energiaresurssien, sen tär-

keys näkyy Kiinan solmimassa investointisopimuksessa. Lisäksi Chile vie muun muassa

malmeja ja mineraaleja, jotka ovat myös tärkeitä Kiinalle. Siten solmittu investointi-

sopimus korostaa rationaalisen energiaturvallisuuspolitiikan tavoitteita ja on mahdollista

luokitella kyseistä politiikkaa vahvistavaksi anti-hegemonisen politiikan sijasta.

Seuraavaksi siirrytään johtopäätöksiin, jotka on johdettu analyysista.
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6. Johtopäätökset

Kiinan harjoittama politiikka perustuu sekä materialistiseen talouspolitiikkaan että ulko-

poliittisiin ideaaleihin. Tämän voidaan nähdä heijastavan kyseisten  politiikkamuotojen

välistä suhdetta: Materialistiset politiikkamallit eivät ole mahdollisia  ilman ideatiivista

politiikkaa niiden rinnalla. Ideatiivinen ulkopolitiikka luo diplomaattiset suhteet maiden

välille, ja näiden suhteiden ansiosta maat kykenevät harjoittamaan materialistista talous-

politiikkaa. Toisaalta maat eivät voi nojata pelkästään ideatiiviseen politiikkaan. Mate-

rialistinen  politiikka  tuottaa  ideatiivisen  politiikan  tarvitsemat  resurssit,  esimerkiksi

talouskasvun, jotka mahdollistavat  ideatiivisen ulkopolitiikan harjoittamisen. Samalla

politiikkamuodot ovat  kuitenkin keskenään ristiriitaisia ja vaikuttavat yhtä aikaa maan

harjoittamaan  politiikkaan.  Siten  politiikan  luokittelu  tiettyyn kategoriaan  vaikeutuu.

Kuitenkin  maan intressit  määrittävät  sitä,  kumpi  politiikkamuoto  on  määräävässä

asemassa valtion harjoittamassa politiikassa. 

Kiinan  solmimat sopimukset  energiaresursseiltaan tärkeän  Myanmarin että  vertailu-

maana toimivan Chilen kanssa sisältävät sekä materialistista talouspolitiikkaa että idea-

tiivista  ulkopolitiikkaa  noudattavia  artikloita  ja  niihin  pohjautuvia  käytäntöjä.  Idea-

tiiviset  artiklat  luovat  kehykset  maiden  väliselle  suhteelle  ja nostavat  esiin Kiinan

anti-hegemoniatavoitteen  ja  pyrkimykset  sen  toteuttamiseksi.  Materialistiset  ja

rationaalista  energiaturvallisuuspolitiikkaa  korostavat  artiklat  taas  varmistavat  niiden

materialististen  intressien  toteutumisen,  jotka  ovat  keskeisiä  Kiinan  teollisuudelle  ja

talouskasvulle. Ideatiiviset ja materialistiset artiklat luovat yhdessä tilanteen, joka tukee

Kiinan  intressien  toteutumista  sekä  energiaresurssien  saannin  mutta  myös

anti-hegemoniatavoitteen edistämisen kohdalla. 

Energiaresurssien  saannin  turvaamisen kannalta  keskeiset  sopimukset  tai  sopimusten

osat painottavat materialistia  tekijöitä. Energiantarve  vaikuttaa  Kiinan  neuvottelu-

asemiin, minkä seurauksena Kiina pyrkii saamaan tehtyihin sopimuksiin rationaalista

energiaturvallisuuspolitiikkaa  noudattavia  artikloita.  Siten Kiina  pyrkii  varmistamaan

energiaresurssien  saannin  ja  samalla  turvaamaan  saatujen  resurssien  hyödyntämisen

myös tulevaisuudessa. Lisäksi  Kiina  pyrkii varmistamaan omien intressiensä toteutu-

misen sen sijaan, että huomioisi sopimuksen muut osapuolet tasa-arvoisesti. 
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Kiina noudattaa ulkopoliittisia ideaalejaan vahvemmin niissä tapauksissa, jotka eivät ole

ristiriidassa  energian  saannin,  energiaturvallisuuden  varmistamisen, talouskasvun  ja

yksipuoluejärjestelmän legitimoinnin kanssa. Ulkopoliittisia ideaaleja korostavien artik-

loiden kautta Kiina pyrkii korostamaan näkemystä itsestään anti-hegemonisena valtiona,

jonka ulkopolitiikan keskiössä on maiden välinen tasa-arvo,  puuttumattomuus maiden

sisäisiin asioihin ja multipolaarisen kansainvälisen järjestelmän luominen. Näiden artik-

loiden  kautta  Kiina  pyrkii  myös  erottautumaan  Yhdysvaltojen harjoittamasta

hegemoniapolitiikasta. Samalla Kiinan tavoitteena on luoda toimivat diplomaattiset suh-

teet ja vahvistaa hyvää naapuruuspolitiikkaa. 

Investointeja  koskevat  sopimukset  perustuvat  selkeimmin  materialistiseen  talous-

politiikkaan.  Kiina  on  energiaresursseiltaan,  varsinkin  öljyn  ja  kaasun osalta, köyhä

maan, minkä seurauksena Kiinalle on tärkeää saada osaksi sopimusta laajat investointi-

mahdollisuudet,  jotta  Kiinan  on  mahdollista  korvata  omien energiaresurssien  mutta

myös raaka-aineresurssien puutetta hyödyntämällä  näiden resurssien osalta rikkaampia

maita.  Tämän seurauksena Kiina noudattaa rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa

ja materialistista talouspolitiikkaa sopimusneuvotteluissa, jotta asetettujen tavoitteiden

toteutuminen mahdollistuu. Lisäksi Kiina pyrkii investointi- mutta myös vapaakauppa-

sopimusten  kautta  suojelemaan  ja  kehittämään  omaa  tuotantojärjestelmäänsä,  yllä-

pitämään talouskasvua, mahdollistamaan resurssien halvan tuonnin Kiinaan, kasvatta-

maan vientiä ja luomaan yleisesti ottaen itselleen edulliset kaupan ehdot. Kiinan pyrki-

mykset näiden  saamiseksi  osaksi tehtyjä  sopimuksia noudattaa materialistista talous-

politiikkaa  ja  rationaalista  energiaturvallisuuspolitiikkaa.  Näiden  tavoitteiden

toteutumisen varmistaminen ei ole mahdollista hyödyntämällä ainoastaan ulkopoliittisia

ideaaleja. 

Kiinan ja Myanmarin välinen investointeja koskeva sopimus on selkeimmin  materia-

listiseen  talouspolitiikkaan  pohjautuva.  Sopimuksen  taustalla  vaikuttavat  energia-

resurssit, niiden hyödyntäminen ja energiaturvallisuus. Myanmarilla on myös keskeinen

rooli  Kiinan  energiaturvallisuuden  varmistamisessa. Vahvasti  materialistinen

investointisopimus  antaa  Kiinalle  oikeudet  hyödyntää  Myanmarin  öljy-  ja

kaasuvarantoja  lähes  samoilla  oikeuksilla  kuin  Myanmar hyödyntää niitä  itse.  Tämä

mahdollistaa energiaturvallisuuden varmistamisen, mikä on keskeisessä asemassa  Kii-
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nan harjoittamassa politiikassa. Luomalla vahvasti materialistisia tekijöitä painottavan

investointisopimuksen  Kiina  kykenee  varmistamaan  nimenomaan  omien  energia-

intressien toteutumisen, vaikka sopimus antaa Myanmarille samat oikeudet kuin Kii-

nalle. Kiinan ja Myanmarin välisessä sopimuksessa on myös ulkopoliittisia ideaaleja

noudattavia kohtia, mutta niiden rooli sopimuksessa on lähinnä muodollinen.

Myös Kiinan ja Chilen välisessä investointisopimuksessa,  Kiinan ja Chilen välisessä

vapaakauppasopimuksessa  ja Kiinan ja ASEANin välisessä vapaakauppasopimuksessa

on mukana materialistista talouspolitiikkaa ja rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa

noudattavia  artikloita.  Näidenkin  sopimusten  kohdalla  Kiina  pyrkii  varmistamaan

energiaresurssien ja  raaka-aineiden saannin,  mutta  myös turvaamaan oman tuotanto-

järjestelmänsä ja talouskasvun. ASEANin kohdalla Kiinalla on energiaresursseja koske-

via  intressejä,  jotka  tuovat  osaksi  solmittua sopimusta rationaalista  energia-

turvallisuuspolitiikkaa noudattavia artikloita. Chile on yksi keskeisistä kuparia vievistä

maista, ja kupari  on keskeinen Kiinan teollisuudelle,  joten solmittuun vapaakauppa- ja

investointisopimukseen on otettu mukaan rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa ja

materialistista  talouspolitiikkaa  noudattavia  artikloita. Materialistinen  talouspolitiikka

on turvannut Kiinan omat intressit kyseisissä maissa, vaikka sopimukset antavat samat

oikeudet myös toisille maille. Verrattuna Kiinan ja Myanmarin väliseen sopimukseen

materialistinen talouspolitiikka ja rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka ei ole yhtä

hallitsevassa  asemassa. Lisäksi näissä  sopimuksissa  ulkopoliittiset  ideaalit  ovat  vah-

vemmin esille heikentäen materialistisen talouspolitiikan roolia osana sopimusta.

Ulkopoliittisten ideaalien rooli on vahvempi solmittujen vapaakauppasopimusten koh-

dalla.  Sopimusten  tarkoituksena  ei  ole  ainoastaan  turvata  materialististen  tekijöiden

toteutumista, kuten investointisopimukset, vaan rakentaa samalla diplomaattiset suhteet

maiden  välille.  Siten ulkopoliittisilla ideaaleilla on  keskeinen  rooli  kyseisissä  sopi-

muksissa. Ideatiivisilla tekijöillä Kiina  kykenee edistämään  näkemystä  itsestään

anti-hegemonisena valtiona, joka ei pyri nousemaan uudeksi hegemoniksi Yhdysvaltain

tilalle.  Siten tehdyissä sopimuksissa on  lukuisia viitteitä maiden tasa-arvoon ja bi- ja

multilateraaliseen yhteistyöhön maiden välillä. Nämä tekijät ovat keskeisessä asemassa

Kiinan anti-hegemoniapolitiikassa, jolloin niiden sisällyttäminen tehtyihin sopimuksiin

on ymmärrettävää. 

90



Kiinan ja Chilen välinen vapaakauppasopimus on selkeimmin ulkopoliittisten ideaalien

mukainen. Taustalla vaikuttaa Chilen rooli Kiinan energiaturvallisuuden säilyttämisessä

tai oikeastaan roolin puute. Kiina pyrkii luomaan maiden välille vahvan diplomaattisen

suhteen,  koska energiaturvallisuuden varmistaminen ei  ole  keskeinen maiden välistä

suhdetta  määrittävä  tekijä.  Samalla  voimakkaasti  ideatiivisiin  tekijöihin  pohjautuva

sopimus näyttää Kiinan sekä Chilelle että kansainväliselle yhteisölle anti-hegemonisena

valtiona, joka ei pyri nousemaan Yhdysvaltain tilalle hegemoniseksi valtioksi. Siten Kii-

nan ja Chilen välisessä vapaakauppasopimuksessa korostuvat anti-hegemonistiset artik-

lat.  On huomioitava,  että  Chilen  ollessa  yksi  keskeisistä  kuparia  vievistä  maista,  ja

kuparin ollessa keskeinen Kiinan teollisuudelle solmitussa vapaakauppasopimuksessa

on myös materialistista talouspolitiikkaa ja rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa

tukevia artikloita.  Niiden rooli on kuitenkin heikompi kuin anti-hegemoniaa tukevien

artikloiden.

Kiinan  ja  ASEANin  välinen  vapaakauppasopimus  noudattaa  myös  pääosin  ulko-

poliittisia ideaaleja, mutta ei yhtä vahvasti kuin Kiinan ja Chilen välinen sopimus. Kii-

nalle  on  tärkeää  ylläpitää  hyviä  suhteita  naapurimaihinsa  Aasiassa  vahvistaakseen

asemaansa alueen johtavana maana. Samalla Kiina pyrkii tilanteeseen, jossa kykenee

luottamaan naapurimaidensa tukeen muun muassa YK:ssa Kiinalle tärkeissä  äänestyk-

sissä. Kiina pyrkii ASEANin kanssa solmitun sopimuksen kautta  myös näyttäytymään

anti-hegemonisena valtiona  kansainvälisessä järjestelmässä ja  korostamaan,  ettei  pyri

uudeksi  hegemoniksi  Yhdysvaltain  tilalle.  Siten  sopimus  pohjautuu  vahvemmin

anti-hegemoniaa ja ideatiivista ulkopolitiikkaa tukeviin artikloihin. Kiinalla on energia-

resursseja koskevia pyrkimyksiä alueella, minkä seurauksena Kiinan ja ASEANin väli-

sessä sopimuksessa on mukana myös rationaalista  energiaturvallisuutta koskevia artik-

loita. Niiden asema sopimuksessa on kuitenkin heikompi.

Kiinan energian  tarve on vaikuttanut Kiinan solmimiin vapaakauppasopimuksiin niin,

että ne politiikan ehdot, joihin energiantarve pakottaa, ovat samalla ehtoja, jotka pakot-

tavat Kiinan luopumaan normatiivisista ideaaleistaan.  Kiinan harjoittama politiikka on

ensisijaisesti  materialistista  energiaturvallisuuden  kohdalla  ulkopoliittisten  ideaalien

sijasta. Siten ulkopoliittiset ideaalit eivät kykene kokonaan selittämään Kiinan harjoitta-

maa talouspolitiikkaa energiaturvallisuuden varmistamisessa. Sen sijaan materialistisiin
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tekijöihin  painottuvat  selitysmallit  antavat  mahdollisuuden  selittää

energiaturvallisuuteen tähtäävää talouspolitiikkaa ja taustalla vaikuttavia syitä. Tämä on

nähtävissä erityisesti  investointeja  koskevissa sopimuksissa,  joissa energian tarve  on

pakottanut  Kiinan  luopumaan  lähes  kokonaan  anti-hegemoniaan  kuuluvista

ulkopoliittisista  ja  normatiivisista  ideaaleistaan.  Siten  Kiinan  energian  tarve  on

muokannut  Kiinan  talouspolitiikkaa  tavalla,  joka  on  ristiriidassa  Kiinan  ideatiivisen

ulkopolitiikan  ja  anti-hegemoniatavoitteen kanssa. Kuitenkin  energiaturvallisuuden

kannalta  vähemmän  keskeiset  sopimukset  ja  sopimuksen  osat  noudattavat

anti-hegemoniaan  kuuluvia  ulkopoliittisia  ja  normatiivisia  ideaaleja.  Siten  näiden

sopimusten  tai  sopimusten  osien  selittäminen  rationaalisella

energiaturvallisuuspolitiikalla  ja  materialistisella  talouspolitiikalla  ei  ole  mahdollista.

Siten Kiinan politiikka perustuu sekä materialistisiin että ideatiivisiin tekijöihin, jotka

eivät ole toisiaan poissulkevia, vaikka ovat keskenään ristiriitaisia.

Yhtenä jatkotutkimusaiheena on eri maanosia koskeva analyysi. Jos toteutettaisiin eri

maanosia koskeva tutkimus, jossa olisi mukana sekä energiaturvallisuuden kannalta kes-

keisiä maita että vertailumaita, voidaan havainnoida: 1) vaihteleeko Kiinan harjoittama

politiikka maanosittain 2) onko löydettävissä maanosia tai maita, jossa Kiinan pyrki-

mykset olisivat puhtaasti materialistisia tai ulkopoliittisia ideaaleja noudattavia 3) pysty-

täänkö  luomaan  vahvempia  yleistyksiä  Kiinan  harjoittamasta  politiikasta.  Siten  olisi

mahdollista  saada laajempi kuva Kiinan politiikasta  ja  sen  mahdollisista  vaihteluista

joko maittain tai maanosittain.

Toinen jatkotutkimus aihe on yritysten roolin ja vaikutuksen tarkastelu. Yritykset ovat

sidottu  hallinnon harjoittamaan politiikkaan ja  toteuttavat  sitä  tehdessään ulkomaisia

investointeja. Kuitenkin viime aikoina yritysten rooli itsenäisinä toimijoina on kasvanut,

ja  yritykset  pystyvät  vaikuttamaan  yhä  kasvavassa  määrin hallituksen politiikkaan

energiaintresseissä ja  niiden  toteuttamisessa.  Tämän  seurauksena  tulisi tutkia,  missä

määrin yritysten oma politiikka eroaa tässä tutkimuksessa kuvatusta hallinnon harjoitta-

masta politiikasta. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, onko yritysten merkitys poli-

tiikan määrittelyssä kasvanut niin paljon, kuin on aavisteltu.

Kolmantena jatkotutkimusaiheena on Kiinan politiikassa tapahtuneiden muutosten tutki-
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minen.  Kiinan  politiikassa  tapahtuneet  ja  tapahtuvat  muutokset  vaikuttavat  kansain-

väliseen  järjestelmään  ja  sen  muotoon  kokonaisuudessaan,  jolloin  Kiinan  politiikan

muutosten määrittely avaisi  mahdollisuuksia arvioida tulevia kehityskulkuja.  Samalla

tulisi tutkia, mihin tapahtuneet muutokset pohjaavat. 

Neljäntenä  jatkotutkimusaiheena  tulisi  tutkia  Yhdysvaltain  solmimia  vapaakauppa-

sopimuksia ja verrata niitä Kiinan solmimiin vapaakauppasopimuksiin.  Tutkimuksessa

tulisi tutkia, ovatko Yhdysvaltain solmimat sopimukset samalla tavalla materialistisia

kuin Kiinan investointi- ja vapaakauppasopimukset vai painottuuko Yhdysvaltain koh-

dalla vahvemmin ideatiiviset tekijät. Saatujen tulosten pohjalta on mahdollista vertailla

maiden  eroja  muun  muassa  energiaturvallisuuspolitiikassa.  Jos  maiden  politiikka  on

lähellä  toisiaan  energiaturvallisuuskysymyksissä,  Kiinan  saama  kritiikki energia-

turvallisuuskysymysten kohdalta ei ole oikeutettu. Samankaltaisuus kuitenkin heijastaisi

Kiinan politiikan läheisyyttä Yhdysvaltain hegemonistiseen politiikkaan, jolloin Kiinan

hegemonistinen politiikka nousisi keskiöön anti-hegemonisen sijasta.
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Liitteet

Esimerkki Kiinan ja ASEAnin vapaakauppasopimuksesta:

Rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka:

Article 7: Treament of Investment (investointeja koskeva sopimus)

1. Each party shall accord to investments of investors of another Party fair and equitable

treament and full protection and security.

2. For greater certainity:

(a) fair and equitable treament refers to the obligation of each Party not to deny 

justice in any legal or administrative proceedings; and

(b) full protection and security requires each Party to take such measures as may be 

reasonably necessary to ensure the protection and security of the investment of 

investors of another Party.

Anti-hegemonia:

Aricle 5: Conciliation or Mediation (sovittelumenettelyitä koskeva sopimus)

1. The parties to a dispute may at any time agree to conciliation or mediation. They may

begin at any time and be terminated by the parties concerned at any time.

2. If the parties to a dispute agree, conciliation or mediation proceedings may continue 

before any person or body as may be agreed by the parties to the dispute while the 

dipute proceeds for resolution before an arbitral tribunal appointed under Article 6.

Esimerkki Kiinan ja Myanmarin investointisopimuksesta:

Rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka:

Article 1: Definitions 



1 e. Business concessions conferred by law or under contract permitted by law, 

including concession to search for, cultivate, extract or exploit natural resources. Any 

change in the form in which assets are invested does not affect their character as 

investment.

Anti-hegemonia:

Article 9: Settlement of disputes between investors and one contracting party

1. Any legal dispute between an investor of one Contracting Party and the other 

Contracting Party in connection with an investment in the territory of the other 

Contracting Party shall, as far as possible, be settled amicably throuhg negotiations 

between the parties to the dispute.

Kiinan ja Chilen vapaakauppasopimus:

Rationaalinen energiaturvallisuuspolitiikka:

Article 8: Tariff Elimination

1. Expect as otherwise provided in this Agreement, neither Party may increase any 

existing import customs duty, or adopt any new import customs duty, on a good of the 

other Party.

Anti-hegemonia:

Aricle 51: Global Safeguard Measures

1. The Parties maintain their rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 

and the Safeguards Agreement as defined in Article 50.
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