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• Kiinan aikomukset

• ”Thukydideen loukku”

• Hegemonisen vakauden teoria ja kauppasota

• Kiina: kapitalismista imperialismiin?

• Kiina ja multilateralismin tulevaisuus

• Globaalikeynesiläisyys

• Kiina ja ilmastonmuutos

• Kohti globaalia demokratiaa?



MITÄ KIINA AIKOO? OSA 1

• Vaikka Kiinassa on vallinnut laaja 

konsensus hyvinvoinnin ja vallan 

hankkimisesta, maassa ovat 

edustettuina jokseenkin kaikki 

kansainvälisten suhteiden tutkimuksen 

ja ulkopolitiikan koulukunnat.

• Kiinassa on ajateltu Kiinan oleva 

nöyryytetty uhri, jonka tavoitteena on 
saada takaisin arvovaltansa ja 

paikkansa maailmanpolitiikassa. 

• Perinteisen kiinalaisen ulkopoliittisen 
ajattelun ytimessä on näkemys, jonka 

mukaan Kiina menetti asemansa 

keskusvaltana länsimaisen 

imperialismin levittäydyttyä Aasiaan. 



MITÄ KIINA AIKOO? OSA 2
• Toiset kuitenkin katsovat, että Kiinan asema on jo muuttunut ja maasta on 

tullut keskeinen globaali valta

• tästä seuraa kysymys siitä, minkälainen valta sen pitäisi olla?

• pitäisikö Kiinan pyrkiä äänekkäämmin sanomaan mitä se haluaa?

• Kiinalaistutkijoiden valtavirta näyttäisi nojaavan paljolti klassisen poliittisen 
realismin valtiomiesviisauteen ja diplomatian pelisääntöihin: ”Älä ole turhan 

äänekäs edes silloin kun tiedät olevasi oikeassa.” 

• Päätavoite on varmistaa Kiinan oma yhtenäisyys ja ylläpitää jo Kiinan oman 

edun vuoksi kansainvälisen järjestyksen ”julkishyödykkeitä”. Näihin luetaan 

Kiinassa omistusoikeuksien turvaaminen, vapaakauppa ja rauha.

• Kiinalaiset tutkijat näyttäisivät myös jakavan monien venäläisten 

kollegoidensa toiveen siitä, että maailmasta olisi tulossa moninapaisempi. 

• Kiinan nousu on esitetty rauhanomaisena: Kiina pyrkii harmoniseen 

maailmaan, jossa YK:lla, kollektiivisella turvallisuudella ja kaikkia hyödyttävällä 

talousyhteistyöllä ja sivilisaatioiden välisellä dialogilla on paikkansa.



EVIDENSSI 2010-LUVULTA
• Tähän asti Kiina on pysytellyt erossa sodista ja sotilaallisista interventioista.

• Kiinan rooli YK:ssa kasvanut

 2012 rauhanturvatoiminnan budjetista 3,93%, 2018 jo 10,3%

 turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenistä suurin rauhanjoukkojen tarjoaja

 Kiinalla on Afrikan maissa myös strategisia intressejä

 Kiina suhtautuu nykyään myönteisemmin myös suojeluvastuuseen

 onko kehitys viemässä kohti interventionismiä…?

• Esim. Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian presidentti Xie Fuzhan China 

Daily Global’issa huhtikuussa: ”Kiinan rooli maailmantalouden hallinnassa 

ja ylläpitämisessä vahvistuu”

 nousevat markkinat ja kehitysmaat: 40% maailman BKT:sta ja 78% kasvusta

 Kiina osallistuu ”uuden kansainvälisen järjestyksen” rakentamiseen, samaan aikaan kun 
joissakin maissa ”hegemonismi ja voimapolitiikka ovat edelleen olemassa ja 
protektionismi ja unilateralismi vallitsevat”…

 ”Vyö ja tie” kehityshanke



VALLITSEVA VIRALLINEN DOKTRIINI?

• ”Kansainvälisen yhteisön rauhan, turvallisuuden ja 

vakauden takaamiseksi Kiina on valmis 

työskentelemään muiden maiden kanssa jatkaakseen 

YK-keskeisen kansainvälisen järjestelmän ylläpitämistä, 

nopeuttaakseen Maailmanpankin ja IMF: n kiintiö- ja 

hallintouudistusta, ja edistääkseen WTO: n 

demokratisointia ja nykyaikaistamista.”

• ”Avoimuuden edistämiseksi Kiina on vauhdittanut 

tuontimahdollisuuksiaan, helpottanut markkinoille 

pääsyä, edistänyt maailmanluokan yritysympäristöä ja 

edistänyt monen- ja kahdenvälisen yhteistyön 

syvällistä kehittämistä.”



THUKYDIDEEN LOUKKU?
• Julkilausutut tavoitteet voivat olla eri asia kuin 

todelliset tavoitteet.

• Ehkä maailma on voimapoliittinen ja ehkä on 

olemassa yleisiä voimapoliittisia lakeja, joilla on 

taipumusta tuottaa samanlaisia vaikutuksia 

aina ja kaikkialla?

• Historiallinen analogia: Spartan ja Ateenan 

konflikti 5. vuosisadalla eaa. 

• Voidaanko sota välttää, kun aggressiivisesti 

nouseva kansa uhkaa hallitsevaa valtaa?

• Graham Allison, tunnettu Harvardin yliopiston 

tutkija ja kansallisen turvallisuuden asiantuntija, 

tutki 16 tällaista tapausta viimeisen 500 vuoden 

aikana; 12 näistä tapauksista johti sotaan.



”THUKYDIDEEN LOUKKU”: KRITIIKKIÄ

• Väärä tulkinta Thukydidestä: oikeasti T:n tarina koskee hybriksen 
vaaroja (ks. Patomäki: After International Relations, Routledge 
2002, luku 7: ”Modelling Thucydides’ Melos Episode”).

• Monet Allisonin muistakin tapauksista ovat jokseenkin 
yksiselitteisen vääriä tulkintoja, esim. I maailmansota.

• Yhteiskuntatieteissä ei ole yleisiä lainmukaisuuksia.

• Allisonin tulkinta, ja sitä lähellä olevat tulkinnat, voivat itsessään 
olla tuottamassa sotilaallista konfliktia erityisesti Etelä-Kiinan 
merellä; Thukydideksen tarina hybriksen vaaroista on varoitus 
enemmänkin Yhdysvalloille kuin Kiinalle.

 miksi Yhdysvaltain pitäisi olla sotilaallisesti läsnä Aasiassa ja Kiinan merellä?

 vasta-argumentti: mitä sitten tapahtuisi Taiwanille (ja ehkä Hong Kongille)?

 tai mitä tapahtuisi Koreassa?



HEGEMONISEN VAKAUDEN TEORIA
• Hegemonisen vakauden teoria: yksi johtava valtio 

on välttämätön & riittävä edellytys avoimen 
liberaalin maailmantalouden vakaudelle.

• "Valtio yrittää muuttaa järjestelmää [yhteistyön 
sääntöjä], jos odotetut hyödyt ylittävät odotetut 
kustannukset”.

• "Valtio pyrkii muuttamaan kansainvälistä 
järjestelmää alueellisella, poliittisella ja 
taloudellisella laajentumisella, kunnes 
lisämuutoksen rajakustannukset ovat yhtä suuret 
kuin marginaaliset hyödyt."

• […] Suuntauksena on, että status quon 
ylläpitämisen taloudelliset kustannukset nousevat 
nopeammin kuin status quon tukemiseen liittyvät 
taloudelliset valmiudet. "

• "Jos kansainvälisen järjestelmän epätasapainoa ei 
ratkaista, järjestelmää muutetaan [SOTA!] ja 
luodaan uusi tasapaino, joka heijastaa vallan 
uudelleenjakoa."



TRUMP JA HEGEMONISEN VAKAUDEN TEORIA

• Susan Strange (1987) vertasi amerikkalaista myyttiä ”menetetystä 
hegemoniasta” myyttiin, että saksaa puhuvat ihmiset tulevat 
erillisestä arjalaisesta rodusta ja uskomukseen, että sarvikuonon 
sarvesta saa tehtyä toimivan ”lemmenrohdon”.

• Strange varoitti, että myytti menetetystä hegemoniasta voi olla aivan 
yhtä vaarallinen kuin nuo vanhat myytit, koska se kannustaa 
häpeämättömän itsekeskeiseen ja itsekkääseen käyttäytymiseen.

• Yhdysvaltain osuus maailmantaloudesta ja varsinkin kaupasta on 
laskenut ja laskee edelleen, mutta kyse ei ole vain siitä, voidaanko 
metaforaa ”laskusta” pitää jotenkin todenmukaisena, vaan ennen 
kaikkea siitä, miten teoria vakaudesta vaikuttaa käytäntöihin.

• Donald Trump on osa jatkumoa; hän on radikalisoinut sitä samaa 
politiikkaa, mitä jo monet hänen edeltäjänsä ovat ajaneet.



KIINAN JA YHDYSVALTAIN KAUPPASOTA

• Maltillinen Trump on yhteensopiva (A) kaksoisstandardien tai (B) rajoitettujen vastatoimen kanssa.

• Radikaali Trump joko (C) laukaisee rajoitetun ja kohdennetun vastatoimen Yhdysvaltoja vastaan (muu maailma 

jatkaa WTO: n sääntöjen ja kahdenvälisten ja alueellisten vapaakauppajärjestelyjen noudattamista keskenään) tai 

(D) luo yleistettävän esimerkin seurata, mikä johtaa laajaan ”naapurien nuijimis"-politiikkaan. 

• B ja C tarkoittavat, että USA:n osuus maailman tuonnista laskee edelleen (laskenut jo 17 prosentista v. 2000 vain 12 

prosenttiin v. 2013), samoin kuin viennistä (12 prosentista v. 2000 vain hieman yli 8 prosenttiin v. 2013). 

• Kiina on pitänyt kiinni vapaakauppaperiaatteista, mutta vastaa samalla mitalla USA:lle.

• D aiheuttaisi globaalin taantuman ja mahdollisesti vakavan laman  lisäkäänne uusimperialismin suuntaan?

Kaksoisstandardit (ei 

laajoja 

vastatoimenpiteitä)

Rajoitetut kostotoi-

menpiteet, jotka 

kohdistuvat USAhan

Yleistetty ”naapurien 

nuijiminen”

Maltillinen Trump A B

Radikaali Trump C D



KIINA: KAPITALISMISTA IMPERIALISMIIN?
• Siirtyminen kapitalistiseen 

markkinatalousjärjestelmään on johtanut 
toisintoon 1800-luvun ja 1900-luvun alun 
kehityksestä teollistuvissa maissa (vrt. I ms).

• Eriarvoisuus       & riistoaste       

• Teollinen kapasiteetti lisääntynyt 
nopeammin kuin kokonaiskysyntä 
markkinoiden ja tuotannollisen toiminnan 
territoriaalinen laajentuminen, taustalla 
valtion mahti ja sotilaallinen kyky.

• ”Vyö ja tie” kehityshanke on osoitus 
massiivisen ylituotantokapasiteetin 
vaikutuksista Kiinan ulkosuhteisiin.

• ”Kiina etsii sitä, mitä se pitää oikeutettuna 
paikkanaan maailmassa, mutta tämä ei ole 
sama asia kuin pyrkimys globaaliin 
hegemoniaan. ’Vyö ja tie’ -aloite ei näytä 
olevan suuri strategia hegemonian 
rakentamiseksi. Todennäköisemmin se 
auttaa ratkaisemaan teollisen ylikapasiteetin 
kriisiä. Tämä voi kuitenkin muuttua.”



PALUU I MAAILMANSOTAA EDELTÄNEESEEN KEHITYKSEEN?
• Talouden pitkä laskusuhdanne ja epätasainen kasvu jatkuvat.

• Vaikka monenvälinen yhteistyö jatkuu ensin, pian johtavan valtion 

yksipuolisuus, vastaukset siihen ja maailmantalouden kehityslogiikka kiristävät 

nousevien valtioiden, uusien alueellisten ryhmien ja liittoutumien suhteita. 

• Epätasainen kasvu aiheuttaa diplomaattisia jännitteitä vakiintuneiden 

maailmantalouden keskusten ja uusien kasvukeskusten välillä, johtaen 

kauppasotiin ja laajeneviin kostotoimenpiteisiin. 

• Kun muut valtiot ja ryhmät omaksuvat ”tit-for-tat” strategian vastauksena 

Yhdysvaltojen yksipuolisuuteen, globaalin hallinnan järjestelmät joutuvat 

pattitilanteeseen (tai niiden ”umpikuja” syvenee)

 näin tapahtuu myös WTO:lle

• Alueelliset kaupparyhmät ja vaikutusalueet korvaavat osin 

maailmanlaajuista "vapaakauppaa", ainakin joissain tärkeissä suhteissa. 

• USA pyrkii jatkamaan maailmanlaajuista hegemoniaansa ja on siten 

törmäyskurssilla muiden toimijoiden, kuten (uusimperiaalisen?) Kiinan, 

Venäjän, EU:n sekä useiden eteläisen maailman maiden kanssa. 

• Myös sotilaallisten liittoutumien uudelleen järjestyminen: keskinäisiä epäilyjä, 

vihollisten rakentumista ja ”hi-tech” asevarustelukilpaa. 



KIINA JA MULTILATERALISMIN TULEVAISUUS, OSA 1

• Kiinalainen kapitalismi 

(≈ uusliberalismi) on 

rakentunut vapaakaupan 

ja erityisesti WTO:n 

ympärille ja edellyttää siten 

monenkeskisen yhteistyön 

jatkumista

 Kiina on elimellinen osa 

globaaleja hyödyke- ja 

tuotantoketjuja

 kotimainen kysyntä heikkoa 

ja valtavat investoinnit

 ylituotantokapasiteetti on 

syventynyt globaalin 

rahoituskriisin jälkeen

 kotimainen kysyntä nyt 

lisääntynyt, mutta samalla 

myös esim. ”Vyö ja tie”-

kehityshanke on yritys 

rakentaa ulkoista kysyntää



KIINA JA MULTILATERALISMIN TULEVAISUUS, OSA 2

• Kauppasota 2019-2020: rajoitetut ja kohdennetut vastatoimet USA:lle, samalla 
kun muu maailma jatkaa sopimusten ja WTO:n sääntöjen noudattamista.

• Mitä enemmän monenkeskinen yhteistyö rapautuu, sitä enemmän kukin 
suurvalta pyrkii rakentamaan omaa alueellista ”blokkiaan” tai ”imperiumiaan”

 tämä yhdistyy hajaantumistendensseihin maailmantaloudessa

 May-Johnson visio: Britannia eroaa EU:sta ja sulautuu yhteen Yhdysvaltojen kanssa

 oikeistopopulistinen Italia lähti ensimmäisenä mukaan ”Tie ja vyö”-aloitteeseen

 myös esim. Unkari on pyrkinyt rakentamaan läheisiä taloussuhteita Kiinaan

 miten EU vastaa?; missä määrin EU:sta olla rakentamassa sotilaallista valtaa?

• Nämä eivät ole 1800-luvun imperiaalisia blokkeja; pikemminkin dynamiikka on 
samankaltainen, mutta toimintavat ovat ”postmoderneja” (post-territoriaalisia).

• Aluekiistat koskevat rajallisia alueita ja kysymyksiä (esim. Etelä-Kiinan meri), 
mutta voivat riittää sodan syttymiseen, kun epäluulot ja viholliskuvat syvenevät, 
ja kun myös talouskysymyksiä turvallistetaan (vrt. Huawei turvallisuusuhkana).



GLOBAALIKEYNESILÄISYYS
• Kiinan kauppatase on pysynyt ylijäämäisenä  Kiina edelleen lisää

enemmän globaalia tarjontaa kuin globaalia kysyntää

 myös Singapore, Malesia, Thaimaa, Hong Kong, Korea ja Indonesia

• Maailmantalouden rakenteellinen ongelma: ei mekanismeja, jotka 

voisivat tasoittaa yli- ja alijäämiä.

• Jokaisen maan lyhytnäköinen ja itsekeskeinen yritys parantaa 

asemaansa ja kauppatasettaan on ristiriitainen ja heikentää 

kokonaistaloudellista kehitystä.

• Ristiriidoilla voi olla kauaskantoisia poliittisia seurauksia - kuten 1930-

luvun kehitys ja niiden seuraukset selvästi osoittivat - mutta ne voidaan 

ylittää rakentamalla yhteisiä sääntöjä, periaatteita ja instituutioita.

• Keynesin ym. suunnitelma: kansainvälinen selvitysunioni.



KIINA JA ILMASTONMUUTOS
• Yleinen taipumus: lyhytnäköiset, itsekeskeiset ja hajottavat poliittiset liikkeet, 

puolueet ja poliitikot kieltävät myös ilmastonmuutoksen.

• Ilmastoliike on kuitenkin nopeasti vahvistunut, ja voi johtaa planetaarisen 
(≈ globaalikeynesiläisen) ajattelun läpimurtoon

 esim. vapaaehtoisten kiintiöiden ja päästökauppajärjestelmän korvaaminen tai 
täydentäminen globaalilla kasvihuonepäästöverolla…

• Kiina: massiivinen teollistuminen  massiiviset ympäristöongelmat.

• Kiina on suurin hiilidioksidin tuottaja, mutta hiilen poltto on aiheuttanut myös 
vakavia paikallisia ongelmia  2010-luvulla monia vastatoimia.

• Kiina on pitänyt kiinni Pariisin sopimuksen velvoitteistaan, päinvastoin kuin 
Yhdysvallat, joka on vetäytynyt (siitäkin) sopimuksesta

 Kiinassa ainakin 100 erilaista politiikkaohjelmaa, mutta markkina- ja sääntelyperustaisia

 ei merkkejä globaalikeynesiläisestä ajattelusta; ennemmin: uusliberaali globalisaatio

 Kiina vie hiili-infraa ja rahoittaa hiiliperusteisia tehtaita ”Vyö ja tie” -aloitteen kautta



GLOBAALI DEMOKRATIA
Tuleeko Kiina demokratisoitumaan?

• eettis-poliittinen oppiminen universaalia; Kiinassa demokratia-liikkeitä 100+ vuotta

• kansantasavalta – kommunistinen puolue kansan ”edustajana”

• Taiwan demokratisoitui 1980-luvun lopulla osana ”kolmatta aaltoa”

• Hong Kong ja sen esimerkki muulle Kiinalle; demokratian arvo laajalti hyväksytty 
kansalaisten keskuudessa, mutta vaurastuminen ja vakaus ensisijaisia

• presidentti Xi:n astetta autoritäärisempi ja nationalistisempi linja voidaan tulkita 
myös vastaukseksi legitimaatio-ongelmiin

• eriarvoistuminen yhtäältä osa legitimaatio-ongelmia, mutta toisaalta huono 
demokratian kannalta (eriarvoisuus huonontaa demokratisaatio-ennustetta)

Mikä olisi Kiinan ja kiinalaisten rooli demokraattisessa 
globaalihallinnassa?

• opetus ”nöyryytyksen vuosisadasta”?: itsekeskeinen vai globaali?

• yksinkertaisessa ääni/kansalainen systeemissä kiinalaiset suurin ryhmä

• globaalihallinnan legitiimisyyden kannalta prosesseilla ja menettelytavoilla  yhtä 
suuri merkitys kuin tuotoksilla: osallisuus, läpinäkyvyys, tili- ja vastuuvelvollisuus jne



HUOMIOITA LOPUKSI
• Kiina on ottamassa Yhdysvaltain ja osin myös EU:n aiempaa paikkaa 

globaalihallinnan keskeisenä toimijana
 linjana pääosin uusliberaali globaalihallinta ja globalisaatio, pikemminkin kuin 

globaalikeynesiläisyys, vaikka välillä myös ehdotuksia esim. maailmanvaluutasta

• Kiina itse ei ole pysyvä substanssi, vaan muutoksen prosessissa.

• Globaali tulevaisuus: kriisien, oppimisen ja muutosten dialektiikka.

• Kriisit voivat kuitenkin olla osa prosessia, joka johtaa katastrofiin.

• Esimerkiksi uusi globaali rahoituskriisi, jossa Kiina voi hyvinkin olla 
keskeisesti mukana, johtaa paitsi oppimiseen niin myös nykyisten 
ristiriitojen, hajoamistendenssien ja konfliktien syvenemiseen, mikä 
edelleen lisää alttiutta globaalille sotilaalliselle katastrofille.

• Mahdollinen skenaario: kriisejä  katastrofi  uudet instituutiot.

• Suurin välittömästi näkyvissä oleva rauhanomainen vastavoima on 
ilmastoliike, joka voi johtaa planetaarisen tietoisuuden leviämiseen
 myös kiinalaiset ovat laajalti hyväksyneet ihmislähtöisen ilmastomuutoksen


