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Tämän työn tavoitteena on kertoa Kiinan lisääntyneistä suorista investoinneista 

Afrikkaan sekä Kiinan Afrikkaan kohdistamien suorien investointien motiiveista. 

Lisäksi työn tarkoituksena on selvittää, mitä vaikutuksia Kiinan suorilla 

investoinneilla on Afrikassa. Työssä on otettu huomioon myös kestävän 

kehityksen näkökulma, joka liittyy vahvasti Kiinan tekemiin suoriin 

investointeihin. 

Työn alussa on esitetty suoriin ulkomaalaisiin investointeihin liittyviä teorioita ja 

määritelmiä. Empiria osuus koostuu neljästä osasta. Aluksi kerrotaan yleisesti 

Kiinan tekemistä suorista investoinneista ulkomaille sekä Afrikkaan. Toisessa 

osassa selvitetään syitä Kiinan suorille investoinneille eri puolille Afrikkaa. 

Kolmas osa koostuu suorien investointien aiheuttamista negatiivisista ja 

positiivisista vaikutuksista Afrikassa. Lopussa esitetään kestävän kehityksen 

näkökulma Kiinan suoriin investointeihin sekä kiinalaisten yritysten toimintaan 

kohdistuvaa kritiikkiä. 
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1 JOHDANTO  

 

Tässä työssä käsitellään suoria investointeja Kiinasta Afrikkaan. Aihe on erittäin 

ajankohtainen, sillä viime vuosien aikana Kiinan Afrikkaan kohdistamien suorien 

investointien määrä on kasvanut rajusti. Vuosien 2004 ja 2011 välisenä aikana Kiinasta 

Afrikkaan tehtyjen suorien investointien määrä on kasvanut lähes seitsemänkertaiseksi. 

Suorilla investoinneilla tarkoitetaan oman talousalueen ulkopuolelle tehtyjä investointeja, 

jonka tarkoituksena on saavuttaa kestävä omistusosuus ulkomaisessa yrityksessä. Viime 

vuosien aikana Kiina ei ole enää pystynyt itse vastaamaan lisääntyneeseen kulutukseensa. 

Tämä on yksi merkittävä tekijä suorien investointien määrän huomattavan kasvun taustalla. 

Suorat investoinnit Afrikkaan eivät ole kuitenkaan ainoastaan Kiinan ja Afrikan välinen asia. 

Kiinan harjoittaa puuttumattomuus-politiikkaa Afrikassa toimiessaan. Sen mukaan Kiina ei 

ole kiinnostunut yhteistyömaiden sisäisestä tilanteesta, jonka takia Kiinan ja Afrikan väliset 

suorat investoinnit ovat saaneet kovaakin kritiikkiä länsimailta. Länsimaisesta näkökulmasta 

Kiinan toiminta Afrikassa ei esimerkiksi ole kestävää kehitystä tukevaa tai edes sen mukaista. 

Työn tavoitteena on tarjota kattava selvitys suorista investoinneista Kiinasta Afrikkaan. Työn 

tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miksi Kiina on kiinnostunut tekemään suoria investointeja Afrikkaan? 

2. Mitä vaikutuksia Kiinan suorilla investoinneilla on Afrikassa? 

3. Miten Kiina on toteuttanut kestävää kehitystä Afrikassa toimiessaan? 

Työ on rajattu tutkimaan ennen kaikkea sitä, mitkä motiivit ajavat Kiinaa kohti Afrikkaa ja 

mitä vaikutuksia Kiinan tekemillä suorilla investoinneilla on Afrikassa sekä kestävän 

kehityksen kannalta.  

 

Työssä käsitellään suorien investointien näkökulmasta Kiinan ja Afrikan yhä tiivistyvää 

yhteistyötä ja sen vaikutuksia molemmille osapuolille. Työ käsittelee aihetta kuitenkin 

erityisesti Kiinan kannalta. Työssä kuvataan Kiinan motiiveja suorille investoinneille muun 

muassa eri teollisuudenalojen raaka-ainetarpeen täyttämisen näkökulmasta. Lisäksi Kiinan 

kannalta kiinnostavimmat poliittiset motiivit on pyritty esittelemään. Työssä tutkitaan myös 
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Kiinan vastuuta kestävästä kehityksestä ja sitä, miten hyvin Kiina huomioi kestävän 

kehityksen näkökulman toimiessaan Afrikassa. 

 

Työ on toteutettu kirjallisuustyönä. Lähdemateriaalina on käytetty alaa käsittelevää 

kirjallisuutta, sekä erilaisia aihetta käsitteleviä artikkeleita. Merkittävinä lähteinä on käytetty 

myös Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön (Organisation for Economic Co-Operation and Development, OECD) internet-

sivustoja sekä kyseisten järjestöjen tuottamia tilastotietoja sekä artikkeleita.  

 

Työssä esitellään ensin suorien investointien teoriaa, mitä ne ovat ja miten ne eroavat muista 

kansainvälistymisen strategioista ja viennin muodoista. Lisäksi tutkitaan suorien investointien 

tekemiseen vaikuttavia motiiveja. Tämän jälkeen esitellään John Dunningin OLI-paradigma-

teoria sekä Michael Porterin timantti-malli ja sitä kritisoiva kaksostimantti-malli. Työn 

teoriaosuudessa tarkastellaan myös kestävää kehitystä ja yritysvastuuta.  

 

Työn empiriaosuudessa käsitellään ensin Kiinan tekemiä investointeja ja niihin liittyviä 

tilastotietoja viimeisten viidentoista vuoden ajalta. Tämän jälkeen työssä tutkitaan Kiinan 

motiiveja suorien investointien tekemiseen Afrikkaan sekä niiden vaikutuksia Afrikassa. 

Lopuksi tarkastellaan Kiinan vastuuta kestävästä kehityksestä Afrikassa.  
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2 SUORAT INVESTOINNIT 

 

Suoralla investoinnilla (Foreign direct investment, FDI) tarkoitetaan oman talousalueen 

ulkopuolelle tehtyä investointia, jonka tarkoituksena on saavuttaa kestävä omistusosuus 

ulkomaisessa yrityksessä. Suorista ulkomaisista investoinneista puhuttaessa tarkoitetaan siis 

yrityksen kansainvälistymiseen liittyvää strategiaa. Tällöin yritys vakiinnuttaa oman asemansa 

ulkomailla omistamalla kyseisessä maassa fyysisesti jotain tuottavaa omaisuutta. Tällaista 

omaisuutta voi esimerkiksi olla pääoma, teknologia, työvoima, tehdas tai maa-alue.  

Tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema yrityksen johdossa ja päätöksenteossa. (UNCTAD 

2012a). Toisen määritelmän mukaan suorat investoinnit ovat oma investointien kategoria, 

jossa tietyllä talousalueella vakituisesti toimiva yritys (Direct Investor) vakiinnuttaa pysyvän 

osakkuuden jollain toisella talousalueella toimivassa yrityksessä (Direct Investment 

Enterprise). (OECD 2008a, s. 234) 

 

Investoijille myönnetään johtamis- ja äänestysoikeuksia, mikäli sijoitus on vähintään 10 

prosenttia kohteen varsinaisista osakkeista. Siksi yhteisomisteisiin yrityksiin tehdyt tätä 

pienemmät investoinnit eivät ole suoria investointeja, vaan alle 10 prosentin omistusosuudesta 

tehdyt sijoitukset ovat portfolioinvestointeja. Suoriksi investoinniksi ei myöskään lasketa 

arvopaperipörssissä tehtyjä investointeja, vaan suora investointi sisältää aina konkreettisen 

omistuksen kohdemaassa. (EconomyWatch 2010) 

 

Suorat investoinnit voidaan jakaa esimerkiksi sisään- ja ulospäin suuntautuviin suoriin 

investointeihin. Suunta määritellään liikkuvan rahavirran suunnan mukaan. Sisäänpäin 

suuntautuvat investoinnit ovat ulkomaisten toimijoiden maahan tekemiä investointeja. 

Ulospäin suuntautuvat suorat investoinnit, ulkomaiset suorat investoinnit, taas ovat oman 

maan rajojen ulkopuolelle tehtäviä investointeja. (EconomyWatch 2010) 

 

Suorat ulkomaiset investoinnit ovat kehittynein ja toisaalta myös monimutkaisin strategia 

ulkomaisille markkinoille lähdettäessä. Suora ulkomainen investointi vaatii huomattavien 

resurssien sijoittamista siihen, että kohdemaahan saadaan perustettua jokin fyysinen kohde. 

Siksi suorat ulkomaiset investoinnit ovat riskialttiimpi strategia ulkomaisille markkinoille 
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lähdettäessä kuin muut kyseiseen tarkoitukseen sopivat strategiat. (Cavusgil, Knight & 

Riesenberg 2012, s. 435) 

 

Yritykset voivat toteuttaa suoria investointeja eri tavoin. Tyypillisiä suorien investointien 

muotoja ovat yhteisyritykset (Joint venture) tai greenfield-investoinnit. Myös kansainvälisin 

yritysostoin on mahdollista toteuttaa suoria investointeja. Kansainvälisellä yhteisyrityksellä 

tarkoitetaan valtioiden rajat ylittävää yritysten yhteistyömuotoa, jossa yritykset luovat yhdessä 

uuden yhteisomisteisen yhtiön. Tavoitteena on luoda yritys, jossa omistajaosapuolet jakavat 

voitot ja tappiot samoin kuin vastuun pääoman muodostamisesta, työpanoksesta sekä kuluista. 

(OECD 2008a, s. 237) 

Greenfield-investointi on yritysmuoto, jossa sijoitetaan omaisuutta uuden fyysisen kohteen 

luomiseen liiketoiminnan edistämiseksi sellaiseen kohteeseen, jossa ei samalla yrityksellä ole 

jo olemassa olevia fasiliteetteja. Toisin sanoen yritys perustaa itselleen esimerkiksi uuden 

tytäryhtiön ulkomaille. (BusinessDictionary 2013) 

Suoria ulkomaisia investointeja voidaan mitata investointivirran (FDI flow) ja investointien 

kertymän (FDI stock) avulla. Investointivirta kertoo myönnettyjen lainojen, investoidun 

pääoman sekä uudelleen investoitujen tuottojen summan. Kertymän avulla taas voidaan mitata 

kaiken investoidun pääoman nykyarvoa. (UNCTAD 2012b. UNCTAD 2012c) 
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3 SUORIEN INVESTOINTIEN MOTIIVIT 

 

Ulospäin suuntautuvien suorien ulkomaisten investointien ja yhteisliiketoimien 

merkittävimpiä motiiveja ovat yleensä aina yritysten kilpailukyvyn (Comparative advantage) 

lisääminen globaaleilla markkinoilla. Suorien investointien strategiaa kuitenkin suositaan 

myös monista muista syistä ja yrityksen suorista investoinneista saamat hyödyt voivat olla 

erittäin monialaisia (Dunning & Lundan 2008, s. 67–68). Sisäänpäin suuntautuvia, maahan 

ulkomaisen toimijan tekemiä investointeja motivoivat monet erilaiset maan sisällä vaikuttavat 

tekijät, kuten esimerkiksi edullinen palkkataso ja toisaalta monet valtion tuottamat edut, kuten 

verohelpotukset ja avustukset. (EconomyWatch 2010) 

 

Suorien investointien ja yhteisliiketoimien motiivit voidaan jaotella neljään eri kategoriaan. 

Nämä kategoriat ovat markkinahakuiset motiivit (market seekers), tehokkuushakuiset motiivit 

(efficiency seekers), resurssihakuiset motiivit (natural resource seekers) ja strategista pääomaa 

tavoittelevat motiivit (strategic asset seekers). (Dunning et al. 2008, s. 67–68) 

3.1 Markkinahakuiset motiivit 

Markkinahakuiset motiivit ovat tyypillisesti sellaisia tekijöitä, joiden avulla yritys hakee 

itselleen uusia ja houkuttelevia markkinamahdollisuuksia. Markkinahakuinen yritys investoi 

tiettyyn maahan tai alueeseen tavoitteenaan tuottaa tuotteita tai palveluita joko kyseiselle 

alueelle tai läheisille maille. Kotimaan markkinatilanteen ollessa epäsuotuisa yritykset 

hakeutuvat kansainvälisille markkinoille kotimaan huonon markkinatilanteen pakottamina. 

Toisaalta hyvä markkinatilanne ulkomailla voi toimia myös houkuttimena yritykselle, joka 

voi tällöin lähteä mukaan kansainväliseen liiketoimintaan houkuttelevan markkinatilanteen 

vetämänä. (Dunning et al. 2008, s. 69–70) 

 

Markkinahakuiset motiivit voidaan jaotella neljään päätyyppiin. Yhtenä markkinahakuisena 

motiivina yrityksille suoriin investointeihin on pyrkimys mahdollistaa tuotteiden tuottaminen 

lähellä asiakkaita. Tällöin tuotanto- ja kuljetuskustannukset tärkeille markkinoille pienenevät 

huomattavasti. Toinen syy markkinahakuisiin suoriin investointeihin on tavoite räätälöidä 

tuotteet sopiviksi muun muassa paikalliseen makuun ja tarpeisiin, kulttuuriin sekä 

resursseihin. Tuotannon sijoittaminen lähelle avainasiakkaita mahdollistaa myös toimimisen 
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tehokkaasti markkinatilanteen muuttuessa, jolloin voidaan reagoida nopeammin esimerkiksi 

herkästi muuttuviin asiakastarpeisiin. Avainasiakkaiden seuraamisella tarkoitetaan tilannetta, 

jossa yritys seuraa jotain avainasiakastaan ulkomaille estääkseen asiakkuuden siirtymisen 

toisille yrityksille. Lisäksi yritys voi tällöin osoittaa täyttävänsä asiakkaidensa tarpeet 

parhaalla mahdollisella tavalla. Neljäs, ja yhä tärkeämpi markkinahakuinen motiivi erityisesti 

monikansallisille yrityksille (Multi National Enterprises, MNEs) on avainkilpailijoiden kanssa 

kilpaileminen heidän omilla markkinoillaan. Tällöin syynä on se, että monikansallinen yritys 

osana globaalia tuotanto- ja markkinointistrategiaansa kokee tarvitsevansa fyysistä läsnäoloa 

kyseisillä markkinoilla. (Dunning et al. 2008, s. 70-71) 

 

Neljän pääkategorian lisäksi on olemassa vielä muitakin syitä, miksi monikansalliset yritykset 

hakeutuvat tietyille markkinoille suorien investointien avulla. Esimerkiksi jonkin valtion 

kannustimista hyötyminen on mahdollista silloin, kun se tuontia rajoittaakseen tarjoaa 

valtionavustuksia ja verohelpotuksia sellaisille ulkomaisille yrityksille, jotka investoivat 

paikalliseen tuotantoon ja toimintaan. Valtiot hyötyvät maahan tehtävistä suorista 

investoinneista monin eri tavoin, esimerkiksi maahan tulevien työpaikkojen, verotulojen ja 

tietotaidon lisääntymisellä. (Dunning et al. 2008, s. 71) 

 

Markkinahakuinen motiivi voi olla myös erilaisten kauppaesteiden välttäminen. Suorien 

investointien avulla yrityksen on monesti mahdollista välttää tuontia koskevat rajoitukset ja 

kauppaesteet, sekä esimerkiksi myös tullimaksut. Luomalla paikallisen toimipisteen jonkin 

maan rajojen sisälle ulkomainen yritys saa usein samat edut ja oikeudet kuin paikallisetkin 

yritykset. (Dunning et al. 2008, s. 71) 
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3.2 Tehokkuushakuiset motiivit 

 

Tehokkuushakuisten motiivien tavoitteena on järkeistää resurssi- tai markkinahakuisten 

motiivien vakiintunutta rakennetta. Laajentamalla ulkomaille yritykset voivat esimerkiksi 

tavoitella suurtuotannon etuja, eli volyymin kasvusta aiheutuvia kustannushyötyjä. Toinen 

perinteisesti tavoiteltu malli on useampiin tuotteisiin liittyvien toimintojen yhdistämisestä 

saatava volyymietu, joka myös voidaan saavuttaa esimerkiksi tekemällä suoria investointeja. 

Keskittämällä toimintonsa vain muutamaan kohteeseen kansainväliset yritykset tavoittelevat 

tuotannon hyötysuhteen kasvattamista. (Dunning et al. 2008, s. 72) 

 

3.3 Resurssihakuiset motiivit 

 

Resurssihakuisten motiivien taustalla on yleensä tarve hankkia tietyltä alueelta joko 

laadultaan parempia tai huomattavasti edullisempia resursseja, kuin mitä investoijan 

kotimaassa on tarjolla. Raakamateriaalien lähteille pääsy on vahva motiivi suorien 

investointien tekemiseen erityisesti sellaisille yrityksille, joiden toiminta on vahvasti raaka-

ainesidonnaista, esimerkiksi öljy- ja kaivosteollisuudessa. (Dunning et al. 2008, s. 68) 

 

Toisena motiivina toimii monikansallisten yritysten tarve tuottaa suuria määriä tuotteita 

edullisesti. Materiaali- ja tuotantokustannusten alentaminen suorien investointien avulla 

tapahtuu sijoittamalla tuotanto sellaiseen maahan, jossa halvan työvoiman ja materiaalien 

käyttö on mahdollista sisällyttää tuotantoprosessiin. Tämä motiivi selittää suurien 

kansainvälisten yritysten tekemät investoinnit tuotantolaitosten siirtämiseksi kehittyviin 

edullisen työvoiman maihin, kuten Kiinaan, Meksikoon ja Intiaan. (Dunning et al. 2008, s. 

68) 

 

Kolmas resurssihakuinen motiivi on mahdollisuus hakeutua teknologisen tietotaidon lähteille 

avainmarkkinoilla. Yritykselle voi olla edullista esimerkiksi oman aseman vakiinnuttaminen 

jonkin merkittävän teollisen klusterin alueella. Tällaiselle alueelle lähdetään esimerkiksi 

perustamalla yhteisyritys, tai ostamalla osa jo olemassa olevasta yrityksestä. Tällöin 

yrityksellä on mahdollisuus melko pienin riskein hyötyä alueen vahvasta tietotaidosta ja 

osaamisesta. (Dunning et al. 2008, s. 68) 
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3.4 Strategista pääomaa tavoittelevat motiivit 

Neljäs motiivien ryhmä on strategista pääomaa tavoittelevat motiivit. Siinä monikansalliset 

yritykset hankkivat itselleen ulkomaisten yritysten pääomia tavoitteenaan edistää omia pitkän 

aikavälin strategisia tavoitteita. Ulkomaisen yrityksen pääoman hankinnalla ja oman pitkän 

aikavälin strategian edistämisellä nämä yritykset pyrkivät parantamaan kansainvälistä 

kilpailukykyään. Näiden investointien tavoitteena on tuoda yritykselle lisää kilpailuetua 

vierailla markkinoilla, auttaa jo olemassa olevan kilpailuedun säilyttämisessä ja/tai heikentää 

kilpailijoiden pääomia. (Dunning et al. 2008, s. 72–73) 
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4 OLI-AJATUSMALLI 

 

John Dunningin kehittämä OLI-paradigma on laajasti käytetty aputyökalu analysoimaan 

monimutkaisia päätöksiä, jotka määrittävät missä ja miksi kansainvälinen tuotanto aloitetaan. 

Teoria selittää, miksi maat yrittävät tehdä lisäarvoa tuottavaa toimintaa rajojensa ulkopuolella, 

sekä missä ja mihin tarkoitukseen tuotetta valmistetaan. Päätöksiä analysoidaan kolmen 

muuttujan avulla, jotka ovat: Ownership (Omistajuus), Location (Sijainti) ja Internalization 

(Sisäistäminen). Jokainen näistä tekijöistä liittyy tiettyihin etuihin, jotka voivat parantaa 

yrityksen suorituskykyä. Mallin mukaan menestyviä monikansallisia yrityksiä syntyy, koska 

ne kehittävät kilpailuetuja kotimaassaan (O-edut), joita voidaan siirtää tiettyyn kohdemaahan 

(L-edut) suorien investointien avulla (I-edut). (Erdener & Shapiro 2005, s. 417) 

O-edut eli omistajuuteen liittyvät edut ovat yrityskohtaisia kilpailuetuja, jotka ovat kehitetty 

kotimaan markkinoilla. Ne ovat välttämättömiä ulkomaista tuotantoa varten, jotta pystyttäisiin 

kattamaan ulkomailta tulleet kustannukset. O-etuja ovat aineellinen pääoma, luonnonvarat, 

työvoima ja rahat sekä aineeton pääoma, kuten brändi, tietotaito ja organisaation kyvyt. O-

etuihin voidaan laskea myös kulttuurillinen, oikeudellinen ja institutionaalinen ympäristö, 

joihin resursseja käytetään sekä teollisuudenalan markkinarakenne, jossa yritys toimii. Yksi 

tärkeä O-etu on myös yritysten kyky hyötyä yhteisestä hallinnosta. Se voi tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että yritykset hyötyvät emoyhtiöstä saaduilla mittakaavaeduilla tai pääsystä 

emoyhtiön resursseihin minimaalisilla kustannuksilla. (Dunning & Lundan 2008, s. 96, s. 

101) 

L-etuja eli sijaintiin liittyviä etuja voidaan myös arvioida viitekehyksen avulla. Niiden 

tarkoituksena on tehdä tuottamisesta kannattavampaa paikallisilla markkinoilla kuin 

kotimaassa (Laakkonen 2004, s. 17). Jos yrityksellä on kyvykkyys ulkomaiseen tuotantoon, 

mikä saa yrityksen tekemään niin ja missä maassa? Kohdemaan valinta, jossa tuotanto on 

tarkoitus aloittaa, riippuu monesta tekijästä. Kaikki maat eivät sovellu kaikille yrityksille. 

Sijaintiin liittyviä etuja on tutkittu paljon, mutta suurimmat suorien ulkomaisten investointien 

päätöskriteerit ovat markkinoiden koko, fyysinen ja poliittinen infrastruktuuri sekä 

koulutustaso ja tulotasot. Suuret maan sisäiset markkinat, tehokkaat kuljetukset ja 

kommunikaatiojärjestelmät, tuloksia tuottava hallitus poliittisella ja taloudellisella tasolla sekä 

hyvin koulutettu työvoima parantavat sijaintietuja. Yleensä nämä edut esiintyvät kehittyneissä 
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maissa, joten ei ole yllättävää että suurimmat suorat investoinnit tehdään näiden maiden 

kesken. Viime vuosikymmenten aikana monikansallisten yritysten sijaintia koskevat strategiat 

ovat muuttuneet. Aikaisemmin suorilla investoinneilla haettiin pelkästään luonnonvaroja, 

uusia markkinoita sekä matalampia tuotannon kustannuksia. Myöhemmin mukaan on tullut 

myös neljäs suorien investointien tyyppi, jolla haetaan strategista pääomaa. (Erdener & 

Shapiro 2005, s. 417–418) 

I-edut eli sisäistämisedut liittyvät yrityksen kykyyn tehdä mahdollisimman moni arvoketjun 

toiminto mieluummin itse kuin ulkoistaa se toiselle yritykselle. Sisäistämisellä yritys pystyy 

siirtämään O-etuja kansainvälisesti, mutta yrityksen sisäisesti. I-tyypin etujen tarkoituksena 

on säästää mm. transaktiokustannuksissa. Lisäksi I-etuna voidaan pitää sitä, että yritys pystyy 

itse kontrolloimaan tapaa, jolla tuotteita valmistetaan ja markkinoidaan. Myös yksityistietojen 

siirtäminen yrityksen sisäisesti on merkittävä etu, jonka toimintojen sisäistäminen 

mahdollistaa. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä enemmän yrityksellä on O-etuja, sitä 

enemmän se haluaa sisäistää toimintojansa. (Dunning & Lundan 2008, s. 99–102) 

Kuvassa 1 on havainnollistettu selkeästi suorien investointien päätösprosessi. Jos yrityksellä 

ei ole tarpeeksi O-etuja, on syytä pitää tuotanto kokonaan omassa maassa. L-etujen puute ei 

estä kansainvälistä liiketoimintaa, mutta tällöin se tapahtuu lähinnä viennin avulla. I-etujen 

riittämättömyys voidaan korvata esimerkiksi lisensoinnilla. Jos yrityksellä on kaikki 

tarvittavat edut, voidaan suoria investointeja tehdä. (Welch, Benito, Petersen 2007, s. 31) 

 

Kuva 1 Suorien investointien ”päätöspuu”. (Welch et al. 2007, s. 31) 
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5 TIMANTTIMALLIT 

 

Miksi jotkin maat onnistuvat luomaan itselleen merkittävän kilpailuedun ja huomattavaa 

menestystä kansainvälisesti jollain tietyllä toimialalla? Saadakseen vastauksen esitettyyn 

kysymykseen, täytyy huomioida monia erilaisia lähtökohtatietoja ja maan sisäiset olot. 

Michael Porter on luonut mallin kuvaamaan maan edun perustekijöitä ja niiden vaikutuksia 

toisiinsa (Porter’s Diamond Model). Malli kuvaa niitä maan sisällä vaikuttavia ja vallitsevia 

oloja ja tilanteita, jotka vaikuttavat sekä kansallisella että yritystasolla kilpailuedun 

syntymiseen. (Porter 2006, s. 112–114) 

 

Porterin timanttimallia pidetään yleensä hyvänä teoriana analysoitaessa valtion kilpailukykyä. 

Porterin mallin heikkoutena on kuitenkin sen keskittyminen yksinomaan kotimaan konseptiin. 

Se keskittyy hyvin vähän yritysten mahdollisuuksiin hyödyntää muiden maiden sijaintia 

omaksi edukseen. Alan Rugman ja Joseph D’Cruz ovat luoneet kaksoistimanttimallin (Douple 

Diamond Model), jonka mukaan yritysten pitäisi huomioida sekä kotimainen että ulkomainen 

timantti tullakseen kansainvälisesti kilpailukykyiseksi selviytymisen, tuottavuuden ja kasvun 

näkökulmista. (Moon et al, 1998) 

 

5.1 Porterin timanttimalli 

 

Kuvassa 2 on esitetty Porterin timanttimalli, jonka mukaan kansallisella tasolla on mahdollista 

löytää neljä maahan itseensä liittyvää tekijää, jotka vaikuttavat yritysten kilpailuympäristöön 

merkittävästi ja siten edesauttavat tai heikentävät maan mahdollisuuksia saavuttaa 

kansainvälistä menestystä. Nämä neljä tekijää ovat tuotannontekijäolot, lähialat, kysyntäolot 

sekä yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne. (Porter 2006, s. 114) 
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Kuva 2 Michael Porterin malli maan edun perustekijöistä, ”timanttimalli”. (Porter 2006, s. 

115) 

 

Tuotannontekijäoloilla tarkoitetaan tuotannontekijöihin liittyviä olosuhteita. Perinteisen 

tuotannontekijöihin pohjautuvan kauppateorian mukaan eri valtioilla on erilaisia 

tuotannontekijävarantoja ja valtion vienti koostuu pääasiallisesti niistä tuotteista, joiden 

tuotannontekijöitä maalla on paljon suhteessa omaan tarpeeseen. Merkittäviä 

tuotannontekijöitä ovat yleensä esimerkiksi luonnonvarat, työvoima, tietotaito, pääoma ja 

infrastruktuuri. Valtion tuotannontekijävarannolla on selkeä merkitys yritysten kilpailuedulle. 

(Porter 2006, s. 117) 

 

Kysyntäoloilla tarkoitetaan tietyn toimialan tuotteiden kysyntää kotimaassa. Kova kysyntä 

tietyllä alalla vaikuttaa kyseisen alan yrityksiin esimerkiksi lisäämällä kiinnostusta 

parannusten tekemiseen ja uusien innovaatioiden luomiseen ja toteuttamiseen. Kotimaan 

kysynnässä on kolme olennaista tekijää, jotka vaikuttavat merkittävimmin kilpailuedun 

kehittymiseen; kysynnän koostumus, kysynnän laajuus ja kasvu sekä mekanismit, jotka 

TUOTANNONOLOTEKIJÄT 

YRITYKSEN STRATEGIA, 

RAKENNE JA KILPAILUTILANNE

KYSYNTÄOLOT 

LÄHIALAT 
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mahdollistavat kotimaan kiinnostuksen siirtymisen kansainvälisille markkinoille. Tärkeää on 

huomata, että kilpailuedun saavuttamisen kannalta olennaisempaa on kysynnän laatu kuin 

määrä.  (Porter 2006, s. 131) 

 

Lähi- ja tukialat ovat kolmas valtion kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Jos 

maassa on muodostunut tuottajien, kilpailijoiden ja yhteistyötä tekevien yritysten ryppäitä, on 

yleisesti vallitseva ilmapiiri usein suotuisa myös uusien, samantyyppisten yritysten 

perustamiselle. (Porter 2006, s. 147) 

 

Viimeinen kilpailuedun saavuttamiseen vaikuttava tekijä on Porterin mallin mukaan yrityksen 

strategia, rakenne ja kilpailutilanne. Näillä Porter viittaa erityisesti siihen ympäristöön, jossa 

maassa yrityksiä johdetaan, perustetaan ja organisoidaan. Lisäksi merkittävänä tekijänä on 

huomioitava myös kotimaisen kilpailun luonne. Yritysten tavoitteet ja strategiat ovat usein 

hyvinkin kansallisia ja poikkeavat toisistaan eri maissa. Kansainväliseen menestykseen 

vaikuttaa esimerkiksi se, miten hyvin eri yritysten tekemät valinnat ja kilpailuedun lähteet 

sopivat yhteen kansallisella tasolla tietyllä toimialalla. Toinen merkittävä tekijä on kotimaisen 

kilpailun luonne, jolla on myös vaikutusta siihen, millainen on kansallinen ilmapiiri yritysten 

innovaatioprosesseille ja mikä on lopulta alan kansainvälisen menestymisen mahdollisuus. 

(Porter 2006, s. 155) 

 

Kaikki edellä mainitut tekijät luovat ja vaikuttavat osaltaan siihen ympäristöön, jossa yritykset 

tietyssä maassa syntyvät ja kilpailevat. Kukin valtio saavuttaa merkittävimmän kansainvälisen 

menestyksen niillä aloilla, joilla maan olojen perustekijöistä koostuva timanttimalli on 

edullisin. Timanttimalli on järjestelmä, jossa kukin osa vahvistaa toinen toistaan. Yhden 

osatekijän merkitys on riippuvainen muiden tekijöiden tilanteesta. Valtion järjestelmään 

vaikuttaa lisäksi kaksi merkittävää tekijää, joita ei ole Porterin timanttimallissa esitetty. Yksi 

näistä tekijöistä on sattuma, eli esimerkiksi puhtaat keksinnöt, tieteelliset läpimurrot ja sodat. 

Toinen vaikuttava tekijä on valtiovalta, joka voi kaikilla tasoilla kussakin maassa sekä 

parantaa maan etua, että toisaalta myös heikentää sitä. (Porter 2006, s. 115–117) 
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5.2 Kaksoistimanttimalli 

 

Yleistetyssä kaksoistimanttimallissa valtion kilpailukyky on määritelty yritysten kykynä 

sitoutua tietyllä alalla ja tietyssä maassa arvoa lisääviin toimiin tukeakseen näiden 

jalostusarvoa pitkällä aikavälillä kansainvälisestä kilpailusta huolimatta. (Moon et al. 1998) 

 

 

 

 

 

Kuva 3 Yleistetty kaksoistimanttimalli (Moon et al. 1998) 

 

Kuvassa 3 on esitetty yleistetty malli kaksoistimantista. Siinä uloin kehä on globaalitimantti 

(global diamond) ja sisäkehä on kotimainen timantti (domestic diamond). Globaalin timantin 

koko määritellään aina ennakoitavissa olevaksi ajanjaksoksi kerrallaan. Kotimaisen timantin 

koko vaihtelee sen sijaan maan koon ja kilpailukyvyn mukaan. Keskellä oleva, pistemäisellä 
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viivalla kuvattu timantti on kansainvälinen timantti (international diamond). Se kuvaa valtion 

kilpailukykyä sekä kotimaisen että kansainvälisen parametrein määriteltynä. Kansainvälisen 

ja kotimaisen timantin erot kuvaavat valtion kansainvälisiä tai monikansallisia toimia. 

Voidaankin sanoa, että kansainvälisen- ja kotimaisen timantin eron muodostavat 

kansainväliset tai monikansalliset ratkaisevat tekijät, jotka vaikuttavat valtion kilpailukykyyn. 

Jos kotimainen timantti on suuri, valtiolla on kilpailukyvyn kannalta monia kotimaisia 

ratkaisevia tekijöitä. Suurempi kansainvälinen timantti taas kertoo valtiolla olevan sekä 

kotimaisia että kansainvälisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sen kilpailukykyyn. Sekä ulos- että 

sisäänpäin suuntautuvat suorat investoinnit ovat mallissa luettu monikansallisiin toimiin. 

(Moon et al. 1998) 

 

Porterin ja Rugmanin sekä D’Cruzin malleissa on kaksi merkittävää metodologista 

eroavaisuutta. Ensinnäkin Rugmanin ja D’Cruzin mukaan tietyssä massa pysyvä jalostusarvo 

saattaa aiheutua sekä koti- että ulkomaisessa olevien yritysten vaikutuksesta. Porter sen sijaan 

ei sisällytä ulkomaisia toimia malliinsa erottaessaan toisistaan kilpailun tietyllä 

maantieteellisellä alueella ja maantieteellisen paikan kilpailuedut. Toinen merkittävä ero on 

siinä, että Rugman ja D’Cruz sanovat pitkäjänteisyyden olevan avainasemassa tavoiteltaessa 

tilannetta, jolloin maantieteellisen rakenteen käsittäessä monia maita yrityksen erityiset ja 

paikalliset edut esiintyessään useissa maissa voivat vahvistaa toisiaan. Porter sen sijaan sanoo, 

että tehokkain globaali strategia on keskittyä yhdessä maassa niin moneen toimintoon kuin 

mahdollista ja siten palvella maailmaa tästä yhdestä kotipaikasta. (Moon et al. 1998) 
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6 KESTÄVÄ KEHITYS 

 

Termi ”kestävä kehitys” tuli tunnetuksi vasta 1980-luvun lopulla, kun se ilmestyi teoksessa 

”Yhteinen tulevaisuutemme”. Teoksessa korostettiin etenkin sitä, että ihmisten on nopeasti 

alettava miettiä tapaamme elää ja hallita (OECD 2008b, s. 2). Europan määritelmän mukaan 

kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ”kehitystä, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin 

vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa”. Määritelmän 

mukaan on siis toimittava siten, ettei vaaranneta tulevien sukupolvien kasvun 

mahdollisuuksia. (Euroopan Unioni 2013) 

Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää miettiä kahta asiaa. Ensinnäkin pelkkä talouskasvu 

ei riitä vielä ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia. Ympäristölliset, taloudelliset ja 

yhteiskunnalliset ongelmat liittyvät toisiinsa ja yhden huomioiminen kerrallaan johtaa 

virhearviointeihin sekä ”kestämättömiin” tuloksiin. Esimerkiksi pelkästään voittomarginaaliin 

keskittyminen on historian valossa johtanut ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin vaurioihin, 

jotka aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä. Ympäristöstä huolehtiminen 

ja tarvittavien palveluiden tuottaminen ihmisille vaatii kuitenkin myös taloudellisia resursseja. 

(OECD 2008b, s. 2) 

Moniulotteisuus kestävässä kehityksessä edellyttää maantieteellisten tai institutionaalisten 

rajojen ylittävää yhteistyötä. Harvoin ongelma kohdistuu vain tietylle hallinnonalalle. Tämä 

edellyttää koordinoimista ja hyviä päätöksiä sekä saumatonta yhteistyötä. Kestävän 

kehityksen perusedellytyksenä on huomioida yhteiskunta, talous ja ympäristö yhdessä. 

Ihmiset, asuinalueet ja talousjärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa kontekstista riippumatta. On 

mahdollista, että voimme jättää huomioimatta tämän riippuvuussuhteen muutamaksi 

vuodeksi, mutta lopulta se muistuttaa meitä jonkinlaisen hälytyksen tai kriisin muodossa. 

(OECD 2008b, s. 2) 

Jokaisen maan taloudellinen, yhteiskunnallinen, poliittinen ja historiallinen konteksti on 

erilainen, mutta kestävän kehityksen perusperiaatteet soveltuvat niihin kaikkiin. Talouskasvu 

on tärkeässä roolissa, mutta pelkästään kasvun avulla ei voida vähentää köyhyyttä kestävällä 

tavalla. Täytyy ymmärtää kaikki tekijät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin. Talouskasvu on 

korrelaatiosuhteessa elämänlaadun paranemisen, odotettavissa olevan eliniän ja koulutustason 
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nousun kanssa valtio tasolla. Se ei kuitenkaan kerro sitä, miten tämä kasvu on saavutettu ja 

onko kasvu kestävää, sekä kuka siitä hyötyy ja kuka ei. (OECD 2008b, s. 2) 

6.1 Kestävän kehityksen mittaaminen 

Kestävän kehityksen mittaaminen voi ensi näkemältä vaikuttaa mahdottomalta. Kestävään 

kehitykseen vaikuttaa moni tekijä, kuten liiketoiminnan eettisyys, hallitusten politiikka, 

kuluttajien trendit ja monet muut. Kestävään kehitykseen liittyvät taloudelliset, 

yhteiskunnalliset ja ympäristölliset muuttujat täytyy kaikki mitata jollain tapaa. On olemassa 

monia mittareita makrotaloudellisista tekijöistä. Niiden avulla voidaan mitata 

bruttokansantuotetta ja tuottavuutta. Ympäristöindikaattoreina toimii veden kulutus ja päästöt 

sekä yhteiskunnallisina mittareina voidaan pitää eliniän odotetta ja koulutustasoa. Kysymys 

kuuluukin, että mitkä näistä mittareista sopivat parhaiten kestävän kehityksen mittaamiseen? 

(OECD 2008b, s.4) 

Kestävä kehitys on prosessi, jossa menneisyyden tapahtumat on linkitettävä siihen, mitä nyt 

tehdään. Tällä on vaikutus tuleviin vaihtoehtoihin ja tuloksiin. Kehitystoimet koskettavat 

jokaisen yhteiskunnan kannalta kahta herkkää asiaa: yhteiskunnallinen osallistuminen ja 

hallituksen vastuu. Ne eivät siis ole ainoastaan tilastollisia tai teknisiä toimenpiteitä. Kestävän 

kehityksen mittaaminen on demokraattisen prosessin tärkeä osa. Sen avulla hallitusten 

vastuullisuus paranee ja ihmiset voivat osallistua aktiivisemmin poliittisten tavoitteiden 

arvioimiseen ja määrittämiseen. (OECD 2008b, s. 2) 

Tärkeä seikka kestävässä kehityksessä on linkittää nykyisen sukupolven hyvinvointi tulevien 

sukupolvien hyvinvointiin. Tämä kytkentä voidaan tehdä käyttämällä 

”pääomalähestymistapaa”. Sen mukaan kestävä kehitys edellyttää sitä, että varallisuuden ja 

hyvinvoinnin eri osat korvataan kulutuksen tahdissa. Mallin mukaan yhteiskunnan 

pääomavaranto koostuu viidestä eri tyypistä: 

• taloudellinen pääoma: osakkeet, bondit eli joukkovelkakirjat ja 

valuuttatalletukset 

• tuotettu pääoma: koneet, rakennukset, televiestintäresurssit ja muu 

infrastruktuuri 



18 

 

 

 

• luonnon pääoma: luonnonvarat, maa ja ekosysteemit, jotka huolehtivat 

esimerkiksi jätemateriaalin absorboinnista 

• ihmispääoma: koulutettu ja terve työvoima 

• sosiaalinen pääoma: sosiaaliset verkostot ja instituutiot 

Kun edellä mainitut pääomalajit huomioidaan hyvinvointia tuottaessa, voidaan laskea 

kansanvarallisuus summaamalla pääomalajit yhteen. (OECD 2008b, s. 4-5) 

6.2 Hallituksen rooli 

 

Yrityksillä ja yksilöillä on merkitystä kestävässä kehityksessä, mutta suurin rooli on kuitenkin 

hallituksilla. Niillä on kyky vaikuttaa käytösmalleihin ja työn koordinoimiseen, jolla on 

merkittävä vaikutus tulosten saannissa. Yhtenä hallitusten suurimpana haasteena on löytää 

oikeat poliittiset työkalut, joiden avulla päästään järkeviin kulutustottumuksiin ja 

tuotantotapoihin. Pelkästään kuluttajien ja tuottajien suostuttelu muutokseen ei saa aikaan 

tarpeeksi suurta muutosta, eikä se myöskään ole tehokkain tapa toimia. Yksittäisten tuottajien 

rooli on suhteellisen pieni, sillä heillä ei ole valtaa tai halua tehdä suuria muutoksia, kun taas 

hallitus voi säätää lakeja ja säädöksiä. Yksinkertaisin hallituksen ratkaisu on säätää lakeja, 

jotka kieltävät haitalliset tuotteet ja käytösmallit. Esimerkki hallituksen kestävää kehitystä 

edistävästä toimesta on otsonikerrosta vaurioittavat CFC-yhdisteet (mm. jääkaapeissa 

käytettävä kaasu) kieltävä laki. Myös erilaisilla saastuttamista vähentävillä kiristyksillä, kuten 

ympäristöveroilla tai päästökaupalla edistetään kestävää kehitystä. (OECD 2008b, s. 5) 

Yhteiskunnan siirtymistä haluttuun suuntaan voidaan edistää poliittisilla toimilla ja 

koordinoinnilla sekä tiedonkeruulla ja tiedon analysoinnilla. Hallitukset pystyvät 

varmistamaan, etteivät yksilöiden edut poikkea yhteisestä hyvästä. Kun markkinavoimat eivät 

tuota tehokkainta lopputulosta, hallituksilla on velvollisuus puuttua näihin 

”markkinahäiriötilanteisiin”. Kestävässä kehityksessä on otettava huomioon sen globaali 

luonne, joten maiden pitää tehdä ratkaisujen suunnittelussa ja käyttöönotossa korkeimman 

tason yhteistyötä. Kansallisilla hallituksilla on valta tähän ja ne voivat myös varmistaa 

päätösten täytäntöönpanon. (OECD 2008b, s. 5) 
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6.3 Yritysvastuu 

Yrityksen kantamasta vastuusta käytetään useita termejä: kestävä kehitys, yhteiskuntavastuu, 

yritysvastuu ja sosiaalinen vastuu. Termien moninaisuus aiheuttaa joskus sekavuutta ja oikean 

termin valitseminen tuottaa hankaluuksia. (Juutinen & Steiner 2010, s. 20) 

Yritys, joka toteuttaa kestävää kehitystä omissa toimissaan, kantaa myös yritysvastuuta. 

Juutinen ja Steiner (2010, s. 21) käyttää ”yritysvastuu” termiä kuvaamaan yrityksen toimia 

kestävän kehityksen edistämiseksi. Yleisesti yritysvastuulla tarkoitetaan yrityksen aiheuttamia 

taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia yhteiskunnalle ja sidosryhmille. Sen 

tarkoituksena on hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia vastaamalla yhteiskunnan ja 

sidosryhmien odotuksiin sekä minimoida kyseisistä vaikutuksista aiheutuvat riskit 

liiketoiminnalle. (Juutinen & Steiner 2010, s. 21-22) 

Yritysvastuu tarkoittaa siis oman liiketoiminnan vastuullisuutta. On tunnistettava ja 

ymmärrettävä liiketoiminnan vaikutukset eri osa alueille ja pyrittävä minimoimaan niistä 

aiheutuvat haitat sekä hyödyntää mahdollisuudet. Liiketoiminnasta irralliset 

hyväntekeväisyystyyppiset toimet tai kertaluonteiset projektit eivät kuitenkaan ole 

määritelmän mukaan yritysvastuuta. Yritys voi tehdä hyviä tekoja jatkuvasti, mutta se ei 

kuitenkaan riitä, jos yrityksen liiketoiminta aiheuttaa yhteiskunnalle tai sidosryhmille 

esimerkiksi ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia. (Juutinen & Steiner 2010, s. 21–22) 

Taulukko 1 Lainsäädännön vaatimusten ja sidosryhmien odotusten mukainen toiminta 

(Juutinen & Steiner 2010, s. 21–22).  

Mihin toiminta perustuu Mitä ”hyvää” toteutuu Mitä sillä saavutetaan 

Yhteiskunnassa hyvinä ja 

oikeina pidettyihin asioihin 

Sidosryhmien, kuten 

asiakkaiden, hyvinä ja oikeina 

pitämät asiat toteutuvat 

Kilpailuetu 

Lainsäädäntöön Lakeihin ja säädöksiin 

sisältyvät periaatteet toteutuvat 

Lainmukaisuus 

Harmaaseen alueeseen Sääntelemättömällä alueella 

olevat ”mahdollisuudet” 

toteutuvat 

Riskit ja menetykset torjutaan 
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Taulukoon 1 on koottu vastuullisen yrityksen toimintaa ja siitä aiheutuvat seuraukset. 

Yritysvastuussa on tärkeää, että vastataan yhteiskunnan ja sidosryhmien odotuksiin, jonka 

avulla saadaan kilpailuetua tai ainakin säilytetään nykyinen kilpailuetu. Oleellista on myös 

täyttää lainsäädännölliset vaatimukset. Ilman niiden täyttämistä, yritys tuskin voi olla 

vastuullinen, vaikka toimisikin sidosryhmien ja yhteiskunnan oikeina ja hyvinä pitämien 

asioiden puitteissa. Usein yritykset kokevat myös harmaata taloutta, johon ei ole vielä lakeja. 

Harmaalla alueella toimiessa yritysten on pidettävä oma toimintapolitiikkansa sillä tasolla, 

että yhteiskunta ja sidosryhmät pitävät sitä oikeana ja tavoiteltavana. Yritys saattaa kokea 

suuria menetyksiä, jos se ei noudata selkeää linjaa harmaalla alueella toimiessaan. Tämän 

takia yritysten on analysoitava toimintaympäristönsä muutoksia huolellisesti, jotta harmaat 

alueet tunnistettaisiin ja hyväksyttävät toimintaperiaatteet voitaisiin määritellä. (Juutinen & 

Steiner 2010, s. 22) 
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7 SUORAT INVESTOINNIT KIINASTA 

 

Kiinan ja Afrikan yhteistyö juontaa juurensa 1960- ja 1970-luvun vaihteesta, jolloin moni 

Afrikan maa itsenäistyi. Moni Afrikan maa sai Kiinalta huomattavaa taloudellista ja 

sotilaallista tukea niiden itsenäistymisen alkutaipaleella. Tuolloin Kiinan katsottiin olevan 

”kehitysmaiden mestari” edistämällä sosialistista ideologiaa. Tämä kuulosti lupaavalta juuri 

itsenäistyneille maille, jotka pyrkivät ottamaan etäisyyttä entisistä Lännen siirtomaa 

hallitsijoista. Monet maat, kuten Tansania ja Sambia, hyötyivät yhteistyöstä Kiinan kanssa. 

Esimerkiksi 1970-luvulla Kiina auttoi rakentamaan Tansanian ja Sambian välisen junaradan, 

jonka rakentaminen maksoi 412 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. (Doriye 2010, s. 25) 

Kiinan suorat investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Maantieteellisesti ne 

kohdistuvat pääasiassa kehitysmaihin. Aasian maat ovat tällä hetkellä selvästi suosituimpia 

Kiinan investointien kohteita. Seuraavaksi suosituin kohde on Latinalainen Amerikka, jossa 

kuitenkin Cayman- ja Neitsytsaariin kohdistuvat lähes kaikki investoinnit. Kolmanneksi 

eniten Kiina investoi Afrikkaan. Vuosina 2004–2008 Afrikan osuus Kiinan suorista 

investoinneista on ollut merkittävä, lähes 10 prosenttia. (Sanfilippo 2010, s. 600)  

Suurin osa Afrikassa toimivista kiinalaisista yrityksistä on pieniä yksityisyrityksiä, jotka 

toimivat valmistus- ja vähittäiskauppa-alalla. Valtion omistamat yhtiöt toimivat suurissa 

projekteissa, kuten infrastruktuurihankkeissa ja luonnonvarasektorilla. Keskikokoiset 

yksityisyritykset toimivat valmistus-, tietoliikenne- ja tukkukauppa-alalla. (Sanfilippo 2010, s. 

601) 

Suurimmat Kiinalaiset yritykset, jotka tekevät suoria investointeja ulkomaille ovat China 

Petroleum Corporation (CPN), China National Petroleum Corporation (CNPC) ja China 

National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (MOFCOM 2010). Kaikki näistä ovat valtion 

omistamia yrityksiä, jotka pääasiassa sijoittavat strategisiin sektoreihin, kuten öljyyn, 

mineraaleihin tai infrastruktuuriin. Valtion omistamat yritykset saavat helposti valtiolta 

apurahaa tai lainaa valtion omistamilta pankeilta suuriin hankkeisiinsa. Esimerkiksi CNPC on 

suurin investoija Sudanissa. (AFDB 2011, s. 19) 

Taulukosta 2 näkee Kiinan tekemät suorat investoinnit vuosilta 1995–2011. Vuosina 1995–

2004 investoinnit ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla, jonka jälkeen ne ovat lähteneet 



22 

 

 

 

reilummin nousuun, mutta suurin harppaus on tapahtunut vuonna 2008, jolloin Kiinan suorat 

investoinnit ovat yli kaksinkertaistuneet edellisvuoteen verrattuna. Kiinan suorat investoinnit 

ulkomaille olivat kokonaisuudessaan yli 65 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2011, joka 

on 5,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (UNCTAD 2012b, s. 44, s. 170). 

Taulukko 2 Kiinan suorat investoinnit vuosina 1995–2011. (UNCTAD 2011) 

 

Taulukossa 3 on esitetty Kiinan tekemät suorat investoinnit Afrikkaan vuosilta 2004–2010 

sekä lisäksi liitteeseen 1 on eritelty Kiinan suorat ulkomaiset investoinnit kaikkiin Afrikan 

maihin vuosilta 2004–2010. Vuonna 2004 Kiinan suorat investoinnit Afrikkaan olivat 317,43 

miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja vuonna 2010 ne olivat kasvaneet jo lähes seitsemän kertaa 

suuremmiksi, noin 2112 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Suurimmillaan Kiinan suorat 

investoinnit Afrikkaan ovat olleet vuonna 2008, jolloin ne olivat lähes 5500 miljoonaa 

Yhdysvaltain dollaria (MOFCOM 2010, s.83–84). Liitteestä 1 voi nähdä, että suurin osa 

suorista investoinneista kohdistui tuona vuonna Etelä-Afrikkaan.  
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Taulukko 3 Suorat Investoinnit Kiinasta Afrikkaan vuosina 2004–2010. (MOFCOM 2010) 

 

Vuoden 2012 UNCTAD:in laatiman World Investment Reportin (s. 40) mukaan Afrikkaan 

kohdistuvat suorat investoinnit ovat vähentyneet muutaman viime vuosien aikana. Syy siihen 

on se, että kehittyneet maat eivät enää investoi yhtä paljon Afrikkaan kuin ennen. Tämä taas 

houkuttelee kehittyviä maita, kuten Kiinaa, investoimaan Afrikkaan yhä enemmän. 

Kiinan suorat investoinnit kohdistuvat pääasiassa muutamaan luonnonvaroiltaan rikkaaseen 

maahan sekä myös Etelä-Afrikkaan. Vuosina 2003–2007 yli puolet Kiinan suorista 

investoinneista kohdistuivat kolmeen maahan: Nigeriaan (20,2 %), Etelä-Afrikkaan (19,8 %) 

ja Sudaniin (12,3 %). Neljänneksi ja viidenneksi eniten Kiina investoi Algeriaan (öljy) ja 

Sambiaan (mineraalit). Nigeria tulee jatkossakin olemaan yksi Kiinan tärkeimmistä 

kauppakumppaneista, koska Kiinalaiset suuret valtion omistamat yritykset tavoittelevat 

Nigerian öljyvarantoja. Kuvassa 4 on esitetty Kiinan tekemien suorien investointien 

suosituimmat kohdemaat Afrikassa vuosina 2003–2007. (AFDB 2011) 
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Kuva 4 Kiinan Afrikkaan kohdistamien suorien investointien kohdemaat 2003–2007 (AFDB 

2011) 

Kuvasta 5 näkee, mille teollisuuden sektoreille Kiinan suorat investoinnit ovat kohdistuneet 

vuonna 2009. Kaivosteollisuus on aina ollut yksi tärkeimmistä Kiinan investointien kohteista. 

Kiina panostaa paljon myös halpoihin työolosuhteisiin, joten valmistuksella on suuri rooli 

Kiinan suorissa investoinneissa. Rakennusteollisuus sekä rahoitus ovat olleet Kiinalle suuria 

investointikohteita johtuen suurista infrastruktuuriprojekteista sekä mm. omistusosuuksien 

hankkimisesta afrikkalaisista pankeista. 

 

 

Kuva 5 Kiinan suorat investoinnit Afrikkaan eri teollisuuden aloille. (IPRCC 2009) 
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Tilastoihin tulee kuitenkin suhtautua melko skeptisesti, koska eri lähteistä saadut tilastot 

hieman vaihtelevat keskenään. Työhön on pyritty valitsemaan mahdollisimman tuoreet 

tilastotiedot, jotta pystyttäisiin kuvailemaan tämänhetkinen tilanne mahdollisimman hyvin.  
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8 KIINAN MOTIIVIT 

 

Monet erilaiset tekijät toimivat Kiinalaisille yrityksille motivaattoreina suorien investointien 

tekemiseen Afrikkaan. Yksi merkittävimmistä yksittäisistä tekijöistä on jatkuvasti kasvavan ja 

kehittyvän Kiinan tarve vakiinnuttaa ja turvata sen tarvitseman öljyn, mineraalien ja muiden 

tärkeiden luonnonvarojen saanti. Tästä syystä viime vuosina yhä useammat afrikkalaiset 

talousalueet ovat nousseet Kiinan pääomavirtojen pääkohteiksi, usein nimenomaan suorin 

investoinnein toteutettuna. (Sanfilippo 2010, s. 599) 

Kiinasta ulospäin suuntautuvia suoria investointeja (Outward Foreing Direct Investments, 

OFDI) ei ole aina helppo erottaa muista pääomavirroista, varsinkaan kun monet Kiinan 

valtion omistamista yrityksistä (State Own Enterprises, SOEs) ovat avainsektoreilla, kuten 

kaivosteollisuudessa ja infrastruktuurin sekä telekommunikaation osa-alueilla sekä osallisina 

useissa valtavissa sopimuksissa vastaanottajavaltioiden kanssa. Näitä kaikkia Kiinan valtion 

hallitsemia pääomavirtoja ja tehtyjä investointeja motivoivat kuitenkin yleensä hyvin 

samankaltaiset tekijät. (Sanfilippo 2010, s. 599) 

Kiina on kiinnostunut turvaamaan kasvavan talouden ja väkiluvun aiheuttamien mineraali-, 

öljy- ja ruokamäärien tarpeen kasvun suorien investointien avulla. Esimerkiksi EIA:n (Energy 

Information Administration) vuonna 2009 julkaisemien lukujen mukaan Afrikan öljyn 

tuonnista kolmannes kohdistui Kiinaan ja luvun odotetaan jatkavan kasvuaan. Kiinan 

tekemien suorien investointien ansiosta sillä on erilaisia operaatioita eri puolilla Afrikkaa, 

joiden tavoitteena on keskittyä Kiinan talouden tulevaisuuden varmistamiseen öljy- ja 

mineraalivarat turvaamalla. Useat näistä operaatioista ovat Kiinan valtion rahoittamia siten, 

että suorat investoinnit Afrikkaan tekevät Kiinan valtion omistamat yritykset. Kiinan ja 

Afrikan välisiä operaatioita on käynnissä esimerkiksi Angolassa, Sudanissa ja Nigeriassa, 

joista Kiina tavoittelee itselleen öljyä. Sambiasta ja Gabonista Kiina puolestaan tuotattaa 

itselleen kuparia ja rautamalmia. (Doriye 2010, s. 23) 

Resurssi- ja markkinahakuiset motiivit ovat merkittävimmässä asemassa kiinalaisten yritysten 

investoidessa Afrikkaan. Suuri osa suorista investoinneista Afrikkaan tehdään Kiinan valtion 

omistamien yritysten etsiessä sieltä uusia resursseja itselleen. Usein nämä investoinnit 

toteutetaan yhteistyössä valtion erilaisten tuki- ja apuohjelmien kanssa, yrityksen kannettavien 
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riskien minimoimiseksi, erityisesti toimittaessa poliittisesti riskialttiilla alueilla. 

Tarkasteltaessa markkinahakuisia motiiveja on huomioitava myös Kiinan tavoite päästä 

suorien investointien avulla palvelemaan myös kolmansia markkinoita. Siirtämällä 

toimintonsa Afrikkaan Kiina pyrkii kiertämään kauppaesteitä ja hyötymään etuoikeuteituista 

markkinakanavista teollisuusmaihin. (Sanfilippo 2010, s. 599) 

Suorien investointien tekeminen Afrikkaan ei ole kuitenkaan riskitöntä Kiinalle. Perinteisesti 

Afrikkaa on pidetty erityisen riskialttiina alueena, koska sen hallinto on heikkoa ja valtiot 

epävakaita. Osittain tästä johtuen Afrikassa on kuitenkin vielä paljon käyttämättömiä 

mahdollisuuksia ja luonnonvaroja, esimerkiksi öljy- ja mineraaliesiintymiä, ja siksi alueella 

onkin merkittävästi kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. (Doriye 2010, s. 23) 

 

8.1 Kiinan motiiveihin vaikuttavia tekijöitä 

 

Kiinan sisäisillä oloilla on merkittävä vaikutus siihen, miten kilpailukykyinen maa Kiina 

kansainvälisesti on. Tämä taas on suoraan suorien investointien kannattavuuteen vaikuttava 

tekijä, sillä kova kilpailu täytyy huomioida myös kansainvälisille markkinoille lähdettäessä. 

Porterin timanttimallin mukaisesti Kiinan valtion kilpailukyky on melko hyvä erityisesti 

Afrikan markkinoille hakeuduttaessa. Neljä Kiinan itseensä liittyvää tekijää vaikuttavat 

Porterin mallin mukaan erityisesti yritysten kilpailuympäristöön ja siten edesauttavat tai 

heikentävät Kiinan mahdollisuuksia saavuttaa kansainvälistä menestystä. Nämä neljä tekijää 

ovat tuotannontekijäolot, lähialat, kysyntäolot sekä yrityksen strategia, rakenne ja 

kilpailutilanne (Porter 2006, s. 114).  

 

Kiinan sisäiset tuotannonolotekijät ovat melko hyvät. Maassa on paljon työvoimaa ja 

Afrikkaan verrattuna myös runsaasti tietotaitoa ja pääomaa. Kiinassa vallitsevat myös melko 

hyvät kysyntäolot. Juuri kova kysyntä esimerkiksi raaka-aineista onkin yksi merkittävä tekijä, 

jota Kiina pyrkii omilla markkinoillaan hallitsemaan suorien investointien avulla. Kiinassa on 

myös paljon toisiaan tukevia lähi- ja tukialoja, joilla tietotaitoa ja mahdollisuuksia on 

runsaasti. Kiinan sisäpoliittinen tilanne sen sijaan on tiukan hallinnon alainen. Kiinasta 

tehtävistä suorista investoinneista valtaosa onkin juuri Kiinan valtion omistamien yhtiöiden 
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tekemiä investointeja, jolloin Kiinan valtiolla säilyy merkittävä yhteys ja määräysvalta 

ulkomailla toimiviin kiinalaisomisteisiin yrityksiin.  

 

Kiina investoi ulkomaille nykyään jo enemmän, kuin mitä muut valtiot investoivat Kiinaan 

(Ulkoasiainministeriö 2013). Jatkuvasti kasvavat suorien investointien määrät ja kiinnostus 

sekä tarve kansainväliseen kaupankäyntiin lisäävät Kiinan kilpailukyvyn riippuvuutta myös 

kansainvälisistä tekijöistä. Rugmanin ja D’Cruzin kaksoistimanttimallin mukaisesti Kiinan 

kansainvälinen timantti kasvaa jatkuvasti suorien investointien määrän lisääntyessä ja tällöin 

Kiinan kotimaisten tekijöiden merkitys kilpailukyvyn saavuttamiseksi heikkenee. Kiinan 

globaalin kilpailukyvyn määrittämisessä onkin nykyisin perusteltua käyttää apuna 

kaksoistimanttimallia, joka huomio Porterin mallia laajemmin myös monikansalliset 

toiminnot, mukaan lukien suorat investoinnit. (Moon et al. 1998) 

 

Kiinalaisilla yrityksillä, sekä valtion omistamilla että yksityissomisteisilla, on olemassa 

edellytykset suorien investointien tekemiseksi. Dunningin OLI-paradigman mukaisesti 

yrityksellä tulee olla sekä O-, L- että I-etuja, jotta suora investointi olisi kannattavaa toteuttaa. 

Erityisen merkittäviä ovat O-edut, joita ilman tuotannon siirtämistä ulkomaille ei ole 

perusteltua tehdä. (Welch, Benito, Petersen 2007, s. 31) 

 

Kuvassa 6. on esitelty kiinalaisten yritysten merkittävimmät O-, L- ja I-edut, joiden voidaan 

yleisesti ottaen katsoa olevan merkittäviä tekijöitä kiinalaisyritysten tehdessä päätöksensä 

suorien investointien toteuttamisesta Afrikkaan. O-edut ovat kiinalaisten yritysten 

kilpailuetuja, jotka on alun perin kehitetty kotimaan markkinoilla. O-edut ovat välttämättömiä 

tekijöitä ulkomaisen tuotannon kannalta, sillä niiden avulla pyritään minimoimaan ja 

kattamaan ulkomailta tulevat kustannukset (Dunning & Lundan 2008, s. 96, s. 101). L-edut 

ovat sijaintiin, eli Afrikkaan, liittyviä etuja. L-edut toimivat perusteluina sille, miksi Kiina 

tekee suoria investointeja juuri Afrikkaan (Erdener & Shapiro 2005, s. 417–418). I-edut eli 

sisäistämisedut kertovat kiinalaisten yritysten kyvystä toteuttaa arvoketjujen toimintoja itse, 

niiden ulkoistamisen sijasta (Dunning & Lundan 2008, s. 99–102). Kiinan Afrikkaan 

suorittamien suorien investointien I-etuna voidaan pitää muun muassa Kiinan 

mahdollisuuksia melko laajaan omaan kontrolliin myös kohdemaissa. 
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-Monet kiinalaiset yritykset ovat valtion omistuksessa, jolloin pääomaa 

investoinneille on olemassa 

-Puuttumattomuus-politiikka mahdollistaa toimisen lähes kaikkien 

maailman maiden kanssa yhteistyössä  

-Työvoimaa ja tietotaitoa kiinalaisilla riittää, ja varsinkin tietotaidon 

määrän voi olettaa vielä kasvavan tulevaisuudessa 

-Yrityksillä on yleensä erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää 

emoyhtiön hallintoa ja varallisuutta, ja siten myös pyrkiä pienentämään 

omia riskejään 

-Edullinen työvoima 

-Runsaat raaka-ainevarannot 

-Suhteellisesti melko vähäinen kilpailu heikon sisäpoliittisen tilanteen 

takia (länsimaat eivät halua investoida tällaisiin Afrikan maihin) 

-Investoinnit mielellään vastaanottavat Afrikan hallitukset (Kiinan 

puuttumattomuus-politiikan ansiosta sisäpolittisella tilanteella ei 

merkitystä) 

-Dynaaminen maanosa, jonka markkinoilla paljon kasvupotentiaalia 

-Afrikasta mahdollista saada myös poliittisesti tärkeää tukea 

L-Edut 

O-Edut 
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Kuva 6 Kiinasta Afrikkaan suuntautuvien suorien investointien merkittävimmät O-, L- ja I-

edut 

8.2 Resurssihakuiset motiivit 

 

Kiina on maailmassa erittäin merkittävä energia ja raaka-ainevarojen  kuluttaja, mikä osaltaan 

selittää Kiinan tarvetta turvata raaka-aineiden saatavuus myös tulevaisuudessa. Kiina käyttää 

maailmalla kulutetusta teräksestä ja sementistä 50 %. Kiina on myös ohittanut Yhdysvallat 

maailman suurimpana energian kuluttajana, mikä lisää entisestään Kiinan tarvetta esimerkiksi 

öljyn riittävyyden varmistamiseen. (Ulkoasianministeriö 2013) 

 

Laajalle ulottuvalla investointiohjelmallaan Kiina pyrkii valtion omistamien yrityksien 

(SOEs) avulla turvaamaan maalleen huomattavat määrät öljyä, mineraaleja ja viljelyskelpoista 

maata. Suuri osa näistä luonnonvaroista on peräisin Afrikasta. Kiina on investoinut yhä 

kasvavissa määrin erityisesti niihin Afrikan maihin, joiden tiedetään olevan luonnonvaroiltaan 

hyvin rikkaita. Näitä Kiinan suosimia maita ovat esimerkiksi Algeria, Nigeria, Etelä-Afrikka, 

Sudan ja Sambia (Doriye 2010, s. 23). Resurssihakuisista motiiveista Kiinalle ja sen 

monikansallisille yrityksille (Multi National Enterprise, MNE) ehdottomasti tärkein tekijä on 

-Varsinkin suurilla Kiinan valtion omistamilla yrityksillä on runsaasti 

sisäistämismahdollisuuksia. Nämä yritykset eivät joudu ulkoistamaan 

yleensä toimintojaan ulkomaillakaan, sillä Kiinan valtion resurssit ovat 

melko merkittävät 

-Afrikassa on yleensä mahdollista valita toiminta-alue, jolla yritys voi 

itse kontrolloida tuotteidensa valmistusta ja markkinointia. Kiinaa on 

myös kritisoitu paljon tämän edun käyttämisestä täysin omilla 

ehdoillaan. 

I-Edut 

Suora 

investointi 
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vakiinnuttaa varma asema ja pääsy merkittävien luonnonvarojen lähteille. (Sanfilippo 2010, s. 

604). 

Angola, Sudan, Päiväntasaajan Guinea ja Nigeria ovat esimerkkejä niistä maista, joista Kiina 

ostaa itselleen öljyresursseja. Kiina on viime vuosina solminut erilaisia sopimuksia sekä 

esimerkiksi tarjonnut taloudellista apua ja öljyn takaamia lainoja niille Afrikan maille, joilla 

on öljyvarantoja. Sopimukset Afrikan öljystä ovat muodostumassa yhä tärkeämmiksi Kiinalle. 

Erityistä näissä sopimuksissa on se, että ne solmitaan usein Kiinan valtion omistamien 

yritysten (SOEs) kanssa, jolloin sopimuksia kontrolloi käytännössä Kiinan valtio. (Doriye 

2010, s. 23) 

 

Myös mineraalit kiinnostavat Kiinan valtiota ja se onkin tehnyt mineraalien osalta 

omistamiensa yritysten avulla samantapaisia sopimuksia Afrikan eri valtioiden kanssa kuin 

öljystä. Samoin viljelyskelpoinen maa on tulevaisuudessa yhä arvokkaampi luonnonvara 

Kiinalle ja muillekin Aasian maille, kuten esimerkiksi Etelä-Korealle. Hedelmällisen 

maaperän etsiminen on muodostunut yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi ruokatuotannon 

turvaamiseksi. Muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset sääoloihin ja -

ilmiöihin sekä ruuan hintatason globaali nousu ovat lisänneet huolta ruokatuotannon 

riittävyydestä myös tulevaisuudessa. Koska Afrikassa on runsaasti käyttökelpoista maata, 

Kiina on suunnannut katseensa sinne myös maatalouden osalta. Suoria investointeja maa-

alueisiin ovat tehneet monet Kiinan valtion omistamat yritykset, kuten esimerkiksi China 

Development Bank. (Doriye 2010, s. 23) 

 

8.3 Markkinahakuiset motiivit 

Markkinahakuiset motiivit ovat hyvin merkittävässä asemassa Kiinan suunnitellessa ja 

toteuttaessa kansainvälistymispolitiikkaansa Afrikkaan suorin investoinnein. 

Markkinahakuisista motiiveista kaksi merkittävintä voidaan nostaa ylitse muiden. Toinen 

merkittävä tekijä on kiinalaisten yritysten kiinnostus niistä Afrikan maista, missä 

markkinapotentiaalia on paljon. Toinen tekijä on yritysten halu vakiinnuttaa asemansa 

sellaisilla alueilla, jotka voivat toimia kustannustehokkaina lähtömaina viennille kolmansille 

talousalueille, kuten teollisuusmaihin. (Sanfilippo 2010, s. 601) 
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Jo vuonna 1993, lähes 15 vuotta ennen Kiinan tekemien suorien investointien määrän 

merkittävän kasvukauden alkamista, Kiinan ulkomaankaupan ja taloudellisen yhteistyön 

ministeriö (China’s Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, nykyisin 

MOFCOM) määritteli Afrikan yhdeksi kiinalaisten kuluttajatuotteiden avainmarkkina-

alueeksi. Toisaalta nykyisin suurempi markkinahakuinen motivaattori suorille investoinneille 

on ehdottomasti sellaisten uusien ja toimivien markkinoiden löytäminen, joita Kiina voi 

käyttää oman vientinsä edistämiseen ja joilla tuotannon toteuttaminen on edullista. 

(Sanfilippo 2010, s. 601) 

 

Yhtenä motiivina toimii myös tarve kiertää kauppaesteitä, esimerkiksi hyödyntämällä 

kohdemaan mahdollisia jäsenyyksiä erilaisissa kaupantekoa edistävissä sopimuksissa 

kolmansien osapuolien kanssa. Kiinalaiset yritykset ovat muun muassa tehneet paljon 

investointeja Afrikan vähiten kehittyneisiin maihin, joilla on tuotantosektorin tuottamien 

hyödykkeiden vientiä koskien erityissääntöjä ja -oikeuksia erityisesti AGOA:n (African 

Growth and Opportunity Act) toimesta. (Sanfilippo 2010, s. 601) 

 

Eräs merkittävä Kiinaa Afrikkaan ajava motiivi on maanosan dynaamisuus. Maailman 

kymmenestä nopeimmin kasvavasta taloudesta Afrikassa sijaitsee tällä hetkellä kuusi. Tämä 

lisää Afrikan kiinnostavuutta paitsi kiinalaisten, myös muualta maailmasta tulevien 

investoijien silmissä. Kiinassa tämä ilmiö on nostanut Afrikan kiinnostavuutta erityisesti 

yksityisten kiinalaisyritysten silmissä, joille merkittävin motivaattori suorien investointien 

tekemiseksi Afrikkaan on sen tarjoamat markkinamahdollisuudet. (BOFIT 2012) 

8.4 Poliittiset motiivit 

Luonnonvarojen lisäksi Kiinaa ajavat Afrikkaan myös poliittiset motiivit. Esimerkiksi Kiina 

on kiinnostunut saamaan Afrikan mailta diplomaattista tukea muun muassa lisätäkseen omaa 

vaikutusvaltaansa kansainvälisissä instituutioissa. Tähän Kiina pyrkii hankkimalla itselleen 

liittolaisia Afrikan 54 valtion joukosta. (Nuutinen 2012, s. 7).  Diplomaattista tukea Kiina 

haluaa muun muassa yhden Kiinan politiikalleen, jonka mukaan Taiwan on osa Kiinan 

kansantasavallan maakuntaa, eikä suvereeni valtio. (Kauppapolitiikka 2012) 
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Kiinan yhtenä suorien investointien tekemisen motiivina toimivat siis myös erilaiset poliittiset 

motiivit. Kiina on hyvin kiinnostunut luomaan itselleen laajan kansainvälisen verkoston. 

Tällöin valtio varmistaa omaa asemaansa siten, ettei se ole riippuvainen vain tietyistä 

kauppakumppaneista. Kiina on onnistunut tavoitteessaan ja saanut luotua kahdenvälisiä 

suhteita useisiin eri Afrikan maihin. Poliittisesti tärkein kumppani Kiinalle on Etelä-Afrikka, 

jota Kiinan on sanottu pitävän myös eräänlaisena sillanpäänä koko maanosaan. Osoituksena 

Kiinan ja Etelä-Afrikan vahvoista suhteista voidaan pitää esimerkiksi Kiinan Etelä-Afrikalle 

esittämää kutsua BRIC-maiden (Brasialia, Venäjä, Intia ja Kiina) jäseneksi vuonna 2011. 

Laajentaessaan omaa asemaansa maailmalla Kiina pyrkii samalla myös tasapainottamaan 

Länsimaiden asemaa kyseisillä alueilla. (Kauppapolitiikka 2012) 
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9 SUORIEN INVESTOINTIEN VAIKUTUKSET AFRIKASSA 

 

Yli 2000 kiinalaista yritystä on investoinut Afrikkaan. Näistä investoinneista suurin osa on 

kohdistunut energia-, kaivos-, rakennus- ja tehdasteollisuuteen. Muun muassa Kiinan valtion 

omistamat öljy-yhtiöt toimivat aktiivisesti eri puolilla Afrikan mannerta. Kiinan kansallinen 

öljy-yhtiö (The China National Petroleum Corporation) on esimerkiksi sijoittanut yli 6 

miljardia USA:n dollaria (USD) Sudanin öljyteollisuuteen. Kiinalaiset yhtiöt toimivat yhä 

aktiivisemmin myös muilla aloilla, kuten talouden, maatalouden ja jopa turismin parissa. 

Esimerkiksi vuonna 2007 The Industrial and Commercial Bank of China hankki itselleen 20 

prosenttia Etelä-Afrikan the South Africa’s Standard Bank:sta. Kyseisen investoinnin jälkeen 

Kiina on investoinut yhä kasvavissa määrin myös finanssisektorille Afrikkaan. (Shinn 2012) 

 

Kiinan tekemillä suorilla investoinneilla on monenlaisia vaikutuksia Afrikkaan ja Afrikassa. 

Jotkin vaikutukset kestävät vain hetken, mutta osa on hyvinkin pitkäaikaisia ja niiden 

vaikutus näkyy Afrikassa vielä kauan. Kiinalaisille yrityksille tyypillistä on omien riskien 

pienentäminen osallistumalla Afrikassa paikallisten hallitusten tukemiin hankkeisiin, 

esimerkiksi erilaisiin infrastruktuuriprojekteihin. Kiinan valtio tukee kiinalaisten yritysten 

kansainvälistymistä monin tavoin, muun muassa matalakorkoisilla lainoilla. Kiina on 

myöntänyt lainoja myös Afrikkaan, erityisesti runsaasti luonnonvaroja hallinnoiville maille. 

Omia investointejaan suojaavia kahdenvälisiä sopimuksia Kiina on solminut Afrikassa yli 30 

maan kanssa. (Kauppapolitiikka 2012) 

9.1 Tukea Kiinan ehdoilla 

 

Kiinan läsnäolo Afrikassa on hyvin pitkälle sen omien intressien mukaista ja esimerkiksi 

puhuttaessa taloudellisista mielenkiinnonkohteista Kiinan päämotivaattoreita ovat aseman 

vakiinnuttaminen uusilla markkinoilla ja uusien investointimahdollisuuksien tavoittaminen. 

Kiinan läsnäolosta on kuitenkin tullut tärkeää myös Afrikan kannalta, sillä esimerkiksi 

Afrikan ja Kiinan välinen kauppasuhde on muodostunut Afrikalle kehityksen ja kasvun 

kannalta melko merkittäväksi afrikkalaisten hyödykemarkkinoiden pienuudesta huolimatta. 

(Houanye 2012, s. 145) 
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Kiina pyrkii luomaan Afrikkaan suorien investointien avulla paitsi hyvät kaupalliset, myös 

poliittiset suhteet. Tuore esimerkki Kiinan ja Afrikan suhteesta on Kiinan ja Afrikan maiden 

välisessä tapaamisessa heinäkuussa 2012 Kiinan Afrikalle lupaama tuki ja huomattavat 

avustukset. Nämä ovat määrä toteuttaa avustusmäärärahojen nostoilla, vähiten kehittyneiden 

maiden tuontitullien poistamisella ja Afrikkaan sijoittaville kiinalaisyrityksille myönnettävin 

edullisemmin lainoin. Lisäksi Kiina on luvannut Afrikalle edullista lainaa 20 miljardia USA:n 

dollaria. Vuonna 2009 vastaavassa tapaamisessa Kiina myönsi Afrikalle lainaa 10 miljardia 

USA:n dollaria. Näillä lainoilla on esimerkiksi rakennettu Afrikkaan infrastruktuuria, kuten 

parannettu ja rakennettu teitä, vedetty öljy- ja kaasuputkia ja kehitetty tietoliikenneyhteyksiä. 

(BOFIT 2012) 

 

Kiinan lainanantokäytännöt ovat kuitenkin herättäneet kovaa kritiikkiä varsinkin länsimaissa, 

sillä Kiina ei vaadi lainaan kytkettäväksi ehtoja esimerkiksi hyvästä hallinnosta ja 

luonnonsuojelusta (BOFIT, 2012). Päinvastoin Kiina tukee esimerkiksi lainoittamalla ja 

rahoittamalla lähes kaikkia sellaisia projekteja, jotka palvelevat ennen kaikkea sen omia 

intressejä muun muassa suorien investointien tuotannontekijöiden parantamiseksi. Kiinan 

valtio on aktiivisesti pyrkinyt helpottamaan kiinalaisten yritysten suorien investointien 

tekemistä Afrikkaan erilaisin valtion tukemin avustusohjelmin. Ohjelmien päätavoitteena on 

ollut saavuttaa Afrikkalaisten valtioiden poliittinen tuki Kiinan valtion omistamien yritysten 

suurille luonnonvararesursseihin kohdistuville suorille investoinneille. Näiden ohjelmin tuella 

on muun muassa toteutettu rakennusprojekteja poliittisesti merkittävien julkisten rakennusten 

rakentamiseksi sekä paranneltu ja tarjottu Kiinan kannalta merkittäville alueille 

perusinfrastruktuuria. (Sanfilippo 2010, s. 602) 

 

Infrastruktuurin parantamiseen ja luomiseen liittyvät projektit ovatkin yksi näkyvä tunnus 

Kiinan laajasta lähestymistavasta Afrikkaan. Usein suorat investoinnit poikivat samaan 

Afrikan maahan myös avustusta esimerkiksi teknisen tuen muodossa. Pääosa kiinalaisten 

suoraan infrastruktuuriin tekemistä investoinneista on tehty niille teille ja alueille, joita Kiina 

käyttää luonnonvarojen viennissä. Kiina on toteuttanut valtavia infrastruktuuriprojekteja 

Afrikassa saadakseen vastineeksi mahdollisuuden luonnonvarojen käyttöön. Kiinalaiset 

urakoitsijat eivät kuitenkaan tämäntyyppisissä projekteissa riskeeraa omaa pääomaansa 

projektin toteuttamiseksi, vaan projektit ovat rahoitettu epäsuorasti Kiinan valtion avulla. 
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Tästä syystä johtuen näillä kiinalaisilla yrityksillä ei ole myöskään toimintavaltaa ulkomaisiin 

tytäryhtiöihinsä. (Sanfilippo 2010, s. 602)  

 

Kiina on hyvin kiinnostunut myös Afrikan mineraalivarannoista. Kun Kiina tekee sopimuksia 

mineraaleista, se liittää niihin usein tukensa mineraalirikkaiden maiden infrastruktuurin 

kehittämisestä vastineeksi oikeuksista mineraaleihin. Tämä Kiinan strategia on toiminut 

menestyksekkäästi useissa Afrikan maissa. Lisääntyneiden sopimusten myötä monissa 

Afrikan maissa on nyt Kiinan rahoittamaa infrastruktuuria, kouluja, sairaaloita ja 

sähkölaitoksia. Esimerkkinä tällaisesta sopimuksesta toimii vuonna 2008 tehty sopimus, jonka 

mukaan Kiina lupautui valtion omistaman Exim Bank:n tuella rakentamaan miljardin 

Yhdysvaltain dollarin arvoisen vesivoimalapadon ja remontoimaan valtion rakennuksia 

Guineassa vastineeksi kaivosteollisuuden toimiluvasta. (Doriye 2010, s. 27–28) 

9.2 Vaikutusten kaksi puolta 

 

Afrikassa monet valtiot ovat suhtautuneet kiinalaisyritysten markkinoille tulemiseen pääosin 

positiivisesti niiden tuottamien investointivirtojen takia. Kiinan valtiolla ja kiinalaisilla 

yrityksillä on myös käynnissä hankkeita kauppaa ja investointeja tukevien 

erityistalousalueiden perustamiseksi Afrikkaan (Kauppapolitiikka. 2012). 

Erityistalousalueiden tavoitteena on edesauttaa Kiinalle edullista rakennemuutosta, joka 

mahdollistaisi vähemmän kilpailtujen ja työvoimaa vaativien alojen, kuten esimerkiksi vaate- 

ja rakennusmateriaaliteollisuuden ulkoistamisen ulkomaille. Tällaisia talousalueita on 

perustettu jo esimerkiksi Egyptiin, jossa toimiva Suezin erityistalousalue tuottaa muun 

muassa tekstiilejä ja vaatteita, sekä Sambiaan, jossa Chambishin ja Lusakan alueet keskittyvät 

pääasiassa kuparin prosessointiin sekä tupakan tuottamiseen. (Levesque 2012) 

 

Kiinan läsnäolo Afrikassa ja sen harjoittama toiminta ei ole kuitenkaan Afrikan kannalta 

lainkaan ongelmatonta. Suorat investoinnit tuovat periaatteessa mukanaan investointeja 

isännöiville alueille lisää esimerkiksi työpaikkoja. Suorien investointien positiivisiin 

vaikutuksiin kuuluu työllisyyden lisääntyminen kohdemaassa ja toisaalta myös tätä kautta 

maan verotuloihin vaikuttaminen positiivisesti. Niillä sektoreilla, joille Kiina erityisesti 

Afrikassa tekee suoria investointejaan, on tarjolla paljon matalasti koulutettua ja palkattua 
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väestöä. Esimerkiksi Keniassa on arvioitu, että 96 prosenttia kiinalaisten yritysten suorien 

investointien tuottamista työpaikoista on täytetty paikallisilla työntekijöillä. Kiinaa on 

toisaalta myös rajusti arvosteltu oman työvoiman mukana tuomisen aiheuttamasta heikosta 

työllistämisestä Afrikassa suhteessa tehtyihin investointeihin. (Sanfilippo 2010, s. 601) 

 

Toisena esimerkkinä Kiinan Afrikkaan tuottamista ongelmallisista tekijöistä on afrikkalaisten 

pk-yritysten kiinalaisyritysten taholta kohtaama kova kilpailu. (Suomen suurlähetystö, 

Peking, 2012). Kiinalaisten yritysten on syytetty suorin investoinnein syrjäyttävän Afrikassa 

paikalliset edulliset tuotteet ja korvaavan ne omilla, edullisilla tuotteillaan. Väitettä vahvistaa 

vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulokset, jonka mukaan 80 kiinalaista yritystä piti pääsyä 

Afrikan paikallisille markkinoille merkittävimpänä motivaatiotekijänä suorien investointien 

tekemiselle. (Sanfilippo 2010, s. 601) 

 

Afrikan valtiot ovat avainasemassa, jos Afrikka haluaa hyödyntää mahdollisimman 

tehokkaasti Kiinan nousun ja Afrikassa toimimisen tuottamat mahdollisuudet. Valtioiden 

pitää hallita ahnaita tapojaan ja hillitä veroetuuksia, jotta kiinalaiset yritykset kiinnostuisivat 

esimerkiksi kehittämään ja kokoamaan tuotteita paikallisesti Afrikassa. Lisäksi valtioiden 

tulisi tukea erityisesti niitä aloja, jotka voisivat paikallisesti erityisesti hyötyä Kiinan 

kehityksestä ja läsnäolosta. (Emerging Markets Monitor 2011, s. 3) 

 

Kiinan ja Afrikan välinen suhde on siis molempia osapuolia selkeästi hyödyttävä, vaikka 

vastakkaisia mielipiteitä esimerkiksi solmittujen sopimuksien reiluudesta on esitetty runsaasti.  

Kiinan tuki on ollut merkittävä Afrikassa toimivien koulutukseen ja tuotantoon keskittyvien 

maatalousteknologiakeskusten perustamisvaiheessa. (Kauppapolitiikka 2012) 

Kiinan ulkopolitiikan periaatteisiin kuuluu se, ettei Kiina puutu muiden maiden sisäisiin 

asioihin. Niinpä Kiina käy kauppaa monien sellaisten maiden ja tahojen kanssa, joiden kanssa 

länsimaat eivät toimi. Tämä onkin nostanut esiin kysymyksen kestävästä kehityksestä ja 

Kiinan vastuusta sen toteutumisesta tehdessään Afrikkaan suoria investointeja. 

(Kauppapolitiikka 2012) 
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10 VASTUU KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ 

 

Kiinan ensimmäisten Afrikkaan suunnattujen suorien investointien jälkeen ovat Kiinan ja 

Afrikan maiden väliset suhteet voimistuneet ja kasvaneet. Ihmisoikeudet Afrikassa ovat 

tärkeässä roolissa. Afrikkaan investoidessaan Kiina harjoittaa puuttumattomuus-politiikkaa, 

jonka mukaan Kiina ei puutu muiden maiden sisäisiin asioihin. Kiinan puuttumattomuus-

politiikka on miellyttänyt monia Afrikan maita, mutta on saanut paljon kritiikkiä etenkin 

länsimailta, joissa demokratia, ihmisoikeudet ja taistelu korruptiota vastaan ovat pääkriteereitä 

päätettäessä Afrikkaan sijoittamisesta. (Doriye 2010, s. 25) 

Kiinan toiminta Afrikassa onkin herättänyt etenkin länsimaisen median huomion, mutta 

nykyään afrikkalainen näkökulma Kiinan toimintaan on noussut tärkeämpään asemaan 

massamedioissa. Moni afrikkalainen politiikan johtohahmo näkee yhteistyön Kiinan kanssa 

mahdollisuutena maidensa kehityksessä. Toisaalta monet afrikkalaiset siviiliryhmät ovat 

huolissaan Kiinan puuttumattomuudesta hallintoon, paikalliseen talouden kehitykseen sekä 

ympäristö- ja ihmisoikeusongelmiin. (BSR 2008, s. 1) 

Kiinaa on kritisoitu esimerkiksi sen suhteesta Sudanin kanssa. Kiina on investoinut 

voimakkaasti Sudaniin ja ostanut sieltä merkittävät määrät öljyä. Sudan saa puolestaan 

huomattavasti tuloja öljyn myynnistä sekä aseita Kiinalta siitä huolimatta, että Darfurissa 

rikotaan vakavasti ihmisoikeuksia. Kiina on myös lainannut Zimbabwelle arviolta 950 

miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kun taas länsimaat eivät suostu yhteistyöhön Zimbabwen 

kanssa ennen kuin maan ihmisoikeustilanne paranee. Myös IMF (International Monetary 

Fund) on kritisoinut Kiinan antamaa 2 miljardin Yhdysvaltain dollarin öljyn takaamaa lainaa 

Angolalle ilman mitään vaatimuksia Angolan instituutin uudistukselle. Sopimuksen ehtoina 

oli, että Kiina saa tuoda 10 000 tynnyriä öljyä päivässä sekä 70 prosenttia projektitarjouksista 

kohdistetaan kiinalaisille yhtiöille. (Doriye 2010, s. 25) 

Useimmat Kiinan ja Afrikan väliset yhteistyöhankkeet toteutetaan siten, että Kiina toteuttaa 

hankkeen ja hankkeen vastaanottajamaa maksaa lainan takaisin hyödykkeinä tai 

luonnonvaroina. Tämä apumuoto on myös saanut paljon kritiikkiä länsimailta, mutta monet 

Afrikan maat pitävät siitä, koska hankkeet toteutuvat nopeasti tällä tavoin. (KEPA 2012, s. 

12) 
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Elirehema Doriyen (2010, s. 25) artikkelin mukaan Kiinan halu tehdä suoria investointeja 

Afrikkaan ihmisoikeusongelmista huolimatta eroaa huomattavasti länsimaista. KEPA:n 

(2012, s. 17) tekemässä selvityksessä mainitaan, että Kiina asettaa taloudellisen kehityksen ja 

vakauden poliittisten oikeuksien edelle, toisin kuin useimmat länsimaat. Yhdysvallat, Iso-

Britannia ja EU-maat ovat laatineet tietyt ehdot kaupankäyntiin Afrikan kanssa. Esimerkiksi 

jos joku Afrikan valtioista haluaa saada tullittoman pääsyn Yhdysvaltojen markkinoille, sen 

täytyy täyttää tietyt kelpoisuusvaatimukset, jotka sisältävät hallinnollisia ja ihmisoikeusehtoja. 

Kriteereinä ovat muun muassa ihmisoikeuksien puolustaminen, korruption estäminen ja 

demokratian suosiminen. (Doriye 2010, s. 25) 

Median puhuessa Kiinan toiminnasta Afrikassa unohdetaan usein mainita, minkä tyyppisestä 

ja millaisista toimijoista on kyse. Toimijana voi olla valtion omistama yritys, suuri 

yksityisyritys tai pk-yritys. Eri yritystyypeillä on erilaiset toimintatavat ja tavoitteet, joiden 

mukaan niiden toiminta muodostuu. Monet Business for Social Responsibility-järjestön 

tekemät haastattelut osoittavat, että ammattimaisuus ja pitkän aikavälin strategiset 

lähestymistavat eroavat valtion omistamien-, isojen- sekä pk-yritysten keskuudessa. Joidenkin 

pk-yritysten katsotaan asettaneen tavoitteeksensa lyhytaikaisten voittojen saannin. 

Haastatteluista selvisikin, että monet Itäisen Kongon kaivosalalla toimivat kiinalaiset pk-

yritykset edistävät korruptiota ja työskentelevät turvattomissa liiketoimintaympäristöissä. Jos 

Kiina haluaa parantaa yritysvastuuta Afrikassa kansallisen tason uudistuksilla tai 

vapaaehtoisilla standardeilla, olisi valtion omistamilla tai suurilla yksityisillä yrityksillä tähän 

paras vaikutus. (BSR 2008, s. 3) 

Vaikka kestävän kehityksen merkkejä näkyy kiinalaisten toiminnassa, se ei kuitenkaan aina 

ulotu pienimmille toimijoille, joiden strategiana on toimia Afrikassa vain lyhyen aikaa. 

Valtion omistamat yritykset puolestaan ovat huomanneet Kiinan puuttumattomuus-politiikan 

vajaavaisuudet ja sen, että kestävän kehityksen edistäminen saattaa olla pitkäaikaisten 

investointien kannalta paras etu. Erityisesti ongelmia esiintyy työvoiman oikeuksien ja 

standardien osalta. Työntekijöiden huono kohtelu, riidat sekä vastuuton liiketoiminta ovat 

ympäröineet kiinalaisen kaivostoiminnan Afrikassa. Vuonna 2006 Sambiassa kiinalaisten 

huono kohtelu afrikkalaisia kaivostyöläisiä kohtaan johti väkivaltaiseen protestiin, jossa useita 

työntekijöitä ammuttiin. Afrikkalaisten kaivostyöntekijöiden työolosuhteet kiinalaisissa 
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yrityksissä ovat olleet vaarallisia myös siitä syystä, että työntekijöillä ei ole suojaavaa 

vaatetusta. (BSR 2008, s. 4) 

Kiinalaisilla yrityksillä on tunnetusti huono maine myös paikallisen työvoiman 

palkkaamisessa sekä sopeutumisessa paikalliseen kulttuuriin. Yrityksillä on taipumus tuoda 

mukanaan kiinalainen johtamistapa ja soveltaa sitä mieluummin kuin sopeutua paikallisiin 

normeihin. Joskus yritykset toimivat eristyksissä paikallisista tarpeista, mikä saa aikaan 

vihamielisyyttä paikallisessa väestössä. On olemassa kuitenkin todisteita siitä, etteivät kaikki 

kiinalaiset yritykset toimi samalla tavalla. Kiinalainen rakennusyhtiö, joka työllisti paljon 

paikallista työvoimaa, osoitti mittavaa menestystä. Tällaiset tapaukset rohkaisevat muitakin 

kiinalaisia yrityksiä palkkaamaan enemmän paikallista työvoimaa. (BSR 2008, s. 4) 

Hyvä esimerkki ammattimaisesta ja vastuullisesta toiminnasta on CNPC (China National 

Petroleum Corporation), joka on ottanut käytännönläheisen ja strategisen lähestymistavan 

kehittääkseen toimilupiansa ja yhtiö käyttääkin aktiivisesti tätä lähestymistapaa 

neuvotteluissaan hallituksen kanssa. Hallitus pitääkin CNPC:tä legitimiininä ja avoimena 

yhtiönä. (BSR 2008, s. 4) 

Uusia käytösmalleja tarvitaan, jotta Kiinan ja Afrikan välinen yhteistyö tukee aidosti Afrikan 

kehitystä. Nykyinen kiinalaisten yritysten liiketoimintamenetelmä Afrikassa perustuu 

puuttumattomuuteen hallitusten kanssa, vientimarkkinoiden kasvattamiseen ja infrastruktuuri-

investointeihin. Kiinan puuttumattomuus-politiikka puhuttaa kriitikkojen keskuudessa, joiden 

mielestä Kiinan hallitus ei rohkaise Afrikan maiden hallituksia vähentämään korruptiota, 

parantamaan avoimuutta ja pitämään vaaleja. Kaikki nämä tekijät ovat kriittisiä kansallisessa 

kehityksessä. Myös Kiinan lisääntyneellä viennillä Afrikkaan on huomattu olevan sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Halvemmat kiinalaiset tuotteet ovat mahdollistaneet 

sen, että afrikkalaiset voivat ostaa enemmän kuin ennen, mutta se on myös johtanut 

kotimaisen valmistuksen ja työpaikkojen vähenemiseen. Kolmas Kiinan toimintamallin 

näkökanta on infrastruktuurin kehittäminen Afrikan mantereella. Sen vaikutukset tulevat 

näkymään muiden valtioiden kasvavana mielenkiintona manteretta kohtaan. Tällä hetkellä 

puolet Afrikan julkisesta rakentamisesta teetätetään kiinalaisilla urakoitsijoilla. Ulospäin tämä 

näyttää tilanteelta, jossa molemmat osapuolet voittavat. Kiina saa toteuttaakseen paljon 

hankkeita samalla kun Afrikan infrastruktuuri kehittyy. Kääntöpuolena 
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infrastruktuuriprojekteissa on niiden toteuttaminen siten, että ne eivät palvele väestön tarpeita 

sekä ne voivat olla alttiita korruptiolle. (BSR 2008, s. 4) 

Parantaakseen yritysvastuuta Afrikassa toimiessaan, olisi kiinalaisten aloitettava palkkaamaan 

enemmän paikallista työvoimaa, parannettava työ- ja ympäristönormeja sekä lisättävä 

sidosryhmien osallistumista. Kiinalaisten pitäisi myös ajatella kokonaisvaltaisemmin tämän 

hetkisiä yhteisön tarpeita tarkoittaen sitä, että ei vain rakenneta teitä joka puolelle, vaan myös 

opetetaan ihmisiä ylläpitämään niitä. Kiinalaisen ja afrikkalaisen kansalaisyhteiskunnan olisi 

syytä alkaa panostamaan vastuullisempiin kauppatapoihin käytännönläheisesti. Aloittelevan 

kiinalaisen kansalaisyhteiskuntasektorin pitäisi jatkaa tietämyksen kehittämistä Kiinan 

rahoituslaitoksien kansainvälisistä politiikoista ja niiden vaikutuksista, jotta se voi tarjota 

näkökulmia lainauspolitiikkaan. Afrikan siviiliyhteiskunnalla on tässä asiassa niin sanottu 

vahtikoiran rooli, jossa se tarkkailee kiinalaisten liiketoimia kentällä. (BSR 2008, s. 5) 

Business for Social Responsibility:n paneelikeskustelussa ehdotettiin seuraavia toimia 

kiinalais-afrikkalaisen taloudellisen kanssakäymisen edistämiseksi: 

- Sidosryhmien jäsenet tulee koota yhteen ja niiden tulee määrittää viitekehys 

kiinalaiselle yritysvastuulle Afrikassa. Sidosryhmien tulisi sisältää afrikkalaisia ja 

kiinalaisia politiikan vaikuttajia, yritysjohtajia, siviiliyhteiskunnan edustajia ja 

vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijoita.  

- Valtion omistamien yritysten tulisi tehdä pilottiprojekti yhteistyössä sellaisten 

yritysten kanssa, joilla on kokemusta yritysten sosiaalisesta vastuusta, sekä muiden 

sidosryhmien kanssa kehittääkseen liiketoiminta-case:n ja saadakseen kokemusta 

vastuullisesta liiketoiminnasta sekä todistaakseen vastuullisen yritystoiminnan edut 

liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle. 

- Afrikkalaisten yritysten ja hallitusten johdon sekä kansalaisyhteiskunnan tulisi 

hyödyntää heidän neuvotteluasemaansa varmistaakseen kiinalaisten liiketoiminnan 

edistävän kestävää kehitystä Afrikassa. Kiinalaiset yritykset eivät välttämättä noudata 

täysin vastuullista toimintaa, mutta pienen painostuksen avulla niiden on huomattu 

olevan vastuullisempia. (BSR 2008, s. 6-9) 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kiinan mielenkiinto Afrikkaa kohtaan on kasvanut viimevuosina runsaasti. Tilastoista 

voidaan nähdä, että Kiinan tekemät suorat investoinnit ovat moninkertaistuneet 2000-luvun 

alkupuoleen verrattuna. Kiina ei ole investoinut enemmän pelkästään Afrikkaan, vaan myös 

Kiinan tekemät suorat investoinnit kokonaisuudessaan ovat kasvaneet samassa suhteessa. 

Suorien investointien kohdemaina ovat kuitenkin olleet pääasiassa kehitysmaat. Afrikassa 

Kiina investoi eniten Pohjois-Afrikan maihin, sillä ne ovat luonnonvaroiltaan rikkaita. Myös 

Etelä-Afrikka on ollut merkittävä investointien kohde. Suurimmat investoijayritykset ovat 

Kiinan valtion omistamia öljy- ja kaasuteollisuuden yrityksiä. Luonnonvarasektorin lisäksi 

valtion omistamat yritykset toimivat myös suurissa infrastruktuurihankkeissa. Teollisuusmaat 

eivät enää investoi Afrikkaan yhtä paljon kuin ennen maanosan levottomuuksista ja 

epävakaista hallituksista johtuen. Tämä ”raivaa” tilaa kehittyville maille, kuten Kiinalle, 

investoimaan enemmän Afrikkaan.  

11.1 Nykytilanne 

 

Useat eri motiivit ajavat Kiinaa tekemään suoria investointeja Afrikkaan. Merkittävimpänä 

tekijänä toimii kuitenkin jatkuvasti kasvavan Kiinan tarve turvata raaka-aineiden saanti myös 

tulevaisuudessa. Kiina on maailman mittakaavassa erittäin huomattava energian ja raaka-

aineiden kuluttaja, joten sen motiivit resurssien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa ovat 

kovat. Erityisesti Kiina on kiinnostunut öljyn, mineraalien ja viljelyskelpoisten maa-alueiden 

saannin turvaamisesta suorin investoinnein Afrikkaan. Muita suoriin investointeihin Kiinaa 

motivoivia tekijöitä ovat markkinahakuiset motiivit, joista merkittävimpiä ovat Kiinan 

kiinnostus dynaamisen maanosan paljon markkinapotentiaalia sisältäviä markkinoita kohtaan 

sekä mahdollisuus vakiinnuttaa asema alueilla, jotka voivat toimia kustannustehokkaina 

lähtömaina viennille kolmansille talousalueille, kuten teollisuusmaihin. Motivoivina tekijöinä 

toimivat myös poliittiset tekijät, kuten Kiinan tavoite saada Afrikan mailta itselleen 

diplomaattista tukea ja apua oman verkostonsa laajentamisessa.  

 

Kiinan tekemillä suorilla investoinneilla on monia vaikutuksia Afrikalle. Vaikka Kiinan ja 

Afrikan suhde on molempia osapuolia hyödyttävä, ei se ole kuitenkaan ongelmaton Afrikan 
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kannalta. Kiinalaisille yrityksille tyypillistä on esimerkiksi omien riskien pienentäminen 

osallistumalla Afrikassa paikallisten hallitusten tukemiin hankkeisiin. Nämä hankkeet usein 

edesauttavat alueen kehitystä ja parantavat sen infrastruktuuria. Toisaalta näitä hankkeita 

toteutetaan lähinnä niillä alueilla, joista Kiina on erityisen kiinnostunut esimerkiksi rikkaiden 

luonnonvaraesiintymien takia. Suorat investoinnit myös tuovat periaatteessa mukanaan uusia 

työpaikkoja niille alueille, joille investoinnit kohdistuvat. Kiinalaisia on kuitenkin syytetty 

oman työvoiman mukaan ottamisesta, mikä vähentää huomattavasti afrikkalaisille syntyvien 

työpaikkojen määrää. Kaksi puolta on myös kiinalaisyritysten Afrikan markkinoille tulosta. 

Toisaalta Afrikka hyötyy suuresti näiden yritysten tuottamista investointivirroista, mutta 

ongelmaksi on muodostunut Afrikan kannalta afrikkalaisten pk-yritysten kiinalaisyritysten 

taholta kohtaama kova kilpailu. Hyvänä esimerkkinä Kiinan toimien vaikutuksesta Afrikassa 

toimii myös Kiinan Afrikalle myöntämä edullinen laina. Ele on periaatteessa positiivinen ja 

kannatettava, mutta koska Kiinan periaatteisiin ei kuulu puuttua muiden maiden 

sisäpolitiikkaan, lainojen ehdot saattavat olla länsimaalaisesta näkökulmasta katsottuna 

riittämättömiä. 

Viime vuosina kestävän kehityksen merkitys on kasvanut merkittävästi yritysmaailmassa ja 

lähes kaikessa toiminnassa. Kiinaa on kritisoitu paljon sen toiminnasta Afrikassa, jossa on jo 

valmiiksi paljon ihmisoikeusongelmia. Monia Afrikan maita miellyttää Kiinan tapa toimia, 

sillä Kiinaa eivät kiinnosta maan sisäiset ongelmat, eikä se myöskään puutu niihin. 

Länsimailla puolestaan on tietyt hallinnolliset ja ihmisoikeusehdot, jotka Afrikan maiden 

pitää täyttää ennen kuin yhteistyötä niiden kanssa aletaan harjoittamaan. Monet Afrikan 

poliittiset johtajat näkevät yhteistyön Kiinan kanssa mahdollisuutena maiden kehitykseen. 

Siviiliryhmät ovat puolestaan huolissaan Kiinan puuttumattomuudesta hallintoon, paikalliseen 

talouden kehitykseen sekä ympäristö- ja ihmisoikeusongelmiin. Useimmat suuret hankkeet 

Afrikassa toteutetaan siten, että Kiina huolehtii hankkeen valmistumisesta ja vastaanottajamaa 

suorittaa lainan takaisinmaksun muun muassa luonnonvaroin. Kritiikkiä on myös annettu 

kiinalaisille pienille yrityksille, joiden strategiana on toimia vain vähän aikaa Afrikassa ja 

kerätä mahdollisimman paljon voittoa. Tämä usein johtaa siihen, ettei työolosuhteista välitetä 

lainkaan. Ilmiötä on havaittu etenkin kaivostoiminnassa ja joskus huono kohtelu työntekijöitä 

kohtaan voi johtaa väkivaltaisiin protesteihin, kuten Sambiassa, jossa useita työntekijöitä 

ammuttiin protestin vuoksi. Myös kiinalaisten yritysten paikallisen työväen 
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palkkaamattomuus ja sopeutumattomuus paikalliseen kulttuuriin on aiheuttanut keskustelua. 

Kaikesta kritiikistä huolimatta, monet kiinalaiset yritykset ovat toimineet myös vastuullisesti, 

kuten CNPC, joka on Kiinan suurin öljy- ja kaasuyhtiö. 

11.2 Tulevaisuus 

 

Kiinan ja Afrikan välinen yhteistyö jatkuu ja kehittyy todennäköisesti myös tulevaisuudessa. 

Lukuun ottamatta vuotta 2008, jolloin suorat investoinnit Kiinasta Afrikkaan nousivat 

huomattavasti johtuen Kiinan tekemästä ICBC-Standard Bank:n yritysostosta, suorien 

investointien määrä on jatkanut melko tasaisesti kasvuaan viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Kiinan motiivit investoida Afrikkaan eivät ole vähenemässä lähivuosina, sillä kasvava Kiina 

tarvitsee jatkossakin raaka-ainevarantoja ja uusia markkina-alueita turvatakseen taloutensa 

kehittymisen ja kasvun. Kiinan lisäksi myös Afrikka on todennäköisesti jatkossakin 

kiinnostunut yhteistyöstä, sillä Afrikan maiden kehittyessä niiden kiinnostus uusia sijoittajia 

ja niiden tuottamia investointivirtoja kohtaan kasvavat.  

Suurelta osin Afrikan nykyinen sisäpoliittinen tilanne ei ole länsimaiden näkökulmasta 

tyydyttävä ja siksi teollisuusmaiden kiinnostus ja investoinnit Afrikkaan ovat vähentyneet 

viime vuosien aikana. Puuttumattomuus-politiikkansa takia Kiina kuitenkin investoi myös 

niihin maihin, joihin länsimaat eivät halua investoida noudattaakseen kestävän kehityksen 

periaatteita ja tukeakseen Afrikan kehitystä. Nykyinen poliittinen tilanne antaakin Kiinalle 

tilaa toimia Afrikassa ilman suurta kilpailua länsimaiden kanssa. Tulevaisuudessa poliittisen 

tilanteen kehityksen suunta määrää osaltaan myös Kiinan ja Afrikan yhteistyön kehittymistä. 

Mikäli Afrikan sisäinen tilanne paranee ja esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset huomioidaan 

nykyistä paremmin Afrikan maiden sisällä, nousee todennäköisesti myös länsimaiden 

kiinnostus suorien investointien tekemiseksi Afrikkaan. Toisaalta mikäli Afrikan 

sisäpoliittinen tilanne ei parane tai se lähtee kehittymään huonompaan suuntaan, on Kiinan 

jalansija Afrikassa tulevaisuudessa kenties vielä nykyistäkin merkittävämpi.  

Kiinan ja Afrikan välinen suhde ei ole yksinkertainen nyt eikä todennäköisesti 

tulevaisuudessakaan. Kehittyäkseen Afrikka tarvitsee tukea ja apua esimerkiksi lainojen, 

erilaisten avustusohjelmien ja poliittisten sopimusten muodossa. Kiina on tukenut Afrikkaa ja 

sen kehittymistä osana suoria investointejaan sekä suoraan että epäsuorasti, mutta lähinnä 
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täysin omilla ehdoillaan. Kiinan välinpitämättömyyden vaikutukset kestävän kehityksen 

periaatteiden tukemista kohtaan näkyvät kokonaisuudessaan todennäköisesti vasta 

vuosikymmenten kuluttua, jos koskaan. Kiina voi toiminnallaan hidastaa Afrikan kehittymistä 

ja sen aseman parantumista länsimaiden silmissä sekä maanosan sisäpoliittisen tilanteen 

edistymistä. Toisaalta mikäli Kiina alkaa jatkossa kiinnittää enemmän huomiota toimiensa 

vaikutuksesta Afrikkaan, voi se toiminnallaan edistää Afrikan talouden kasvamista ja sitä 

kautta Afrikan kokonaistilanteen kehittymistä. 

Todennäköisintä lieneekin siis se, että mikäli Afrikan sisäpoliittinen tilanne jatkuu 

nykyisellään ja Kiina ei löydä edullisempaa tai tehokkaampaa tapaa turvata omien raaka-

ainetarpeiden saantia, jatkavat Kiinan Afrikkaan tekemät suorat investoinnit tasaista 

kasvuaan. Lähitulevaisuudessa tämä lienee ainakin todennäköisin jatkumo nykyiselle 

kehitykselle, mutta esimerkiksi vuosikymmenen kuluttua lähtökohdat suorien investointien 

tekemiselle voivat olla muuttuneet nykyisestä suurestikin. 
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