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Maailman talouden kehittyessä nousee kehittyvien markkinoiden joukosta
jatkuvasti uusia haastajia jo kehittyneille markkinoille. Tässä tutkimuksessa
tavoitteena on löytää kehittyvien markkinoiden talouskasvuun vaikuttavia
tekijöitä, joiden perusteella kehittyviä markkinoita voidaan vertailla sekä arvioida
niiden tulevaa kehitystä valituilla mittareilla.
Tietyn markkinan talouskasvuun vaikuttavat tekijät voidaan jakaa valtion sisäisiin
ja ulkoisiin tekijöihin. Näitä tekijöitä on runsaasti ja niiden tärkeys vaihtelee
valtioittain. Talouskasvuun vaikuttavista tekijöistä mittareina tässä tutkimuksessa
käytetään bruttokansantuotetta, koulutustasoa, poliittista vakautta, suoria
ulkomaisia investointeja sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Vertailemalla
kehittyvien

markkinoiden

tuloksia

edellä

mainituilla

mittareilla

potentiaalisimmiksi tulevaisuuden kehittyneiksi markkinoiksi tunnistettiin Chile ja
Malesia.
Chilen

talouskasvua

tukevat

kaivosteollisuus

sekä

sijoittajaystävällinen

lainsäädäntö. Suurimmat kasvun hidasteet Chilessä ovat heikko koulutustaso sekä
erittäin suuri riippuvuus Kiinan talouskasvusta. Malesian vahvuuksia ovat
kehittynyt liiketoimintaympäristö sekä vahva tahto kehittyä. Valtion heikkouksina
ovat heikko koulutustaso sekä suuri riippuvuus öljyntuotannosta.
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1

JOHDANTO

Maailman talous on jatkuvassa muutoksessa, jonka takia eri kehitysvaiheissa olevat valtiot
muuttavat toimintatapojaan saavuttaakseen vahvemman aseman kansainvälisessä kilpailussa.
Yksittäisten talouksien kehittyminen on jatkuvaa ja tulevaisuudessa tämän hetken kehittyvät
markkinat tulevat nousemaan vakaviksi kilpailijoiksi nykyisten kehittyneiden markkinoiden
rinnalle. Maailman valtiot voidaan karkeasti jakaa kolmeen luokkaan niiden kehitysasteen
perusteella. Käytettävät luokitukset ovat: kehittyneet, kehittyvät ja kehitysmaat. Dow Jonesin
(2013) määritelmän mukaan kehittyviksi markkinoiksi luokitellaan valtiot, joiden
bruttokansantuotteen arvo henkeä kohti on alle 17 000 Yhdysvaltojen dollaria vuodessa.
Kehittyvien markkinoiden kasvu on hyvin vahvasti sidoksissa talouskasvuun, jonka vuoksi
tämä työ keskittyy talouskasvuun vaikuttavien tekijöiden arviointiin kehittyvillä markkinoilla.
1.1

Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tämän työn tavoitteena on tunnistaa kehittyville markkinoille ominaisia talouskasvun
taustatekijöitä sekä löytää tulevaisuuden nousevat kehittyvät markkinat kasvuanalyysin avulla.
Pääongelmana on kehittyvien markkinoiden kasvupotentiaalin arviointi oikeilla mittareilla.
Tutkimuskysymykset ovat:

1.2



Mitkä tekijät selittävät kehittyvien markkinoiden talouskasvua?



Mitkä valtiot tulevat olemaan seuraavia suuria kasvutalouksia?
Työn rajaus ja tutkimusaineiston kerääminen

Jo aiemmin tunnistetut kehittyvät markkinat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina, eli BRIC–valtiot
(O’Neill 2001, s. 1) eivät kuulu tämän tutkimuksen kohdemarkkinoihin. Näiden lisäksi
myöskään MINT–valtiot, eli Meksiko, Indonesia, Nigeria ja Turkki (Forbes 2014), eivät kuulu
tutkimuksessa käsiteltäviin markkinoihin. Eri tunnuslukujen kohdalla tehdään vertailua edellä
mainittuihin markkinoihin, jotta uusien kehittyvien markkinoiden kasvulle saadaan
vertailupohjaa. Mittariston tunnuslukujen kokoamisessa on hyödynnetty World Bankin
ylläpitämiä tilastoja sekä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja maailman talousfoorumin
julkaiseman kansainvälisen kilpailukykyraportin (GCR) esittämiä tunnuslukuja. Mittariston
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avulla valittujen haastajamaiden taustatekijät pohjautuvat vahvasti Business Monitor
Internationalin tekemiin maakohtaisiin liiketoiminnan ennusteisiin (Business Forecast Report).
1.3

Tutkimuksen toteutus

Aiemman kirjallisuuden ja julkaisujen pohjalta on luotu pohja kehittyvien markkinoiden
käsitteelle sekä niiden tunnusomaisille piirteille. Tämän jälkeen kirjallisuutta hyödyntäen on
tunnistettu talouskasvun edellytyksiä, joista on luotu kehittyvien markkinoiden tilaa arvioiva
mittaristo. Tämän mittariston avulla kehittyviksi markkinoiksi tunnistettuja valtioita on
vertailtu toisiinsa. Tulosten perusteella on nimetty potentiaalisimmat tulevaisuuden kasvavat
kehittyvät markkinat ja niiden tilaa on tutkittu eri lähdemateriaalien avulla.
1.4

Työn rakenne

Johdannon jälkeen luvussa kaksi käsitellään talouskasvua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
Luvussa kolme määritellään kehittyvät markkinat ja luodaan katsaus niille ominaisiin
piirteisiin. Luvussa kolme esitellään myös eri tahojen luomia kehittyvien markkinoiden
kriteerejä. Luku neljä sisältää kehittyvien markkinoiden kasvun mittareiksi valittujen tekijöiden
esittelyn. Tämän jälkeen kehittyviä markkinoita vertaillaan valituilla mittareilla. Luvussa viisi
syvennytään tarkemmin potentiaalisimpiin kehittyviin markkinoihin. Luvussa kuusi esitellään
tutkimuksen tulokset sekä johtopäätökset.
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2

TALOUSKASVUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Valtioiden talouskasvun taustalla voi olla hyvinkin erilaisia tekijöitä, sillä positiivista talouden
kehitystä voidaan saada aikaan monin eri tavoin. Jokaisen talouskasvua tavoittelevan valtion
tulisi pyrkiä luomaan suotuisat olot kasvulle ja samalla tunnistaa sekä hyödyntää omia
vahvuuksia taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Taustatekijöiden tärkeys riippuu
vahvasti yksittäisen valtion kehitysvaiheesta ja sen käytössä olevista resursseista. Näin ollen eri
tekijöiden painotus voi olla hyvinkin erilainen valtioiden välillä. Osittain tästä syystä voi olla
haastavaa löytää sekä kattavaa että yksinkertaista mittaristoa, jonka avulla eri valtioiden
talouskasvua ja sen tulevaisuuden kehitystä arvioidaan. Tässä luvussa esitellään merkittävimpiä
kirjallisuudessa tunnistettuja talouskasvuun vaikuttavia tekijöitä. Näistä tekijöistä kootaan
tutkimuksessa käytettävä mittaristo, jonka avulla kehittyviä markkinoita arvioidaan.
2.1

Bruttokansantuote

Rahatalouden avulla mitattava taloudellinen kasvu tarkoittaa tuotantomäärän kasvua
markkinoilla. Tarkemmin ilmaistuna se tarkoittaa bruttokansantuotteen määrän kasvua. BKT
kasvaa markkinoilla tuotettujen tavaroiden ja palvelusten kokonaismäärä kasvaessa.
Kansantalouden tilinpito ja kansantulotilastot muodostavat pohjan kasvun mittaamiselle.
(Kiander ja Lönnqvist 2002, s.59) BKT mittaa valmiiden hyödykkeiden sekä palveluiden
valuutan arvoa, mitkä on ostettu loppukäyttäjän toimesta, sekä tuotettu tietyssä maassa
annetulla ajanjaksolla. BKT laskee koko syntyneen tuotannon maan rajojen sisällä. Se koostuu
hyödykkeistä sekä palveluista jotka on tuotettu myytäväksi, sekä kattaa myös tuotantoa jota ei
ole tarkoitettu myytäväksi, kuten puolustuspalveluiden tarjoaminen valtiolle. BKT ei
kuitenkaan ota huomioon palkatonta työtä eikä mustan pörssin myyntejä näiden tarkan
mitoittamisen sekä arvottamisen ollessa erityisen hankalaa. Se ei myöskään huomioi koneiden,
rakennusten eikä muiden tuotannossa käytettävien laitteiden kulumista. (IMF 2012)
Sijoittajat seuraavat BKT:n kasvua, jotta taloustilanteen vaihtuessa nopeasti, pystyvät he
reagoimaan tilanteeseen. Huono taloustilanne tarkoittaa yleensä pienempiä tuottoja yrityksille,
mikä puolestaan tarkoittaa alhaisempia osakkeiden hintoja. Sijoittajat voivat myös vertailla eri
maiden välisiä BKT:n kasvukertoimia, joiden avulla voivat päättää mihin maahan olisi parasta
sijoittaa. Useimmat sijoittajat ostavat niiden yritysten osakkeita, jotka sijaitsevat jatkuvasti
kasvavissa valtioissa. (CNBC 2011)

8

Talouskasvun kuvaajana käytetään monissa tapauksissa BKT:tta, sillä sen avulla voidaan
luotettavimmin arvioida talouden kehitystä (Morrison 2006, s. 77). Tästä huolimatta BKT ei
yksin riitä kuvaamaan kehittyvän markkinan kasvupotentiaalia. Morrisonin (2006, s.77)
tekemien havaintojen perusteella talouskasvun aikaansaamat hyödyt yhteiskunnassa ovat hyvin
usein epätasaisesti jakautuneet. Näin käy todennäköisimmin valtioissa, joissa on nopea
väestönkasvu,

heikot

yhteiskuntarakenteet,

suuret

tuloerot

sekä

epätasaiset

toimintamahdollisuudet eri ryhmien välillä.
2.2

Pääoma, työvoima ja teknologia

Perusedellytyksinä taloudellisen kasvun toteutumiselle ovat riittävä pääomakanta, koulutettu
työvoima sekä teknologia. Edellä mainittujen lisäksi taloudellinen kasvu vaatii sopivia
olosuhteita ja ympäristöä, kuten avointa suhtautumista kansainväliseen kauppaan, ulkomaisia
investointeja, suotuisaa talouspolitiikkaa, poliittista vakautta sekä riittävän kehittynyttä
infrastruktuuria. Koulutuksen ja kertyvän työkokemuksen avulla työntekijöiden tuottavuus
paranee ja se edesauttaa taloudellista kasvua. Tärkeimmäksi talouskasvua selittäväksi tekijäksi
on osoittautunut teknologinen kehitys, jonka avulla inhimillisestä ja fyysisestä pääomasta
voidaan saada paras mahdollinen hyöty. (Kiander ja Lönnqvist 2002, s.66–68)
Greenhalghin ja Rogersin (2010, s. 223) mukaan innovaatiot ja teknologian kehittyminen
vauhdittavat talouskasvua niiden luoman taloudellisen lisäarvon ja toiminnan tehostumisen
takia. Samalla, kun käytettävän teknologian taso nousee, kasvaa myös BKT ja näin teknologia
vaikuttaa suoraan tuottavuuteen. Yritykset parantavat omaa osaamistaan ja käyttämäänsä
teknologiaa tutkimus- ja kehitystyön avulla. On kuitenkin huomattu, että erityisesti kehittyvissä
talouksissa teknologia ja osaaminen parantuvat usein omaksumalla hyviä käytäntöjä ulkomailta
ilman varsinaista omaa tyhjästä aloitettua kehitystyötä. Tuloksena osaamisen parantamisesta
syntyy mahdollisuus kerryttää suurempia voittoja liiketoiminnasta, sillä osaaminen yleensä luo
mahdollisuuden tehostaa toimintaa ja alentaa tuotantokustannuksia. Toisaalta osaaminen
mahdollistaa vanhojen tuotteiden parantamisen sekä uusien tuotteiden kehittämisen, jonka
avulla yrityksen on mahdollista saavuttaa uusia markkinoita ja kasvua. (Greenhalgh ja Rogers
2010, s. 223–232)
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Hanusek ja Wösmann (2010, s. 1) ovat havainneet, että taloudellista hyvinvointia tavoiteltaessa
koulutuksella on merkittävä rooli tavoitteen saavuttamisessa. Koulutuksen positiiviset
vaikutusmekanismit ovat:


työvoiman inhimillisen pääoman kasvu (työn tuottavuus paranee ja lopputuotoksen
määrä kasvaa)



valtion innovatiivisuuskapasiteetin lisääntyminen (tietotaito teknologioista, tuotteista ja
tuotantoprosesseista kasvaa)



osaamisen levittämisen helppous (tarvitaan uuden tiedon ymmärtämiseen sekä
teknologioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen)

Stevensin ja Wealen (2003, s.12) mukaan koulutusta tarvitaan, jotta valtioilla olisi kykyä
käyttää hyväksi saatavissa olevaa teknologiaa ja sen sovelluksia.
Mikäli valtiolla on toimiva koulutusjärjestelmä sekä suuri määrä koulutettuja ihmisiä kaikilla
koulutusasteilla, sillä on hyvät edellytykset saavuttaa taloudellista kasvua. On kuitenkin tärkeää
huomata, että koulutuksen laadulla on suuri merkitys taloudellista kasvua tavoiteltaessa.
(Morrison 2006, s. 358) Valtiot käyttävät julkisia varoja koulutukseen, sillä yleisesti uskotaan,
että väestön korkea koulutustaso nopeuttaa valtion kehittymistä. Koulutukseen käytettävien
varojen tuotto on vahvasti riippuvainen koulutustasosta ja levitettävän tietotaidon tulee vastata
markkinoiden tarvetta. (Soubbotina ja Sherman 2000, s. 35–36) Kilpaillakseen uskottavasti ja
tehokkaasti nykyajan osaamista korostavilla markkinoilla, valtioiden tulee kouluttaa itselleen
joustavaa sekä kyvykästä työvoimaa, jolla on mahdollisuus luoda ja käyttää tietoa. Useimmiten
tämä tavoite saavutetaan panostamalla vahvasti toisen ja kolmannen asteen koulutukseen. (The
World Bank 2013, s. 43)
2.3

Teollistuminen ja investoinnit

Morrisonin (2006, s.77) mukaan teollistuminen ja investoinnit saavat aikaan nopeaa
talouskasvua, joka mahdollistaa koko kansakunnan elintason nousun, mikäli kasvavat hyödyt
jakautuvat tasaisesti. The World Bankin (2013, s. 79) mukaan valtiot, joilla on korkea
investointiprosentti, saavuttavat todennäköisesti vahvaa taloudellista kasvua.

Kestävä

talouskasvu vaatii investointeja, jotka täydentävät tuotantoon käytettäviä varoja sekä
kasvattavat olemassa olevaa osakepääomaa. de Souza ja Stutz (1994, s. 632) ovat todenneet,
että tuottavuus ei parane mikäli pääomaa ei ole riittävästi eikä tuotantomenetelmiin pystytä
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panostamaan. Toteutuakseen investoinnit vaativat suotuisan ympäristön, jossa kasvua
tavoittelevan valtion hallinto kannustaa sijoittajia ja yrittäjiä investoimaan tuottavuuden
parantamiseen, työpaikkojen luomiseen sekä köyhyyden vähentämiseen. Hallinnon tulee edellä
mainittujen lisäksi turvata tekijänoikeudet, pitää lainsäädäntö ajan tasalla, säätää ja valvoa
verotusta, pitää huolta infrastruktuurin laadusta sekä edesauttaa toimivien rahoitus- ja
tuotannontekijämarkkinoiden kehittymistä. (The World Bank 2013, s. 78–79)
Valtion sisäisten investointien lisäksi on mahdollista hyödyntää ulkomaisia investointeja
kasvattamaan talouden koko ja tehokkuutta. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määritelmä
suorille ulkomaaninvestoinneille (FDI), on oman maan rajojen yli tehty investointi, jonka
myötä yrityksellä on suuri vaikutusvalta toisella talousalueella toimivaan yritykseen
(International Monetary Fund 2010). Se on oman pääoman, ansaintojen uudelleensijoittamisen
sekä muun pitkä- ja lyhytaikaisen pääoman yhteenlaskettu summa (The World Bank 2013).
Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen (Vijayakumar, Perumall ja Chandrasekhara Rao, s. 201)
tulokset osoittavat, että kehittyvillä markkinoilla vallitsee syyperäinen yhteys suorien ulkomaan
investointien ja talouskasvun välillä. Tämän lisäksi Roman ja Padureanu (2012, s. 29) sekä
Greenhalgh ja Rogers (2010, s. 257) ovat tutkimuksissaan päätyneet tulokseen, jossa suorat
ulkomaiset investoinnit kasvattavat BKT:tta sekä luovat tärkeää taloudellista tukea kehittyvälle
markkinalle. Heidän mukaan suorat ulkomaiset investoinnit mahdollistavat nopeamman ja
vakaamman kehityksen sekä luovat mahdollisuuden hyödyntää uutta teknologiaa ja parantaa
tehokkuutta sekä tuottavuutta. Borensztein, De Gregorio ja Lee (1995, s. 20–21) ovat
havainneet, että suorat ulkomaiset investoinnit vaikuttavat kahdella tavalla talouskasvuun.
Ensinnäkin ulkomaiset investoinnit kasvattavat investointien kokonaismäärää lisäämällä
halukkuutta kotimaisiin investointeihin kohdemaassa. Toinen vaikutusmekanismi on
ulkomaisen investoinnin tuottavuus, joka on selvästi kotimaista investointia paremmalla tasolla.
(Borensztein et al. 1995, s. 21)
Brakman ja Garretsen (2008, s. 3) nostavat esiin monia kustannustekijöitä, haittoja ja riskejä,
joita suoriin ulkomaisiin investointeihin liittyy. Näitä asioita ovat muun muassa uuden
tuotantolaitoksen

perustaminen

uuteen

valtioon,

valtioiden

väliset

kulttuurierot

liiketoimintatavoissa, kohdemaan lainsäädännön toimivuus sekä valuuttariskit. Greenhalghin ja
Rogersin (2010, s. 257) sekä Borensztein et al. (1995, s. 21) mukaan valtiolla tulee myös olla
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hyvin koulutettua työvoimaa sekä halu harjoittaa vapaata kansainvälistä kauppaa, jotta se
pystyy hyötymään suorista investoinneista. Investoinnin tuomaa hyötyä voidaan Brakmanin ja
Garretsenin mukaan parhaiten arvioida John Dunningin vuonna 1977 kehittämällä OLI–
mallilla, joka perustuu omistamisen, sijainnin ja tiettyyn maahan laajentumisen mukanaan
tuomiin etuihin. Dunningin (1981, s.79) tekemien havaintojen perusteella on olemassa kolme
ehtoa, joiden täyttyessä yrityksen on hyvä tehdä suoria ulkomaisia investointeja. Nämä ehdot
ovat:


Omistajuus luo etua ja parempia mahdollisuuksia palvella tiettyjä markkinoita.
Yleisimmin tämä tarkoittaa aineetonta käyttöomaisuutta, joka ainakin tietyllä aikavälillä
tuo haltijalleen kilpailuetua.



Ensimmäisen ehdon täyttyessä yrityksen kannalta paras vaihtoehto on hyödyntää
omistajuuden tuomat edut itse. Näin yrityksen ei kannata myydä tai lisensoida
omaisuuttaan muille, vaan sen kannattaa itse kansainvälistyä ja siirtyä toimimaan
uudella markkinalla.



Kahden ensimmäisen ehdon toteutuessa, kolmantena ehtona suorien ulkomaisten
investointien kannattavuudelle on, että kohdemaassa on saatavilla tuotantopanoksia,
kuten esimerkiksi luonnonvaroja, joita yrityksen kotimaassa ei ole.

Kansainvälisillä yrityksillä on havaittu olevan neljä pääsyytä tehdä suoria investointeja
ulkomaille. Nämä ovat: uudet resurssit, laajemmat markkinat, parempi tehokkuus sekä
strategisen pääoman ja kyvykkyyden lisääminen. Monissa tapauksissa yritykset pyrkivät
yhdistämään edellä mainittujen syiden hyötyjä ja ajan kuluessa eri syiden välinen painotus voi
muuttua. Ensin yritys voi laajentaa tietylle alueelle luonnonvarojen saatavuuden ja
markkinoiden koon takia. Kun yritys on kansainvälistynyt ja se on saavuttanut mainitut hyödyt,
se voi keskittyä tehokkuuden lisäämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. (Dunning ja Lundan
2008, s. 67–68) Suorien ulkomaisten investointien suuntaamiseen tiettyyn markkinaan
vaikuttaa markkinan koko. Mitä suuremmat markkinat ovat, sitä pienempi riski investoinnilla
on ja sitä houkuttelevampi kyseinen markkina on sijoituskohteena. (Bradley 2002, s. 304)

Suorat investoinnit erityisesti kehittyviin talouksiin ovat kasvaneet merkittävästi viime
vuosikymmeninä. Jo pitkään on tunnistettu suorien investointien vaikutus tietotaidon ja
teknologian leviämiseen uusille markkinoille. Tämän lisäksi suorat investoinnit lisäävät
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tuottavuutta, parantavat kilpailukykyä sekä luovat aidon mahdollisuuden kansainväliseen
kauppaan. (The World Bank 2013, s. 85)
2.4

Infrastruktuuri

Infrastruktuurin vaikutuksia talouskasvuun on tutkittu monista lähtökohdista ja on huomattu,
että infrastruktuuriin tehdyt taloudelliset panostukset vaikuttavat talouskasvuun pitkällä
aikavälillä.

Kasvua

tavoittelevien

valtioiden

tulee

lisätä

aloitteita

infrastruktuurin

kehittämiseksi, joka tarkoittaa usein tuotantohyödykkeiden hankkimista kehittyneiltä
markkinoilta. Saavuttaessaan positiivista kasvua, kehittyvän valtion kulutus kasvaa niin
kotimaisten kuin ulkomailla tuotettavien tuotteiden osalta. Tämä johtaa kasvavaan
kansainväliseen liiketoimintaan kehittyvän markkinan ja kehittyneiden markkinoiden välillä.
(The World Bank 2011)
Energian jakeluverkosto, kuljetusverkosto, puhdas vesi, viemäröinti, sekä informaatio- ja
kommunikaatiopalvelut luovat yhdessä infrastruktuurin, joka vaikuttaa ihmisten elämään
kaikkialla. Infrastruktuurin merkitys kestävän talouskasvun aikaansaamiseksi on suuri.
Kehittyneen infrastruktuurin avulla tuottajat ja markkinat kohtaavat toisensa paremmin,
vaihdannan kustannukset pienenevät ja ihmiset saavuttavat paremmin heille tärkeät palvelut,
kuten koulutuksen ja terveydenhuollon. Infrastruktuurin parantaminen mahdollistaa talouden
kehittymisen, mutta se ei yksin riitä poistamaan kaikkia talouskasvun esteitä. (The World Bank
2013, s.74 ja Kuroda 2006, s.2)
2.5

Elinkeinorakenne

Taloudellinen toiminta voidaan jakaa elinkeinorakenteen mukaisesti karkeasti kolmeen eri
sektoriin: alkutuotanto (mm. maatalous ja kaivostoiminta), jalostus (tuotteiden valmistus) ja
palvelut (mm. terveydenhuolto- ja tietoliikennepalvelut). Yksittäisen talouden kehittymisen on
havaittu olevan vahvasti sidoksissa teollistumiseen eli jalostuksen lisääntymiseen. Valtion
talouden kehittyessä sen elinkeinorakenne siirtyy alkutuotannosta jalostuksen suuntaan ja siitä
edelleen palveluiden tuottamiseen. Teollisuusmaiden lisätessä jalostuksen ja palveluiden
määrää, siirtyy alkutuotanto kehittyviin maihin, joissa tuotantokustannukset ovat pienemmät ja
raaka-aineita on helpommin saatavilla. Jalostuksen suhteellisen osuuden kasvaessa
alkutuotannon merkitys kehittyville maille säilyy edelleen suurena, sillä sen avulla teollisuus
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saa raaka-aineita, kuten esimerkiksi kumia. (Morrison 2006, s. 70–71 ja The World Bank 2013,
s. 66–67) The World Bankin (2013, s. 67) mukaan valtioilla on käytettävissään toisistaan
poikkeavat määrät luonnonvaroja, työvoimaa, inhimillistä pääomaa sekä fyysistä pääomaa.
Tästä syystä samassa kehitysvaiheessa olevien valtioiden elinkeinorakenteet voivat olla
hyvinkin erilaiset. Jokainen valtio pyrkii muokkaamaan elinkeinorakenteestaan kehittymisen
kannalta optimaalisen. On hyvä huomata, että optimaalinen elinkeinorakenne muuttuu
taloudellisen kehityksen mukana.
2.6

Poliittinen vakaus

Poliittista epävakautta on kutsuttu taloustieteilijöiden keskuudessa vakavaksi sairaudeksi, joka
aiheuttaa harmia talouden suorituskyvylle. Se voi myös johtaa yhä useammin menettelytapojen
muutoksiin, yleisen epävakauden luomiseen sekä vaikuttamaan negatiivisesti makrotalouden
suorituskykyyn. (IMF 2011, s. 3) Vakaa poliittinen ympäristö mahdollistaa kestävän
kilpailukyvyn saavuttamisen, kun taas poliittisesti epävakaa ympäristö aiheuttaa epävarmuutta
sekä suurta vaihtelevuutta markkinoilla (Magnusson, Westjohn, Gordon ja Aurand 2012, s. 21).
Poliittisella epävakaudella on myös kielteinen vaikutus makrotaloudellisiin muuttujiin kuten
BKT:n kasvuun, yksityisiin sijoituksiin, verotukseen, julkisiin menoeriin, investointeihin,
lainaan sekä inflaatioon (Aisen ja Veiga 2013, s. 151).
Monissa demokraattisissa valtioissa hallitus koostuu puoluekumppaneista, jotka ovat
ajatusmaailmaltaan toistensa vastakohtia. Tämän vuoksi mahdolliset epävakaudet puolueiden
välisissä suhteissa voivat helposti johtaa hallituksen saaman tuen muuttumiseen.
Uudelleenvalituilla hallituksilla on tapana tehdä äkkinäisiä muutoksia maan lainsäädäntöön
sekä kotimaisilla että kansainvälisillä alueilla. Äkilliset lainmuutokset liiketoiminnan osalta
vähentävät yleensä investointien määrää, mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti maan
talouskasvuun. Demokratian aiheuttamien epävakauksien vuoksi se ei ole sopiva hallintomuoto
niille kehittyville maille, joiden päätavoitteina ovat talouskasvu sekä köyhyyden vähentäminen.
(Gurgul ja Lach 2013, s. 190)
Business Monitor International on määritellyt seitsemän kriteeriä pitkäaikaiseen poliittiseen
arviointiin eri maiden välillä. Nämä kriteerit ovat demokratia, instituutiot, korruptio,
varakkuuden jakautuminen, poliittinen jatkuvuus, ulkomaansuhteet sekä oikeusjärjestelmän
toimivuus. Liitteessä yksi on edellä mainitut kriteerit sekä kriteerien tutkimuskysymykset
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esitetty taulukkomuodossa. Business Monitor International on määritellyt kuusi kriteeriä
lyhytaikaiseen poliittiseen arviointiin. Nämä kriteerit ovat konfliktit, levottomuudet,
työttömyys, inflaatio, asema poliittisessa kierrossa sekä mahdollisuus tehdä poliittisia
päätöksiä. Liitteessä kaksi on kyseiset kriteerit sekä kriteerien tutkimuskysymykset esitetty
taulukkomuodossa.
2.7

Kansainvälinen kilpailukyky

World Economic Forum (2013, s. 4) määrittelee kilpailukyvyn joukoksi instituutioita,
menettelytapoja

sekä

osatekijöitä

jotka

määrittävät

maan

tuottavuuden.

Mitä

kilpailukykyisempi talous on kyseessä, sitä todennäköisempää on sen nopea kasvu. Porterin
(1990, s. 73) näkemyksen mukaan valtioiden ja niiden kotimarkkinoiden merkitys on kasvanut
laajassa kansainvälisessä kilpailussa. Valtion kilpailukyvystä on vahvasti sidoksissa eri
liiketoiminta-alueiden kykyyn innovoida ja uusiutua. Yritykset menestyvät kansainvälisessä
kilpailussa sitä paremmin mitä kovempaa kilpailu kotimaan markkinoilla on, sillä vahvat
kotimaiset kilpailijat, aggressiiviset toimittajat sekä vaativat asiakkaat kotimarkkinoilla
valmistavat yritystä kohtaamaan kansainvälisen kilpailun. Valtioiden kansalliset arvot,
kulttuuri, elinkeinorakenne, vakiintuneet käytännöt ja historia vaikuttavat kilpailukykyyn
kansainvälisessä toimintaympäristössä. (Porter 1990, s. 73–74)
Vuonna 1990 Porter julkaisi timanttimallin, jonka avulla valtion kansainväliseen
kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä voidaan arvioida. Timanttimalli koostuu seuraavista
tekijöistä (Porter 1990, s. 77):


Tuotannontekijäolot (mm. koulutettu työvoima, luonnonvarat ja infrastruktuuri)



Kysyntäolot (mm. kotimarkkinoiden kysynnän luonne tietyille tuotteille)



Toimintaan liittyvät ja sitä tukevat alat (mm. toimittajat)



Yritysstrategia, rakenne ja kilpailu (mm. miten yrityksiä luodaan, organisoidaan ja
hallitaan, kotimarkkinoiden kilpailun luonne)

Edellä mainittujen lisäksi valtionjohdolla ja sattumalla on merkittävä rooli kansainvälisen
kilpailukyvyn edistämisessä. Valtion rooli on rohkaista yrityksiä etenemään kohti valittua
päämäärää sekä nostamaan kilpailukykyään uudelle tasolle. (Porter 1990, s. 84)
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Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa, minkä tahansa valtion on pidettävä huolta sen
tuottamien hyödykkeiden kilpailukyvystä. Sharman ja Mishran (2014, s. 2) mukaan valtion
oman kilpailupolitiikan on pyrittävä vahvistamaan ja turvaamaan olemassa olevia
kilpailukeinoja. Liian tiukka kilpailulainsäädäntö kehittyvillä markkinoilla heikentää
paikallisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. (Sharma ja Mishra 2014, s. 2)
Sharman ja Mishran (2014, s. 4) mukaan talouskasvuun valtiollinen kilpailupolitiikka ja
kilpailukyvyn edistäminen vaikuttavat seuraavalla tavalla:


kilpailun aikaansaamat matalat kuluttajahinnat (kulutus ja tuotantomäärät kasvavat)



kilpailuasetelman muutos ulkomaisten yritysten saapuessa markkinoille (paikallisten
on tehostettava toimintaa ja parannettava kilpailukykyä)



innovatiivisuuden tukeminen valtion tasolta



resurssien uudelleenjärjestely (resurssien painopisteen siirto kilpailukykyisimmille
liiketoimintasektoreille)

Yleisesti valtion kilpailukykyä arvioidaan sen kyvykkyydellä tuottaa kansainväliset
laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja sekä samanaikaisesti parantaen väestönsä
tulotasoa. Kansainvälinen kilpailukyky perustuu valtion erinomaiseen tuottavuuteen ja sen
kykyyn parantaa omaa tuottavuutta. Kilpailukyvyn kehittyminen rinnastetaan elintason
nousuun, vaurauteen, työllisyysmahdollisuuksien laajentumiseen sekä valtion kykyyn
suoriutua kansainvälisistä velvollisuuksistaan. Kehittyvät markkinat, joissa teollistuminen on
pitkällä, voivat parantaa kilpailukykyään panostamalla tuotantoprosessiin laadun lisäämiseksi
sekä säästöjen aikaansaamiseksi. (Bradley 2002, s. 118–119)
Kilpailukyvyn parantaminen on pitkän aikavälin prosessi, joka vaatii eri osa-alueiden
parannusten lisäksi myös sidosryhmiltä pitkäkestoista sitoutumista sekä rahallisesti että
ajallisesti. Kilpailukyvyn parantamiseen liittyy olennaisesti myös valtioiden kyky parantaa
asemaansa kansainvälisissä arvoketjuissa. Valtion kyky osallistua kansainvälisiin arvoketjuihin
riippuu lukuisista eri osa-alueista, joista osa on esitetty liitteessä kolme. Toteuttamalla
toimintatapoja jotka keskittyvät kilpailukyvyn parantamiseen, voivat valtiot saada suurempia
hyötyjä jotka johtavat talouden kasvuun sekä työllisyyden parantamiseen. (World Economic
Forum 2013, s. 5)
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Vuonna 2004 professori Xavier Sala-i-Martin loi Global Competitiveness Index (GCI)–
mittarin, joka huomioi sekä makro- että mikrotaloudelliset kilpailukyvyn tekijät. GCI–mittarin
mikrotaloudellisen kilpailukyvyn määritelmä perustuu Michael Porterin luomaan timanttimalliin, joka ilmentää maakohtaista liiketoimintaympäristöä. Liiketoimintaympäristön
laatutekijöillä on suuri vaikutus maan yritysten tuottavuuteen, sillä tuottavat yritykset
tarvitsevat muun muassa korkeasti koulutettua työvoimaa sekä parannetun infrastruktuurin,
jonka

myötä

koko

liiketoimintaympäristö

kehittyy

entistä

tuottavammaksi

sekä

kilpailukykyisemmäksi. Makrotaloudelliset kilpailukyvyn tekijät puolestaan vaikuttavat
epäsuorasti maan yritysten tuottavuuteen, ollen tarpeellisia muttei kuitenkaan välttämättömiä
korkeamman

tuottavuuden

aikaansaamiseksi.

Maan

makrotaloudellinen

kilpailukyky

pohjautuukin vahvasti maan poliittiseen ympäristöön ja sen vakauteen. (World Economic
Forum 2008, s. 43–48)
GCI–mittarin avulla määritetään eri maiden välinen kilpailukyky, ottamalla painotettu
keskiarvo 12 eri kilpailukyvyn osa-alueesta. Vaikka jokainen kilpailukykyä mittaava osa-alue
on maiden kehityksen kannalta tärkeä, on kuitenkin selvää että eri osa-alueiden painotus
vaihtelee maan kehityksen tasosta riippuen. Liitteessä kolme on esitetty kaikki 12 kilpailukyvyn
osa-aluetta sekä kolme eri kehityksen tasoa jotka ovat tekijä–, tehokkuus– sekä
innovaatioperusteisia. Kehitystasojen painoarvot sekä kriteerit on esitetty taulukossa yksi.
Taulukko 1. Kilpailukyky (World Economic Forum 2013, s. 10)

Kehityksen tasot

BKT henkilöä kohden (US$)
Perusvaatimusten painoarvo
Tehokkuuden voimistamisen painoarvo
Innovaatio- ja sivistystekijöiden painoarvo

Taso 1:
Tekijäperusteinen
<2 000
60 %
35 %
5%

Ensimmäinen
siirtymävaihe
2 000-2 999
40-60 %
35-50 %
5-10 %

Taso 2:
Tehokkuusperusteinen
3 000-8 999
40 %
50 %
10 %

Toinen
siirtymävaihe
9 000-17 000
20-40 %
50 %
10-30 %

Taso 3:
Innovaatioperusteinen
>17 000
20 %
50 %
30 %

Valtioiden välisen kilpailukyvyn eri kehityksen tasot pohjautuvat myös Michael Porterin
määritelmiin. Valtiot jotka luokitellaan innovaatioperusteisiksi, on tunnistettu kehittyneiksi
valtioiksi. Ensimmäisen ja toisen siirtymävaiheen välille luokiteltavat valtiot on puolestaan
tunnistettu kehittyviksi valtioiksi. Tekijäperusteiset valtiot koostuvat sekä kehittyvistä
valtioista että kehitysmaista. Ensimmäisen tason valtioille on ominaista kouluttamaton
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työvoima, heikko tuottavuus sekä alhainen palkkataso. Yritykset kilpailevat pääasiassa hinnalla
sekä yksinkertaisia tuotteita myymällä. Valtion kilpailukyvyn parantuessa kasvaa myös valtion
tuottavuus sekä palkkataso. Siirryttäessä tasolle kaksi tulee valtioiden kehittää tuotteiden laatua
sekä tehostaa tuotantoprosesseja, sillä enää ei ole mahdollista kasvattaa hintoja ja
työntekijöiden palkkoihin sitoutuu yhä enemmän pääomaa. Päästäkseen tasolle kolme valtion
liiketoiminnan tulee pystyä kilpailemaan uusien ja ainutlaatuisten tuotteiden kanssa,
säilyttääkseen maassa vallitsevan korkean elintason. (World Economic Forum 2008, s. 7)
2.8

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälisen kaupankäynnin avoimuudella ja määrällä on talouskasvua parantava vaikutus.
Erityisesti kehittyvillä markkinoilla kansainvälisen kaupan merkitys on suuri, sillä sen avulla
markkinoiden innovaatiot lisääntyvät. Samalla markkinoille on mahdollisuus saada
pääomahyödykkeitä, jotka vauhdittavat kasvua. (Afonso 2001, s. 27 ja Soubbotina ja Sherman
2000, s. 67) Kansainvälistymisen seurauksena yritys kohtaa kovempaa kilpailua ja sen tulee
vastata tähän tehostamalla omaa toimintaansa. Kansainvälisen kilpailun kautta kuluttajille
syntyy mahdollisuus hyödyntää laajempia valikoimia alhaisemmilla hinnoilla. (Soubbotina ja
Sherman 2000, s. 66–67)
Kehittyvillä markkinoilla uutta teollisuutta suojellaan usein valtionhallinnon tasolta, sillä alun
heikon kilpailukyvyn takia uutta teollisuutta ei haluta altistaa kovalle kansainväliselle
kilpailulle. Käytännössä tämä tarkoittaa maahantuonnin rajoituksia ja tullimaksujen korotuksia,
jolloin ulkomaisten tuotteiden kilpailukyky heikkenee. Talouskasvun kannalta tämä on
vaarallista, sillä näin toimimalla hallinto antaa kotimaisille yrityksille mahdollisuuden jatkaa
tehotonta tuotantoa. Parantamalla taloudellista tehokkuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä
tärkeimmillä teollisuudenaloilla kehittyvä markkina voi pärjätä ilman kansainvälisen kaupan
rajoituksia. (Soubbotina ja Sherman 2000, s. 67)
Maailman kauppajärjestön (World Trade Organization 2014a) mukaan kansainvälinen kauppa
vahvistaa talouskasvua sekä parantaa työllisyyttä. Kansainvälisen kaupan on myös nähty
kasvattavan keskituloa niin valtion kuin yksilönkin tasolla. Valtion saamat lisätulot on
mahdollista kohdentaa kotimaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen.
(World Trade Organization 2014b) Parantunut kilpailukyky puolestaan lisää mahdollisuuksia
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kansainväliseen kauppaan ja näin kehittyvä markkina voi saavuttaa positiivisen kierteen, jossa
kaupankäynti luo lisää kaupankäyntiä ja hyvinvointia.
2.9

Tutkimuksessa käytettävät mittarit

Kehittyvien markkinoiden kasvupotentiaalin mittareiksi on edellä esitettyjen talouskasvuun
vaikuttavien tekijöiden perusteella valittu: BKT:n kehitys, markkinan vastaanottamat suorat
ulkomaan investoinnit, kansainvälinen kilpailukyky, markkina-alueen poliittinen vakaus ja
koulutustaso. Perusteet edellä mainittujen mittareiden valinnalle on esitetty taulukossa kaksi.
Taulukko 2. Tutkimuksessa käytettävät mittarit

Mittari

Valintaperuste
Kuvaa markkinan kehittymistä, kokoa ja kasvua, antaa
Bruttokansantuote
suuntaa tulevaisuuden ulkomaisille investoinneille.
Parantavat tuottavuutta, levittavät uusia teknologioita ja
Suorat ulkomaiset investoinnit tietotaitoa, lisäävät pääoman määrää markkinoilla, luovat
taustatukea kasvulle.
Kasvu vaatii kansainvälistä kauppaa, kansainvälisillä
Kansainvälinen kilpailukyky
markkinoilla tulee olla kilpailukykyinen menestyäkseen,
kilpailu lisää kotimaisen toiminnan tehokkuutta.
Poliittiset päätökset vaikuttavat liiketoimintaympäristöön,
Poliittinen vakaus
mahdollisuus edesauttaa markkinan kehittymistä ja
kilpailukyvyn parantamista.
Inhimillinen pääoma markkinassa kasvaa,
Koulutus
innovatiivisuuskapasiteetti lisääntyy, uudet teknologiat
vaativat osaamista ja ymmärrystä.

Kehittyvät markkinat tullaan arvioimaan edellä esitettyjen mittareiden avulla, jonka jälkeen
parhaat tulokset saavuttaneet valtiot ja niiden kasvupotentiaali tullaan analysoimaan
yksityiskohtaisemmin. Tarkemmassa analyysissä mittariston lisäksi tullaan huomioimaan
teknologinen kehitys, infrastruktuuri, elinkeinorakenne sekä kansainvälisen kaupankäynnin
määrä.
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3

KEHITTYVÄT MARKKINAT

Kehittyville markkinoille ei ole olemassa vain yhtä yleispätevää määritelmää, vaan
markkinoiden monimuotoisuudesta ja vaihtelevuudesta johtuen kehittyviä markkinoita
määritetään erilaisten tunnistettujen, kehittyville markkinoille tunnusomaisten piirteiden
avulla. Tämän kappaleen tarkoitus on tuoda esiin eri tutkijoiden ja tahojen julkilausumia
määritelmiä kehittyvistä markkinoista, joiden avulla on mahdollista muodostaa hyvä
kokonaiskuva siitä, mitä kehittyvät markkinat ovat ja minkälaisia tyypillisiä ominaisuuksia
kehittyvillä markkinoilla on.
3.1

Määritelmiä ja kriteerejä

Tietyn maan luokittelu kehittyväksi markkinaksi tapahtuu usein markkinan koon, kasvuvauhdin
sekä ajankohdan, jolloin markkina on avannut ja laajentanut suhteitaan kansainväliseen
kaupankäyntiin, perusteella. Khannan ja Palepun (1997, s. 43) mukaan tärkein kriteeri
arvioitaessa tietyn markkinan kehittymispotentiaalia on se kuinka hyvin markkinoilla
edesautetaan tuottajien ja potentiaalisten ostajien kohtaamista. Yksi kehittyvillä markkinoilla
ilmenevä ongelma on heikko tiedon välittyminen tuotteista, palveluista sekä sijoituskohteista
kuluttajille. Tämä vaikeuttaa kuluttajan päätöksentekoa ja vähentää halua investointeihin sekä
hankintoihin. Toinen kehittyville markkinoille ominainen ongelma on väärin hoidettu talouden
säätely. Monesti poliittiset päätökset ajavat yhteiskunnan etua ja parantavat sen tasapainoa,
mutta samalla vaikeuttavat markkinoiden toimintaa ja vaarantavat sen kilpailukyvyn. Kolmas
kehittyviä markkinoita vaivaava asia on tehoton oikeusjärjestelmä. Tämä johtaa tilanteeseen,
jossa yritysten on vaikea harjoittaa liiketoimintaa, sillä lainsäädäntö ei ole riittävän vahva
takaamaan sopimusosapuolten oikeuksia sopimusrikkomustapauksissa. (Khanna ja Palepu
1997, s. 43)
Modyn (2004, s. 4–5) havaintojen perusteella tunnusomaisina piirteinä kehittyville
markkinoille voidaan pitää markkinoiden epävakautta ja valtion siirtymävaihetta, joka
tarkoittaa muutoksia politiikassa, taloudessa, sosiaalisessa asemassa sekä väestössä.
Markkinoiden epävakauteen vaikuttaa suuresti päätöksenteon mielivaltaisuus, joka puolestaan
vaikuttaa

sijoittajien

luottamukseen

ja

vähentää

investointeja

pitkällä

aikavälillä.

Muutosvaiheen muutokset väestössä näkyvät muun muassa elinajanennusteessa ja
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koulutustasossa. Muutoksen aikana kehittyvä valtio lisää panostuksiaan kansainväliseen
liiketoimintaan.
Burgessin ja Steenkampin määritelmän mukaan (2006, s. 338) kehittyneiden maiden tulee
täyttää kolme eri kriteeriä, jotta maa lasketaan kehittyneeksi markkinaksi. Ensimmäisen
kriteerin mukaan maan keskitulon tulee ylittää 10 000 $, toisen kriteerin mukaan maan tulee
noudattaa vakaata ja vastuullista makrotaloudellista menettelytapaa, sekä kolmannen kriteerin
mukaan pörssikaupassa vaihdettujen osakkeiden lukumäärän tulee olla riittävä. Jos yksi tai
useampi kriteereistä ei täyty, maa luokitellaan kehittyväksi markkinaksi. Toisaalta myös S&P
Dow Jones Indices on määrittänyt (2013, s. 2) kolme eri kategoriaa kriteereille, jotka
määrittävät onko valtio kehittynyt, kehittyvä vai kehitysmaa. Kategoriat ovat varhainen
kelpoisuus, lisävaatimukset sekä BKT. Jotta maa luokitellaan kehittyneeksi, tulee sen täyttää
kaikkien kategorioiden kriteerit. Liitteessä neljä on esitetty kyseiset kategoriat sekä niiden
sisältämät kriteerit taulukkomuodossa.
Kolmas määritelmä on Morgan Stanley Capital Internationalin määritelmä, joka on yhdistelmä
kahdesta aiemmasta määritelmästä. Määritelmän mukaan kehittyneiksi valtioksi luokitellaan
ne valtiot joiden tulotasojen tulee ylittää 12 276 $ kolmena vuonna peräkkäin yli 25 %
marginaalilla, paikallisessa pörssikaupassa tulee olla vähintään viisi yritystä joista jokaisen
markkinakapitalisaatio on 1,8 miljardia dollaria, vaihdettujen osakkeiden määrän tulee olla
huomattava sekä viimeisenä kriteerinä valtion tulee olla avoin ulkomaiselle omistukselle sekä
sallia pääoman vapaa liikkuvuus (Schwab 2012).
Termillä kehittyvät markkinat tarkoitetaan siis valtioita, joissa tulotaso on matalaa tai
keskiluokkaista sekä maassa on toimiva pörssijärjestelmä. Monesti kehittyville markkinoille
tunnusomaista on nopea talouskasvu, joka on yhteydessä maan väestömäärän kehittymiseen,
sillä se kasvattaa markkinoita. Kehittyviksi markkinoiksi luokiteltavissa maissa elää valtaosa
maailman väestöstä, mutta niiden omistamien osakkeiden markkina-arvo koko maailman
osakepääomasta on vain noin viisi prosenttia. Tämän seurauksena kehittyvillä mailla on suuri
kasvu- ja kehityspotentiaali. (Investori 2005). Financial Times Lexiconin (2014) arvion mukaan
kehittyviin markkinoihin sijoittamisen voidaan ennustaa tuovan suhteellisen suuria tuottoja,
mutta samalla sijoituksen riskiaste on korkeampi kuin kehittyneemmillä markkinoilla.
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Investorin (2005) tekemän päätelmän mukaan merkittävimmät kehittyviin markkinoihin
liittyvät riskit ovat: valuuttariskit, heikko sijoittajan suoja, korruptio sekä poliittinen epävakaus.
Kehittyvien markkinoiden kasvuun vaikuttaneita tekijöitä on useita. Taloudelliset uudistumiset
Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa sekä Kiinassa ovat avanneet uusia markkinoita, jotka ovat
rakenteellisten muutosten myötä avautuneet brändätyille tuotteille sekä palveluille. Samalla
kehittyneiden maiden väestö ikääntyy nopeasti, minkä seurauksena niiden kotimaiset markkinat
ovat joko pysähtyneet tai hyvin hitaasti kasvussa, jolloin niiden tulevaisuuden kasvu tulee
perustumaan kehittyviin markkinoihin. Maailmanlaajuiset kauppasopimukset sekä taloudelliset
ja poliittiset liitot kuten EU ja Mercosur, ovat johtaneet maailmanlaajuiseen kilpailuun ja sen
mukanaan tuomiin tuotteisiin sekä ennennäkemättömän laajoihin palvelutarjoomiin. Viimeinen
kehittyvien markkinoiden kasvuun vaikuttava tekijä on uuden keskiluokan muodostuminen
väestömäärältään suurille markkinoille, kuten Kiinaan sekä Intiaan, jonka myötä syntyy suuri
määrä potentiaalisia kuluttajia aina uusimmasta teknologiasta kalliisiin autoihin. (Sheth 2011,
s. 166–167)
Sheth tunnisti (2011, s. 168) viisi ominaispiirrettä kehittyville markkinoille, jotka erottavat ne
kehittyneistä markkinoista. Nämä ominaispiirteet ovat markkinoiden heterogeenisyys,
sosiopoliittinen hallinto, bränditön kilpailu, krooninen puute resursseista sekä infrastruktuurin
epäkelpoisuus. Shethin mukaan (2011, s. 168–169) kehittyville markkinoille on erityisen
tyypillistä, että niiden tarjoamien tuotteiden sekä palveluiden skaala on laaja, sillä markkinat
ovat paikalliset ja pienet. Kehittyvien markkinoiden heterogeenisyys muodostuu suuresta
ihmisryhmästä, joiden voidaan luokitella elävän virallisen köyhyysrajan alapuolella, tienaten
alle kaksi dollaria päivässä. Sosiopoliittisilla instituutioilla on suuri vaikutusvalta kehittyviin
markkinoihin. Ominaista näille markkinoille ovat lukuisat hallitusten omistamat yritykset, joilla
on monopoliasema kyseisillä markkinoilla. Jopa 60 % kehittyvien markkinoiden kulutuksesta
on tähän mennessä kohdistunut brändittömiin tuotteisiin ja palveluihin. Tähän syinä ovat
brändillisten tuotteiden huono saatavuus, johtuen huonosta infrastruktuurista sekä
liiketoiminnan kalleudesta. Kehittyvillä markkinoilla myös on usein krooninen resurssien puute
tuotannossa, vaihdannassa sekä kulutuksessa. Resurssien puute näkyy esimerkiksi osaavan
työvoiman sekä raaka-aineiden puuttumisena, mikä johtaa tuotannon epätasaisuuteen sekä
skaalaetujen puuttumiseen. Viimeinen Shethin määrittämä kehittyvien markkinoiden
tunnuspiirre on infrastruktuurin epäkelpoisuus, joka asettaa asiakkaiden tavoittamisen
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vaatimuksiksi

epätavallisten

markkinakanavien

käyttämistä

sekä

innovatiivista

lähestymistapaa.
3.2

Kehittyviksi markkinoiksi luokiteltavat valtiot

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on vuonna 2012 määritellyt kehittyviksi markkinoiksi
kuvassa yksi esitettävät valtiot. Kuvaan ei ole otettu mukaan Brasiliaa, Venäjää, Intiaa tai
Kiinaa (BRIC–valtiot) eikä Meksikoa, Indonesiaa, Nigeriaa tai Turkkia (MINT–valtiot), sillä
ne on jo aiemmin tunnistettu kasvaviksi talouksiksi.

Kuva 1. Kehittyvät markkinat (mukaillen International Monetary Fund 2012)

Kuvaan listatuilla valtioilla nähdään olevan suurin kasvupotentiaali tulevaisuudessa ja
listattujen valtioiden joukosta tulee todennäköisimmin nousemaan seuraavat haastajat
kehittyneille markkinoille. Liitteessä viisi esitetään World Economic Forumin tekemä taulukko
(2013, s. 11), jossa eri valtioiden kehitystasot on määritetty kappaleessa 2.4 esitetyn
kilpailukyvyn mallin mukaisesti. Liitteen taulukosta nähdään, että kuvan yksi valtioista
lähimmäksi kehittynyttä pääsevät Argentiina, Chile, Latvia, Liettua, Malesia, Puola sekä Viro.
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Kyseiset valtiot ovat taulukon mukaan toisessa siirtymävaiheessa. Toisaalta, Pakistan on
luokiteltu tasolle yksi yhdessä BRIC–valtioihin kuuluvan Intian kanssa.
Kuten aiemmin on tuotu ilmi, kehittyvien markkinoiden kasvu vaatii riittävän suuret kotimaan
markkinat. Kuvassa kaksi on esitetty kansainvälisen valuuttarahaston luokituksen mukaisten
kehittyvien markkinoiden asukasluvut.

Asukasluku vuonna 2012
200,0
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Kuva 2. Kehittyvien markkinoiden asukasluku vuonna 2012 (mukaillen The World Bank 2014e)

Kuten kuvasta kaksi voidaan havaita, kehittyvien markkinoiden asukasluvut vaihtelevat
suuresti eri valtioiden välillä. Pakistanilla on selkeästi suurimmat kotimaan markkinat, joka voi
hyödyttää sitä kansainvälisessä kilpailussa. Toisaalta Viro, Latvia, Liettua, Bulgaria ja Unkari
ovat väestömäärältään pieniä, joka luo suuren haasteen kasvun saavuttamiselle.
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4

KEHITTYVIEN

MARKKINOIDEN

VERTAILU

VALITUILLA

MITTAREILLA
Tässä luvussa vertaillaan edellä esiteltyjen markkinoiden kasvun mittareiden avulla kehittyviksi
markkinoiksi

luokiteltavia

potentiaalisimmat

kehittyvät

valtioita.

Vertailun

markkinat,

lopputuloksena

joiden

tilannetta

tullaan
tullaan

valitsemaan
analysoimaan

yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa. BRIC– ja MINT–valtioiden keskiarvot antavat
vertailukohdan markkinoiden kehitykselle eri mittareilla.
Valituista mittareista tärkeimpiä ovat BKT sekä valtioon kohdistuvat suorat ulkomaiset
investoinnit, sillä niiden avulla voidaan selkeimmin määrittää valtion tulevan kehityksen
suuntaa. Mainittujen mittareiden suuren painoarvon takia kehittyvistä markkinoista valitaan
BKT:n ja suorien ulkomaisten investointien kasvuprosentin perusteella parhaiten menestyvät
valtiot, joita vertaillaan jatkossa muilla valituilla mittareilla. Taulukossa kolme esitetään
molemmat mittarit ja valtiot on järjestetty paremmuusjärjestykseen molempien mittareiden
osalta vuosina 2008–2012 tapahtuneen kehityksen mukaan.
Suurimmassa osassa kehittyviä markkinoita BKT on ollut kasvussa viime vuosina. Erityisen
vahvaa kasvu on ollut Etelä–Amerikan valtioissa Perussa, Chilessä, Kolumbiassa ja
Argentiinassa. Näiden valtioiden kasvu on ylittänyt selvästi BRIC–valtioiden keskiarvollisen
kasvun, vaikka kasvu myös BRIC–valtioissa on ollut hyvällä tasolla. Sen sijaan MINT–
valtioiden kasvu on ollut verrattain hidasta ja monet Aasian valtiot ovat saavuttaneet MINT–
valtioita suurempaa kasvua. Euroopan valtioiden BKT:n kehitys on ollut hyvin heikkoa ja
suurimmassa osassa BKT laskenut vuodesta 2008.
Suorien ulkomaisten investointien osalta erot kehittyvien markkinoiden välillä ovat suuret ja
valtioista alle puolet ovat kyenneet kasvattamaan suorien ulkomaisten investointien määrää
omalla talousalueellaan. Etelä–Amerikan ja Aasian valtioissa suorat ulkomaiset investoinnit
ovat kasvaneet merkittävästi ja kasvu on ollut BRIC–valtioiden keskiarvoon nähden
paremmalla tasolla. Euroopan valtiot eivät ole myöskään suorien ulkomaisten investointien
osalta kyenneet kasvuun vaan kaikkien osalta kehitys on ollut negatiivista.
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Taulukko 3. Kehittyvien maiden bruttokansantuotteen ja suorien ulkomaisten investointien kasvu vuosina 20082012 (Mukaillen The World Bank 2014)
Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Valtio
Peru
Chile
Kolumbia
Argentiina
Filippiinit
Etelä-Afrikka
Thaimaa
BRIC ka.
Pakistan
Malesia
Venezuela
MINT ka.
Bulgaria
Liettua
Ukraina
Romania
Latvia
Viro
Puola
Unkari

Vuosi 2008
Vuosi 2012
Vuosi 2008
Vuosi 2012
BKT/hlö (Yhdysvaltojen dollaria) Kasvu- % Sija Valtio
FDI* (Mrd Yhdysvaltojen dollaria) Kasvu- %
4525
6796
50,18 % 1 Chile
15,15
30,32
100,15 %
10672
15452
44,79 % 2 Filippiinit
1,44
2,80
94,78 %
5405
7748
43,34 % 3 Peru
6,92
12,24
76,85 %
8231
11573
40,60 % 4 Venezuela
1,26
2,20
74,80 %
1921
2587
34,67 % 5 Kolumbia
10,16
15,65
54,05 %
5598
7508
34,11 % 6 Malesia
7,57
9,73
28,54 %
4118
5480
33,06 % 7 Thaimaa
8,54
10,69
25,19 %
6195
8239
33,01 % 8 Argentiina
9,73
12,13
24,70 %
1018
1257
23,40 % - BRIC ka.
85,11
101,06
18,74 %
8460
10432
23,31 % 9 Viro
1,87
1,65
-12,00 %
11223
12729
13,41 % - MINT ka.
16,25
13,67
-15,86 %
5873
6382
8,66 % 10 Latvia
1,43
1,08
-24,99 %
6798
6978
2,65 % 11 Ukraina
10,70
7,83
-26,79 %
14071
14183
0,79 % 12 Etelä-Afrikka
9,89
4,64
-53,02 %
3891
3867
-0,62 % 13 Puola
15,03
6,70
-55,42 %
9498
9036
-4,86 % 14 Liettua
1,91
0,57
-69,92 %
14858
14008
-5,72 % 15 Bulgaria
10,30
2,09
-79,66 %
17738
16717
-5,76 % 16 Pakistan
5,44
0,85
-84,30 %
13886
12708
-8,49 % 17 Romania
13,85
2,02
-85,39 %
15365
12531
-18,45 % 18 Unkari
74,99
9,36
-87,52 %

* FDI = suorat ulkomaiset investoinnit

Taulukon kolme perusteella voidaan todeta kehittyvien markkinoiden suurimman potentiaalin
olevan Etelä–Amerikan ja Aasian valtioilla. Tämän havainnon perusteella tarkempaan
tarkasteluun otetaan seuraavat valtiot: Peru, Chile, Kolumbia, Argentiina, Filippiinit, Etelä–
Afrikka, Thaimaa, Malesia, Venezuela. Näitä kehittyviä markkinoita analysoidaan seuraavaksi
aiemmin esiin tuoduilla mittareilla.
4.1

BKT:n kasvu

Tarkasteltavien kehittyvien markkinoiden BKT asukasta kohti vaihtelee runsaasti. Kuvassa
kolme on nähtävissä valtioiden BKT:n määrä ja neljä selvästi erottuvaa kehittyvää markkinaa
ovat Chile, Venezuela, Argentiina ja Malesia. Näiden valtioiden osalta kasvu on ollut viime
vuosina vahvaa ajoittaisista notkahduksista huolimatta. Kaikki mainitut valtiot ylittävät sekä
BRIC– ja MINT–valtioiden keskimääräisen BKT:n määrän. Näillä kehittyvillä markkinoilla on
hyvät edellytykset nostaa elintasoaan sekä lisätä BKT:n kasvua tulevina vuosina, sillä ne ovat
hyvällä kasvu-uralla.
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BKT:n kehitys vuosina 2008-2012
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Kuva 3. Kehittyvien markkinoiden BKT:n kehitys (mukaillen The World Bank 2014a)

Kuvasta kolme nähdään, että Filippiineillä BKT on selvästi muita kehittyviä markkinoita
alhaisempi. Tämä voi estää tulevaisuudessa nopean kasvun, sillä talouskasvu vaatii pääoman
liikkumista ja tuotantomenetelmien kehittymistä.
4.2

Suorien ulkomaisten investointien kehitys

Suurin osa kehittyvistä markkinoista on kasvun suunnassa suorien ulkomaisten investointien
osalta. Kuvassa neljä esitetään näiden investointien kehittyminen vuosina 2008–2012. Eniten
suoria ulkomaisia investointeja kohdistuu Chileen, joka on täysin omassa luokassaan muihin
kehittyviin markkinoihin verrattuna. Muut valtiot, jotka yltävät samantasoiseen tulokseen
suorien ulkomaisten investointien osalta kuin MINT–valtiot, ovat Etelä–Afrikka, Argentiina ja
Malesia. Vähiten suoria ulkomaisia investointeja kohdistuu Peruun sekä Kolumbiaan.
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Suorat ulkomaiset investoinnit
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Kuva 4. Suorien ulkomaisten investointien kehitys kehittyvillä markkinoilla vuosina 2008–2012 (mukaillen The
World Bank 2014b)

Kuvasta neljä käy selvästi ilmi, että BRIC–valtioiden vastaanottamat suorat ulkomaiset
investoinnit ovat täysin omaa luokkaansa. Tämä johtuu hyvin pitkälti Kiinan kasvaneesta
suosiosta ulkomaisten investointien ja sijoitusten kohteena.
4.3

Kansainvälinen kilpailukyky

Arvioitaessa kehittyvien markkinoiden kansainvälistä kilpailukykyä käytetään World
Economic Forumin luomaa GCI–järjestelmää. Liitteessä kolme esitettyjen tekijöiden
yhteistuloksena

saadun

indeksiluvun

perusteella

maailman

valtiot

on

asetettu

paremmuusjärjestykseen. Taulukossa neljä esitetään kehittyvien markkinoiden kansainvälisen
kilpailukyvyn sijoitus maailmanlaajuisessa vertailussa.
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Taulukko 4. Kansainvälinen kilpailukyky kehittyvillä markkinoilla (mukaillen World Economic Forum 2013)

Argentiina
Chile
Etelä-Afrikka
Filippiinit
Kolumbia
Malesia
Peru
Thaimaa
Venezuela
BRIC ka.
MINT ka.

Sijaluku vertailussa
2012
2008
104
88
34
28
53
45
59
71
69
74
24
21
61
83
37
34
134
105
52,25
48,75
64,25
68

Muutos
16
6
8
-12
-5
3
-22
3
29
3,5
-3,75

Taulukko neljä osoittaa, että vahvin kilpailuasema maailman markkinoilla on Malesialla, joka
on sijalla 24. Tämän lisäksi Chile ja Thaimaa menestyvät vertailussa hyvin. Argentiinan ja
Venezuelan kilpailukyky on muihin kehittyviin markkinoihin nähden hyvin heikolla tasolla.
Kilpailukykyä arvioitaessa on myös syytä ottaa huomioon, millä tasolla valtioiden kehitykset
ovat. Aiemmin kappaleessa 3.2 viitattiin liitteeseen viisi, johon World Economic Forum oli
jakanut valtiot eri kehityksen tasojen mukaan. Taulukkoon viisi on kerätty vertailtavien
valtioiden tämänhetkiset kehitystasot. BRIC– ja MINT–valtiot sekä Suomi on otettu taulukkoon
mukaan vertailun vuoksi.
Taulukko 5. Valtioiden kehitystasot (mukaillen World Economic Forum 2013)
Taso 1: Tekijäperusteinen
Intia¹
Nigeria²

Ensimmäinen
siirtymävaihe
Filippiinit
Venezuela

Taso 2:
Tehokkuusperusteinen
Etelä-Afrikka
Kolumbia
Peru
Thaimaa
Kiina¹
Indonesia²

Toinen
siirtymävaihe
Argentiina
Chile
Malesia
Venäjä¹
Brasilia¹
Meksiko²
Turkki²

Taso 3:
Innovaatioperusteinen
Suomi

¹ = BRIC–valtiot
² = MINT–valtiot

Taulukko viisi osoittaa, että lähimpänä innovaatioperusteista valtiota ovat Argentiina, Chile
sekä Malesia. Merkillepantavaa on jo tunnistettujen suurten kehittyvien valtioiden Intian sekä
Nigerian luokittelu tekijäperusteisiin valtioihin.
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4.4

Poliittinen vakaus kehittyvillä markkinoilla

Kehittyvät markkinat ovat viimeisten vuosikymmenten aikana parantaneet omaa poliittista
järjestelmäänsä ja sen seurauksena niiden talous on lähtenyt kasvuun. Osa syynä tähän on
kaupankäynnin esteiden vähentäminen ja ulkomaisten sijoittajien luottamus kehittyvien
markkinoiden politiikkaan. Poliittista vakautta kehittyvillä markkinoilla arvioidaan Business
Monitor Internationalin luomalla pisteytys järjestelmällä, joka huomioi sekä lyhytaikaisen että
pitkäaikaisen poliittisen kehityksen. Mitä korkeammat yhteispisteet valtiolla on, sitä vakaampi
ja luotettavampi on sen poliittinen järjestelmä. Tarkemmat kriteerit löytyvät liitteistä yksi ja
kaksi.

Yhteispisteet

Poliittinen vakaus
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Valtio

Kuva 5. Kehittyvien markkinoiden poliittisen vakauden vertailu (mukaillen Business Monitor International 2014a,
b, c ja d)

Kuten kuvassa viisi on nähtävissä, kehittyvien markkinoiden poliittinen tilanne on tasainen,
sillä vain Venezuela ei saa arvioinnissa yli sadan pisteen tulosta. Tasaisuudesta huolimatta
Chile ja Malesia erottuvat poliittisesti vakaimpina markkinoina ja molemmat saavuttavat
arvioinnissa BRIC– ja MINT–valtioiden keskiarvoja paremman tuloksen.
4.5

Koulutustason vertailu

Koulutetun työvoiman merkitys talouskasvulle on merkittävä ja eri koulutusasteilla
kouluttautuvien opiskelijoiden määrä antaa suuntaa tulevaisuuden työvoiman osaamisen
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tasosta. Kuvassa kuusi olevat pylväsdiagrammit osoittavat tietyllä koulutusasteella
opiskelevien henkilöiden määrän suhteutettuna normaalitilanteessa tällä koulutusasteella
aloittavan ikäluokan kokoon. On tärkeää huomata, että opiskelijoiden määrään lasketaan kaiken
ikäiset opiskelijat, jotka osallistuvat koulutukseen.

Koulutustasot
Koulutuksen aloittavat / ikäluokan koko

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

2-aste

30 %

3-aste

20 %
10 %
0%

Valtio

*Etelä-Afrikan kolmannen asteen koulutuksesta ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa

Kuva 6. Kehittyvien markkinoiden eri koulutustasoilla aloittavien opiskelijoiden määrä. (mukaillen The World
Bank 2014c ja The World Bank 2014d)

Kuvasta kuusi käy ilmi, että erityisesti toisen asteen koulutus on opiskelijoiden määrällä
arvioituna hyvällä tasolla. Tulevaisuudessa on odotettavissa paljon osaavaa työvoimaa
kehittyville markkinoille. Ainoastaan Malesian koulutusprosentti jää selvästi jälkeen muista
kehittyvistä markkinoista. Kolmannen asteen koulutus on erityisen laajaa Venezuelassa,
Argentiinassa sekä Chilessä. Kolmannella asteella kouluttautuvien opiskelijoiden määrä
uusissa kehittyvissä markkinoissa on kaikkien valtioiden osalta vähintäänkin hyvin lähellä
BRIC– ja MINT–valtioiden keskiarvoa.
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5

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN TILANNE

Käytetyn mittariston ja edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta Chilen olevan
potentiaalisin tulevaisuuden nouseva kehittyneiden markkinoiden haastaja. Valtion BKT on
selvästi paremmalla tasolla kuin yhdelläkään muulla kehittyvällä markkinalla ja sen kehitys on
tarkasteluajanjaksolla hyvin positiivinen. Samoin ulkomaisten investointien osalta Chile on
selvästi muita kehittyviä markkinoita edellä, joka antaa viitteitä sijoittajien luottamuksesta ja
tulevaisuuden kehittymispotentiaalista. Edelleen poliittisen vakauden mittarilla arvioituna
Chile on muita kehittyviä markkinoita edellä. Tämä vahvistaa aiempia viitteitä vahvasta
tulevaisuuden kasvusta. Chilen väestön kouluttautuminen ei ole kehittyvien markkinoiden
keskuudessa parasta luokkaa, mutta kouluttautumisaste on silti hieman keskitason yläpuolella.
Arvioitaessa valtioiden kilpailukykyä Chilen sijoitus maailman tilastossa on kehittyvistä
markkinoista toiseksi paras Malesian jälkeen.
Chilen jälkeen seuraavan haastajavaltion määrittäminen vaatii vielä yksityiskohtaisempaa
tarkastelua, sillä valtioiden sijoitukset vaihtelevat mittarista riippuen melko paljon. Kuten
aiemmin on todettu, mittareista suurin painoarvo on BKT:lla ja suorilla ulkomaisilla
investoinneilla. Tähän perustuen eniten kasvupotentiaalia on Argentiinalla, Malesialla sekä
Venezuelalla. Muiden mittareiden osalta Malesia on poliittisesti vakain markkina-alue ja
Venezuela puolestaan epävakain. Koulutustason mukaan Argentiina ja Venezuela ovat lähes
samalla tasolla. Malesian kouluttautumisprosentti on näitä kahta selvästi heikompi.
Kansainvälisen kilpailukyvyn perusteella Malesialla on selvästi paras kasvupotentiaali.
Argentiina ja Venezuela ovat kaikista kehittyvistä markkinoista heikoimmilla sijoilla
kilpailukykyvertailussa. Edellä esitetyn perusteella Malesia on toiseksi potentiaalisin
kehittyneiden

markkinoiden

haastaja

tulevina

vuosina.

Seuraavaksi

käsitellään

potentiaalisimmiksi arvioitujen kehittyvien markkinoiden, Chilen ja Malesian, talouskasvun
taustatekijöitä sekä tulevaisuuden näkymiä.
5.1

Chilen infrastruktuuri

Chilen ainutlaatuinen maantieteellinen rakenne aiheuttaa haasteita etenkin liikenteen
infrastruktuurille. Maalla on maailmanluokan lentokenttä sekä merisatama infrastruktuuri.
Chile on kehittämässä maanlaajuista auto- sekä rautatieverkostoaan, tarkoituksena parantaa
maan vientiä Argentiinaan sekä Brasiliaan. Chilen hallitus on myös ilmoittanut rakennuttavansa
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uuden sataman palvelemaan maan viidennen alueen Valparaison liiketoimintaa, mikä myös
mahdollistaa entistä laajemman kaupankäynnin Kiinan kanssa. (Business Monitor International
2014a, s. 30)
Vuonna 2010 maan infrastruktuuria pahasti turmelleen maanjäristyksen aiheuttamat tuhot on
saatu korjattua valtion rahoittamien suurten investointipakettien ansiosta. Myös Chilen vahva
kaivostoiminta on jo pitkään ollut mukana mahdollistamassa maan rakennusteollisuuden
nopeaa kasvua. Chilen kaivostoiminnan odotetaan houkuttelevan lisää suuria sijoituksia
teollisuuden sekä infrastruktuurin projekteihin. Haasteena nähdään kuitenkin epäluotettava
sähkön toimitus, joka ei ainakaan lisää sijoittajien mielenkiintoa kaivosalaa kohtaan. Tilanteen
ratkaisemiseksi ovat kaivosalan yritykset ryhtyneet rakentamaan omaa sähköinfrastruktuuriaan.
(Business Monitor International 2014a, s. 30).
Maan käytettävissä olevien uusiutuvan energian resurssien määrä on runsas, mutta Chilen
maantieteelliset heikkoudet ovat hidastaneet energiasektorin kasvua. Vesivoima kattaa
suurimman osan maan energiantuotannosta, aurinkovoiman kasvaessa nopeasti. Ympäristöä
sekä lainsäädäntöä koskevien haasteiden vuoksi energiaprojektit eivät kuitenkaan ole edenneet
halutusti.

Uusiutuvan

aurinkovoimalaitoksia,

energian
joiden

osuutta
avulla

on
on

tarkoitus
tarkoitus

lisätä
kyetä

rakentamalla

uusia

kasvattamaan

maan

sähköntuotantokapasiteettia, jotta maa pystyy vastaamaan jatkuvasti kasvavaan kysyntään.
(Business Monitor International 2014e, s. 16; Business Monitor International 2014a, s. 38)
5.2

Chilen poliittinen vakaus

Chile on Business Monitor Internationalin tilastojen mukaan (2014a, s. 7) yksi Latinalaisen
Amerikan

poliittisesti

vakaimmista

valtioista.

Maan

parlamentti

muodostuu

120

kansanedustajan eduskunnasta, maan päätösvallan ollessa maan presidentillä Michelle
Bacheletilla. Chilen poliittiset vahvuudet muodostuvat minimaalisesta terrorismin uhasta,
vakavien rikosten suhteellisesta vähyydestä sekä vakaasta demokratiasta. Vakaasta
demokratiasta huolimatta, maan ainoa poliittinen heikkous on poliittisten rakenteiden vahva
epätasapaino mikä hidastaa maan talouskasvua. (Business Monitor International 2014a, s. 8)
Maan poliittisena mahdollisuutena nähdään jatkuvasti vahvistunut demokratia, sillä vaaleja
järjestetään viiden vuoden välein, eikä maassa ole enää äänestyspakkoa. Chilen suurimmat
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poliittiset uhkatekijät ovat valtavien tuloerojen uhrit, joiden protestointi on laskenut maan
hallituksen suosiota sekä lisännyt pelkoa väkivaltaisista yhteenotoista. (Business Monitor
International 2014a, s. 7)
5.3

Chilen taloudellinen tilanne ja liiketoimintaympäristö

Viimeisen vuosikymmenen aikana Kiina on syrjäyttänyt Yhdysvallat Chilen merkittävimpänä
vientikumppanina. Kiinan osuus Chilen viennistä vuonna 2012 kattoi 23,9 % maan
kokonaisviennistä. Seuraavaksi suurimmat vientikumppanit olivat Japani 12,2 % sekä
Yhdysvallat 10,6 %. Chilen merkittävimmät vientituotteet ovat kaivosteollisuuden tuotteet 64
% osuudella maan kokonaisviennistä. Muita tärkeitä vientituotteita Chilelle ovat teollisuuden
hyödykkeet 28 % osuudella. (Global Insight 2014, s. 16)
Chilen talous on pitkään ollut riippuvainen kuparin viennistä, sillä se kattaa noin 20 % valtion
BKT:sta sekä 60 % kokonaisviennistä. Kuparin viennillä on ollut vahva positiivinen vaikutus
valtion talouskasvuun. Merkittävin chileläisen kuparin ostaja on Kiina, minkä vuoksi Kiinan
taloudessa tapahtuvilla muutoksilla on suuri vaikutus Chilen talouskasvuun. (Economist 2013)
Kuvassa seitsemän on esitetty Chilen BKT:n kehitys vuosina 2008–2012. Kuvasta havaitaan
vuonna 2009 tapahtunut hetkellinen talouskasvun hidastuminen, jonka jälkeen maan BKT on
jälleen jatkanut vahvaa kasvua.

BKT:n kehitys vuosina 2008-2012
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Kuva 7. Chilen BKT:n kehitys (mukaillen The World Bank 2014a)
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Chile on myös hyvin riippuvainen ulkomailta tuodusta öljystä sekä kaasusta, minkä vuoksi
hintojen rajut nousut sekä toimituskatkot ovat suuri uhka maan taloudelle. Poliittiset ongelmat
kaasua myyvissä valtioissa, kuten Boliviassa ja Argentiinassa, voivat aiheuttaa katkoja Chilen
öljyn tuontiin. Parantaakseen energiaomavaraisuutta, Chilen tulee pyrkiä hyödyntämään
Magallanesin alueen liuskeöljy ja –kaasuvarantoja. (Business Monitor International 2014a, s.
41)
Chilen hallinto arvostaa maahan houkuteltavat ulkomaiset sijoitukset erityisen korkealle.
Yhdessä

korkealuokkaisen

kaupankäyntijärjestelmän

infrastruktuurin

kanssa,

säilyy

Chilen

sekä
vahva

avoimen
maine

ulkomaisen

suosittuna

suorien

ulkomaaninvestointien kohteena. Chilen avoin ja vakaa lainsäädäntö etenkin ulkomaisten
investointien

kohdalla

on

myös

merkittävä

tekijä

maan

liiketoimintaympäristön

houkuttelevuuteen. Vuosituhannen alussa Chilen uudisti rikosoikeudellista järjestelmäänsä
ankarampaan suuntaan. (Business Monitor International 2014a, s. 28)
Kuvassa kahdeksan on esitetty Chilen FDI:n kehitys vuosina 2008–2012. Kuvasta voidaan
havaita jyrkkä nousu vuodesta 2010 lähtien, jolloin maan infrastruktuuriin tehtiin suuria
panostuksia sekä sijoituksia. Infrastruktuurin panostuksista on kerrottu tarkemmin kappaleessa
5.1.
Suorien ulkomaisten investointien kehitys vuosina 2008-2012
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Kuva 8. Chileen suuntautuvien ulkomaisten investointien määrä (mukaillen The World Bank 2014b)
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Yksityiset omistukset ovat Chilessä hyvin turvattuja ja pakkolunastukset ovat harvinaisia.
Sopimukset ovat talletettuina ja oikeushallinto on avoin sekä tehokas. Ulkomaisille sijoittajille
on olemassa rajoituksia ainoastaan rannikolla tapahtuvaan kaupankäyntiin, lentoliikenteeseen
sekä valtamediaan liittyvään omistusoikeuteen. Chilessä tekijänoikeudet ovat heikommin
suojattuja kuin fyysiset omistusoikeudet. Piratismista rangaistaan kevyesti, sillä maan
oikeushallinto ei ole luonut selkeää linjaa tekijänoikeuksien suojelemiseksi. (Business Monitor
International 2014a, s. 28–29)
Vaikka Chilessä tapahtuva korruptio onkin selvästi pienentynyt entisen presidentin Augusto
Pinochetin aikakaudesta, on maassa yhä paljastunut suuria korruptiotapauksia viime vuosien
aikana, etenkin valtion johtamissa laitoksissa. Lahjonta on yleistä koska sitä ei ole laissa
virallisesti kielletty. Vaikka maan hallinto onkin pyrkinyt tehostamaan valvontaansa korruption
estämiseksi, eivät kansalaiset usko päättäjien rehellisyyteen. (Business Monitor International
2014a, s. 29)
5.4

Chilen kansainvälinen kilpailukyky, koulutus ja työvoima

World Economic Forum (2013) on määrittänyt Chilen maailman 34. kilpailukykyisimmäksi
taloudeksi, millä Chile sijoittuu koko Latinalaisen Amerikan kilpailukykyisimmäksi valtioksi.
Chilen vahvuuksiin kuuluvat maan vahva instituutiorakenne, vähäinen korruptio, tehokas
hallitus sekä makrotaloudellinen ympäristö. Chilen suurin heikkous on sen heikko
koulutusjärjestelmä, sillä se ei tuota riittävän ammattitaitoista työvoimaa teollisuuden ja
liiketoiminnan tarpeisiin. Tästä syystä Chilen innovatiivisuus on kansainvälisesti heikolla
tasolla ja Chilen kehittyminen innovaatioperusteiseksi taloudeksi on hidasta. (World Economic
Forum 2013, s. 37) Chilen heikon koulujärjestelmän kehittämiseksi on presidentti Bachelet
ehdottanut korkeampaa yleisveroa, joka mahdollistaisi laadukkaamman sekä ilmaisen
koulutuksen järjestämisen maan väestölle (Business Monitor International 2014e, s. 8).
Chilen työvoiman määrä kasvoi 1,8 % vuonna 2012, ollen yhteensä 8,3 miljoonaa henkilöä.
Vuonna 2012 Chilen työttömyysprosentti oli 6,4 % ja luku on pienentynyt merkittävästi viime
vuosina. Chileläisten osallistuminen työelämään on kansainvälisesti vertailtuna hyvin heikkoa,
erityisen huono tilanne on naisten osalta joista vain 48 % on mukana työelämässä. Valtio pyrkii
korjaamaan tilannetta uusilla säädöksillä, jotka kannustavat naisia liittymään työelämään
joustavan työajan puitteissa. Chilen tulee kyetä kohottamaan naisten osallistumisprosenttia
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keskimääräistä suuremmaksi, jotta maan talous pystyy jatkamaan kasvuaan. (Global Insight
2014, s. 6–7)
5.5

Chilen tulevaisuus

Chilen nykyinen talouskasvu on perua vahvasta kaivostoiminnasta, sillä kuten kappaleessa 5.1
todettiin, on Chile maailman johtavia kuparin tuottajia. Maa on kuitenkin nykyisellään liian
riippuvainen Kiinan ostokäyttäytymisestä, eikä maa voi täten nojata yksinomaan
kaivosteollisuuteen. Kun Kiinan talouskasvu hidastuu, vähenee raaka-aineiden ostotarve ja
samalla laskevat radikaalisti myös kuparin sekä muiden raaka-aineiden markkinahinnat. Chilen
tuleekin pyrkiä panostamaan entistä enemmän koulutukseen, jonka myötä saadaan uusia
yrityksiä

sekä

osaajia

maahan,

jonka

myötä

pystytään

korjaamaan

mahdollista

kuparintuotannon hiipumisesta johtuvaa vajetta maan taloudelle. Myös kansan osallistumista
työelämään tulee pystyä korottamaan, sillä noustakseen innovaatioperusteiseksi valtioksi tulee
Chilen pystyä maksimaalisesti hyödyntämään työkykyinen väestö.
Chilen tulee pyrkiä parantamaan omavaraisuuttaan sekä laajentamaan toimittajavalikoimaa
energiasektorilla, mikäli maa haluaa jatkaa kiivasta kasvuaan. Magallanesin alueen
liuskekaasuesiintymien talteenotto olisi erityisen tärkeää, jotta nykyiset kaasuntuojat Bolivia
sekä Argentiina eivät pysty kiristämään maata suurilla hintojen korotuksilla. Oma ongelmansa
on liuskekaasun talteenoton aiheuttamat maaperän saastumiset, mikä voi viranomaisten taholta
estää esiintymien perusteellisen hyödyntämisen. Infrastruktuuriin tehdyt investoinnit
mahdollistavat esimerkiksi laajemman LNG:n tuonnin, jolla voidaan ehkäistä mahdollisten
toimituskatkojen aiheuttamia puutetilanteita. Chilen pyrkimykset hyödyntää maan runsaita
resursseja uusiutuvan energian saralla vähentäisivät maan kaasutarvetta sekä kasvattaisivat
maan sähköntuotantokapasiteettia.
Chilen poliittinen vakaus on korkealla tasolla, eikä täten ole hidastava tekijä maan
talouskasvulle. Ainoita uhkatekijöitä olivat kapinahenkiset tuloerojen uhrit sekä poliittisten
rakenteiden

vahva epätasapaino, joiden

merkitystä

ei

kuitenkaan

tule väheksyä.

Kaivostoiminnan hiipuessa tulee Chilellä olla valmis suunnitelma, kuinka irtisanottujen
kaivostyöntekijöiden työelämästä syrjäytyminen voidaan estää uudelleen sijoittamisella sekä
kouluttamisella. Toisaalta, jos kaivostoiminta pysyy nykyisellä tasolla tai jopa kasvaa
väliaikaisesti, ei maan hallinnon tule sokaistua tilanteesta vaan tiedostaa vaaniva ongelma.
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Taulukossa kuusi on esitetty Chilen kasvuennusteita vuoteen 2022 asti muun muassa BKT:n
sekä asukasluvun osalta
Taulukko 6. Chilen kasvuennusteet (Business Monitor International 2014a, s. 2)

2013

2014

2015

2017

2019

2022

BKT/US$

15 895

15 536

16 653

20 411

23 756

29 806

Asukasluku,

17,6

17,8

17,9

18,2

18,5

18,9

Vienti, US$ mrd

93,5

97,4

102,9

122,5

148,7

198,8

Tuonti, US$ mrd

94,9

98,8

104,4

121,7

146,1

191,0

BKT:n kasvu-%

4,3

4,2

4,1

4,7

4,4

4,2

539,00

535,00

500,00

485,00

460,50

6,2

6,5

6,3

6,9

6,5

miljoonaa

Valuutan kurssi, 495,34
CLP/US$
Työttömyys-%

6,4

On kuitenkin hyvä huomioida, että taulukko kuusi perustuu optimitilanteeseen, eikä täten ole
todellisuudessa realistinen. Taulukkoon seitsemän onkin koottu yhteenvetona Chilen
talouskasvun tekijöitä sekä tulevaisuuden näkymiä SWOT–taulukkoon.
Taulukko 7. SWOT–analyysi Chilen mahdollisuuksista kehittyä

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

- Yksi maailman suurimmista

- Kaivosteollisuuden liiallinen riippuvuus

kuparintuottajista.

Kiinasta.

- Vakaa poliittinen ympäristö.

- Naisten sekä opiskelijoiden alhainen

- Sijoittajaystävällinen lainsäädäntö.

osallistuminen työelämään.

- Runsaat uusiutuvan energian resurssit.

- Nykyinen koulujärjestelmä ei ole riittävän
tehokas

tuottamaan

kyvykkäitä

osaajia

työelämään.
- Haastava maantieteellinen rakenne.
MAHDOLLISUUDET

UHKATEKIJÄT

- Uusiutuvan energian resurssien

-

hyödyntäminen.

pyytämään yhä suurempia hintoja.

Kaasua

toimittavat

valtiot

pystyvät

38

- Infrastruktuurin kehittymisen myötä

- Teollisuuden sähköntarve on suurempi kuin

avautuu uusia vientimahdollisuuksia.

mitä sähköä pystytään tuottamaan, mikä

- Uusien energiatuotantomuotojen myötä puolestaan karkottaa sijoittajia.
saadaan nostettua sähköntuotantokapasiteetti - Kaivostoiminnan hiipuessa työttömyys
vastaamaan kysyntää.

kasvaa sekä syntyy yleistä kapinahenkeä.

- Liuskekaasuesiintymien hyödyntäminen - Kiinan talouskasvu pysähtyy ja kuparin
vähentäisi

riippuvuutta

Boliviasta

sekä markkinahinta romahtaa.

Argentiinasta.

Olemassa olevien tietojen perusteella voidaan todeta, että mikäli Chile ei pysty kehittämään
korvaavaa teollisuutta kaivostoiminnan hiipumisen varalle, tulee maan talouskasvu kääntymään
jyrkkään laskusuhdanteeseen, jolloin lopullinen nousu kehittyneeksi valtioksi jää tekemättä.
Kuitenkin kaiken sujuessa suunnitellusti on Chilen nouseminen kehittyvästä valtiosta
kehittyneeksi täysin mahdollista.
5.6

Malesian infrastruktuuri

Malesian infrastruktuuria on kehitetty pitkäjänteisesti ja se on hyvin kehittynyt vertailtaessa sitä
muihin kehittyviin maihin Aasiassa. Malesian kehittyneet kulkuyhteydet maanteillä luovat
perustan teollisuuden toiminnalle laajalla alueella. Malesian ja sen lähivaltioiden kesken on
käynnissä rautatieprojekti, jonka avulla rautatieverkostoa laajennetaan kattamaan yhä
suurempaa markkina-aluetta Kaakkois–Aasiassa ja joka ulottuu aina Kiinaan asti. Meriliikenne
ja satamat ovat aina olleet Malesian ulkomaankaupan kannalta merkittävässä asemassa ja tällä
hetkellä yli 90 % maan tuonnista ja viennistä tapahtuu meriteitse. Satamaoperointia on
tehostettu varustamalla maan tärkeimmät satamat nykyaikaisilla lastinkäsittelylaitteilla.
Satamien lisäksi valtion keskeinen sijainti Aasiassa mahdollistaa lentokenttien tehokkaan
hyödyntämisen ulkomaankaupassa. (MIDA 2014)
Valtio on panostanut infrastruktuurin kehittämiseen muun muassa parantamalla maanteitä,
sähkön- ja vedenjakelua sekä kommunikaatioyhteyksiä. Tämän lisäksi yksityiset toimijat ovat
aktiivisesti mukana kehittämässä teollisuudelle suotuista toimintaympäristöä. Teollisuutta
tukemassa

on

kattava

tietoliikennetekniikkaverkko,

joka

hyödyntää

nykyaikaisia

tiedonsiirtomenetelmiä, kuten valokuitua ja satelliitteja. (MIDA 2014) Energiantuotannon
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osalta Malesian tärkeimmät energialähteet ovat öljy, maakaasu, biomassa sekä aurinkovoima
(Energy Commission of Malaysia 2014).
5.7

Malesian poliittinen vakaus

Kehittyvien markkinoiden vertailussa Malesia on poliittisesti vakain valtio (Business Monitor
International 2014). Malesia on kuningaskunta, jolla on vahva demokraattinen järjestelmä
(Parliament of Malaysia a 2014) Suurimmat poliittista vakautta uhkaavat tekijät liittyvät
puolueiden väliseen kilpailuasetelmaan. On kuitenkin selvää, että myös muut tekijät, kuten
esimerkiksi öljyvarojen ehtyminen, voivat horjuttaa maan poliittista vakautta. (Business
Monitor International 2014b, s. 9)
Malesian väestö koostuu monista etnisistä ryhmistä. Alkuperäisten malesialaisten lisäksi
maassa asuu paljon kiinalais- ja intialaislähtöisiä kansalaisia, jotka muodostavat taloudellisesti
hyvin toimeentulevan vähemmistön. Erityisesti tulojen epätasainen jakautuminen vaikuttaa
maan sisäiseen tilanteeseen ja lisää jännitteitä. Vaurauden epätasaista jakoa eri etnisten ryhmien
välillä kuvaa se, että alkuperäiset malesialaiset muodostavat 60 % koko maan väestöstä, mutta
heillä on hallussaan vain noin 19 % maan koko varallisuudesta. Kiinalaisvähemmistö on ollut
pitkään huomion kohteena Malesian sisäpolitiikassa ja heitä pidetään edelleen riskinä maan
poliittiselle vakaudelle. Vähemmistöt kokevat epätasa-arvoista kohtelua muun muassa
koulutuspaikkojen ja –stipendien jaossa, mikä siirtää vähemmistöjen ja enemmistön välillä
vallitsevia jännitteitä seuraavalle sukupolvelle. (Business Monitor International 2014b, s. 9–10)
Malesian valtionjohto on tehnyt aloitteen läpinäkyvyyden lisäämiseksi julkisissa hankinnoissa
ja sopimuksissa. Samalla valtion omistamien tytäryhtiöiden määrää ja hintakontrollia on
talouden eri sektoreilla vähennetty. Tästä huolimatta Malesian valtiolla on hallussaan
merkittävä omistusosuus tärkeillä taloussektoreilla, kuten pankeissa ja öljyalalla. (AMB 2013,
s. 1–3)
5.8

Malesian taloudellinen tilanne ja liiketoimintaympäristö

Malesia panostaa vahvasti kansainvälisen kaupankäynnin lisäämiseen ja valtio on
kansainvälisen kauppajärjestön WTO:n jäsen. WTO–jäsenyyden lisäksi Malesialla on
aktiivinen rooli myös muissa vapaata kauppaa edesauttavissa järjestöissä. Malesian tärkeimmät
kansainväliset kauppakumppanit ovat Yhdysvallat, Singapore, Japani ja Kiina. (Australian

40

Government) Kiinan liityttyä WTO:hon, sen merkitys Malesian kumppanina kansainvälisessä
kaupassa

on

kasvanut

(FinPro

2010).

Malesian

tärkeimpiä

vientituotteita

ovat

elektroniikkatuotteet, palmuöljy, nesteytetty maakaasu, öljyjalosteet ja erilaiset kemikaalit
(Malaysia External Trade Development Corporation 2014a). Tuonnin osalta suurin arvo on
elektronisilla tuotteilla, öljyjalosteet, kemikaalit, koneet ja laitteet sekä kulkuneuvot. (Malaysia
External Trade Development Corporation 2014b). Kuten kuvasta yhdeksän käy ilmi, Malesian
BKT on kehittynyt viime vuosina tasaisesti ja tämä edesauttaa valtion kehittymistä
kehittyneeksi markkinaksi.

BKT:n kehitys vuosina 2008-2012
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Kuva 9. Malesian BKT:n kehitys (mukaillen The World Bank 2014a)

Malesia on kehittynyt raaka-aineiden tuottajasta monia teollisuuden aloja hyödyntäväksi
taloudeksi. Malesian talous perustuu hyvin vahvasti vientituotteiden varaan, sillä esimerkiksi
vuonna 2011 noin 35 % valtion tuloista perustui öljyn ja kaasun vientiin. (Central Intelligence
Agency 2014) Teollisuuden osuus Malesian koko viennistä on noin 80 %. Öljyntuotanto on
vähentynyt viime vuosina. Malesian valtio omistaa kokonaan maan kansallisen öljy-yhtiön
Petronasin, jonka avulla se hallitsee maan öljyvaroja ja estää ulkomaisia öljy-yhtiöitä
toimimasta itsenäisesti Malesian alueella. Malesian maakaasutuotanto on kasvanut tasaisesti
viime vuosina. Valtio on merkittävä nesteytetyn maakaasun viejämaa. (FinPro 2010, s. 22–24)
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Teollisuuspuistot ja vapaatuotantoalueet luovat kattavan teollisuusverkoston Malesiassa.
Vapaatuotantoalueet parantavat vientiyritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Malesia on parantanut teknologiaintensiivisten alojen toimintamahdollisuuksia panostamalla
T&K–toimintojen keskittämiseen teknologiapuistoihin. (MIDA 2014) Samalla yritystoiminnan
harjoittamisen edellytykset ovat kehittyneet viime vuosina runsaasti. Erityisesti ulkomaiset
teollisuusyritykset ovat tervetulleita maahan. Lisätäkseen Malesian houkuttelevuutta
ulkomaisten sijoitusten kohteena, valtio on luonut lukuisia kannustimia ulkomaisille yrityksille.
Ulkomaisia investointeja jarruttaa Malesian hallinnon pyrkimys jakaa vaurautta tasaisemmin
koko kansalle, etenkin alkuperäisille malesialaisille. Tästä syystä ulkomaalaisten yritysten on
vaikea saada kannattavia projekteja ja sopimuksia valtion hankkeissa. (Business Monitor
International 2014b, s. 28)
Suorat ulkomaiset investoinnit ovat Malesian talouskasvulle erittäin tärkeitä, sillä niiden avulla
maan talous saa tarvitsemaansa lisävauhtia. Ollakseen houkutteleva sijoituskohde, Malesian
tulee pyrkiä parantamaan väestönsä inhimillistä pääomaa, kehittää talousjärjestelmää sekä
parantaa maan infrastruktuuria. (Tanggapan, Geetha, Mohidin ja Vincent 2011, s. 24 ja 29)
Malesiaan suuntautuvien suorien ulkomaisten investointien määrän kehitys on nähtävissä
kuvassa kymmenen.
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Suorien ulkomaisten investointien kehitys vuosina 2008-2012
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Kuva 10. Malesiaan suuntautuvien ulkomaisten investointien määrä (mukaillen The World Bank 2014b)

Valtio kehittää taloudellista toimintajärjestelmää, joka olisi mahdollisimman houkutteleva
ulkomaisten investointien kannalta. Näille investoinneille on olemassa monia kannustimia,
kuten verohelpotuksia, eri teollisuuden aloilla, mutta erityisesti vientiin tähtäävän korkean
teknologian teollisuudessa panostukset ovat omaa luokkaansa. Malesia on muuttanut
lainsäädäntöään sallimaan täydellisen ulkomaisen omistuksen tuotantosektorin yrityksissä.
Tällä muutoksella valtio pyrkii lisäämään sijoitusrahavirtaa maan rajojen ulkopuolelta. Näistä
huojennuksista huolimatta Malesian hallinto haluaa pitää maalle tärkeät teollisuuden ja kaupan
sektorit omissa käsissään. Näin ollen talous- ja rakennussektoreilla sekä öljy- ja
kaasuteollisuudessa ulkomaista omistusta on rajoitettu. (Business Monitor International 2014b,
s. 33)
Malesian oikeuslaitos on vähitellen siirtynyt objektiiviseen asemaan, eikä politiikka ohjaa
oikeuden päätöksiä niin vahvasti kuin aiemmin. Täysin puolueettomana maan oikeuslaitosta ei
kuitenkaan voi pitää. Samalla lainsäädännön ja käytännön päätösten läpinäkyvyyttä on
parannettu, joka madaltaa kynnystä liiketoiminnan harjoittamiseen Malesiassa. Oikeustoimet
kansainvälisiä yrityksiä kohtaan ovat harvinaisia ja käsiteltävät tapaukset tuomioistuin hoitaa
asiallisesti. (Business Monitor International 2014b, s. 28–29) Omistusoikeudet Malesiassa on
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hyvin suojattu lainsäädännön avulla. Niin ulkomaalaiset yksityishenkilöt kuin yrityksetkin ovat
oikeutettuja hankkimaan mitä tahansa omaisuutta Malesiasta, mutta hankinta tulee hyväksyttää
Malesian viranomaisilla. Tekijänoikeuksien suoja ei ole Malesiassa hyvällä kansainvälisellä
tasolla, vaikka maa kuuluukin kansainväliseen tekijänoikeus järjestöön. Lainsäädäntöä
kehitetään jatkuvasti siihen suuntaan, että tekijänoikeuksia ei loukata ilman seuraamuksia.
(Business Monitor International 2014b, s. 29)
Liiketoiminnan harjoittaminen Malesiassa kytkeytyy hyvin vahvasti politiikkaan ja vaikka
valtio on vähentänyt omistusosuuttaan liiketoiminnoissa, on korruptio edelleen suuri
huolenaihe Malesian liike-elämässä. Valtion toimenpiteet korruption vähentämiseksi ovat
merkittäviä, mutta tuloksia näistä toimista on vaikea havaita. Kansainvälisten yritysten
toiminnan kannalta yksi suurimmista riskeistä on työviisumien saaminen ulkomailta tuleville
työntekijöille. (Business Monitor International 2014b, s. 28–30)
5.9

Malesian kansainvälinen kilpailukyky, koulutus ja työvoima

World Economic Forum (2013) on määrittänyt Malesian maailman 34. kilpailukykyisimmäksi
taloudeksi, millä Malesia sijoittuu ASEAN maiden toisiksi kilpailukykyisimmäksi valtioksi.
Valtion

vahvuuksiin

kuuluvat

sen

tehokkaat

sekä

kilpailukykyiset

hyödyke-

ja

palvelumarkkinat, pitkälle kehittyneet ja terveet talousmarkkinat sekä liiketoimintaystävällinen
institutionaalinen rakenne. Merkillepantavaa on myös Malesiassa vallitsevan korruption
vähäisyys sekä infrastruktuurin kehittyneisyys, kun ottaa huomioon kuinka suuria ongelmia ne
ovat muille Aasian valtioille. Ainoat merkittävät kilpailukyvyn heikkoudet ovat maan
hallituksen budjettivaje, joka oli vuonna 2012 4,3 % Malesian BKT:sta, naisten alhainen
osallistuminen työelämään sekä verrattain alhainen teknologinen valmius. (World Economic
Forum 2013, s. 31–34)
Malesiassa työikäistä väestöä on hieman yli 20 miljoonaa, joista varsinaisesti käytettävissä
olevaksi työvoimaksi lasketaan 13,1 miljoonaa henkilöä. Suurin osa työikäisistä, joita ei lasketa
käytettävissä olevaksi työvoimaksi, opiskelee tai pitää huolta kodista. Työttömyysprosentti on
hyvin alhainen, vain 3,0 %. Suurin työssäkäyvä ikäluokka on 25–34 –vuotiaat. Malesiassa
käytettävissä olevan työvoiman määrä on lisääntymässä ikäluokkien kasvun myötä.
(Department of Statistics Malaysia 2013, s. 2, 15 ja 19)
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Elinkeinorakenne Malesiassa on hyvin palvelukeskeinen, sillä yli puolet maan työvoimasta
toimii palvelusektorilla, kun taas teollisuuden palveluksessa on hieman yli kolmannes
työvoimasta ja alkutuotannossa noin 13 %. Malesian nopeasti kehittyvä ja kasvava talous vaatii
paljon osaavaa työvoimaa, josta maassa on tällä hetkellä pulaa. Tuotannon painopisteen
siirtyessä korkean arvon tuotteisiin ja edistyksellisempiin prosesseihin, tulee työvoimapula
jatkumaan vielä pitkään. Malesian koulutusjärjestelmä on toimiva ensimmäisellä asteella, mutta
toisella ja kolmannella asteella koulutuksen taso on kansainvälisesti mitattuna matala.
Parantaakseen malesialaisten osaamista ovat ulkomaalaiset yritykset velvoitettuja järjestämään
koulutusohjelmia heidän malesialaisille työntekijöilleen. (Business Monitor International
2014b, s. 31–32)
5.10 Malesian tulevaisuus
Valtionjohdon vahva tahto viedä Malesiaa kohti kehittyneitä markkinoita on valtion tulevan
kehityksen kannalta tärkeässä asemassa. Valtion toimenpiteillä on mahdollista parantaa maassa
toimivien yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, joka johtaa korkeampaan
työllisyyteen ja tulotason nousuun. Malesian valtio on tähän mennessä luonut toimivan
infrastruktuurin teollisuuden ja muun liike-elämän tarpeisiin. Tämä edesauttaa maassa toimivia
yrityksiä toimimaan tehokkaasti ja samalla toimiva infrastruktuuri houkuttelee kansainvälisiä
yrityksiä maahan. Energiavarojen osalta on todettava, että Malesian öljyvarat ovat loppumassa
ja tämä aiheuttaa suuren haasteen löytää korvaavia energialähteitä. Energiapoliittiset ratkaisut
luovat uhkaa maan poliittiselle vakaudelle.

Suorien ulkomaisten investointien saamiseksi Malesiassa on tehty paljon töitä infrastruktuurin
kehittämisestä lainsäädännön muokkaamiseen. Viime vuosina runsaasti lisääntyneet suorat
ulkomaiset investoinnit tulevat jatkossa jatkamaan kasvua, sillä Malesiasta on kehittymässä
aina vain houkuttelevampi sijoituskohde. Uhkana positiiviselle kehitykselle on jo tietyillä
aloilla havaittu kotimaisten yritysten suosiminen projektikilpailutuksissa.
Malesian suuri heikkous muihin kehittyviin markkinoihin verrattuna on väestön suhteellisen
alhainen koulutustaso. Ongelma on havaittu ja tilannetta on lähdetty korjaamaan, mutta tuloksia
koulutuksen laadun kehittämisestä valtio tulee saamaan vasta vuosien päästä. Ennen tätä
Malesia tulee turvautumaan ulkomaiseen osaamiseen työvoimapulan lieventämiseksi.
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Taulukossa kahdeksan on eritelty Malesian kasvuun vaikuttavat tekijät SWOT–analyysin
avulla.
Taulukko 8. SWOT–analyysi Malesian mahdollisuuksista kehittyä

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

- Valtion tahto saavuttaa kehittyneen

- Koulutetun työvoiman puute.

markkinan asema.

- Riippuvuus muista Aasian kasvavista

- Vakaa poliittinen tilanne.

talouksista.

- Panostukset liiketoimintaympäristön

- Valtion tulojen merkittävä riippuvuus

kehittämiseen.

öljyntuotannosta.

- Korkea työllisyysaste.

- Naisten heikko asema työmarkkinoilla.

- Monipuolinen teollisuus.
MAHDOLLISUUDET

UHKATEKIJÄT

- Uusien teknologioiden hyödyntäminen.

- Etnisten ryhmien väliset kiistat.

- Talouden kehittäminen suorien

- Taloudellisen vaurauden epätasainen

ulkomaisten investointien avulla.

jakautuminen.

- Viennin kasvattaminen.

- Öljyvarojen ehtyminen.

- Monipuoliset luonnonvarat.

Business Monitor Internationalin vuonna 2014 tekemiä ennusteita Malesian kehityksen
suunnasta on listattu taulukossa yhdeksän. Ennusteen mukaan valtion BKT tulee kasvamaan
tasaisesti seuraavien vuosien aikana. Samoin Malesian markkinoiden koko asukaslukuna
ilmaistuna tulee kasvamaan runsaasti. Kansainvälisen kaupankäynnin odotetaan lisääntyvän,
joka osaltaan vahvistaa talouskasvua.
Taulukko 9. Malesian kasvuennusteet (Business Monitor International 2014c, s. 2)

2013

2014

2015

2017

2019

2022

BKT/US$

10 053

11 328

12 610

14 349

15 978

17 683

Asukasluku,

29,6

30,2

30,7

31,6

32,4

33,7

Vienti, US$ mrd

297,6

296,7

316,1

355,6

398,4

472,3

Tuonti, US$ mrd

247,3

268,2

288,5

327,4

368,9

441,0

BKT:n kasvu-%

4,6

4,4

4,2

4,1

4,0

3,9

miljoonaa

46

Valuutan kurssi, 3,17

3,15

2,97

2,88

2,84

2,81

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

CLP/US$
Työttömyys-%

3,2

Kokonaisuutena Malesian tulevaisuus näyttää hyvältä. Valtion kehityssuunta on oikea ja
talouskasvuennusteet ovat positiivisia. Panostamalla kehityksen jatkumiseen Malesialla on
kaikki mahdollisuudet päästä kehittyneen markkinan asemaan seuraavan kymmenen vuoden
aikana.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä työssä on pyritty löytämään oleellisimpia talouskasvuun vaikuttavia tekijöitä, joiden
avulla kehittyviä markkinoita voidaan vertailla. Tehdyssä tutkimuksessa on eri tietolähteitä
hyväksi käyttäen havaittu talouskasvuun vaikuttavan lukuisa määrä eri tekijöitä. Tärkeimpinä
tekijöinä talouskasvulle voidaan pitää bruttokansantuotetta, suoria ulkomaisia investointeja,
kansainvälistä kilpailukykyä, poliittista vakautta, koulutustasoa, infrastruktuurin tasoa,
elinkeinorakennetta sekä kansainvälisen kaupankäynnin määrää. Näiden tekijöiden välille on
tärkeää saada hyvä tasapaino, jolloin markkinan kasvu on tasaista ja kehitys kokonaisvaltaista.
On kuitenkin todettava, että talouskasvu on hyvin markkinakohtaista ja eri tekijöiden painotus
voi olla hyvinkin erilaista eri markkinoilla.
Käytetyt mittarit: bruttokansantuotteen kehitys, markkinan vastaanottamat suorat ulkomaan
investoinnit, kansainvälinen kilpailukyky, markkina-alueen poliittinen vakaus ja koulutustaso
osoittavat, että kehittyviksi markkinoiksi luokiteltavien valtioiden välillä on suuria vaihteluja
talouskasvuun vaikuttavissa tekijöissä. Valittujen mittareiden avulla tehty vertailu osoittaa
Chilen ja Malesian olevan tulevaisuudessa potentiaalisimmat haastajat kehittyneille
markkinoille. Valtioiden nousu todellisiksi haastajiksi edellyttää toimia talouskasvun
vahvistamiseksi, sillä kumpikaan valtio ei vielä nykyisellä toimintamallilla kykene uskottavasti
kilpailemaan kehittyneiden markkinoiden kanssa.
Chilen sijoittajaystävällinen lainsäädäntö, vakaa poliittinen ympäristö, nopeasti kehittyvä
infrastruktuuri sekä vahva kaivosteollisuus ovat merkittäviä tekijöitä maan nopealle
talouskasvulle. Chilen suurimmat puutteet kehittyneeksi markkinaksi pyrkimisessä ovat:
heikko koulujärjestelmä, liiallinen riippuvuus Kiinan talouskasvusta sekä naisten ja
opiskelijoiden matala osallistumisprosentti työelämään. Jotta Chile kykenee paikkaamaan
nykyiset puutteensa, tulee valtion hyödyntää runsaita uusiutuvan energian resurssejaan sekä
pyrkiä löytämään korvaavia teollisuuden muotoja kaivosteollisuuden mahdollisen hiipumisen
varalle.

Myös

parantuneen

infrastruktuurin

myötä

syntyneet

uudet

tuonti-

sekä

vientimahdollisuudet tulee kyetä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Merkittävimmät
tulevaisuuden haasteet Chilen talouskasvulle ovat Kiinan talouskasvun pysähtyminen ja
samalla kuparin hinnan romahtaminen, tuloerojen aiheuttamat kapinat sekä uusien kaasun
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toimittajien löytäminen jotta Chile kykenisi välttämään nykyisten kaasun toimittajien
hintakiristyksen.
Malesian osalta valtiojohdon tahto saavuttaa kehitystä, poliittisesti vakaa tilanne,
liiketoimintaympäristön kehittyneisyys sekä monipuolinen teollisuus ovat asioita, jotka
johtavat valtion kehitystä oikeaan suuntaan. Malesian kannalta tärkeimmät kehityskohteet
matkalla

kehittyneeksi

markkinaksi

ovat:

valtion

koulutustason

parantaminen,

korkeakoulutetun työvoiman lisääminen, kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen sekä
valtiontalouden riippumattomuuden lisääminen yksittäisistä toimialoista. Kehitystä ja kasvua
tavoittelevana valtiona Malesian tulee hyödyntää uusia teknologioita teollisuudessa, kasvattaa
vientiä, käyttää luonnonvaroja tehokkaasti sekä houkutella lisää ulkomaisia investointeja
maahan. Suurimpina haasteina Malesialla on ehkäistä etnisten ryhmien väliset kiistat, tasoittaa
tuloeroja sekä löytää korvaavia tulonlähteitä valtiolle öljyvarojen ehtyessä.
Kehittyvien maiden laajemmassa tarkastelussa käy ilmi, että Chilen ja Malesian lisäksi
Argentiinalla on hyvät mahdollisuudet nousta kehittyneeksi markkinaksi tulevaisuudessa.
Nousua puoltavia tekijöitä ovat verrattain korkea BKT sekä ulkomaisten investointien määrän
positiivinen kehitys viime vuosina. Mahdollisina esteinä Argentiinan kehittymiselle ovat
poliittisesti epävakaa tilanne sekä heikko kansainvälinen kilpailukyky. Näin ollen BRIC–ja
MINT–valtioiden kovimmat haastajat löytyvät MAC–valtioista, joihin kuuluvat Malesia,
Argentiina ja Chile.
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Liite 1. Pitkäaikaisen poliittisen arvioinnin taustakriteerit (Business Monitor International)

Kriteeri

Tutkimuskysymys

Demokratia

Onko maassa toimiva demokratia?
Ovatko vaalit vapaat ja rehelliset?

Instituutiot

Onko maassa itsenäistä oikeuslaitosta?
Onko hallituksen päätösvalta jakautunut
tasaisesti?
Onko puolueen ja valtiovallan välillä eroa?
Onko

maassa

vakaa

usean

puolueen

järjestelmä?
Korruptio

Vaikuttaako

raha

poliittisiin

päätöksiin

erityisen paljon?
Ovatko poliitikot rikollisten ohjaamia?
Varakkuuden jakautuminen

Voiko

varakkuuden

jakautuminen

epätasainen

johtaa

poliittiseen

epävakauteen?
Poliittinen jatkuvuus

Onko maan nykyisellä hallituksella sama
poliittinen linja kuin edeltäjillä?

Ulkomaansuhteet

Onko olemassa rajakiistoja tai vakavia
välirikkoja muihin maihin, jotka voivat
johtaa sotaan?

Oikeusjärjestelmän toimivuus

Onko

oikeuslaitos

korruptoitunut?

lahjomaton

vai

Liite 2. Lyhytaikaisen poliittisen arvioinnin taustakriteerit (Business Monitor International)

Kriteeri

Tutkimuskysymys

Konfliktit

Onko terrorismia tai sodan uhkaa?

Levottomuudet

Onko

olemassa

suuren

mittakaavan

levottomuuksia ja kuinka suuri niiden
aiheuttama uhka on maan politiikalle?
Työttömyys

Voiko maan työttömyys johtaa poliittiseen
epävakauteen?

Inflaatio

Voiko

inflaatio

johtaa

poliittiseen

epävakauteen?
Vallan siirtyminen eteenpäin

Missä vaiheessa ollaan maan poliittisessa
kierrossa?
Miten tämä vaikuttaa poliittiseen riskiin?

Mahdollisuus tehdä poliittisia päätöksiä

Onko maan hallituksella vaikeuksia tehdä
lakimuutoksia?

Liite 3. Kilpailukyvyn osa-alueet (World Economic Forum 2013, s. 9)

Maailmanlaajuisen
kilpailukyvyn
mittari (GCI)

Perusvaatimukset
Osa-alue 1. Instituutiot

Osa-alue 2. Infrastruktuuri
Osa-alue 3. Makrotaloudellinen
ympäristö
Osa-alue 4. Terveydenhuolto ja
peruskoulu

Tekijäperusteiset taloudet

Tehokkuuden
voimistaminen

Innovaatio- ja
sivistystekijät

Osa-alue 5. Korkeamman
asteen ja työntekijöiden
koulutus
Osa-alue 6. Kauppatavaran
markkinatehokkuus

Osa-alue 11. Liiketoiminnan
sivistyneisyys
Osa-alue 12. Innovaatiot

Osa-alue 7. Työvoiman
markkinatehokkuus
Osa-alue 8.
Talousmarkkinoiden kehitys
Osa-alue 9. Teknologinen
valmius
Osa-alue 10. Markkinakoko

Tehokkuusperusteiset taloudet

Innovaatioperusteiset taloudet

Liite 4. Kehittyvän markkinan määritelmä (S&P Dow Jones Indices 2013, s. 2)

S&P Dow Jones Indices:n kriteerit maiden luokitteluun
Varhainen kelpoisuus
Kotimaisten markkinoiden kokonaiskapitalisaatio yli 2,5 mrd $
Kotimainen liikevaihto yli 1 mrd $
Markkinoiden kehittymisen suhdeluku yli 5 %
Lisävaatimukset
Kotimaisten markkinoiden kokonaiskapitalisaatio yli 15 mrd $
Maksusuoritusaika T+3 tai parempi
Valtion velkaluokitus BB+ tai parempi
Ei hyperinflaatiotapauksia
Ei merkittäviä rajoituksia ulkomaisille omistajuuksille
Valtion valuutan tulee olla vapaasti vaihdettavissa
Bruttokansantuote
BKT henkilöä kohden yli 15 000 $
√ = Kriteeri tulee täyttää
T+3 = sopimuksentekopäivä + 3 päivää

Kehitysmaa
Vähintään
kaksi
√

Kehittyvä

Kehittynyt

√
√
√

√
√
√

√

√
√
Vähintään √
kaksi
√
√
√
√
√

Liite 5. Eri valtioiden kehitystasot (World Economic Forum 2013, s. 11)

