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Aasian jättiläisten nousu*

Iikka Korhonen
Tutkimuspäällikkö

suomen Pankki

kahden viime vuosikymmenen aikana maail-
mantalouden painopiste on siirtynyt selvästi 
idemmäksi etenkin kiinan nopean talouskas-
vun ansiosta.  Vuonna 2010 kiina nousi maail-
man toiseksi suurimmaksi kansantaloudeksi, ja 
siitä oli tullut maailman suurin vientimaa jo 
vuotta aiemmin. tässä kirjoituksessa käsittelen 
joitakin aasian jättivaltioiden taloudelliseen 
nousuun vaikuttaneita seikkoja sekä pohdin 
sitä, miten kiinan ja mm. intian kasvu muuttaa 
maailmantalouden rakennetta.

1. Palaammeko normaaliin?

mikäli uskomme maddisonin (2010) keräämiin 
historiallisiin aikasarjoihin eri maiden brutto-
kansantuotteista, kiinan ja muiden aasian mai-
den taloudellinen nousu merkitsee itse asiassa 
palaamista ennen 1800-luvun alkua vallinnee-
seen tilanteeseen. maddisonin arvioiden mu-
kaan aasian osuus maailmantaloudesta oli sel-
västi yli puolet ainakin 1700 vuoden ajan ajan-

laskumme alusta lähtien (kuvio 1). Vasta teol-
linen vallankumous isossa-Britanniassa, muissa 
euroopan maissa ja myöhemmin etenkin 
Pohjois-amerikassa muutti ratkaisevasti maa-
ilmantalouden painopistettä. kiina ja intia voi-
vat kasvaa vielä merkittävästi suuremmiksi 
ennen kuin niiden suhteellinen koko maail-
mantaloudessa on lähelläkään 250 vuoden ta-
kaista tasoa. käänteisesti tämä tulisi tietenkin 
merkitsemään mm. euroopan ja Yhdysvaltojen 
suhteellisen aseman heikkenemistä.

2. Tuottavuus, investoinnit vai 
molemmat?

mikä sitten on ollut aasian maiden, tässä tapa-
uksessa etenkin kiinan, taloudellisen nousun 
takana? ennen talousuudistusten alkua 
1970-luvun lopussa kiinalaisten elintaso oli 
käytännössä samalla tasolla kuin 1950-luvulla. 
esimerkiksi viljankulutus maaseudulla henkeä 
kohden laskettuna oli vuosina 1978–1980 jopa 
alhaisempi kuin 1955–1957 (Yueh 2010). 
Vuonna 1979 aloitetut rajoitetut talousuudis-
tukset kiihdyttivät kuitenkin nopeasti koko 

*  Artikkeli perustuu Taloustieteellisen Yhdistyksen vuosi-
kokouksessa 27.4.2011 pidettyyn esitelmään.
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talouden kasvuvauhtia etenkin, kun talousuu-
distukset jatkuivat 1980-luvulla.  Vuosikymme-
nen keskimääräinen bruttokansantuotteen kas-
vu oli yli 9 prosenttia vuodessa, ja kahden seu-
raavan vuosikymmenen aikana keskimääräinen 
bruttokansantuotteen kasvu oli jopa yli 10 
prosenttia vuodessa. markkinoiden sääntelyn 
vähentäminen, yksityisyritteliäisyyteen kannus-
taminen ja avautuminen ulkomaailmalle johti-
vat siis hyvin nopeaan talouskasvuun. 

kiina ei tietenkään ole tässä suhteessa ai-
nutlaatuinen maa, edes aasiassa. japanin, ete-
lä-korean sekä joidenkin pienempien maiden 
taloudellinen nousu 1950-luvulta on myös ollut 
hyvin vaikuttavaa ja on osaltaan toiminut mal-
lina kiinan talouspolitiikalle. suhteellisen kor-

kea investointiaste ja tuottavuuden kasvu nos-
tivat elintasoa nopeasti. erityisesti Young 
(1995) korosti investointiasteen nousua itä-
aasian ”äskettäin teollistuneiden maiden” 
(hongkong, singapore, etelä-korea ja taiwan) 
nousussa, mutta myös kokonaistuottavuus 
näissä maissa oli noussut. 

etenkin kiinan taloudellinen nousu voi-
daan hyvin pitkälle selittää samoilla tekijöillä. 
intian tilanne on jossain määrin toinen, koska 
taloudellinen kasvu on ollut hitaampaa kuin 
kiinassa. intian investointiaste onkin ollut al-
haisempi kuin kiinassa. on kuitenkin huomat-
tava, että viime vuosien aikana myös intian 
investointiaste on noussut yli 30 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta (kuvio 2). samaan ai-

Kuvio 1. Kiinan ja Intian osuus maailman kokonaistuotannosta 1–2008Kuvio 1. Kiinan ja Intian osuus maailman kokonaistuotannosta 1–2008 
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kaan kiinan investointiaste on noussut kuiten-
kin yli 40 prosentin! Lienee selvää, että kiinan 
investointiaste ei voi pysytellä tällä tasolla ko-
vin kauan. osaksi investointien korkea taso 
kertoo valtion omistamien yritysten suurista 
investoinneista, joista päätettäessä taloudellisil-
la tekijöillä ei välttämättä ole paljon merkitystä. 
esimerkiksi dollar ja Wei (2007) ovat laske-
neet, että valtion omistamien yritysten inves-
toinnit ja niiden aiheuttamat vääristymät itse 
asiassa laskevat bruttokansantuotteen tasoa. 
toisaalta yksityisissä yrityksissä pääoman tuot-
to on ollut hyvin korkea. jossain vaiheessa in-
vestointien tuotto kuitenkin laskee selvästi 
nykyistä alemmalle tasolle. tässä yhteydessä on 
mielenkiintoista huomata, että kiinan inves-

toinnit olivat vuonna 2010 jo yli neljä prosent-
tia koko maailman kokonaistuotannosta.

osa kiinan nopeasta talouskasvusta viime 
vuosikymmeninä voidaan siis selittää korkealla 
investointiasteella, mutta kiinan talouden te-
hokkuus on myös noussut erittäin nopeasti. 
oeCd (2010) arvioi kiinan talouskasvuun vai-
kuttaneita tekijöitä vuosien 1988 ja 2008 välil-
lä. oheisesta kuviosta (kuvio 3) nähdään, että 
pääoman lisäyksen osuus talouskasvusta on 
ollut yli puolet vuodesta 1993 lähtien, mutta 
erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana 
myös kokonaistuottavuuden osuus on ollut 
suuri, noin 40 prosenttia. työvoiman muutok-
sien osuus talouskasvusta on ollut suhteellisen 
pieni, vaikka työikäisen väestön määrä onkin 

Lähde: Maailmanpankki, World Development Indicators.

Kuvio 2. Investointiaste prosentteina bruttokansantuotteesta, 1960–2009Kuvio 2. Investointiaste prosentteina bruttokansantuotteesta, 1960–2009 

 
 
Lähde: Maailmanpankki, World Development Indicators. 
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kasvanut tarkasteltavalla ajanjaksolla. näiden 
laskelmien mukaan kiinan kokonaistuottavuus 
on kasvanut keskimäärin lähes neljä prosenttia 
vuodessa.

myös intiassa kokonaistuottavuus on kas-
vanut viime vuosikymmeninä, vaikka kasvu 
onkin ollut hitaampaa kuin kiinassa. das, 
erumban, aggarwal ja Wadhwa (2010) laske-
vat, että koko intian talouden kokonaistuotta-
vuus kasvoi vuosien 1980 ja 2004 välillä keski-
määrin 1,3 % vuodessa, eli selvästi vähemmin 
kuin kiinassa.1 on mielenkiintoista huomata, 

että intiassa tuottavuuden kasvu palveluissa on 
ollut viime vuosikymmeninä nopeampaa kuin 
teollisuustuotannossa tai maataloudessa. sa-
malla ajanjaksolla työvoima kasvoi keskimäärin 
4,1 % vuodessa ja fyysinen pääoma 5,8 %. in-
tian talouskasvu on siis nojannut suhteellisesti 
enemmän fyysisen pääoman lisäämiseen kuin 
tuottavuuden kasvuun. tässä suhteessa kiinan 
tuottavuuden kasvu on ollut selvästi nopeam-
paa jo 1980-luvulta lähtien.

kiina on pyrkinyt nostamaan kokonaistuot-
tavuuden kasvunopeutta myös investoimalla 
merkittävästi koulutukseen sekä tutkimukseen 
ja tuotekehittelyyn. Vuonna 1991 hieman alle 
puolet ikäluokasta osallistui toisen asteen kou-
lutukseen, kun vuonna 2009 osuus oli noussut 
68 prosenttiin (World Bank World develop-
ment indicators 2011). intiassa toisen asteen 

Lähde: OECD.

Kuvio 3. Kiinan bruttokansantuotteen kasvu ja osatekijöiden kontribuutiot, 1988-2008

 

Lähde: OECD. 
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1  Kannattaa huomata, että Bosworth ja Maertens (2010) 
arvioivat kokonaistuottavuuden kasvun olleen selvästi no-
peampaa, ennen vuotta 2000 heidän arvionsa vuotuisesta 
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opetukseen osallistuminen on noussut samaan 
aikaan noin kuuteenkymmeneen prosenttiin.

maailmanpankin tilastojen mukaan 
1990-luvun puolivälissä kiinan ja intian tutki-
mus- ja tuotekehitysmenot olivat noin 0,6 % 
bruttokansantuotteesta. intiassa t&k-menojen 
kansantuoteosuus on kasvanut tämän jälkeen 
hitaasti ja vuonna 2008 se oli 0,8 %. kiinassa 
sekä hallitus että yritykset ovat määrätietoises-
ti kasvattaneet tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 
ja niiden kansantuoteosuus vuonna 2008 oli 1,4 
%. Pelkkä tutkimusmenojen kasvattaminen ei 
tietenkään automaattisesti lisää esimerkiksi ta-
louden tehokkuutta tai korkean teknologian 

tuotteiden osuutta tuotannossa, mutta kiinan 
lisäpanostuksella on ollut selviä, mitattavissa 
olevia vaikutuksia. kasvaneet investoinnit tut-
kimukseen ja tuotekehitykseen näkyvät esimer-
kiksi kiinan kansainvälisissä patenttihakemuk-
sissa, ja niiden määrä on yli kymmenkertaistu-
nut viimeisen vuosikymmenen aikana (kuvio 
4). Vuonna 2010 kiinan edellä kansainvälisten 
patenttihakemusten määrässä olivat vain Yh-
dysvallat ja japani. on mahdotonta, että kii-
nan patenttihakemusten kasvu jatkuisi tulevai-
suudessa yhtä nopeana, mutta jo nähty kehitys 
kuvastaa kiinan nopeasti kehittyvää inhimilli-
sen pääoman varantoa.

Kuvio 4. Brasilian, Kiinan, Intian ja Venäjän kansainväliset patenttihakemukset, 2000–2010

Lähde: World Intellectual Property Organization.

 

Lähde: World Intellectual Property Organization. 
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3. Miltä maailmantalous näyttää 
tulevaisuudessa?

kiinan ja intian viime vuosien talouskasvu on 
siis perustunut sekä korkeaan investointiastee-
seen että kokonaistuottavuuden nousuun. jos 
aasian jättiläisten talouskasvu jatkuu, vaikka-
kin hitaampana, millainen on maailmantalous 
kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden ku-
luttua?

kiinan kohdalla talouskasvu hidastuu tule-
vina vuosina lähes väistämättä. ei liene realis-
tista odottaa, että investointien Bkt-osuus 
olisi lähellä 50 prosenttia vuodesta toiseen. 
tuotannollisen pääoman kasvuvauhti tulee hi-
dastumaan, ja tämä hidasta tulevaa talouskas-
vua. tämä on itse asiassa myös yksi kiinan 
uuden viisivuotissuunnitelman päätavoitteista. 
Yksityisen kulutuksen osuutta kansantalouden 
kysyntäpuolella pyritään nostamaan ja inves-
tointien alentamaan (kPmG 2011). seuraavien 
viiden vuoden aikana (2011–2015) Bkt:n kes-
kimääräisen talouskasvun odotetaan olevan 
seitsemän prosenttia.2 kovin yksityiskohtaisten 
viisivuotissuunnitelmien tekeminen ja julkaise-
minen kansantalouden tasolla vaikuttaa ehkä 
hieman erikoiselta, mutta dokumentti kertoo 
ainakin hallinnon prioriteeteista.  myös demo-
grafiset trendit tulevat hidastamaan kiinan ta-
louskasvua tulevina vuosina. kiinassa työikäis-
ten osuus väestöstä kasvoi noin 55 prosentista 
yli 70 prosenttiin vuosien 1975 ja 2010 välisenä 
aikana, osaksi ns. yhden lapsen politiikan ansi-
osta. kuviosta 5 nähdään kuitenkin myös, mi-
ten kiinan työikäinen (15–64-vuotiaat) väestö 

vähenee tulevina vuosina selvästi. on kuiten-
kin huomattava, että intiassa työikäisen väes-
tön kasvu jatkuu vielä vuoteen 2050 asti. tämä 
johtaa osaltaan siihen, että intian talouskasvu 
tulee hyvin todennäköisesti olemaan selvästi 
nopeampaa kuin kiinan kasvu tulevina vuosi-
kymmeninä. 

jos kiinan ja intian kasvu on tulevina vuo-
sina edelleen suhteellisen nopeaa, ja jos Yhdys-
valtojen, eu-maiden sekä japanin kasvunäky-
mät ovat selvästi heikommat, miltä maailman-
talous näyttää vaikkapa kahden vuosikymme-
nen päästä? kuviossa 6 esittelen erään mahdol-
lisen kehityskulun suurten kansantalouksien 
kasvusta Yhdysvaltain (nimellisissä) dollareissa 
mitattuna vuoteen 2030 asti. tilastolähteenä on 
käytetty imF:n Weo-tietokantaa, ja ennusteet 
vuoteen 2015 asti tulevat myös suoraan 
imF:ltä. tämän jälkeen oletan, että Yhdysval-
tain ja euroalueen nimellinen bruttokansantuo-
te dollareissa mitattuna kasvaa tulevina vuosina 
keskimäärin viisi prosenttia vuodessa, mikä on 
hyvin lähellä viimeisten viidentoista vuoden 
keskiarvoa. tämä vastaa myös tilannetta, jossa 
työvoiman määrä ei juuri kasva, mutta henkeä 
kohden laskettu bruttokansantuote nousee 
edelleen, ja inflaatio on suhteellisen maltillista.

kiinassa ja intiassa nimellinen bruttokan-
santuote on kasvanut noin viidentoista prosen-
tin vauhtia viime vuosina. tässä esimerkin 
omaisessa laskelmassa oletan, että kiinan ni-
mellisen bruttokansantuotteen kasvu dollareis-
sa laskee kymmeneen prosenttiin vuonna 2017 
ja edelleen viiteen prosenttiin vuonna 2025. 
tämä vastaa skenaariota, jossa investointien 
kasvu hidastuu selvästi ja niiden kansantuote-
osuus laskee. samaan aikaan kiinan valuutan 
reaalinen vahvistuminen Balassa-samuelsonin 
efektin kautta nostaa kiinan Bkt:n dollariar-
voa. intian kohdalla kasvu jatkuu nopeana pi-

2  Kannattaa kuitenkin huomata, että edellisessä viisivuotis-
suunnitelmassa tavoitteena oli BKT:n kasvaminen 7,5 pro-
sentilla, mutta toteutunut kasvu oli keskimäärin yli kymme-
nen prosenttia.
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dempään, osaksi koska se on köyhempi, ja näin 
ollen henkeä kohden lasketun Bkt:n kasvu voi 
jatkua pidempään. Lisäksi intiassa työvoima 
kasvaa selvästi pidempään kuin kiinassa, Yh-
dysvalloissa tai euroalueella. näillä hyvin yk-
sinkertaisilla ja varsin varovaisilla oletuksilla 
kiinan Bkt ohittaa euroalueen 2020-luvun 
alkupuoliskolla ja lähestyy Yhdysvaltain brut-
tokansantuotteen kokoa. huolimatta alhaisesta 
lähtötasosta intian Bkt olisi vuonna 2030 jo 
noin puolet euroalueen vastaavasta. 

näillä yksinkertaisilla oletuksilla nähdään 
siis, että aasian, ja etenkin kiinan sekä intian, 

painoarvo maailmantaloudessa kasvaa lähes 
varmasti. on tietenkin mahdollista, että esi-
merkiksi ekologiset tekijät rajoittavat talous-
kasvua tulevaisuudessa eri tavalla kuin viime 
vuosikymmeninä. on kuitenkin vaikea nähdä, 
miksi esimerkiksi kiinan talouskasvu olisi sel-
vemmin altis vaikkapa saasteiden vaikutukselle 
kuin oeCd-maiden taloudet. Globaalit ympä-
ristövaikutukset vaikuttaisivat kaikkiin talouk-
siin, ja aasian jättiläisten suhteellinen painoar-
vo maailmantaloudessa kasvaisi joka tapaukses-
sa. □

Lähde: UN World Population Prospects, 2010 Revision.

Kuvio 5. Kiinan ja Intian työikäisen väestön määrä, 1950–2050

 

Lähde: UN World Population Prospects, 2010 Revision. 
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Kuvio 6. Nimellinen bruttokansantuote, 1991–2030

 

Kuvio 6. Nimellinen bruttokansantuote, 1991–2030 
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