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Tutkimukseni aiheena on tarkastella maailman kahden suurimman öljynkuluttajan eli 

Yhdysvaltojen ja Kiinan strategioita niiden pyrkiessä varmistamaan elintärkeän öljyn riittäminen 

kotimaisen kysynnän paikkaamiseen. Koska kummankaan kotimainen tuotanto ei riitä enää 

alkuunkaan, huomio siirtyy omien rajojen ulkopuoliseen öljyyn.  Valitettavasti tämä ei kuitenkaan 

ole ongelmatonta, koska öljy on niukkeneva luonnonvara, jolle riittää myös muita ottajia. Tuloksena 

on koko ajan koveneva öljykilpailu maailman öljynkuluttajien välillä. Tämä luo mielenkiintoisen 

lähtöasetelman, jonka viitekehykseksi sopii erinomaisesti poliittisen realismin oppi-isän Hans 

Morgenthaun teoria kansallisesta voimasta. Teorian mukaan valtioiden voima koostuu erilaisista 

pysyvistä ja muuttuvista kapasiteetin osatekijöistä, joita valtiot pyrkivät hankkimaan tarvitsemansa 

määrän. Esimerkiksi tärkeän öljyn puuttuminen valtion resurssiportfoliosta tekee siitä haavoittuvan 

ja siten vähentää sen voimaa ja valtaa kansainvälisessä järjestelmässä. Koska Yhdysvallat ja Kiina 

eivät ainakaan vielä pysty korvaamaan öljyä laajamittaisesti millään muulla energiamuodolla, ne 

ovat pakotettuja paikkaamaan tärkeän kapasiteetin osatekijän puuttumisen hankkimalla 

tarvitsemansa öljyn omien rajojensa ulkopuolelta. 

 

Vaikka öljykilpailu on enenevässä määrin maailmanlaajuinen ilmiö ja molempien sekä 

Yhdysvaltojen että Kiinan öljynhankkimisstrategiat ulottuvat joka puolelle maailmaa, valitsin 

merkittävistä öljyntuotantoalueista Kaspianmeren tutkielman päänäyttämöksi. Yhteen 

päätapaukseen keskittyminen auttaa pääsemään pintaa syvemmälle, kun maailmanlaajuisen 

lähestymistavan ongelmana olisi saattanut olla liian yleisluonteiseksi jääminen. Koska 

öljyteollisuutta käsittelevää lähdemateriaalia on löydettävissä suunnattomasti etenkin internetin 

kautta, Kaspianmeren öljyteollisuuteen keskittyminen auttaa myös aineiston rajaamisessa. 

Kaspianmeren etuna on myös se, että alue oli ulkopuolisilta suljettu aina 1990-luvun alkuun ja 

Neuvostoliiton hajoamiseen asti, minkä takia alueen öljyvaroista käytävään kilpailuun on 

mahdollista päästä sisälle alusta asti. 



Tutkielman metodologisena lähestymistapana on Yhdysvaltojen ja Kiinan käyttämien keinojen 

vertailu. Vaikka vertailevaa metodia ei ole perinteisesti käytettykään tämäntyyppiseen 

kvalitatiiviseen tutkimukseen, katsoin lähestymistavan sopivan mainiosti tutkimusongelman 

ratkaisemiseen. Liian tiukasti ohjeistettuun vertailuun en kuitenkaan pyri, jotta tutkimuksen 

olennaisena osana tapahtuva oman päättelyn käyttäminen ei katoa metodin muodollisten 

vaatimusten täyttämiseen. Joka tapauksessa Yhdysvaltojen ja Kiinan öljystrategioiden ja puuttuvan 

öljyn metsästämisessä käytettyjen keinojen vertailu tulee näkymään koko tutkimuksen ajan. Koska 

Morgenthaun teesien esittämisestä on kulunut jo melkein 60 vuotta, poliittisen realismin oletuksia ei 

kuitenkaan saa ottaa annettuina, vaan niitä pitää osata tarkastella kriittisessä valossa. Etenkin öljy-

yhtiöiden rooli valtioiden välisessä öljykilpailussa joutuu suurennuslasin alle. Siksi olennaisena 

osana tätä tutkimusta tulee näkymään myös poliittisen realismin ja sen kritiikkien välinen vertailu. 

Erityisesti kiinnitän huomiota valtioiden ulkopuoliset toimijat paremmin huomioivaan pluralistiseen 

teoriaan ja talouselämän autonomisuutta korostavaan globalisaatioteoriaan sekä Robert Gilpinin 

kansainvälisen poliittisen taloustieteen realismiin. 

 

Tärkeimpinä tuloksina tutkimuksesta selvisi valtiokeskeisyyden päteminen maailman 

öljyteollisuudessa sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan käyttämien keinojen monipuolisuus. Kiinan 

toiminta painottuu hyvin pitkälle valtion aktiivisuuteen neuvotteluissa öljyntuottajamaiden kanssa 

sekä valtion omistamien öljy-yhtiöiden avokätiseen tukemiseen. Koska monikansallisten öljy-

yhtiöiden osuus maailman öljyntuotannossa on laskemassa valtioiden omistamiin öljy-yhtiöihin 

verrattuna, myös Yhdysvallat on joutunut omaksumaan valtiokeskeisemmän strategian, eli se auttaa 

aiempaa enemmän öljy-yhtiöidensä pääsyä tuotantoalueille valtioiden välisissä neuvotteluissa. Joka 

tapauksessa tällainen kaupankäynti öljyntuottajien ja -kuluttajien välillä ei ole ainoa öljykilpailun 

kovenemisen ilmenemismuoto, vaan Yhdysvallat käyttää edelleen tehokkaasti hyväkseen 

neoliberaalin talousregiimin kautta toimimista. Terrorismin vastaisen sodan nimissä se on myös 

onnistunut tiukentamaan sotilaallista kontrolliaan maailman öljyntuotantoalueilla, Kaspianmeren 

ympärysvallat mukaan lukien. 
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1. Johdanto 
 

1.1. Aiheenvalinta 
Fossiilisten polttoaineiden niukkenemisesta on tullut yksi nykyisen maailmanjärjestyksen 

suurimmista haasteista. Erityisesti tämä pätee öljyn kohdalla, jonka osuus maailman 

energiankulutuksesta on peräti 40 %. Maailman energiankulutus on kasvanut 84 % vuosien 1970–

2000 välillä ja sen on ennustettu kasvavan 60 % lisää seuraavien 20 vuoden aikana.1 Ihmiskunta on 

käyttänyt tähän mennessä 150-vuotisen öljyhistoriansa aikana yli biljoona (miljoona x miljoona) 

barrelia (yksi barreli on n. 159 litraa), eli noin puolet maailman tunnetuista öljyvaroista. Nykyisellä 

kulutusvauhdilla, joka vuonna 2006 oli International Energy Agencyn (IEA) mukaan 85,5 

miljoonaa barrelia päivässä eli reilut 31 miljardia barrelia vuodessa, öljy tulee riittämään 30–40 

vuotta. Vaikka öljyn osuus maailman energiantuotannosta onkin seuraavien vuosikymmenten 

aikana todennäköisesti hieman kutistumassa vaihtoehtoisten energianlähteiden osuuden kasvaessa, 

absoluuttisesti mitattuna öljynkulutus jatkaa kasvuaan. IEA ennustaa maailman öljynkulutuksen 

kasvavan seuraavien vuosikymmenten aikana noin 1,6 % vuodessa saavuttaen 120 miljoonan 

barrelin päivävauhdin vuonna 2030.2 Tämä olisi siis peräti 40 % enemmän kuin nykyinen 

kulutustahti, joka öljyvarojen huvetessa tuntuu mahdottomalta yhtälöltä. 
 

Öljyhuipun eli pisteen, jossa öljynkulutus ylittää ensi kerran sen tuotantomäärän, on ennustettu jo 

tapahtuneen tai tapahtuvan ihan lähitulevaisuudessa. Tästä todisteena aiempia tuotantomääriä on 

yhä vaikeampi ylläpitää ja yhä useammat öljylähteet ovat joko alkamassa ehtyä tai ovat jo ehtyneet. 

Omalla paineellaan maan pinnalle noussutta öljyä löytyy enää vain historiankirjoista ja jäljellä ovat 

vain kaikista vaikeimmin hyödynnettävät öljyreservit. Uusien öljylähteiden löytyminen oli 

korkeimmillaan 1960-luvulla, jonka jälkeen löydöt ovat olleet lähes poikkeuksetta pienempiä. 

Tuotanto on jo aloitettu lähes kaikilla (90 %) maailman tunnetuilla öljykentillä, joista jopa 70 % on 

ohittanut jo öljyhuipun, eli tuotanto niissä on kääntynyt laskuun.3 Öljyn loppumisen arviot liikkuvat 

kuitenkin useissa vuosikymmenissä, ehkä jopa sadassa vuodessa alati kehittyvien poraus- ja 

jalostusteknologioiden ansiosta. Nykyisillä teknologioilla saadaan kannattavasti nostettua ylös vain 

kolmannes öljylähteiden todellisista varoista, eli potentiaalia on. Lisäksi uusien teknologioiden 

avulla on mahdollista alkaa hyödyntää aiemmin kannattamattomina pidettyjä raskaita öljyjä (paljon 

                                                
1 EIA, International Energy Outlook 2006. 
2 IEA, World Energy Outlook 2004. s. 58. 
3 Skrebowski (2005), Prices set firm, despite massive new capacity. [www-dokumentti]. 
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esim. Venezuelassa) sekä valmistaa öljyä maailman mittavista hiilivetyreserveistä, joita ovat 

esimerkiksi öljyhiekka (etenkin Kanadassa suuret varat), öljyliuske sekä maakaasu ja kivihiili. 

 

Uusien teknologioiden käyttöön liittyy kuitenkin yksi iso mutta, joka on korkea hinta. Eri öljylaadut 

vaihtelevat huomattavasti vaikeasti hyödynnettävästä eli raskaasta (heavy) hyvälaatuiseen eli 

kevyeen (light tai sweet). Mitä helpompi kyseinen laatu on muuttaa bensiiniksi, sitä korkeamman 

laatuluokittelun se saa API-asteikolla (American Petroleum Institute). Perinteisesti öljyteollisuus on 

ollut kiinnostunut nimenomaan taloudellisesti kannattavammasta eli kevyestä öljystä, mutta näiden 

öljylaatujen vähetessä kysynnän samanaikaisesti jatkaessa kasvuaan, öljy-yhtiöt ovat olleet 

pakotettuja investoimaan myös raskaisiin öljylaatuihin. Valitettavasti aiemmin löydettyyn halpaan 

öljyyn verrattuna tuotantokustannukset saattavat olla jopa monta kymmentä kertaa korkeammat. 

Vaikka öljyhuipun siirtäminen tulevaisuuteen saattaisi siis teoriassa olla mahdollista, se onnistuu 

vain jätti-investointien avulla. IEA arvioi tarvittavien kokonaisinvestointien määrän olevan vuosien 

2003–2030 välillä peräti $3 biljoonaa, jotta päästäisiin käsiksi maailman viimeisiin ja syvimmällä 

sijaitseviin öljylähteisiin sekä saataisiin muut mahdolliset öljyreservit, kuten juuri Kanadan 

öljyhiekkavarat kilpailukykyisiksi. Jos vaadittava investointisumma saadaan kokoon, IEA sanoo 

maailman öljyhuipun tapahtuvan vasta vuoden 2030 tienoilla.4 Joka tapauksessa maailman 

öljyntarpeen tyydyttäminen alati niukkenevista öljyreserveistä käy koko ajan vaikeammaksi ja 

kalliimmaksi, minkä takia edessä on todennäköisesti hyvin vaikeita vuosia öljystä riippuvaisille 

valtioille. Tästä esimakuna öljynhinta on 2000-luvun kuluessa noussut jo useaan otteeseen uusiin 

ennätyslukemiin. 

 

Uusi kulutuksen lisäys tulee pääosin teollistuvista maista jättivaltiot Kiina ja Intia etunenässä 

OECD-maiden pystyessä pitämään kulutuksensa kasvun pienempänä energiansäästötoimenpiteiden 

ja uusien teknologioiden avulla. Teollistuvien maiden energiankulutuksen kasvuvauhti voi olla jopa 

kolme kertaa teollisuusmaita kovempaa. Kun OECD-maiden öljynkulutus kasvoi 12 % välillä 

1990–2002, Aasian maiden (Japania lukuun ottamatta) samana aikana yli 40 %.5 Kaikista suurin 

paine öljynkysynnän kasvuun tulee liikenne- ja kuljetusalalta, jossa öljyn korvaavien 

vaihtoehtoisten energiamuotojen kilpailukyky on ainakin toistaiseksi heikointa. Öljystä riippuvaiset 

valtiot pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan laajentamalla energiaportfolioitaan, eli 

energiansäästötoimenpiteillä ja panostamalla vaihtoehtoisiin energianlähteisiin. Muutamista 

lupaavista edistysaskelista huolimatta öljyn laajamittainen korvaaminen muilla energiamuodoilla 

                                                
4 IEA, World Energy Outlook 2004. s. 81. 
5 EIA, International Energy Outlook 2006. 
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(esim. vety- ja fuusioenergia) antaa kuitenkin odottaa itseään, mikä pakottaa sekä öljyriippuvaiset 

valtiot että kovaa kilpailua käyvät monikansalliset öljy-yhtiöt tiukentamaan strategioitaan. Paul 

Roberts sanoo suurvaltojen välisen kilpailuasetelman riittävän energiansaannin varmistamiseksi 

lisääntyneen selvästi 2000-luvun ensimmäisen viiden vuoden aikana, mikä tulee näkymään koko 

maailman mittakaavassa ja määrittämään kansainvälisiä suhteita pitkälle eteenpäin. Roberts uskoo 

öljykilpailun johtavan valtioiden välisten konfliktien pahenemiseen, jolloin sotilaallisen voiman 

käyttökään ei ole poissuljettu vaihtoehto. Esimerkiksi sekä Persianlahden sodassa että vuoden 2003 

Irakin sodassa öljyintressien voidaan sanoa näytelleen yhtä pääosaa.6 

 

Muun muassa Harto Hakovirta listaa maapallon raaka-ainevarojen ehtymisen yhdeksi 

globaaliongelmien pääryhmäksi. Näistä hän pitää vakavimpana fossiilisten polttoaineiden, 

mineraalien sekä puhtaan käyttöveden ehtymistä.7 Epäilemättä pula puhtaasta juomavedestä on 

akuutti ja koko ajan paheneva ongelma, mutta maailmanpolitiikassa se ei näy vielä öljykilpailun 

tapaan. Sama koskee myös mineraalivarojen ehtymistä, joka tulee tulevaisuudessa pahenemaan ja 

mitä todennäköisimmin aiheuttamaan vakavia ristiriitoja valtioiden välille. Tällä hetkellä 

öljyvarojen niukkeneminen on pahin suurvaltojen kohtaama resurssiongelma ja siksi 

kilpailuasetelma riittävän öljynsaannin varmistamiseksi on kaikista jännittynein. Koko maailman 

etu olisi tietenkin, jos kaikki valtiot yhdessä pyrkisivät jakamaan jäljellä olevat energiavarat 

mahdollisimman tasapuolisesti ja samalla tekisivät yhteistyötä uusien energianlähteiden 

kehittämiseksi. Valitettavasti tällaiset teot ovat ainakin toistaiseksi jääneet vähäisiksi, koska 

suurvallat ovat keskittyneet kukin omalla tahollaan omien intressiensä maksimoimiseen. Haluankin 

nimenomaan tutkia, miten maailman kaksi suurinta öljynkuluttajaa eli Yhdysvallat ja Kiina pyrkivät 

varmistamaan riittävän öljynsaantinsa. Suurten öljyriippuvuuksiensa lisäksi Yhdysvallat ja Kiina 

kuuluvat merkittävimpien toimijoiden joukkoon sekä öljyteollisuudessa että laajemmin 

kansainvälisessä politiikassa, ja siksi niiden toimintatapojen ymmärtäminen on erittäin tärkeää. 

 

 

1.2. Yhdysvaltojen ja Kiinan öljyriippuvuudet 
 

1.2.1. Yhdysvaltojen öljyriippuvuus 

Maailman ylivoimaisesti suurimpana öljynkuluttajana Yhdysvaltojen (kulutus reilut 20 miljoonaa 

barrelia/päivä eli lähes neljännes koko maailman öljynkulutuksesta) rooli tulee olemaan merkittävä 
                                                
6 Roberts (2004), The End of Oil. On the Edge of a Perilous New World. s. 11–13, 255–256. 
7 Hakovirta (2002), Maailmanpolitiikka. Teoria ja todellisuus. s. 59, 64. 
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kaikkialla, missä öljyä vain esiintyy. Vuonna 1929 öljyn ja maakaasun yhteenlaskettu osuus 

Yhdysvaltojen energiankulutuksesta oli 29 %. Toisen maailmansodan aattona vuonna 1939 luku oli 

vielä 45 % mutta vuonna 1952 se oli noussut jo peräti 67 prosenttiin. 1970-lukuun mennessä yksin 

öljyn osuus oli noussut jo lähelle 45 % ja yhdessä maakaasun kanssa niiden yhteenlaskettu osuus oli 

yli 70 %.8 1980-luvulla Yhdysvaltojen öljynkulutus ei päässyt kasvamaan yhtä nopeasti 

energiansäästötoimenpiteiden, kuten autojen öljynkulutustehokkuuksien parantamisen avulla. 

Vaikka Yhdysvaltain hallitus korostaakin kansallisessa energiapolitiikassaan (2001) maan 

öljynkäytön tehokkuuden parantuneen 20 % vuodesta 1978 vuoteen 20009, 1990-luvulla hyvä 

kehitys kuitenkin selvästi taantui ja maan öljynkulutus nousi 16 % lisää. 

 

Tänä päivänä öljyn osuus on edelleen reilut 40 %, ja jos mukaan lasketaan maakaasu sekä kivihiili, 

fossiiliset polttoaineet tuottavat reilut 85 % Yhdysvaltojen kokonaisenergiantarpeesta. Koska 

absoluuttisesti mitattuna maan energiankulutus on kasvanut huimasti, öljyntarve on lähes 

kaksinkertaistunut viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Vuoden 1995 17,7 miljoonan barrelin 

päivävauhdista Yhdysvaltojen öljynkulutus on kasvanut 17 % eli 20,7 miljoonaan barreliin vuonna 

2005. Maan öljynkulutus ei tästä enää todennäköisesti kasva hirveästi, mutta nykyiselläkin tasolla 

pysyminen aiheuttaa sille lisääntyvää riippuvuutta ulkomaisesta öljystä omien varojen huvetessa. 

Vuoden 2005 lopulla Yhdysvaltojen todettujen (proved eli ainakin 90 % öljyvarojen arvioidusta 

koosta on taloudellisesti kannattavaa hyödyntää) öljyreservien suuruus oli enää 29,3 miljardia 

barrelia ja nykyisellä tuotantovauhdilla ne loppuvat vuoden 2020 tienoilla.10 Todettujen öljyvarojen 

loppuminen ei vielä tarkoita juoksevan öljyn totaalista loppumista, mutta jäljelle jäävien reservien 

hyödyntäminen on joka tapauksessa paljon kalliimpaa ja vaikeampaa kuin todettujen. 

 

Koska Yhdysvaltojen omat öljyreservit ovat jo kauan sitten ohittaneet huippupisteensä, se joutuu 

turvautumaan yhä enemmän tuontiin, joka kattaa jo selvästi yli puolet sen tarvitsemasta öljystä. 

Yhdysvaltojen öljyntuonti ylitti ensimmäistä kertaa omassa maassa tuotetun öljyn määrän vuonna 

1994. Yhdysvallat on silti maailman kolmanneksi suurin öljyntuottaja heti Saudi-Arabian ja 

Venäjän jälkeen, mutta kun sen oma tuotanto oli vuonna 1970 vielä 24 % koko maailman 

tuotannosta, vuonna 2000 vastaava luku oli enää 12 % ja laskemassa edelleen. Jos Alaska jätetään 

huomioimatta, Yhdysvaltojen öljyntuotannon huippuvuosi oli 1970, jolloin tuotanto ylsi 9,4 

miljoonaan barreliin päivässä. Alaskan tuotannon kääntyessä laskuun vuonna 1988 vanhoista 

                                                
8 EIA (2005), Annual Energy Review. 
9 U.S. Government (2001), National Energy Policy. 
10 BP (2006), Statistical Review of World Energy. 
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tuotantomääristä on tultu reippaasti alaspäin. Kun vuonna 1985 Yhdysvaltojen piti tuoda 4,3 

miljoonaa barrelia päivässä, vuonna 2000 tuonnin määrä ylitti 10 miljoonan barrelin päivävauhdin. 

Vuonna 2005 kotimainen öljyntuotanto oli enää 6,8 miljoonaa barrelia päivässä ja on Yhdysvaltain 

hallituksen ennusteiden mukaan laskemassa vuoteen 2020 mennessä 5,1 miljoonaan barreliin 

samaan aikaan, kun kokonaiskulutus 

saattaa pahimman skenaarion mukaan 

kasvaa jopa 25,8 miljoonaan barreliin 

päivässä.11 Yhdysvaltojen tarvitsisi siis 

tuoda ulkomailta noin 20 miljoonaa 

barrelia päivässä, eli lähes saman verran 

kuin sen nykyinen kokonaiskulutus. 

Vaikka Yhdysvallat onnistuisikin 

pitämään kulutuksensa nykyisellä tasolla, 

tulee se joka tapauksessa kohtaamaan 

aiempaa suurempia vaikeuksia 

öljyntarpeensa tyydyttämiseksi. Samoista 

öljyvaroista ovat nimittäin kiinnostuneet 

myös monet muut, öljyriippuvuuttaan 

nopeasti kasvattava Kiina etunenässä. 

 

 

1.2.2. Kiinan öljyriippuvuus 

Maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen öljynkulutuksen lisäys tulee nimenomaan Kiinasta, jonka 

talous kaksinkertaistui 1990-luvun aikana ja jatkaa edelleen huimaa kasvuvauhtia. Nopean 

talouskasvunsa siivittämänä Kiina nousi 2000-luvun alkupuolella Japanin ohi maailman toiseksi 

suurimmaksi öljynkuluttajaksi. Sen öljynkulutus on peräti nelinkertaistunut 20 vuodessa: vuonna 

1985 kulutus oli 1,7 miljoonaa, vuonna 1995 3,4 miljoonaa ja vuonna 2005 6,8 miljoonaa barrelia 

päivässä. Vuonna 2007 Kiinan öljynkulutus yltää noin 7,4 miljoonaan barreliin päivässä, josta se 

joutuu tuomaan melko tarkasti puolet.12 Vaikka Yhdysvallat onkin absoluuttisesti mitattuna paljon 

Kiinaa riippuvaisempi ulkomaisesta öljystä, sen öljynkulutus ei kasva enää yhtä nopeasti. Tällä 

hetkellä Kiinan energiankulutus kasvaa neljä kertaa Yhdysvaltoja ja Eurooppaa nopeammin. Osa 

näin paljon nopeammasta kasvuvauhdista selittyy Yhdysvaltojen ja Euroopan parantuneilla 

                                                
11 U.S. Government (2001), National Energy Policy. 
12 BP (2006), Statistical Review of World Energy. 
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energiatehokkuuksilla, jotka hillitsevät länsimaiden energiankulutuksen kasvua. Suurempi osa 

selittyy Kiinan nopealla talouskasvulla ja automäärän moninkertaistumisella. Vuonna 2010 Kiinan 

automäärä on ennusteiden mukaan 90 kertaa suurempi kuin se oli vuonna 1990. Vaikka autojen 

lukumäärän kasvuvauhti hiljenisi 19 prosenttiin vuodessa, Kiinan automäärä ohittaisi silti 

Yhdysvaltojen vastaavan vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä liikenne ja kuljetusala vastaavat 35 

% Kiinan öljyntarpeesta, mutta automäärän kasvaessa luku on nousemassa 50 prosenttiin.13 

 

Yhdysvalloista poiketen öljy ei ole Kiinan tärkein energianlähde, vaan kivihiili, jonka osuus maan 

kokonaisenergiantuotannosta on lähes 70 %. Mittavien kivihiilivarojensa ansiosta Kiina oli pitkään 

omavarainen energiansaannin suhteen ja riippuvuus ulkomaisesta energiasta on öljyä lukuun 

ottamatta edelleen lähes olematonta. Halu vähentää pahasti saastuttavan kivihiilen käyttöä on 

kuitenkin lisäämässä ainakin maakaasun tuontia tulevaisuudessa. Kiinan öljyriippuvuus on itse 

asiassa varsin tuore ilmiö, sillä vielä vuonna 1990 sillä riitti öljyä jopa vientiin asti 500 000 barrelia 

päivässä. Kulminaatiopiste oli vuosi 1993, jonka jälkeen omien rajojen sisäpuolella tapahtuva 

tuotanto ei ole enää riittänyt tyydyttämään nopeasti kasvavaa kysyntää. Sen jälkeen riippuvuus 

ulkomaisesta öljystä on kasvanut 

nopeasti. Vuosien 2000–2005 välillä 

Kiinan öljynkulutuksen kasvu 

vastasi peräti kolmasosaa koko 

maailman kulutuksen kasvusta. 

Samana aikana ulkomailta Kiinaan 

tuodun öljyn määrä kaksinkertaistui. 

IEA:n ennusteen mukaan Kiinan 

öljynkulutus tulee olemaan vuonna 

2030 noin 13,3 miljoonaa barrelia 

päivässä, josta se joutuu tuomaan 

kolme neljäsosaa.14 Vuoden 2005 

lopulla Kiinan todettujen (proved) 

reservien suuruus oli 16,0 miljardia barrelia, eli lähes puolet vähemmän kuin Yhdysvaltojen. Kiinan 

tuotantovauhti nousi vuoden 1995 3,0 miljoonasta barrelista päivässä 3,6 miljoonaan barreliin 

vuonna 2005, josta se todennäköisesti ei enää pääse nousemaan öljyntuotannon käydessä yhä 

vaikeammaksi. Tästä esimakuna Kiinan neljän suurimman öljykentän tuotantomäärät ovat jo 

                                                
13 Feller (2005), China’s rising demand for oil and pipelines has worldwide implications. [www-dokumentti]. 
14 IEA, World Energy Outlook 2004. s. 266. 
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tippumassa. Joka tapauksessa nykyiselläkin tuotantovauhdilla Kiinan todetut öljyreservit loppuvat 

ennen vuotta 2020, eli öljyntuonnin merkitys kasvaa dramaattisesti.15 

 

 

1.3. Kohdealueen valinta 
Vaikka kilpailu maailman energiavaroista on maailmanlaajuista, valitsin Kaspianmeren tämän 

tutkielman päänäyttämöksi. Keski-Aasian länsiosassa sijaitsevan Kaspianmeren alueen 

geopoliittinen merkitys on noussut huimasti kylmän sodan loppumisen jälkeen. Kaspianmeren öljy- 

ja kaasuvaroista tiedettiin toki jo Neuvostoliiton aikana, mutta niiden todellisen suuruuden 

selvitessä vasta 1990-luvun loppupuolella, täysimittainen tuotanto ei ole kaikilla esiintymillä 

päässyt vieläkään alkamaan. Arviot alueen öljyvarojen suuruudesta vaihtelevat paljon, mutta 

yleisesti Kaspianmeren suojissa uskotaan olevan maailman suurimmat vielä hyödyntämättä olevat 

öljy- ja kaasuvarat. Esimerkiksi Yhdysvaltain energiaministeriön alainen Energy Information 

Administration (EIA) on arvioinut Kaspianmeren öljyvarojen suuruudeksi 90 % 

todennäköisyysluokittelulla (eli ainakin 90 % öljylähteen arvioidusta koosta on taloudellisesti 

kannattavaa hyödyntää) 17–33 miljardia barrelia. Optimistisin arvio on peräti 233 miljardia barrelia, 

jolle on annettu 50 % todennäköisyysluokittelu. Tämä tekisi Kaspianmerestä maailman toiseksi 

suurimman öljykeskittymän heti Lähi-idän jälkeen. Kaspianmeren maksimituotannon uskotaan 

yltävän vuoden 2015 tienoilla 6–8 miljoonaan barreliin päivässä, joka maailman mittakaavassa 

vastaa 5–8 % markkinaosuutta.16 

 

Kaspianmeren sijainti on hyvin mielenkiintoinen, sillä se sijaitsee maailmanpoliittisesti 

merkittävien Venäjän, Kaukasuksen, Lähi-idän ja Keski-Aasian välissä. Rannikkovaltioita on 

yhteensä viisi kappaletta: Kazakstan, Turkmenistan, Iran, Azerbaitsan ja Venäjä, joilla kaikilla on 

vesialueillaan merkittäviä öljylähteitä (Kazakstanin ja Azerbaitsanin öljyvarat suurimmat). 

Vesialueiden lisäksi ympärysvalloilla on öljyesiintymiä myös maaperällään. Kaspianmeressä on 

kaksi suurta öljykeskittymää: 1) etelän keskittymä, johon kuuluvat Azerbaitsan, Iran ja 

Turkmenistan sekä 2) pohjoisen keskittymä, johon kuuluvat Kazakstan ja Venäjä. Etelän keskittymä 

on tunnettu kauemmin ja sitä on hyödynnetty osittain jo yli vuosisadan ajan. Pohjoisen keskittymän 

uskotaan sisältävän öljyä etelän keskittymää enemmän, mutta tuotanto siellä ei ole päässyt vielä 

täyteen vauhtiin. Esimerkiksi maailman suurimpiin öljyesiintymiin kuuluva Kazakstanin Kashagan 

                                                
15 BP (2006), Statistical Review of World Energy. 
16 EIA (2002), Caspian Sea Region. 
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löydettiin vasta vuonna 2000. Tämän johdosta kilpailu alueen öljy- ja kaasuvaroista sekä niiden 

kuljetukseen tarvittavien putkien rakentamisesta on edelleen kesken. 

 

Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa itsenäistyi yhteensä 

kahdeksan valtiota: Armenia, Azerbaitsan, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan 

ja Uzbekistan. Näiden lisäksi myös Venäjän ja Iranin Kaspianmeren puoleiset rannikkoalueet, 

Kiinan läntisin maakunta 

Xinjiang sekä Afganistanin ja 

Pakistanin pohjoisosat 

mielletään usein osaksi 

Keski-Aasiaa. Kiinan ja 

Kaspianmeren välissä ovat 

entiset neuvostotasavallat, 

joiden kanssa se onkin 

selvästi tiivistänyt yhteistyötä 

sekä kahdenvälisten 

neuvottelujen että alueellisen 

yhteistyöelimen Shanghai 

Cooperation Organisationin 

(SCO) kautta. Toisella 

puolella maapalloa sijaitsevan 

Yhdysvaltojen ainoa 

lähialueen liittolainen on 

perinteisesti ollut Turkki, 

joka on Armenian ja 

Georgian rajanaapuri. 

Viimeisen vuosikymmenen 

aikana Yhdysvallat on tosin onnistunut lisäämään selvästi vaikutusvaltaansa alueella ja lähentynyt 

muidenkin valtioiden kanssa. Sillä on edelleen käynnissä olevat sotilasoperaatiot lähialueiden 

Afganistanissa ja Irakissa sekä terrorismin vastaisia operaatioita muissakin Kaukasuksen ja Keski-

Aasian maissa. Lisäksi Yhdysvaltojen epävirallisesti johtama Nato on laajenemassa itään päin. Oli 

näissä sotilasoperaatioissa kyse pelkästään turvallisuuspolitiikasta tai ei, ne ovat joka tapauksessa 

auttaneet Yhdysvaltoja perustamaan itselleen aseman alueella, josta on selvää hyötyä myös sen 
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energiapoliittisten tavoitteiden ajamisessa.17 Kuten tulen myöhemmin argumentoimaan, 

turvallisuuspolitiikkaa ja energiapolitiikkaa ei edes pitäisi yrittää tarkastella erikseen, sillä niin 

tiiviisti ne kulkevat käsi kädessä valtioiden energiaturvallisuudesta puhuttaessa. 

 

Lisämielenkiintoa tuo se tosiasia, että Kaspianmeri on kokonaan maan ympäröimä. Lähimpiin 

syvänveden satamiin on noin 1500 km, mikä korostaa ympärysvaltojen ja niiden naapurimaiden 

roolin tärkeyttä alueen öljyteollisuudessa, sillä ilman niiden apua öljyä ei saataisi kuljetettua itse 

markkinoille. Eli sopimukset öljylähteistä eivät suinkaan ole ainoita kilpailun kohteita, vaan kovaa 

vääntöä käydään myös öljyputkien kulkureiteistä ja ilmansuunnista. Esimerkiksi lännen kannalta 

yhteistyö Georgian tai Armenian sekä Turkin kanssa on välttämätöntä, jotta Kaspianmerellä 

pumpattu öljy saataisiin kuljetettua kuluttajille. Kohdealueen valintaan vaikutti myös se, että 

Kaspianmeren energiavaroista käytävästä kilpailusta ei ole kirjoitettu läheskään niin paljon kuin 

Lähi-idän vastaavasta. Ilmeisin syy tähän on se, että alue kuului vielä 1990-luvun alussa 

Neuvostoliittoon, jolloin ulkopuolisten mahdollisuudet tutkimuksentekoon ja mielenkiinto 

ylipäänsäkin energiavarojen hyödyntämismahdollisuuksien puuttuessa olivat vähäisiä. Nyt tilanne 

on kuitenkin toinen, sillä Neuvostoliiton hajoaminen on antanut mahdollisuuden monille muillekin 

toimijoille valtioista monikansallisiin öljy-yhtiöihin, mikä on näkynyt myös akateemisen 

mielenkiinnon kasvuna. Vaikka kirjoittelu Kaspianmeren ja laajemmin Keski-Aasian tilanteesta 

onkin viime vuosina lisääntynyt, useimmiten niissä on turvauduttu vain empiiriseen analyysiin 

ilman teoriaan pohjautuvaa viitekehystä. Siksi tässä kohdassa huomasin tilaisuuteni tulleen syventää 

ymmärrystä tutkimalla empiriaa myöhemmin esitettävän teorian avulla. 

 

 

1.4. Aikaisempi öljyteollisuutta käsittelevä tutkimus 
Maailman öljyteollisuuden luonnetta on aiemmin kuvattu usein Charles Kindlebergerin 1970-

luvulla kehittämän hegemonisen stabiliteetin teorian (hegemonic stability theory) avulla. Teorian 

mukaan hegemoni katsoo saavuttavansa omat etunsa parhaiten regiimin kautta, koska sen avulla on 

mahdollista saada muutkin toimijat noudattamaan sen luomia pelisääntöjä ja minimoida näin 

vastustus. Hegemoni luo regiimiin osallistujille yhteiset normit ja säännöt ja saa politiikallaan 

suostuteltua muut osallistujat noudattamaan niitä. Regiimin luominen ja ylläpito ei kuitenkaan ole 

helppoa, sillä hegemoni joutuu auttamaan muitakin toimijoita saavuttamaan joitain etujaan, koska 

muuten ne eivät haluaisi kuulua regiimin piiriin. Muut toimijat ovat mukana regiimissä vain, jos ne 
                                                
17 Molchanov & Yevdokimov (2004), The Political Economy of the Energy Sector in the Central Asia-Caspian Sea Region. 
[www-dokumentti]. 
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kokevat hyötyvänsä siitä. Regiimin sisällä ei suinkaan tarvitse vallita täydellistä yhteisymmärrystä, 

vaan riittää, että kaikki ovat valmiita noudattamaan samoja pelisääntöjä.18 Kindlebergerin lisäksi 

Stephen Krasner on kuvannut öljyteollisuuden toimintaa juuri Yhdysvaltojen hegemonisen aseman 

näkökulmasta. Kindlebergerin ja Krasnerin mukaan Yhdysvallat onnistui 1900-luvun kuluessa 

luomaan itselleen hegemonisen aseman maailmantaloudessa ja tämä näkyi selvästi myös 

öljyteollisuudessa Yhdysvaltojen ehdoilla toimivan öljyregiimin puitteissa. Yhdysvaltojen 

hegemoninen asema ja sen ylläpitämän öljyregiimin ylivalta kesti aina 1970-luvun alkuun asti, 

jolloin Opecin nousu muutti öljyteollisuuden luonteen. Sen jälkeen öljykauppaa on käyty 

enenevässä määrin useiden vastakkaisten intressien ja toimijoiden kesken.19 

 

Leslie Wirpsa ja S.V. Ciriacy-Wantrup ovat lähestyneet öljykauppaa ja sen vaikutuksia 

Latinalaisessa Amerikassa juuri regiimien kautta. He näkevät tilanteen öljyvarojen hyödyntämistä 

ajavan hegemonisen regiimin ja sen vastaregiimin taisteluna. Hegemoninen regiimi muodostuu 

länsimaalaisista öljy-yhtiöistä ja niitä tukevista hallituksista ja instituutioista, kun taas sen 

vastavoimana syntyvä regiimi koostuu öljyteollisuuden vaikutuksista huolestuneista 

luonnonsuojelujärjestöistä ja alkuperäiskansoista, joiden alueen öljyvaroista hegemoninen regiimi 

on kiinnostunut. Kumpikin puoli pyrkii parhaansa mukaan muuttamaan taistelukenttää 

(kansainvälisiä instituutioita, tuottajamaiden politiikkaa) omien tavoitteidensa mahdollistamiseksi. 

Wirpsa ja Ciriacy-Wantrup sanovat, että regiimien toimintatavat ovat moninaiset ja ne voivat toimia 

niin taloudellisella, poliittisella, sosiaalisella kuin lakiperusteisellakin ulottuvuudella. Esimerkiksi 

demokratisoitumisen puoltaminen ei vaikuta pelkästään poliittisella ulottuvuudella, vaan se liittyy 

usein myös taloudellisiin ja laillisiin uudistuksiin, jotka auttavat siten regiimiin kuuluvien 

toimijoiden tavoitteiden saavuttamista.20 

 

Regiimitutkimus on edelleen voimissaan etenkin talous- ja ympäristöpolitiikan tutkimuksissa. Sen 

sisällä on kuitenkin useita erilaisia tutkimussuuntauksia, joissa ristiriitoja aiheuttaa muun muassa 

hegemonin rooli ja sen olemassaolon tarpeellisuus. Esimerkiksi neoliberaalit institutionalistit ovat 

kritisoineet poliittisen realismin koulukuntalaisten korostamaa hegemonin roolin tärkeyttä regiimin 

muodostamisessa ja väittäneet, että kansainvälisen regiimin voi muodostaa ja se voi menestyä myös 

ilman hegemonia. Tähän lopputulokseen päätyi teoksessaan After Hegemony: Cooperation and 

Discord in the World Political Economy Robert Keohane, jonka mukaan toimijoiden jaetut intressit 
                                                
18 Evans & Newnham (1998), Dictionary of International Relations. s. 271–272, 471–472. 
19 Evans & Newnham (1998), Dictionary of International Relations. s. 220–222. 
20 Wirpsa & Ciriacy-Wantrup (2005), From Transnational Advocacy Networks to Trans-Spatial Regime Networks. 
[www-dokumentti]. 
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voisivat riittää vaadittavaan yhteistyöhön regiimin ylläpidossa ilman hegemonin olemassaoloakin. 

Jos hegemonia tarvitaankin useimmiten regiimin luomisessa, ajan kuluessa regiimi alkaa elää omaa 

hegemonista riippumatonta elämäänsä.21 Robert Gilpin myöntää, että teoriassa yhteistyötä 

tekemällä voi olla mahdollista luoda vakaa liberaali talousregiimi ilman hegemonin 

olemassaoloakin. Joka tapauksessa tosiasiat eivät puhu tämän vaihtoehdon puolesta, sillä ainakin 

toistaiseksi hegemonia on aina tarvittu.22 

 

Nykyisellään regiimien olemassaolo tunnustetaan laajasti, mutta niiden tärkeyden painotus 

vaihtelee. Valtiokeskeisyyttä korostava realistinen koulukunta on perinteisesti suhtautunut epäillen 

liberaalien korostamien regiimien tärkeyteen. Suurin osa realisteista kuitenkin hyväksyy regiimit ja 

yhdistää niiden luonnin hegemonin (useimmiten Yhdysvaltojen) valtapyrkimyksiin. Teorian 

alkuperäinen kehittäjä Kindleberger uskoi hegemonin luovan liberaalin talousregiimin ajaakseen 

paitsi omia etujaan myös edistääkseen yleistä globaalia taloudellista hyvinvointia. Krasner ja Gilpin 

sitä vastoin eivät ole suhtautuneet yhtä optimistisesti hegemonin vaikuttimiin, vaan uskovat sen 

pyrkivän ainoastaan omien etujensa maksimointiin. Krasnerin ja Gilpinin mukaan regiimit ovat 

paitsi aktiivisia toimijoita myös toiminnan kohteita, joita vahvimmat toimijat pyrkivät 

muokkaamaan ja käyttämään hyväkseen omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

 

Regiimeistä puhuttaessa esiin pitää nostaa myös Susan Strange, joka niin ikään kyseenalaistaa idean 

yhteistä hyvää kartuttavasta liberaalista talousregiimistä. Strange kritisoi myös hegemonisen 

stabiliteetin teoriaa hegemonin tarpeellisuuden korostamisesta sanoen sen pyrkivän legitimoimaan 

Yhdysvaltojen dominointi kansainvälisessä järjestelmässä. Strangen mukaan talousregiimit 

puoltavat selvästi vahvimman toimijan eli Yhdysvaltojen intressejä.23 Maailman öljyteollisuuteen 

liitettynä Yhdysvaltojen voidaan sanoa pyrkivän neoliberaalin talousregiimin eli taloudellisen 

liberalisoinnin avulla helpottamaan öljy-yhtiöidensä pääsyä varsinaisille tuotantoalueille. Omalle 

tutkimukselleni pääasiassa kollektiiviseen toimintaan keskittyneet regiimiteoriat eivät kuitenkaan 

tarjoa tämän enempää, koska ne eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota yksittäisten toimijoiden 

intresseihin ja toimintatapoihin regiimien ulkopuolella. Siksi Yhdysvaltojen ja Kiinan 

öljystrategioiden ymmärtämiseksi tutkielman teoriapohjaa täytyy alkaa muodostaa toisenlaisista 

lähtökohdista. 

 

                                                
21 Keohane (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. s. 49–51, 56–57. 
22 Gilpin (2001), Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. s. 93. 
23 Strange (1983), Cave! hic dragones: a critique of regime analysis. s. 337–354. 
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1.4.1. Kaspianmeren öljyteollisuutta käsittelevä tutkimus 

Mikhail Molchanov ja Yuri Yevdokimov ovat kirjoittaneet vuonna 2004 pariinkin otteeseen 

tieteellisiin julkaisuihin siitä, miten Kaspianmeren öljy- ja kaasuteollisuus pitäisi organisoida. 

Molchanov ja Yevdokimov katsovat asiaa neoliberaalin institutionalismin näkökulmasta ja heidän 

mukaansa alueelle pitäisi luoda yhteisten pelisääntöjen puuttumisen takia regiimi, joka ei perustuisi 

yhden tahon hegemonisiin pyrkimyksiin, vaan mahdollistaisi energiavarojen tasapuolisen ja kaikkia 

tyydyttävän hyödyntämisen. Yhdyn toki Molchanovin ja Yevdokimovin ajatuksiin yhteistyön 

tarpeellisuudesta, jotta sekä Kaspianmeren että koko maailman energiavarat saataisiin jaettua 

tasapuolisemmin ja konflikteja välttäen. Tästä huolimatta en näe heidän normatiivisuutensa 

vastaavan totuudenmukaisesti nykytilannetta, joka pohjaa vahvasti toimijoiden väliseen 

kilpailuasetelmaan ja ristiriitaisiin intresseihin. Esimerkiksi Kazakstanin tilanteessa suurvaltojen 

ristiriidassa olevat intressit ja yhteisten pelisääntöjen puute ovat johtaneet useisiin kahdenkeskisiin 

ja usein päällekkäisiin meneviin neuvotteluihin ja yhteistyösopimuksiin, joissa kilpailuasetelma 

korostuu entisestään. 

 

Lutz Klevemanin vuonna 2003 julkaistu The New Great Game. Blood and Oil in Central Asia 

kuvaa Keski-Aasian öljyteollisuutta suurena pelinä, jota käydään etupäässä Yhdysvaltojen, 

Venäjän, Kiinan ja Iranin välillä. Kaikki ne pyrkivät lisäämään kontrolliaan alueen öljyvaroista ja 

kuljetusputkista. Kleveman käsittelee suuren pelin ilmenemisen ja vaikutukset erikseen kaikkiin 

Kaukasuksen ja Keski-Aasian valtioihin. Hän ei kuitenkaan yritäkään osallistua kansainvälisten 

suhteiden teoriakeskusteluun, vaan tyytyy vain empiiriseen kuvaukseen ja analyysiin. Paul Roberts 

puolestaan käy vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassaan The End of Oil. On the Edge of a Perilous 

New World läpi hyvinkin tarkasti maailman öljyvarojen vähenemisen seuraukset koko maailman ja 

etenkin Yhdysvaltojen näkökulmasta. Roberts tarkastelee suurimman osan aikaa Yhdysvaltojen 

osuutta öljyteollisuudessa unohtamatta kuitenkaan muitakaan suurvaltoja. Vaikka Kaspianmeren 

tilanteeseen hän ei sen erityisemmin keskity, teos on joka tapauksessa käyttökelpoinen tutkielmaani 

varten nimenomaan Yhdysvaltojen öljyriippuvuuden ymmärtämiseksi. Robertskaan ei Klevemanin 

tapaan käytä teoreettista viitekehystä, vaan kuvailee maailman öljyteollisuuden tapahtumia 

ainoastaan empiiristen havaintojensa pohjalta. 

 

Martha Brill Olcottin vuonna 2005 ilmestynyt teos Central Asia’s Second Chance ottaa keskiöön 

Keski-Aasian valtioiden (Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) kehityksen 

kylmän sodan jälkeen. Olcottin teesinä on, että alueen valtiot eivät ole onnistuneet esimerkiksi 

demokratiakehityksessään, vaikka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen toiveet ja odotukset olivat 
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korkealla. Olcottin mukaan Yhdysvaltojen Keski-Aasian politiikka, terrorismin vastainen sota ja 

energiaintressit ovat vaikuttaneet huomattavasti alueen valtioiden kehitykseen. Valitettavasti 

kehitys on kulkenut juuri väärään suuntaan, koska Yhdysvallat ei ole välittänyt 

yhteistyökumppaniensa sisäpoliittisista edesottamuksista, vaan sille on riittänyt niiden suostuminen 

Yhdysvaltojen vaatimiin tärkeimpiin yhteistyöprojekteihin, eli terrorismin vastaiseen sotaan ja 

energiayhteistyöhön. Olcott ei myöskään ota selkeää positiota teoriakeskustelussa suuntaan tai 

toiseen, vaikka taustalla kuuluvatkin koko ajan Yhdysvaltojen ja entisten neuvostotasavaltojen 

hallintojen omien etujen maksimointipyrkimykset. 

 

 

1.5. Tutkielman rakenne 
Tästä eteenpäin tutkielman rakenne rakentuu kuuden luvun (2–7) varaan. Seuraavassa luvussa 

(kaksi) esittelen tutkielman teoreettiset lähtökohdat ja perustelen miten olen näihin valintoihin 

päätynyt. Luvussa kolme kuvailen Yhdysvaltojen ja Kiinan kohtaamia haasteita ja strategioita 

niiden yrittäessä turvata riittävästi öljyä. Samalla suhteutan Kaspianmeren merkityksen molempien 

maiden energiaturvallisuuden kannalta. Luvussa neljä keskityn kyseisten suurvaltojen ja öljy-

yhtiöiden väliseen vuorovaikutukseen ja selvitän sitä, miten Yhdysvallat ja Kiina pyrkivät 

käyttämään öljy-yhtiöitä hyväkseen omien öljypoliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Luku viisi 

aloittaa Kaspianmeren öljykilpailun analysoinnin kuvaamalla Yhdysvaltojen ja Kiinan 

menestymistä tavoitteidensa saavuttamisessa. Luvussa kuusi erittelen ja vertailen Yhdysvaltojen ja 

Kiinan Kaspianmeren öljykilpailussa käyttämiä keinoja ja samalla arvioin niiden toimivuutta. 

Viimeisenä tulee vielä luku seitsemän, jossa pyrin vetämään yhteen tutkimuksen saldoa ja 

pohtimaan öljykilpailun vaikutuksia kansainvälisen järjestelmän kannalta. 
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2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja kysymyksenasettelu 
 

2.1. Teoreettinen viitekehys 
Alan seurata Yhdysvaltojen ja Kiinan toimintaa Kaspianmeren öljyvaroista käytävässä kilpailussa 

poliittisen realismin eli voimapolitiikan teorian näkökulmasta, joka olettaa valtioiden pyrkivän 

maksimoimaan valtansa ja ajamaan omia intressejään kansainvälisellä pelikentällä. Valtiot omaavat 

intressejä ihmisten tapaan ja toimivat rationaalisesti yrittäessään saavuttaa ne. Nimenomaan 

kansalliset intressit ja vallan tavoittelu määrittävät valtion toimintaa, eivätkä mitkään ylevät 

periaatteet. Kaikki realistiset traditiot pitävät perusoletuksenaan kansainvälisten suhteiden 

valtiokeskeisyyttä, eli valtiot ovat maailmanpolitiikan tärkeimpiä toimijoita. Vaikka niiden lisäksi 

on olemassa myös muunlaisia toimijoita, nimenomaan valtiot ovat keskeisimpiä suvereeniutensa 

vuoksi. Kaikki muut toimijat, olivat ne sitten kansallisia tai ylikansallisia (esim. YK, EU, IMF), 

ovat enemmän tai vähemmän alisteisessa suhteessa valtioihin nähden ja riippuvaisia valtioiden 

päätöksenteosta. Lisäksi muilta toimijoilta puuttuu yksi tärkeä suvereeniuden ominaisuus, sillä 

niillä ei ole voimankäyttömonopolia päätöksentekonsa tukena. Koska ei ole olemassa mitään 

valtiota ylempää suvereenia toimijaa, kansainvälinen pelikenttä on väistämättä anarkistinen. Siksi 

turvallisuus tulee valtioiden arvojärjestyksessä ensimmäisenä. Poliittiselle realismille onkin 

tyypillistä tutkia maailmaa valtioiden välisinä eloonjäämiskamppailuina. Valtiot yrittävät mukautua 

parhaansa mukaan anarkistisen ympäristön asettamien haasteiden edessä. Kansainvälisen 

järjestelmän anarkistisesta luonteesta johtuen valtion etujen ajaminen jää nimenomaan sen itsensä 

tehtäväksi.24 

 

Poliittisen realismin oppi-isinä pidetään E.H. Carria (The Twentieth Year’s Crisis, 1939) ja Hans J. 

Morgenthauta (Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, 1948), jotka olivat 

saaneet vaikutteita toiseen maailmansotaan johtaneista sekä sen aikaisista valtioiden 

voimapolitiikoista ja muun muassa Machiavellin (The Prince, 1513) ja Hobbesin (Leviathan, 1651) 

kirjoituksista. Tämän tutkielman kannalta poliittisen realismin keskeisin anti on Morgenthaun 

kansallisen voiman (national power) periaate, joka auttaa ymmärtämään resurssiriippuvaisten ja 

tässä tapauksessa öljystä riippuvaisten Yhdysvaltojen ja Kiinan käyttäytymistä kansainvälisessä 

järjestelmässä. Morgenthaun mukaan kansainvälinen politiikka, kuten kansallinenkin politiikka, on 

ensisijaisesti taistelua vallasta ja voimasta. Valtansa maksimoimiseksi valtiot tarvitsevat kansallista 

voimaa, joka koostuu erilaisista pysyvistä ja muuttuvista tekijöistä (kapasiteeteista). Valtion 

                                                
24 Brown (2001), Understanding International Relations. s. 32–33. 
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kansallisen voiman perusta muodostuu pysyvimmistä osatekijöistä, joihin voidaan laskea kuuluvan 

muun muassa maantieteellinen sijainti ja luonnonvarat, kuten ruoka ja raaka-aineet. Muuttuvimpiin 

tekijöihin kuuluvat puolestaan teollisuuskapasiteetti, sotilaallinen valmius, väestön koko ja laatu 

sekä kansallinen yhtenäisyys ja moraali. Valtion voima ja suvereenius verrattuna muihin valtioihin 

muodostuu valtion kyvystä käyttää kapasiteettejaan hyväkseen. Vaikutusvaltaisimmat valtiot 

onnistuvat muuntamaan luonnonvaransa ja muut resurssinsa tehokkaasti erilaisiksi 

yhteiskunnallisiksi voimavaroiksi, kuten poliittiseksi, taloudelliseksi ja sotilaalliseksi voimaksi. 

Kansallisen voiman osatekijöiden tehokas hyödyntäminen antaa valtiolle mahdollisuuden 

menestyksekkään ulkopolitiikan harjoittamiseen (Morgenthau kutsuu diplomatiaksi) ja sitä kautta 

oman asemansa parantamiseen kansainvälisessä järjestelmässä suhteessa muihin valtioihin. 

 

Valtion toimintakyky heikentyy oleellisesti, jos siltä puuttuu jokin olennainen kapasiteetin 

osatekijä. Esimerkiksi väestön alhainen koulutustaso tai väestöä jakavat ristiriidat saattavat olla 

esteenä muiden osatekijöiden tehokkaalle hyödyntämiselle ja siten kansallisen voiman 

maksimoimiselle. Valtioiden resurssit ja luonnonvarat ovat niin ikään jakautuneet hyvin 

epätasaisesti, mikä aiheuttaa monenlaisia riippuvuussuhteita niiden välille. Omavaraisuus näyttää 

olevan mahdotonta, minkä vuoksi valtioiden pitää pyrkiä vaikuttamaan muihin toimijoihin 

turvatakseen tarvitsemiensa resurssien saanti. Koska valtiot haluavat jokaisessa tilanteessa 

maksimoida kansallisen voimansa, ne pyrkivät aktiivisesti hankkimaan itselleen puuttuvat 

kapasiteetin osatekijät.25 Nimenomaan tämä selittää öljystä riippuvaisten Yhdysvaltojen ja Kiinan 

toimintaa kansainvälisessä järjestelmässä niiden halutessa turvata riittävä öljynsaantinsa. Öljyn 

merkitys koko kansakunnan hyvinvoinnin kannalta on erittäin suuri, ja ilman sitä nykyisen 

teollisuusyhteiskunnan ylläpitäminen olisi mahdotonta. Tärkeän öljyn puuttuminen 

resurssiportfoliosta tekisi siis kenestä tahansa haavoittuvaisen ja voimattoman, ja siksi omien 

öljyvarojen huvetessa Yhdysvallat ja Kiina ovat yhä aktiivisemmin etsimässä öljyä omien rajojensa 

ulkopuolelta. Tässä kohtaa herääkin tämän tutkielman mielenkiintoisin tutkimusongelma, eli mitä 

keinoja nämä kaksi suurvaltaa käyttävät yrittäessään turvata itselleen riittävästi öljyä. Alan siis 

vertailla Yhdysvaltojen ja Kiinan käyttämiä keinoja Kaspianmeren öljyvaroista käytävässä 

kilpailussa, mutta ennen sitä haluan laajentaa öljyriippuvaisia valtioita koskevaa teoriapohjaani. 

 

Poliittisen realismin hengen mukaisesti valtioiden roolia öljyteollisuudessa voidaan tarkastella 

kansantaloustieteen perustan, eli kysynnän ja tarjonnan lain kautta26. Tämän perusteella valtiot 

                                                
25 Morgenthau (2006), Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. s. 122–156. 
26 Katso esim. Begg & Fischer & Dornbush (2003), Economics. 
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voidaan jakaa kahteen ryhmään: tuottajiin ja kuluttajiin. Lähes kaikki valtiot sekä tuottavat että 

kuluttavat öljyä, mutta oman öljyn riittävyys on se jakava tekijä. Tuottajilla riittää öljyä vientiin 

asti, kun taas kuluttajat eivät pysty omalla öljyntuotannollaan paikkaamaan kotimaista kysyntää, 

vaan ovat riippuvaisia tuottajien öljystä. Koska öljyä ei kuitenkaan riitä kaikille sitä tarvitseville, 

kuluttajat joutuvat kilpailemaan tuottajien öljystä. Yleensä öljyä eniten tarvitsevat kuluttajavaltiot 

ovat taloudellisesti hyvin kehittyneitä siitä yksinkertaisesta syystä, että talouskasvu ja öljynkulutus 

ovat historian saatossa kulkeneet varsin pitkälle käsi kädessä. Siksi kuluttajilla on yleensä 

käytössään useampia (painostus)keinoja, joilla ne voivat taivutella tuottajat tekemään yhteistyötä 

juuri niiden itsensä kanssa. Tuottajat voivat toki liittoutua keskenään vahvistaen siten yhtenäistä 

rintamaansa, kuten on käynyt esimerkiksi Opec-maiden kanssa, mutta Kaspianmeren 

öljyteollisuudessa tällainen tuottajien yhteistoiminta puuttuu. Siksi alueen öljyntuottajat joutuvat 

kuuntelemaan tarkasti suurimpien kuluttajien intressejä ja ne voivat ainoastaan valita itselleen niitä 

eniten hyödyttävän yhteistyökumppanin kuluttajien joukosta. Jos tuottajan öljyvaroista on 

kiinnostunut useampi kuluttaja, se voi kilpailuttaa niitä ja siten varmistaa itselleen parhaan 

mahdollisen yhteistyökumppanin. 

 

Davis Bobrowin ja Steve Chanin mukaan valtion menestys riippuvuuksiensa paikkaamisessa 

riippuu sen kaupankäyntivoimasta, joka ei tarkoita pelkästään taloudellista ulottuvuutta, vaan pitää 

sisällään kaikki mahdolliset toisen osapuolen arvostamat resurssit. Eli paikatakseen riippuvuuttaan 

esimerkiksi öljystä, valtion pitää pystyä tarjoamaan vastavuoroisesti jotakin takaisin kaupankäynnin 

toiselle osapuolelle. Valtio on parhaassa asemassa toisiin nähden silloin, kun se ei ole riippuvainen 

muiden resursseista ja sillä itsellä on ainoana hallussaan jokin tietty resurssi, mitä toinen osapuoli ei 

voi saada mistään muualta tai ainakaan yhtä edullisesti ja helposti. Parhaassa tapauksessa valtion 

resurssista on kiinnostunut usea maailmanpoliittisesti merkittävä toimija, mikä lisää kilpailua niiden 

välillä ja auttaa resurssin omaavaa valtiota saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen 

kaupankäynnissä. Tuottajan ei kuitenkaan kannata näytellä liian vaikeasti tavoiteltavaa, koska 

yleensä ainakin pitkällä aikavälillä riippuvaisten toimijoiden on mahdollista vaihtaa tuottajamaata 

tai kehittää vaihtoehtoisia resursseja, mikä pätee myös öljyn kanssa. Siksi säilyttääkseen 

etulyöntiasemansa tuottajamaan on pyrittävä vaimentamaan tällaisia pyrkimyksiä esittämällä itsensä 

luotettavana yhteistyökumppanina.27 Öljyntuottajan tapauksessa se voisi tarkoittaa esimerkiksi 

halua toivottaa ulkomaiset investoinnit tervetulleeksi. 

 

                                                
27 Bobrow & Chan (1987), Understanding Anomalous Success. s. 124–126. 
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Öljykaupassa pitää huomata, että ainoastaan kuluttajat eivät ole riippuvaisia, vaan myös suurin osa 

tuottajista on erittäin riippuvaisia energiavarojensa viennistä, joka saattaa muodostaa ison osan koko 

valtion budjetista. Esimerkiksi Kazakstanin tapauksessa öljynvienti kattaa noin kolmasosan valtion 

budjetin kokonaistuloista. Liian suuri riippuvuus yhdestä tulonlähteestä on hyvin riskialtista ja 

saattaa johtaa jopa katastrofaaliseen tilanteeseen esimerkiksi öljynhinnan laskiessa tai omien 

öljyvarojen loppuessa. Tämän takia tuottajat haluavat hajauttaa elinkeinojensa kirjoa, mihin ne 

tarvitsevat kuluttajien apua. Taloudellisesti kehittyneemmät kuluttajat voivat tarjota tuottajille 

erinäisiä mahdollisuuksia muunlaisen teollisuuden käyntiin saamiseksi. Tarjoamiensa taloudellisten 

pakettien lisäksi kuluttajat voivat kilpailla tuottajien öljystä esimerkiksi turvallisuuden takaamisella 

tai poliittisella tuella kansainvälisellä areenalla. Koska omavaraisuus on käytännössä mahdotonta, 

myös öljyntuottajamaat ovat riippuvaisia joistakin kuluttajien resursseista, mikä luo pohjan 

yhteistyölle. Esimerkiksi köyhä tuottajamaa ei pysty itse hyödyntämään täysimittaisesti 

öljyvarojaan, minkä takia se tarvitsee ulkopuolisen yhteistyökumppanin investoimaan tarvittavan 

infrastruktuurin kehittämiseen. Näin muodostuu molempia sekä kuluttajaa että tuottajaa tyydyttävä 

yhteistyösuhde. 

 

Suurvaltojen kompensaatiopakettien tarjoamista öljyntuottajille voidaan ajatella myös vallan 

maksimoimisen näkökulmasta. Riippuvuuteen liittyy aina autonomian osittainen menettäminen 

toiselle osapuolelle, josta ollaan riippuvaisia. Kun kuluttajan kytkökset öljyntuottajan kanssa 

lisääntyvät, ja etenkin jos on mahdollista saada öljyntuottaja itsestä riippuvaiseksi, on 

todennäköisempää, että kaupanteko onnistuu hyvin. Tuottajat eivät tietenkään haluaisi olla liian 

riippuvaisia mistään kuluttajan tarjoamasta hyödykkeestä, koska eivät halua joutua alisteiseen 

suhteeseen, jossa kuluttajat sanelevat niille yhteistyön ehdot. Suhteellisesta asemastaan huolestuneet 

tuottajat miettivät tarkoin, kenen kanssa niiden kannattaa syventää yhteistyötä. Richard Rosecrance 

on pohtinut valtioiden riippuvuuden ja sen aiheuttaman toiminnan suhdetta. Hänen mukaansa 

riippuvuus on suhde, eli se kertoo valtioiden välillä olevan potentiaalia yhteistyöhön. Mutta mitä se 

ei kerro on, miten riippuvuuden osapuolet toimivat riippuvuutta vähentääkseen.28 Toisin sanoen 

valtiot voivat yrittää sopia yhteistyön tekemisestä, mutta ne voivat omaksua myös itsekkäämmän ja 

konfliktinhakuisemman strategian. Jos kuluttaja ei saa tarjoamiensa pakettien avulla houkuteltua 

tuottajaa yhteistyöhön, se voi nähdä erinäisten pakottamiskeinojen käyttämisen parempana 

vaihtoehtona. On mielenkiintoista selvittää, mitä keinoja Yhdysvallat ja Kiina katsovat 

tarvitsevansa riittävän öljyn saamiseksi. 

                                                
28 Rosecrance (1989), War, Trade and Interdependence. s. 52–53. 
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2.1.1. Viitekehyksen tarkasteleminen poliittisen realismin kritiikkien silmin 

Pitää muistaa, ettei kaupankäynti onnistu aina yhtä jouhevasti kuin mitä kysynnän ja tarjonnan laki 

antaa ymmärtää, koska siihen vaikuttavat myös muut ulottuvuudet. Esimerkiksi valtioiden käydessä 

poliittista valtataistelua ne saattavat fyysisistä tarpeistaan huolimatta kieltäytyä tekemästä 

yhteistyötä toisen osapuolen kanssa. Konstruktivistien korostamat kulttuuriset samankaltaisuudet 

saattavat myös olla se ratkaiseva syy, kun kaupankäynti alkaa valtioiden A ja B välillä, vaikka 

valtio C olisi pystynyt tarjoamaan edullisemman vaihtoehdon. Kaupankäynnin ei saa siis ajatella 

käsittävän pelkästään taloudelliset ja sotilaalliset resurssit, vaan poliittiset ja kulttuuriset tekijät 

kuuluvat myös olennaisena osana kaupankäynnin välineisiin.29 Kulttuurin rooli valtioiden 

ulkopolitiikkaa määrittävänä tekijänä on herättänyt kiivasta keskustelua kansainvälisen politiikan 

koulukuntien välillä. Konstruktivistit (esim. Samuel Huntington (1996), The Clash of Civilizations 

and the Remaking of World Order) sanovat, että valtiot pyrkivät lähentymään ja tekemään 

yhteistyötä kulttuurisesti niitä lähellä olevien osapuolten kanssa. Kulttuuriset yhteneväisyydet 

muodostavat pohjan, jonka päälle on hyvä rakentaa myös muunlaista yhteistyötä. Esimerkiksi Kiina 

on halunnut käyttää tätä korttia hyväkseen ja korostanut aasialaisia juuriaan Keski-Aasian 

valtioiden kanssa käydyssä yhteistyössä. Näin se on halunnut luoda vaikutelman, jonka perusteella 

sen läsnäolo Keski-Aasiassa on hyväksyttävämpää kuin esimerkiksi täysin erilaisen kulttuuritaustan 

omaavan Yhdysvaltojen. 

 

Keski-Aasiassa ja Kaukasuksella Yhdysvalloilla ei ole kulttuurisesti sitä lähellä olevia 

kumppaneita, eli se ei voi rakentaa ulkopoliittista strategiaansa sivilisaatiollisen ulottuvuuden 

varaan. Tästä huolimatta myöskään Yhdysvallat ei ole unohtanut kulttuuristen samankaltaisuuksien 

merkitystä alueen valtataistelussa. Kaspianmeren tapauksessa Yhdysvallat on ajanut aktiivisesti sen 

lähiliittolaisen Turkin lähenemistä alueen valtioiden kanssa, koska on uskonut sen tuovan vakautta 

ja vähentävän muiden suurvaltojen vaikutusvaltaa. Yhdysvaltojen toiveista riippumatta Turkki on 

selvästi halunnut käyttää kulttuurisia kytköksiään hyväkseen ja Neuvostoliiton hajottua se onkin 

pystynyt lisäämään vaikutusvaltaansa entisten neuvostotasavaltojen (etenkin Azerbaitsan, 

Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan ja Kirgisia) joukossa. Turkki on investoinut näihin maihin 

paljon, antanut monenlaisia avustuksia, stipendejä opiskelijoille, perustanut turkinkielisiä 

televisiokanavia ja ajanut myös sotilaallista yhteistyötä. Turkin tavoitteena on ollut vahvistaa omaa 

asemaansa alueella ja samalla heikentää Venäjän sekä Iranin, Pakistanin ja Saudi-Arabian 

                                                
29 Bobrow & Chan (1987), Understanding Anomalous Success. s. 126–127. 
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vaikutusvaltaa alueen muslimien joukossa.30 Yhdysvallat on luonnollisesti ollut tyytyväinen 

tämänsuuntaisesta kehityksestä. 

 

Kaspianmeren alueella on nähtävissä kuitenkin myös useita esimerkkejä, joissa valtiot ovat jättäneet 

kulttuurisen perimänsä taka-alalle silloin, kun sen ajaminen on ristiriidassa muiden tärkeämpien 

intressien kanssa. Esimerkiksi Iran, joka korostaa islamilaisten periaatteiden noudattamista 

ulkopolitiikassaan, on Kaspianmeren tapauksessa laittanut turvallisuus- ja talousintressinsä 

kulttuuristen samankaltaisuuksien edelle silloin, kun ne ovat olleet ristiriidassa. Iranin välit niin 

ikään shiiaenemmistöisen Azerbaitsanin kanssa ovat kaikkea muuta kuin lämpimät Iranin 

havitellessa Azerbaitsanin merialueen öljykenttiä ja tuomitessa ankarasti Azerbaitsanin yhteistyön 

Yhdysvaltojen kanssa. Iran meni jopa niin pitkälle, että se tuki ortodoksista Armeniaa Nagorno-

Karabaghin taistelussa Azerbaitsania vastaan. Samaan aikaan Azerbaitsan on halunnut lähentyä 

nimenomaan Yhdysvaltojen kanssa, koska on katsonut intressiensä toteutuvan parhaiten 

nimenomaan sen kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Ortodoksinen Armenia on säilyttänyt läheisen 

ystävyyssuhteen Venäjän kanssa, mutta niin ikään ortodoksinen Georgia on sen sijaan halunnut 

tehdä selvän pesäeron Venäjään ja lähentyä lännen kanssa, koska se ei halua olla Venäjän 

talutusnuorassa.31 

 

Vaikka poliittinen realismi uskoo valtioiden pyrkivän ensisijaisesti sotilaallisen ja taloudellisen 

voiman maksimoimiseen, ei se täysin tyrmää kulttuurin sekä yhteiskunnan arvojen ja asenteiden 

merkitystä valtioiden toiminnassa. Nämä tulevat kysymykseen etenkin, kun valtio katsoo niiden 

ajamisen hyödyttävän sitä muiden ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Niin Keski-

Aasiassa kuin muuallakin maailmassa Yhdysvaltojen demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien 

puolustamisen voidaan realistisesta näkökulmasta katsottuna tarkoittavan omien intressien ajamista. 

Yhdysvallatkin on ollut valmis laittamaan nämä hienot periaatteensa taka-alalle silloin, kun niiden 

ajaminen on heikentämässä sen muiden intressien toteutumisen mahdollisuutta. Esimerkiksi Jyrki 

Käkönen näkee Yhdysvaltojen demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien peräänkuuluttamisen 

olevan vain osa kansallisten intressien ajamista: ”Kun periaatteita ei sovelleta kaikissa tapauksissa, 

on pakko päätyä siihen, että kysymys ei olekaan universaalista uudenlaisesta moraalisesta 

ulkopolitiikasta tai globaalista politiikasta, vaan paljon perimmäisemmästä kansallisen edun 

                                                
30 Huntington (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. s. 146–147. 
31 Shaffer (2002), Is There a Muslim Foreign Policy? The Case of the Caspian. [www-dokumentti]. 
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politiikasta. Voimapolitiikka vain naamioidaan ja tehdään hyväksyttäväksi uudessa kauniissa 

paketissa.”32 

 

Konstruktivismin tavoin useat muutkin kritiikit sanovat poliittisen realismin selitysvoiman 

heikenneen kylmän sodan aikaisen kahden eri blokin välisen valta- ja voimataistelun loppumisen 

myötä. Kritiikkien mukaan Morgenthaun teesit ovat yksinkertaisesti vanhanaikaisia, eivätkä ne enää 

päde nykyisessä maailmanpolitiikassa, joka on muuttunut ratkaisevasti kylmän sodan ajoista. 

Neoliberaalit institutionalistit (mm. Robert Keohane ja Joseph Nye) kritisoivat poliittista realismia 

valtioiden välisen kilpailuasetelman ylikorostamisesta ja yhteistyön vähättelystä. Neoliberaali 

institutionalismi uskoo valtioiden tavoittelevan absoluuttisia etuja (absolute gains), eikä välittävän 

poliittisen realismin korostamista suhteellisista eduista (relative gains) muihin valtioihin nähden. 

Tämä mahdollistaa kaikkia absoluuttisesti hyödyttävän yhteistyön valtioiden kesken. Absoluuttisten 

etujen ja kaikkia hyödyttävän yhteistyön korostaminen on tuttua globalisaatiokeskusteluista ja 

nimenomaan neoliberaalin talousregiimin kannattajien suunnalta. Realisteista esimerkiksi Robert 

Gilpin ei yhdy näkemyksiin taloudellisten suhteiden positiivisesta lopputuloksesta, vaan sanoo 

valtioiden kiinnittävän enemmän huomiota suhteellisiin etuihinsa, joita se vertaa muiden valtioiden 

saavuttamien hyötyjen kanssa. Useasti absoluuttisten etujen ajaminen kulkee käsi kädessä 

suhteellisten etujen kanssa, mutta aina asia ei kuitenkaan ole näin. Esimerkiksi valtion 

sotilasmenojen kasvattaminen saattaa itse asiassa huonontaa sen turvallisuustilannetta 

naapurimaiden osallistuessa myös asevarustelukierteeseen. Valtiot eivät päätöksenteossaan siis ota 

huomioon ainoastaan absoluuttisia etuja, vaan peilaavat niitä koko ajan myös kilpailijoidensa 

vastaaviin. Tämä tekee asetelmasta väistämättä kilpailuhenkisen, jolloin yhteistyötä tehdään vain, 

jos molemmat katsovat hyötyvän siitä enemmän kuin kilpakumppani.33 

 

Kansainväliset suhteet sisältävät siis sekä yhteistyötä puoltavia että kilpailuhenkeä korostavia 

näkökulmia. Neoliberaali institutionalismi pystyy varmasti selittämään realismia paremmin 

esimerkiksi ylikansallisten organisaatioiden luomisintoa tai valtioiden yhteistyöpyrkimyksiä 

vaikkapa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Mutta vaikka valtioiden välinen yhteistyö maailman 

energiavarojen ja muiden resurssien jakamisessa olisi enemmän kuin suotavaa, tällainen kehitys on 

kuitenkin ollut varsin vähäistä verrattuna valtioiden väliseen kilpailuasetelmaan. Kamppailu öljystä 

näyttää olevan enenevässä määrin nollasummapeli, jossa toisten voittaessa syntyy myös häviäjiä. 

Absoluuttisia etuja öljyn muodossa ei siis riitä kaikille sitä haluaville ja tämä syö heti pohjan 

                                                
32 Käkönen (2001), Globalisaatio, Poliittinen realismi, Imperialismi? [www-dokumentti]. 
33 Gilpin (2001), Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. s. 78–80. 
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kuluttajien väliseltä yhteistyöltä. Koska kukaan ei halua olla häviäjien joukossa, kamppailu on 

ennemminkin kovenemassa. Tämän selittämisessä neoliberaali institutionalismi ei olekaan 

käyttökelpoinen, vaan poliittisen realismin voidaan sanoa säilyttäneen ainakin osan 

selitysvoimastaan. 

 

Morgenthau sanoi valtioiden olevan ensisijaisesti huolissaan omasta turvallisuudestaan, minkä takia 

ne ovat kiinnostuneita nimenomaan sotilaallisen voiman lisäämisestä. Neuvostoliiton hajoaminen 

tarkoitti kuitenkin sitä, että sotilaallinen uhka Yhdysvaltoja vastaan, jos ei kadonnut, niin ainakin 

merkittävästi pienentyi, vaikka terrorismi onkin viime vuosien aikana noussut entistä selvemmin 

esille. Tämän johdosta sotilaallinen voima on menettänyt merkitystään valtioiden välisten suhteiden 

määrittäjänä. Poliittista realismia kritisoidaan usein juuri siitä, että se katsoo sotilaallisen voiman 

olevan valtion tärkein väline kansainvälisessä valtapelissä. Kritiikit näkevät suurvaltojen välisen 

turvallisuusulottuvuuden enemmän tai vähemmän vakiintuneen kylmän sodan päättymisen myötä, 

jolloin muut intressit ovat nousseet dominoimaan kansainvälistä agendaa. Esimerkiksi liberalistista 

perinnettä edustavat pluralistit (Keohane ja Nye voidaan laskea myös kansainvälisten suhteiden 

pluralismin teoreetikkoihin) eivät usko sotilaallisen turvallisuuden ylivertaisuuteen muihin 

intresseihin nähden, koska valtioiden väliset monimutkaiset riippuvuussuhteet johtavat tilanteeseen, 

jossa selviä hierarkioita eri intressien välille on mahdotonta asettaa. Intressejä ei voi asettaa 

pysyvään tärkeysjärjestykseen, koska jokin niistä kulloisestakin tilanteesta riippuen nousee muita 

selvemmin esiin. 

 

Keohane ja Nye kyseenalaistavat lisäksi poliittisen realismin oletuksen valtioiden 

rationaalisuudesta, koska rationaalisuus on mahdotonta tilanteissa, joissa valtiolla on useita ja jopa 

ristiriidassa olevia tavoitteita. Keohanen ja Nyen mukaan valtiota ei pitäisi edes nähdä yhtenäisenä 

kokonaisuutena, koska valtioiden eri organisaatiot (esim. ministeriöt) voivat pahimmassa 

tapauksessa ajaa jopa täysin päinvastaisia tavoitteita. Tällaisessa tilanteessa todennäköisenä 

lopputuloksena on kaikkia tyydyttävä kompromissiratkaisu.34 Eri ministeriöiden välillä on varmasti 

ristiriitaisia tavoitteita, mutta mielestäni pluralistit vähättelevät liikaa asioiden tärkeysjärjestystä 

valtion agendalla. Esimerkiksi kasvavan öljyriippuvuuden aiheuttaessa suuria taloudellisia 

vahinkoja koko yhteiskunnalle, nimenomaan tämä ongelma, eli öljyn (kapasiteetin osatekijän) 

hankkiminen on varmasti valtion tärkeysjärjestyksen kärkipäässä, vaikka osa valtionhallinnosta 

ajaisikin muita tavoitteita. Ulkopolitiikkaa täysin määrittävä tekijä öljyriippuvuus ei kuitenkaan ole, 

                                                
34 Keohane & Nye (2001), Power and Interdependence. s. 21–25. 
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mistä kertoo esimerkiksi se, että Yhdysvallat on kieltänyt öljy-yhtiöitään tekemästä yhteistyötä 

vihollismaina pitämiensä Iranin ja Sudanin kanssa. Kuitenkin on syytä huomata, että jos öljy 

loppuisi kaikkialla muualla, Yhdysvallat mitä todennäköisimmin yrittäisi löytää keinon Iranin ja 

Sudanin öljyn saamiseksi. Toistaiseksi Yhdysvalloilla on vielä varaa jättää nämä vihollisinaan 

pitämänsä maat öljystrategiansa ulkopuolelle, mutta tulevaisuudessa asiat saattavat olla toisin. Joka 

tapauksessa, vaikka en hyväksykään Keohanen ja Nyen ajatusta hierarkioiden puuttumisesta eri 

intressien välillä, valtion useiden yhtäaikaisten tavoitteiden olemassaolon myöntäminen on 

kuitenkin tärkeää. 

 

Gilpin sanoo realismin perusoppien mukaisesti turvallisuuden olevan aina valtioiden tärkein 

huolenaihe, mutta aiemmista realisteista poiketen hän ei halua turvallisuutta mitattavan pelkästään 

sotilaallisesta näkökulmasta. Asevarustelu ei ole ainoa kilpailun muoto etenkään nykyisessä 

kansainvälisessä järjestelmässä, jossa sotilaallisen voiman tavoittelu on menettänyt merkitystään 

ydinaseiden yleistyttyä ja jossa alueiden valloittamista toisilta valtioilta ei pidetä enää 

hyväksyttävänä. Sen sijaan taloudellinen näkökulma on noussut entistä selvemmin esille valtioiden 

prioriteeteista ja kansallisesta turvallisuudesta puhuttaessa. Gilpin korostaa, että turvallisuus ja 

talouden menestyminen ovat tiukasti toisiinsa kietoutuneita, vaikka niiden painotus valtioiden 

agendalla saattaakin vaihdella kulloisestakin tilanteesta ja ajankohdasta riippuen.35 Konfliktien 

kärjistyessä nimenomaan sotilaallinen turvallisuus nousee tärkeimmäksi, kun taas rauhan aikana 

muut intressit dominoivat valtioiden agendaa. 

 

Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa, ettei Morgenthaun voimapolitiikan käsitekään suinkaan 

tarkoita pelkästään sotilaallista ulottuvuutta, vaan kaikkia kapasiteetin osatekijöitä tarvitaan. Jos 

valtion sotilaallinen valmius on hyvä, mutta sen turvallisuutta uhkaa jonkin toisen kapasiteetin 

osatekijän puuttuminen, on luonnollista, että valtion agendaa dominoi juuri puuttuvan tekijän 

paikkaaminen. Riittävän energiansaannin varmistaminen sopii hyvin tähän kuvaan. Sen puute ei 

vahingoita ainoastaan talouselämää, vaan koko maan turvallisuutta. Energian ja turvallisuuden 

läheinen kytkös näkyy hyvin maaliskuussa 2006 julkaistussa tuoreimmassa Yhdysvaltojen 

kansallisessa turvallisuusstrategiassa (National Security Strategy), jossa sana energy mainitaan 

peräti 26 kertaa kuvaamaan pyrkimyksiä lisätä omaa energiantuotantoa ja vähentää riippuvuutta 

nimenomaan Opecin öljystä. Kansallinen turvallisuus ei etenkään tänä päivänä tarkoita siis 

                                                
35 Gilpin (2001), Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. s. 22–23. 
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pelkästään sotilaallista ulottuvuutta, vaan mukana on entistä enemmän taloudellinen ulottuvuus, 

josta nimenomaan energiaturvallisuus, eli riittävän energiansaannin varmistaminen on noussut esiin. 

 

2.1.2. Valtiokeskeisyyden kyseenalaistaminen öljyteollisuudessa 

Morgenthaun teoria valtioiden voimasta ja kapasiteettikilpailusta pätee valtioiden maailmassa. 

Nykyinen maailmanjärjestys sisältää kuitenkin valtioiden lisäksi myös muunlaisia toimijoita, jotka 

vaikeuttavat, asettavat rajoitteita ja joskus myös toimivat valtioiden apuvälineinä ja voiman 

lisääjinä. Valtiot eivät siis suinkaan ole ainoita merkittäviä toimijoita maailman öljyteollisuudessa ja 

siksi Kaspianmeren öljykilpailuakaan ei saa mieltää pelkästään valtioiden väliseksi. Vaikka 

kansallisvaltiot olisivatkin edelleen keskeisimpiä kansainvälisen politiikan toimijoita maailman 

öljyteollisuus mukaan lukien, tavoitteidensa saavuttamiseksi niiden pitää enenevässä määrin 

hyödyntää ja toimia yhteistyössä myös muunlaisten toimijoiden (öljy-yhtiöiden sekä poliittisten ja 

taloudellisten instituutioiden) kanssa. Öljyteollisuudessa vaikuttavat siis sekä valtioiden että muiden 

toimijoiden vahvat intressit, minkä takia yksi ainoa teoreettinen malli ei riitä selittämään öljykaupan 

luonnetta. Siksi on syytä tarkastella yhdessä realismin kanssa erityisesti muut toimijat huomioivaa 

pluralistista teoriaa, joiden vahvuuksia hyödyntämällä ja heikkouksia kritisoimalla voi ymmärtää 

paljon paremmin Yhdysvaltojen ja Kiinan todellisia rooleja Kaspianmeren öljykilpailussa. 

 

Pluralistit kritisoivat realismin valtiokeskeistä maailmankatsomusta ja sanovat periaatteen 

syntyneen aikana, jolloin muu kuin valtioiden välinen vuorovaikutus oli vähäistä. Tilanne on 

kuitenkin jo muuttunut niin kansallisten kuin ylikansallisten tahojen syödessä valtioiden 

suvereniteettia. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että valtioista riippumattomat toimijat pystyvät 

entistä enemmän osallistumaan myös kansainväliseen politiikkaan. Pluralismin mukaan 

yhteiskunnat ovat kytköksissä toisiinsa valtiotason lisäksi useiden eri kanavien ja verkostojen 

kautta, mikä aiheuttaa monimuotoisia riippuvuussuhteita. Siksi valtioiden toiminta on paljon 

realismin väittämää rajoittuneempaa ja kansainvälisten suhteiden ymmärtäminen realismin oletuksia 

vaikeampaa.36 Graham Evansin ja Jeffrey Newnhamin mukaan öljyteollisuutta kuvaa osuvasti 

pluralistinen mixed actor-malli, jossa ei ole yhtään selkeästi johtavaa toimijaa, vaan useita toinen 

toisiinsa vaikuttavia, monissa riippuvuussuhteissa ja useasti kilpailuasemassa olevia toimijoita. 

Mixed actor-mallin mukaisesti öljyteollisuudessa vaikuttaa niin valtioita, valtioiden välisiä 

organisaatioita, kuten Opec, kuin myös monikansallisia öljy-yhtiöitä, joiden intressit ovat usein 

ristiriidassa keskenään. Mixed actor-termiä käytti ensi kerran vuonna 1972 Oran Young, jonka 

                                                
36 Zacher (1992), The decaying pillars of the Westphalian temple. s. 80–81. 
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mukaan makropolitiikkaa ei ollut enää järkevää kuvata pelkästään valtioiden väliseksi, vaan 

kansainvälisen kentän heterogeenisuuden vuoksi mukaan tarkasteluun pitää ottaa myös muut vahvat 

toimijat. Young liittyi näin pluralismin suunnalta tulevaan poliittisen realismin valtiokeskeisyyden 

kritiikkiin.37 

 

James Rosenau vei Youngin mixed actor-mallin pidemmälle vuonna 1990 julkaistussa kirjassaan 

Turbulence in World Politics. Rosenaun mukaan kansainvälisen pelikentän riippuvuussuhteiden ja 

vuorovaikutuksen kasvun seurauksena maailmanpolitiikka on haarautunut kahdelle eri tasolle (the 

two worlds of world politics): edelleen on olemassa perinteinen valtioiden välinen taso, jonka 

rinnalle on noussut ei-suvereenien, mutta merkittävien autonomisten toimijoiden taso. Rosenau 

korostaa, että nimenomaan autonomisuus, eli kyky toimia itsenäisesti on se määrittävä tekijä, joka 

tekee toimijasta merkittävän, ei suvereenius. Siksi valtioiden lisäksi öljyteollisuuden mixed actor-

mallissa pitää ottaa huomioon myös muunlaiset toimijat, kuten kansainväliset organisaatiot ja öljy-

yhtiöt. Lisäksi toimijan merkittävyys riippuu luonnollisesti myös asiayhteydestä. Esimerkiksi Opec 

on öljyteollisuuden kannalta hyvinkin tärkeä toimija, mutta monissa muissa kysymyksissä sen ei 

katsota olevan relevantti. Rosenau muistuttaa, että mixed actor-systeemin kaksi eri tasoa ovat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään globaalin maailman monimutkaisten riippuvuussuhteiden 

lisäännyttyä. Toki on olemassa edelleen tilanteita, jotka hoidetaan pelkästään joko valtiotasolla tai 

sitten toisella valtioiden ulkopuolisella tasolla, mutta suurimmassa osassa tapauksista nämä kaksi 

eri maailmaa ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään.38 

 

Myös John Stopford ja Susan Strange näkevät riippuvuuksien kasvaneen hallitusten ja yhtiöiden 

välillä. Yhtiöt ovat aiempaa enemmän vaikuttamassa poliittiseen päätöksentekoon ja hallitukset 

ovat puolestaan huomanneet tarvitsevansa yhtiöiden menestymistä kansallisen hyvinvoinnin 

lisäämisessä. Kansallisen hallituksen tavoitteena on maksimoida kansakunnan vauraus ja sen takia 

valtion täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä teollisuutensa kanssa. Enää ei ole siis järkevää puhua 

pelkästään valtioiden välisestä diplomatiasta ulkomaankaupassa, vaan mukaan pitää ottaa myös 

yhtiöt.39 Vaikka tässä tutkielmassa keskitynkin nimenomaan Yhdysvaltojen ja Kiinan valtioiden 

toimintaan, se ei suinkaan tarkoita sitä, että pitäisin esimerkiksi monikansallisten öljy-yhtiöiden 

toimintaa merkityksettömänä. Mixed actor-mallin olemassaolo vaatii, että Yhdysvaltojen ja Kiinan 

pitää ottaa toiminnassaan huomioon myös se toinen taso, jota hyväksikäyttämällä ne voivat edistää 

                                                
37 Evans & Newnham (1998), Dictionary of International Relations. s. 331–332. 
38 Geeraerts (1995), Analyzing Non-State Actors in World Politics. [www-dokumentti]. 
39 Stopford & Strange (1991), Rival states, rival firms. s. 1–2, 22–23. 
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omien intressiensä toteutumista. Siksi Yhdysvaltojen ja Kiinan vuorovaikutus Kaspianmeren 

öljyteollisuuteen vaikuttavien markkinavoimien kanssa tulee näkymään olennaisena osana tätä 

tutkimusta. 

 

Erityisesti näkökulmani tulee Robert Gilpinin kansainvälisen poliittisen taloustieteen realismista, 

joka kiinnittää aiemmista poliittisen realismin versioista poiketen huomion juuri valtioiden ja 

markkinavoimien väliseen vuorovaikutukseen. Vuonna 2001 ilmestyneessä teoksessaan Global 

Political Economy: Understanding the International Economic Order Gilpin tyrmää täysin 

ajatuksen siitä, että globalisaation taloudelliset ja teknologiset voimat olisivat muodostamassa 

kapitalistisen talouden, jossa kansallisilla hallituksilla ei olisi sananvaltaa. Vaikka 

globalisaatiokehityksen on usein ennustettu johtavan valtioiden vaikutusvallan vähenemiseen ja 

markkinavoimien voimistumiseen (esim. Daniel Yergin ja Joseph Stanislaw (1998), The 

Commanding Heights), Gilpin sanoo kansallisten hallitusten ja etenkin suurvaltojen olevan edelleen 

tärkeimpiä toimijoita sekä kansallisessa että kansainvälisessä taloudessa. Nimenomaan valtiot ovat 

yhä ensisijaisia päätöksentekijöitä koskien talouselämääkin, sillä ne tekevät pelisäännöt, joiden 

mukaan markkinavoimien pitää toimia. Valtiot eivät yhtiöiden tapaan osallistu suoraan 

kaupankäyntiin, mutta keskinäisissä suhteissaan ne luovat kaupankäynnin säännöt, joita yhtiöt 

joutuvat noudattamaan. Lisäksi valtiot puuttuvat alati globaalin talouden toimintaan ja käyttävät 

paljon valtaa edistääkseen omien intressiensä toteutumista ja kansallisten talouselämiensä 

menestymistä.40 

 

 

2.2. Kysymyksenasettelu ja metodi 
 

2.2.1. Kysymyksenasettelu 

Lähtökohtaisesti haluan selvittää, miten Yhdysvallat ja Kiina pyrkivät saavuttamaan omat 

energiapoliittiset tavoitteensa Kaspianmeren alueella ja mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

niiden toiminnasta on löydettävissä. Tämän pääkysymyksen ympärille nousee tietenkin tarkentavia 

ja tukevia lisäkysymyksiä. Öljykilpailun maailmanlaajuisen luonteen vuoksi pelkästään 

Kaspianmeren öljyteollisuuteen keskittyminen ei riitä, vaan Yhdysvaltojen ja Kiinan strategioita 

pitää tarkastella kokonaisvaltaisemmin ja suhteuttaa Kaspianmeren merkitys niihin nähden. 

Yhdysvaltojen ja Kiinan strategiat riittävän öljynsaannin varmistamiseksi poikkeavat toisistaan 
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ainakin siinä, että Kiina käy taistelua valtion omistamien öljy-yhtiöiden kautta, kun taas 

Yhdysvallat kaupallisten, joiden asemaa se pyrkii parhaansa mukaan auttamaan neoliberaalin 

talouspolitiikan avulla. Gilpinin mukaan valtion rooli suhteessa sen kansalliseen talouselämään 

määrittää myös sen toimintaa globaalissa taloudessa41. Yksi tutkimuskysymyksistäni onkin, miten 

Yhdysvaltojen ja Kiinan perustavanlaatuiset eroavuudet niiden kansallisissa talouksissa 

(kansallisissa öljyteollisuuksissa) näkyvät maiden Kaspianmeren politiikoissa. Jos vastaus on, että 

ei ollenkaan, silloin Gilpinin väite ei päde tässä tapauksessa. Lisäksi haluan arvioida, kumman 

strategia on menestyksekkäämpi ja minkä takia. 

 

Kaspianmeren öljyvaroista käytävän kilpailun valtiotason ydin muodostuu alueen suurimmista 

öljyntuottajista ja niiden öljystä kiinnostuneimmista valtioista, joihin kuuluvat etunenässä 

Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä. Muita joko öljystä tai muista syistä kiinnostuneita tahoja ovat 

lähialueen muslimivaltiot, joista etenkin Iran, Turkki, Pakistan ja Saudi-Arabia haluavat lisätä omaa 

vaikutusvaltaansa entisissä neuvostotasavalloissa. Myös useat Euroopan valtiot, Intia, Japani ja 

Etelä-Korea ovat kiinnostuneita Kaspianmeren öljystä, mutta niiden panos itse kilpailussa on 

varsinkin Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjään nähden vähäisempää. Lisäksi valtiotasolla 

vaikuttavat ainakin sellaiset hallitusten väliset organisaatiot kuin Nato, SCO ja Ivy. Toisella tasolla 

Kaspianmeren öljykauppaan vaikuttavat tietenkin monikansalliset öljy-yhtiöt, joiden budjetit 

ylittävät helposti pienten valtioiden vastaavat. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja 

Maailmanpankki ovat myös voimakkaita toimijoita alueella. Kansalaisyhteiskunnan voimat eli 

öljyteollisuuden vaikutuksista huolestuneet luonnonsuojelujärjestöt sekä öljykaupan onnistumista 

uhkaavat terroristit kuuluvat myös kuvaan. Radikaali islam on saanut jalansijan jo useilla 

Kaukasuksen ja Keski-Aasian alueilla, mukaan lukien öljykuljetusten kannalta tärkeät Tšetšenia ja 

Georgia. Kaspianmeren ympäristössä on lisäksi öljyäkin huomattavammat maakaasuvarat, jotka 

eivät ainakaan vähennä toimijoiden kiinnostusta aluetta kohtaan. Mielenkiintoista onkin selvittää, 

millaisia haasteita muiden toimijoiden intressit aiheuttavat Yhdysvaltojen ja Kiinan pyrkimyksille ja 

millä keinoilla Yhdysvallat ja Kiina yrittävät maksimoida etunsa tässä monimutkaisessa 

verkostossa. 

 

Mixed actor-systeemin olemassaolon myöntämisestä huolimatta kahden eri tason erottelu 

tutkielman analyysivaiheessa ei ole kuitenkaan järkevää, koska niin tiiviisti valtiotaso ja valtioiden 

ulkopuolinen taso ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Siksi on järkevämpää kuljettaa mukana yhtä 
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aikaa kaikkia Yhdysvaltojen ja Kiinan toiminnassa näkyviä tekijöitä ja toimijoita. Pluralistista 

maailmankuvaa korostavan mixed actor-mallin käyttäminen Kaspianmeren öljyteollisuuden 

analysoinnissa vaatii myös realismin valtiokeskeisyyden kyseenalaistamista. Vaikka lähdenkin 

liikkeelle Gilpinin perusajatuksesta, jossa valtiot muokkaavat markkinoita omien intressiensä 

mahdollistamiseksi, asiaa pitää pystyä tarkastelemaan myös toisin päin. Tähän liittyy arviointi siitä, 

kuinka paljon Yhdysvallat ja Kiina tosiasiassa pystyvät vaikuttamaan öljyteollisuudessa vaikuttaviin 

markkinavoimiin. Poliittinen realismi uskoo valtiokeskeiseen maailmanjärjestykseen, kun taas 

globalisaatioteoreetikkojen mukaan valtioiden rooli on sen sijaan heikkenemässä ja 

monikansallisten yritysten voimistumassa etenkin, kun puhutaan globaalista talouselämästä. Haluan 

selvittää, kumpi teoria kuvaa paremmin Kaspianmeren öljyteollisuuden todellista tilaa ja millainen 

ylipäänsä on suurvaltojen rooli suhteessa markkinavoimiin. Jos mahdollista, yritän vielä kytkeä 

nämä löydökset laajempaan keskusteluun kansainvälisten suhteiden nykytilasta ja etenkin 

suuvaltojen roolista globaalistuvassa taloudessa, jota öljyteollisuus erinomaisesti edustaa. 

 

2.2.2. Metodi 

Tutkimuksen analyysin suoritan vertailevan metodin avulla, eli vertailen Yhdysvaltojen ja Kiinan 

toimintaa Kaspianmeren öljykilpailussa. Vertaileva politiikan tutkimus ei suinkaan ole yhtenäinen 

tutkimussuuntaus, vaan se pitää sisällään useita erilaisia lähestymistapoja ja metodologioita 

vaihdellen yksittäisistä tapaustutkimuksista maailmanlaajuisten ilmiöiden selittämiseen42. 

Useimmiten vertailevaa metodia käytetään poliittisen käyttäytymisen sekä poliittisten järjestelmien, 

ja instituutioiden tutkimisessa. Myös maiden välinen vertailu perustuen kvantitatiivisiin tilastoihin 

on suosittua. Gregory Mahler sanoo kuitenkin, että vaikka yhteiskuntatieteissäkin vertaileva 

analyysi suoritetaan useimmiten kvantitatiiviseen aineistoon, se ei ole suinkaan välttämätöntä, vaan 

vertailua voi käyttää myös tyypiltään kvalitatiiviseen aineistoon. Mahlerin mukaan itse asiassa 

kaikki politiikan tutkimus voi käyttää vertailua hyväkseen. Kansainvälistä politiikkaa tutkittaessa 

tämä voi näkyä esimerkiksi valtioiden välisten suhteiden ja niiden strategioiden vertailuna.43 Siten 

vertaileva metodi sopii erinomaisesti myös tähän tutkimukseen, koska tavoitteena on: 1) tutkia 

Yhdysvaltojen ja Kiinan strategioiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia Kaspianmeren 

öljyvaroista käytävässä kilpailussa, 2) vertailla poliittisen realismin ja sitä kritisoivan pluralistisen 

globalisaatioteorian selitysvoimaa kyseisessä Kaspianmeren tapauksessa. 

 

                                                
42 Lane & Ersson (1994), Comparative Politics. An Introduction and New Approach. s. 1–2. 
43 Mahler (1992), Comparative Politics. An Institutional and Cross-National Approach. s. 3–4. 
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Vertailun suorittaminen ei tietenkään ole itseisarvo, vaan sitä käytetään hyväksi, jos sen avulla 

voidaan ymmärtää paremmin sekä tulkita ja selittää osuvammin itse tutkimuksen kohdetta. 

Olennaista on yhtäläisyyksien, erojen ja säännönmukaisuuksien etsiminen. Vertailun käytettävyys 

piilee nimenomaan sen tavassa selittää tutkittavana olevaa ilmiötä tapausten yhtäläisyyksien ja 

erojen kautta. Lisäksi vertailun avulla on mahdollista löytää uusia, toisista yhteyksistä nousevia 

näkökulmia, jotka selittävät tutkittavaa ilmiötä aiemmin käytettyjä lähestymistapoja paremmin.44 

Peruslähtökohtana vertailun tekeminen edellyttää ainakin kahta analyysin kohdetta. Lisäksi 

vertailtavilla kohteilla täytyy olla ainakin jotain yhteistä, sillä muuten vertailu ei tarjoa 

hedelmällistä pohjaa poikkeavuuksien ja vastakohtaisuuksien viedessä kaiken huomion. Jos 

puolestaan tutkittavista kohteista löydetään pelkkiä yhtäläisyyksiä, kyseessä ovat identtiset 

tapaukset, eikä vertailua kannata jatkaa tämän pidemmälle. Tällaista vaihtoehtoa politiikan 

tutkimuksessa tuskin kuitenkaan tapahtuu.45 Yhdysvaltojen ja Kiinan mukaan ottaminen tähän 

tutkimukseen on hyvin perusteltua, sillä ne molemmat kuuluvat voimakkaimpien toimijoiden 

joukkoon kansainvälisessä politiikassa sekä jakavat suuren öljyriippuvuuden. Poliittisista ja 

taloudellisista järjestelmistään johtuen maiden strategiat paikata tätä öljyriippuvuutta poikkeavat 

kuitenkin toisistaan, mikä antaa oivan lähtökohdan vertailulle. 

 

 

2.3. Aineisto, rajaukset ja rajoitukset 
 

2.3.1. Primääriaineiston esittely 

Tutkielmani primääriaineistoa koottaessa kyseeseen tulevat lähinnä Yhdysvaltain ja Kiinan 

valtioiden energiapoliittiset julkaisut ja strategiat. Yhdysvaltojen virallisista lähteistä hyödyllisimpiä 

ovat EIA:n (Energy Information Administration) julkaisut sekä valtion vuoden 2001 kansallinen 

energiapolitiikka ja vuoden 2006 kansallinen turvallisuusstrategia. Primääriaineisto Kiinan kohdalla 

rakentuu suurimmaksi osaksi valtion virallisen uutistoimiston eli Xinhuan julkaisujen varaan. 

Kiinan vuoden 2006 turvallisuusstrategia on myös käyttökelpoinen siltä osin, kuin se koskettaa 

maan energiapolitiikkaa. Yhdysvaltain ja Kiinan valtioiden tuottamien painotuotteiden lisäksi 

primäärilähteinä voidaan pitää muiden kansainvälisesti tunnustettujen organisaatioiden julkaisuja. 

Erityisesti IEA:ta (International Energy Agency) pidetään luotettavana energiatilastojen ja 

ennustusten tekijänä. Maailman suurimman yksityisomisteisen öljy-yhtiön BP:n tilastoihin on alan 

kirjallisuudessa viitattu myös laajalti. Yhdysvaltojen toiminnan tutkimisessa on syytä kiinnittää 
                                                
44 Hantrais & Mangen (1996), Cross-National Research Methods in the Social Sciences. s. 2–3. 
45 Dogan & Kazancigil (1994), Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance. s. 14–15. 
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huomiota lisäksi sellaisten kansainvälisten organisaatioiden kuin IMF:n, Maailmanpankin ja Naton 

julkaisuihin. Kiinan keinovalikoimassa tärkeällä sijalla on SCO:n (Shanghai Cooperation 

Organisation) kautta tapahtuva toiminta ja siksi olen kerännyt myös sitä koskevaa aineistoa 

Xinhuan arkistoista ja SCO:n omilta internetsivuilta. Tämän tyyppisessä tutkimuksessa 

huomionarvoista on se, että pelkästään primäärilähteisiin paneutuminen ei riitä, koska iso osa 

valtioiden strategioista ja tavoitteista ei ole julkisessa levityksessä. Siksi sekundäärinaineiston eli 

aihepiiriä koskevan kirjallisuuden ja tieteellisten julkaisujen huolellinen läpikäynti on enemmän 

kuin tärkeää. Niiden avulla toivon saavani palapelin viimeisetkin palaset kohdalleen. 

 

2.3.2. Rajaukset 

Aineiston tarkka rajaaminen on hankalaa, koska tarvittavat tiedot tutkimusongelmieni 

ratkaisemiseksi löytyvät pieninä palasina useista eri lähteistä. Pienistä puroista pääsee toivottavasti 

kuitenkin kasvamaan tutkielman aikana iso virta. Tarkasteltavana olevan aikajakson aloituskohta on 

helppo päättää vastaamaan kylmän sodan loppumista ja entisten neuvostotasavaltojen 

itsenäistymistä. Vasta näiden tapahtumien jälkeen ulkopuolisten öljynkuluttajien on ollut 

mahdollista päästä käsiksi Kaspianmeren öljyvaroihin. Aikarajauksen päättymiskohdan 

valitseminen on sitä vastoin vaikeampaa, koska selkeää muutosta Kaspianmeren öljyteollisuuden 

tilassa ei ole 2000-luvun kuluessa tapahtunut, vaan kilpailuasetelma on ennemminkin vain 

monimutkaistunut entisestään. Kuitenkin mitä lähemmäksi tarkasteltavana oleva aikajakso tulee 

nykypäivää, sitä vaikeampi on löytää riittävästi lähdeaineistoa. Siksi valitsen vuodenvaihteen 2006–

2007 aikarajauksen loppupääksi. Viimeisen tarkasteltavana olevan vuoden (2006) aikana sekä 

Yhdysvallat että Kiina ovat onnistuneet saavuttamaan yhden tärkeän välitavoitteensa, sillä 

toukokuussa 2006 toimintansa aloittivat sekä länteen kulkeva Baku-Tbilisi-Ceyhan-öljyputki että 

itään menevä Kazakstan-Kiina-öljyputki. 

 

Vaikka Kaspianmeren alue on tärkeä sekä öljy- että maakaasuvarojensa takia, keskityn nimenomaan 

suurvaltojen öljykilpailuun. Kaspianmeren todettujen (90 %) kaasuvarojen suuruus on 4,83 

biljoonaa kuutiometriä todennäköisten (50 %) reservien ollessa peräti 8,30 biljoonaa kuutiometriä. 

Kaasuvaroiltaan alueen rikkaimmat maat ovat järjestyksessä Turkmenistan, Kazakstan, Uzbekistan 

ja Azerbaitsan.46 Öljyä puhtaamman kaasun osuus maailman energiantuotannossa on nousemassa 

koko ajan mukaan lukien Yhdysvalloissa ja Kiinassa, mutta näiden maiden riippuvuus sen tuonnista 

on ainakin toistaiseksi vielä varsin alhainen verrattuna öljyyn. Eli ensisijaisesti tärkein syy sekä 

                                                
46 IEA, World Energy Outlook 2004. s. 160. 
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Yhdysvalloille että Kiinalle olla kiinnostunut Kaspianmeren energiavaroista on öljy kaasun tullessa 

mukavana lisänä. Sen takia otan kaasun mukaan tarkasteluun vain, jos sillä on selvää merkitystä 

öljykilpailun kannalta. Alueen valtioista tämän tutkielman kannalta on hyödyllisintä keskittyä 

nimenomaan suurimmat öljyvarat omaaviin Kazakstaniin ja Azerbaitsaniin sekä kuljetusreittien 

kannalta tärkeisiin maihin. Esimerkiksi energiavaroiltaan köyhät Georgia ja Turkki ovat tärkeitä 

niiden strategisen sijainnin takia, koska niiden kautta öljy pääsee kulkemaan Eurooppaan ja 

Yhdysvaltoihin. 

 

Venäjän merkitys Kaspianmeren ympäristössä on erittäin suuri, minkä takia sen rooli tulee 

pakostakin näkymään tutkimuksen aikana useita kertoja. Joka tapauksessa tässä tutkimuksessa 

Venäjän osuus rajoittuu vain tilanteisiin, joissa sillä on selvää vaikutusta Yhdysvaltojen ja Kiinan 

kannalta. Kaspianmeren ympärysvaltana Venäjän lähtökohdat Kaspianmerta koskien ovat hieman 

toisenlaiset kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan, jotka eivät omaa alueella samanlaista historiallista 

asemaa. Venäjä ei myöskään osallistu öljykilpailuun samoista lähtökohdista kuin Yhdysvallat ja 

Kiina, koska sen oma öljyntuotanto riittää paikkaamaan kotimaisen kysynnän. Tutkielman liian 

suuren paisumisen estämiseksi jätin lisäksi pois tarkastelusta öljy- ja etenkin kaasuvaroiltaan varsin 

rikkaan Turkmenistanin siitä syystä, että sen painoarvo Kaspianmeren öljykilpailussa ei ole 

ainakaan toistaiseksi ollut läheskään yhtä suuri kuin Kazakstanin ja Azerbaitsanin. Viimeisen 

ympärysvallan eli Iranin poisjättäminen on perusteltua siksi, että sen Kaspianmeren öljyvarat ovat 

kaikista pienimmät. Lisäksi perinpohjainen paneutuminen Iraniin vaatisi tiedon paljouden vuoksi 

aivan oman tutkimuksensa. Venäjän tavoin Iranin rooli tulee kuitenkin näkymään jonkin verran 

tutkimuksen kuluessa siltä osin, kuin se koskettaa Yhdysvaltojen ja Kiinan toimintaa alueella. 

 

2.3.3. Rajoitukset 

Yhdysvaltojen kansainvälistä politiikkaa koskevaa kirjallisuutta löytyy paljon, niin kuin myös 

tilastoja Yhdysvaltojen valtion sekä yksityisten tahojen Kaspianmeren alueelle suunnattujen 

sijoitusten ja ulkomaanapujen suuruuksista. Sama ei sen sijaan päde Kiinan kohdalla, jonka tarkkoja 

tilastotietoja on paljon vaikeampi löytää. Onneksi sekundäärilähteistä näyttää löytyvän tarpeeksi 

myös Kiinan valtion toimia koskevaa tietoa. Lopullisen pelastuksen on tarjonnut Kiinan virallinen 

uutistoimisto Xinhua, jonka artikkeleita on saatavana myös englanninkielisinä. Kiinankielen 

taitamattomuuteni on kuitenkin harmittavaa, minkä takia joudun turvautumaan pelkästään 

englanninkielisiin teoksiin ja julkaisuihin. Onneksi Kaspianmeren aluetta koskevaa venäjän- ja 

kiinankielistä kirjallisuutta on käännetty suhteellisen paljon englanniksi. Lisäksi koska tutkimukseni 

koskee paraikaa tapahtuvaa ja muutosaltista ilmiötä eli suurvaltojen öljykilpailua, johtopäätösten 
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valmistuttua on vaarana, että ne ovat käyneet jo vanhanaikaisiksi sen hetkiseen tilanteeseen 

verrattuna. Tämä ei kuitenkaan saa olla tekosyy olla tarttumatta tähän aiheeseen, sillä muuten jätän 

loistavan tilaisuuden keskittyä näin ajankohtaiseen ja kansainvälisen järjestelmän valtasuhteisiin 

vaikuttavaan ilmiöön käyttämättä. 
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3. Yhdysvaltojen ja Kiinan energiaturvallisuusstrategiat 
Valtioiden öljyriippuvuuksista puhuttaessa esiin pitää nostaa kaksi käsitettä, jotka ovat herkkyys 

(sensitivity) ja haavoittuvuus (vulnerability). Lyhyesti sanottuna ne ovat molemmat erilaisia 

riippuvuuden muotoja haavoittuvuuden ollessa kohtalokkaampaa riippuvaiselle osapuolelle. 

Esimerkiksi vuoden 1973 öljykriisissä kaikki teollisuusmaat olivat herkkiä öljynhinnan äkilliselle 

rakettinousulle. Sen sijaan suuria eroja kriisistä selviämisessä syntyi siinä, kuinka haavoittuvia 

valtiot olivat öljystä. Vähemmän haavoittuvat pystyivät paikkaamaan kalliin öljyn tuontia 

lisäämällä omaa tuotantoaan tai kehittämällä muita tilapäisiä energiamuotoja.47 Molempien 

Yhdysvaltojen ja Kiinan haavoittuvuus kasvaa koko ajan, koska niillä ei ole enää mahdollisuutta 

paikata öljynkulutustaan omaa öljyntuotantoaan kasvattamalla. Kasvava riippuvuus omien rajojen 

ulkopuolisesta öljystä aiheuttaa suuria kustannuksia sekä Yhdysvalloille että Kiinalle ja heikentää 

radikaalisti niiden energiaturvallisuutta. 
 

Riittävän öljynsaannin varmistamiseen valtio voi vaikuttaa pääasiassa kahdella eri tavalla, eli 

vaikuttamalla öljyn kysyntään ja tarjontaan. Kotimaista kysyntää on mahdollista alentaa 

energiansäästötoimenpiteillä ja energiatehokkuuksia parantamalla. Tällaisia toimenpiteitä kaikki 

öljyriippuvaiset valtiot myös tekevät, mutta niin kauan kuin öljyä ei pystytä korvaamaan 

laajamittaisesti millään muulla energiamuodolla, riippuvuutta ei saada kuriin. Yhdysvaltojen ja 

Kiinan tapauksissakaan öljynkysyntä ei ole laskemassa, vaan pikemminkin päinvastoin. Toinen 

mahdollisuus öljyhaavoittuvuuden vähentämiseksi on vaikuttaa tarjontaan. Koska Yhdysvaltojen ja 

Kiinan omat öljyreservit eivät riitä kysynnän tyydyttämiseen, ainoa mahdollisuus on kääntää 

huomio omien rajojen ulkopuoliseen tarjontaan, mikä on tosin riskialttiimpaa. Riippuvuuden kasvu 

ulkomaisesta öljystä vähentää valtioiden energiaturvallisuutta radikaalisti etenkin, jos tuottajan ja 

kuluttajan kesken ei vallitse täydellistä yhteisymmärrystä. Suuri riippuvuus öljyntuottajamaista 

aiheuttaa öljynkuluttajille autonomian vähenemistä, jota vastaan ne pyrkivätkin taistelemaan. 

Haavoittuvuuttaan vähentääkseen molemmat Yhdysvallat ja Kiina ovat omaksuneet strategiakseen 

öljyportfolion hajauttamisen, eli ne haluavat vähentää riippuvuuttaan yhdestä tai kahdesta 

öljyntuottajasta keräämällä tarvitsemansa öljyn useasta eri lähteestä. 

 

3.1. Yhdysvaltojen strategia energiaturvallisuutensa parantamiseksi 
Perinteisesti Yhdysvallat on pyrkinyt luomaan hyvät välit suurimpien öljyntuottajamaiden kanssa, 

mistä ehkä paras esimerkki on ollut sen lämmin suhde maailman suurimman öljyntuottajan, Saudi-

                                                
47 Keohane & Nye (2001), Power and Interdependence. s. 10–13. 
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Arabian kanssa. Joka tapauksessa suhde Saudi-Arabiaan on muuttunut vaikeammaksi terrorismin 

vastaisen sodan ja amerikkalaismyönteistä saudihallintoa uhkaavien radikaalien islamistiliikkeiden 

vahvistumisen takia. Iranin kanssa yhteistyö loppui vuonna 1979 radikaalien shiiamuslimien 

syrjäyttäessä Yhdysvaltojen tukeman Shahin. Saddam Husseinin syökseminen pois vallasta ei ole 

ainakaan toistaiseksi tuonut toivottua vakautta Irakiin. Vaikka Yhdysvallat onkin onnistunut 

varmistamaan öljy-yhtiöilleen huomattavia tuotanto-oikeuksia Irakin suurimmilla öljykentillä, 

Irakin sodan seuraukset saattavat itse asiassa heikentää Yhdysvaltojen asemaa Lähi-idässä ja lisätä 

sen ulkopolitiikan vastustusta. Kaikista näistä esimerkeistä näkee sen, että kotimaisen kysynnän 

tyydyttäminen omien rajojen ulkopuolisella öljyllä on aina enemmän tai vähemmän riskialtista. 

Siksi Yhdysvallat korostaakin öljyportfolion hajauttamisen tärkeyttä vastauksena 

öljyhaavoittuvuutensa kasvulle. Erityisesti Yhdysvallat haluaa vähentää riippuvuuttaan Opecin 

öljystä, jonka kanssa se on vuosikymmenten aikana ajautunut useisiin ongelmatilanteisiin. 

Yhdysvaltojen Opeciin suhtautumisen ymmärtämiseksi on syytä käydä hieman läpi niiden välistä 

historiaa, jonka jälkeen on helpompi ymmärtää Yhdysvaltojen pyrkimyksiä öljyportfolionsa 

laajentamiseen. 

 

3.1.1. Opec ja Yhdysvallat 

Opecin nousu muutti ratkaisevasti maailman öljyteollisuuden luonnetta ja siihen voidaan sanoa 

loppuneen Yhdysvaltojen hegemonian. Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 

perustettiin Bagdadissa vuonna 1960 Irakin, Iranin, Kuwaitin, Saudi-Arabian ja Venezuelan 

toimesta. Myöhemmin siihen ovat liittyneet lisäksi Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Libya, 

Nigeria, Qatar ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. Alkuperäinen tavoite oli neuvotella 

öljyntuottajamaille suurempi osuus huimista öljytuloista, joita länsimaiset öljy-yhtiöt tahkosivat 

vuosi vuodelta. Pian Opec-maat halusivat laajentaa omistusoikeuksiaan lisää ja niissä alettiin 

suunnitella öljyvarojen kansallistamisia. Yom Kippurin sodan seurauksena jopa Yhdysvaltojen 

lähiliittolaiset Saudi-Arabia ja Kuwait kansallistivat öljyteollisuutensa vuosina 1975–76. Vähitellen 

Opec alkoi keskittää päätöksentekoaan lisää ja huomasi jäsenmaiden tuotantokiintiöiden 

koordinoinnilla voivansa vaikuttaa öljyntarjontaan ja siten myös hintaan. Kartellin voima perustuu 

jäsenmaiden yhtenäisyydelle, joka aina välillä kuitenkin rakoilee. Syynä on yksittäisten 

jäsenmaiden halu poiketa kiintiöistä ja lisätä omaa tuotantoaan ja markkinaosuuttaan tulojen 

maksimoimiseksi. Joka tapauksessa useimmiten Opecin jäsenvaltiot onnistuvat sopimaan voittojen 

jaosta kaikkia tyydyttävällä tavalla, jolloin yhtenäisyys on taattu. Öljykriisin seurauksena Opecin 

markkinaosuus pieneni vuoden 1970 50 prosentista 31 prosenttiin vuonna 1985, koska 

öljynkuluttajat pystyivät vaihtamaan muihin öljyntuottajiin. Pitkällä aikavälillä tämä on tietenkin 
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mahdotonta, koska Opecin öljyn osuus maailman kokonaismäärästä kasvaa koko ajan. Vuonna 

2000 Opecin markkinaosuus oli jo 40 % ja suunta on jatkossakin ylöspäin.48 

 

Opecin markkinaosuuden nouseminen on hankala yhtälö Yhdysvalloille, koska se haluaa 

nimenomaan vähentää riippuvuuttaan Opecin öljystä, jotta se ei olisi liian altis sille vihamielisten 

hallitusten mahdollisista kiristys- tai vahingoittamisyrityksistä. Vuoden 1973 Yom Kippurin sotaa 

seurannut öljykriisi todisti, kuinka paljon öljyntuottajamailla on valtaa suhteessa öljynkuluttajiin. 

Saudien johtama öljyntuottajien koalitio julisti kauppasulun useimpiin länsimaihin vastalauseena 

Yhdysvaltojen tuelle Israelia kohtaan. Öljynhinnan kolminkertaistuessa muutamassa viikossa Opec-

maat huomasivat voivansa vahingoittaa öljynkuluttajamaita kovalla kädellä ja siten vaikuttaa niiden 

päätöksentekoon. Yhdysvallat on pystynyt pitkään välttämään Opecin öljyaseen uhriksi joutumista 

liittoutumalla tiiviisti Saudi-Arabian kanssa, mutta suhteen hieman viiletessä myös tämänkaltaiset 

uhkakuvat pitää ottaa huomioon. Ylivoimaisesti maailman suurimpien öljyreservien takia Lähi-itä 

(yksin Saudi-Arabian, Irakin ja Iranin suojissa on noin puolet maailman öljyvaroista) tulee aina 

näyttelemään tärkeää roolia maailman öljykaupassa ja siten myös Yhdysvaltojen politiikassa. 

Kuitenkin Yhdysvaltojen näkökulmasta riippuvuus Lähi-idästä antaa Opecille mahdollisuuden 

käyttää öljyasetta sitä vastaan, jos sen tai sen liittolaisten, kuten Israelin politiikka ei miellytä. 

Näiden epävarmuustekijöiden takia Yhdysvallat on katsonut parhaaksi vähentää riippuvuuttaan 

Opecin öljystä niin paljon kuin mahdollista.49 

 

Vaikka Opecin osuus Yhdysvaltojen kuluttamasta öljystä on tällä hetkellä vain vajaa kolmannes, 

Opecin kuristusote Yhdysvalloista on itse asiassa paljon voimakkaampi. Opec-kartellin vallanydin 

perustuu sen kyvylle muokata öljyn markkinahintaa. Ison markkinaosuutensa lisäksi Opecin 

jäsenmaiden öljyn ylituotantokapasiteetti on peräti 90 % koko maailman kapasiteetista, joka on 

suora seuraus tarkoin kiintiöidystä tuotannosta. Läntisten öljyntuottajamaiden tuottaessa kaiken 

minkä pystyvät Opec-maat käyttävät keskimäärin vain 80 % maksimikapasiteetistaan.50 Toisin 

sanoen sovittujen kiintiöidensä turvin Opec pystyy kontrolloimaan maailman öljymäärää ja siten 

sen maailmanmarkkinahintaa. Yhdysvallat onnistui pitkään pitämään erityisen Saudi-Arabian 

suhteensa ansiosta öljynhinnan suhteellisen alhaisella tasolla. Vuoden 1973 öljykriisiä lukuun 

ottamatta Saudi-Arabia on toiminut öljymarkkinoiden tasapainottajana nostaen omaa tuotantoaan 

aina, kun tilapäiset tuotantokatkokset muissa tuottajamaissa uhkasivat nostaa öljynhinnan liian 
                                                
48 Opec: Qabazard (2007), The changing role of the national and international oil company in a geopolitical context. 
[www-dokumentti]. 
49 Ambrose & Brinkley (1997), Rise to Globalism. Amerikan Foreign Policy Since 1938. s. 261–263. 
50 IEA: Mandil (2007), A Global Oil Outlook: Demand and Supply. 
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korkealle. Vielä 1980- ja 1990-luvuilla suurimmat öljynkuluttajat olivat pääasiassa hyvissä väleissä 

Opecin kanssa ja niiden (etenkin Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian) välillä vallitsi yhteisymmärrys 

sopivasta hintapolitiikasta. Tilanne on kuitenkin muuttunut kuluttajien näkökulmasta paljon 

huonompaan suuntaan ja niistä on tullut aiempaa voimattomampia Opeciin nähden.51 

 

Aiemmista vuosikymmenistä poiketen Opec on viime vuosina omaksunut selvästi 

aggressiivisemman strategian ja ajanut korkeamman öljynhinnan politiikkaa. Muun muassa 

Venezuela ja Iran ovat avoimesti julistaneet halunsa näpäyttää Yhdysvaltoja sen imperialistisesta 

käyttäytymisestä nostamalla öljynhinnan korkeammalle. Myös Saudi-Arabia suhtautuu aiempaa 

myönteisemmin korkeampaan hintapolitiikkaan, koska se on kaikkien muiden öljyntuottajamaiden 

tapaan halukas kasvattamaan öljytulojaan. Lokakuussa 2006 Opec sopi 1,2 miljoonan barrelin 

tuotannonleikkauksesta per päivä, mikä tulee pitämään öljybarrelin hinnan vähintään $55–60 

tienoilla. Opecin mukaan tuotannonleikkauksen taustalla on halu pitää öljymarkkinat tasaisina ja 

estää öljyntuottajien kannalta liian alhainen hinta.52 Taustalla on tietenkin jäsenmaiden halu 

maksimoida tulonsa maailman kysytyimmästä luonnonvarasta. Opecin hintapolitiikka ei tietenkään 

ole ainoa syy korkealle öljynhinnalle, koska siihen vaikuttavat myös tuotannon maailmanlaajuinen 

kallistuminen ja yhä vaikeammaksi käyvä kysynnän tyydyttäminen, joita poliittisista kriiseistä, 

luonnonkatastrofeista tai terrori-iskuista seuranneet tilapäiset öljyshokit edesauttavat. 

Öljyntuottajille korkea hinta sopii enemmän kuin hyvin, vaikka pitkällä aikavälillä se kannustaakin 

öljynkuluttajia etsimään ja kehittämään muita energianlähteitä. Kuten olen aiemmin esittänyt, öljyn 

korvaaminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppoa. Lyhyellä aikavälillä öljynkysyntä onkin 

hyvin jäykkä, vaikka yhden prosentin lasku tuotannossa saattaa pahimmillaan johtaa jopa 20 % 

hinnannousuun. Opecin tuotannonleikkauspäätöstä seuranneiden asiantuntija-arvioiden mukaan 

$55–60 dollarin barrelihinta ei vielä käännä öljynkysyntää laskuun. Opec saattaa tilapäisesti 

menettää hieman markkinaosuuttaan, mutta pitkällä aikavälillä se tulee kyllä takaisin.53 

 

Öljynkuluttajille kohonnut öljynhinta on sen sijaan iso haitta. Paitsi että korkea hinta vahvistaa 

inflaatiopaineita, se hidastaa selvästi koko maailman talouskasvua. Esimerkiksi vuoden 1973 

öljykriisiä seurasi maailmanlaajuinen lama. Myös Iranin Shahin syrjäyttämistä ja Persianlahden 

sotaa seuranneista öljykriiseistä aiheutui selvä maailmantalouden taantuma.54 Korkean öljynhinnan 

negatiivinen vaikutus talouteen on helppo ymmärtää seuraavasta esimerkistä. Vuonna 2006 
                                                
51 Seznec (2005), Business as Usual. The Saudi-US Relationship. [www-dokumentti]. 
52 Opec (2006), Consultative Meeting of the OPEC Conference, Doha, Qatar, 19-20 October 2006. [www-dokumentti]. 
53 Oil Marketer (2007), OPEC – Oil Market News. [www-dokumentti]. 
54 Perry (2001), The War on Terrorism, the World Oil Market and the U.S. Economy. [www-dokumentti]. 
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Yhdysvaltojen öljyntuonti maksoi noin $320 miljardia, joka vastasi suunnilleen 3 % maan 

bruttokansantuotteesta. Koska Yhdysvallat joutuu tuomaan nykyisin noin 5 miljardia barrelia öljyä 

vuodessa, jokainen $20 dollarin hinnannousu tai -lasku tarkoittaisi sille peräti $100 miljardin 

lisälaskua tai säästöä. Öljyriippuvuuden taloudelliset kustannukset Yhdysvalloille eivät suinkaan jää 

tähän, vaan huomioida pitää myös muut epäsuoremmat kustannukset. Öljy on varmasti yksi 

tärkeimmistä, ellei peräti tärkein syy Yhdysvaltojen sotilaalliselle läsnäololle Lähi-idässä. 

Yhdysvaltojen sotilaalliset kustannukset alueella ovat noin $50 miljardia vuodessa. Tämän lisäksi 

Persianlahden sota (1991) maksoi Yhdysvalloille $60 miljardia ja vuoden 2003 Irakin sota peräti 

$300 miljardia. Yhteenlaskettuna Yhdysvallat on käyttänyt Lähi-idän sotilasoperaatioihin yksin 

vuoden 1990 jälkeen yli biljoona dollaria.55 

 

3.1.2. Öljyportfolion hajauttaminen 

Helge Hveem on tutkinut, mihin toimenpiteisiin resurssiriippuvaiset valtiot voivat ryhtyä 

vähentääkseen haavoittuvuuttaan riippuvuutensa aiheuttajasta. Energiaturvallisuudestaan 

huolestunut öljynkuluttaja voi yrittää vähentää muiden toimijoiden kontrollia öljystä.56 Yhdysvallat 

toimii näin yrittäessään vähentää Opecin vaikutusvaltaa öljyteollisuudessa. Yhdysvallat on pyrkinyt 

aktiivisesti lisäämään Opecin ulkopuolisen (vapaan) öljyn määrää maailmanmarkkinoilla. Muiden 

öljyntuottajamaiden aseman kohentaminen söisi Opecin markkinaosuutta ja sitä kautta sen 

vaikutusvaltaa maailman öljyteollisuudessa, jolloin myös hinta saattaisi alentua. Kaspianmeren öljy 

on Yhdysvalloille tärkeä nimenomaan tästä syystä. Vaikka iso osa siitä ei päätyisikään 

Yhdysvaltoihin, se lisää vapaan öljyn määrää maailmanmarkkinoilla ja voi siten auttaa Opecin 

aseman heikentämisessä ja öljynhinnan alentamisessa. Öljyaseen uhriksi joutumisen estämiseksi ja 

muita tuotannon katkoksia paikkaamaan öljynkuluttajat ovat rakentaneet itselleen strategisia 

varastoja. Yhdysvalloilla on vajaan kolmen kuukauden varmuusvarasto (1,7 miljardia barrelia), 

josta puolet on varastoitu sen liittolaismaihin.57 Kun varmuusvarastojen öljymäärä yhdistetään 

Yhdysvaltojen omaan öljyntuotantoon, ne tulevat yhdessä riittämään melkein puoleksi vuodeksi. Eli 

vaikka kaikki öljyntuottajat yhtäkkiä lopettaisivat öljynviennin Yhdysvaltoihin, sillä olisi monta 

kuukautta aikaa varmistaa esimerkiksi sotilaallisella interventiolla öljyn virtaaminen myös jatkossa. 

Öljyvarastot eivät kuitenkaan riitä ainiaan ja siksi pitkällä aikavälillä ne eivät merkittävästi 

heikennä Opecin asemaa maailman öljyteollisuudessa. 

 

                                                
55 Kern (2006), How the Demand for Oil Drives American Foreign Policy. [www-dokumentti]. 
56 Hveem (1989), Responses to Interdependence. s. 140–143. 
57 EIA (2007), Total Stocks. 
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Hveem jatkaa, että pienentääkseen haavoittuvuuttaan riippuvainen valtio voi myös yrittää vähentää 

omaa riippuvuuttaan toisten kontrolloimista resursseista. Esimerkiksi Yhdysvallat yrittää vähentää 

riippuvuuttaan Opecin öljystä suuntaamalla huomionsa yhä enemmän muiden öljyntuottajien 

reserveihin. On kuitenkin tärkeää huomata, että öljyportfolion hajauttaminen on parhaimmassakin 

tapauksessa vain tilapäinen ratkaisu, koska suurin osa Opecin ulkopuolisesta öljystä loppuu monta 

vuosikymmentä Opecin öljyä aiemmin. Lähes kaikki Opecin ulkopuoliset öljylähteet ovat jo 

maksimaalisessa käytössä tehden niiden kulumisen paljon nopeammaksi. Alaskan ja Pohjanmeren 

öljyvarojen ennakoidaan nääntyvän niinkin pian kuin vuosien 2015–2020 tienoilla. Vaikka 

Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Venäjällä ja Kaspianmerellä onkin tehty joitakin huomattavia 

öljylöytöjä, ne eivät riitä paikkaamaan laskevaa Opecin ulkopuolista tuotantoa. Tämän seurauksena 

Opecin ja Lähi-idän öljyvarojen osuus koko maailman reserveistä on itse asiassa vain kasvanut. 

Vuoteen 2030 mennessä yli puolet maailman öljystä tulee nimenomaan Opecin toimesta ja senkin 

jälkeen Opecin markkinaosuus jatkaa siis vain kasvuaan.58 Lisäksi öljyn laadusta ja öljylähteiden 

sijainnista johtuen tuotantokustannuksissa on suuria aluekohtaisia eroja juuri Lähi-idän hyväksi. 

Lähi-idän öljy on paitsi erittäin hyvälaatuista, myös helpommin löydettävissä ja hyödynnettävissä 

kuin muiden öljyntuottajamaiden reservit. Tästä johtuen tuotantokustannukset Lähi-idässä (n. $2 per 

barreli) ovat monta kertaa pienemmät kuin esimerkiksi Venäjällä, Pohjois-Amerikassa, tai Kiinassa. 

Lisäksi Lähi-idässä suuret öljylähteet ovat useimmiten keskittyneet samoille alueille, minkä takia 

tuotannon ylläpitämisessä tarvittavien lisäinvestointien määrä ei ole yhtä suuri kuin muualla.59 

 

Vuonna 2005 Lähi-idän osuus Yhdysvaltojen öljyntuonnista oli vajaa neljännes (24 %). Alueista 

jopa Lähi-idän ohitse nousi Latinalainen Amerikka, josta Yhdysvallat sai hankittua kolmanneksen 

(34 %) tarvitsemastaan ulkopuolisesta öljystä. Yksittäisistä öljyntuottajamaista Yhdysvaltojen 

tärkeimmät kumppanit olivat järjestyksessä Kanada, Meksiko, Saudi-Arabia, Venezuela ja 

Nigeria.60 Öljyportfolion hajauttaminen ei kuitenkaan ole aivan yhtä positiivinen Yhdysvaltojen 

kannalta, kuin mitä pikainen silmäys sen öljyntuottajamaidenlistaan antaa ymmärtää. Yhdysvallat 

voi luottaa varauksetta oikeastaan vain sen rajanaapureihin, eli Kanadaan ja Meksikoon. Paitsi että 

Venezuela on Opecin jäsen, se on myös alkanut Hugo Chavezin johdolla harjoittaa selvästi 

antiamerikkalaisempaa politiikkaa ja kansallistanut lisää energiateollisuuttaan. Samankaltaisia 

kehityssuuntauksia on nähtävillä myös monissa muissa Latinalaisen Amerikan öljyntuottajamaissa. 

Nigerian (myös Opecin jäsen) ja muidenkin Afrikan maiden ongelma on Lähi-idän tapaan 

                                                
58 Kern (2006), How the Demand for Oil Drives American Foreign Policy. [www-dokumentti]. 
59 IEA, World Energy Outlook 2004. s. 109–110. 
60 EIA (2005), United States Energy Data, Statistics and Analysis. 
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epävakaus. Yhdysvallat ei tietenkään haluaisi sisällissotien kourissa painivien afrikkalaishallitusten, 

terrori-iskujen ja muiden sabotaasiyritysten aiheuttavan epävarmuutta sen energiaturvallisuudelle, 

mutta toisena vaihtoehtona olisi riippuvuuden kasvattaminen entisestään Opeciin, mikä houkuttelee 

vielä vähemmän. Vaikka Kaspianmeren öljyvarat eivät ole suuruudeltaan lähelläkään Lähi-idän 

reservejä, joka tapauksessa ne ovat erittäin tervetullut lisä Opecista ja muista epävarmuustekijöistä 

vapaaseen öljymäärään. 

 

3.1.3. Miksi Yhdysvallat haluaa itsepintaisesti pitää kiinni öljytaloudesta? 

Vaikka öljyriippuvuus aiheuttaakin Yhdysvalloille huimia kustannuksia, se ei ole aktiivisesti 

yrittänyt irtautua öljyteollisuudesta. Pikemminkin päinvastoin, koska öljykauppa on arvoltaan 

suurempi kuin minkään muun hyödykkeen kaupanteko ja Yhdysvaltojen talouselämällä on siinä 

paljon pelissä. Paul Roberts sanoo nykyisen öljyyn pohjautuvan energiatalouden öljylähteineen, -

putkineen, -tankkereineen, -jalostamoineen sekä sähkölaitoksineen ja sähkönsiirtolinjoineen olevan 

arvoltaan noin $10 biljoonaa ($10 000 000 000 000). Yhdysvaltojen näkökulmasta olisi hullua 

luopua energiataloudesta, johon se on investoinut niin paljon vuosikymmenten aikana, kun se voi 

vielä hyötyä siitä ehkä jopa useita vuosikymmeniä. Pahimmassa tapauksessa liian nopeat muutokset 

energiataloudessa saattavat johtaa jopa kokonaisten teollisuudenalojen kaatumisiin, jos ne eivät ole 

ehtineet varautua riittävän ajoissa edessä oleviin muutoksiin. Pelissä on mukana niin paljon 

taloudellisia intressejä, ettei poliittinen päätöksenteko voi millään jättää niitä huomioimatta. Siksi 

siirtyminen öljyn jälkeiseen energiatalouteen on Robertsin mukaan tapahtumassa vasta sitten, kun 

talouselämä on vakuuttunut sen kannattavuudesta itselleen.61 Tämä selittää varmasti sitä, miksi 

Yhdysvallat ei ole julkisista vakuutteluistaan huolimatta peräänkuuluttanut kovemmin uusien 

energiateknologioiden käyttöönottoa ja energiansäästötoimenpiteitä ja miksi se ei ole halunnut 

tehdä poliittisia päätöksiä, jotka vaikeuttaisivat maan öljyteollisuuden toimintaa (esim. Kioton 

ilmastosopimus). 

 

Yhdysvallat ei myöskään halua tunnustaa öljyvarojen nopeaa ehtymistä, vaan se haluaa pitää 

öljytaloudesta kiinni viimeiseen asti. Niin Kaspianmeren kuin koko maailman öljyvarojen 

todellinen suuruus on jatkuvan kiistelyn kohde. Öljyntuottajat ja öljy-yhtiöt ilmoittavat yleensä 

paljon optimistisempia arvioita öljylähteidensä koosta, koska haluavat houkutella lisää 

investointeja. Siksi niiden arvioita ei voi pitää täysin luotettavina, vaan ne ovat ennemminkin hyvin 

subjektiivisia kuvauksia. Kaikista optimistisimpia arvioita esittää yleensä kuitenkin Yhdysvaltain 
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energiaministeriön alainen Energy Information Administration (EIA), joka sanoo maailman 

öljyhuipunkin tapahtuvan vasta vuoden 2035 tienoilla. Ilmeisenä tavoitteena on rauhoitella 

markkinoita öljyn riittävyydestä lupaamalla isojen reservien odottavan vielä hyödyntämistä. Jos 

sijoittajat alkaisivat uskoa öljyn loppuvan hetkenä minä hyvänsä, ne vetäisivät kiireesti pois 

öljyteollisuuteen suunnatut sijoituksensa, mikä johtaisi katastrofaaliseen tilanteeseen öljy-yhtiöiden 

ja muiden öljyteollisuudessa mukana olevissa piireissä Bushin hallinto mukaan lukien.62 

 

3.1.4. George W. Bushin energiapolitiikka63 

Muutamaa kuukautta ennen George W. Bushin presidentinvaalivoittoa Al Goresta Yhdysvallat oli 

kokenut useita katkoksia öljy- ja kaasutoimituksissa, ja niiden hoitamiseksi Bushin ensisijainen 

tavoite oli lisätä ulkomailta Yhdysvaltoihin virtaavan öljyn määrää. Öljyntuonti oli vuonna 1994 

ylittänyt kotimaisen tuotannon ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen historiassa. Vastatakseen maan 

energiaturvallisuuden haasteisiin Bush loi heti virkaan astuttuaan (2001) kansallisen 

energianeuvoston (National Energy Policy Development Group, NEPDG), jonka johtoon hän 

nimesi varapresidentti Dick Cheneyn. NEPDG:n tavoitteena oli löytää ratkaisu siihen, miten turvata 

Yhdysvaltojen energiantarve seuraavan 25 vuoden aikana. NEPDG-raportissa sanotaan, että 

Yhdysvaltojen tukeutuminen markkinavoimiin on ollut hyvää energiapolitiikkaa maan 

energiaturvallisuudenkin kannalta ja sitä kannattaa jatkaa. NEPDG-työryhmä korostaa 

markkinavoimiin luottamisen johtaneen tärkeisiin innovaatioihin, kuten esimerkiksi 

tuotantoteknologian nopeaan kehitykseen. Ei ollut yllätys, että NEPDG:n raportti suositteli 

panostamista uusiutuviin energianlähteisiin ja uusiin energiateknologioihin. Kukaan ei varmasti 

kiistä sitä, että pitkällä aikavälillä uudenlainen energiajärjestelmä tulee syrjäyttämään fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuvan järjestelmän jo siitä yksinkertaisesta syystä, että öljy ja kaasu tulevat joka 

tapauksessa loppumaan ennemmin tai myöhemmin. Raportti ei kuitenkaan nähnyt 

vähentämisentarvetta maan öljynkulutuksessa, mikä vie pohjaa kehotuksilta panostaa uusiin 

energianlähteisiin. Voikin hyvin olla, että tällaiset kehotukset oli tarkoitettu lähinnä hiljentämään 

kritiikkiä maan öljyyn pohjautuvaa energiapolitiikkaa kohtaan. 

 

Raportissa myönnetään, että Lähi-itä tulee olemaan jatkossakin Yhdysvaltojen kannalta tärkein 

alue, mutta jotta riippuvuus siitä ei aiheuttaisi Yhdysvalloille liikaa ongelmia, muita 

energianlähteitä ja muita öljyntuottajia tarvitaan. Kaspianmeren alueen merkitys on nopeasti 

kasvamassa ja siksi raportti suositteli lisääntyvää kauppapoliittista yhteistyötä etenkin Kazakstanin 
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63 U.S. Government (2001), National Energy Policy. 



 40

ja Azerbaitsanin kanssa: ”The NEPD Group recommends that the President direct the Secretaries 

of Commerce, Energy, and State to deepen their commercial dialogue with Kazakhstan, Azerbaijan, 

and other Caspian states to provide a strong, transparent, and stable business climate for energy 

and related infrastructure projects.” 

Raportin yhteenveto-osuudessa sanotaan lisäksi, että presidentin pitäisi asettaa energiaturvallisuus 

etusijalle kauppa- ja ulkopolitiikassa: ”The NEPD Group recommends that the President make 

energy security a priority of our trade and foreign policy.” 

Tässä ei tietenkään ole mitään kummallista, vaan kauppa- ja ulkopolitiikan avulla tapahtuva 

energiaintressien ajaminen voidaan nähdä poliittisen realismin mukaisesti puuttuvan kapasiteetin 

osatekijän hankkimisena valtion käytettävissä olevien keinojen avulla. Öljy on itse asiassa näkynyt 

aina Yhdysvaltojen kauppa- ja ulkopolitiikassa. Esimerkiksi 1970-luvulla 40 % Yhdysvaltojen 

investoinneista kehitysmaihin ja 60 % prosenttia kehitysmaista saatavista voitoista tulivat öljyyn 

liittyvistä projekteista. Öljyntuonnin merkityksen kasvu näkyy selvästi myös Yhdysvaltojen 

ulkomaanavussa, jota suunnataan nykyisin yhä enemmän maihin, joilla on mittavat energiavarat.64 

 

NEPDG-raportin mukaan Yhdysvallat haluaa laajentaa WTO-neuvotteluissa vapaan kaupan piiriin 

myös energiapalvelut alkutuotannosta jälleenmyyntiin, mikä hyödyttäisi suoraan muita 

voimakkaampia amerikkalaisia energiayhtiöitä. Ainakin toistaiseksi tämä ehdotus on tyrmätty 

täysin öljyntuottajien parissa. Raportissa toivotaan lisäksi muidenkin öljyntuojien kasvattavan 

radikaalisti varmuusvarastojaan, jotta markkinahinta ei kohoaisi pilviin tilapäisten öljykatkosten 

sattuessa. Vaikka raportissa puhutaan yhteistyön tärkeydestä kaikkien maailman öljynkuluttajien ja 

-tuottajien kesken, ainakin toistaiseksi Yhdysvallat on estänyt Kiinan sekä myös Intian 

jäsenyyssuunnitelmat Kansainvälisessä energiajärjestö IEA:ssa. Suurimpien öljynkuluttajien, eli 

Yhdysvaltojen ja Kiinan keskinäisen koordinoinnin lisääminen saattaisi auttaa öljynhinnan 

kohtuullistamisessa, joka on niiden molempien intressien mukaista. Vaikka hinnan pitäminen 

alhaalla antaisi niille yhteistyön mahdollisuuden, merkittävää panostusta tähän suuntaan ei ole 

kuitenkaan tapahtunut. Yhdysvallat on jopa syyttänyt Kiinan ja Intian nopeaa öljynkulutuksen 

kasvua syyksi öljynhinnan nousulle, vaikka on itse maailman ylivoimaisesti suurin öljynkuluttaja. 

Bush vahvisti NEPDG:n raportin maan viralliseksi energiapolitiikaksi toukokuussa 2001, mikä 

tarkoitti sitä, että Bushin hallinto halusi jatkaa öljy-yhtiöiden ja maan autoteollisuuden toivomaa 

öljyyn pohjautuvaa energiapolitiikkaa. 
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3.2. Kiinan strategia energiaturvallisuutensa parantamiseksi 
 

3.2.1. Öljyportfolion hajauttaminen 

Yhdysvallat on ollut paljon kauemmin Kiinaa riippuvaisempi, minkä johdosta se on ehtinyt 

muodostaa monentahoisia suhteita öljyntuottajamaiden kanssa, kun taas Kiina on aloittanut saman 

todenteolla vasta 1990-luvulla. 1990-luvulle asti Kiinan öljyteollisuus olikin suurimmaksi osaksi 

hyvin eristäytynyt muusta maailmasta siitä yksinkertaisesta syystä, että kotimainen tuotanto pystyi 

tyydyttämään kysynnän. Öljyriippuvuuden kasvaessa Kiina on ollut pakotettu seuraamaan 

Yhdysvaltojen viitoittamaa tietä ja ulottamaan öljystrategiansa maailmanlaajuiseksi. Vielä vuonna 

1996 peräti 70 % Kiinan öljyntuonnista tuli kolmesta tuottajamaasta: Oman, Indonesia ja Jemen. 

Kiina on Yhdysvaltojen tapaan ollut halukas hajauttamaan öljyportfoliotaan, jotta se ei olisi liian 

riippuvainen yhdestä tai kahdesta öljyntuottajasta. Kymmenessä vuodessa onkin ehtinyt tapahtua 

paljon ja nykyään Kiina tuo öljyä ympäri maailmaa. 2000-luvulla Lähi-itä on ollut Kiinan kannalta 

ylivoimaisesti tärkein, sillä sieltä se on saanut hankittua peräti puolet rajojensa ulkopuolelta 

tarvitsemastaan öljystä.65 

 

Kiina on kuitenkin halunnut vähentää riippuvuuttaan epävakaan Lähi-idän öljystä, jonka se katsoo 

olevan enemmän tai vähemmän Yhdysvaltojen vaikutusvallan alla. Venäjän ja Ranskan tavoin 

Kiina neuvotteli Saddam Husseinin kanssa mittavista öljyinvestoinneista Irakiin YK:n ruokaa 

öljystä ohjelman puitteissa. Yhdysvaltojen johtaman koalition syrjäytettyä Saddam pois vallasta 

niiden kaikkien tekemät sopimukset kuitenkin raukesivat ja tilalle tulivat amerikkalaisia ja 

brittiläisiä öljy-yhtiöitä suosivat sopimukset. Kiinan kauppaministeriön energiaekspertti Tong Lixia 

sanoo juuri Irakin sodan todistaneen sen, että Kiinan on pakko laajentaa öljyportfoliotaan 

radikaalisti myös Lähi-idän ulkopuolelle, koska muuten se on liian haavoittuvainen Yhdysvaltojen 

mahdollisille interventioille.66 Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Kaspianmeren merkitys onkin 

selvästi noussut. Esimerkiksi vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana Kiina toi lähes 

kolmanneksen (32 %) tarvitsemastaan lisäöljystä Afrikasta (Angola, Nigeria, Sudan ja Tshad). 

Yksittäisistä maista Angola ohitti helmikuussa 2006 Saudi-Arabian Kiinan suurimpana öljyntuojana 

Iranin tullessa kolmantena ja Venäjän neljäntenä. Kaiken kaikkiaan Kiinalla on nyt 

energiayhteistyökumppanuuksia Lähi-idän ulkopuolella yli 20 maassa, eli voidaan hyvin puhua sen 

kilpailevan globaalilla areenalla. Öljyntuonti Kaspianmereltä ja Keski-Aasiasta oli vielä vuoden 
                                                
65 Harris (2004), China in the global economy. s. 62–63. 
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2006 tilastossa varsin vaatimatonta, mutta on nousemassa Kazakstan-Kiina-öljyputken valmistuttua 

toukokuussa 2006.67 

 

Vuonna 2005 Kiina loi pääministeri Wen Jiabaon johtaman valtion energianeuvoston (State Energy 

Leading Group), jonka tehtävänä on arvioida kaikkia mahdollisia keinoja Kiinan 

energiaturvallisuuden parantamiseksi sekä tehdä poliittisia linjanvetoja ja valvoa niiden 

toteuttamista. Teollistuvilla mailla on perinteisesti eniten potentiaalia energiatehokkuuksien 

parantamisessa: myös Kiinan energiatehokkuus on peräti yhdeksän kertaa huonompi kuin maailman 

kärkimaa Japanin. Siitä huolimatta Japani on maailman kolmanneksi suurin öljynkuluttaja, eikä 

energiatehokkuuksien parantaminen pysty katkaisemaan Kiinankaan öljynkulutuksen kasvua, joka 

juontaa juurensa pääasiassa teollisuuden öljyntarpeiden kasvusta ja automäärän 

moninkertaistumisesta. Paikatakseen lyhyen aikavälin katkoksia öljytoimituksissa Kiinan 

suunnitelmissa on suurentaa öljyvarastojaan, jotka vuonna 2005 olivat suuruudeltaan vain 15 

miljoonaa tonnia (vastaa noin kahden viikon kulutusta).68 Pitkällä aikavälillä Kiinan strategiana on 

ollut vähentää riippuvuutta markkinahintaisesta öljystä ostamalla itse oikeudet kohdealueen 

öljyntuotantoon. Näin Kiina haluaa välttää Etelä-Korean kohtalon, joka joutuu ostamaan kaiken 

tarvitsemansa öljyn maailmanmarkkinoilta. Myöhäinen herääminen öljykilpailuun näkyy vielä 

Kiinan menestyksessä, sillä vuonna 2004 kiinalaisten öljy-yhtiöiden ulkomailla tuotetun öljyn osuus 

oli vain 5 % Kiinan kokonaistuonnista ja loput 95 % se joutui ostamaan markkinahintaan. Suunta 

on kuitenkin selvästi ylöspäin ja vuonna 2006 kiinalaisten öljy-yhtiöiden ulkomaisen tuotannon 

yhteismäärä oli noussut jo 15 prosenttiin maan kokonaistuonnista, eli noin 400 000 barreliin 

päivässä.69 

 

3.2.2. Kuljetusreittien monipuolistaminen 

Kiinan energiaturvallisuutta on alentamassa myös kuljetusreittien vähyys ja suuri riippuvuus 

meriteitse tapahtuvasta öljyliikenteestä. Kiinan akilleenkantapäänä pidetään erityisesti Indonesian, 

Malesian ja Singaporen välissä olevaa Malakan salmea, jonka läpi kulkee nykyisin peräti 80 % 

Kiinaan tuodusta öljystä. Myös sellaiset öljyn suurkuluttajat kuin Japani ja Etelä-Korea ovat 

riippuvaisia Malakan salmen kautta kulkevasta öljyliikenteestä ja kaiken kaikkiaan salmen läpi 

kulkee päivittäin 11–12 miljoonaa barrelia sekä kolmasosa maailmankaupassa liikkuvista tavaroista. 

Malakan salmi on ahtaimmassa kohdassaan vain 2,5 km leveä, mikä lisää onnettomuus- ja 

                                                
67 EIA (2006), China Energy Data, Statistics and Analysis. 
68 Liu (2006), China’s Energy Security and Its Grand Strategy. [www-dokumentti]. 
69 Fredriksen (2006), China’s Role in the World: Is China a Responsible Stakeholder? [www-dokumentti]. 
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ulkopuolisten väliintuloriskiä. Esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen konfliktin sattuessa 

Yhdysvalloilla olisi helppo työ katkaista Kiinaan menevät öljykuljetukset, jolloin Kiina joutuisi 

suuriin vaikeuksiin. Yhdysvallat kontrolloi jo suurinta osaa maailman öljykaupassa käytetyistä 

merireiteistä. Lisäksi terrorismin vastaisen sodan nimissä se on lisännyt merivoimiensa partioimista 

entisestään myös Malakan salmen lähettyvillä, mikä luonnollisesti huolestuttaa Kiinaa. 

Yhdysvaltojen laivasto on muutaman kerran jopa lähennellyt kiinalaisia öljytankkereita vain 

näyttääkseen voimansa. Kiina on itsekin alkanut vahvistaa merivoimiaan, mikä auttaa sitä paitsi 

tiukentamaan otettaan Taiwanista myös suojaamaan maahan kulkevaa öljyliikennettä. Joka 

tapauksessa Malakan salmesta riippumattomat vaihtoehtoiset kuljetusreitit ovat Kiinalle enemmän 

kuin tärkeitä, kun se haluaa pienentää akilleenkantapäänsä iskualaa.70 

 

Kaspianmeren öljy on Kiinan kannalta erityisen houkutteleva vaihtoehto, koska läheisen sijainnin 

takia öljy on mahdollista kuljettaa Kiinaan putkia pitkin. Itse asiassa se on Venäjän ohella ainoa 

merkittävä öljykeskittymä, josta Kiina voi saada lähitulevaisuudessa öljyä maateitse. Lähi-idästä 

Kiinaan kulkevan öljyn pitää ensitöikseen ohittaa Yhdysvaltojen kontrolloima Hormuzin salmi ja 

myöhemmin vielä Malakan salmi. Lisäksi esimerkki Irakin sodasta, joka johti Saddam Husseinin 

kanssa tehtyjen öljysopimusten mitätöintiin, kertoo Yhdysvaltojen haluavan kontrolloida Lähi-itää 

niin paljon kuin mahdollista, minkä takia Kiina mielellään näkisi riippuvuutensa Lähi-idän öljystä 

laskevan. Afrikasta tuleva öljy kulkeutuu niin ikään Malakan salmen läpi. Latinalaisesta Amerikasta 

tuleva öljy kulkee Tyynenmeren poikki, jossa Yhdysvalloilla on myös iso sotilaallinen läsnäolo. 

Konfliktitilanteessa Yhdysvallat pystyisi sangen helposti estämään öljykuljetukset Kiinaan ja siksi 

Kiinan on pakko lisätä maateitse tulevan öljyn määrää. Tällöin kysymykseen tulevat öljyntoimittajat 

ovat lähinnä Venäjä ja Kazakstan. Niiden lisäksi Kiina on väläytellyt öljyputken vetämistä myös 

Burmasta ja Kambodzhasta, mutta niiden öljyvarat ovat Venäjään ja Kazakstaniin verrattuna varsin 

mitättömät. Öljyputkien puuttuminen Kiinan ja Kazakstanin sekä Venäjän välillä on ollut suurin 

este maiden välisen öljykaupan kasvulle, koska öljyn kuljettaminen on ollut mahdollista vain 

rautateitä pitkin, joka on kallista ja hidasta. Esimerkiksi ennen Kazakstanin ja Kiinan välisen 

öljyputken valmistumista, Kiina pystyi tuomaan Kazakstanista rautateitse öljyä vain noin 25 000 

barrelia päivässä, eli murto-osan tarvitsemastaan määrästä.71 

 

Myös Kiinan ja Venäjän välinen öljykauppa on tapahtunut rautatiekuljetuksia pitkin, minkä takia 

Venäjänkin osuus Kiinan öljytoimituksista on ollut sangen pieni verrattuna sen todelliseen 

                                                
70 Feller (2005), China’s rising demand for oil and pipelines has worldwide implications. [www-dokumentti]. 
71 Engdahl (2005), China lays down gauntlet in energy war. [www-dokumentti]. 
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potentiaaliin. Siksi Kiina onkin ajanut aktiivisesti maiden välillä kulkevan öljyputken rakentamista. 

Venäjän Siperian öljystä on kuitenkin myös muita kiinnostuneita ja Kiina on kohdannut kovaa 

kilpailua etenkin Japanin suunnalta. Maiden välejä hiertämässä on myös muita energiaristiriitoja, 

kuten kiistat Itä-Kiinan meren kaasukenttien omistuksesta.  Siperian öljystä Kiina ja Japani kävivät 

kovaa tarjouskilpailua Venäjän odotellessa parasta mahdollista tarjousta. Kiina halusi öljyputken 

kulkevan suoraan Siperiasta Kiinaan, eikä johonkin Venäjän Tyynenmeren satamakaupunkiin, josta 

Japani ja Yhdysvallat pääsisivät öljyyn osalliseksi. Lopulta Kiina joutui tyytymään sopuratkaisuun 

Japanin viedessä hieman pitemmän korren, kun Venäjän öljyputkimonopoli Transneft aloitti 

huhtikuussa 2006 öljyputken rakentamisen Kaakkois-Siperian Taishetista Tyynellemerelle. Joka 

tapauksessa Kiina saa myös osansa Siperian öljystä, sillä Venäjän maakaasuyhtiö Gazprom ja 

Kiinan CNPC toteuttavat yhdessä Siperian öljyputkesta Skovorodinosta lähtevän jatko-osan Kiinan 

rajalle.72 Venäjän kallistuminen myös muita öljynkuluttajia suosivaan ratkaisuun, eli öljyputkeen 

Siperiasta Tyynellemerelle, on kuitenkin tehnyt Kazakstanista entistä tärkeämmän Kiinan silmissä. 

 

Kiinan lopullisena tavoitteena on muodostaa öljyputkiverkosto Kiinasta Keski-Aasian läpi Lähi-

itään asti (Pan-Asian Global Energy Bridge). Kazakstan-Kiina-öljyputken ensimmäiset osat ovat jo 

valmiita ja seuraavana valmistusvuorossa on 250 km pitkä öljyputki Kazakstanista Turkmenistanin 

läpi Iranin rajalle. Sen valmistuessa Kiina pääsee helposti ja halvalla käsiksi Iranin öljyyn ja pystyy 

siten vähentämään riippuvuuttaan meriteitse kulkevasta öljyliikenteestä ja hankalasta Malakan 

salmesta. Kiina on ylivoimaisesti suurin ostaja Iranin öljylle ja kaasulle ja muutenkin tärkeä 

kauppakumppani ja tukija, mikä näkyy muun muassa aseiden myyntinä ja Yhdysvaltojen YK:n 

turvallisuusneuvostossa ajamien sanktioiden estämisenä tai lieventämisenä. Amerikkalaisten 

asettamien sanktioiden takia Iranin kipeästi kaipaamat investoinnit ovat olleet vähissä, minkä 

vuoksi Kiinan apu on ollut enemmän kuin tervetullutta. Vuoden 2004 lopussa Kiina ja Iran solmivat 

peräti $70 miljardin arvoisen energiayhteistyösopimuksen, joka ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. 

Kiinan kannalta öljyputki Iranista Kazakstaniin olisi jo todella merkittävä virstanpylväs matkalla 

kohti energiaturvallisuuden parantamista. Kiina onkin jo investoinut huomattavasti Iranin 

energiainfrastruktuurin kehittämiseen sitä silmällä pitäen, että öljykuljetukset Iranista Kiinaan 

voisivat tapahtua tulevaisuudessa juuri maateitse öljyputkia pitkin. Jos läpikulku Turkmenistanin 

kautta osoittautuu ongelmalliseksi, Kiina ja Iran ovat lisäksi suunnitelleet 386 km mittaisen 

öljyputken rakentamista Iranin jo olemassa olevasta öljyputkiverkostosta suoraan Kaspianmerelle, 

josta öljy voisi jatkaa tankkeriliikenteen kautta Kazakstanin öljyputkea pitkin Kiinaan.73 

                                                
72 Toichi (2006), Energy Cooperation and Competition Between Japan, China and US. [www-dokumentti]. 
73 Engdahl (2005), China lays down gauntlet in energy war. [www-dokumentti]. 
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Suurin este Kiinan ja Lähi-idän välisen öljyputkiverkoston rakentamiselle on iso hintalappu. Paitsi 

että öljyputkien rakentaminen on hidasta ja vaatii jätti-investointeja, Kiinan suunnitelma kohtaa 

vastustusta nimenomaan Yhdysvaltojen taholta. Yhdysvaltojen vastustaminen tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi Maailmanpankki tuskin ryhtyy rahoittamaan Kiinan suunnitelmia. Siksi Kiinan 

kannalta olisi tärkeää saada mukaan projektiin kulujen jakamiseksi myös Japani ja Etelä-Korea. Ne 

ovat ilmaisseet pienoista kiinnostusta ajatusta kohtaan, mutta eivät mielellään haluaisi jäädä 

riippuvaiseksi Kiinan hyväntahtoisuudesta. Oman alueensa läpi kulkevilla öljyputkilla Kiina 

pystyisi kontrolloimaan Japania ja Etelä-Koreaa selvästi aikaisempaa enemmän ja mahdollisesti 

myös painostamaan niitä vähentämään turvallisuusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Niin kauan 

kuin Kiinan ja Japanin välit pysyvät viileinä ja Yhdysvaltojen ja Japanin välit lämpiminä, Kiinan 

taitaa olla turha odottaa Japanin mukaantuloa.74 Joka tapauksessa ilman Japaniakin Kiinan 

suunnitelma näyttää etenevän pala palalta. 

                                                
74 Chan (2001), China pushes into Central Asia for oil and gas. [www-dokumentti]. 



 46

4. Öljy-yhtiöt – valtioiden välineitä vai autonomisia toimijoita? 
Kansainvälisen politiikan koulukuntien kesken käydään kädenvääntöä siitä, kuinka paljon 

kansainvälisesti toimivien yhtiöiden toiminta riippuu niiden kansallisuudesta ja suhteesta valtioon. 

Poliittinen realismi näkee yhtiöiden olevan enemmän tai vähemmän valtion välineitä, joiden avulla 

se pystyy ajamaan taloudellisia ja poliittisia intressejään. Kiinan tapauksessa tämä päteekin 

selvemmin, sillä se pystyy kontrolloimaan tiukasti valtion omistamia öljy-yhtiöitä. Kiinan valtiolla 

on suoraa määräysvaltaa öljy-yhtiöihinsä nähden ja siksi niiden voidaan sanoa edustavan samaa 

kokonaisuutta kuin itse valtion. Yhdysvaltojen tapaus on sitä vastoin monimutkaisempi, koska 

amerikkalaiset öljy-yhtiöt eivät ole suorassa käskysuhteessa valtion suunnalta. Yhdysvallat yrittää 

siis tyydyttää öljyntarpeensa parantamalla kaupallisten öljy-yhtiöidensä kilpailuasemaa, kun Kiina 

sitä vastoin käy taistelua valtion omistamien öljy-yhtiöiden kautta. Maiden strategiat poikkeavat 

toisistaan paljon ja mielenkiintoista onkin arvioida, kumman strategia on menestyksekkäämpi. 

Aloitan Kiinan valtion suhteesta öljyteollisuuteensa nähden ja vasta sen jälkeen siirryn 

monimutkaisempaan Yhdysvaltojen ja amerikkalaisten öljy-yhtiöiden väliseen suhteeseen. Ennen 

sitä on kuitenkin syytä käydä hieman läpi öljyteollisuuden kehitysvaiheita öljy-yhtiöiden 

näkökulmasta. 
 

4.1. Öljyteollisuuden luonteen kehitys 
Ennen Opecin nousua Yhdysvalloilla oli lähes hegemoninen asema maailman öljyteollisuudessa ja 

se pystyi kaupallisten öljy-yhtiöidensä avulla kontrolloimaan suurinta osaa maailman öljykartasta. 

Toisen maailmansodan jälkeisten vuosikymmenten voidaan sanoa olleen myös öljy-yhtiöiden kulta-

aikaa. Vuonna 1973 peräti seitsemän maailman 12 suurimmasta yhtiöstä olivat öljy-yhtiöitä (”Seven 

Sisters”: Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, Shell, BP). Öljy-yhtiöitä on usein pidetty 

monikansallisten yhtiöiden prototyyppeinä, koska niiden on pitänyt alusta asti toimia globaalilla 

areenalla öljylähteiden ja kuluttajien sijaitessa useimmiten etäällä toisistaan. Öljy-yhtiöiden 

toimintakenttään on kuulunut koko tuotantoketjun hoitaminen öljyn etsimisestä ja tuotannosta 

kuljetukseen, jalostukseen ja valmiin tuotteen myyntiin. Öljy-yhtiöt ovat perinteisesti tarvinneet 

kansallisten hallitustensa apua sopimusten solmimisessa öljyntuottajamaiden kanssa sekä tuotanto-

olosuhteiden ja kuljetusreittien (öljyputkien ja vesireittien) turvallisuuden varmistamisessa. Toisen 

maailmansodan jälkeisenä vapaan maailman johtovaltiona Yhdysvallat on pystynyt auttamaan sen 

kanssa yhteistyötä tekeviä öljy-yhtiöitä kaikissa näissä kohdissa. Öljyteollisuudessa ei ole koskaan 

vallinnut Yhdysvaltojen peräänkuuluttama vapaan kilpailun periaate, vaan se on keskittynyt 

muutaman suuren (pääosin amerikkalaisen) öljy-yhtiön harteille. Oligopoli on seuraus monestakin 
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eri syystä, eikä vähimmiten siitä, että öljyteollisuus tarvitsee mittavia investointeja, joihin pienillä 

yrityksillä tai valtioilla ei ole varaa. Yhdysvallat on itse asiassa pyrkinyt säilyttämään 

öljyteollisuuden luonteen oligopolisena, koska näin sen kontrolli on ollut paljon kattavampi kuin 

minkään muun valtion.75 

 

Opecin nousu ja kansallistamiset ovat näkyneet paitsi Yhdysvaltojen vaikutusvallan 

heikkenemisenä myös monikansallisten öljy-yhtiöiden asemien menetyksinä öljyntuottajamaissa. 

Valtioiden omistamien öljy-yhtiöiden uskottiin alkavan dominoida kansainvälistä öljyteollisuutta ja 

niiden osuus maailman öljyntuotannosta onkin nyt paljon monikansallisia yhtiöitä suurempaa. 

Maailman ylivoimaisesti suurin öljy-yhtiö on Saudi-Arabian valtion omistama Saudi Aramco, jonka 

tuotantomäärät ovat lähes kolme kertaa suuremmat kuin seuraavaksi tulevan. Myös Kiinan valtion 

suurimman öljy-yhtiön (CNPC) tuotantomäärät ovat suuremmat kuin yhdenkään monikansallisen 

yhtiön. Yksityisomisteisista öljy-yhtiöistä suurin on brittiläis-amerikkalainen BP, joka vuonna 2005 

ohitti amerikkalaisen ExxonMobilin. Seuraavina maailman suurimpien yksityisten öljy-yhtiöiden 

listalla tulevat hollantilais-brittiläinen Royal Dutch/Shell ja amerikkalainen Chevron. Opecin 

nousun seurauksena kaupallisten öljy-yhtiöiden alkutuotanto laski hetkellisesti vain kolmasosaan, 

eivätkä ne vieläkään ole päässeet kaikista uusista investoinneista ja yhteistyösopimuksista 

huolimatta Opecia edeltävän ajan tuotantomääriin. Esimerkiksi BP:n tuotanto on edelleen 

alhaisempi kuin sen huippuvuonna 1972. Uusiin tuotantoennätyksiin ei taida olla enää paluuta, sillä 

lähes kaikkien yksityisten öljy-yhtiöiden tuotantomäärät tippuivat vuodesta 2004 vuoteen 2005. 

Kun maailman öljyntuotanto kokonaisuudessaan nousi vähän kyseisen vuoden aikana, on selvää, 

että valtion omistamat öljy-yhtiöt ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan entisestään suhteessa 

yksityisiin öljy-yhtiöihin.76 

 

Niin maailmanlaajuisesti kuin myös Kaspianmeren öljyteollisuudessa suuntauksena on ollut useiden 

öljy-yhtiöiden välisten joint venture-yhteisyritysten lisääntyminen. Vaikeiden tuotanto-olosuhteiden 

tehdessä projekteista hyvin kalliita öljy-yhtiöiden on ollut pakko tiivistää yhteistyötä ja muodostaa 

useiden yhtiöiden välisiä yhteisyrityksiä, jotta investointikustannukset eivät kohoaisi liian suuriksi 

ja riskitaso yksittäisen yhtiön näkökulmasta saataisiin pidettyä alempana. Joint venture-

yhteisyritysten lisääntyminen on selvä trendi myös öljyteollisuuden ulkopuolella ja se liitetään 

globalisaation aikaan. Markkinoiden vapauttaminen on synnyttänyt paitsi uusia 

businessmahdollisuuksia, myös epävakautta ja riskialttiutta nopeasti vaihtuvien olosuhteiden takia, 

                                                
75 Evans & Newnham (1998), Dictionary of International Relations. s. 396–397. 
76 Skrebowski (2005), BP is now the world’s largest oil producer. [www-dokumentti]. 
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ja siksi yhtiöt haluavat ennemminkin jakaa riskin muiden kanssa kuin kokeilla onneaan yksin.77 

Öljyteollisuudessa riskien hallitseminen korostuu vieläkin enemmän, koska investointikustannukset 

ovat paljon suurempia kuin muilla teollisuudenaloilla ja öljyvarojen vähetessä riski 

epäonnistuneisiin ja taloudellisesti kannattamattomiin porauksiin on kasvanut. Myös useimpien 

öljyntuottajamaiden on pitänyt avata öljyteollisuuttaan aiempaa enemmän ulkopuolisille, koska 

niiden omat resurssit eivät ole enää riittäneet kalliiden investointien tekemiseen. 

 

Monikansalliset öljy-yhtiöt ovat siis pääsääntöisesti päässeet käsiksi öljyntuottajamaiden 

reserveihin ainoastaan niiden kansallisten öljy-yhtiöiden kanssa solmittujen yhteishankkeiden 

kautta. Jos öljyntuottajalla on itsellään varaa tarvittavien investointien tekemiseen, mikä on 

tapahtunut pitkään esimerkiksi Saudi-Arabian tapauksessa, monikansalliset öljy-yhtiöt voidaan 

sivuuttaa kokonaan tuotantovaiheessa. Monikansalliset öljy-yhtiöt ovat onnistuneet säilyttämään 

suuremman roolin öljyn jalostuksessa ja markkinoinnissa, mutta niidenkin osuus on laskemassa, 

koska 1980-luvulta lähtien Opec-maat ovat osallistuneet entistä enemmän myös öljyn 

jatkokäsittelyyn.78 Aikaisempien tuotantomäärien ylläpitämisen käydessä yhä vaikeammaksi kaikki 

uudet löydöt ovat öljy-yhtiöiden näkökulmasta enemmän kuin tervetulleita. Kun Opec-maiden 

öljyvarat on pääosin kansallistettu ja myös Venäjä on viimeisen parin vuoden aikana selvästi 

tiukentanut kontrolliaan ulkomaisten sijoittajien ja öljy-yhtiöiden toiminnassa, ei olekaan ihme, että 

Kaspianmeren öljyvarat ovat herättäneet monikansallisten öljy-yhtiöiden kiinnostuksen. 

Kaspianmeren ympärysvallat ovat suhteellisen köyhiä ja ilman ulkopuolisten apua ne eivät pysty 

hyödyntämään energiavarojaan. Siksi alueen öljyntuottajavaltioiden kanssa on potentiaalia 

muodostaa molempia tyydyttävä yhteistyösuhde. Kaspianmeren öljy on lisäksi suhteellisen 

hyvälaatuista ja suurin osa öljystä on tarkoitettu nimenomaan vientiin, koska lähialueen kysyntä on 

pientä. 

 

Uusien öljylähteiden löytämisen paineessa Kaspianmerestä on siis tullut yksi öljy-yhtiöiden 

huomion keskipisteistä. Alueen öljyntuottajamaat eivät kuitenkaan ole helpoimpia mahdollisia 

sijoituskohteita rehottavan korruption ja muiden epävarmuustekijöiden takia. Monikansalliset öljy-

yhtiöt eivät tietenkään ryntää suin päin maihin, joissa niiden investoinnit ovat vaarassa. Öljy-

yhtiöiden pahimmissa painajaisissa Kaspianmeren valtiot kansallistaisivat kaikki energiavaransa, 

mikä tapahtui useassa maassa Opecin noustessa ja on viimeisten vuosien aikana tapahtunut 

                                                
77 As-Saber, Liesch & Dowling (2001), Geopolitics and its Impacts on International Business Decisions. [www-
dokumentti]. 
78 Roberts (2004), The End of Oil. On the Edge of a Perilous New World. s. 170–171, 251–252. 
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esimerkiksi Venezuelassa ja Boliviassa. Siksi poliittisen ympäristön vakaus vaikuttaa erittäin paljon 

mittavia investointeja miettiviin öljy-yhtiöihin. Tässä kuluttajavaltiot voivat auttaa öljy-yhtiöitään 

vaikuttamalla tuottajamaan politiikkaan, mikä on tapahtunut myös Kaspianmeren tapauksessa. 

Esimerkiksi Yhdysvaltojen myötävaikutuksella Kaspianmeren valtiot ovat uudistaneet 

lainsäädäntöään taatakseen ulkopuolisten investointien turvallisuus. 

 

 

4.2. Kiinan suhde öljy-yhtiöihinsä 
Kiinan öljyteollisuus on käynyt läpi lukuisia muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Pyrkimyksenä hallita kasvavaa öljyriippuvuuttaan paremmin Kiinan valtio loi maalle yhtenäisen 

energiastrategian ja siirsi hajanaisen energiateollisuuden tiiviimmin keskushallinnon alaisuuteen. 

Vuonna 1998 Kiinan hallitus alkoi organisoida uudelleen kansallista öljyteollisuuttaan, joka oli 

aiemmin muodostunut useista pienistä ja maailman mittakaavassa tehottomista öljy-yhtiöistä, 

keskittämällä toiminnan pääasiassa kahden eri yhtiön China National Petroleum Corporation 

(CNPC) ja China Petrochemical Corporation (Sinopec) välille. Pienemmät alueelliset öljy- ja 

kaasuyhtiöt integroitiin jompaan kumpaan niistä ja yhtiöt joutuivat vaihtamaan myös keskenään 

toimintojaan siten, että CNPC operoi pääasiassa Pohjois-Kiinassa ja Sinopec Etelä-Kiinassa. Näiden 

lisäksi Kiinan öljyteollisuudessa vaikuttaa kaksi muuta valtion omistamaa öljy-yhtiötä: 

merialueiden öljyntuotantoon erikoistunut China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ja 

öljyntuotannon ohessa kemikaaleja valmistava China National Chemicals Import and Export 

Corporation (Sinochem). Öljyntuotannon keskittäminen neljän valtion omistaman öljy-yhtiön 

kesken ja niiden toimintojen koordinoiminen päällekkäisyyksien vähentämiseksi on parantanut 

Kiinan mahdollisuuksia kilpailla vahvoja monikansallisia öljy-yhtiöitä vastaan. 

 

CNPC on ollut alusta asti Kiinan suurin öljy-yhtiö. 1990-luvun alussa se sai ensimmäisenä luvan 

osallistua myös ulkomaisiin operaatioihin. Sen jälkeen CNPC on laajentanut toimintaansa nopeasti 

ja vuosien 2006–2007 vaihteessa sillä oli jo 69 ulkomaista sopimusta yhteensä 21 eri maassa. 

CNPC:n aikeena on vahvistaa entisestään suuntautumistaan ulkomaille. Esimerkiksi vuonna 2005 

CNPC julkisti suunnitelmansa investoida seuraavien 15 vuoden aikana $18 miljardia lisää 

ulkomaiseen tuotantoonsa. Vuonna 1999 CNPC irrotti kotimaanoperaatioitaan oman tytäryhtiönsä 

(PetroChina) haltuun, jotta voi itse panostaa entistä enemmän voimavarojaan kilpailuun 

ulkomaisista öljyosakkuuksista. Tällä hetkellä CNPC:n tuotanto vastaa noin kahta kolmasosaa 

Kiinan kokonaisöljyntuotannosta. Vuoden 2001 jälkeen Kiinan kovennettua strategiaansa 
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ulkomaisen öljyn saamiseksi ulkomaisiin projekteihin ovat saaneet osallistua myös Sinopec, 

CNOOC ja Sinochem.79 

 

Tukeakseen kotimaista teollisuuttaan ja vähentääkseen sen polttoainekustannuksia Kiinan hallitus 

määritteli 1990-luvulla keinotekoisesti kysynnän ja tarjonnan laeista välittämättä sopivan 

energianhinnan paljon maailmanmarkkinoita alemmalle tasolle, mikä merkitsi suuria tappioita maan 

energiayhtiöille. Kustannusten kasvaessa vuosi vuodelta yhä vaikeammaksi käyvän tuotannon takia 

Kiinan öljy-yhtiöt eivät olisi selvinneet ilman valtion maksamia mittavia tukiaisia. Tukiaisten 

käytössä on kuitenkin piillyt se vaara, että kiinalaisten öljy-yhtiöiden ei ole tarvinnut olla yhtä 

kilpailukykyisiä kuin monikansalliset öljy-yhtiöt ovat, ja siksi ne eivät ole olleet järin tehokkaita. 

Lisäksi kiinalaisia öljy-yhtiöitä on syytetty ammattitaidon puutteesta, sillä useat niiden hankkimista 

öljylähteistä ovat kaupanteon hetkellä olleet jo kuivumassa. Vuosikymmeniä toimineilla 

länsimaisilla öljy-yhtiöillä onkin pitkä etumatka niihin verrattuna. Kiina huomasikin, että 

nykytahdilla sen öljy-yhtiöt eivät pärjää kovassa kilpailussa ja tämän vuoksi se oli pakotettu 

kansainvälistä energiateollisuutta ja monikansallisia öljy-yhtiöitä kopioiviin uudistuksiin.80 

Ensinnäkin, öljynhinta on päästetty 2000-luvulla kohoamaan lähemmäksi sen oikeaa 

markkinahintaa. Vuodesta 1998 lähtien kotimaiset öljyntuottajat ovat voineet neuvotella vapaasti 

öljynhinnasta jalostamoiden kanssa. Valtion virasto (SDPC) on puuttunut peliin vasta, jos hinnasta 

ei ole päästy sopuun. SDPC on lisäksi määritellyt bensiinin ja dieselin jälleenmyyntihinnan 

lähemmäksi kansainvälisiä markkinahintoja. Öljy-yhtiöt voivat poiketa SDPC:n määrittelemästä 

hinnasta 8 % suuntaan tai toiseen, eli kyseessä on selvästi vapaan kilpailun esiaste. Loputkin 

hintakontrollit Kiina aikoo lopettaa vuoteen 2010 mennessä.81 

 

Kiinan liittyessä WTO:n jäseneksi marraskuussa 2001 se teki joukon lupauksia avata markkinoitaan 

ulkomaiselle kilpailulle. Kiina on tiettyyn pisteeseen asti ollut valmis toivottamaan kaikki 

ulkomaiset energiayhtiöt sekä niiden investoinnit ja tietotaidon tervetulleiksi, kunhan se pystyy silti 

säilyttämään täyden kontrollin energiayhtiöissään. WTO-jäsenyyden ehtona ollut bensiinin 

jälleenmyynnin avaaminen ulkomaisille yhtiöille on kuitenkin aiheuttanut sille selviä 

sopeutumisvaikeuksia. Tämä on johtanut kovaan kilpailuun kiinalaisten öljy-yhtiöiden välillä, eikä 

Kiinan rajojen sisäpuolella voida enää läheskään aina puhua yhteen hiileen puhaltamisesta. 

Esimerkiksi vuonna 2002 PetroChina ja Sinopec kävivät keskenään kovaa kilpailua Kiinan sisäisten 

                                                
79 EIA (2006), China Energy Data, Statistics and Analysis. 
80 Liu (2006), China’s Energy Security and Its Grand Strategy. [www-dokumentti]. 
81 IEA, World Energy Outlook 2002. s. 247. 
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bensiiniasemien kontrolloinnista Kiinan hallituksen julkaistua aikeensa avata bensiinin 

jälleenmyynti myös ulkomaisille kilpailijoille vuoteen 2005 mennessä. PetroChina ja Sinopec 

halusivat siis varmistaa itselleen mahdollisimman suuren markkinaosuuden ennen ulkomaisen 

kilpailun saapumista.82 

 

WTO-jäsenyyden ehtona oli myös ulkomaisten öljy-yhtiöiden öljyntuontia koskevien rajoitusten 

poistaminen. Vuosien 2002–2003 vaihteessa valtion öljy-yhtiöiden osuus Kiinan öljyntuonnista oli 

enää 80 % ja on laskemassa edelleen.83 Kiinan energiaturvallisuuden näkökulmasta ei tietenkään ole 

huono asia, jos ulkomaiset öljy-yhtiöt ovat kiinnostuneita maan öljynkysynnän paikkaamisesta. 

Viimeisten vuosien aikana kiinalaiset öljy-yhtiöt ovat itsekin alkaneet myydä osan ulkomailla 

tuottamastaan öljystä kansainvälisillä öljymarkkinoilla sen sijaan, että olisivat vieneet kaiken 

tuottamansa öljyn paikkaamaan kotimaan kysyntää. Tällainen öljy-yhtiöiden toiminta ei kuitenkaan 

vahingoita Kiinaa niin kauan, kuin se pystyy jotain kautta hankkimaan kaiken tarvitsemansa öljyn. 

Itsekin merkittävänä öljyntuottajana Kiina voi itse asiassa hyötyä globaalin öljykaupan sääntöjen 

mukaan pelaamisesta. Öljynhinnan ollessa korkealla esimerkiksi CNPC:n Latinalaisessa 

Amerikassa tuottama öljy on kannattavampaa kuljettaa Amerikan markkinoille, jossa se voidaan 

myydä suurella voitolla sen sijaan, että se kuljetettaisiin toiselle puolelle maapalloa Kiinaan. 

CNPC:n keräämien voittojen turvin Kiina voi ostaa öljyä lähempää Kiinaa, jolloin myös 

kuljetuskustannukset ovat paljon alhaisemmat.84 Taloudellisesti ajateltuna kiinalaisten öljy-

yhtiöiden on paljon kannattavampaa myydä myös Azerbaitsanissa tuotettu öljy (BTC-öljyputken 

kautta) Eurooppaan kuin kuljettaa se Kiinaan. Näin Kiina tulee todennäköisesti toimimaan myös 

jatkossa ainakin niin kauan kuin sen öljyriippuvuus ei kasva liian suureksi. 

 

Valtionomistuksesta huolimatta kaikki Kiinan öljy-yhtiöt toimivat enenevässä määrin 

monikansallisten öljy-yhtiöiden tavoin. Vuosien 2000–2002 aikana ne ovat listautuneet (CNPC on 

listannut myös PetroChinan) Hongkongin, New Yorkin ja Lontoon pörsseihin ulkomaisen pääoman 

saamiseksi. Listautuminen on muuttanut Kiinan öljy-yhtiöiden luonnetta lähemmäksi voittoa 

tavoittelevia länsimaisia öljy-yhtiöitä karsimalla muun muassa niiden aiempia tappiollisia 

toimintoja. Myös ulkomaista osaamista ja pääomaa ollaan valmiita ottamaan vastaan aiempaa 

helpommin. Kiinalaiset öljy-yhtiöt voivat valtion suostumuksen saatuaan muodostaa joint venture-

yhteisyrityksiä ulkomaisten öljy-yhtiöiden kanssa. Kiinan viranomaisten mukaan amerikkalaiset 

                                                
82 Roberts (2004), The End of Oil. On the Edge of a Perilous New World. s. 143–144. 
83 IEA, World Energy Outlook 2002. s. 255. 
84 Tang (2006), With the Grain or Against the Grain? s. 28–29. 



 52

öljy-yhtiöt olivat investoineet vuoteen 2006 mennessä Kiinan öljyn- ja kaasuntuotantoon yli $5 

miljardin edestä ja olivat mukana yhteensä 20 joint venture-projektissa. Esimerkiksi vuonna 2005 

CNOOC:n tuotantomäärästä yli puolet (56 %) tuli projekteista, joissa oli mukana amerikkalainen 

öljy-yhtiö.85 

 

Vaikka listautuminen pörsseihin onkin avannut Kiinan öljy-yhtiöitä ulkomaailmalle, Kiinan valtio 

on säilyttänyt niissä selvät enemmistöosuudet, eikä sillä ole aikomustakaan luopua määräysvallasta. 

Ulkomaiset yhtiöt eivät myöskään saa omistaa enemmän kuin 49 % yhteisyrityksistä ja halutessaan 

Kiina voi ottaa täyden kontrollin öljyntuotannosta ostamalla ulkomaisen partnerin ulos.86 

Ulkomaisten öljy-yhtiöiden rooli on siis helpottaa kiinalaisten öljy-yhtiöiden toimintaa ja antaa 

niiden käyttöön niiltä vielä puuttuvaa teknologiaa, tietotaitoa ja pääomaa. Ulkomaiset öljy-yhtiöt 

ovat myös tervetulleita joint venture-yhteisyrityksiin kiinalaisten öljy-yhtiöiden kanssa, mutta sen 

pidemmälle Kiinan valtio ei ulkopuolisia päästä, vaan haluaa säilyttää ehdottoman määräysvallan 

itsellään. Läheisestä suhteesta Kiinan öljy-yhtiöiden ja valtion kanssa kertoo sekin, että vuoden 

2006 ensimmäisen puoliskon aikana CNPC, Sinopec ja CNOOC maksoivat öljytuloistaan valtiolle 

yhteensä 16 miljardia yuania eli noin $2 miljardia. Kiinan valtiovarainministeriön mukaan varat 

käytetään yhtiöiden toiminnan parantamiseen.87 Kiinan valtion mielestä öljy-yhtiöiden toiminnan 

kehittäminen kuuluu siis nimenomaisesti valtiolle. Taustalla on tietenkin valtion halu kontrolloida 

öljy-yhtiöitään ja valvoa sitä, että öljytulojen käyttötarkoitus on sopusoinnussa valtion 

energiapoliittisten tavoitteiden kanssa. Tällainen rahan kierrättäminen öljy-yhtiöiltä valtiolle ja 

takaisin on varmasti vahvistamassa Kiinan valtion otetta omista öljy-yhtiöistään. 

 

 

4.3. Yhdysvaltojen suhde öljy-yhtiöihin 
Yhdysvaltain valtio sitä vastoin ei pysty hyväksikäyttämään ja kontrolloimaan edes amerikkalaisia 

öljy-yhtiöitä miten haluaa, koska jälkimmäisillä on myös omat intressinsä, joita ne eivät halua 

poljettavan. Muun muassa Kenichi Ohmae väittää monikansallisten yhtiöiden muuttuneen aidosti 

globaaleiksi toimijoiksi, jolloin niiden alkuperäisillä kansallisuuksilla ei ole enää väliä88. Gilpinin 

valtiokeskeisyyden mukaan näin ei kuitenkaan tapahdu ja monikansalliset yhtiöt ovat nimestään 

huolimatta suurimmaksi osaksi sidoksissa kansallisiin juuriinsa. Monikansalliset yhtiöt ovat 

                                                
85 Xinhua (2006), U.S. oil companies are active in exploring China’s oil market. 
86 China (1996), Provisional Measures on the Establishment of Sino-Foreign Joint-Venture Trading Companies on a 
Pilot Basis. 
87 Xinhua (2006), China’s top three oil giants pay 16 bln yuan to government from crude oil sales. 
88 Ohmae (1990), The Borderless World. s. xii–xiii. 
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syntyneet ja muovautuneet tietyssä kansallisessa ympäristössä (tietyissä kansallisissa poliittisissa ja 

taloudellisissa rakenteissa), ja on virhe kuvitella, ettei tämä näkyisi businesstoiminnan laajetessa 

globaalille areenalle. Lisäksi yhtiöiden johtokunnat ja osakkeenomistajat koostuvat yleensä 

suurimmaksi osaksi saman kansallisuuden tai ainakin saman talouspoliittisen ideologian edustajista, 

mikä vahvistaa monikansallisen yhtiön sidettä kansalliseen eliittiin ja päätöksentekijöihin. Eli myös 

amerikkalaiset öljy-yhtiöt tavalla tai toisella edustavat edelleen kansallisia juuriaan. 

 

Gilpin sanoo valtioiden intressien ja politiikkojen muodostuvan hallitsevan eliitin ja 

voimakkaimpien painostusryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Kun nämä yhdistetään vielä 

yhteiskunnan fyysisiin vaatimuksiin, voidaan puhua kansallisista intresseistä.89 Useasti niin 

sanottujen kansallisten intressien ajaminen ei suinkaan hyödytä kansakuntaa kokonaisuudessaan, 

vaan useimmiten kansalliset intressit vastaavat poliittisen ja taloudellisen eliitin intressejä. Tätä 

mieltä on myös Lisa Carlson, joka korostaa, että hallitukset ottavat globaalissakin toiminnassaan 

huomioon kansalliset eturyhmät. Mitä enemmän yhteiskunnan sisällä on voimakkaita 

organisaatioita (esim. monikansalliset öljy-yhtiöt), sitä kovempaa on paine poliittisia 

päätöksentekijöitä kohtaan yhtiöitä hyödyttävän politiikan tekemiseksi.90 Kiinan ja sen öljy-

yhtiöiden välisessä suhteessa tämä ei tietenkään päde samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Öljy-

yhtiöt kuuluvat Yhdysvaltojen suurimpiin yhtiöihin ja siksi onkin helppo päätellä, että öljykauppa 

on maan agendalla tärkeällä sijalla, vaikka energiaturvallisuus jätettäisiin huomioimatta. Lisäksi 

George W. Bushin hallinto on hyvin sidoksissa maan öljyteollisuuteen. Vuoden 2000 ja 2004 

presidentinvaalikamppailuissa Bushin vaalikassaan kertyi miljoonia dollareita öljy-yhtiöiltä. Bushin 

omien kytkösten lisäksi varapresidentti Dick Cheney on entinen johtohenkilö energiayhtiö 

Halliburtonissa. Nykyinen ulkoministeri Condoleezza Rice puolestaan on kuulunut Chevronin 

johtokuntaan. Näistä kytköksistä johtuen ei ole yllätys, että Bushin hallinnon politiikka on 

keskittynyt ajamaan öljyteollisuuden etuja. Joka tapauksessa alati kasvava öljyriippuvuus pitää 

huolen siitä, että ilman hallituksen henkilökohtaisia öljykytköksiäkin Yhdysvallat olisi pakotettu 

noudattamaan samankaltaista politiikkaa riittävän öljynsaannin varmistamiseksi. 

 

Jos valtio haluaa yritysmaailmansa menestyvän kansainvälisellä areenalla, sen pitää luoda 

kansallisia yhtiöitä mahdollisimman paljon suosiva ympäristö. Yhdysvallat pyrkii taloudellisen 

liberalisoinnin avulla helpottamaan öljy-yhtiöidensä pääsyä markkinoille, mikä hyödyttää sitä 

itseään sekä kasvavina verotuloina että etenkin oman kontrollin kasvamisena maailman 

                                                
89 Gilpin (2001), Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. s. 18. 
90 Carlson (2000), Game theory: international trade, conflict and cooperation. s. 126–127. 
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öljyteollisuudessa. Länsimaiset öljy-yhtiöt kuuluvat maailman isoimpien yritysten joukkoon ja 

niiden liikevaihto ylittää helposti ainakin pienten valtioiden budjetit. Avoimilla markkinoilla näillä 

olisi selvä etulyöntiasema muihin kilpailijoihin nähden. Aina valtion ja öljy-yhtiöiden intressit eivät 

kuitenkaan kohtaa. Jotta amerikkalaiset öljy-yhtiöt toimisivat Yhdysvaltain valtion toiveiden 

mukaan, valtion pitää luoda molempia hyödyttävä yhteistyösuhde. Tilanteissa, joissa valtion ja öljy-

yhtiöiden intressit ovat ristiriidassa, valtio voi ohjailla yhtiöidensä toimintaa erilaisten tukiaisten tai 

rajoitusten ja säännöstelyn avulla. Yhdysvallat on esimerkiksi antanut öljy-yhtiöilleen 

verohelpotuksia lisätäkseen niiden yhteistyöhalukkuutta ja parantaakseen niiden kilpailuasemaa 

muiden maiden öljy-yhtiöihin nähden. Amerikkalaisten luonnonsuojelujärjestöjen vaatimuksista 

välittämättä valtio ei ole alkanut säädellä öljy-yhtiöitään ja asettanut niiden toimintaa hankaloittavia 

rajoituksia. Öljy-yhtiöidensä avittamista Yhdysvaltain valtio ei voi kuitenkaan aina tehdä keinolla 

millä hyvänsä. Esimerkiksi amerikkalaiset öljy-yhtiöt Amoco ja Texaco joutuivat vuonna 2002 

oikeuden eteen korruptiosyytösten takia hommattuaan lahjusten avulla tuotanto-oikeuksia 

Kazakstanin Tengizin ja Karachaganakin energiavaroihin. Syytteiden mukaan yhtiöt olivat 

maksaneet lahjuksia välikäden (James Giffen) kautta Kazakstanin presidentti Nursultan 

Nazarbayeville sopimusten saamiseksi.91 

 

1970-luvulle asti hyvävaraiset öljy-yhtiöt pystyivät suurimmaksi osaksi rahoittamaan itse 

tarvitsemansa investoinnit. Nykyään ne ovat sitä vastoin riippuvaisia ulkopuolisesta pääomasta, eli 

sijoittajien ja kansainvälisten rahoituslaitosten roolin voidaan sanoa kasvaneen maailman 

öljyteollisuudessa. Öljy-yhtiöiden tavoitteena on solmia mahdollisimman pitkäkestoisia sopimuksia 

lupaavilla öljykentillä, joiden avulla ne pystyisivät houkuttelemaan lisää pitkän aikavälin 

sijoituksia. Ulkopuolisten sijoittajien tullessa mukaan kuvaan öljy-yhtiöiden toiminnassa korostuu 

entistä enemmän voittojen maksimointipyrkimykset, jolloin esimerkiksi kansallisen hallituksen 

tavoitteet jäävät toissijaisiksi. Ristiriita sopivasta öljynhinnasta on tästä ilmeisin esimerkki. Liian 

halpa hinta ei tietenkään sovi öljyntuottajamaille, mutta ei myöskään öljy-yhtiöille, jotka haluavat 

maksimoida omat voittonsa. Kuluttajamaan muulle talouselämälle korkea hinta on sen sijaan iso 

haittatekijä ja se hidastaa talouskasvua selvästi. Korkean öljynhinnan voidaankin sanoa vahvistavan 

sekä öljyntuottajamaiden että öljy-yhtiöiden asemaa suhteessa kuluttajiin.92 Öljynhinnan ollessa 

korkealla myös aiemmin passiiviset öljynkuluttajat ovat pikkuhiljaa katsoneet öljykaupan vaativan 

aiempaa suurempaa poliittista osallistumista, koska markkinamekanismeihin luottaminen ei ole 

auttanut pitämään öljynhintaa sopivalla tasolla. 

                                                
91 Olcott (2005), Central Asia’s Second Chance. s. 34–36. 
92 IEA, World Energy Investment Outlook 2003. s. 80–81. 
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Stephen Krasner on tutkinut Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa tarvitsemiensa raaka-aineiden 

hankkimisessa ja löytänyt kolme hallituksen perustavoitetta, jotka hänen mukaansa pätevät 

tilanteessa kuin tilanteessa. Nämä ovat: 1) kilpailun lisääminen markkinoilla korkean hinnan 

estämiseksi, 2) raaka-aineiden tuonnin turvallisuuden varmistaminen, 3) muiden laajempien 

ulkopoliittisten tavoitteiden ajaminen.93 Hintapolitiikassa Yhdysvaltain valtion ja öljy-yhtiöiden 

tavoitteet eivät kohtaa, mutta kilpailun lisääminen sopii myös öljy-yhtiöille, jos sillä tarkoitetaan 

nimenomaan kilpailumahdollisuuksien ja markkinoiden avautumisen lisäämistä. Tietenkään öljy-

yhtiöt eivät halua lisää kilpailijoita, mutta tämä tuskin olisi edes tapahtumassa, koska vapaan 

kilpailun sijaan öljyteollisuus muistuttaa paljon enemmän oligopolia, jossa hyvin varakkailla öljy-

yhtiöillä ei itse asiassa ole pelkoa uusista kilpailijoista. Toinen hallituksen tavoite, eli öljyn tuonnin 

turvallisuuden varmistaminen on erittäin tervetullut monikansallisten öljy-yhtiöiden kannalta. 

Vakaa ilmapiiri houkuttelee lisäinvestointejakin paljon paremmin kuin jatkuvan kaaoksen keskellä 

tapahtuva öljyntuotanto. Tästä näkökulmasta voidaan ymmärtää myös Yhdysvaltojen sotilaallinen 

läsnäolo Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa. 

 

Kolmas valtion tavoite, eli muiden tavoitteiden ajaminen voi aiheuttaa kaikista eniten eripuraa 

hallituksen ja öljy-yhtiöiden välille varsinkin, jos valtion ulkopoliittiset intressit ovat ristiriidassa 

öljy-yhtiöiden etujen kanssa. Suhtautuminen Iraniin on oiva esimerkki Yhdysvaltain hallituksen ja 

amerikkalaisten öljy-yhtiöiden välisestä intressiristiriidasta. Vuonna 1996 Yhdysvaltain kongressi 

sääti lain (D’Amato Act), joka teki Iranin kanssa toimimisesta laitonta amerikkalaisille yhtiöille ja 

uhkasi sakoilla myös eurooppalaisia yhtiöitä. Sanktioiden takia muun muassa BP, Royal 

Dutch/Shell ja ranskalainen Total ovat joutuneet vetäytymään Iranin kanssa sopimistaan 

projekteista. Viimeisen vuoden aikana Yhdysvallat on myös uhannut kiinalaisia öljy-yhtiöitä 

(viimeisimpänä esimerkkinä CNOOC) sanktioilla, jos ne tekevät yhteistyötä Iranin kanssa, mutta 

nämä uhkasakot eivät ole johtaneet Kiinan ja Iranin välisen energiayhteistyön heikkenemiseen.94 

Kiinalaisista öljy-yhtiöistä poiketen länsimaiset öljy-yhtiöt joutuvat ottamaan Yhdysvaltain 

hallituksen asettamat sanktiot paljon vakavammin, koska ne joutuvat joka tapauksessa olemaan sen 

kanssa tekemisissä. Yhdysvaltojen öljymarkkinat ovat maailman suurimmat ja yksikään 

kilpailuasemastaan ja markkinaosuudestaan huolestunut öljy-yhtiö ei voi jättää niitä väliin. 

Esimerkkinä voidaan pitää alun perin brittiläistä BP:a, joka on nykyisin koko maailman suurin 

                                                
93 Krasner (1978), Defending the National Interest. Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy. s. 17–18, 331. 
94 Oster (2007), Moves to Stymie Iran Strain U.S.-China Ties. [www-dokumentti]. 



 56

yksityinen ja samalla suurin Yhdysvalloissa toimiva öljy-yhtiö. Lisäksi suuri amerikkalaisomistus 

pitää BP:n tiukasti kiinni Yhdysvaltojen laatimien pelisääntöjen kanssa. 

 

Myös Kaspianmeren tapauksessa on monia kohtia, joissa Yhdysvaltain valtion ja öljy-yhtiöiden 

intressit eivät kohtaa. Esimerkiksi suhtautuminen Kiinaan vaihtelee sen mukaan, pidetäänkö sitä 

kilpailijana vai oivana businessmahdollisuutena sen nopeasti kasvavan öljynkysynnän takia. 

Öljyriippuvaisen valtion näkökulmasta toinen öljyriippuvainen valtio eli Kiina on tietysti kilpailija. 

Öljy-yhtiöt pitävät kiinalaisia öljy-yhtiöitä myös kilpailijoinaan, mutta samalla ne näkevät 

hyödyntämismahdollisuuksia maan nopeasti kasvavissa energiamarkkinoissa. Vaikka Yhdysvaltain 

hallitus toivoisikin öljy-yhtiöidensä panostavan ensisijaisesti Yhdysvaltojen energiamarkkinoiden 

tyydyttämiseen, öljy-yhtiöiden halu sijoittaa Aasian nopeasti kasvaviin markkinoihin on kasvanut. 

Eriävät mielipiteet ovat näkyneet myös öljyputkipolitiikassa, kun öljy-yhtiöt eivät ole uskoneet 

Yhdysvaltain hallituksen reittisuositusten taloudelliseen kannattavuuteen. Kiinalla ei ole samoja 

ongelmia suhteessaan öljy-yhtiöidensä kanssa ja valtion omistamien öljy-yhtiöiden voidaan katsoa 

toteuttavan suoraan valtion haluamaa strategiaa. 

 

Virallisesti Yhdysvalloilla ei ole samanlaisia ulkomaisia yhtiöitä koskevia rajoituksia kuin Kiinalla 

(yhteisyrityksissä oltava 51 % kiinalaisomistus), mutta valtiolla on eräänlainen veto-oikeus estää 

kansalliselle turvallisuudelleen liian tärkeinä pitämänsä kaupat. Tähän kohtaan perustuen 

Yhdysvallat esti vuonna 2005 Kiinan CNOOC:n $18,5 miljardin ostoyrityksen amerikkalaisesta 

Unocalista.95 Eli Yhdysvallat ei salli itsekään vapaata kilpailua silloin, kun se katsoo siitä 

mahdollisesti aiheutuvan suurta vahinkoa omalle turvallisuudelleen. Unocalin menetys kiinalaisille 

olisi merkinnyt Kiinan pääsyä Amerikan öljyteollisuuteen, mitä Yhdysvaltain hallitus ei halunnut 

nähdä tapahtuvan. Yhdysvalloissa valtio yleensä haluaa puuttua mahdollisimman vähän 

markkinavoimien toimintaan (laissez-faire), mutta kuten CNOOC:n Unocalin ostoyritys osoitti, 

erikoistapauksissa hallitus voi ottaa hyvinkin vahvan roolin. Tämä näkyy esimerkiksi juuri 

öljyteollisuudessa, jossa valtiot ovat perinteisesti olleet vahvasti mukana. 

 

Tällainen kehityssuuntaus kertoo tietenkin siitä, että kuluttajavaltiot eivät uskalla jättää 

energiaturvallisuutensa hoitoa pelkästään öljy-yhtiöiden harteille, vaan katsovat tilanteen vaativan 

omaa osallistumista. Lisäksi energiapolitiikassa tarvitaan suuria linjanvetoja ja koko kansakuntaa 

tukevia päätöksiä, joita esimerkiksi yksittäiset voittoa tavoittelevat firmat eivät pystyisi tekemään. 

                                                
95 EIA (2006), China Energy Data, Statistics and Analysis. 
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Ilman valtion tukea suurvaltojen energian turvaaminen saattaisi jäädä liian heikkoihin käsiin. 

Lisäksi tuottajavaltiot pitävät yleensä tiukasti kiinni tärkeimmästä tulonlähteestään, jolloin 

päätöksentekotilanteissa tarvitaan myös kuluttajavaltioiden edustajia. Öljy-yhtiöt eivät aina onnistu 

käytössä olevien keinojensa avulla taivuttelemaan tuottajavaltioita yhteistyöhön ja siksi ne 

tarvitsevat emomaidensa apua. Öljyn kuljettamisessa markkinoille valtioiden rooli korostuu vieläkin 

enemmän. Öljyputkien ja kuljetusreittien kontrolloinnissa öljy-yhtiöiden neuvotteluresurssit eivät 

riitä neuvottelemaan usean eri maan kanssa, jolloin valtion suoraa osallistumista tarvitaan. 

 

Globalisaatioteorioiden mukaan monikansalliset yritykset ovat voimistumassa edelleen, mutta tämä 

ei näytä pitävän paikkansa ainakaan öljyteollisuudessa, jossa niiden markkinaosuus on nimenomaan 

laskemassa valtion omistamiin öljy-yhtiöihin verrattuna. Tällaisessa tilanteessa myös Yhdysvallat 

on pakotettu osallistumaan entistä enemmän öljy-yhtiöidensä toiminnan auttamiseen. Petroleum 

Reviewin päätoimittajan Chris Skrebowskin mukaan öljykaupassa ovat lisääntymässä hallitusten 

kahdenväliset neuvottelut, jolloin öljy-yhtiöiden rooliksi jää enemmän tai vähemmän valtioiden 

välineenä toimiminen96. Tämä vahvistaisi poliittisen realismin olettamusta valtioiden välisen 

politiikan ensisijaisuudesta muihin toimijoihin nähden. Mutta näin mustavalkoinen totuus ei 

kuitenkaan ole, sillä monikansalliset öljy-yhtiöt ovat ainakin tiettyyn pisteeseen asti autonomisia 

siitä huolimatta, että ne ovat kansallisesta hallituksestaan riippuvaisia markkinoille päästäkseen. 

Eikä valtioiden osallistuminen öljykauppaan ole mitenkään uusi ilmiö, sillä Yhdysvallatkin on aina 

osallistunut öljy-yhtiöidensä tukemiseen maailmalla. Myöskään valtioiden roolin kasvaminen 

maailman öljyteollisuudessa ei ole viemässä öljy-yhtiöiden omia intressejä minnekään, vaan niiden 

tavoitteena tulee edelleen olemaan omien tulojen maksimointi. Mutta koska kilpailu on koventunut 

ja aiempia tuotantomääriä on lähes mahdotonta ylläpitää, öljy-yhtiöt ovat halukkaita ottamaan 

vastaan kaiken mahdollisen avun niiden kansallisilta hallituksilta. 

                                                
96 Skrebowski (2006), It’s all geopolitics now. [www-dokumentti]. 
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5. Kilpailu Kaspianmeren öljystä 
Nyt käännän huomion Yhdysvaltojen ja Kiinan toimintaan Kaspianmerellä. Amerikkalaiset öljy-

yhtiöt ovat onnistuneet turvaamaan alueen tuotanto-oikeuksia paljon kiinalaisia öljy-yhtiöitä 

enemmän. Vuonna 2006 amerikkalaiset ja amerikkalais-brittiläiset öljy-yhtiöt kontrolloivat 27 % 

Kaspianmeren öljy- ja 40 % kaasuvaroista.97 Kiinalaisten öljy-yhtiöiden vastaavat lukemat ovat 

paljon vaatimattomampia, mutta suunta on kuitenkin ylöspäin. Suurin syy Kiinan 

vaatimattomampaan menestykseen on myöhäinen herääminen globaaliin öljykilpailuun, jonka takia 

se antoi Yhdysvalloille suunnilleen viiden vuoden etumatkan Kaspianmerellä. Amerikkalaiset öljy-

yhtiöt aloittivat ensimmäiset neuvottelut alueen öljyntuottajamaiden kanssa pian Neuvostoliiton 

hajoamisen jälkeen, kun Kiina teki saman vasta lähempänä vuosituhannen vaihetta. Tämän takia 

Kiina ei ole onnistunut saamaan tuotanto-oikeuksia Azerbaitsanin ja Kazakstanin suurimmilla 

öljykentillä, jotka olivat jo monikansallisten öljy-yhtiöiden hallussa. Kiinan suuremman 

mielenkiinnon kohde on ollut alusta asti läheisemmän sijaintinsa ja suuremman öljypotentiaalinsa 

takia Kazakstan, mutta maiden välisen öljyputken puuttuminen oli suurin este kahdenvälisen 

öljykaupan kasvulle. Neuvostoliiton aikana kaikki Kaspianmereltä lähtevät öljyputket rakennettiin 

kulkemaan Venäjän kautta. Yhdysvaltojen näkökulmasta suurin ongelma Kaspianmeren kohdalla 

on ollut juuri Venäjästä riippumattomien öljyputkien puuttuminen, josta tulikin Yhdysvaltojen 

prioriteetti numero yksi. Luvun ensimmäisessä osassa perehdyn Yhdysvaltojen ja Kiinan 

öljyputkipolitiikkoihin, jonka jälkeen keskityn siihen, mistä molempien suosimiin putkiin saadaan 

riittävästi öljyä. 

 

 

5.1. Yhdysvaltojen ja Kiinan öljyputkihankkeet 
 

5.1.1. Yhdysvallat ja Baku-Tbilisi-Ceyhan-öljyputki 

Ennen Baku-Tbilisi-Ceyhan-öljyputken (BTC) valmistumista (toukokuussa 2006), Azerbaitsanin 

öljy kulki pääosin kahta eri reittiä, jotka molemmat päätyvät Mustanmeren satamakaupunkeihin: 

pohjoisen reitti kulkee Dagestanin ja Tšetšenian kautta Venäjän Novorossiiskiin ja läntinen reitti 

Georgian Supsaan. Ennen jälkimmäisen (Baku-Supsa) valmistumista (1999), Azerbaitsanin öljy 

kulki siis Venäjän läpi Novorossiiskiin, minkä takia Venäjä pystyi kontrolloimaan sitä tullien, 

kuljetusmaksujen ja öljykiintiöiden avulla. Näiden kiristyskeinojen lisäksi Venäjä ei ole aina 

maksanut Azerbaitsanille täyttä markkinahintaa, koska on väittänyt Azerbaitsanin öljyn olevan 

                                                
97 Flint (2006), Introduction to Geopolitics. s. 63. 
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huonompilaatuista kuin mitä Azerbaitsan on antanut ymmärtää. Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että 

Azerbaitsan ajoi hyvin aktiivisesti Venäjästä riippumattoman Baku-Supsan ja myöhemmin BTC-

öljyputken rakentamista. Ei ollut yllätys, että Venäjä vastusti molempien niiden rakentamista, koska 

pelkäsi putkien vähentävän omaa kontrolliaan alueen öljyteollisuudessa. Kaspianmeren öljyn ja 

kaasun kulkeminen Venäjästä riippumattomia reittejä pitkin vähentää Euroopan ja Yhdysvaltojen 

riippuvuutta Venäjästä ja siten sen maailmanpoliittista painoarvoa. Öljyputkien omistaminen ei tuo 

Venäjälle pelkästään kontrolloinnin mahdollisuutta öljyntuottajamaihin nähden, mutta on myös 

rahallisesti kannattavaa tullien ja muiden tulojen muodossa. Venäjä on halunnut kontrolloida 

Kaspianmeren öljy- ja kaasuvaroja myös siitä syystä, että ne kilpailevat suoraan sen omien 

energiavarojen kanssa markkinaosuuksista ja ulkomaisista investoinneista.98 

 

Yhdysvallat puolestaan on ollut avainasemassa sekä Baku-Supsan että BTC-putken 

rakentamispäätöksissä. Clintonin hallinto alkoi suhtautua 1990-luvun puolenvälin jälkeen yhä 

suuremmalla varauksella Venäjän valtapyrkimyksiin Kaukasuksella. Yhdysvallat ei katsonut hyvillä 

mielin Venäjän suurta roolia Kaspianmeren kasvavassa öljykaupassa ja siksi se halusi rakentaa 

aivan uuden Venäjästä riippumattoman reitin. Ensin suunnitelmissa oli kasvattaa Supsan läpi 

kulkevan öljyliikenteen määrää lastaamalla Azerbaitsanista tuleva öljy Supsassa öljytankkereihin ja 

sieltä Mustanmeren poikki ja Bosporin salmen läpi Välimerelle ja Eurooppaan. Lisääntyvä 

tankkeriliikenne ei kuitenkaan sopinut Turkille, joka on asettanut rajoituksia Bosporin salmen läpi 

kulkevalle öljyliikenteelle turvallisuus- ja ympäristösyihin vedoten. Bosporin salmen päivittäinen 

öljyliikenne on noin 3 miljoonaa barrelia, eikä Turkki halua liikenteen tästä lukemasta enää 

kasvavan. Kapeimmasta kohdastaan Bosporin salmi on alle kilometrin levyinen ja siksi 

ympäristökatastrofin uhka Istanbulin liepeillä on olemassa.99 Piilotetumpana Turkin motiivina on 

myös halu lisätä omaa alueellista vaikutusvaltaansa BTC-putken kautta ja samalla vähentää 

Venäjän ylivaltaa alueen öljyteollisuudessa. Yhdysvallat jakaa Turkin kanssa nämä samat tavoitteet 

ja on tukenut sitä sen pyrkimyksissä. Yhdysvallat uskoo, että Turkin aseman vahvistaminen 

nimenomaan Iranin kustannuksella on myös oiva lääke estämään radikaalin islamin leviämistä 

alueella. 

 

BTC-putken kulkureitti on hyvä esimerkki kansallisten hallitusten ja poliittisten rajojen tärkeydestä 

nykyisessä globaalissa maailmanjärjestyksessä. Yhdysvallat ei halunnut putkea vedettävän 

                                                
98 Lapidus (2001), ”Central Asia in Russian and American Foreign Policy after September 11, 2001”. [www-
dokumentti]. 
99 IEA, World Energy Outlook 2004. s. 118. 



 60

venäläismielisen Armenian kautta, jotta Venäjän vaikutusvalta alueen öljyteollisuudessa ei kasvaisi 

entisestään. Siksi öljyputken piti koukata monta sataa kilometriä pitempää reittiä länsimyönteisen 

Georgian kautta. Myös Turkki puolsi voimakkaasti Armenian kiertämistä, koska niiden välillä on 

edelleen kiistaa ensimmäisen maailmansodan aikana tapahtuneesta armenialaisten kansanmurhasta. 

Lisäksi Turkki ja Azerbaitsan ovat perinteisesti olleet läheisiä liittolaisia ja Armenian vastustajia. 

Eniten huolta BTC-putken rakentamisessa ovat aiheuttaneet juuri Azerbaitsanin ja Armenian huonot 

välit sekä Georgian epävakaus. Molemmissa näissä Venäjällä on suuri rooli, sillä se on tukenut 

Armeniaa taistelussa Azerbaitsania vastaan sekä Georgian separatistien pyrkimyksiä. 

 

Neuvostoliiton hajottua Azerbaitsan ja 

Armenia ovat taistelleet Nagorno-

Karabakhin alueesta, joka sijaitsee kyllä 

Azerbaitsanin rajojen sisäpuolella, mutta 

jonka väestöstä 75 % on 

armenialaislähtöisiä. Vuoden 1994 

tulitaukosopimuksesta lähtien Nagorno-

Karabakh on ollut Armenian kontrollissa, 

mutta rauhasta ei ole päästy sopuun ja 

tilanne on edelleen jännittynyt. Azerbaitsanin ja Armenian välinen konfliktitilanne on aiheuttanut 

suurta huolta BTC-putken osalta, sillä lähellä Azerbaitsanin Georgian puoleista rajaa öljyputki 

joutuu kulkemaan aivan Armenian rajan vieressä. Yhdysvallat on yrittänyt vakauttaa tilanteen 

tiivistämällä yhteistyötä Armenian kanssa, joka kuuluukin jo Naton PFP-

rauhankumppanuusohjelmaan. Armenian integroiminen läntiseen järjestelmään saattaisi vakauttaa 

tilannetta sen ja Azerbaitsanin välillä, mikä helpottaisi jännitteitä koskien BTC-putken 

kauttakulkua. Joka tapauksessa muutamista edistysaskelista huolimatta Armenia kuuluu edelleen 

vahvasti Venäjän vaikutuspiiriin ja lopullista rauhaa Azerbaitsanin kanssa ei ole pystytty 

neuvottelemaan.100 

 

BTC-putken kautta kulkeva öljy vastaa noin neljäsosaa 2006–2007 maailmanmarkkinoille tulevasta 

uudesta öljystä, joka on läntisten öljynkuluttajamaiden energiaturvallisuuden kannalta hyvin tärkeä 

lisä, koska se on Opecista ja Venäjästä vapaata öljyä. Vaikka Eurooppa pystyy läheisen sijaintinsa 

takia hyötymään Kaspianmeren energiavaroista Yhdysvaltoja enemmän, Euroopan näkyvä 

                                                
100 Singh (2005), Baku-Ceyhan Pipeline: Another West-East Fault Line. [www-dokumentti]. 
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osallistuminen ja avunanto eivät ole yltäneet lähellekään Yhdysvaltojen panosta.101 Clintonin 

hallinto alkoi vuonna 1998 painostaa monikansallisia öljy-yhtiöitä BTC-putken rakentamiseksi. 

Yhdysvaltain ja Azerbaitsanin hallitusten toiveista huolimatta kymmenestä öljy-yhtiöstä 

muodostuva Azerbaijan International Operating Company (AIOC) ei ryhtynyt yltiöpäisesti BTC-

putken rakennuspuuhiin, vaan tutki hyvin tarkasti projektin kannattavuutta. 1776 km pitkän 

öljyputken (kulkee 440 km Azerbaitsanin, 260 km Georgian ja 1076 km Turkin puolella) 

kokonaiskustannusten arvioitiin olevan noin $3,2 miljardia, joka öljy-yhtiöiden näkökulmasta 

kuulosti liian suurelta verrattuna hyötyihin. AIOC korosti tekevänsä kaikki päätöksensä 

taloudellisen kannattavuuden perusteella, eikä halunnut sekoittaa politiikkaa mukaan. Tämä ei 

tietenkään ole ollut mahdollista, koska öljy-yhtiöiden pitää ottaa toiminnassaan huomioon myös 

valtioiden väliset suhteet. 

 

Huolia aiheuttivat lisäksi epävarmuus Azerbaitsanin öljyvarojen todellisesta koosta sekä epävakaat 

olosuhteet öljyputken kulkureitin ympäristössä. Azerbaitsanin ja Georgian ongelmien lisäksi 

huolenaihe oli myös putken kulkeminen Turkin epävakaan kurdialueen läpi. Kaikille BTC-

hankkeessa mukana oleville tahoille turvallisuus on ollut ensisijaisen tärkeää ja Yhdysvallat on 

pystynyt sen takaamaan. Yhdysvallat lupasi yhdessä Turkin kanssa myös tukea rahallisesti putken 

rakentamista, jos kustannukset osoittautuisivat paljon arvioituja suuremmiksi.102 Yhdysvaltojen, 

useiden Euroopan valtioiden, Azerbaitsanin, Georgian ja Turkin painostuksen alla suurin osa 

AIOC:n osakkaista lopulta sitoutui BTC-putken rakentamiseen. Niin kuin myös AIOC:ssa BP on 

suurin osakas (30,1 %) BTC-putken rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavassa 11 öljy-yhtiön 

yhteisyrityksessä (BTC Company). Azerbaitsanin valtion omistama SOCAR on toiseksi suurin 25 

% osuudella muiden yhdeksän öljy-yhtiön omistusten vaihdellessa 2–9 % välillä.103 BP ei suinkaan 

ole ollut täysin BTC-putkea puoltavien hallitusten jyrän alla, vaan se on onnistunut neuvotteluissa 

saamaan myönnytyksiä myös itselleen. BP onnistui esimerkiksi neuvottelemaan todella alhaiset 

kuljetusmaksut Turkin ($1,5/ barreli) ja Georgian ( $0,43/ barreli) kanssa, mikä korostaa BTC-

putken tärkeyttä sen kauttakulkumaille.104 

 

BTC-putki tarkoittaa Azerbaitsanille, Georgialle ja Turkille lisätuloja tullien ja kuljetusmaksujen 

muodossa sekä uusia investointeja. Yhdysvaltojen turvatakuiden arvioidaan vetävän puoleensa 

myös öljystä riippumattomia investointeja. Turkki hyötyy öljyputken pääteasemana rahallisesti 
                                                
101 Cornell & Tsereteli & Socor (2005), Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. s. 19, 24–27. 
102 Sepheri (2002), Geopolitics of Oil. [www-dokumentti]. 
103 BP (2005), Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. 
104 Kleveman (2003), The New Great Game. Blood and Oil in Central Asia. s. 65–66. 
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Georgiaa enemmän. Ceyhan on syvänmerensatama, jossa kapasiteetiltaan kaikista suurimmatkin 

tankkerit pystyvät operoimaan (esim. Mustanmeren Novorossiisk ja Supsa ovat liian ahtaita 

jättitankkereille), eli öljyliikenne Välimerellä voi kasvaa. Turkki odottaa saavansa tullimaksuja noin 

$200 miljoonaa vuodessa, mutta summa on nousemassa $290 miljoonaan vuoden 2023 jälkeen. 

Lisäksi turkkilaisyhtiöt ovat BTC-putken mukana syntyneellä maiden välisen yhteistyön varjolla 

saaneet aiempaa suuremman jalansijan Georgiassa ja Azerbaitsanissa. Georgian lisätulot 

siirtotullien muodossa jäävät Turkkia alhaisemmiksi noin $50–60 miljoonaan vuodessa, mutta sekin 

saa kipeästi kaipaamiaan investointeja.105 BTC-putki on tärkein kuitenkin Azerbaitsanin kannalta, 

koska se saa Venäjästä riippumattoman reitin omille öljykuljetuksilleen. Öljyn merkitys 

Azerbaitsanin taloudelle on enemmän kuin tärkeä ja esimerkiksi vuonna 2003 öljytuotteiden vienti 

vastasi peräti 86 % maan kokonaisviennistä. Jos öljynhinta yllättäen kääntyisi laskuun tai maan 

öljyvarat osoittautuisivat oletettua pienemmiksi, Azerbaitsan olisi heti suurten ongelmien edessä. 

Siksi se pyrkii kovasti kehittämään muitakin tulonlähteitä, jossa kuluttajavaltiot voivat olla avuksi. 

BTC-öljyputken rakentamisen ansiosta ulkomaiset (pääosin länsimaiset) investoinnit Azerbaitsaniin 

ovat 2000-luvulla moninkertaistuneet ja pitkälti niiden ansiosta Azerbaitsan on päässyt takaisin 

kasvu-uralle. Esimerkiksi vuonna 2005 Azerbaitsanin BKT kasvoi peräti 26,5 %, johon oli 

vaikuttamassa tietenkin myös korkea öljynhinta.106 

 

5.1.2. Yhdysvaltojen muut öljyputkisuunnitelmat 

Taloudellisesti halvin vaihtoehto olisi ollut kuljettaa Kaspianmeren öljy Iranin läpi. Vaikka myös 

amerikkalaiset öljy-yhtiöt ovat harkinneet Kaspianmeren yhdistämistä Iranin öljyputkiverkostoon, 

Yhdysvaltain valtion asettamien sanktioiden vuoksi se on ainakin tällä hetkellä poissuljettu 

vaihtoehto. Iranin vihamielisyyksiensä lisäksi Yhdysvaltain valtio ei halua lisätä entisestään 

riippuvuuttaan Lähi-idästä ja öljyliikenteen kauttakulusta Persianlahdella Iranin sekä Omanin ja 

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välissä sijaitsevan Hormuzin salmen läpi. Jo nykyisellään kolme 

kilometriä pitkän Hormuzin salmen kautta kulkee öljyä 15–17 miljoonaa barrelia päivässä, ja 

vaikka salmi on ollut Persianlahden sodasta lähtien amerikkalaisjoukkojen hallussa, Yhdysvallat ei 

halua riippuvuuttaan tästä merireitistä enää kasvattaa. Koska öljyntuotanto mitä todennäköisimmin 

lisääntyy Lähi-idässä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana, liikenne Hormuzin salmessa 

kasvaa ilman Kaspianmeren öljyäkin.107 Yhdysvaltojen pahimmissa painajaisissa ydinaseen omaava 

Iran yrittäisi estää Hormuzin salmen läpi kulkevan öljyliikenteen, jolloin seurauksena olisi paha 

                                                
105 Elkind (2005), Economic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. s. 49–51. 
106 EIA (2006), Azerbaijan Energy Data, Statistics and Analysis. 
107 Cornell & Tsereteli & Socor (2005), Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. s. 18–19. 
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öljykriisi ja mahdollinen suursota. Taloudellisesti kannattavimman Iranin reitin poissulkeminen 

Yhdysvaltain valtion toimesta on BTC-putken Armenian kiertämisen ohella toinen hyvä esimerkki 

poliittisten rajojen ja valtioiden politiikan tärkeydestä öljykaupassa. 

 

Kaspianmereltä Turkmenistanin ja Afganistanin läpi Pakistaniin kulkevat öljy- ja kaasuputket olivat 

sen sijaan pitkään sekä amerikkalaisen Unocalin että myös Yhdysvaltain hallituksen tavoitelistalla. 

Ongelmana oli kuitenkin Afganistanissa jatkunut sisällissota talebanien ja pohjoisen liittouman 

välillä, jonka vuoksi yksikään kansainvälinen rahoituslaitos ei ollut valmis rahoittamaan tätä hyvin 

riskialtista projektia. Tilanteen vakauttamiseksi Yhdysvaltain hallitus jatkoi talebanien tukemista 

Afganistanin Neuvostoliittoa vastaan käydyn sodan tapaan. Clinton hyväksyi myös Yhdysvaltojen 

liittolaisten Saudi-Arabian ja Pakistanin tuen Talebanille, koska sen avulla olisi mahdollista 

heikentää entisestään shiialaisen Iranin asemaa Lähi-idässä. Pohjoisen liittoumaa tukivat sen sijaan 

Venäjä, Iran ja Intia. Talebanien terrorismikytkösten ja naisten huonon kohtelun takia kritiikki 

Yhdysvaltojen politiikkaa kohtaan kasvoi kuitenkin niin suureksi, että Yhdysvaltojen oli lopulta 

hylättävä Taleban-liikkeen tukeminen. Tämä merkitsi sisällissodan jatkumista, jonka takia Unocalin 

oli lopulta hylättävä suunnitelmansa. Yhdysvaltojen syrjäyttäessä Talebanin syyskuun 11. terrori-

iskujen jälkeen Afganistanin öljyputki on saanut taas kannatusta Aasian kehityspankin luvatessa 

huolehtia rahoituksesta.108 Afganistanin presidentti Hamid Karzai, Turkmenistanin presidentti 

Saparmurat Niyazov ja Pakistanin presidentti Pervez Musharraf päättivät aloittaa toukokuussa 2005 

yhteisen kartoituksen maiden läpi kulkevan öljyputken rakentamiseksi. Viimeisten vuosien aikana 

turvallisuustilanne on kuitenkin taas huonontunut, mikä estänee suunnitelman eteenpäin viemisen. 

On myös epäselvää, katsooko Yhdysvallat enää tätä öljyputkea tarpeelliseksi itselleen, koska BTC-

putki on jo käytössä.109 

 

5.1.3. Kazakstan-Kiina-öljyputki 

Kiina ja Kazakstan aloittivat varsinaisen energiayhteistyön vuonna 1997, jolloin valtiot sopivat 

yhteistyöstä öljyn- ja kaasuntuotannossa sekä alustavasti öljyputken rakentamisesta suoraan 

Kiinaan. Kiinan kasvavan öljyriippuvuuden ja merikuljetusten vähentämisen lisäksi Kazakstan-

Kiina-öljyputken rakentamista puolsi 2000-luvulla noussut öljynhinta. Kun öljynhinta oli vielä 

1990-luvun lopulla alhainen, öljyputken vetäminen ei ollut taloudellisesti kannattava vaihtoehto, 

vaan halvemmaksi tuli tuoda meriteitse öljyä Lähi-idästä ja Afrikasta. Korkea öljynhinta sai Kiinan 

laittamaan lisää vauhtia öljyputken rakennustyöhön. Sen tavoitteena on yhdistää Kazakstanin 

                                                
108 Kleveman (2003), The New Great Game. Blood and Oil in Central Asia. s. 160–163, 223–224. 
109 Pfeiffer (2002), The Forging of ’Pipelineistan’. [www-dokumentti]. 
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neuvostoaikana rakennetut putkistot uusien kanssa siten, että saadaan kattava öljyputkiverkosto 

Kaspianmeren Kashaganista Länsi- ja Keski-Kazakstanin öljyalueiden läpi Kiinaan. Suurin osa 

näiden alueiden öljystä kulkee nykyisellään CPC-öljyputkea pitkin pohjoiseen Venäjälle, mutta 

Kiina haluaisi itään. Vuonna 2011 valmistuva ja 752 km pitkä Kazakstan-Kiina-öljyputken 

viimeinen osa Kenkiyak-Aralsk-Kumkol yhdistää Länsi- ja Itä-Kazakstanin öljyputket, jolloin 

Kazakstanin ja Kiinan välinen öljyputkiverkosto tulee olemaan yhteensä lähes 3 000 km pitkä ja 

Kiina pääsee käsiksi Kaspianmerelle ja Kashaganin öljykentälle.110 

 

Kiinan tavoin myös Kazakstan oli 

ollut jo pitkään kiinnostunut 

maiden välisestä öljyputkesta, joka 

on sen ensimmäinen Venäjästä 

riippumaton öljynkuljetusreitti. 

Oman autonomian kasvun lisäksi 

putken rakentaminen on 

tarkoittanut suuria investointeja 

Kazakstanin talouteen. Kiinan ja 

Kazakstanin välisen sopimuksen 

mukaan öljyputken valmistuksesta 

vastasivat yhdessä CNPC ja 

Kazakstanin valtion omistama KazMunayGaz, mutta mukaan otettaisiin myös monikansallisia öljy-

yhtiöitä investoijien roolissa. Yhdysvallat ei virallisesti halunnut estää Kazakstan-Kiina-öljyputken 

rakentamista, mutta kulisseissa se ajoi ainoastaan länteen menevän BTC-putken rakentamista. 

Vaikka Yhdysvallat ei pysty suoraan dominoimaan Kazakstania sen öljyputkipäätöksissä, 

Yhdysvalloilla on silti keinonsa ulottaa kontrollinsa päätöksentekoprosesseihin. Kiina väitti 

Yhdysvaltojen muun muassa painostaneen kansainvälisiä rahoituslaitoksia, jotta ne eivät rahoittaisi 

Kazakstanin ja Kiinan välistä öljyputkea.111 Joka tapauksessa öljyputkelle löytyi Kiinan ja 

Kazakstanin lisäksi halukkaita investoijia ja monikansallisista öljy-yhtiöistä sen rahoittamiseen 

osallistuivat Royal Dutch/Shell ja ExxonMobil sekä venäläinen Gazprom112. ExxonMobilin 

mukanaolo on jälleen yksi esimerkki Yhdysvaltain hallituksen ja amerikkalaisten öljy-yhtiöiden 

välisistä intressiristiriidoista. Öljy-yhtiöiden näkökulmasta Kazakstan-Kiina-öljyputkesta saattaa 

                                                
110 Engdahl (2005), China lays down gauntlet in energy war. [www-dokumentti]. 
111 Lee (2005), China’s quest for oil security: oil (wars) in the pipeline? s. 269–273. 
112 Luft (2004), Fueling the dragon: China’s race into the oil market. [www-dokumentti]. 
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tulla hyvin tuottoisa sijoitus, koska maailman öljymarkkinat kasvavat kaikista nopeimmin juuri 

Kiinassa. 

 

 

5.2. Mistä öljyputkiin riittävästi öljyä? 
Molemmat BTC- ja Kazakstan-Kiina-öljyputket (ensimmäinen osa) aloittivat siis toimintansa 

aikataulun mukaisesti toukokuussa 2006. Ensimmäisen toimintavuoden ongelmana on kuitenkin 

ollut öljyn riittämättömyys, eikä ole selvää, milloin putkiin saataisiin tarpeeksi öljyä niiden 

maksimikapasiteetin käyttämisen mahdollistamiseksi. Kiina ei ole edes haaveillut Azerbaitsanin 

öljyn kuljettamisesta ensin Kaspianmeren poikki ja sitten Kazakstanin läpi Kiinaan, vaan se on 

keskittynyt ainoastaan Kazakstanin öljyyn, jota pitäisi riittää moneen eri ilmansuuntaan sitten, kun 

tuotanto pääsee täyteen vauhtiinsa. Yhdysvallat puolestaan uskoi Azerbaitsanin öljyn riittävän 

helposti BTC-putken täyttämiseen. Jos Azerbaitsanin öljyä ei olisikaan yhtä paljon kuin oli arvioitu, 

Kazakstanin öljyn liittämisen BTC-putkeen ei pitäisi aiheuttaa suurempia ongelmia. Azerbaitsanin 

öljyvarojen osoittauduttua oletettua pienemmiksi ja Kazakstanin öljyntuotannon kasvaessa arvioitua 

hitaammin molemmat näistä oletuksista ovat osoittautuneet vääriksi. Sen takia valtioiden on ollut 

pakko astua mukaan peliin entistä selvemmin, jotta niiden itsensä suosimaan öljyputkeen saataisiin 

riittävästi öljyä. Esimerkiksi Kiina on uhannut, että Azerbaitsanissa toimivat kiinalaiset öljy-yhtiöt 

alkavat kuljettaa tuottamansa öljyn BTC-putken sijaan Kaspianmeren poikki Kazakstaniin, jos 

Kazakstan-Kiina-öljyputkea ei saada muuten täytettyä.113 Kiinallekaan tämä ei tietenkään olisi paras 

mahdollinen vaihtoehto, koska laivakuljetus tuo ylimääräisiä kustannuksia. Joka tapauksessa 

Yhdysvalloille tämä on merkki siitä, että Kiina ei ole luopumassa haluamastaan Kazakstanin 

öljystä. 

 

5.2.1. Riittääkö Azerbaitsanin öljy? 

Azerbaitsan alkoi pian itsenäistymisensä jälkeen vastaanottaa ulkomaisia öljy-yhtiöitä tekemään 

kannattavuuslaskelmia öljykentillään, koska sillä itsellään ei ollut vaadittavia resursseja. Uuden 

teknologiansa ansiosta monikansalliset öljy-yhtiöt löysivät nopeasti useita lupaavia öljyesiintymiä, 

joista ylivoimaisesti kiinnostavimpina Kaspianmerellä noin 120 km päässä Azerbaitsanin rannikolta 

sijaitsevat Azeri-Chirag-Guneshlin (ACG) öljykentät. Vuonna 1994 Azerbaitsan myi 30-vuotisella 

sopimuksella ACG-öljykenttien tuotanto-oikeudet 11 öljy-yhtiön muodostamalle yhteisyritykselle 

nimeltään Azerbaijan International Operating Company (AIOC). Itse asiassa öljykentät oli löydetty 

                                                
113 Sukhanov (2005), Caspian oil exports heading east. [www-dokumentti]. 
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jo neuvostoaikana, mutta vaikeiden tuotanto-olosuhteiden takia tuotanto pystyi alkamaan vasta 

vuonna 1997 (Chiragin öljykentällä) länsimaisten öljy-yhtiöiden kantaessa päävastuun. AIOC:n 

kokoonpano on muuttunut alkuperäisestä jonkin verran osakkuus- ja yrityskauppojen myötä. Aluksi 

amerikkalainen Amoco oli AIOC:n suurin osakas, mutta nykyään se on 34,1 % osuudella BP, joka 

vuonna 1998 hankki Amocon omistukseensa. Kokonaisuudessaan AIOC:n kokoonpano muodostuu 

nyt kymmenestä öljy-yhtiöstä: BP (34,1 %), Chevron (10,3 %), SOCAR (10 %), INPEX (10 %), 

Statoil (8,6 %), ExxonMobil (8 %), Turkish Petroleum (6,8 %), Devon (5,6 %), ITOCHU (3,9 %) ja 

Amerada Hess (2,7 %).114 
 

AIOC:ssa ei ole siis mukana öljy-yhtiöitä pelkästään Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta, vaan myös 

muista Yhdysvaltojen liittolaismaista, kuten Japanista, Norjasta, Turkista ja tietenkin 

Azerbaitsanista. Vaikka BP (Amocon kanssa yhdistymisensä jälkeen ei käytä enää nimeä British 

Petroleum) on alun perin lähtöisin Iso-Britanniasta, sillä on hyvin läheiset välit Yhdysvaltain 

hallituksen kanssa. Amocon hankittuaan BP:sta tuli suurin Yhdysvalloissa toimiva öljy-yhtiö ja 

siksi sen pitää ottaa erittäin tarkasti huomioon Yhdysvaltain hallituksen linjanvedot ja toiveet. 

Kaikkiaan Azerbaitsanissa operoi yli 20 öljy-yhtiötä 11 eri maasta. Suurimpia öljy-yhtiöitä 

Azerbaitsanissa BP:n ja valtion omistaman SOCAR:n lisäksi ovat amerikkalainen ExxonMobil ja 

venäläinen LUKoil. Myöhäisen heräämisensä takia Kiinan CNPC:llä on Azerbaitsanissa osuuksia 

vain pienemmillä öljykentillä, kuten 30 % 730 miljoonan barrelin Kursangi-Garabaglissa ja 62,83 

% 147 miljoonan barrelin Gobustanissa.115 

 

ACG-öljykentät ovat kolme ylivoimaisesti suurinta Azerbaitsanin öljyesiintymää ja niiden tuotanto 

vastaa valtaosaa koko Azerbaitsanin öljyntuotannosta. Vuonna 2006 Chiragin öljyntuotanto ylsi 

138 000 barreliin ja Azerin reiluun 300 000 barreliin päivässä. Syvimmällä Kaspianmeressä 

sijaitsevan Guneshlin öljykentän tuotanto-olosuhteet ovat kaikista vaikeimmat ja siksi tuotanto ei 

pääse alkamaan ainakaan ennen vuotta 2008. Chiragin öljyntuotanto etenee jo täydellä vauhdilla, ja 

jos suunnitellussa aikataulussa onnistutaan pysymään myös Azerin ja Guneshlin kohdalla, 

päivittäinen tuotanto ACG-öljykentiltä voisi nousta miljoonaan barreliin vuoteen 2010 mennessä. 

BTC-putken kuljetuskapasiteetti mahdollistaa noin miljoonan barrelin öljyvirran päivässä. Alun 

perin suunnitelmissa oli täyttää putki pääosin Azeri-Chirag-Guneshlin öljykentiltä, mutta niiden 

maksimituotannon päästessä käyntiin paljon optimistisimpia arvioita myöhemmin, BTC-putkeen ei 

                                                
114 BP (2005), Azeri-Chirag-Guneshli. 
115 EIA (2004), Azerbaijan: Production-Sharing Agreements. 
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ole riittänyt tarpeeksi öljyä ja se on joutunut toimimaan vajaalla kapasiteetilla.116 Itse asiassa ACG-

öljykentiltä ei tule koskaan riittämään tarpeeksi öljyä BTC-putken täyttämiseksi, koska öljyä 

kuljetetaan myös Supsaan ja Novorossiiskiin, eivätkä näiden öljyputkien osakkaat tietenkään suostu 

sijoituksiensa alasajoon. 

 

Alun perin ACG-öljykenttien uumenissa arvioitiin olevan noin 3 miljardin barrelin öljyvarat, mutta 

sen jälkeen arviota on jouduttu laskemaan useiden epäonnistuneiden porausten jälkeen. 

Azerbaitsanin hallitus kuitenkin itsepintaisesti väittää tuotannon vielä selvästi nousevan ilmeisenä 

tavoitteenaan varmistaa ulkomaisten investointien jatkuminen. Vuonna 2003 Azerbaitsanin 

viranomaiset sanoivat Azeri-Chirag-Guneshlin öljyvarojen suuruudeksi peräti 4,7 miljardia barrelia. 

Samaan aikaan valtion omistama SOCAR väitti, että Azerbaitsanin kokonaistuotanto saadaan 

nostettua 2 miljoonaan barreliin päivässä vuoteen 2010 mennessä. Muut AIOC:ssa mukana olevat 

öljy-yhtiöt eivät enää kuitenkaan jaa tätä optimismia. EIA uskoo koko Azerbaitsanin öljyntuotannon 

yltävän vuonna 2010 0,9–1,29 miljoonaan barreliin päivässä, kun vastaava lukema vuonna 2005 oli 

440 000 ja vuonna 2000 309 000 barrelia117. Pelkästään Azerbaitsanista ei siis riitä tarpeeksi öljyä 

BTC-putken täyttämiseksi, minkä takia putken osakkaat sekä projektissa mukana olevat valtiot 

Yhdysvallat etunenässä ovat kääntäneet huomionsa myös Kaspianmeren toiselle puolelle. Paul 

Robertsin mukaan osa öljy-yhtiöistä on kaikessa hiljaisuudessa jopa yrittänyt purkaa sopimuksia 

Azerbaitsanin hallituksen kanssa ja toivonut sijoittaneensa enemmän Kazakstaniin.118 

 

5.2.2. Riittääkö Kazakstanin öljyä kaikkiin ilmansuuntiin? 

Sekä Yhdysvallat että Kiina ovat erittäin kiinnostuneita Kazakstanin öljyvaroista, jotka ovat 

kiistatta Keski-Aasian ja Kaukasuksen suurimmat, vaikka täyttä varmuutta niiden koosta ei 

vieläkään ole. EIA uskoo Kazakstanin öljyntuotannon yltävän vuonna 2010 noin 1,9–2,4 

miljoonaan barreliin päivässä, joka on siis kaksinkertainen Azerbaitsanin tuotantoon verrattuna. 

Vuonna 2000 Kazakstanin tuotanto oli vain 718 000 barrelia päivässä, mutta vuonna 2005 yllettiin 

jo 1,3 miljoonan barrelin päivävauhtiin.119 2000-luvun alussa Kazakstanissa tuotetusta öljystä 

voitiin viedä ulkomaille 70 %, mutta luku nousee sitä mukaa kuin tuotanto pääsee täyteen 

vauhtiinsa. Optimistisimpien arvioiden mukaan Kazakstan voisi vuonna 2020 myydä peräti 8–10 

miljoonaa barrelia öljyä päivässä, eli lähes kymmenesosan koko maailman öljykaupasta. Tämän 

tuotantomäärän saavuttaminen vaatisi kuitenkin lisää merkittäviä öljylöytöjä, jotka periaatteessa 
                                                
116 EIA (2006), Azerbaijan Energy Data, Statistics and Analysis. 
117 EIA (2006), Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gas Statistics and Forecasts. 
118 Roberts (2004), The End of Oil. On the Edge of a Perilous New World. s. 53, 63. 
119 EIA (2006), Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gas Statistics and Forecasts. 
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voisivat olla mahdollisia kehittyvän teknologian ja suurten investointien avulla. Varovaisempien 

arvioiden mukaan Kazakstanin vuoden 2020 tuotanto yltää 4–6 miljoonan barrelin päivävauhtiin, 

joka on silti moninkertainen esimerkiksi Azerbaitsaniin verrattuna.120 

 

Kazakstanin öljyreservit keskittyvät Kaspianmeren lisäksi maan keskiosiin, jossa on useita 

keskisuuria ja pienempiä öljyesiintymiä. Kazakstanin kaksi suurinta öljyesiintymää ovat: 1) 

Kaspianmeren pohjoisosassa sijaitseva Kashagan, 2) Kashaganin lähellä Kaspianmeren rannalla 

sijaitseva Tengiz. Kiina ei ole yrityksistään huolimatta onnistunut pääsemään osakkaaksi näillä 

Kazakstanin kahdella suurimmalla öljyesiintymällä, mihin suurimpana syynä on liian myöhäinen 

herääminen Kazakstanin öljyvaroista käytävään kilpailuun. Sen sijaan Yhdysvallat ja 

monikansalliset öljy-yhtiöt kiinnostuivat Kaspianmeren öljyvaroista heti Neuvostoliiton 

romahdettua, minkä johdosta amerikkalaiset öljy-yhtiöt ovat hyvin edustettuina kaikilla 

Kazakstanin suurilla öljykentillä. 9 miljardin barrelin Tengiz löydettiin vuonna 1979, mutta 

tarvittavan teknologian puuttumisen takia tuotanto pääsi alkamaan Azerbaitsanin ACG-öljykenttien 

tapaan vasta Neuvostoliiton hajottua. Oikeudet Tengiziin sai yhteisyritys nimeltä TengizChevroil, 

joka perustettiin vuonna 1993 Kazakstanin, Yhdysvaltojen ja öljy-yhtiöiden välisissä 

neuvotteluissa. Suurin osakas Chevron omistaa siitä 50 %, niin ikään amerikkalainen ExxonMobil 

25 %, Kazakstanin valtion KazMunayGaz 20 % ja Venäjän LUKoilin ja BP:n yhteinen LUKArco 

loput 5 %. Tengizin maksimituotannon pitäisi yltää miljoonaan barreliin päivässä vuoteen 2012 

mennessä. 

 

Tengizin öljy kulkee vuonna 2001 valmistunutta ja 1510 km pitkää Caspian Pipeline Consortium-

öljyputkea (CPC) pitkin Tšetšenian läpi Novorossiiskiin. CPC-putken avaus laski Tengizin öljyn 

vientikustannuksia peräti 50 %. Putkeen tuodaan öljyä myös Luoteis-Kazakstanissa aivan Venäjän 

rajan lähettyvillä sijaitsevalta Karachaganin öljyesiintymältä. Tällä hetkellä CPC-putken läpi kulkee 

päivittäin noin 650 000 barrelia, mutta putken kapasiteettia aiotaan nostaa tämän vuosikymmenen 

loppuun mennessä 1,5 miljoonaan barreliin päivässä, eli suuremmaksi kuin BTC-putken 

päivittäinen kapasiteetti. Vaikka CPC-putki kulkee pääosin Venäjän puolella, se on ensimmäinen 

öljyputki, joka operoi itsenäisesti Venäjän valtion monopoliyhtiöstä Transneft. CPC-putken 

osakkaita ovat: Venäjä 24 %, Kazakstan 19 %, Chevron 15 %, LUKArco 12,5 %, Rosneft-Shell 7,5 

%, ExxonMobil 7,5 %, Oman 7 %, Agip 2 %, BG 2 %, Kazakh Pipelines 1,75 % ja Oryx 1,75 %.121 

Kazakstanin ja Venäjän välillä kulkevan putken rakentamisessa oli siis mukana myös 

                                                
120 EIA (2006), Kazakhstan Energy Data, Statistics and Analysis. 
121 EIA (2006), Kazakhstan: Major Oil and Natural Gas Projects. 
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amerikkalaisia öljy-yhtiöitä. Itse asiassa Yhdysvallat ei uskonut CPC-putken uhkaavan BTC-putken 

menestymistä. Yhdysvaltojen arvioiden mukaan Kaspianmereltä piti riittää helposti öljyä 

molempiin näihin putkiin. Kun suunnitelma CPC-putken rakentamisesta tehtiin, Yhdysvaltojen 

suhde Boris Jeltsinin johtaman Venäjän kanssa oli sen verran lämmennyt, että Yhdysvallat luotti 

myös Venäjän kautta kulkevan öljyn olevan sen ulottuvilla.122 

 

Öljyn ja kaasun kuljettamisessa Venäjän rooli on Kazakstanin näkökulmasta elintärkeä, koska 

aiemmin kaikki Kazakstanin energianvientireitit kulkivat juuri Venäjän läpi. Lisäksi Kazakstan on 

erittäin riippuvainen Venäjän sähköntuonnista, jota se haluaisi vähentää. Öljy- ja kaasuputkien plus 

muiden kytkösten takia Venäjä tulee pakostakin olemaan Kazakstanille tärkeä kumppani. 

Yhdysvaltojen ja Kiinan onneksi Kazakstan on kuitenkin torjunut idean vetää lisää öljyputkia 

Venäjän kautta, koska se ei halua olla kokonaan riippuvainen Venäjän hyväntahtoisuudesta. Venäjä 

on ajoittain väläytellyt kovempia otteita halutessaan pitää Keski-Aasian tasavallat tiukemmin 

kontrollissaan ja Kazakstaninkin kohdalla se on muutamaan otteeseen sulkenut öljyputkia ja näin 

pienentänyt Kazakstanin öljynvientituloja. CPC-putken tapauksessa Kazakstanin on ollut pakko 

suostua Venäjälle hyvin edulliseen sopimukseen ja hyväksyä itselleen markkinahintaa pienemmät 

myyntivoitot. Venäjän näkökulmasta BTC-putki on kilpailija sen kautta meneville öljyputkille. 

Siksi Venäjä näkee mielellään BTC-putken toimivan vajaalla kapasiteetilla, koska se merkitsee 

enemmän öljyä riittävän sen omille öljyputkille.123 

 

Yhdysvaltojen suhtautuminen on luonnollisesti täysin päinvastainen ja sille huolta aiheuttaa öljyn 

riittämättömyys BTC-öljyputkea varten. Siksi se haluaa osan Kazakstanin öljystä kuljetettavan 

Kaspianmeren poikki Bakuun joko meriteitse tai rakennuttamalla Kaspianmeren poikki Trans-

Kaspian-öljyputken. Virallisesti Yhdysvallat on kannattanut useiden toisiaan täydentävien 

öljyputkien muodostaman verkoston (Multiple Caspian Pipeline Strategy) rakentamista. Strategian 

mukaan Yhdysvaltojen tavoitteena on Kaspianmeren öljyputkiverkoston laajentaminen kolmella 

uudella putkella: BTC-, CPC- ja Trans-Kaspian-öljyputkilla.124 Todellisuudessa Yhdysvaltain 

hallitus ei tukenut CPC-putken rakentamista millään tavalla, vaan se on halunnut rakentaa sille 

kilpailijan, eli Kaspianmeren pohjassa kulkevan Trans-Kaspian-öljyputken, jotta Kazakstan 

saataisiin kytkettyä läntiseen öljyverkkoon. Yhdysvaltojen olisi tärkeää saada länsimaiset öljy-

yhtiöt kannattamaan Kaspianmeren poikki kulkevaa öljyputkea ja on siinä hieman onnistunutkin. 

                                                
122 Cornell & Tsereteli & Socor (2005), Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. s. 30–31. 
123 Olcott (2005), Central Asia’s Second Chance. s. 58. 
124 U.S. Government: Committee on International Relations (2003), Central Asia. s. 12. 
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Venäjä on nimittäin yrittänyt suurentaa omaa rooliaan CPC-putken operoinnissa öljy-yhtiöiden 

kustannuksella ja on myös korottanut niiden siirtomaksuja reilulla neljällä dollarilla tonnilta (nyt 

$32,40/tonni).125 

 

Kazakstankin on pitänyt Trans-Kaspian-öljyputkea taloudellisesti kannattavampana kuin 

tankkeriliikennettä Kazakstanin ja Azerbaitsanin välillä. 1990-luvun puolenvälin jälkeen Kazakstan 

pyysi amerikkalaista Amocoa tekemään suunnitelman Trans-Kaspian-öljyputken rakentamisesta. 

Suunnitelman mukaan putki lähtisi kulkemaan Kaspianmeren pohjassa Kazakstanin Aktausta ja 

päätyisi Bakuun. Toistaiseksi Kazakstan ei ole kuitenkaan halunnut viedä putkisuunnitelmaa 

pidemmälle useiden epävarmuustekijöiden ja etenkin Venäjän vastustuksen takia. Lisäksi paitsi, että 

projekti olisi hyvin kallis ($2,5–3 miljardia), huolta aiheuttaa epävarmuus Kaspianmeren 

ympärysvaltojen kansallisten vesirajojen pitävyydestä. Trans-Kaspian-öljyputken rakentaminen on 

myös kohdannut kovaa vastustusta Kaspianmeren ympäristöstä huolehtivissa piireissä. Kaspianmeri 

on suljettu vesialue, josta ei virtaa vettä lainkaan ulos ja siksi sen ekosysteemi on erittäin herkkä ja 

haavoittuvainen. Lisäksi Kaspianmeren mittava kalatalous kärsisi öljyputken rakentamisesta. 

Kaspianmeressä on useita kalalajeja, joita löytyy taloudellisesti kannattavia määriä. Etenkin 

Kaspianmeren sampien mustajyväinen mäti eli kaviaari on taloudellisesti erittäin arvokasta ja 

kysyttyä. Kasvavan öljyteollisuuden myötä tapahtuneiden ympäristövahinkojen takia sampimäärät 

ovat jo tippuneet Neuvostoliiton ajoista.126 

 

Yhdysvaltojen tavoin myös Azerbaitsanin hallitus on yrittänyt saada Kazakstanin sitoutumaan 

BTC-putken käyttämiseen. Koska Tengizin öljy kuljetetaan jo CPC-putkea pitkin Novorossiiskiin, 

kyseeseen voisi tulla lähinnä Kashaganin jättiesiintymän öljy. Kashagan on suurin öljylöytö 

maailmassa viimeisten neljän vuosikymmenen aikana. Se sisältää öljyä pessimistisimpienkin 

arvioiden mukaan 9–13 miljardia barrelia mahdollisten reservien ollessa jopa 38 miljardin barrelin 

suuruiset. Sijainnistaan (syvällä Kaspianmeren uumenissa) johtuen Kashaganin öljyvarojen 

hyödyntäminen on kuitenkin hyvin hankalaa ja kallista. Tämän takia tuotanto pääsee alkamaan 

vasta vuoden 2008 tienoilla, vaikka alun perin Kashaganin ensimmäisen öljyn piti alkaa virrata jo 

vuonna 2005. Vuoden 2015 paikkeilla Kashaganin tuotannon on toivottu yltävän 3 miljoonaan 

barreliin päivässä, mutta realistisemmat arviot liikkuvat 1–2 miljoonassa barrelissa. Kashagania 

operoi Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company (Agip KCO), jonka osakkaita ovat 

italialainen ENI (18,52 %), ExxonMobil (18,52 %), Royal Dutch/Shell (18,52 %), ranskalainen 

                                                
125 Socor (2006), Trans-Caspian Export Option Now Available to CPC Companies in Kazakhstan. [www-dokumentti]. 
126 IEA (1998), Caspian Oil and Gas. 
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TotalFinaElf (18,52 %), ConocoPhillips (9,26 %), japanilainen Inpex (8,33 %) ja KazMunayGaz 

(8,33 %).127 

 

ENI, ConocoPhillips, Inpex ja TotalFinaElf ovat osakkaina myös vajaalla kapasiteetilla toimivassa 

BTC-putkessa, eli myös niiden intresseissä olisi saada Kashaganin öljy kulkemaan sen kautta 

putken taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin 

tehty, koska Kashaganin öljystä ovat kiinnostuneet myös monet muut tahot. Azerbaitsanin SOCAR 

ja Kazakstanin KazMunayGaz ovat käyneet neuvotteluja Kashaganin öljyn liittämisestä BTC-

putkeen, mutta ainakin toistaiseksi Kazakstan ei ole luvannut suuria määriä kuljetettavaksi Bakuun, 

koska se tulee sille paljon kalliimmaksi.128 Kashagan sijaitsee Kaspianmeren pohjoisosassa, josta on 

pitkä matka Bakuun. Paljon sitä lähempänä olisivat esimerkiksi CPC-putki ja Kazakstan-Kiina-

öljyputki. Lisäksi idässä markkinat ovat kasvamassa paljon länttä nopeammin, mikä kasvattaa myös 

öljy-yhtiöiden mielenkiintoa tähän ilmansuuntaan. Yhdysvaltojen harmiksi Kazakstan on arvioinut 

myös mahdollisuutta kuljettaa öljyään eteläkautta Turkmenistanin ja Iranin läpi. Yhdysvaltain 

hallituksen painostuksen alla Kazakstan ei ole ainakaan toistaiseksi uskaltanut viedä Iranin optiota 

pidemmälle, vaikka presidentti Nazarbayev onkin siihen suuntaan julkisesti vihjaillut. Rahoituksen 

järjestäminen voi osoittautua Kazakstanille ylivoimaiseksi tehtäväksi, koska Yhdysvaltojen 

vastustuksen takia Maailmanpankki ei ole aikonut rahoittaa Iranin läpi kulkevan öljyputken 

rakentamista.129 Bushin hallinnon korostaessa Iranin ydinasepyrkimyksiä, Kazakstan ei mitä 

todennäköisimmin uskalla vastustaa Yhdysvaltojen vaatimuksia, sillä se saattaisi joutua myös itse 

taloudellisten sanktioiden kohteeksi. Siksi Kashaganin öljyn todennäköisin suunta tulee olemaan 

joko länsi (BTC-putken kautta), pohjoinen (CPC-putken kautta) tai itä (Kiinaan). 

 

5.2.3. Kazakstan-Kiina-öljyputken täyttäminen 

Kiinan ensimmäinen suuri investointihanke Kazakstanissa tapahtui CNPC:n toimesta vuonna 1997, 

kun se osti 60 % osuuden Aktubinskista, joka oli Kazakstanin kolmanneksi suurin öljykenttä 

(vuonna 2003 CNPC kasvatti osuutensa Aktubinskista 85 prosenttiin). LUKoil sekä amerikkalaiset 

Texaco ja Amoco olivat myös kiinnostuneita Aktubinskista, mutta CNPC onnistui viemään voiton 

tarjouskilpailussa maksamalla Kazakstanille lähes kaksi kertaa muita enemmän. Samana vuonna 

(1997) CNPC onnistui myös hankkimaan porausoikeuksia pienemmistä öljylähteistä ja Kiina ja 

                                                
127 EIA (2006), Kazakhstan: Major Oil and Natural Gas Projects. 
128 Cornell & Tsereteli & Socor (2005), Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. s. 33–35. 
129 Kleveman (2003), The New Great Game. Blood and Oil in Central Asia. s. 91–92, 95. 



 72

Kazakstan tekivät periaatesopimuksen öljyputken rakentamisesta maiden välille.130 Vuodesta 1997 

CNPC on investoinut Kazakstaniin yli $10 miljardin edestä. Sillä on muun muassa 88 % osuus noin 

miljardin barrelin Aktoben öljykentällä ja 50 % osuus 1–1,5 miljardia barrelia sisältävällä Pohjois-

Buzachin öljykentällä. CNPC on myös aloittamassa yhteistuotannon KazMunayGazin kanssa 

Kaspianmerellä olevalla Darkhanin öljykentällä, jonka suojissa saattaa olla jopa 3 miljardia barrelia 

öljyä.131 

 

Sinopecin suurin Kazakstanin operaatio tapahtui vuonna 2004, kun se osti amerikkalaisen First 

International Oil Companyn (FIOC), jolla oli porausoikeudet Länsi-Kazakstanissa peräti 30 000 

neliökilometrin suuruisella alueella. FIOC:n reservien suuruus saattaa nousta miljardiin barreliin 

kaasuvarojen ollessa vieläkin huomattavammat.132 Seuraavaksi suurin Kiinan öljyosuuksien 

hankinta Kazakstanissa tapahtui yllättäen Kiinan valtion investointielimen Citic Groupin toimesta 

joulukuussa 2006, jolloin se osti indonesialaisomistuksessa olleelta Nations Energy:ltä sen 

Kazakstanin öljyreservejä $1,9 miljardilla. Sopimukseen sisältyy nykyisellään 50 000 barrelia 

päivässä tuottava Karazhanbasin öljykenttä, jonka todettujen reservien suuruus on noin 340 

miljoonaa barrelia. Tämä oli Citic Groupin ylivoimaisesti suurin investointi koskaan 

energiasektorille, mikä on merkki Kiinan panostuksen lisäämisestä Kazakstanin öljyputken 

täyttämiseksi. Citic Group on aikeissa jatkaa öljy- ja kaasuesiintymien hankkimisia Keski-Aasiassa 

ja Afrikassa.133 

 

Kazakstan-Kiina-öljyputken täyttäminen taloudellisesti kannattavalla määrällä on kuitenkin vielä 

ratkaisematta BTC-putken tapaan. Laskelmien mukaan putken pitäisi kuljettaa vähintään 20 

miljoonaa tonnia (125 miljoonaa barrelia) öljyä vuodessa, jotta se olisi taloudellisesti kannattava. 

Kun viimeinen linkki Kenkiyak-Aralsk-Kumkol saadaan valmiiksi vuoden 2011 tienoilla, Kiinan 

tavoitteena on nostaa öljyputken kapasiteetti yli 50 miljoonaan tonniin vuodessa, eli lähes 

miljoonaan barreliin päivässä.134 Kazakstan-Kiina-putken ensimmäinen osa Atasun ja Alashankoun 

välillä avattiin 25.5.2006. Vuoden loppuun mennessä öljyputki ehti kuljettaa vain 10 miljoonan 

tonnin vuosivauhdilla, mutta tämäkin on huima lisäys verrattuna vuoteen 2005, jolloin 

Kazakstanista päätyi rautateitse Kiinaan vain 1,4 miljoonaa tonnia, eli noin 25 000 barrelia 

                                                
130 Xinhua: Han (2006), Kazakhstan oil pours into China through crossborder pipeline. 
131 EIA (2005), Kazakhstan: Major Oil and Natural Gas Projects. 
132 Engdahl (2005), China lays down gauntlet in energy war. [www-dokumentti]. 
133 Yeh (2007), Citic completes Kazakh oil assets deal. [www-dokumentti]. 
134 EIA (2006), China Energy Data, Statistics and Analysis. 
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päivässä.135 Joka tapauksessa 10 miljoonaa tonnia vuodessa tarkoittaa vain noin 63 miljoonaa 

barrelia, eli päivittäiseksi tuontimääräksi jää selvästi alle 200 000 barrelia päivässä, joka on edelleen 

vain pieni osa Kiinan ulkomailta tarvitsemasta öljystä. 

 

Kazakstanin öljyputken täyttämiseksi Kiinan strategiana on turvata omille öljy-yhtiöilleen lisää 

öljykenttiä sekä suostutella venäläiset ja länsimaiset öljy-yhtiöt käyttämään öljyputkea. Putken 

osakkaina olevat öljy-yhtiöt ovat luonnollisesti halukkaita käyttämään sitä parantaakseen putken 

kannattavuutta Kiinan nopeasti kasvavan öljynkysynnän ollessa lisähoukuttimena. Esimerkiksi 

LUKoil on aiemmin kuljettanut Kumkolissa tuottamansa öljyn CPC-putkea pitkin, mutta on nyt 

lupautunut Kazakstan-Kiina-öljyputken käyttämiseen, koska haluaa kasvattaa markkinaosuuttaan 

myös Kiinassa. Kumkolin öljykentät yksistään eivät kuitenkaan riitä putken täyttämiseksi, koska 

Kumkolista saatiin vuonna 2005 yhteensä noin 7 miljoonaa tonnia (120 000 barrelia päivässä) 

vientiin ja tuotanto on optimistisimpienkin arvioiden mukaan mahdollista saada ainoastaan 10–15 

miljoonaan tonniin vuodessa. 

 

Kazakstan-Kiina-öljyputken vuosittainen kokonaismäärä on pian mahdollista nostaa noin 20 

miljoonaan tonniin vuodessa, koska Venäjä on lupautunut toimittamaan lisää öljyään Kazakstanin 

öljyputken kautta.136 Kazakstan-Kiina-öljyputki on siis lisännyt Kiinan, Kazakstanin ja Venäjän 

välistä energiakoordinointia, eli juuri sellaista kehityskulkua, mihin Kiina on pyrkinytkin. Vielä on 

kuitenkin pitkä matka Kiinan tavoitteena olevaan 50 miljoonaan tonniin vuodessa ja on epäselvää, 

mistä putkeen saataisiin lisää öljyä. Ongelma on siis sama kuin BTC-putken osakkailla. Ainakaan 

vielä tällä hetkellä öljyä ei riitä tarpeeksi, jotta putket voisivat toimia täydellä kapasiteetilla, mikä 

tietenkin vain lisää kilpailua Kaspianmeren öljyvaroista. Ei ole siis ihme, että öljy-yhtiöt ovat 

epäilleet uusien putkisuunnitelmien kannattavuutta, vaikka kuluttajavaltiot ovat niitä innokkaasti 

vetämässä lisää omaan suuntaansa. Ainoa kaikkia tyydyttävä ratkaisu voisi syntyä, jos 

Kazakstanista riittäisi öljyä kaikkiin ilmansuuntiin, mutta ainakaan toistaiseksi näin ei ole 

maksimituotannon ja erityisesti Kashaganin öljyntuotannon antaessa vielä odottaa itseään. 

 

Vaikka myös Kiina on ollut hyvin kiinnostunut Kashaganin öljystä, sen öljy-yhtiöt eivät ole 

yrityksistä huolimatta onnistuneet hankkimaan osuuksia projektista. Lähimpänä onnistumista olivat 

CNOOC ja Sinopec, jotka yhdessä sopivat British Gas Groupin 16,67 % osuuden ostamisesta. 

Kiinan harmiksi kauppa kaatui viime hetkillä muiden osakkaiden (mm. ExxonMobil ja Royal 

                                                
135 Xinhua: Yan (2006), China-Kazakhstan pipeline carries crude oil imports to NW China. 
136 Reuters News (2006), China-Kazakh pipeline needs more crude – official. [www-dokumentti]. 
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Dutch/Shell) vastustaessa kiinalaisten mukaantuloa. Epäilemättä Yhdysvallat oli vahvasti mukana 

vaikuttamassa kulisseissa, koska pelkäsi kiinalaisten mukanaolon vaikeuttavan Kazakstanin 

päätöstä kuljettaa Kashaganin öljyä Bakuun.137 Kuitenkin Alexander Sukhanovin mukaan Kiina 

tulee joka tapauksessa saamaan osansa Kashaganin öljystä, koska myös Kazakstanin valtio haluaa 

osan siitä kulkevan Kiinaan. Kun British Gas Group vuonna 2004 myi osuutensa Agip KCO:ssa jo 

mukana olleille monikansallisille öljy-yhtiöille, Kazakstan pakotti ne myymään 8,33 % osuuden 

KazMunayGaz:lle. Kashaganin öljyn päätyminen Kiinaan tarkoittaisi ongelmia paitsi BTC-putkelle 

myös CPC-putkelle, jonka kapasiteettia osakkaat ovat halunneet nostaa 28 miljoonasta tonnista 67 

miljoonaan tonniin.138 Näin suuren kapasiteetin täyttäminen on mahdotonta ilman Kashaganin öljyä, 

josta siis myös BTC-putken osakkaat ja Kiina ovat hyvin kiinnostuneita. Näyttääkin siltä, että 

kamppailu Kazakstanin öljyvarojen kulkusuunnasta on ennemminkin kiihtymässä kuin laantumassa, 

mikä vahvistaa poliittisen realismin olettamusta resurssiriippuvaisten valtioiden kilpailuhenkisestä 

käyttäytymisestä riippuvuuksiensa hoitamisessa. Seuraavaksi kiinnitän huomion nimenomaisesti 

siihen, mitä keinoja Yhdysvallat ja Kiina käyttävät yrittäessään saada mahdollisimman suuren osan 

Kaspianmeren öljystä itselleen. 

                                                
137 Lee (2005), China’s quest for oil security: oil (wars) in the pipeline? s. 269–273. 
138 Sukhanov (2005), Caspian oil exports heading east. [www-dokumentti]. 
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6. Yhdysvaltojen ja Kiinan käyttämät keinot 
Poliittinen realismi näkee sotilaallisen ja taloudellisen voiman olevan tärkeimpiä valtioiden 

käytössä olevia instrumentteja tavoitteidensa saavuttamiseksi, mutta koska suoran sotilaallisen 

voiman käyttö ei ole enää yhtä hyväksyttävää (ilman erittäin hyvää tekosyytä, esim. Saddamin 

joukkotuhoaseet), kansainvälisestä kaupasta on tullut entistä tärkeämpi väline valtion 

keinovalikoimassa. Kansainvälisen järjestelmän pelisääntöjen manipuloiminen on sen sijaan jäänyt 

vähemmälle huomiolle realistisen koulukunnan valtapohdinnoissa. Poliittisen realismin 

puolestapuhujat ovat korostaneet toimijoiden resurssitasapainoon pohjautuvan valtasuhteen 

määrittävän paitsi valtioiden keskinäisiä myös valtioiden ja markkinavoimien välisiä suhteita. Valta 

suhteena näkyy siten, että toimija A saa resurssiensa (esim. sotilaallinen tai taloudellinen voima) 

avulla toimijan B toimimaan haluamallaan tavalla B:n vastustuksesta huolimatta. Tällainen 

vallankäyttö ei varmastikaan ole kadonnut minnekään, mutta yksin sen huomioiminen ei riitä 

selittämään valtioiden toimintaa globaalissa öljyteollisuudessa. Etenkin Yhdysvaltojen toiminnan 

ymmärtämiseksi on syytä käydä läpi sen pyrkimykset muokata globaalin talouden pelisääntöjä 

rakenteellisen vallan avulla. 

 

6.1. Rakenteellinen vallankäyttö 
Susan Strangen mukaan valta suhteena ei riitä selittämään valtioiden vallankäyttöä markkinoihin 

nähden, jotka saavat ainakin näennäisesti toimia suhteellisen autonomisesti valtioista riippumatta. 

Strange vaatii huomion kiinnittämistä rakenteelliseen valtaan, joka on valtaa määrittää ja muokata 

kansainvälisen järjestelmän rakenteita, joissa valtiot, niiden poliittiset instituutiot ja taloudelliset 

yritykset sekä muut toimijat joutuvat operoimaan. Rakenteellinen valta on siis kyky vaikuttaa itselle 

edullisen lopputuloksen syntymiseen ja tämän takia valta rakenteissa vaikuttaa valtaan suhteessa. 

Kansainvälisessä järjestelmässä vaikuttaa useita erilaisia mutta toisiinsa vaikuttavia rakenteita. 

Strangen mukaan näistä tärkeimmät ovat: turvallisuus, finanssi (pääoma), tieto ja tuotanto. Kaikki 

muut rakenteet ovat alisteisessa asemassa neljään tärkeämpään rakenteeseen verrattuna ja niiden 

muokkaamia. Parhaassa asemassa on toimija, jolla on valtaa kontrolloida ja muokata neljää 

tärkeintä päärakennetta. Tämä yhdistää valtion resurssit rakenteelliseen valtaan, sillä ilman 

turvallisuus-, finanssi-, tieto- ja tuotantoresursseja rakenteisiin vaikuttaminen ei ole mahdollista.139 

 

Globalisaation myötä valtarakenteet menevät yhä enemmän valtiollisten rajojen yli, mikä tarkoittaa 

sitä, että yksittäisten valtioiden on yhä hankalampi vaikuttaa maailmanpolitiikan pelisääntöihin. 

                                                
139 Strange (1994), States and Markets. s. 23–25. 
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Strange sanoo, että Yhdysvallat on halunnut tämän kehityksen tapahtuvan, koska se hyötyy 

tällaisesta maailmanjärjestyksestä kaikista eniten. Sillä on ylivoimaisesti eniten neljää 

kansainvälisen järjestelmän päärakennetta koskevaa valtaa huomattavimpana pääoma ja maailman 

voimakkaimmat sotavoimat. Pääoma- ja tuotantorakenteen kontrolloimattomuus heikentää etenkin 

muiden valtioiden valtaa suhteessa markkinoihin ja pakottaa ne käyttäytymään yhä enemmän 

markkinoiden periaatteiden mukaisesti, mikä Strangen mukaan on siis ollut Yhdysvaltojen 

tavoite.140 Toki Kiinallakin on valtaa tärkeimmissä rakenteissa ja sen voidaan sanoa hyötyneen 

etenkin tuotantorakenteen esteiden poistamisesta. Monta kertaa teollisuusmaita halvempien 

tuotantokustannustensa ansiosta Kiina on onnistunut kasvattamaan maailmanpoliittista 

painoarvoaan, kun kiinalaiset tuotteet ovat vallanneet markkinaosuuksia teollisuusmaiden tuotteilta. 

Tuotantorakenteen kontrolloimattomuus hyödyttää kuitenkin myös Yhdysvaltojen vahvaa 

pääomarakennetta ja monikansallisia yhtiöitä pääoman hakeutuessa tuottavimmille apajille. 

 

Öljyteollisuudessa Kiinan halvoista työvoimakustannuksista ei ole etua, jolloin kaikkien 

tärkeimpien rakenteiden hallinta näyttää kallistuvan Yhdysvaltojen vaakakuppiin. Lähes vuosisadan 

kansainvälisessä öljyteollisuudessa mukana olleella Yhdysvalloilla on selvä etu Kiinaan nähden 

öljyteollisuuden tietorakenteessa, koska myöhäisen heräämisensä takia Kiinalta puuttuu vielä 

huomattavasti tärkeitä kontakteja ja tietotaitoa. Öljyteollisuuden turvallisuusrakenteessa 

Yhdysvalloilla on niin ikään selvä etulyöntiasema Kiinaan verrattuna. Maailman vahvimpien 

sotavoimiensa turvin Yhdysvallat pystyy kontrolloimaan suurinta osaa maailman 

öljyntuotantoalueista ja kuljetusreiteistä. Turvallisuusrakenteen dominoinnissa Yhdysvalloilla on 

myös käytössään oiva tekosyy nimeltään terrorismin vastainen sota, jonka avulla se pystyy 

maailmanlaajuisesti turvaamaan sille strategisesti tärkeitä alueita öljyteollisuus mukaan lukien. 

Mittavia investointeja vaativan öljyteollisuuden kannalta kaikista tärkein rakenne on kuitenkin 

pääomarakenne, jossa Yhdysvaltojen ylivoima korostuu vieläkin enemmän. Yhdysvallat pystyy 

pääomarakenteen valtansa ansiosta levittämään neoliberaalia talouspolitiikkaa ja siten 

muokkaamaan öljyntuottajamaiden taloutta monikansallisia öljy-yhtiöitä mahdollisimman paljon 

suosivaksi. 

 

Pääomarakenteen dominointi näkyy myös öljyteollisuuteen suunnattujen investointien 

kontrolloinnissa. Maailmalla on löydettävissä useita esimerkkejä, joissa Yhdysvallat on painostanut 

Maailmanpankkia tai muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia torjumaan kilpailevien valtioiden 

                                                
140 Strange (1996), The Retreat of the State. s. ix–xiv, 29–30. 
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öljyputkisuunnitelmat (esim. Kazakstan-Kiina-öljyputki ja Iranin öljyputket) ja investoimaan sen 

haluamiin öljyputkiprojekteihin. Esimerkiksi vaikka BTC-putken rahoitus tuli pääosin öljy-yhtiöiltä 

ja yksityiseltä sektorilta, IMF:n, Maailmanpankin Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) ja Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) mukaantulo oli tärkeää osapuolten vakuuttamiseksi 

hankkeen kannattavuudesta. Yksin IFC oli vuoteen 2005 mennessä osallistunut Kaspianmeren 

öljyntuotanto- ja öljyputkiprojekteihin $3,6 miljardin arvosta. IMF:n, IFC:n ja EBRD:n tuen 

voidaankin sanoa olleen ratkaisevaa öljyputken suunnan saamiseksi länteen päin.141 Kiinalla ei ole 

käytössään samanlaisia kansainvälisiä instituutioita ja siksi sen toiminnan on ollut pakko olla paljon 

Yhdysvaltoja valtiokeskeisempää. 

 

Yhdysvaltojen pääomarakenteen valtaa korostaa lisäksi Yhdysvaltain dollarien ensisijainen asema 

öljykaupassa. Koska öljykauppaa käydään pelkästään dollareissa, Yhdysvaltojen raha- ja 

finanssipolitiikan painotukset heijastuvat koko öljyteollisuuteen. Dollarin arvon aleneminen ei 

kelpaa öljyntuottajille, koska niiden voittojen arvo muissa valuutoissa mitattuna heikkenee. 

Tällaisessa tilanteessa öljyntuottajilla on käytössään kaksi eri vaihtoehtoa: joko nostaa öljyn hintaa 

tai vaihtaa toiseen valuuttaan. Jälkimmäistä vaihtoehtoa ovat väläytelleet Saddam Husseinin Irak ja 

viime vuosina Iran tunnetuin seurauksin, sillä Yhdysvallat on täysin tyrmännyt tällaiset 

suunnitelmat. Dollarin arvon aletessa, joka on tapahtunut viimeisten vuosien aikana verrattuna 

useimpiin muihin päävaluuttoihin, öljyntuottajille on edullisinta käyttää öljytulonsa nimenomaan 

dollareissa, koska niissä mitattuina tuloissa ei ole tietenkään tapahtunut muutoksia. Tämä 

luonnollisesti lisää öljyntuottajamaiden kauppaa ja muita kytköksiä Yhdysvaltojen kanssa. Myös 

IMF:n ja Maailmanpankin myöntämät lainat ovat dollareissa. Tämän takia lainanottaja on 

todennäköisimmin lisäämässä kaupankäyntiään samaa valuuttaa käyttävien eli etenkin 

Yhdysvaltojen kanssa, koska saatu laina on halvinta käyttää juuri sen tuotteisiin.142 Seuraavaksi alan 

tarkastella sitä, miten Yhdysvallat pyrkii käyttämään pääomarakenteen ylivoimaansa hyväkseen 

öljyteollisuudessa. Tähän kuuluvat olennaisena osana globalisaationa tunnetun ilmiön 

tarkasteleminen ja mixed actor-mallin toisen tason entistä näkyvämpi mukaanotto. 

 

6.1.1. Globalisaatio Yhdysvaltojen poliittisena projektina 

Globalisaatioilmiö ja valtioiden suhde markkinavoimien kanssa herättävät kovaa keskustelua 

kansainvälisen politiikan eri koulukuntien kesken. Realistisen koulukunnan lähtökohdat ovat täysin 

päinvastaiset globalisaation ja markkinoiden läpitunkevuutta korostavien teorioiden kanssa. Siksi on 

                                                
141 Elkind (2005), Economic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. s. 52. 
142 Scruton (2002), The West and the Rest. s. 146–148. 
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syytä avata globalisaatiokeskustelua hieman lisää siltä osin kuin se koskettaa tämän tutkielman 

aihepiiriä. Globalisaatiosta puhuttaessa voidaan viitata useisiin erilaisiin tapahtumaketjuihin ja siksi 

käsite kaipaa täsmennystä. Useimmiten globalisaatio yhdistetään teknologian kehittymisen myötä 

tapahtuneeseen välimatkojen lyhenemiseen ja globaalin kylän muodostumiseen sekä riippuvuuksien 

kasvuun eri toimijoiden välillä. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna globalisaatiolla 

tarkoitetaan talouden ja pääoman kansainvälistymistä, jota teknologiset uudistukset (etenkin 

informaatioteknologia) ovat olleet edesauttamassa tehden mahdolliseksi reaaliaikaisen 

yhteydenpidon maailman eri alueiden välillä. Talouden kansainvälistyminen, eli tuotannon ja 

pääoman hakeutuminen tuottavimmille apajille valtiollisista rajoista välittämättä, on merkinnyt 

monenlaisia sopeutumisvaikeuksia kansallisille talouksille ja valtioille ja markkinoilla sanotaan 

olevan enemmän valtaa kuin koskaan.143 Kulttuurien samankaltaistuminen, josta on tosin useita 

päinvastaisiakin esimerkkejä amerikkalaisvastaisuuden ja omien juurien korostamisen lisäännyttyä, 

liitetään myös globalisaatiokeskusteluihin niin kuin myös yhteisten globaalien uhkien lukumäärän 

kasvaminen. Tämän tutkielman kannalta on tärkeää keskittyä nimenomaan globalisaation 

talousulottuvuuteen ja sen vaikutuksiin valtioiden välisissä suhteissa Kaspianmeren tapausta 

silmällä pitäen. 

 

Innokkaimmat globalisaatioteoreetikot eivät usko perinteisten kansainvälisen politiikan teorioiden 

ja etenkään poliittisen realismin kykenevän enää selittämään nykyisiä maailman tapahtumia. On 

totta, että kansallisten talouksien avautuminen ja pääoman esteiden poistaminen ovat pienentäneet 

etenkin pienten ja köyhien valtioiden toimivaltaa markkinavoimiin nähden, mutta nämä 

kehityskulut eivät suinkaan ole tapahtuneet valtioista riippumatta. On virhe kuvitella, että 

globalisaatiokehitys olisi jotenkin itsestään tapahtuva kehityskulku, johon valtiot eivät voi 

vaikuttaa. Globalisaatio ja sen mukana informaation nopea kulku, ylikansalliset yhteydet sekä 

pääoman ja työvoiman liikkuvuus ovat kaikki yhdessä muuttaneet maailmaa monikansallisia 

yhtiöitä ja niiden emomaita suosivaksi. Vuonna 1998 yhdeksän maailman kymmenestä 

suurimmasta ja 35 maailman 50 suurimmasta yksityisestä yhtiöstä olivat amerikkalaislähtöisiä. Jos 

ne ovat alkuperäisesti kotoisin jostain muualta, silti ne joutuvat väkisinkin tekemisiin Yhdysvaltain 

valtion laatimien pelisääntöjen kanssa neoliberaalin talousregiimin puitteissa.144 Yhdysvaltojen 

voidaan siis sanoa kontrolloivan maailmankauppaa rakenteellisen valtansa avulla. Tätä mieltä on 

myös Emad El-Din Aysha, joka näkee globalisaation olevan Yhdysvaltojen keino pönkittää 

johtoasemaansa ja samalla heikentää kilpailijoitaan muuttamalla talouden pelisääntöjä itselleen 

                                                
143 Katso esim. Garrett (2000), ’The Causes of Globalization’. s. 209–211. 
144 Guzzini (2000), Strange’s Oscillating Realism. s. 224–226. 
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entistä edullisemmiksi145. Yhdysvaltojen neoliberaalin talousregiimin käyttö voidaan nähdä 

realismin periaatteen mukaan oman edun tavoitteluna, vaikka se naamioituukin laajempaan 

verkostoon yhteisen hyvän peräänkuuluttamisena. 

 

Gilpinin, Strangen ja Ayshan tavoin myös Philip McMichael korostaa, että kansainväliset markkinat 

eivät ole valtioista riippumattomia, vaan niitä voidaan pitää voimakkaimpien valtioiden 

muokkaamina poliittisina instituutioina. Saman periaatteen mukaan McMichael kutsuu 

globalisaatiokehitystä ja sen mukana tapahtuvaa markkinoiden avautumista ja talouselämän 

autonomian kasvua siitä hyötyvien tahojen poliittiseksi projektiksi. Erityisesti syyttävä sormi 

osoittaa juuri Yhdysvaltojen suuntaan, joka on aktiivisesti pyrkinyt institutionalisoimaan 

neoliberaalit talousreformit maailmanlaajuisesti ja edellyttänyt sen kanssa yhteistyöhön pyrkivien 

valtioiden noudattavan samoja kapitalistisen markkinatalouden pelisääntöjä. Talouden 

vapauttaminen, yksityistäminen, valtion roolin minimointi talouselämässä sekä pääoman esteiden 

poistaminen ja ulkomaisten investointien mahdollistaminen on tehty mahdolliseksi nimenomaan 

poliittisten päätösten (Yhdysvallat etunenässä) turvin. Tätä neoliberaaliksi talouspolitiikaksi 

kutsuttua ohjenuoraa ovat Yhdysvaltojen lisäksi edistäneet sen vaikutuspiiriin kuuluvat 

kansainväliset organisaatiot ja instituutiot, joista merkittävimpiä ovat IMF, Maailmanpankki ja 

WTO.146 Kaikki ne esittävät globalisaation joka tapauksessa tapahtuvana pakkona, jota yksikään 

toimija ei pysty vastustamaan ja johon kaikkien pitää sopeutua. Valtio, joka ei noudata vaadittua 

talouspolitiikkaa, jää helposti ilman ulkomaisia investointeja ja tipahtaa siten muiden kelkasta. On 

virhe uskoa näiden organisaatioiden puolueettomuuteen, koska kansalliset hallitukset käyvät kovaa 

kädenvääntöä niiden luonteesta ja pelisäännöistä. Seuraavaksi kiinnitän huomion siihen, miten 

Yhdysvallat käyttää öljykilpailussa hyväkseen valtaansa IMF:ssä ja Maailmanpankissa. 

 

6.1.2. Yhdysvaltojen strategia: velkaantumisen hyväksikäyttäminen 

Yhdysvaltojen vaikutusvalta vuonna 1944 perustetuissa Bretton Woods-instituutioissa eli 

Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF) ja Maailmanpankissa on niin suuri, että niiden voidaan 

sanoa aika pitkälle ajavan suurimman osakkaan eli Yhdysvaltojen intressejä. IMF ja 

Maailmanpankki levittävät neoliberaalia talousideologiaa erilaisiin poliittisiin ja taloudellisiin 

ehtoihin sidottujen lainojen avulla, jotka vaativat lainanottajiltaan markkinoiden avaamista 

ulkomaiselle kilpailulle ja pääomalle. Taloudelliseen kriisiin ajautuneella tai muuten köyhällä 

valtiolla ei yleensä ole muuta mahdollisuutta kuin noudattaa velkojiensa vaatimuksia ja siksi 

                                                
145 Aysha (2005), September 11 and the Middle East Failure of US ’Soft Power’. s. 206. 
146 McMichael (2000), Globalisation: trend or project? s. 102–103, 107, 110. 
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lainanottajan näkökulmasta ulkomaanvelka tarkoittaa suvereenin tahdonmuodostuksen menetystä 

lainanantajalle. Velkaantunut valtio on pakotettu esimerkiksi leikkaamaan julkisia menoja, 

tehostamaan hallintoa, vapauttamaan kauppaa ja rahoitustoimintaa ulkomaisten sijoitusten 

mahdollistamiseksi sekä yksityistämään valtion yrityksiä. Tämänsuuntaiset neoliberaalin (kutsutaan 

myös ortodoksisen) talouspolitiikan noudattamisvaatimukset alkoivat korostua Bretton Woods-

instituutioiden politiikoissa 1970-luvulta lähtien.147 

 

Kummankin IMF:n ja Maailmanpankin päätöksenteko perustuu dollari per ääni periaatteeseen. 

IMF:ssä kaikilla sen 184 jäsenmaalla on ääniä siis niiden maksuosuuksia vastaava määrä. 

Yksittäisistä jäsenmaista Yhdysvallat on ylivoimaisesti suurin IMF:n rahoittaja ja sen ääniosuus on 

siten suurin, yhteensä 17,14 % kokonaisäänimäärästä. Tämä äänimäärä ei yksin tietenkään riitä 

muuhun kuin estämään yksittäiset 85 % määräenemmistöpäätökset, mutta yhdessä liittolaistensa 

Japanin ja Euroopan maiden kanssa Yhdysvallat pystyy muodostamaan ehdottoman enemmistön. 

Vastaavasti Kiinan rahoitusosuus vastaa vain 3,73 % äänimäärää ja sillä ei ole muutenkaan suuresti 

valtaa organisaation toiminnassa.148 Heikki Patomäki ja Teivo Teivainen muistuttavat, että 

Yhdysvaltojen rooli on päätöksenteossa itse asiassa suurempi kuin sen äänimäärä osoittaa, sillä 

päätettävät asiat valmisteleva johtokunta on usein joko suorasti tai epäsuorasti tilivelvollinen 

Yhdysvalloille149. Lisäksi IMF:n työntekijät ovat lähes poikkeuksetta suorittaneet 

yliopistotutkintonsa Yhdysvalloissa ja siten omaksuneet ortodoksisen talouspoliittisen ideologian. 

Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa ei varmasti vähennä sekään tosiasia, että sekä IMF:n että 

Maailmanpankin päämajat sijaitsevat Washingtonissa. 

 

IMF on perinteisesti ollut aggressiivisempi lainojensa ehtojen määrittelyssä kuin Maailmanpankki, 

jonka laatimat ehdot ovat useimmiten olleet hieman lainanottajaystävällisempiä. Maailmanpankin 

sisällä on välillä myös kyseenalaistettu neoliberaalin talouspolitiikan noudattamista. 

Maailmanpankki ei itse asiassa ole yhtenäinen organisaatio, vaan sen muodostavat Kansainvälinen 

jälleenrakennus- ja kehityspankki (IBRD) sekä Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA). IBRD välittää 

markkinaehtoisia, mutta varsin edullisia lainoja keskituloisille jäsenmaille sekä riittävän 

luottokelpoisille kehitysmaille. IDA myöntää luottoja köyhimmille kehitysmaille, jotka eivät ole 

tarpeeksi luottokelpoisia lainaamaan IBRD:ltä. Maailmanpankkiryhmään kuuluvat lisäksi 

Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC) ja Monenkeskinen investointitakauslaitos (MMIGA), jotka 

                                                
147 Biersteker (1992), The ”triumph” of neoclassical economics in the developing world. s. 109–110, 116–117. 
148 International Monetary Fund (2006). 
149 Patomäki & Teivainen (2003), Globaali demokratia. s. 58, 60–61. 
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rahoittavat yksityisen sektorin hankkeita. Maailmanpankki on luokitellut Kaspianmeren valtioiden 

kuuluvan IBRD:n toimipiiriin, jossa suurin osakas on Yhdysvallat 16,39 % äänimäärällä, kun taas 

Kiinan vastaava jää 2,78 prosenttiin.150 IBRD asettaa lainoillensa poliittisia ja taloudellisia ehtoja, 

mutta ne eivät ole aivan yhtä radikaaleja kuin IMF:n lainojen ehdot. 

 

Patomäki ja Teivainen korostavat, että vaikka IMF ja Maailmanpankki itse korostavat olevansa vain 

taloudellisia organisaatioita, niitä ei saa pitää poliittisesti neutraaleina. Ei voi olla mahdollista 

edustaa voimakkaasti jotain taloudellista ideologiaa ja olla samalla poliittisesti puolueeton. 

Patomäki ja Teivainen huomauttavat, että IMF:n ja Maailmanpankin lainojen ehdot menevät varsin 

usein yksiin niiden suurimman osakkaan eli Yhdysvaltojen etujen kanssa.151 Strangea mukaillen 

Yhdysvaltojen toimimisen IMF:n ja Maailmanpankin kautta voidaan sanoa olevan sen voimakkaan 

rakenteellisen pääomavallan käyttämistä. Toisin sanoen pääomarakenteen kautta Yhdysvallat pyrkii 

muokkaamaan muiden markkinoiden pelisääntöjä itselleen ja kansallisille yhtiöilleen 

mahdollisimman edullisiksi. Vaikka myös Yhdysvalloissa nousee aika ajoin protektionistisia 

kannanottoja globalisaatioon maan työpaikkojen menettämistä pelkäävien taholta, pääsääntöisesti 

Washingtonin poliittiset päätökset ovat nimenomaan pyrkineet lisäämään riippuvuuksien kasvua 

pääomasta, josta suurin osa tulee Yhdysvalloista. Pääomasta puhuttaessa ei voida sivuuttaa täysin 

marxismia, joka näkee pääomarakenteen kontrolloivan valtioiden politiikkaa. Marxismin mukaan 

pääoma pyrkii jatkuvaan laajenemiseen ja tämän mahdollistamiseksi se tarvitsee valtion apua. 

Valtiot ovat niin ikään keskeisiä toimijoita, mutta niiden rooli rajoittuu lähinnä pääoman intressien 

edistämiseen. Vaikka hylkäisimmekin ajatuksen pääoman ensisijaisuudesta maailmanpolitiikassa, 

Yhdysvaltojen neoliberaalin talouspolitiikan ja globalisaatiokehityksen edistäminen on samalla 

myös pääoman intressien ajamista. Tämän pitemmälle en mene marxismin kanssa, mutta on hyvä 

muistaa, että pääoman rooli kapitalismin mallimaassa Yhdysvalloissa on ilman muuta suuri ja siksi 

sen voidaan sanoa myötävaikuttavan maan ulkopolitiikkaan, mikä näkyy juuri pääoman liikkumisen 

esteiden poistamisena. 

 

6.1.3. Azerbaitsanin ja Kazakstanin velkaantumisen hyväksikäyttäminen 

Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena Keski-Aasian ja Kaukasuksen valtiot ovat kokeneet 

taloudellisesti hyvin vaikeita vuosia. Vuonna 1997 Thaimaasta alkanut Aasian talouskriisi iski lisää 

toipumassa oleviin talouksiin. Alueen kaikkien valtioiden bruttokansantuotteet laskivat suunnilleen 

vuosituhannen vaihteeseen asti, jonka jälkeen on päästy takaisin nousu-uralle. Azerbaitsanin BKT 

                                                
150 The World Bank (2006). 
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laski vuosien 1990–1995 välillä peräti 60 %, minkä takia se joutui lainaamaan paljon pitääkseen 

taloutensa siedettävämmällä tasolla. Yleensä taloudellisessa kriisissä olevan valtion on vaikeaa 

saada lainaa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, jolloin niiden on pakko kääntyä Bretton Woods-

instituutioiden puoleen. Azerbaitsankin joutui lainaamaan 1990-luvun alun vaikeiden vuosien 

aikana IMF:ltä ja Maailmanpankilta, joiden lainojen ehdot pakottivat valtion useisiin taloudellisiin 

uudistuksiin. Azerbaitsan kuuluu IMF:n ja Maailmanpankin yhteiseen köyhille maille tarkoitettuun 

talouspoliittiseen kehitysohjelmaan (Poverty Reduction and Growth Facility program), jossa 

lainojen korot ovat matalampia, mutta ehdot ovat silti sitovia. Azerbaitsaninkin tapauksessa ohjelma 

on vaatinut neoliberaalin talouspolitiikan noudattamista, eli valtion kulutusta on pitänyt leikata ja 

valtion omistamia yhtiöitä yksityistää sekä energia- ja pankkisektoreita avata ulkomaiselle 

kilpailulle.152 

 

Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti myös Kazakstanin taloudelle lähes vuosikymmenen kestäneen 

taantuman, jolloin se joutui lainaamaan IMF:ltä ja Maailmanpankilta. Vielä vuonna 2001 

Kazakstanin BKT oli vain reilut kolme neljäsosaa (77,8 %) vuoden 1989 tasoon verrattuna, eikä 

samalle tasolle ole ylletty vieläkään.153 IMF:n ja Maailmanpankin lainojen ehtojen mukaisesti 

Kazakstan teki 1990-luvun kuluessa periaatepäätöksen, jonka mukaan se suostuisi yksityistämään 

lopulta kaikki valtion omistamat yhtiöt. IMF:n lainojen takaisinmaksuaikataulu olisi ulottunut 

vuoteen 2007 asti, mutta Kazakstan halusi päästä eroon ehtoihin sidotuista lainoista niin pian kuin 

mahdollista ja sai jo vuonna 2000 maksettua ensimmäisenä entisenä neuvostotasavaltana 

viimeisetkin lainansa IMF:lle takaisin. Lainojen ehdoista vapaana Kazakstan on myös pyörtämässä 

päätöstään yksityistää valtion yhtiöitään ja tämä koskee erityisesti energiasektoria. Yhdysvaltojen ja 

Kazakstanin välit ovat hieman kärsineet Kazakstanin kritisoidessa amerikkalaisia öljy-yhtiöitä 

1990-luvulla tehdyistä epäreiluista sopimuksista. Kazakstanin päättämien uusien sääntöjen mukaan 

uusissa öljyprojekteissa pitää olla vähintään 50 % kazakstanilaisomistus. Tämä ei tietenkään ole 

vielä merkki energiavarojen kansallistamispyrkimyksistä, mutta joka tapauksessa Kazakstan haluaa 

päästä osalliseksi energiavarojensa hyödyntämisestä enemmän kuin se teki 1990-luvulla, mikä tekee 

ulkomaisten öljy-yhtiöiden hyödyntämismahdollisuuksista astetta pienemmät. Kazakstan on mennyt 

jopa niin pitkälle, että huomattuaan Kashaganin öljyesiintymän suuren potentiaalin, se käytännössä 

pakotti projektissa mukana olevat öljy-yhtiöt myymään sille isomman osuuden öljykentästä.154 

 

                                                
152 IMF (2005), Country Report No. 05/19: Azerbaijan Republic. 
153 Glenn (2003), Human Security and the Disaffected of Central Asia. s. 455–457. 
154 Olcott (2005), Central Asia’s Second Chance. s. 87–89. 
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Vaikka Kazakstan ei ole enää tilivelvollinen IMF:llä, se on edelleen velkaa Maailmanpankille ja 

Aasian kehityspankille, joissa Yhdysvalloilla on niin ikään suuri rooli. Joka tapauksessa velkaa ei 

ole niin paljon, että se pakottaisi Kazakstanin noudattamaan velkojiensa vaatimuksia. Paraneva 

taloudellinen tilanne on varmistanut sen, että Kazakstan pystyy enenevässä määrin hankkimaan 

tarvitsemansa varat kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kesäkuussa 2006 sillä oli 

ulkomaanvelkaa yhteensä $53,89 miljardia, josta suurin osa oli yhtiöiden ulkomaanvelkaa juuri 

kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta.155 Ne eivät vaadi ehtoihin sidottuja lainoja, vaan lainanottajan 

maksukyky riittää. Kazakstanin talouden suhteellisen hyvän tilan ansiosta se ei ole enää yhtä 

riippuvainen velkojistaan ja Yhdysvaltojen pitää käyttää muita keinoja, jos se haluaa Kazakstanin 

pelaavan sen sääntöjä noudattaen. 

 

Vuodesta 2000 Kazakstanin talous on kasvanut selvästi joka vuosi, mistä suurin kiitos kuuluu 

öljynhinnan nousulle sekä ulkomaisille investoinneille maan energiateollisuuteen. Itsenäistymistä 

seuranneena vuosikymmenenä (1991–2001) ulkomaisten investointien kokonaisarvo ylsi $14 

miljardiin ja koska suurin osa tästä oli suunnattu Kazakstanin öljyn- ja kaasuntuotannon 

käynnistysvaiheeseen, investoinnit tulevat jatkumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. 

Ulkomaisten investointien osuus Kazakstanin öljyntuotannosta on ollut peräti 85 % tienoilla, eli 

maa on ollut hyvin riippuvainen ulkomaisesta pääomasta. Vuonna 2001 öljytuotteiden vienti kattoi 

58 % maan kokonaisviennistä ja lukema on todennäköisesti kasvamassa Kashaganin öljyntuotannon 

päästessä vauhtiin.156 Näin suuri riippuvuus yhdestä ainoasta tulonlähteestä tekee Kazakstanista 

erittäin haavoittuvaisen ja siksi se haluaa kehittää myös muuta teollisuutta. 

 

Kazakstan on muun muassa ajanut aktiivisesti WTO-jäsenyyttä, jonka saamiseksi se tarvitsee 

Yhdysvaltojen ”suostumuksen”. Vuonna 2002 WTO-jäsenyys näytti jo olevan vain ajan kysymys, 

kun Yhdysvaltain valtio kiitteli virallisesti Kazakstanin taloudellisia uudistuksia sanoen sen olevan 

Keski-Aasian edistynein markkinatalous. Yhdysvaltojen mukaan Kazakstan tulee menestymään 

tekemiensä uudistusten ansiosta, jotka ovat vähentäneet valtion kontrollia talouselämästä, tehneet 

Kazakstanin valuutasta vapaasti vaihdettavan, jättäneet palkkojen sopimisen työnantajan ja 

työntekijän väliseksi asiaksi sekä avanneet markkinoita ja toivottaneet ulkomaiset investoinnit 

tervetulleeksi.157 Näistä neoliberaalin talouspolitiikan mukaisten edistysaskelien ylistämisestä 

huolimatta Kazakstanin WTO-jäsenyys ei ole kuitenkaan toteutunut vieläkään, vaikka esimerkiksi 
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Venäjä hyväksyttiin jäseneksi vuoden 2007 alussa. Ehkä taustalla on se, että Yhdysvallat haluaa 

WTO-jäsenyysneuvotteluissa painostaa Kazakstania avaamaan lisää öljyteollisuuttaan ulkomaisille 

investoinneille. 

 

Martha Brill Olcott näkee suuren kansainvälisen öljynkysynnän tehneen Kazakstanista rohkeamman 

päätöksissään, mikä näkyy esimerkiksi sen kanssa yhteistyöhön pyrkivien tahojen kilpailuttamisena 

parhaan mahdollisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Kiinan mukaantulo öljykilpailuun on 

merkinnyt paitsi länsimaisille öljy-yhtiöille 1990-lukua vaikeampia aikoja, myös Kazakstanin 

valtion suvereniteetin kasvua suhteessa länsimaihin. Kazakstanilla on käytössään hyvä valttikortti, 

koska sen öljyä halutaan usealla eri ilmansuunnalla. Olcottin mukaan länsimaiden johtajat eivät ole 

uskaltaneet kritisoida liian äänekkäästi Kazakstania demokraattisten uudistusten puuttumisesta, 

korruptiosta ja vallan keskittämisestä presidentti Nursultan Nazarbayeville, koska ovat pelänneet 

öljy-yhtiöidensä joutuvan siten epäedulliseen asemaan verrattuna venäläisiin ja kiinalaisiin öljy-

yhtiöihin. Edes vuoden 2002 korruptioskandaalissa Yhdysvaltain hallitus ei arvostellut 

Nazarbayevia julkisesti, mikä johtunee halusta saada Kashaganin öljy virtaamaan BTC-putken läpi 

länteen. Niin kauan kun Kazakstan ei käännä selkäänsä Yhdysvaltoihin päin, kritiikki Washingtonin 

suunnalta ei kovene liikaa, koska Kazakstan on sille liian tärkeä menetettäväksi.158 Kaspianmeren 

öljyntuottajien on kuitenkin hyvä muistaa, että pahimmassa tapauksessa Yhdysvallat on valmis 

käyttämään kovia keinoja taloudellisista sanktioista aina sotilaalliseen voimaan, jos sen intressit 

eivät muuten toteudu. Tuorein esimerkki Yhdysvaltojen sotilaallisesti puuttumisesta sille 

vihamielisen öljyntuottajamaan asioihin on tietenkin Irakin sota ja sen yhteydessä tapahtunut Irakin 

öljyteollisuuden uusjako amerikkalaisia öljy-yhtiöitä suosivaksi. 

 

 

6.2. Valtioiden käytettävissä olevat manipulointikeinot 
Myös Robert Keohane ja Joseph Nye näkevät kylmän sodan jälkeisen globalisaation ajan tehneen 

Yhdysvalloista entistäkin vahvemman toimijan maailmanpolitiikassa, vaikka globalisaatio on 

heidän mukaansa ensisijaisesti seurausta maailmassa tapahtuneiden kompleksisten 

keskinäisriippuvuuksien kasvulle, eikä kenenkään poliittinen projekti. Yhdysvaltojen menestyminen 

on korostunut siinä, että monimutkaisten globalisaatioverkkojen runsaudesta huolimatta, se on 

onnistunut säilyttämään valta-asemansa niin sotilaallisen kuin taloudellisenkin globalisaatioverkon 

ytimessä, josta se voi vaikuttaa muita toimijoita paremmin kansainvälisen järjestelmän 
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pelisääntöihin.159 Keohanen ja Nyen tulkinta globalisaatiosta ja Yhdysvaltojen roolista siinä menee 

siis lähelle Strangen käsitystä Yhdysvaltojen rakenteellisen vallan avulla tapahtuvasta 

kontrolloinnista, vaikka he uskovatkin globalisaation olevan poliittisesti neutraalimpi ilmiö. 
 

Keohanen ja Nyen mukaan nykyisessä kansainvälisessä järjestelmässä suoran sotilaallisen ja 

taloudellisen voiman sijasta tärkeiksi valtioiden vaikuttamiskeinoiksi ovat nousseet sellaiset 

manipulointikeinot kuin agendan kontrollointi, koalition rakentaminen ja linkitysstrategiat160. 

Esimerkiksi Yhdysvallat on onnistunut kontrolloimaan kansainvälistä agendaa 2000-luvulla pitkälti 

terrorismin vastaisella sodalla, joka on oikeuttanut sen lisäämään sotilaallista voimaansa ja 

sijoittamaan sotilasjoukkojaan strategisesti tärkeille alueille. Samalla terrorismin vastainen sota on 

ehkä peittänyt muiden sille tärkeiden tavoitteiden ajamisen, kuten maan energiaturvallisuuden 

parantamisen. Muun muassa Lutz Kleveman sanoo, että on naiivia kuvitella, ettei terrorismin 

vastaisella sodalla ja Yhdysvaltojen energiaintresseillä olisi tekemistä keskenään161. Terrorismin 

vastaisen koalition rakentamisella Yhdysvallat on saattanut onnistua syventämään myös muuta 

yhteistyötä energiapolitiikka mukaan lukien. Keski-Aasian ja Kaukasuksen valtiot ovat lisäksi 

potentiaalisia markkinoita niin amerikkalaisille yhtiöille kuin maan aseteollisuudellekin. 

 

Yhdysvaltojen neoliberaalin talousregiimin puoltaminen Kaspianmeren alueella voidaan nähdä 

paitsi Yhdysvaltoja hyödyttävien pelisääntöjen laajentamisena myös taloudellisen koalition 

rakentamisena, jolloin yhteistyöstä samaa talousideologiaa edustavien kesken tulisi 

todennäköisempää kuin esimerkiksi Kiinan tai Venäjän kanssa. Linkitysstrategiana Yhdysvallat on 

tarjonnut sotilaallista turvallisuutta Kaspianmeren öljyntuottajamaille saadakseen näin etuoikeuksia 

öljy-yhtiöilleen. Yhdysvaltojen turvatakuiden ja taloudellisten kytkösten avulla alueen valtiot 

pystyvät vähentämään riippuvuuttaan niiden pelkäämästä Venäjästä. Yhdysvallat on retoriikassaan 

lisäksi linkittänyt sen kanssa tapahtuvan yhteistyön auttavan alueen valtioita läntisen edistyksen 

saavuttamisessa. Esimerkiksi Venäjästä riippumattomien länteen kulkevien öljyputkien 

rakentamista Yhdysvallat on perustellut sanoen rakentamista seuraavan joukon muitakin 

infrastruktuuriprojekteja, joiden avulla Kaukasus saadaan integroitua muuhun maailmaan, jolloin 

kaikki hyötyvät. 

 

                                                
159 Keohane & Nye (2001), Power and Interdependence. s. 228–229, 257–258. 
160 Keohane & Nye (2001), Power and Interdependence. s. 26–32. 
161 Kleveman (2003), The New Great Game. Blood and Oil in Central Asia. s. 8. 
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Kiina puolestaan ei ole onnistunut kontrolloimaan kansainvälistä agendaa yhtä perinpohjaisesti kuin 

Yhdysvallat ja liekö se yrittänytkään vastaavaa. Koalition rakentaminen Keski-Aasiassa on sen 

sijaan helposti nähtävillä alueellisen SCO-yhteistyöorganisaation muodossa sekä pyrkimykset 

syventää energiayhteistyötä muiden yhteistyömuotojen avulla. Yhdysvaltojen tapaan Kiinakin 

edistää öljyintressiensä toteutumista niin sotilaallisen kuin taloudellisen yhteistyön kautta. Kiinalla 

ei ole pysyvää sotilaallista läsnäoloa öljyntuottajamaissa Yhdysvaltojen tapaan, mutta Kiinankin 

tapauksessa sotilaallinen avunanto ja aseiden myynti ovat merkittäviä välineitä. Tarvitsemansa 

öljyn rahoittaminen sotilasteknologian avulla paitsi tekee öljyntuonnista halvempaa myös syventää 

Kiinan ja öljyntuottajamaan välistä yhteistyötä ja keskinäistä riippuvuutta. Ennen kuin alan eritellä 

tarkemmin Yhdysvaltojen ja Kiinan Kaspianmeren öljykilpailussa käyttämiä keinoja, katson 

lähemmin Keohanen ja Nyen manipulointikeinojen suhdetta realismin kansallisen voiman osa-

alueisiin. 

 

Vaikka Keohanen ja Nyen esittämät manipulointikeinot ovatkin löydettävissä niin Yhdysvaltojen 

kuin myös Kiinan politiikoissa, on liian aikaista hylätä poliittisen realismin korostamat voiman osa-

alueet. Keohanen ja Nyen ongelmana on se, että he eivät puutu tarpeeksi siihen, mistä valtiot saavat 

tarvitsemansa välineet manipulointikeinojen käyttämiseksi. Mielestäni taustalla vaikuttavat 

nimenomaan Morgenthaun korostamat voimakapasiteetin osatekijät, eli etupäässä sotilaallinen ja 

taloudellinen voima. Gregory Treverton ja Seth Jones näkevät valtioiden voiman koostuvan 

kolmesta tasosta, jotka ovat: 1) resurssit, 2) resurssien hyödyntämiskyky, 3) olosuhteisiin ja 

lopputuloksiin vaikuttaminen. Morgenthaun tavoin Treverton ja Jones sanovat, että valtiot pyrkivät 

keräämään itselleen optimaalisen määrän puuttuvia resursseja, eli kapasiteetin osatekijöitä. 

Resurssit eivät kuitenkaan ole itseisarvo, sillä niistä ei ole hyötyä, jos niitä ei osata muuntaa 

tarvittaviksi hyödykkeiksi. Resursseja ei ole hyvä olla liikaa, jos kansallinen hyödyntämiskyky on 

vaarassa tukehtua. Näin voisi käydä esimerkiksi liian suuren väestömäärän kanssa, kun kaikille ei 

riitä tarpeeksi ruokaa tai koulutus- ja työmahdollisuuksia (niukkenevan öljyresurssin kanssa ei ole 

pelkoa järjestelmän ruuhkauttamisesta). Strangen tavoin Treverton ja Jones uskovat kolmannen 

luokan eli rakenteellisen vallan olevan valtioiden kannalta tärkein vallankäytön muoto. Kuitenkin 

ilman resursseja valtiolla ei voi olla myöskään rakenteellista valtaa.162 Vaikka valtioiden 

vallankäyttö ei siis tapahtuisikaan niin suoraan kuin poliittinen realismi olettaa, vaan ensisijaisesti 

Strangen rakenteellisen vallan tai Keohanen ja Nyen manipulointikeinojen kautta, kapasiteetin 

                                                
162 Treverton & Jones (2005), Measuring National Power. [www-dokumentti]. 
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osatekijöitä tarvitaan joka tapauksessa taustalla. Siksi sotilaallinen ja taloudellinen voima ovat 

edelleen tärkeässä osassa valtioiden keinovalikoimassa. 

 

 

6.3. Yhdysvaltojen sotilaalliset keinot 
Lähi-idässä Yhdysvalloilla on hyvin vahva poliittinen ja sotilaallinen läsnäolo perustuen 

vuosikymmeniä kestäneelle öljy- ja turvallisuuspolitiikalle. Kaspianmerellä se on pystynyt 

aloittamaan vastaavan vasta kylmän sodan loputtua, eli ajan kannalta tarkasteltuna se on Kiinan 

kanssa lähes samalla viivalla. Vaikka Yhdysvallat halusikin heti kylmän sodan päättymisen jälkeen 

vahvistaa omaa asemaansa entisissä neuvostotasavalloissa, sen suora ulkomaanapu oli varsin pientä 

esimerkiksi Lähi-itään verrattuna. Turvallisuuskysymyksissä Yhdysvaltojen Keski-Aasian ja 

Kaukasuksen politiikan pääpaino liikkui Neuvostoliiton aikaisten ydinaseiden tuhoamisessa. Alueen 

öljyn- ja kaasuntuotannon kasvaessa myös Yhdysvaltojen mielenkiinto alkoi nousta, mikä on 

näkynyt alueen öljyntuottajille annettujen sotilaallisten avustusten määrän kasvuna. Yhdysvallat 

halusi integroida energiavaroiltaan ja kulkuyhteyksiltään tärkeät maat tiukemmin omaan 

vaikutuspiiriinsä, mikä tapahtui sekä kahdenvälisten neuvottelujen että kansainvälisten 

instituutioiden, kuten IMF:n, Maailmanpankin ja Naton kautta. Koska Yhdysvallat ei kuitenkaan 

halunnut vaarantaa paranevaa suhdettaan Venäjän kanssa, se toimi suhteellisen varovaisesti ja ei 

yrittänyt sijoittaa omia joukkojaan alueelle Naton sotaharjoituksia lukuun ottamatta. Yhdysvallat 

siis katsoi, ettei sen intressien toteuttaminen vaadi amerikkalaisjoukkojen läsnäoloa, vaan se pystyy 

liittolaisten kouluttamisen avulla huolehtimaan riittävän vakauden saamisesta. BTC-putken 

valmistelun aloittaminen vaati Yhdysvaltoja kuitenkin ottamaan aktiivisemman roolin öljyputken 

kauttakulkureitin turvaamiseksi. 

 

11.9.2001 terrori-iskut antoivat Yhdysvalloille oivan tekosyyn sijoittaa joukkoja ympäri maailmaa 

ja tiukentaa sotilaallista otetta sille strategisesti tärkeillä alueilla mukaan lukien Kaspianmerellä. 

Kun Venäjä ja Kiina ovat perustelleet valtapyrkimyksiään Keski-Aasiassa ja Kaukasuksella vedoten 

historiallisiin geopoliittisiin tosiasioihin, Yhdysvallat on sitä vastoin joutunut keksimään uudemman 

verukkeen läsnäolonsa syyksi ja tähän tarkoitukseen terrorismin vastainen taistelu on kuin luotu. En 

halua väittää, että terrorismin vastaisessa sodassa olisi kyse pelkästään tekosyystä kontrolloida 

maailmaa tiukemmin, mutta joka tapauksessa sen nimissä Yhdysvallat pystyi sopimaan Venäjän 

kanssa taistelun ulottamisesta myös Keski-Aasiaan ja Kaukasukselle, mikä mahdollisti 
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Yhdysvaltojen sotilaallisen läsnäolon perustamisen alueelle.163 Poliittisen realismin näkökulmasta 

tarkasteltuna Yhdysvaltojen voidaan sanoa legitimoivan omaa turvallisuuspolitiikkaansa terrorismin 

vastaisella sodalla. Taistelu voidaan nähdä paitsi oman turvallisuustilanteen parantamisyrityksenä, 

myös puuttuvien kapasiteettien hankkimisen legitimointina. Esimerkiksi Jyrki Käkönen tulkitsee 

Yhdysvaltojen puuttuvien kapasiteettien paikkaamisen selittävän maan turvallisuuspolitiikkaa ja 

joukkojen sijoittamista sille strategisesti tärkeille alueille: ”Yhdysvaltain sotilaallinen voima on 

riippuvainen sen alueen ulkopuolisista luonnonvaroista, kuten esimerkiksi monista strategisista 

raaka-aineista. Jo tämä tekijä on siirtänyt Yhdysvaltain turvallisuusintressit kauaksi sen rajojen 

ulkopuolelle ja nostanut esiin vaateen Yhdysvaltain globaalille sotilaalliselle ulottuvuudelle.”164 

 

Michael Klare muistuttaa, ettei sotilaallisen voiman käyttö öljyintressien edistämiseksi ole 

mitenkään uutta Yhdysvaltojen politiikassa. Se on noudattanut tätä linjaa toisesta maailmansodasta 

lähtien ja etenkin vuodesta 1980, jolloin Jimmy Carter esitteli politiikkansa sotilaallisen voiman 

käytöstä Lähi-idässä, jos maan kansalliset intressit olisivat muuten vaarassa (Carter Doctrine). 

Ronald Reagan laajensi Carterin doktriinia antamaan valtuudet puuttua Yhdysvalloille tärkeiden 

Lähi-idän maiden sisäpolitiikkaankin niiden vakauden varmistamiseksi. Vuonna 2002 George W. 

Bush otti Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan mukaan käsitteen ennaltaehkäisevä isku, 

joka oikeuttaa Yhdysvallat puuttumaan jo ennalta uhkina pitämiensä terroristeja tukevien ja/tai 

joukkotuhoaseita havittelevien rosvovaltioiden asioihin. Klare on vakuuttunut, että Yhdysvaltojen 

aggressiivisemmaksi muuttuneen ulkopolitiikan ensisijainen tarkoitus on varmistaa kansakunnalle 

riittävästi sen tarvitsemia resursseja, mikä tulee näkymään Yhdysvaltojen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassa sitä selvemmin mitä pidemmälle 2000-luku etenee.165 

 

Myös Gordon Laxer näkee selvän muutoksen tapahtuneen Yhdysvaltojen lähestymistavassa George 

W. Bushin hallintokaudella. Bill Clintonin hallinto painotti Wall Streetin toiveiden mukaista 

neoliberaalin talouspolitiikan avulla tapahtuvaa Yhdysvaltojen johtoaseman pönkittämistä (Laxer 

kutsuu globalismiksi, globalism), jota myös Bushin hallinto on jatkanut. Erona Bushin 

republikaaninen hallitus on halunnut lisätä sille strategisesti tärkeiden alueiden ja resurssien 

kontrolloimista, mikä on näkynyt sotilasmenojen selvänä kasvuna. Koska poliittinen tilanne 

monissa öljyntuottajamaissa on vähintäänkin epävakaa, lisääntyvät öljykuljetukset niistä 

Yhdysvaltoihin on ollut vaikea järjestää ilman maan asevoimien apua. Tämä näkyy myös aiempaa 

                                                
163 Berman (2004), The New Battleground: Central Asia and the Caucasus. s. 59–60. 
164 Käkönen (2001), Globalisaatio, Poliittinen realismi, Imperialismi? [www-dokumentti]. 
165 Klare (2004), Bush-Cheney Energy Strategy: Procuring the Rest of the World’s Oil. [www-dokumentti]. 
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suurempana huolena resurssien kuljetukseen sopivien vesireittien turvaamisesta, minkä takia 

suurvallat (myös Kiina) ovat kilpaa vahvistaneet merivoimiaan.166 Sotilaallinen voima ei ole 

sittenkään menettänyt merkitystään suurvaltojen keinovalikoimassa ja nyt alan käydä tarkemmin 

läpi Yhdysvaltojen sotilaallisten keinojen käyttöä Kaspianmeren alueella. 

 

6.3.1. Azerbaitsan ja Georgia 

Alueen öljyntuottajamaista Azerbaitsan on ollut paljon Kazakstania halukkaampi tiiviiseen 

yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Plamen Tonchev näkee Yhdysvaltojen ja Azerbaitsanin välisen 

suhteen olevan klassinen esimerkki turvallisuuden ja energian vaihtokaupasta. Yhdysvaltojen 

tavoitteena on ennen kaikkea saada mahdollisimman suuri osa Azerbaitsanin ja muun 

Kaspianmeren öljystä virtaamaan länteen BTC-öljyputkea pitkin sekä varmistaa vakaus alueella 

investointien ja öljyteollisuuden toiminnan mahdollistamiseksi. Azerbaitsan puolestaan on halunnut 

irrottautua Venäjän otteesta ja siihen se on tarvinnut Yhdysvaltojen turvatakuita.167 Poliittisen 

realismin voimatasapainoteorian mukaisesti anarkistisessa järjestelmässä valtiot joutuvat usein 

tilanteisiin, joissa niitä uhkaavat toiset valtiot tai valtioryhmät. Jonkun voimakkaan valtion uhatessa 

valtio haluaa turvata itsensä liittoutumalla toisten valtioiden kanssa.168 Tämä tiivistää hyvin 

Azerbaitsanin halun liittoutua Yhdysvaltojen kanssa. Turvallisuuden lisäksi yhteistyösuhde voi olla 

hedelmällinen myös muilla osa-alueilla, kuten talouden kannalta. Yhdysvaltojen tuen saamiseksi 

Azerbaitsanin pitää olla valmis auttamaan sitä sen intressien toteuttamisessa, jolloin kyseeseen tulee 

lähinnä maan energiavarojen hyödyntäminen sekä Venäjän ja Iranin vaikutusvallan torjuminen. 

Vuonna 1993 valtaan noussut presidentti Haidar Alijev ajoi kuolemaansa asti (2003) nimenomaan 

öljyn ja turvallisuuden vaihtokaupalle perustuvaa yhteistyötä. Azerbaitsanin näkökulmasta BTC-

öljyputken rakentamispäätös oli lottovoitto, sillä Yhdysvalloilla ei ole enää varaa jättää sitä oman 

onnensa nojaan Venäjän vaikutusvallan alle. BTC-putken voidaankin sanoa lähentäneen entisestään 

Yhdysvaltojen ja Azerbaitsanin välejä. 

 

Yhdysvaltojen avunanto kelpaa Azerbaitsanille myös toisesta syystä: se tuo turvaa taistelussa 

arkkivihollista Armeniaa vastaan, jota puolestaan Venäjä tukee. Venäjän ja Armenian uhkan takia 

Azerbaitsan kääntyi 1990-luvun alkupuolella ensiksi Turkin puoleen, mutta on sen jälkeen halunnut 

saada vahvimman mahdollisen valtion puolelleen. Öljyn ja BTC-putken avulla tämä onkin 

onnistunut. Yhdysvaltojen valtion tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää myös Azerbaitsanin 

                                                
166 Laxer (2005), Popular National Sovereignty and the U.S. Empire. s. 336. 
167 Tonchev (1997), Energy Politics and Security In the Black Sea-Caspian Region. s. 51. 
168 Spegele (1996), Political Realism in International Theory. s. 85–88. 
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öljyteollisuudelle, koska sen avulla Azerbaitsan on pystynyt torjumaan Iranin ja Turkmenistanin 

maan vesialueiden öljykenttiä koskevat vaatimukset. Lisäksi Yhdysvaltojen turvatakuut ja 

mielenkiinto ovat helpottaneet ulkomaisten investointien mukaan saamista, mikä on tuonut 

Azerbaitsanille mukavia lisätienestejä. Öljytuloistaan Azerbaitsan on ottanut osan amerikkalaisen 

aseteknologian muodossa, mikä tietenkin vain lisää maiden välistä keskinäisriippuvuutta, koska on 

luonnollista, että amerikkalaisen aseteknologian ylläpitämisessä ja uusimisessa tarvitaan 

nimenomaan amerikkalaisten osaamista.169 

 

Azerbaitsanin tapaan BTC-öljyputki on tarkoittanut myös Georgialla parempaa mahdollisuutta 

irtautua Venäjän vaikutuspiiristä. Georgian suhde Venäjään on perinteisesti ollut varsin kylmä. 

Tästä on myös tuoreita esimerkkejä Venäjän tukiessa Georgian pohjoisimpien maakuntien 

irtautumispyrkimyksiä sekä pitäessä yhä joukkojaan Georgian maaperällä (sotilastukikohdat 

Akhalkalakissa ja Batumissa) jälkimmäisen vastalauseista huolimatta. Lisäksi Tšetšenian tilanne 

aiheuttaa jatkuvaa kiistaa näiden maiden välillä Venäjän syyttäessä Georgiaa Tšetšenian terroristien 

suojelemisesta. Ilman öljyputkea energiavaroiltaan köyhän Georgian voisi olla vaikea herättää 

Yhdysvaltojen tai kenenkään muunkaan mielenkiintoa turvallisuuden takaamiseksi Venäjää 

vastaan. Yhdysvaltojen tuoma sotilaallinen turva tarkoittaa myös ulkomaisten investointien 

kasvattamisen mahdollisuutta muilla teollisuudenaloilla vakauden ja investointi-ilmapiirin 

parantuessa. Lisäksi BTC-putki tuo varsin köyhälle Georgialle tärkeitä lisätuloja tullien ja 

öljynkuljetusmaksujen muodossa.170 

 

Georgia on hakeutunut vielä Azerbaitsaniakin aktiivisemmin sotilaalliseen yhteistyöhön 

Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on vuodesta 2002 lähtien valmentanut ja avustanut Georgian 

joukkoja suojaamaan BTC-putkea mahdollisia terrori-iskuja vastaan (Georgia Train and Equip 

Program). Alueen valtioista nimenomaan Georgia on lähentynyt eniten myös Naton suhteen. 

Kaukasukselta ja Keski-Aasiasta Naton PFP-rauhankumppanuusohjelmaan (Partnership for Peace) 

kuuluvat Azerbaitsan, Armenia, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja 

Uzbekistan. Kaikki muut paitsi Tadžikistan (2002) ovat olleet Suomen ja Ruotsin tapaan jäseniä 

vuodesta 1994 lähtien. Toisin kuin esimerkiksi Suomen ja Ruotsin kumppanuus, Nato keskittää 

enemmän voimavarojaan Kaukasuksen ja Keski-Aasian jäsenien kanssa tehtävään 

turvallisuusyhteistyöhön. Georgia allekirjoitti Naton kanssa vuonna 2004 PFP-ohjelmaa tiiviimmän 

IPAP-yhteistyösopimuksen (Individual Partnership Action Plans). Georgian lisäksi myös 

                                                
169 Singh (2005), Baku-Ceyhan Pipeline: Another West-East Fault Line. [www-dokumentti]. 
170 Kleveman (2003), The New Great Game. Blood and Oil in Central Asia. s. 31–35. 
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Azerbaitsan ja Uzbekistan käyvät Naton kanssa neuvotteluja yhteistyön syventämisestä ja IPAP-

sopimuksen solmimisesta.171 

 

Lisäksi Georgia, Azerbaitsan ja Uzbekistan ovat yhdessä Ukrainan ja Moldovan kanssa 

muodostaneet Naton kanssa yhteistyötä tekevän alueellisen organisaation Organization for 

Democracy and Economic Development (GUUAM), jonka tarkoituksena on tarjota vaihtoehto 

Venäjän vaikutusvallan alle joutumiseksi. Kaikki GUUAM:n jäsenmaat ovat joko kieltäytyneet 

liittymästä Ivyyn tai erosivat siitä, mikä on selvä merkki luoda kilpaileva turvallisuusliittouma 

Venäjän dominoiman Ivyn vastapainoksi. Etenkin Ukraina ja Georgia ovat ilmaisseet 

halukkuutensa syventää GUUAM:n sisäistä sotilaallista ulottuvuutta ja Nato on sanonut olevansa 

valmis tukemaan niitä.172 Ensimmäiset Keski-Aasian sotaharjoituksensa Nato piti Kazakstanissa 

vuonna 1997, johon osallistuivat myös Azerbaitsan, Georgia, Kirgisia ja Uzbekistan. Tämä oli 

samalla ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat tunkeutui sotilaallisesti entisten neuvostotasavaltojen 

maaperälle. Nato on jatkanut avunantoaan ja sotaharjoitusten pitämistä ympäri Kaukasusta ja Keski-

Aasiaa ilmeisenä tavoitteenaan integroida alueen valtiot omaan turvallisuusyhteisöön ja estää niiden 

joutuminen Venäjän, Kiinan tai jonkun muslimimaan syliin.173 

 

6.3.2. Kazakstan 

Azerbaitsanin, Georgian ja Turkin jo ollessa Yhdysvaltojen liittolaismaita sen tavoitteena on ollut 

perustaa pysyviä sotilastukikohtia myös Kaspianmeren itäpuolelle ja näin vahvistaa omaa ja 

heikentää muiden suurvaltojen asemaa alueella. Ainakin toistaiseksi Yhdysvaltojen sotilaallinen 

yhteistyösuhde Azerbaitsanin kanssa on ollut paljon tiiviimpi kuin Kazakstanin kanssa. Kazakstan 

on toki ollut halukas vastaanottamaan Yhdysvaltojen tarjoamaa sotilaallista apua 

modernisoidakseen omat puolustusvoimansa ja se suostui jopa lähettämään 27-henkisen 

sotilasjoukon Irakiin Yhdysvaltojen johtaman koalition tueksi. Varsinaisia sotilastukikohtia 

Kazakstan ei ole yhdellekään ulkomaalle antanut, mutta terrorismin vastaisten operaatioiden takia 

Yhdysvallat on saanut Kazakstanilta luvan käyttää kolmea sotilaslentokenttää laskeutumiseen, jos 

tilanne sitä vaatii. Lisäksi Yhdysvallat on kesästä 2003 lähtien rahoittanut Kazakstanin 

sotilastukikohdan perustamista Kaspianmeren satamakaupunki Atyrauhiin ja auttanut 

kazakstanilaisupseerien kouluttamisessa. Atyrau on tärkeä keskus myös Kazakstanin öljykaupan 

                                                
171 NATO (2005), Security through Partnership. 
172 Cornell & Ismailzade (2005), The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for Azerbaijan. s. 76–77. 
173 Berman (2004), The New Battleground: Central Asia and the Caucasus. s. 61–62. 



 92

kannalta Kashaganin ja Tengizin öljykenttien sijaitessa lähellä.174 Vaikka Kazakstan ei olekaan 

antanut Yhdysvalloille sotilaallista jalansijaa maaperällään, selvää on, että Yhdysvallat pystyy 

sotilasavustuksillaan kontrolloimaan ainakin jonkin verran Atyraun lähiympäristössä pyörivää 

öljyntuotantoa. 

 

Terrorismin vastaisen sodan käynnistyminen näkyi selvänä piikkinä Yhdysvaltojen antamien 

avustusten määrässä Keski-Aasian tasavaltoihin. Kazakstanin kieltäytymisestä huolimatta 

Yhdysvallat onnistui uusien liittolaistensa avulla saamaan sotilaallisen jalansijan Keski-Aasiasta. 

Joulukuussa 2001 Yhdysvallat perusti tuhansien amerikkalaissotilaiden lentotukikohdat Kirgisian 

Manasiin ja Uzbekistanin Karshi-Khanabadiin. Manas on Kazakstanin rajan tuntumassa, eikä kovin 

kaukana Kiinastakaan. Karshi-Khanabad on puolestaan lähellä Afganistanin rajaa ja samalla vain 

päivämatkan päässä Kaspianmereltä. Ennen terrorismin vastaisen sodan alkamista 1995–2001 

Kazakstan oli ollut koko ajan suurin avunsaaja, mutta vuonna 2002 Uzbekistanin saama apu 

($161,8 miljoonaa) oli kaksinkertainen verrattuna Kazakstanin vastaavaan ($81,6 miljoonaa). 

Kazakstanin saama apu nousi vielä seuraavana vuonna $100,4 miljoonaan, vuosina 2004 ja 2005 

luku tipahti vain reiluun $40 miljoonaan, eli jopa alemmaksi kuin 1990-luvun lopulla. Suurin syy 

avustusten laskemiseen oli se että, Kazakstan kieltäytyi Yhdysvaltojen pyynnöistä 

sotilastukikohdan perustamiseksi maaperälleen, eikä ollut valmis liittoutumaan sen kanssa tiiviisti. 

2006–2007 myös Uzbekistanin saamat avustukset ovat huomattavasti pienentyneet Karshi-

Khanabadin tukikohdan lopettamisen vuoksi.175 

 

Kaikesta Yhdysvaltojen avunannosta ja maiden välisestä yhteistyöstä huolimatta Kazakstan on siis 

halunnut välttää liian tiivistä sotilaallista liittoutumista minkään ilmansuunnan kanssa, koska ei ole 

halunnut suututtaa sille elintärkeitä naapurimaita, eli Venäjää ja Kiinaa. Venäjä on Kazakstanin 

suurin kauppakumppani Kiinan tullessa heti seuraavana. Venäjä pitää edelleen Keski-Aasiaa 

enemmän tai vähemmän omana takapihanaan ja on ollut halukas kontrolloimaan sotilaallisesti myös 

Kaspianmerta, mikä ei tietenkään sovi yhteen Yhdysvaltojen tavoitteiden kanssa. Myöskään Kiina 

ei katso hyvällä Yhdysvaltojen liian suurta roolia sen länsinaapurimaissa, vaan haluaisi itse saada 

mahdollisimman suuren jalansijan alueella. Välttääkseen itsensä kannalta vaikeaa tilannetta 

Kazakstan on halunnut säilyttää hyvät välit kaikkiin alueella toimiviin suurvaltoihin. Siksi se on 

harjoittanut sotilaallista yhteistyötä myös Venäjän ja Kiinan kanssa ja on aktiivinen jäsen sekä 

Kiinan ideoimassa SCO:ssa että Venäjän johtamassa Ivyssä. 

                                                
174 Library of Congress (2006), Country Profile: Kazakhstan. 
175 Congressional Research Service (2006), Central Asia: Regional Developments and Implications for U.S. Interests. 
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6.3.3. Kaspianmeren öljyteollisuuden turvallisuuden varmistaminen 

Etenkin 1990-luvulla, mutta osin vielä 2000-luvulla Kaspianmeren statuksesta on käyty 

ympärysvaltojen kesken kovaa valtataistelua, johon myös Yhdysvallat on osallistunut. Venäjä 

halusi pitkään nimittää Kaspianmerta sisämaajärveksi, eikä sisämerialueeksi, mikä olisi merkinnyt 

sitä, että päätöksentekoon järven öljyvarojen käytöstä olisi tarvittu kaikkien ympärysvaltojen 

suostumus. Kansainvälinen merilaki sen sijaan jakaisi meren kansallisiin osiin ja jokainen 

ympärysvaltio pitäisi huolta omasta sektoristaan. Tämä vaihtoehto ei vielä 2000-luvun alussa 

kelvannut Venäjälle, joka oli huolissaan kilpailun lisääntymisestä alueen öljyteollisuudessa ja oman 

vaikutusvaltansa heikentymisestä Kaspianmerta koskevassa päätöksenteossa.176 Niin kuin BTC-

öljyputken vastustamisessa Venäjä löysi samoin ajattelevan kumppanin nimenomaan Iranista, joka 

ei myöskään hyväksynyt meristatusta. Iran haluaa pitää edelleen kiinni sen Neuvostoliiton kanssa 

tekemistä rajanvedoista sekä Kaspianmeren järvistatuksesta ja jakaa Kaspianmeren viiteen yhtä 

suureen palaseen ympärysvaltojen lukumäärän mukaan. Tänäkään päivänä Iran ei aio hyväksyä 

meristatusta, jonka mukaan kunkin ympärysvallan vesiala vastaisi niiden rannikkoviivan pituutta. 

Tämän ehdotuksen mukaan Kazakstan saisi vesialasta 29 %, Turkmenistan 20 %, Azerbaitsan 19 %, 

Venäjä 19 % ja Iran 13 %. Öljyvaroiltaan rikkaimmat vesialueet osuvat Kazakstanille ja 

Azerbaitsanille ja siksi ei olekaan ihme, että yhdessä Yhdysvaltojen kanssa nämä valtiot ovat 

ajaneet Kaspianmerelle nimenomaan meristatusta.177 

 

Yhdysvalloilla on ollut iso rooli Kaspianmeren statuksesta käydyssä kädenväännössä. Se on käynyt 

kahdenkeskisiä ja monenvälisiä neuvotteluja Irania lukuun ottamatta kaikkien osapuolten kanssa, 

jotta meristatus saataisiin hyväksyttyä ja täysimittainen öljyntuotanto pääsisi kunnolla vauhtiin. 

Epävarmuus Kaspianmeren statuksesta ja vesirajojen paikkansa pitävyydestä ei edesauta 

öljyvarojen nopeaa hyödyntämistä ja mahdollisesti jättää osan tarvittavista lisäinvestoinneista 

tekemättä. Yhdysvallat onnistui taivuttelemaan Venäjän hyväksymään merimääritelmän sekä 

vesirajat Kazakstanin ja Azerbaitsanin kanssa. Venäjän hyväksymispäätökseen on ollut 

myötävaikuttamassa myös uusien öljyvarojen löytyminen sen omalta vesialueelta. Venäjän, 

Kazakstanin ja Azerbaitsanin yhteisymmärryksestä huolimatta Iran ja Turkmenistan eivät ole 

vieläkään hyväksyneet Kaspianmeren rajanvetoja, jotka antavat niille paljon muita ympärysvaltoja 

pienemmät öljyvarat. Kiistaa on etenkin Iranin ja Azerbaitsanin sekä Turkmenistanin ja 

Azerbaitsanin välisistä vesirajoista Iranin ja Turkmenistanin vaatiessa osia Azerbaitsanin 

                                                
176 Arvanitopoulos (1998), The Geopolitics of Oil in Central Asia. [www-dokumentti]. 
177 Tonchev (1997), Energy Politics and Security In the Black Sea-Caspian Region. s. 41. 
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merialueiden öljykentistä. Yksi kiistan kohteista on suuri Chiragin öljykenttä, jota BP operoi. 

Epäselvä tilanne on johtanut välillä jopa Iranin ja Azerbaitsanin merivoimien välisiin uhitteluihin. 

Jatkuva kiistely öljykenttien kansallisuuksista ei ole tietenkään otollinen täysimittaiseen 

öljyntuotantoon ja aiheuttaa suurta epävarmuutta myös öljy-yhtiöiden parissa, minkä takia 

Yhdysvallat on nähnyt paljon vaivaa tilanteen vakauttamiseksi.178 

 

Koska diplomaattinen painostus ei ole tuonut toivottua tulosta, Yhdysvallat on katsonut sotilaallisen 

yhteistyön laajentamisen alueen liittolaistensa kanssa olevan välttämätöntä. Pääpaino on keskittynyt 

sille ystävällisten maiden merivoimien vahvistamiseen, jonka kautta Yhdysvallat on tavoitellut sekä 

Iranin uhkan että Venäjän vaikutusvallan pienenemistä Kaspianmerellä. Turvallisuustilanteen 

parantamiseksi Yhdysvaltain puolustusministeriö on ideoinut ja sponsoroinut Azerbaitsanin ja 

Kazakstanin yhteisen Kaspianmeren rannikko- ja merivartioston (Caspian Guard) perustamisen. 

Syksyllä 2003 toimintansa aloittanut Caspian Guard toimii Yhdysvaltojen Euroopan 

komentokeskuksen (United States European Command, EUCOM) alaisuudessa ja saa siten suoraa 

sotilaallista apua Yhdysvalloilta. Asehankintojen lisäksi Caspian Guardin 120 000 henkistä 

armeijaa kouluttavat suurimmaksi osaksi amerikkalaisupseerit. Azerbaitsanilaisten ja 

kazakstanilaisten joukkojen lisäksi Caspian Guardissa on myös kahden muun Yhdysvaltojen 

liittolaismaan, eli Georgian ja Turkin sotilaita. Virallisesti Caspian Guardin tarkoituksena on torjua 

terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta huumekaupasta ihmissalakuljetukseen kontrolloimalla 

sekä valtioiden välisiä meri- että ilmarajoja. Epäilemättä taustalla on myös Yhdysvaltojen halu 

turvata alueen öljyntuotantoa sekä vähentää Venäjän ja Iranin voimaa Kaspianmerellä.179 

 

Ainakin tähän mennessä Caspian Guard on ollut enempi Azerbaitsan vetoinen, joka on ollut paljon 

Kazakstania halukkaampi liittoutumaan sotilaallisesti Yhdysvaltojen kanssa. Siksi ainakin 

toistaiseksi Caspian Guardin merivoimien kehittämisen pääpaino on ollut nimenomaan 

Azerbaitsanin merivoimien vahvistamisessa. Yhdysvallat on käynyt Azerbaitsanin kanssa yhteisiä 

sotaharjoituksia Kaspianmerellä tavoitteena parantaa Azerbaitsanin valmiuksia puolustaa 

merialueensa öljylähteitä. Lisäksi Yhdysvalloilla on Azerbaitsanissa kaksi tutka-asemaa, joiden 

kantama ulottuu 400–450 km Iranin puolelle. Azerbaitsanista Yhdysvallat pystyy tarkkailemaan 

Iranin lisäksi hieman myös Venäjää ja näiden maiden välistä liikennettä ja asekauppaa. 

Keskusteluja on käyty lisäksi pitempikestoisesta amerikkalaisjoukkojen sijoittamisesta 

Azerbaitsaniin. Sotilaallisen yhteistyön syventäminen myös Kazakstanin kanssa on kuitenkin 

                                                
178 Cornell & Tsereteli & Socor (2005), Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. s. 19–20. 
179 GlobalSecurity.org (2005), Caspian Guard. [www-dokumentti]. 
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edelleen Yhdysvaltojen tärkeysjärjestyksessä korkealla. Ilmeisenä tavoitteena on ulottaa Caspian 

Guardin toimikenttä käsittämään entistä enemmän myös Kazakstanin rannikkoa, jolloin 

Yhdysvalloilla olisi sotilaallinen pääsy sekä Kaspianmeren länsi- että itärannikolle. Näin se pystyisi 

suojaamaan kaikista tehokkaimmin Azerbaitsanille ja Kazakstanille kuuluvia Kaspianmeren 

öljykenttiä ja niissä toimivia öljy-yhtiöitä.180 

 

Venäjä ja Iran eivät tietenkään ole olleet mielissään Azerbaitsanin asevarustelusta ja Yhdysvaltojen 

puuttumisesta Kaspianmeren asioihin, mutta eivät ole pystyneet tällaista kehitystä estämäänkään. 

Selvää on, ettei Caspian Guardin tehtävänä ole Kaspianmeren ”yleisen hyvän” ajaminen, vaikka 

Yhdysvallat näin haluaakin antaa ymmärtää. Tätä näkökulmaa puoltaa ainakin se tosiasia, että 

Yhdysvallat on halunnut jättää Venäjän ja Iranin Caspian Guardin ulkopuolelle, vaikka niistä 

varmasti olisi apua esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden torjumisessa. Tästä voidaan vetää vain 

se johtopäätös, että Yhdysvaltojen tavoitteena on nimenomaan vähentää muiden suurvaltojen 

vaikutusvaltaa alueella sekä samalla pönkittää omaa asemaa ja otetta alueen öljyteollisuudessa. 

Kiina ei ole osallistunut Kaspianmeren asevarusteluun Yhdysvaltojen ja Venäjän lailla, mutta sen 

intressien mukaista ei tietenkään ole, jos Yhdysvallat pystyy kontrolloimaan koko meren 

öljyteollisuutta ja näin varmistamaan öljyn kulkemisen länteen. 

 

 

6.4. Kiinan keinot 
 

6.4.1. Toisten suvereniteetin kunnioittaminen 

Linda Jakobsonin mukaan Kiinan menestyminen kansainvälisessä järjestelmässä perustuu 

ensisijaisesti pehmeisiin keinoihin, jotka poikkeavat huomattavasti Yhdysvaltojen käyttämistä 

sotilaalliseen ja taloudelliseen voimaan perustuvista pakotuskeinoista. Kiinakin rakentaa tietysti 

koko ajan sotilaallista mahtiaan, mutta ei voi haastaa vielä pitkään aikaan Yhdysvaltojen 

hegemonista asemaa sotilaallisen voiman saralla. Sen sijaan Kiina käyttää tehokkaasti hyväkseen 

toisten suvereniteetin kunnioittamista ja taloudellisia yllykkeitä, kuten maan nopeaa talouskasvua ja 

edullisia vientituotteita, joiden avulla se pystyy houkuttelemaan toiset valtiot yhteistyöhön.181 Kuten 

aiemmin on tullut esille, energiaintressien edistäminen muiden yhteistyömuotojen avulla on tuttua 

myös Yhdysvaltojen keinovalikoimasta, mutta Kiina on nimenomaan valtion toimesta käyttänyt 

Yhdysvaltoja aktiivisemmin taloudellisia yllykkeitä öljyosuuksien saamiseksi. Kiina ei myöskään 
                                                
180 Main (2005), The Bear, The Peacock, The Eagle, The Sturgeon and the Black, Black Oil. s. 14–16, 19. 
181 Jakobson (2005), Kiina haastaa hegemonian pehmeillä keinoilla. s. 15–16. 
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yritä puuttua liiaksi muiden valtioiden sisäisiin asioihin, vaan korostaa kunnioittavansa niiden 

suvereniteettia. Toki Yhdysvallatkin on antanut tärkeimmille liittolaisilleen suhteellisen vapaat 

kädet niiden sisäpolitiikassa, mutta erimielisyyksien ilmaantuessa se on kuitenkin alkanut kritisoida 

niitä julkisesti huomattavasti Kiinaa helpommin. 

 

Tällainen sekä oman että yhteistyökumppanien suvereniteettikäsityksen puolustamiseen perustuva 

lähestymistapa on tuonut Kiinalle laajan ystävämaiden joukon. Erityisesti tämä pätee Yhdysvaltojen 

mustalle listalle syystä tai toisesta joutuneiden valtioiden parissa. Esimerkiksi Kiinan tärkeät 

öljykumppanit Iran ja Sudan, joihin Yhdysvallat suhtautuu vihamielisesti, saavat Kiinalta poliittista 

tukea niiden suvereniteetin puolustamisessa, mikä näkyy esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston 

äänestyksissä. Kiina on estänyt veto-oikeudellaan tai sillä uhkaamisella Iranin ja Sudanin jyrkimmin 

tuomitsevat päätöslauselmat. Kiina hyötyy Yhdysvaltojen vihamielisyydestä tiettyjä öljyntuottajia 

kohtaan, koska amerikkalaisten öljy-yhtiöiden loistaessa poissaolollaan Kiina ei kohtaa näissä 

maissa yhtä kovaa kilpailua. Iran ja Sudan puolestaan ovat nähneet Kiinan tuen välttämättömänä, 

jotta niiden turvallisuustilanne ei heikkenisi ratkaisevasti Yhdysvaltojen vaatimien sanktioiden 

takia. Kiina on onnistunut lähentymään myös Saudi-Arabian kanssa korostamalla jokaisen valtion 

suvereenia oikeutta päättää itse sisäisistä asioistaan. Perinteisesti Yhdysvallat ei ole 

peräänkuuluttanut kumppaneiltaan demokraattisten uudistusten ja ihmisoikeuksien toteuttamista, jos 

yhteistyö on muuten kukoistanut. Tämä päti myös Saudi-Arabian kanssa aina 11.9.2001 asti, jonka 

jälkeen Yhdysvallat on sisäpoliittisen kritiikin kasvamisen takia ollut pakotettu koventamaan 

suhtautumistaan Saudi-Arabian radikaalin islamin tukemiseen. Saudi-Arabian näkökulmasta 

yhteistyö Kiinan kanssa on helpompaa, koska Kiina ei Yhdysvaltojen tavoin kritisoi sitä mistään, 

vaan jättää maan sisäpolitiikan saudien omiin käsiin.182 Kiinan ja Kazakstanin välien lämpenemistä 

on niin ikään edesauttanut Kiinan tuki Kazakstanin johdolle eräiden länsimaiden (myös 

Yhdysvaltojen) kritisoidessa sitä ajoittain demokraattisten uudistusten puuttumisesta. 

 

6.4.2. Kiinan taloudelliset keinot 

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, yleinen kehityssuuntaus öljyteollisuudessa energiaturvallisuuden 

noustua valtioiden agendan kärkipäähän on ollut valtioiden välisten sopimusten lisääntyminen. 

Lisäksi valtiot kykenevät laajan keinovalikoimansa avulla auttamaan öljy-yhtiöitään kilpailussa 

muiden maiden öljy-yhtiöitä vastaan. Tätä taustaa vasten voidaan ymmärtää 

öljynkuluttajavaltioiden myöntämien öljyinvestointeihin sidottujen kehitysapujen ja luottojen 

                                                
182 Bader & Leverett (2005), Oil, the Middle East and the Middle Kingdom. [www-dokumentti]. 
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lisääntyminen. Kiina on menestyksekkäästi ottanut tämän menettelytavan käyttöönsä. Yhdysvaltain 

hallituksen suuri vaikutus CNOOC:n Unocalin ostotarjouksen torjumisessa on vain vahvistanut 

Kiinan käsitystä siitä, ettei se voi olettaa energiaturvallisuutensa hoituvan luottamalla öljyn 

maailmanmarkkinoihin, jossa Yhdysvallat haluaa minimoida muiden voimakkaiden valtioiden 

vaikutusvallan. Siksi Kiina uskoo, että sille on paljon turvallisempaa tehdä kahdenvälisiä 

kauppasopimuksia öljyntuottajamaiden kanssa kuin ostaa öljyä kansainvälisiltä Yhdysvaltojen 

dominoimilta markkinoilta.183 Saadakseen öljy-yhtiöilleen osuuksia kehittyvistä maista Kiina 

tarjoaa vientiluottoja, investointiluottoja ja ehtoihin sidottua kehitysapua. Esimerkiksi Angolan 

sisällissodan päättyessä vuonna 2002 Kiina tarjosi nopeasti $2 miljardin arvoisen lainan IMF:n 

nenän edestä. IMF:n ja Maailmanpankin lainoista poiketen Kiinan lainoissa ei puututa sen 

kummemmin lainanottajan sisäisiin asioihin, mutta tietysti niiden avulla Kiina odottaa vastapuolen 

suostuvan maiden välisen yhteistyön syventämiseen.184 Myös Azerbaitsan ja erityisesti Kazakstan 

ovat saaneet Kiinalta monenlaisia kehitysapuja ja lainoja sekä nähneet kiinalaisten rahoittavan 

niiden muita teollisuudenaloja vastineena öljyosuuksien saamisesta. 

 

Xinhuan mukaan Kiina alkaa (2007) käyttää hyväkseen sen suuria ulkomaisten valuuttojen 

reservejään (yli $1 biljoonaa) strategisten resurssien, kuten öljyn ja mineraalien hankkimiseksi. 

Valuuttareservit ovat Kiinan keskuspankin hallussa ja periaatteessa ilman sen suostumusta niihin ei 

ole mahdollista kajota. Kiinan valtio on myöntämässä keskuspankille vastineeksi obligaatioita, eli 

Kiina käyttää nyt hyväkseen koko repertuaariaan tavoitteidensa saavuttamiseksi ja puuttuvien 

kapasiteettien paikkaamiseksi.185 Lisäksi Kiinan valtion pankit (China Export Import Bank ja China 

Development Bank) antavat valtion ulko- ja kauppapolitiikkaa noudattaville öljy-yhtiöille lähes 

korotonta lainaa, mikä vahvistaa niiden kilpailuasemaa selvästi suhteessa muiden maiden öljy-

yhtiöihin, jotka joutuvat ottamaan kalliimpaa lainaa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Kiina on 

perustellut tätä välttämättömänä pakkona, koska sen öljy-yhtiöt ovat alkaneet kilpailla globaalisti 

huomattavasti länsimaisia öljy-yhtiöitä myöhemmin ja ovat niitä siksi paljon jäljessä.186 

 

Yksi hyvä esimerkki Kiinan onnistuneesta öljy-yhtiöidensä avokätisestä tukemisesta on CNPC:n 

kanadalaisen PetroKazakhstanin (öljy-yhtiö) hankkiminen. Pitkään näytti nimittäin siltä, että Intian 

valtion omistama ONGC onnistuu ostamaan PetroKazakhstanin, mutta CNPC kaappasi sen viime 

hetkellä (lokakuussa 2005) ONGC:n silmien edestä huomattavasti suuremmalla tarjouksella ($4,18 
                                                
183 NIC (2004), Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. 
184 Huus (2006), In China’s oil quest, no deal is too unsavory. [www-dokumentti]. 
185 Xinhua: Zhu (2006), China’s economy to grow 9,5 % in 2007. 
186 Evans & Downs (2006), Untangling China’s Quest for Oil through State-backed Financial Deals. [www-dokumentti]. 
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miljardia). PetroKazakhstan operoi yhteensä 12 öljykentällä, joista suurin osa on Kumkolin 

öljyesiintymällä. Se omistaa Etelä-Kumkolin öljyesiintymän kokonaisuudessaan ja Pohjois-

Kumkolin yhdessä LUKoilin kanssa (yhteisyritys Turgai Petroleum).187 PetroKazakhstanin 

hallinnoimien reservien suuruus kaupanteon hetkellä oli noin 550 miljoonaa barrelia ja 

öljyntuotanto oli 150 000 barrelia päivässä, joka vastasi 12 % Kazakstanin 

kokonaisöljyntuotannosta. Lisäksi yhtiö omistaa kaikista parhaan Kazakstanin kolmesta 

öljynjalostamosta. CNOOC oli myös kiinnostunut PetroKazakhstanin hankkimisesta, mutta Kiinan 

valtio esti öljy-yhtiöidensä välisen kilpailun antamalla CNPC:lle yksinoikeuden toimia. 

 

Tappio PetroKazakhstanin tarjouskilpailussa ei ollut ensimmäinen kerta, kun Intia joutui 

nöyrtymään Kiinan edessä. Samanlaisia tappioita Intia on kokenut myös Sudanissa, Angolassa, 

Indonesiassa ja Ecuadorissa. Useiden tappioiden jälkeen Intia on ollut halukas yhteistyöhön Kiinan 

kanssa esimerkiksi joint venture-yhteisyritysten kautta, koska on pelännyt muuten jäävänsä 

voimakkaamman kilpailijansa jalkoihin. Pelkona on ollut lisäksi se, että keskinäinen kilpailu johtaa 

roiman ylihinnan maksamiseen, josta kärsivät molemmat.188 Kiinalaisten öljy-yhtiöiden 

menestymistä on selitetty kovan ylihinnan maksamisella, mutta suurin ero Kiinan ja Intian 

strategioissa löytyy itse asiassa valtion aktiivisuudesta. Intia on ottanut maltillisemman linjan ja 

antanut päävastuun kauppaneuvotteluissa öljy-yhtiölleen, mikä ei ole riittänyt Kiinan öljy-yhtiöitä 

vastaan, joita valtio auttaa erittäin aktiivisesti. Presidentti Hu Jintao matkustaa ympäri maailmaa 

öljyntuottajamaissa solmimassa sopimuksia öljy-yhtiöilleen ja valtio tekee muutenkin aktiivisesti 

työtä öljy-yhtiöidensä hyväksi muun muassa ulkomaanapunsa avulla. Kiina katsoo öljykauppojen 

olevan elintärkeitä sen kansalliselle turvallisuudelle, eikä se halua jättää riittävän öljynsaannin 

varmistamista pelkästään öljy-yhtiöidensä harteille.189 

 

Yhdysvaltain energiaministeriö on huolestunut Kiinan valtion öljy-yhtiöilleen antamista 

avustuksista, jotka ministeriön mukaan haittaavat avoimen kilpailuasetelman saavuttamista 

maailman öljykaupassa. Yhdysvallat pelkää, että valtion antamien avokätisten tukiaisten ansiosta 

kiinalaiset öljy-yhtiöt saavat ylivoimaisen kilpailuasetelman muihin öljy-yhtiöihin nähden. Tämä 

tuskin on kuitenkaan tapahtumassa, koska Yhdysvallatkin sponsoroi öljy-yhtiöitään muun muassa 

verohelpotusten avulla. Lisäksi Yhdysvallat myöntää myös pienikorkoista lainaa öljy-yhtiöilleen 

valtion Export Import Bankin kautta. Vaikka Yhdysvallat syyttää Kiinaa markkinatilanteen 

                                                
187 EIA (2005), Kazakhstan: Major Oil and Natural Gas Projects. 
188 Behera (2006), China deals a blow to India’s aspirations in Kazakhstan. [www-dokumentti]. 
189 Huus (2006), In China’s oil quest, no deal is too unsavory. [www-dokumentti]. 
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vääristämisestä, se itse toimii siis periaatteessa lähes samalla tavalla. Yhdysvaltojen tavoite on ollut 

saada Kiina noudattamaan samoja öljykaupan pelisääntöjä ja rajoittamaan sen öljy-yhtiöille antamia 

suoria rahallisia tukiaisia. Tähän Yhdysvallat on pyrkinyt vaikuttamaan esimerkiksi Kiinan kanssa 

käytyjen WTO-jäsenyysneuvottelujen kautta. WTO:n jäsenmaat ovat allekirjoittaneet sopimuksen 

nimeltä Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASC), joka asettaa rajoituksia 

valtion kansallisille yhtiöilleen myöntämille tuille ja kauppaan liittyville investointitoimille. 

Sopimuksen selkeänä tavoitteena on poistaa vapaata kauppaa uhkaavat esteet ja vähentää valtioiden 

osuutta kaupankäynnistä.190 Joka tapauksessa Kiina ja monet muut valtiot (myös Yhdysvallat) 

pystyvät näitä sääntöjä kiertämään, ja ovathan sellaiset WTO:n perustajat kuin Yhdysvallat ja EU 

kiistelleet keskenään muun muassa lentokonevalmistajiensa (Boeing ja Airbus) tukipolitiikasta. Eli 

valtiot näyttävät yrittävän kiertää WTO:n sääntöjä silloin, kun ne vahingoittavat niiden omia 

intressejä. Poliittiselle realismille ylikansallisten organisaatioiden toimintavaikeudet eivät tule 

yllätyksenä, koska se ei usko yksittäisten valtioiden haluavan uhrata omia etujaan yhteisen hyvän 

saavuttamiseksi etenkään, jos kilpailijat ovat hyötymässä enemmän (suhteellisten etujen periaate). 

 

6.4.3. Alueellisuuden hyväksikäyttäminen 

Poliittisen realismin mukaan hegemonilla on hallussaan tarpeeksi suuri osa globaalin järjestelmän 

resursseista, joiden avulla se pystyy dominoimaan muita valtioita ja niiden välistä vuorovaikutusta. 

Vaikka kylmän sodan jälkeistä maailmanjärjestystä kuvataan usein yksinapaiseksi, jossa 

Yhdysvallat on saavuttanut hegemonisen aseman, ainakaan Kaspianmeren alueella yhdelläkään 

toimijalla ei voida sanoa olevan hegemonista asemaa. John Mearsheimer on argumentoinut, ettei 

globaalin hegemonisen aseman saavuttaminen ole edes mahdollista geostrategisten realiteettien 

takia, eli koska yhden valtion on mahdotonta haalia kaikki tärkeät kansainvälisen järjestelmän 

resurssit itselleen muiden vahvojen valtioiden tavoitellessa samoja resursseja. Tämä johtaa 

tilanteeseen, jossa suurvalta voi parhaimmillaan saavuttaa hegemonisen aseman vain omalla 

mantereellaan.191 Kaspianmeren alueella Neuvostoliitto oli aiemmin hegemoni, josta Venäjä yrittää 

vielä pitää kiinni. Yhdysvaltojen ja Kiinan mukaantulo varmistaa kuitenkin sen, ettei Venäjä tai 

kumpikaan niistä pysty dominoimaan alueen kehitystä ja muiden valtioiden käyttäytymistä 

täydellisesti. 

 

Yhdysvaltoja paljon läheisemmän sijaintinsa takia Kiinalla on mahdollisuus rakentaa yhteistyötä 

Keski-Aasian valtioiden kanssa enemmän alueellisuuden varaan. Vaikka Yhdysvallat näkee 

                                                
190 Evans & Downs (2006), Untangling China’s Quest for Oil through State-backed Financial Deals. [www-dokumentti]. 
191 Heikka (2005), Hegemonian käsite kansainvälisen politiikan tutkimuksessa. s. 4–5. 
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alueellisessa yhteistyössä myös hyviä puolia, kuten mahdollisuuden puhaltaa yhteen hiileen 

terrorismin vastaisessa taistelussa ja alueen valtioiden integroimisen läntiseen turvallisuusyhteisöön 

Naton kautta, se on halunnut alueen maiden integroituvan nimenomaan globaaliin talouselämään, 

jossa sillä on etulyöntiasema Kiinaan ja Venäjään nähden. Öljy- ja kaasuputkipolitiikassa 

neuvotteluja on luonnollisesti pitänyt käydä samanaikaisesti useiden eri valtioiden kanssa, mutta 

useimmissa tapauksissa Yhdysvallat on katsonut sekä Kaspianmeren energia- että 

turvallisuusintressiensä toteutuvan parhaiten alueen valtioiden kanssa solmittujen kahdenvälisten 

sopimusten kautta. 11.9.2001 jälkimainingeissa Yhdysvallat ja Venäjä tiivistivät terrorismin 

vastaista yhteistyötä Keski-Aasiassa jättäen Kiinan sivuun. Tämän johdosta Kiina asennoitui 

selvästi Venäjää kielteisemmin Yhdysvaltojen sotilaalliseen läsnäoloon rajansa lähettyvillä. Alun 

perin Venäjä toivoi Yhdysvaltojen vetäytyvän alueelta heti, kun Afganistanin tilanne on 

rauhoittunut. Afganistanissa levottomuudet kuitenkin vain jatkuvat ja Venäjän toiveista poiketen 

Yhdysvallat on laajentanut terrorismin vastaisia operaatioitaan myös muihin Keski-Aasian ja 

Kaukasuksen maihin ilmeisenä aikomuksenaan jäädä alueelle pitkäksi aikaa. Yhdysvaltojen 

kasvava sotilaallinen läsnäolo on alkanut huolestuttaa yhä enemmän myös Venäjää, eikä vuoden 

2001 kaltaisesta yhteisymmärryksestä Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä voida enää puhua.192 

 

Molemmat Kiina ja Venäjä suhtautuvat siis suurella varauksella Yhdysvaltojen vaikutusvallan ja 

sotilaallisen position kasvuun niiden lähialueilla. Yhdysvalloista poiketen Kiina ei ole suhtautunut 

yhtä kriittisesti Venäjän vahvaan asemaan Keski-Aasiassa, koska on katsonut Venäjän poliittisen ja 

taloudellisen läsnäolon vakauttavan ilmapiiriä alueella ja estävän radikaalin islamin voimistumisen. 

Venäjä näyttää hyväksyvän Kiinan kasvavan suurvalta-aseman Keski-Aasiassa ennemmin kuin 

Yhdysvaltojen ja ei usko Kiinan haluavan horjuttaa Venäjän omaa asemaa Keski-Aasiassa yhtä 

paljon kuin mitä Yhdysvallat yrittää tehdä. Kiinan ja Venäjän suhde on itse asiassa ehkä parempi 

kuin koskaan. Maiden välinen kauppa on kolminkertaistunut viimeisen vajaan vuosikymmenen 

aikana ja jatkaa nopeaa kasvuaan. Kun vuonna 2005 kaupan arvo ylitti $29 miljardia, tavoitteena on 

nostaa lukema $60–80 miljardiin vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2005 valtiot saivat sovittua myös 

keskinäiset rajakiistansa ja pitivät yhteiset sotaharjoitukset. Valtiot ovat myös yhdistäneet voimansa 

useaan otteeseen esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston äänestyksissä Yhdysvaltojen johtamaa 

koalitiota vastaan. Yksi tärkeimmistä yhteistyön muodoista on kuitenkin molempia selvästi 

hyödyttävä energiakumppanuus, johon molemmat hallitukset tuntuvat panostavan erittäin paljon. 

                                                
192 Berman (2004), The New Battleground: Central Asia and the Caucasus. s. 65–66. 
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Tämä käsittää paljon pitkän aikavälin investointeja, jotka varmistavat maiden tekevän läheistä 

yhteistyötä energiasektorilla myös tulevaisuudessa.193 

 

Yhteiset intressit ovat saaneet Kiinan ja Venäjän suosimaan Keski-Aasiassa alueellista 

lähestymistapaa, jossa ne muodostaisivat yhdessä tarpeeksi vahvan vastavoiman Yhdysvalloille. 

Kiina ja Venäjä perustivat kesäkuussa 2001 yhdessä Kazakstanin, Kirgisian, Tadžikistanin ja 

Uzbekistanin kanssa Naton vastapainoksi alueellisen yhteistyöorganisaation (Shanghai Cooperation 

Organisation), joka on selvä merkki halusta muuttaa maailmanjärjestystä Yhdysvaltojen 

hallitsemasta yksinapaisesta kohti moninapaista maailmaa. Kiinan mukaan SCO perustettiin ennen 

kaikkea koordinoimaan jäsenmaiden terrorismin vastaisia toimintoja, mutta taustalla on ilman 

muuta halu syventää yhteistyö koskemaan myös muita aloja. Jäsenvaltiot ovat sopineet jo 

tullikäytäntöjen yhdenmukaistamisesta, joka mahdollistaa alueen sisäisten investointien 

kasvamisen. Yhteistyötä on syvennetty myös kaikilla muilla sektoreilla yhteisistä sotaharjoituksista 

monenvälisten opiskelijavaihtojen lisäämiseen.194 Tiivis yhteistyö jäsenmaiden välillä integroisi 

pienemmät valtiot luonnollisesti Kiinan ja Venäjän lähipiiriin, jolloin Yhdysvaltojen rooli 

minimoituisi. SCO:hon kuuluvat entiset neuvostotasavallat ovat pääsääntöisesti suhtautuneet Kiinan 

mukanaoloon positiivisesti, sillä Venäjä ei pysty nyt dominoimaan niitä niin paljon kuin se ehkä 

haluaisi.195 

 

SCO on ollut alusta asti tärkeämpi Kiinalle kuin Venäjälle, joka puolestaan olisi kaikista mieluiten 

halunnut Kaukasuksen ja Keski-Aasian integroituvan omaan yhteisöönsä Ivyn kautta. Tämä on 

näkynyt esimerkiksi siinä, kun Kiina on halunnut vahvistaa SCO:ta, Venäjä on usein jarrutellut, 

koska ei ole halunnut tehdä Ivystä täysin merkityksetöntä. Esimerkiksi lokakuussa 2004 Venäjä 

käytti SCO:ssa veto-oikeutta Kiinan ajaman vapaakauppa-alueen perustamisen estämiseksi. Vapaa 

kauppa olisi hyödyttänyt eniten nimenomaan Kiinaa, jonka tuotantokustannukset ovat paljon muita 

jäsenmaita alhaisemmat. Kiina on ollut halukas tekemään SCO:sta myös Naton kaltaisen 

turvallisuusyhteisön, mutta yhteisistä sotaharjoituksista huolimatta Venäjä on halunnut edetä 

hitaimmin askelin. Venäjällä on jo alueella oma Ivy-turvallisuusyhteisönsä Collective Security 

Treaty Organization (CSTO), johon kuuluvat sen lisäksi Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan 

ja Valko-Venäjä. 

 

                                                
193 Vnukov (2006), Moscow-Beijing: New Vistas of Cooperation. s. 41–43. 
194 SCO (2007). 
195 Olcott (2005), Central Asia’s Second Chance. s. 197–199. 
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Vaikka SCO perustettiin Kiinan ja Venäjän toimesta ennen kaikkea Yhdysvaltojen vaikutusvallan 

vähentämiseksi, täysi yhteisymmärrys Kiinan ja Venäjän välillä ei siis suinkaan aina vallitse, sillä 

ne ajavat ensisijaisesti omia etujaan. Esimerkiksi, vaikka Kiina on Venäjän aseiden suurin ostaja, 

Venäjä ei ole halunnut myydä sille kehittyneintä teknologiaansa, koska on pelännyt Kiinan voivan 

käyttää sitä joskus itseään vastaan. Kiina on ollut myös turhautunut Venäjän viivyttelystä Siperiasta 

tulevan öljyputken rakentamispäätöksessä.196 Hyvä esimerkki maiden välisestä energiaristiriidasta 

on myös Turgai Petroleumin omistuksesta käyty kädenvääntö. LUKoil on halunnut ostaa CNPC:n 

ulos Turgai Petroleumista ja valittanut jopa Tukholman sovitteluoikeuteen, mutta CNPC ei ole 

kuitenkaan perääntynyt projektista. Kiina sai kaupassa Kazakstanin tuen, kun CNPC lupasi, että 

KazMunayGaz voisi ostaa itselleen 30–33 % osuuden PetroKazakhstanista.197 Alun perin 

Kazakstanin huhuttiin vastustavan Kiinan roolin kasvua maan energiateollisuudessa, mutta 

kaupanteon hetkellä mitään tällaista ei ilmennyt. Venäjän painostuksesta huolimatta Kiina onnistui 

siis avokätisyydellään saamaan Kazakstanin puolelleen. 

 

Jäsenvaltioiden eriävistä tavoitteista huolimatta etenkin Kiina haluaisi vahvistaa SCO:n roolia 

entisestään ja laajentaa sitä ottamalla lisää jäseniä. Linda Jakobson muistuttaa, että Kiina on 

viimeisen vuosikymmenen aikana tehnyt täyskäännöksen suhtautumisessaan multilateraaliseen 

yhteistyöhön. Ennen Kiina pelkäsi joutuvansa monenvälisissä suhteissa alakynteen tai menettävänsä 

osan suvereniteetistaan, mutta nyt se on huomannut multilateralistisen lähestymistavan olevan oiva 

keino lisätä omaa vaikutusvaltaansa.198 SCO:lla on tällä hetkellä neljä vuosina 2004 ja 2005 

kutsuttua tarkkailijajäsentä: Iran, Intia, Pakistan ja Mongolia. Organisaation tarkoitus on 

ilmiselvästi tarjota vaihtoehto Yhdysvaltojen johtamalle liittoutumalle, koska kun Yhdysvallat 

pyysi päästä tarkkailijajäseneksi, SCO kieltäytyi. Sen sijaan Valko-Venäjän hakemus ollaan nyt 

hyväksymässä. SCO:n on ennakoitu kutsuvan piakkoin Iran, Intia, Pakistan ja Mongolia 

täysjäseniksi. Jäsenyys sopii Iranille mainiosta ja SCO:n jäsenenä se tulisi olemaan paremmin 

turvassa Yhdysvaltojen vainolta. Venäjän, Kiinan ja Iranin kuuluminen samaan liittoutumaan olisi 

suuri uhka Yhdysvaltojen intresseille. Intian ja Pakistanin integroiminen Kiina ja Venäjän 

suunnittelemaan yhteisöön voi sitä vastoin osoittautua ongelmallisemmaksi, sillä niin paljon näillä 

Aasian mantereen suurvalloilla on keskinäisiä erimielisyyksiä. 

 

                                                
196 McDermott (2006), China Advances Its Interests in Central Asia through SCO. [www-dokumentti]. 
197 Xinhua: Dongyi (2006), A hindersight on Chinese oil companies’ go-overseas setbacks. 
198 Jakobson (2005), Kiina haastaa hegemonian pehmeillä keinoilla. s. 15–16. 
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Heinäkuussa 2005 SCO julkaisi yhteislauselman, jossa jäsenmaat vaativat Yhdysvaltojen joukkojen 

vetäytymistä Uzbekistanista ja Kirgisiasta vedoten Afganistanin sodan jo loppuneen. Yhdysvallat 

kieltäytyi saman tien SCO:n vaatimuksesta sanoen sotilastukikohtiensa olevan kahdenvälinen asia 

sen ja Uzbekistanin sekä Kirgisian välillä. Pian SCO:n ilmoituksen jälkeen Uzbekistan kuitenkin 

antoi amerikkalaisille 180 päivää aikaa lähteä Karshi-Khanabadin sotilastukikohdasta. Myös 

Kirgisia uhkasi Yhdysvaltojen joukkoja karkottamisella, mutta ainakin tällä kertaa Yhdysvallat sai 

luvan jatkaa Manasin tukikohdan ylläpitämistä nostamalla maksamansa vuokran määrää.199 

Yhdysvallat ei mielellään näe SCO:n laajenevan ja syventävän yhteistyötä, koska se ei halua oman 

asemansa heikkenevän Keski- ja Etelä-Aasiassa. Yhdysvallat onkin painostanut sekä Pakistania että 

Intiaa olla hyväksymättä SCO-jäsenyyttä. Yhdysvalloilla tai kenelläkään muulla ei pitäisi Kiinan 

vuoden 2006 kansallisen turvallisuusstrategian mukaan olla kuitenkaan mitään syytä huoleen, koska 

SCO pyrkii ainoastaan rauhalliseen yhteiseloon muiden maailman suurvaltojen ja organisaatioiden 

kanssa. Turvallisuusstrategiassaan Kiina korostaa SCO:n roolin tärkeyttä alueellisen vakauden 

edistämisessä ja sanoo SCO:n tai Kiinan voimistumisen olevan vain luonnollinen kehityskulku 

kohti moninapaista maailmanjärjestystä, jossa Kiinan mukaan jo eletään.200 

 

SCO:n sisällä on nyt työn alla yhteinen energiapolitiikka, jolla on mahdollisesti suuret vaikutukset 

maailman mittakaavassakin. Syyskuussa 2006 SCO-maiden pääministerit sopivat alueellisen 

energiayhteistyöelimen (Asian Energy Club) suunnittelun aloittamisesta, joka tähtäisi SCO:n 

omavaraisuuteen öljyn-, kaasun- ja sähköntuotannossa. Idean SCO:n sisäisen energiantuotannon ja -

kulutuksen koordinoinnista sekä kuljetusverkostojen yhdistämisestä esitti ensimmäisenä kesäkuussa 

2006 Venäjän presidentti Vladimir Putin. Tulevista jäsenmaista Iran on ilmaissut halukkuutensa 

osallistua alueelliseen energiayhteistyöhön. Venäjän maakaasuvarat ovat maailman suurimmat (32 

%) ja yhdessä toiseksi suurimman kaasuntuottajan eli Iranin (20 %) kanssa maat voisivat muodostaa 

Opeciin verrattavan monopolin. Lisäksi SCO:n hallussa on noin neljäsosa maailman öljyvaroista ja 

huomattavat uraaniesiintymät.201 Venäjä ymmärtää suurten kuluttajien halun vähentää Opecin 

vaikutusvaltaa ja on nähnyt mahdollisuudekseen muodostaa vastaavanlainen mutta Opecin kanssa 

kilpaileva öljy- ja kaasukartelli yhdessä muiden SCO-maiden kanssa. Yhdysvallat on tästä 

kehityksestä luonnollisesti hyvin huolissaan, sillä sen tavoitteena on nimenomaan lisätä kartelleista 

vapaan öljyn määrää, joka heikentäisi Opecin valtaa ja painaisi hintaa alemmalle tasolle.202 

 
                                                
199 Engdahl (2006), The US’s geopolitical nightmare. [www-dokumentti]. 
200 China’s National Defence in 2006. 
201 UzReport.com (2006), Shanghai group PMs order governments to study energy club idea. [www-dokumentti]. 
202 Library of Congress (2006), Country Profile: Kazakhstan. 
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6.4.4. Kiinan ja Kazakstanin kahdenvälinen suhde 

Tiiviin alueellisuuden muodostaminen SCO:n tapauksessa on kuitenkin todennäköisesti paljon 

vaikeampaa kuin esimerkiksi EU:ssa, koska jäsenmaiden välillä on edelleen paljon sovittamattomia 

ristiriitoja. Kiinan ja Venäjän välisten epäluulojen lisäksi myös Kazakstanin, Kirgisian, 

Tadžikistanin ja Uzbekistanin välillä vallitsee pahoja historiasta juontavia erimielisyyksiä. 

Suurvaltapolitiikoillaan ja liittoutumisvaihtoehdoillaan ne haluavat auttaa itseään ja samalla 

heikentää naapurimaiden asemaa, jolloin tehokkaasti toimivan alueellisen yhteistyön 

muodostaminen on vaikeaa. Sen takia alueellisuuden korostamisen lisäksi molemmat Kiina ja 

Venäjä ajavat samaan aikaan omia tavoitteitaan Keski-Aasian valtioiden kanssa käydyissä 

kahdenvälisissä neuvotteluissa.203 Kiina on esimerkiksi alkanut myöntää kansainvälisiä 

rahoituslaitoksia edullisempia lainoja muille SCO-jäsenmaille, jos ne käyttävät lainan kiinalaisten 

tuotteiden tuontiin. Kiinan ja Kirgisian yhteistyö on edennyt pisimmälle, mutta myös Kiinan ja 

Kazakstanin suhde on selvästi syventynyt, vaikka Kazakstan onkin ollut Kirgisiaa haluttomampi 

yhteisten sotaharjoitusten pidossa. Kiinan taloudellinen yhteistyö näiden valtioiden kanssa on myös 

edennyt pisimmälle ja Kiina on yksi suurimmista sijoittajista Kazakstanin öljyteollisuuteen.204 

 

1990-luvulla Kiinan ja Kazakstanin välejä haittasivat kiistat maiden välisestä rajasta sekä 

Kazakstanin tuki Xinjiangin uiguurimuslimeille. Itsenäistymisensä jälkeen Kazakstan ja Kirgisia 

ryhtyivät kannustamaan Kiinan Xinjiangin uiguurien itsenäistymispyrkimyksiä, mikä tietysti 

suututti Kiinan. Xinjiangin maakunta muodostaa kuudesosan Kiinan maapinta-alasta ja sen 

maaperässä sijaitsee peräti kolme neljäsosaa Kiinan mineraalivaroista. Alueella on myös isoja öljy- 

ja kaasuesiintymiä. Kaiken tämän lisäksi Kazakstanista tuleva öljyputki kulkee juuri Xinjiangin 

läpi. Kiina väitti, että Xinjiangin muslimiväestö oli saanut tukea myös al-Qaedalta, mikä sai 

Kazakstanin ja Kirgisian toiminnan näyttämään terrorismin tukemiselta. Vuonna 1997 Xinjiangissa 

tapahtuneiden pommi-iskujen seurauksena Kiina kovensi vaatimuksiaan Kazakstania ja Kirgisiaa 

kohtaan, jonka jälkeen niiden oli pakko lopettaa uiguurien sponsorointi. Rajakiista Kiinan ja 

Kazakstanin välillä saatiin ratkaistua vuonna 1999, kun Kazakstan suostui pieneen 

aluemyönnytykseen Kiinalle.205 Rajakiistat ovat olleet siis Kazakstanin tärkeysjärjestyksessä 

muiden intressien alapuolella ja siksi ne voidaan uhrata tärkeämpien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

                                                
203 Olcott (2005), Central Asia’s Second Chance. s. 208–210. 
204 Weinstein (2005), ”China’s Geostrategy: Playing a Waiting Game”. [www-dokumentti]. 
205 Olcott (2005), Central Asia’s Second Chance. s. 62–64, 66. 
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2000-luvulla Kazakstan on halunnut selvästi tiivistää yhteistyötä itänaapurinsa kanssa, josta se on 

tullut vuosi vuodelta yhä enemmän taloudellisesti riippuvaisemmaksi. Vuonna 2005 maiden välisen 

kaupan arvo oli $8 miljardia, mutta yhteisenä tavoitteena on tuplata tuo luku $15 miljardiin vuoteen 

2015 mennessä. Presidentti Nazarbayevin toivelistalla on ollut maiden välisen talousyhteistyön 

painottaminen myös muille sektoreille kuin raaka-aineisiin ja energiaan, jotka ovat Kiinan kannalta 

tärkeimmät yhteistyönmuodot. Jos Kiina pystyy auttamaan Kazakstania sen tavoitteiden 

saavuttamisessa, myös öljynsaanti Kazakstanista varmasti helpottuu. Joulukuussa 2006 

Nazarbayevin Kiinan vierailun aikana valtiot päättivät aloittaa koordinoinnin maiden 

lainsäädäntöelinten ja parlamenttien välillä tarkoituksena yhtenäistää maiden välisiä pelisääntöjä 

alati kasvavan kaupankäynnin helpottamiseksi. Myös poliittisella areenalla valtiot tukevat toisiaan 

selvästi 1990-lukua enemmän, mikä näkyy esimerkiksi useina valtiovierailuina joka vuosi ja toisen 

valtion sisäpolitiikan legitimiteetin korostamisena samaan aikaan, kun länsimaat kritisoivat niitä 

ihmisoikeusrikkomuksista. Liittolaisuudesta kertoo sekin, että Kazakstan on muun muassa alkanut 

tukea Kiinaa avoimesti Taiwanin ja Tiibetin kysymyksissä.206 Yhteistyön syventäminen myös 

muille osa-alueille on varmasti helpottanut Kiinaa energiapoliittisten tavoitteidensa 

saavuttamisessa. 

                                                
206 Xinhua: Feng (2006), China, Kazakhstan pledge closer co-op between two legislatures. 
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7. Lopuksi 
On totta, että maailmanjärjestys oli hyvin toisenlainen Morgenthaun teoksen Politics Among 

Nations ilmestyessä lähes 60 vuotta sitten. Kaikista voimapolitiikan kritiikeistä huolimatta väitän, 

ettei poliittinen realismi ole suinkaan menettänyt selityskykyään. Resurssikilpailujen selittämisessä 

se on edelleen elinvoimainen teoria, vaikka Morgenthaun voimapolitiikan lisäksi valtioiden 

keinovalikoimasta on löydettävissä myös uudempia nimenomaan globalisaation aikaan sopivia 

keinoja, kuten Yhdysvaltojen neoliberaalin talousregiimin kautta tapahtuva toiminta. Morgenthaun 

perusajatus resurssiriippuvaisten valtioiden käyttäytymisestä ja valtioiden halusta maksimoida 

kansallinen voima näyttää tämän tutkielman perusteella kuitenkin oikealta. Öljyriippuvuuden 

vaikutus valtioiden käyttäytymiseen voidaankin ymmärtää nimenomaan puuttuvan kapasiteetin 

osatekijän metsästämisenä. Oman öljyntuotannon laskiessa Yhdysvaltojen ja Kiinan riippuvuus 

ulkomaisesta öljystä kasvaa koko ajan. Koska suurin osa maailman öljyreserveistä sijaitsee 

epävakailla alueilla, kuluttajien riippuvuus ulkomaisesta öljystä on vähintäänkin riskialtista. Sama 

pätee myös Yhdysvaltojen kohdalla, vaikka se pystyy edelleen kontrolloimaan suurta osaa 

maailman öljykartasta. Siksi sekä Yhdysvallat että Kiina pyrkivät vähentämään haavoittuvuuttaan 

laajentamalla öljyportfolioitaan, mikä näkyy öljykilpailun ulottamisena kaikkialle, missä öljyä vain 

esiintyy. 

 

Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena Kaspianmeren öljyvarat herättivät nopeasti öljynkuluttajien 

ja monikansallisten öljy-yhtiöiden huomion. Kiinan herääminen tapahtui vasta lähempänä 

vuosituhannen vaihdetta, koska kotimainen öljyntuotanto riitti tyydyttämään kulutuksen vuoteen 

1993 asti. Joka tapauksessa Kaspianmeren ja etenkin Kazakstanin öljystä päätyy paljon enemmän 

läheisemmän sijainnin takia Kiinaan, vaikka alueen öljyntuotannossa amerikkalaisten öljy-yhtiöiden 

osuus on kiinalaisia öljy-yhtiöitä huomattavasti suurempi. Myöskään BTC-putken kautta kulkevasta 

öljystä suurin osa ei päädy Yhdysvaltoihin, vaan Eurooppaan. Silti juuri Yhdysvaltain valtio on 

ollut vaikuttavin voima öljyputken rakentamispäätöksen taustalla. Yhdysvaltojen näkökulmasta 

Kaspianmeren öljy edustaa Opecista ja Venäjästä vapaata öljyä ja on siksi tärkeää saada 

maailmanmarkkinoille Opecista tai Venäjästä riippumattomia reittejä niiden vaikutusvallan 

vähentämiseksi maailman öljyteollisuudessa. 

 

Kiinan lopullisena tavoitteena on vähentää meriteitse tapahtuvaa öljyntuontiaan rakentamalla 

kattava öljyputkiverkosto Kazakstanin ja Turkmenistanin läpi Iraniin asti. Kazakstan-Kiina-

öljyputken ensimmäisen osan valmistuttua Kiinan ja Kazakstanin välinen öljykauppa on alkanut 
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kasvaa nopeasti. Joka tapauksessa ongelma on sama kuin länteen kulkevalla BTC-putkella, eli 

toistaiseksi öljyä ei riitä tarpeeksi, jotta putket voisivat toimia maksimikapasiteetilla. Tähän tulee 

todennäköisesti muutos tuotannon päästessä alkamaan Kashaganin jättiesiintymällä kuluvan 

vuosikymmenen lopulla. BTC-putken osalta tilanne on monimutkaisempi, koska Kashaganin öljyn 

kuljettaminen Kaspianmeren poikki ei ole taloudellisesti järkevin vaihtoehto, vaan edullisempaa 

olisi käyttää CPC- ja Kazakstan-Kiina-öljyputkia. Yhdysvaltojen tavoitteena on rakennuttaa 

Kazakstanista Kaspianmeren poikki Azerbaitsaniin kulkeva Trans-Kaspian-öljyputki, jotta 

suurempi osa Kazakstanin öljystä saataisiin kulkemaan länteen. Ainakaan toistaiseksi suunnitelma 

ei ole kuitenkaan edennyt Kazakstanin suhtautuessa epäillen hankkeen kannattavuuteen ja Venäjän 

sekä Kaspianmeren luonnonsuojelupiirien vastustaessa jyrkästi. 

 

Yhdysvaltojen on myös ollut vaikea saada monikansallisia öljy-yhtiöitä puolelleen Trans-Kaspian-

öljyputkisuunnitelman eteenpäin viemiseksi. Jopa amerikkalaiset öljy-yhtiöt näyttävät olevan 

kiinnostuneita Kazakstan-Kiina-öljyputken käyttämisestä, koska haluavat saada jalansijan Kiinan 

avautuvilta ja nopeasti kasvavilta energiamarkkinoilta. Yhdysvaltain valtion ja maan öljy-yhtiöiden 

eriävät mielipiteet kertovat niiden välisistä intressiristiriidoista, jotka puolestaan kertovat 

amerikkalaisten öljy-yhtiöiden autonomiasta suhteessa kansallisiin päätöksentekijöihin. Joka 

tapauksessa öljy-yhtiöiden suunnalta esitettiin samanlaista epäilyä BTC-öljyputken 

rakentamissuunnitelmaa kohtaan, mutta Yhdysvaltain valtio onnistui taivuttelemaan ne lopulta 

rakentamispäätöksen taakse. Yhdysvaltojen tavoitteena on luoda molempia tyydyttävä 

yhteistyösuhde, jossa valtio auttaa öljy-yhtiöitään kilpailuaseman parantamisessa, tuotanto-

oikeuksien saamisessa sekä turvallisuuden takaamisessa ja vastavuoroisesti saa öljy-yhtiöidensä 

tuen poliittisille päämäärilleen ja pystyy niiden avulla kontrolloimaan maailman öljykarttaa. 

Joistakin eturistiriidoista huolimatta Yhdysvaltain valtion ja amerikkalaisten öljy-yhtiöiden välit 

ovat pääasiassa erinomaiset, mikä ilmenee myös valtion ja öljy-yhtiöiden välisinä henkilökohtaisina 

kytköksinä. Vaikka kiinalaiset öljy-yhtiöt ovat alkaneet käyttäytyä yhä enemmän monikansallisten 

öljy-yhtiöiden tavoin ja listautuneet myös ulkomaisiin pörsseihin, Kiinan valtio on säilyttänyt niissä 

selvän määräysvallan. 

 

Yhdysvaltojen ja Kiinan politiikoista on löydettävissä kansallisten öljy-yhtiöiden kontrolloinnin 

lisäksi useita eroja. Yhdysvaltojen neoliberaalin talousregiimin levittämispyrkimykset hyödyttävät 

suoraan muita vahvempia länsimaisia öljy-yhtiöitä. Yhdysvallat käyttää taitavasti valtaansa 

maailman talousrakenteissa ja onnistuu edistämään intressejään useiden kansainvälisten 

organisaatioiden ja instituutioiden, kuten tässä tutkielmassa esillä olleiden IMF:n, Maailmanpankin 
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ja WTO:n kautta. Myös Naton kautta tapahtuvan Kaspianmeren öljyntuottajien integroimisen 

läntiseen turvallisuusyhteisöön voidaan sanoa edistävän Yhdysvaltojen öljyintressien toteutumista. 

Yhdysvallat on lisäksi onnistunut perustelemaan aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa 

kansainvälisten uhkakuvien, kuten terrorismin avulla. Öljyn tärkeys maan ulkopolitiikassa ei ole 

kuitenkaan hävinnyt mihinkään, vaikka Bushin hallinto haluaakin julkisen keskustelun keskittyvän 

terrorismin vastaiseen sotaan ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen. Tämä on nimenomaan 

sitä agendan manipulointia, josta Keonahe ja Nye puhuivat. Kuitenkaan poliittisen realismin 

korostamat sotilaallinen ja taloudellinen voima eivät ole myöskään kadonneet minnekään, sillä ne 

vaikuttavat edelleen sekä rakenteellisen vallankäytön että kansainvälisen järjestelmän 

manipulointikeinojen taustalla. 

 

Kiinalla ei ole samanlaista sotilaallista läsnäoloa kuin Yhdysvalloilla edes läntisissä 

naapurimaissaan, mutta sekin yrittää edistää öljyintressiensä toteutumista muiden 

yhteistyömuotojen avulla. Yhdysvaltojen harjoittaman totaalisemman kontrolloinnin sijaan Kiina on 

kuitenkin jättänyt öljyntuottajamaiden sisä- ja ulkopolitiikat niiden itsensä hoidettaviksi, mikä on 

tuonut sille laajan ystävämaiden joukon etenkin Yhdysvaltoihin vihamielisesti suhtautuvista maista. 

Vaikka myös Yhdysvallat käyttää hyväkseen ulkomaanapuaan ja tekee työtä öljy-yhtiöidensä 

hyväksi valtioiden välisten neuvottelujen kautta, Kiinan toiminta on silti paljon valtiokeskeisempää. 

Kiinakin on viimeisten vuosien aikana tosin alkanut käyttää hyväkseen alueellista lähestymistapaa 

SCO:n puitteissa tapahtuvana yhteistyönä. Joka tapauksessa pääsääntöisesti Kiina toimii edelleen 

valtiokeskeisesti ja auttaa öljy-yhtiöidensä menestymistä valtioiden välisten yhteistyösopimusten 

kautta. Kiinan valtion suuri periaatteellinen ja rahallinen tuki on tärkein kiinalaisten öljy-yhtiöiden 

menestymistä selittävä tekijä. Silti myöhäisen heräämisensä takia kiinalaisten öljy-yhtiöiden on 

ollut vaikea päästä osallisiksi Kaspianmeren suurimmilla öljykentillä. Tämä korostaa vain lisää 

Kiinan valtion avun tärkeyttä valtion omistamille öljy-yhtiöille. 

 

Talouselämän voimistumista korostavien globalisaatioteorioiden ennustukset valtioiden 

merkityksen vähenemisestä eivät näytä pätevän ainakaan öljyteollisuudessa. Itse asiassa taistelu 

energiasta ja öljystä on omalta osaltaan vahvistamassa kansallisvaltioiden roolia nykyisessä 

globaalistuvassa maailmassa. Energiaturvallisuuden varmistamisessa tarvitaan lukuisia eri 

vaikutuskeinoja: taloudellisia, poliittisia ja joskus jopa sotilaallisia, jos muut keinot eivät ole 

tuoneet toivottua tulosta. Mikään muu kuin valtio ei pysty näitä turvaamaan ja siksi sen toiminnan 

voidaan sanoa olevan kansakunnan energiaturvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Tämä on 

näkynyt öljyteollisuudessa valtioiden välisten sopimusten lisääntymisenä, jolloin öljy-yhtiöiden 
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rooliksi on jäänyt valtioiden välikätenä toimiminen. Omia intressejään ajavat valtiot eivät 

pelkästään vahvista valtion asemaa tärkeimpänä kansainvälisen järjestelmän toimijana, vaan myös 

samalla heikentää globaalin yhteistyön perustuksia. Tämä on tietysti sääli, sillä öljyriippuvuuksien 

kasvaessa nimenomaan tarvittaisiin yhteistyötä myös öljynkuluttajien välillä estämään 

kilpailuasetelman kärjistyminen maailmanrauhaa uhkaaviksi konflikteiksi. 

 

Tällainen poliittisen realismin mukainen suurvaltojen konfliktinhakuisten politiikkojen 

ylikorostaminen voidaan kuitenkin kyseenalaista pluralistisen keskinäisriippuvuuden näkökulman 

avulla. Sen perusteella voidaan ajatella, että kilpailuasetelmasta huolimatta Yhdysvalloilla ja 

Kiinalla ei ole varaa ajautua törmäyskurssille öljykilpailussa, koska niiden välillä on jo niin paljon 

taloudellisia riippuvuussuhteita. Kiinan valtio on esimerkiksi suurin Yhdysvaltojen 

budjettialijäämän rahoittaja. Koska kumpikaan Yhdysvallat tai Kiina tuskin siis haluavat kärjistää 

keskinäistä kiistaansa äärimmilleen, tästä ovat kärsimässä eniten pienemmät kuluttajat, joilla ei ole 

vastaavaa painoarvoa maailmanpolitiikassa. Halusta estää maiden välisen energiakilpailun 

kuumeneminen konfliktitilanteeksi kertoo esimerkiksi se, että Yhdysvallat sanoo vuoden 2006 

kansallisessa turvallisuusstrategiassaan pyrkivänsä laajentamaan yhteistyötä Kiinan kanssa myös 

energiaturvallisuuden saralla207. Tällaisia retorisia eleitä on tosin ollut jo aikaisemminkin, mutta ne 

eivät ole johtaneet sen pidemmälle. Joka tapauksessa Yhdysvallat voi hyväksyä Kazakstan-Kiina-

öljyputken täyttämisen, jos BTC-putki pystyy toimimaan myös täydellä kapasiteetilla. Kiinallakaan 

tuskin on mitään BTC-öljyputkea vastaan, jos Kaspianmeren öljyä riittää myös itään päin. Venäjä 

puolestaan ei halua menettää omaa valta-asemaansa alueen öljyputkipolitiikassa, mutta on ollut 

pakotettu sallimaan sitä voimakkaampien tahojen, eli Yhdysvaltojen ja Kiinan tavoitteiden 

toteutumisen. Öljynkuluttajamaista voimakkaampien jalkoihin ovat siten todennäköisesti jäämässä 

ne, joilla ei ole käytössään samanlaista keinovalikoimaa kuin Yhdysvalloilla ja Kiinalla puuttuvan 

kapasiteetin osatekijän paikkaamiseksi. 

                                                
207 The National Security Strategy of the United States of America (2006). 
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