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Tiivistelmä 

Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Japanin kehitysyhteistyön allokointipäätöksiin vaikuttavia 
tekijöitä. Tutkielma selvittää, vaikuttavatko Japanin kehitysavun allokointiin yhä maan omat 
taloudelliset motiivit, kuten maan kehitysyhteistyön ensimmäisinä vuosikymmeninä, sillä 
kehitysavun suuntautuessa vuosituhannen vaihteen jälkeen kasvavassa määrin Aasiasta Afrikkaan, 
Japanin kaupallisten intressien merkitys kehitysavun allokoinnissa ei ole enää täysin selvä. 
Kehitysyhteistyön muutoksien puolesta puhuvat myös Japanin julkisen kehitysavun peruskirjat. 
Japani julistaa allokoivansa kehitysapua kehitysmaihin, joissa vallitsevat hyvät instituutiorakenteet, 
sillä Burnsiden ja Dollarin julkaisun ”Aid, Policy and Growth” mukaan tällöin köyhyyden 
vähentäminen tehostuu. Tutkielman tarkoituksena on siis vastata kysymykseen: ”Myöntääkö Japani 
julkista kehitysapua niihin maihin, joiden kohdalla köyhyyden vähentäminen toimii kaikkein 
tehokkaimmin?” Lisäksi tutkielmassa vastataan kysymykseen: ”Vaikuttavatko Japanin taloudelliset 
motiivit yhä merkittävästi maan kehitysavun allokointipäätöksiin?” 
 
Jälkimmäistä tutkimuskysymystä lähestytään maavalinnan kautta tarkastelemalla Japanin ja sen 
vuoden 2007 kymmenen suurimman kehitysavun vastaanottajamaan kehitysapu- sekä vienti- ja 
tuontitilastoja vuosien 1999–2006 aikana. Jos tuonti- ja vientivirrat kasvavat välittömästi 
kehitysapurahoituksen lisäämisen jälkeen, viittaa tämä siihen, että Japani pyrkii kehitysavulla 
kasvattamaan kaupankäyntiään kehitysmaiden kanssa, jolloin maan omat taloudelliset motiivit 
vaikuttaisivat yhä Japanin kehitysavun allokointiin. Tilastoja vertailemalla havaitaan, ettei Japanin 
ja kehitysavun vastaanottajamaiden kaupankäynnin ja kehitysyhteistyön välillä vallitse selvää 
riippuvuussuhdetta, mutta tarkastelemalla Japanin ja tutkimusmaiden suhteita tarkemmin 
huomataan, että Japanin taloudelliset motiivit vaikuttavat yhä maan kehitysavun allokointiin. 
Kehitysavun kautta Japani pyrkii siis edelleen hyötymään muun muassa kehitysmaiden alati 
kasvavista markkinoista sekä runsaista raaka-aineista.  
 
Myöntäessään kehitysapua Aasian maihin, joissa vallitsevat hyvät instituutiorakenteet, Japani tukee 
tehokasta köyhyyden vähentämistä, mutta apua pitäisi silti kohdistaa enemmän Afrikkaan, missä 
avulle on enemmän tarvetta kuin Aasiassa. Japani on vuodesta 2006 lähtien kasvattanutkin suuresti 
avun määrää Afrikassa ja tulevaisuudessa avun määrä mantereella todennäköisesti kasvaa 
entisestään. Tärkeää on panostaa erityisesti Afrikan instituutiorakenteisiin, jolloin köyhyyden 
vähentäminen tehostuu ja vuosituhattavoitteet voidaan helpommin saavuttaa.  
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