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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassa vertaillaan Suomen ja Ruotsin hallitusten globalisaatio- ja EU-diskursseja talouspoliittisten linjausten argumentoinnin
yhteydessä viimeisen kymmenen vuoden ajalta, keskittyen erityisesti vuosiin 2003–2005. Laajemmassa mielessä tutkimus liittyy kansainvälisen
talouden viimeaikaisten muutoksien synnyttämään keskusteluun politiikan ja markkinavoimien välisestä taistelusta. Tutkielmassa pyritään
selvittämään, missä määrin globalisaatiosta ja EU:sta puhutaan näissä kahdessa Pohjoismaassa talouspoliittisen ohjauksen alaa kaventavina
tekijöinä. Ideoihin keskittyvä tutkimusote tarjoaa uudenlaisen näkökulman aiemmin lähinnä taloustieteellisin metodein tutkittuun aiheeseen.
Tutkimus pohjautuu konstruktivistis-institutionaalisen lähestymistapaan, joka korostaa diskurssien roolia poliittisen "todellisuuden" rakentajina.
Diskurssianalyysi perustuu Colin Hayn ja Nicola Smithin luomaan taloudellisten diskurssien analyysimalliin. Mallissa globalisaatio- ja EU-puhe
jaotellaan diskurssikategorioihin sen mukaan, esitetäänkö nämä valtion ulkopuoliset taloudelliset prosessit vääjäämättöminä ilmiöinä vai
poliittisesti ohjailtavina projekteina. Huomiota kiinnitetään myös prosessiin liitettyyn konnotaatioon (positiivinen tai negatiivinen). Kriittisen
diskurssianalyysin pyrkimyksenä on kyseenalaistaa diskurssien itsestäänselvyys. Tutkielman laajempi viitekehys muodostuu globalisaation ja
EU:n taloudellisia vaikutuksia koskevasta kirjallisuudesta. Erityisen tärkeäksi diskurssianalyysin tuloksien tulkinnassa nousee uusliberalistisen
talouspoliittisen paradigman ja perinteisen pohjoismaisen regulaatiomallin valtion talouspoliittista roolia koskevat näkemyserot.
Aineisto koostuu Suomen ja Ruotsin hallitusohjelmista viimeisen kymmenen vuoden ajalta sekä molempien maiden pääministerien ja
valtiovarainministerien talouspoliittisia linjauksia koskevista puheista vuosilta 2003–2005. Aineistosta löydetty globalisaatio- ja EU-puhe jaetaan
analyysimallin avulla kuuteen Hayn ja Smithin mallista johdettuun diskurssiin (välttämättömyys-, selviytymis-, uhka-, kiitollisuus, vaikuttamis-
ja kontrolloitu uhka- diskurssit). Diskurssianalyysin tulokset esitetään maittain diskurssien prosentuaalisina jakaumina.
Analyysin tulosten mukaan Suomen ja Ruotsin päättäjät puhuvat globalisaatiosta ja EU:sta taloudellisina voimina huomattavan eri tavalla.
Ruotsin päättäjät antavat poliittisista vaikutusmahdollisuuksistaan kansainvälisen talouden paineen alla paremman kuvan kuin suomalaiset.
Suomessa taas varsinkin globalisaatio esitetään tekijänä, joka pakottaa muuttamaan talouspolitiikkaa uusliberalistisen mallin suuntaan. EU:sta
puhutaan molemmissa maissa taloudellisena pakotteena vähemmän kuin globalisaatiosta. Tästä huolimatta EU:n esitetään vaikuttaneen tiukan
budjettipolitiikan linjan nousuun. Suomen ja Ruotsin kansainvälisessä mittakaavassa hyvin samankaltaista taloudellista asemaa vasten
diskurssien eroavaisuus vahvistaa käsitystä siitä, että talouspoliittinen puhe on ennen kaikkea strategista toimintaa – kahden Pohjoismaan
hallitukset rakentavat hyvin erilaisen kuvan taloudellisesta toimintaympäristöstään ja hyvinvointimallinsa selviytymismahdollisuuksista.
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