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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee Euroopan unionin ja Yhdysvaltain taloussuhdetta 1990-luvulla. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten voidaan
selittää EU:n ja USA:n 1990-luvun taloussuhteessa esiintyvät kaksi ristiriitaista elementtiä – konflikti ja yhteistyö.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty realistiselle traditiolle kritiikkinä syntynyttä Robert Keohanen edustamaa uusliberaalia
institutionalismia. Uusliberaalia näkemystä täydentävänä mallina toimii Joseph Nyen ja Robert Keohanen kompleksinen interdependenssi.
Kompleksisen interdependenssin kolme pääpiirrettä kansainvälisissä suhteissa ovat toimijoiden lukumäärän suuruus, sisä- ja ulkopolitiikan
sulautuminen toisiinsa sekä sotilaallisen voiman merkityksen väheneminen. Keskeisenä käsitteenä mallissa on taloudellinen interdependenssi,
joka toimii yhtäaikaisesti konfliktin ja yhteistyön lähteenä. Uusliberalismi sisältää implisiittisesti kompleksisen interdependenssin ajatukset,
mutta selventää kauppaneuvottelujen ja instituutioiden merkitystä kansainvälisessä taloudessa. Uusliberalismin mukaan yhteistyö syntyy usein
tilanteessa, jossa on havaittavissa konfliktia ja erimielisyyttä. Yhteistyö on saavutettavissa uusliberalismin mukaan kansainvälisten
instituutioiden tai sopimusten avulla. Yhteistyö perustuu tällöin vastavuoroisuuden periaatteelle.
Tutkimuksessa havaitaan EU:n ja USA:n välillä esiintyvien konfliktien ja yhteistyön elementtien johtuvan siitä, että suhde on 1990-luvulla tullut
aiempaa symmetrisemmäksi ja kompleksisen interdependessin piirteet ovat korostuneet siinä. Taustalla ovat vaikuttaneet Euroopan taloudellisen
integraation syventyminen sekä kylmän sodan loppuminen. EU:n ja USA:n kilpailuasetelma on korostunut ja konfliktit ovat yleistyneet.
Kauppakiistat juontavat juurensa usein toimijoiden hajautetusta ja useampitasoisesta päätöksentekojärjestelmästä sekä taloudellisen
interdependenssin vaikutuksesta. Kauppakiistojen ja muiden erimielisyyksien sopiminen on osoittautunut hankalaksi vangin dilemman kaltaisen
ongelman vuoksi: EU:n ja USA:n on ollut yhä vaikeampi luottaa toisiinsa ja toimia vastavuoroisesti 1990-luvulla yhteisten
turvallisuuspoliittisten intressien kadottua. EU:n ja USA:n välinen taloudellinen interdependenssi ja molempien riippuvaisuus vapaasta
maailmankaupasta antavat vahvan syyn ylläpitää taloussuhteen kunnollista toimimista bilateraalisella ja multilateraalisella tasolla. Siksi
lisääntyneet kiistat ja erimielisyydet ovat innostaneet EU:ta ja USA:ta tiivistämään yhteistyötään multilateraalisten instituutioiden ja
bilateraalisten sopimusten avulla. Yhteistyö on ikään kuin seuraus lisääntyneistä konflikteista.
Tutkimuksen primääriaineistona on käytetty EU:n ja USA:n taloussuhdetta koskevia akateemisia julkaisuja. Toisena tärkeänä empiirisen tiedon
lähteenä ovat olleet EU:n virallisten elinten ja Yhdysvaltain hallituksen julkaisemat raportit, työpaperit sekä EU:n ja USA:n taloussuhteesta
pidetyt puheet. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen aineisto perustuu pitkälti Robert O. Keohanen tutkimuksiin. Tutkimuksen kvantitatiivinen
aineisto koostuu pääosin EU:n, Yhdysvaltain hallituksen ja WTO:n julkaisemista tilastoista.
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