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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä työssä on tarkasteltu taloudellisen globalisaation vaikutusta valtion taloudelliseen suvereniteettiin. Työn alkuosan pääpaino on
käsitteellisessä tarkastelussa, jossa pyritään valottamaan globalisaation vaikutuksia valtion suvereniteetille. Työn loppuosa koostuu
tapaustutkimuksesta, jossa tarkastellaan työn alussa löytyneiden tulosten soveltuvuutta Korean tasavallan tilanteeseen.
Suvereniteetti ei ole käsitteenä yksiselitteinen tai kiistaton, ja siitä on käyty kansainvälisen politiikan tutkimuksen parissa laajaa keskustelua.
Perinteisesti määriteltynä suvereniteetti on tiukasti territoriaalinen ja lakiin sidottu käsite, joka ei sellaisenaan sovellu nykyiseen voimakkaasti
keskinäisriippuvaiseen maailmaan. Työn ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä onkin, kuinka määritellään suvereniteetti vastaamaan nykypäivän
globalisoituvan maailman haasteita. Toisena keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, mitä tarkoitetaan taloudellisella globalisaatiolla ja miten se
vaikuttaa valtion suvereniteettiin. Kolmantena keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, miten taloudellinen globalisaatio vaikuttaa valtion
talouspolitiikkaan ja voidaanko enää puhua suvereenista talouspolitiikan harjoittamisesta. Työn tapaustutkimusosassa edelliset kysymykset
viedään yksittäisen valtion tasolle. Korean tasavalta on valittu tapaustutkimuksen kohteeksi, sillä sitä on pidetty esimerkkimaana siitä, miten
valtio voi nopeasti kehittyä talousmahdiksi. Viime aikainen kriisi kuitenkin näyttäisi muuttaneen asetelmia. Korean tasavalta on ollut suhteellisen
suljettu talous aina 1990-luvulle asti ja sen takia globalisaation luomien paineiden pitäisi olla selvästi näkyvillä nykyisessä tilanteessa.
Edellä mainittuihin kysymyksiin on etsitty vastauksia tarkastelemalla taloudellisen globalisaation eri osa-alueita. Työn huomio kiinnittyy
erityisesti kansainvälisen kaupan, suorien ulkomaisten sijoitusten, monikansallisten yhtiöiden ja finanssijärjestelmän tarkasteluun sekä yleisellä
tasolla että Korean tasavallan kohdalla. Näillä osa-alueilla tapahtuneita muutoksia on tarkasteltu erilaisten tilastojen avulla. Työssä on käytetty
pääasiassa YK:n ja OECD:n julkaisemaa tilastoja.
Työn keskeisenä havaintona on taloudellisen globalisaation monitahoinen vaikutus valtion taloudelliseen suvereniteettiin. Suvereniteettia
tarkastellaan työssä neljän eri aspektin kautta: sisäinen autonomia, ulkoinen autonomia, subjektiivinen autonomia ja resurssit. Globalisaation
vaikutus ei ole yksiselitteinen yhteenkään näistä eri aspekteista, vaan vaikutus riippuu huomattavasti valtion suhteellisesta asemasta
kansainvälisessä järjestelmässä sekä sen materiaalisista resursseista. Valtion tiiviimpi sitoutuminen globalisoituvaan maailmantalouteen ei siis
välttämättä heikennä sen taloudellista suvereniteettia, vaan se voi myös vahvistaa sitä.
Työlle suuntaa-antavana teoriana toimii neoklassinen realismi, joka ohjaa analyysia järjestelmää painottavaan lähtökohtaan. Työn yhtenä
tarkoituksena onkin osoittaa neoklassisen realismin soveltuvuus talouspoliittisten valintojen selittäjäksi.
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