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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee Mercosurin taloudellista kehitystä 1990-luvulla ja valta-asemaa maailman taloudellisessa järjestelmässä. Analyysi jakautuu
kahteen osaan. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää Mercosurin taloudellista kehitystä analysoimalla Mercosurin ulkomaankauppaa ja suoria
ulkomaisia investointeja. Tutkimus yrittää myös analysoida Mercosurin taloudellista asemaa kansainvälisillä areenoilla kuvaamalla jäsenien
neuvottelustrategioita, talousalueiden valtasuhteita 1980- ja 1990-luvuilla, ja pohtimalla Euroopan Unionin ja Mercosurin välistä alueellista
sopimusta. Tutkimuksen teoreettisena päämääränä on selvittää, miten tutkimusmetodina käytetty uusregionalistinen lähestymistapa ja Björn
Hettnen kehitykselliset integraatio väitteet soveltuvat Mercosurin tapaukseen.
Tutkimuksen aineistolla on käytetty Björn Hettnen, Andras Inotain ja Osvaldo Sunkelin toimittamaa teosta 'Globalism and the New regionalism',
Raúl Bernal-Mezan julkaisua 'Sistema Mundial y Mercosur:globalización, regionalismo y politicas exteriores comparadas', Riorda Roettin
toimittamaa teosta 'Mercosur: Regional lntegration, World Markets' ja useita Buenos Airesin poliittis-hallinnollisen tutkimuslaitoksen julkaisuja.
Lisäksi tutkimuksessa on käytetty CEPALin ja IRELAn 1990-luvun julkaisuja.
Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen: missä määrin integraatio on vaikuttanut Mercosurin jäsenien kansalliseen ja
alueelliseen taloudelliseen kehitykseen sekä vallan haalimiseen kansainvälisillä areenoilla. Tutkimuksen taustalla on väite kansallisen
talouspolitiikan riittämättömyydestä kansalliselle ja alueelliselle taloudelliselle kehitykselle. Menestyksekkään taloudellisen integraation ja
taloudellisen kehityksen takaamiseksi tarvitaan poliittista integraatiota toisin sanoen alueellista talous-ja sosiaalipolitiikkaa. Lisäksi tutkimuksen
taustalla on oletus integraation kyvystä lisätä Mercosurin jäsenten taloudellista valtaa ja vastavuoroisesti neuvotteluvaltaa kansainvälisillä
areenoilla.
Pääosin tutkimustulokset tukevat tutkielmassa esitettyjä väittämiä. Alueellista ja alueiden välistä ulkomaankauppa ja suoria ulkomaisia
investointeja luonnehtii interdependenssi ja keskittyneisyys. Suorien ulkomaisten investointien noususta huolimatta Mercosur jäsenien
epätasa-arvoinen asema kansainvälisessä taloudellisessa järjestelmässä ei ole oleellisesti muuttunut 1990-luvun aikana. Mercosurin taloudellisia
suhteita hallitsevat kauppataseen alijäämä sekä riippuvuus ulkomaisesta pääomasta. Myös alueellinen epätasa-arvo ja työttömyys ovat
lisääntyneet. Mercosur on solminut useita kansainvälisiä sopimuksia ja on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisessä järjestelmässä.
Epäsuotuisasta taloudellisesta kehityksestä, kilpailevista integraatiomalleista ja yhtenäisen aluepolitiikan puutteesta johtuen Mercosurin
neuvotteluvalta kansainvälisillä foorumeilla ei ole merkittävästi lisääntynyt.
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