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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä työssä tarkastellaan institutionalismin menetelmiä käyttäen siirtymätaloudessa tapahtuvaa valtionyritysten yksityistämistä.
Tutkimuskysymyksiä ovat toisaalta yksityistämisen perustelut, tavoitteet ja keinot, toisaalta siirtymän vaikutus talouden kehitykseen
kokonaisuutena. Tutkimusaineiston muodostavat Unkarin valtionpankin ja valtiovarainministeriön julkistamat talouden tunnusluvut ja valtion
yksityistämis- ja omaisuudenhoitoyhtiön tilastot, sekä IMF:n jäsenmaiden kanssa käytävien jäsenyyssopimuksen neljänteen artiklaan perustuvien
neuvottelujen yhteenvedot vuosilta 1999 - 2005 ja näiden neuvottelujen pohjaksi laaditut maaraportit. Neuvottelujen yhteenvedot sisältävät
IMF:n edustajien arviot, suosituksia talouspoliittisiksi toimenpiteiksi ja painopistealueiksi sekä keskeiset tunnusluvut kyseiseltä vuodelta ja
muutamilta sitä edeltäneiltä vuosilta. Tunnuslukujen ja muiden aineistosta ilmenevien tietojen perusteella selvitetään yksityistämisen
kokonaistaloudellisia vaikutuksia ja arvioidaan maan talouden kehitystä suhteessa muihin itäeurooppalaisiin siirtymätalouksiin ja myös sen
omaan lähtötilanteeseen. Maata verrataan muihin, vastaavassa tilanteessa oleviin maihin, ja lisäksi tarkastellaan sitä, miten toteutunut kehitys on
vastannut niitä odotuksia ja ennusteita, joita siirtymän alussa tehtiin talouden silloisen tilan ja vallinneiden olosuhteiden perusteella. Muun
lähdeaineiston avulla etsitään historiallista perustaa siirtymävaiheen etenemiselle, siirtymän alkuvaiheessa ja sen kuluessa tehdyille
talouspoliittisille ratkaisuille ja tähänastiselle kehitykselle. Tuloksia arvioidaan eräiden julkisen valinnan teoriaan kuuluvien väittämien sekä
liiketoiminnan kustannusten ja polkuriippuvuuden käsitteiden avulla.
Unkarin talouden vahvoiksi alueiksi nousevat ulkoinen kilpailukyky, nopeasti laskeneet työttömyysluvut, alhaisena pysynyt inflaatio,
pankkijärjestelmän toimivuus sekä tilastoinnin ja kansantalouden tilinpidon asianmukaisuus. Yksityistämiskeinot on kaikesta päätellen valittu
paitsi vallitsevien olosuhteiden edellyttämällä tavalla myös muutenkin onnistuneesti, joskaan kaikkia tavoitteita ei olla saavutettu täysin
odotusten mukaisesti. Yksityistämistulot ovat jääneet jonkin verran odotettua pienemmiksi, mutta niistä on silti ollut apua valtionvelan
lyhentämisessä. Ulkomaisten investointien edut ovat valtiontalouden tasolla olleet kiistämättömät, mutta huolenaiheeksi on muodostunut
kotimaisen tuotannon syrjäytyminen.
Tulokset puhuvat sellaisen yksityisomistukseen perustuvan sekatalouden puolesta, jossa liberalisointi on tapahtunut tilanteeseen nähden
kohtuullisesti, ja jossa kilpailulla on merkitystä mutta markkinoille ei ole annettu liikaa valtaa. Ne tukevat myös väittämää, jonka mukaan
omistus on aiheellista keskittää yritysten sisällä, mutta ei yhteiskunnan tasolla.
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