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VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST
EUROOPA LIIT
Costello, Rory; Thomassen, Jacques; Rosema, Martin. European Parliament
elections and political representation: policy congruence between voters and parties
// West European Politics. Vol. 35 (2012), no. 6, pp. 1226-1248.
Artikkel käsitleb valijate ja Euroopa Parlamendi kandidaatide poliitika ühildumist,
aluseks 2009. aasta Euroopa valimisuuring, sh Eesti andmed. Artikkel lahkab üldlevinud
seisukohta, et Euroopa Parlament ei väljenda eurooplaste tahet.
Märksõnad: Euroopa Liit, Euroopa Parlament, Eesti, valijaskond, kandidaadid, poliitika.
Raik, Kristi. Kirjava itänaapurusto // Ulkopolitiikka. Vsk. 49 (2012), nro. 4, s. 44-45.
Artiklis on vaatluse all Euroopa Liidu suhted oma idanaabritega nagu Ukraina, Gruusia,
Valgevene jt. Lähemalt käsitletakse Moldova püüdlusi ja perspektiivi saada Euroopa
Liidu liikmesriigiks.
Märksõnad: Euroopa Liit, naabruspoliitika, välispoliitika, rahvusvahelised suhted.
Sjursen, Helene. A certain sense of Europe? Defining the EU through enlargement //
European Societies. Vol. 14 (2012), no. 4, pp. 505-521.
Artikkel puudutab Euroopa Liidu identiteediprobleemi, käsitledes õigustust viimasele
laienemisele. Lähtutakse sellest, et EL põhineb rohkemal kui vaid pragmaatilisel
probleemide lahendamisel ning küsimus on selles, kas laienemisotsused peegeldavad
väärtuspõhist või õigustel põhinevat seisukohta.
Märksõnad: Euroopa Liit, laienemine, identiteet, demokraatia.
Zubek, Radoslaw; Staroňová, Katarína. Organizing for EU implementation: the
europeanization of government ministries in Estonia, Poland, and Slovenia // Public
Administration. Vol. 90 (2012), no. 4, pp. 937-956.
Artikkel käsitleb ministeeriumide Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmisega seotud
euroopastumist ja sellega tihedalt põimunud eurointegratsiooni Eesti, Poola ja Sloveenia
21 ministeeriumis. Küsitakse, kas ülevõetavate õigusaktide hulk mõjutab ministeeriumide
tegevust.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, Eesti, Poola, Sloveenia, ministeeriumid,
eurointegratsioon, euroopastumine.

MAAILMAPOLIITIKA
Hiltunen, Anna-Kaisa. Kyberasekilpa kiihtyy // Ulkopolitiikka. Vsk. 49 (2012), nro. 4,
s. 38-42.
Artiklis käsitletakse maailma küberrelvastumist. Praeguse aja küberrelvad on digitaalsed
ja nähtamatud, mistõttu ei ole teada, kui palju ja kui võimsaid relvi mõnes riigis välja
töötatakse. Küberrelvadega võidakse rünnata riikide elutähtsaid tööstussüsteeme ja
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kriitilist infrastruktuuri, nii et riigid jäävad tegutsemisvõimetuks ilma ühegi lasuta.
Märksõnad: küberruum, kübersõda, rünnakud, relvastumine.

RAHVUSVAHELISED SUHTED
Мюллерсон, Рейн. Извилистые пути прогресса. Однородный мир
неоднородных государств // Россия в глобальной политике. Т. 10 (2012), но. 5, с.
52-61.
Artiklis vaadeldakse kahte maailmas paralleelselt toimuvat protsessi: üleilmset
ühtlustumist ja enamike ühiskondade väiksemat integreeritust. Globaliseerumine,
eelkõige migratsioonilained, toovad endaga kaasa maailma homogeniseerumise, kuid
samal ajal muudavad ühiskonnad keerukamaks ja mitmekesisemaks.
Märksõnad: globaliseerumine, rahvusvaheline poliitika, riik, rahvusriik, demokraatia.

VENEMAA
Lavrov, Sergei. Russian diplomacy and the challenges of the 21st century //
International Affairs. Vol. 58 (2012), no. 5, pp. 1-18.
Venemaa välisminister Sergei Lavrov selgitab intervjuus Venemaa välispoliitika
väljakutseid 21. sajandil. Teemad: maailmapoliitika ja rahvusvahelised suhted pärast
Jaltat, USA-Venemaa suhted, ÜRO roll, olukord Süürias jt.
Märksõnad: Venemaa, rahvusvahelised suhted, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon,
rahvusvahelised organisatsioonid.
Oreshina, Maria. The saga of gold, ships and „Baltic diplomatic phantoms” //
International Affairs. Vol. 58 (2012), no. 4, pp. 292-303.
Artikkel käsitleb Balti riikide küsimust NSV Liidu ja Ameerika Ühendriikide
diplomaatilistes suhetes pärast seda, kui Nõukogude Liit need riigid okupeeris.
Märksõnad: Baltimaad, Eesti, Läti, Leedu, NSV Liit, Ameerika Ühendriigid, Nõukogude
okupatsioon, rahvusvahelised suhted.
Putin, Vladimir. Russia’s foreign policy has always been independent and it will remain
so // International Affairs. Vol. 58 (2012), no. 4, pp. 1-8.
Venemaa presidendi kõne Venemaa suursaadikutele ja alalistele esindajatele
rahvusvaheliste organisatsioonide juures (9. juulil 2012) Venemaa välispoliitika
üldsuundumustest ja riigi mõjuvõimu suurendamisest rahvusvahelisel areenil.
Märksõnad: Venemaa, presidendid, välispoliitika.
Rudensky, Igor. „WTO accession will bring us investments, new technologies and
new jobs” // International Affairs. Vol. 58 (2012), no. 5, pp. 218-223.
Venemaa Riigiduuma majanduspoliitika, innovaatilise arengu ja ettevõtluse komitee
esimees Igor Rudenski selgitab intervjuus, missugust kasu saab Venemaa ühinemisest
Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. Üks põhiteema on riigi majandusliku sõltumatuse
vähenemine.
Märksõnad: Venemaa, Maailma Kaubandusorganisatsioon, liitumine.
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POLIITILISED PROTSESSID
Fortin-Rittberger, Jessica. Explaining post-communist founding elections results
through initial state capacity // East European Politics and Societies and Cultures. Vol.
26 (2012), no. 4, pp. 724-742.
Artikkel käsitleb riigi suutlikkuse ja demokraatia vahelisi seoseid postsotsialistlikes
riikides (sh Eesti). Küsitakse, miks on suutlikumad riigid tõenäolisemalt demokraatlikud
ja vähemsuutlikud on pigem vähemdemokraatlikud. Konkreetselt vaadeldakse, kas riigi
suutlikkus korreleerub esimeste vabade valimistega postsotsialistlikes riikides või mitte –
kas suutlikumate riikide valijad olid valmis juba esimestel valimistel heitma kõrvale nn
kommunistlikud petised.
Märksõnad: valimised, valijakäitumine, demokraatia, postsotsialistlikud riigid.
Fox, Ruth. Too important to leave to parties: the case for constitutionalising equal
representation // The Political Quarterly. Vol. 83 (2012), no. 4, pp. 749-753.
Artiklis puudutatakse naiste esindatust Briti parlamendis ja tõdetakse, et lahenduse
jätmine parteide otsustada ei ole olukorda muutnud – jätkuvalt on naisi alamkojas vähem
kui veerand. Lahenduseks on probleemi lahendamine põhiseaduse või valimisseaduse
muutmisega.
Märksõnad: Suurbritannia, naised, sooline võrdõiguslikkus, parlamendid.
Jutila, Karina. Vihreät ei kasva // Kanava. Vsk. 40 (2012), nro. 8, s. 34-37.
Artiklis arutletakse, miks Soome roheliste erakond ei ole 25 aastat pärast asutamist
suutnud tõusta üleriiklikuks parteiks. Vabameelsest rahvaliikumisest on saanud
väljakujunenud partei, kuid pooldajaid on liiga vähe. Roheliste partei toetajaid on
Soomes u 8–9 protsenti. Viimastel parlamendivalimistel 2011. aastal saavutasid rohelised
eduskunnas 10 kohta.
Märksõnad: poliitika, roheliste parteid, Soome.
Myllynen, Janina; Raiskila, Miira; Wiberg, Matti. Kansanedustajien
medianäkyvyys: miesten ja ministerien ylivoimaa // Politiikka. Vsk. 54 (2012), nro. 4,
s. 309-317.
Kui sageli parlamendiliikmed esinevad meedias? Artiklis selgitatakse välja Soome
poliitikute meedias esiloleku sagedus ja statistiliselt märkimisväärsed erinevused. Uuritud
on kahte ajajärku: 2011. aasta parlamendivalimistele eelnevat ja järgnevat aastat. Uuringu
tulemusena leidus erinevusi parlamendiliikmete meediaesinemiste hulgas vaid soo ja
poliitilise juhtpositsiooni alusel.
Märksõnad: parlamendiliikmed, meedia, Soome.
Pajala, Antti. 99% raukeaa tai hylätään – entä millaisia ovat hyväksytyt eduskuntaaloitteet? // Politiikka. Vsk. 54 (2012), nro. 4, s. 318-326.
Artiklis käsitletakse Soome parlamendiliikmete algatatud eelnõudest neid äärmiselt harvu
juhuseid, kui eelnõu on heaks kiidetud nii parlamendikomisjoni kui ka täiskogu istungil.
Eesmärk on uurida, kas võib leida mingeid reeglipärasusi, mille abil võiks iseloomustada
tüüpilist parlamendiliikmete algatatud vastuvõetud eelnõu. Vaatluse all on eduskunnas
aastatel 1991–2010 algatatud eelnõud.
Märksõnad: seaduseelnõud, parlamendiliikmed, Soome.
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Raudla, Ringa. The use of performance information in budgetary decision-making
by legislators: is Estonia any different? // Public Administration. Vol. 90 (2012), no. 4,
pp. 1000-1015.
Artikkel püüab leida vastust küsimusele, millises ulatuses kasutavad Eesti seadusandjad
eelarve otsustusprotsessis infot tulemuslikkuse kohta, aluseks Riigikogu
rahanduskomisjoni liikmetega tehtud intervjuud. Tulemused näitavad, et sellist infot
kasutatakse vähe. Parlamendiliikmed toovad põhjuseks, et vastavat infot sisaldavad
dokumendid on pikad ja koormavad, eelarvearutelud parlamendis on ajaliselt piiratud
ning parlamendil on eelarve sisuliste muudatuste tegemisel vähene roll.
Märksõnad: Eesti, parlamendid, Eesti Riigikogu, eelarvepoliitika, riigieelarve,
otsustamine.
Rohrschneider, Robert; Whitefield, Stephen. Institutional context and
representational strain in party-voter agreement in Western and Eastern Europe //
West European Politics. Vol. 35 (2012), no. 6, pp. 1320-1340.
Artikkel annab uue teoreetilise seletuse valimisinstitutsioonide mõjust poliitika
ühildumisele, võttes arvesse valijate kasvavat jagunemist (partisanid ja sõltumatud).
Aluseks 24 Euroopa riigi (sh Eesti) andmed.
Märksõnad: valijakäitumine, valimised, Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa, Eesti, poliitika,
institutsioonid.
Ruostetsaari, Ilkka. Suomi murroksessa 1991–2011: Muuttuiko eliittirakenne? //
Politiikka. Vsk. 54 (2012), nro. 4, s. 269-284.
Viimastel aastakümnetel on eliiditeooria arendamist puudutav diskussioon keskendunud
eliidi ja demokraatia vahelisele suhtele. Kui klassikaline eliiditeooria rõhutas eliidi ja
demokraatia omavahelist kokkusobimatust, siis uuem teoreetiline lähenemisviis on
rõhutanud mitme eliidi samaaegset esinemist demokraatiaga. Artiklis antakse ülevaade
uurimusest, kus vaadeldi Soome eri eliitide vaheliste suhete ning eliidi ja kodanike
vaheliste suhete muutumist aastatel 1991–2011, kui Soomes toimusid suured
ühiskondlikud muutused.
Märksõnad: eliit, sotsiaalsed aspektid, Soome.
Salomaa, Markku. Hallitus pyörittelee eduskuntaa kuinka haluaa // Kanava. Vsk. 40
(2012), nro. 8, s. 27-31.
Artiklis käsitletakse valitsuse ja parlamendi vahelisi suhteid Soomes ning antakse
lühiülevaade ka Westminsteri mudelist. Täitevvõim on Soomes võtnud seadusandliku
võimu oma haardesse. See ei ole aga Inglismaalt võetud eeskuju ehk Westminsteri
demokraatiamudeli kohane. Westminsteri süsteemi järgi on parlamendiliikmete
esmaülesanne esindada oma valijaid. Teine ülesanne on vastu võtta seadusi ja kinnitada
riigieelarve. Alles kolmas ülesanne on moodustada valitsus või seda vahetada. Soomes on
aga need prioriteedid artikli autori arvates vastupidises järjekorras.
Märksõnad: täidesaatev võim, seadusandlik võim, Soome.
Shaw, Greg M.; Gaffey, Laura. The polls – trends. American public opinion on
economic inequality, taxes, and mobility: 1990–2011 // Public Opinion Quarterly. Vol.
76 (2012), no. 3, pp. 576-596.
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Artikkel annab ülevaate aastatel 1990–2011 USAs korraldatud avaliku arvamuse
küsitlustest ebavõrdsuse, maksude ja mobiilsuse teemadel. Võrdlev analüüs näitab, et
vaatamata poliitiliste ja majandusolude muutumisele on arvamused jäänud küllaltki
stabiilseks. Mõningaid muutusi siiski leidub, nt on aastatega kasvanud toetus
tulumaksule.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, avalik arvamus, ebavõrdsus, maksustamine.
Wiberg, Matti. Presidentti-instituutio pitää lakkauttaa // Kanava. Vsk. 40 (2012), nro.
8, s. 18-22.
Artiklis arutletakse presidendiinstitutsiooni kaotamise üle Soomes ja kas anda presidendi
praegused funktsioonid üle parlamendile või valitsusele. Võimulolijaid peab kontrollima
ja võim peab kandma vastutust. Presidendiinstitutsioonil on aga võim ilma poliitilise
vastutuseta.
Märksõnad: presidendid, politoloogia, Soome.
Ylisalo, Juha; Maunula, Maria; Helin, Juha. Vaalijärjestelmämuutoksen kivinen
tie: Suomen vaalijärjestelmän kehitys suuresta eduskuntauudistuksesta
nykypäivään // Politiikka. Vsk. 54 (2012), nro. 4, s. 249-268.
Artiklis käsitletakse katseid muuta Soome parlamendi valimissüsteemi ja selgitatakse,
miks on nii raske saavutada ühist arusaamist selles küsimuses. Antakse ülevaade
praeguse valimissüsteemi probleemidest, mis on tekitanud diskussiooni ja vajadust
muutuste järele.
Märksõnad: valimissüsteemid, parlamendid, Soome.

POLIITILINE AJALUGU
Valge, Jaak. Top Estonian politician Konstantin Päts’s financial dealings with
Moscow // Journal of Baltic Studies. Vol. 43 (2012), no. 4, pp. 459-478.
Artikkel käsitleb Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi võimalikku seotust
Moskvaga. Autor küsib, kas on võimalik, et NSV Liit tegeles väljapressimisega ning Päts
oli NSVLi palgal.
Märksõnad: ajalugu, poliitiline ajalugu, presidendid, NSV Liit.

KOHALIKUD OMAVALITSUSED
Denk, Thomas. Size and political support on the local level in Sweden // Local
Government Studies. Vol. 38 (2012), no. 6, pp. 777-793.
Artikkel käsitleb kohaliku omavalitsuse suuruse (territoorium ja elanike arv) seost
poliitilise toetusega Rootsi 55 omavalitsuses. Arvesse võeti poliitilise toetuse 11 aspekti,
nt poliitiline usaldus, osavõtt parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimistest,
poliitilised huvid, parteiline määratlus, ühiskondlik tegevus jm.
Märksõnad: kohalikud omavalitsused, poliitika, uuringud, Rootsi.
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KODAKONDSUSPOLIITIKA
Herzog, Ben. The paradoxes of citizenship removal: soviet and post-soviet
citizenship // East European Politics and Societies and Cultures. Vol. 26 (2012), no. 4,
pp. 792-810.
Artikkel vaatleb kodumaalt lahkumise ja kodakondsuse tähendust NSV Liidus ja
postsotsialistlikes riikides (sh Eesti): ühelt poolt sunnitud ja teiselt poolt vabatahtlik
lahkumine kodumaalt. Autor väidab, et erisused on ulatuses ja need on pigem
sümboolsed – tegemist ei ole filosoofiliste põhimõtete muutumisega, mis lubaksid vaba
liikumist ja vabatahtlikku emigratsiooni.
Märksõnad: Eesti, NSV Liit, postsotsialistlikud riigid, kodakondsus,
kodakondsuspoliitika, väljaränne, sundränne.

MAJANDUSPOLIITIKA
Aizenman; Joshua; Dekle, Robert; Lothian, James R. Overview of the special issue
on „Policy implications of and lessons from the global financial crisis” // Journal of
International Money and Finance. Vol. 31 (2012), no. 8, pp. 1971-1975.
Tegemist on üleilmse finantskriisi mõjudele ja õppetundidele pühendatud väljaande
avaartikliga. Teemad: globaalne likviidsus, rahvusvaheliste reservide kasutamine, reaalja finantsmajanduslikud mustrid enne üleilmset finantskriisi ja selle ajal, keskpankade
tegevus, välisvaluutareservide haldamine jne.
Märksõnad: finantskriisid, majanduskriisid, likviidsus, maailmamajandus, keskpangad,
kriisijuhtimine, majanduslik areng.
Hongbin Li; Lei Li; Binzhen Wu; Yanyan Xiong. The end of cheap Chinese labor //
Journal of Economic Perspectives. Vol. 26 (2012), no. 4, pp. 57-74.
Artikkel käsitleb odava tööjõu ammendumist Hiinas. Konkreetselt vaadeldakse
palgakasvu, tööviljakuse ja palgakasvu seoseid, palgakasvu põhjuseid, sh sisserännet.
Märksõnad: Hiina, tööjõud, palk, palgakasv, tööviljakus.
Hurmelinna-Laukkanen, Pia; Olander, Heidi; Blomqvist, Kirsimarja; Panfilii,
Victoria. Orchestrating R & D networks: absorptive capacity, network stability, and
innovation appropriability // European Management Journal. Vol. 30 (2012), no. 6, pp.
552-563.
Artikkel keskendub teadus- ja arendustegevuse võrgustikele. Uuritakse, kuidas suhete
korraldamine (mittetraditsiooniline juhtimine) aitab kaasa võrgustiku ja iga üksiku
ettevõtte arengule. Põhitähelepanu on võrgustiku suutlikkuse, stabiilsuse ja
innovaatilisuse tõstmisel. Andmed pärinevad 213st intensiivse teadus- ja
arendustegevusega firmast.
Märksõnad: teadus- ja arendustegevus, innovatsioonid, innovatsioonipoliitika.
Kettunen, Lauri; Knuuttila, Marja; Niemi, Jyrki. Suomen maatalouspolitiikka ja
sen asema kansantaloudessa // Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 108 (2012),
nro. 4, s. 416-426.
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Artiklis käsitletakse Soome põllumajanduspoliitikat ja selle positsiooni rahvamajanduses.
Enne Euroopa Liiduga ühinemist oli põllumajanduspoliitika osa üldisest Soome
majanduspoliitikast. Pärast ELiga liitumist muutus olukord täiesti ja liidu ühine
põllumajanduspoliitika sai ka Soome põllumajanduspoliitika aluseks. Tähtsamad
põllumajanduspoliitilised otsused tehakse nüüd Brüsselis.
Märksõnad: põllumajanduspoliitika, Soome, Euroopa Liit.
Määttä, Kalle. Terveysverot. Terveyden vai verotulojen tähden // Verotus. Vsk. 62
(2012), nro. 5, s. 506-515.
Artiklis käsitletakse praegu Soomes kehtivaid tervisemakse, nagu alkoholi-,
tubakatoodete ja karastusjookide, jäätise- ning maiustustemaks. Vaadeldakse, kui
otstarbekohase vahendi pakuvad tervisemaksud ühest küljest tervisepoliitiliste ja teisest
küljest fiskaalsete eesmärkide saavutamiseks.
Märksõnad: maksustamine, tervisepoliitika, aktsiisimaks, Soome.
Myrsky, Matti. Perustuslakivaliokunta ja verotus // Verotus. Vsk. 62 (2012), nro. 5, s.
482-494.
Artiklis uuritakse, kuidas Soomes maksuseadused sünnivad ja mis toimub eduskunnas
valitsuse algatatud seaduseelnõu järel. Keskne roll maksustamisega seotud
seaduseelnõude menetlemisel on rahanduskomisjonil, aga ka teistel komisjonidel võib
olla oma osa, eriti põhiseaduskomisjonil, kellelt palutakse arvamusi eelnõudega seotud
küsimustes. Lähemalt on vaatluse all aastatel 2003–2011 põhiseaduskomisjoni antud
arvamused, kus maksustamist on mingil moel käsitletud.
Märksõnad: parlamendikomisjonid, seaduseelnõud, maksustamine, Soome.
Tarkka, Juha; Critchley, Simon; Pörsti, Joonas; Mäkinen, Juha. Mitä rahalle
tapahtuu? // Ulkopolitiikka. Vsk. 49 (2012), nro. 4, s. 16-36.
Artikliseerias käsitletakse keskpankade rolli suurenemist rahvusvahelise finantskriisi ajal.
Praeguses majanduskriisis on alanud uus ajajärk, kus keskpangad peavad võtma senisest
suurema vastutuse rahaturu reguleerimisel ja võlahädas olevate riikide majanduse
finantseerimisel. Riskivõtmise suurus selgub alles aja jooksul, näiteks kui turg paneb
Euroopa Keskpanga otsused proovile.
Märksõnad: keskpangad, rahapoliitika, Euroopa Keskpank, finantskriisid.
Vanhala, Juuso. Euroalueen työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ja kriisi //
Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 108 (2012), nro. 4, s. 385-405.
Artiklis käsitletakse euroala tööturu arengut pärast majanduskriisi algust ja üritatakse
esile tuua regiooni tööturu struktuurseid probleeme. Vaatluse all on tööpuuduse areng
Euroopa Liidu riikides ja tööjõu liikumine. Mitmes euroala riigis on struktuurne
tööpuudus kriisi tagajärjel tõusuteel. Tööpuuduse kasv on olnud kõige suurem riikides,
kus enne kriisi oli majanduses märgata heitlikkust, nagu konkurentsivõime nõrgenemine
või ehitussektori ülekuumenemine.
Märksõnad: tööturg, tööpuudus, euroala, majanduskriisid.

8

JUHTIMINE
Altmäe, Sigrit; Türk, Kulno; Toomet, Ott-Siim. Thomas-Kilmann’s conflict
management modes and their relationship to Fiedler’s leadership styles (basing on
Estonian organizations) // Baltic Journal of Management. Vol. 8 (2013), no. 1, pp. 4565.
Artikli eesmärk on analüüsida seoseid Thomas-Kilmanni konfliktijuhtimisviiside ja
Fiedleri juhtimisstiilide meetmete vahel teoreetiliselt ja empiiriliselt, viimasel juhul on
aluseks 343 juhi ja spetsialisti andmed Eesti eri organisatsioonidest.
Märksõnad: Eesti, organisatsioonid, kriisijuhtimine, juhtimine, juhid, juhtimisstiilid.

TÖÖPOLIITIKA
Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn. Immigration and wages: evidence from
construction // The Economic Journal. Vol. 122 (2012), no. 565, pp. 1177-1205.
Artikkel käsitleb sisserände mõju palkadele, aluseks Norra ehitussektori andmed.
Paneeluuringute analüüs näitab, et 10% sisserände kasv vähendab palka 0,6%. Samas
tuleb näha ka sisserände positiivseid külgi, nt hinnatõusu ohjeldamist.
Märksõnad: Norra, sisseränne, palk, hinnad, hinnatõus.
Karpinska, Kasia; Maas, Ineke; Jansen, Wim. Self-employment in post-communist
economies. A cross-country comparison // European Societies. Vol. 14 (2012), no. 5,
pp. 684-703.
Artiklis kontrollitakse seisukohta, mille kohaselt sõltub indiviidide majanduslik edu
postsotsialistlikes riikides nii individuaalsetest tunnustest kui ka struktuursest kontekstist,
aluseks Eesti, Venemaa, Bulgaaria ja Ungari iseendale tööandjate andmed aastatest 1996
ja 2005. Analüüs näitab seost konteksti tunnuste ja iseendale tööandjaks olemise vahel,
kusjuures mida madalam on korruptsioonitase, seda suurem on tõenäosus hakata
iseendale tööandjaks.
Märksõnad: postsotsialistlikud riigid, Eesti, Bulgaaria, Venemaa, Ungari, füüsilised
isikud, ettevõtjad.

SOTSIAALPOLIITIKA
Isohanni, Matti. Hyvän ikääntymisen avaimet // Kanava. Vsk. 40 (2012), nro. 8, s. 3740.
Suurte vanuserühmade pensionilejäämine teeb rahvastiku vananemise ühiskonnas
nähtavaks. Artiklis arutletakse, kas vananemise juures võib leida ka positiivseid külgi.
Märksõnad: rahvastiku vananemine, eakad, aktiivsus.

KESKKONNAPOLIITIKA
Gans, Joshua S. Innovation and climate change policy // American Economic Journal.
Vol. 4 (2012), no. 4, pp. 125-145.
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Artikkel püüab leida vastust küsimusele, kas kliimamuutuste poliitika ergutab
innovatsiooni keskkonnasõbralikus tehnoloogias. Analüüsiga jõutakse järeldusele, et
rangem heitkoguste määr vähendab fossiilkütuste kasutamist ja stimuleerib
alternatiivenergia suuremat kasutuselevõttu.
Märksõnad: kliima, kliimamuutused, innovatsioonid, fossiilkütused, alternatiivenergia,
energiapoliitika.

TERVISHOIUPOLIITIKA
Chandra, Amitabh; Skinner, Jonathan. Techology growth and expenditure growth
in health care // Journal of Economic Literature. Vol. 50 (2012), no. 3, pp. 643-680.
Artikkel käsitleb tervishoiukulude kasvu. Esitatakse andmed tervishoiukulude kohta
OECD riikides 1980. ja 2008. aastal ning analüüsitakse tehnoloogilise protsessi ja
tervishoiukulude seoseid Ameerika Ühendriikide näitel.
Märksõnad: tervishoid, tervishoiupoliitika, tervishoiukulud, terviseökonoomika.

RAHVASTIKUPOLIITIKA
Docquier, Frédéric; Rapoport, Hillel. Globalization, brain drain, and development //
Journal of Economic Literature. Vol. 50 (2012), no. 3, pp. 681-730.
Artikkel võtab kokku pikaajalised tulemused ajude äravoolu uurimisel, lähtudes
seisukohast, et kõrgelt kvalifitseeritud töötajate migratsioon domineerib rahvusvahelises
rändes ja on üleilmastumise tähtis näitaja. Arutletakse hariduse, sisserände ja
maksupoliitika mõju üle globaalses kontekstis.
Märksõnad: ränne (demogr.), välisränne, rändestatistika, ajude äravool, tööjõu mobiilsus.

HARIDUSPOLIITIKA
Baranowska-Rataj, Anna; Unt, Marge. Is it worth becoming an engineer in Central
and Eastern Europe? The evidence from Poland and Estonia // European
Sociological Review. Vol. 28 (2012), no. 6, pp. 717-728.
Artikkel käsitleb kõrgkoolilõpetajate suundumist tööturule õpitud erialal kahes
nõukogude pärandiga riigis – Poolas ja Eestis. Lääneriikide lõpetajate puhul on rõhutatud
insenerierialade eelist, autorid vaatlevad, kas sama kehtib ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikide
puhul. Aluseks on mikrotasandi andmed omandatud hariduse ja varajase karjääri kohta
tööturul.
Märksõnad: kõrgharidus, ülikoolid, insenerid, tehnikaharidus, tööturg, tööhõive, Poola,
Eesti.
Robert, Peter; Saar, Ellu. Learning and working: the impact of the „double status
position” on the labour market entry process of graduates in CEE countries //
European Sociological Review. Vol. 28 (2012), no. 6, pp. 742-754.
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Artikkel vaatleb kõrgkoolilõpetajate perspektiive inimkapitali investeeringute aspektist
Ida- ja Kesk-Euroopa riikides, sh Eesti, täpsemalt topeltstaatust, kus tudeng samal ajal
õpib ja töötab, omandades töökogemusi õppimise ajal. Andmed sisaldavad infot õpingute
ja õppimise ajal töötamise kohta, samuti teavet vanemate hariduse kohta.
Märksõnad: kõrgharidus, ülikoolid, üliõpilased, õppimine, töö kõrvalt õppimine,
inimkapital, tööturg, Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa. Eesti.

LINNASOTSIOLOOGIA
Lundén, Thomas et al. A hundred years later. Streetcars are still rattling in Baltic
cities // BalticWorlds : a quarterly scholarly journal and news magazine. Vol. 5 (2012),
no. 3/4, pp. 37-44.
Artikkel annab ülevaate geograaf Sten De Geeri 1912. aastal kirjutatud artiklist, kus ta
kaardistas Läänemere linnu ning kommenteeritakse neid täpseid kirjeldusi saja-aastase
vahega. Vaatluse all on Stockholm, Helsingi, St. Peterburg, Tallinn, Riia, Kaliningrad,
Gdansk, Szczecin, Kopenhaagen.
Märksõnad: Läänemeri, linnad, linnasotsioloogia, linnamajandus, linnarahvastik.

SOTSIAALNE KIHISTUMINE
Western, Bruce; Bloome, Deirdre; Sosnaud, Benjamin; Tach, Laura. Economic
insecurity and social stratification // Annual Review of Sociology. Vol 38 (2012), pp.
341-359.
Artikkel käsitleb majandusliku ebakindluse ja sotsiaalse kihistumise seoseid USA näitel.
Majanduslik ebakindlus väljendab töötajate ja kodumajapidamiste majandusliku kahju
riske, eriti siis, kui puututakse kokku ootamatute sündmustega sotsiaalelus.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, sotsiaalne kihistumine, ebavõrdsus, tulud,
ebakindlus, tööhõive.

SOTSIAALNE MOBIILSUS
Erikson, Robert; Goldthorpe, John H.; Hällsten, Martin. No way back up from
ratcheting down? A critique of the „microclass” approach to the analysis of social
mobility // Acta Sociologica. Vol. 55 (2012), no. 3, pp. 211-229.
Artiklis käsitletakse mikroklasse, detailseid ametigruppe, mida pakuti hiljuti välja kui
alust sotsiaalse stratifikatsiooni ja põlvkondadevahelise sotsiaalse mobiilsuse uurimiseks.
Autorid toetuvad samadele Rootsi rahvaloenduse andmetele, mis mikroklasside teooria
arendajad, ning panevad need väited kahtluse alla.
Märksõnad: sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalne kihistumine, Rootsi, kriitika.
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SOO-UURINGUD
Campbell, Rosie. What do we really know about women voters? Gender, elections
and public opinion // The Political Quarterly. Vol. 83 (2012), no. 4, pp. 703-710.
Artikkel analüüsib naiste ja meeste poliitilisi hoiakuid ja nende käitumist valimistel
Suurbritannias. Artikkel on ajendatud Briti meedia käitumisest, kus iga kord enne
valimisi tuuakse naisküsimus poliitilise debati olulisemaks teemaks.
Märksõnad: Suurbritannia, poliitiline sotsioloogia, poliitilised hoiakud, naised, mehed,
valijakäitumine.

RELIGIOON
Voas, David; Fleischmann, Fenella. Islam moves West: religious change in the first
and second generations // Annual Review of Sociology. Vol. 38 (2012), pp. 525-545.
Artikkel otsib vastust küsimusele, kas lääneriikidesse elama asunud moslemid ja nende
lapsed muutuvad aja jooksul vähem usklikeks või peavad nad vajalikuks võidelda
dominantrahvuse vastu, muutudes nii aina enam religioosseteks.
Märksõnad: islamiusulised, sisseränne, assimilatsioon, akulturatsioon, religioossus.
Refereerinud Mai Vöörmann ja Tiina Tammiksalu
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