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VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST
EUROOPA LIIT
Chiva, Cristina. Gender, European integration and candidate recruitment: the
European Parliament elections in the new EU member states // Parliamentary Affairs,
Vol. 67 (2014), no. 2, pp. 458-494.
Artikli teemaks on uutest liikmesriikidest (sh Eesti) pärit naiste esindatus Euroopa
Parlamendis. Analüüsitakse valimissüsteemide, poliitiliste parteide parem-vasak skaalal
paiknemise ning partei eurointegratsiooni seisukohtade mõju naiste arvukusele
parlamendis.
Märksõnad: Euroopa Parlament, naised, esindatus, parlamendiliikmed, parteid,
eurointegratsioon, Eesti.
Copeland, Paul. Central and Eastern Europe: negotiating influence in an enlarged
European Union // Europe-Asia Studies. Vol. 66 (2014), no. 3, pp. 467-487.
Artiklis analüüsitakse Ida- ja Kesk-Euroopa riikide mõju ja staatust Euroopa Liidus,
aluseks teenuste direktiivi ja finantskriisi päästeplaaniga seotud läbirääkimised.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, õigusaktid, mõjud,
poliitilised mõjud.
Finke, Daniel. Domestic-level parliamentary scrutiny and voting behaviour in the
European Parliament // Government and Opposition. Vol. 49 (2014), no. 2, pp. 207231.
Artikkel käsitleb kohaliku poliitika mõju hääletamisele Euroopa Parlamendis, väites, et
parlamendiliikmed eelistavad sageli päritoluriigi poliitikat europoliitikale, st hääletavad
vastupidiselt fraktsiooni soovitustele.
Märksõnad: Euroopa Parlament, liikmesriigid, hääletamine, sisepoliitika.
Leston-Bandeira, Cristina. The pursuit of legitimacy as a key driver for public
engagement: the European Parliament case // Parliamentary Affairs. Vol. 67 (2014),
no. 2, pp. 415-436.
Artikli teemaks on Euroopa Parlamendi ja kodanike vaheliste suhete tugevdamise
vajalikkus, konkreetselt analüüsitakse otsustusprotsesse, mis EPs peaks tagama
avalikkuse kaasamise valitsemisse. Analüüsi aluseks on intervjuud ametnike ja
liikmesriikide esindajatega.
Märksõnad: Euroopa Parlament, parlamendiliikmed, teenistujad, intervjuud,
osalusdemokraatia.
Murdoch, Zuzana; Trondal, Jarle; Gänzle, Stefan. Building foreign affairs capacity
in the EU: the recruitment of member state officials to the European external action
service (EEAS) // Public Administration. Vol. 92 (2014), no. 1, pp. 71-86.
Artikkel käsitleb liikmesriikide ametnike värbamist Euroopa välisteenistusse,
analüüsitakse kuivõrd on protsess sõltumatu valitsusest, seda eelkõige ajutiste ametnike
puhul. Andmed pärinevad 27 liikmesriigi ja Euroopa välisteenistuse ametnike
intervjuudest.
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Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, teenistujad, personal, personali palkamine,
personalivalik.
Neyer, Jürgen. Justified multi-level parliamentarism: situating national parliaments
in the European polity // The Journal of Legislative Studies. Vol. 20 (2014), no. 1, pp.
125-138.
Artikkel käsitleb parlamentarismi Euroopa tasandil, keskendudes liikmesriikide
parlamentide rollile Euroopa põhiseaduslikus protsessis ja mitmetasandilises
valitsemises.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, parlamendid, demokraatia, eurointegratsioon.

MAAILMAPOLIITIKA
Kreps, Sarah; Zenko, Micah. The next drone wars // Foreign Affairs. Vol. 93 (2014),
no. 2, pp. 68-79.
Artiklis käsitletakse droonide kasutamist sõjalisel eesmärgil. Üha rohkem riike hangib
mehitamata sõjalennukeid, millel on destabiliseeriv mõju rahvusvahelistele suhetele ja
julgeolekule.
Märksõnad: droonid, rahvusvaheline koostöö, rahvusvaheline julgeolek.
Lehti, Marko. Rauhaa pohjoisesta // Ulkopolitiikka. Vsk. 51 (2014), nro. 1, s. 40-42.
Artiklis on vaatluse all rahuvahendamine. Lähemalt käsitletakse Norra ja Soome tegevust
selles vallas.
Märksõnad: rahusobitajad, rahvusvaheline julgeolek, Põhjamaad, Norra, Soome.
MacMillan, Margaret. 1914 and 2014: should we be worried? // International Affairs.
Vol. 90 (2014), no. 1, pp. 59-70.
Artiklis tõmmatakse paralleele 1914. aasta maailma ja tänapäeva maailma vahel. Autor
toob esile rahutukstegevad sarnasused praeguse ajaga.
Märksõnad: Esimene maailmasõda, 1914–1918, põhjuslik analüüs.
Rantanen, Teemu. Askel yhteiseen ulkopolitiikkaan // Ulkopolitiikka. Vsk. 51 (2014),
nro. 1, s. 30-31.
Artiklis käsitletakse Euroopa Välissuhete Nõukogu välispoliitika raportit 2013. aasta
kohta. Neljandat korda koostatud aastaraport kaardistab Euroopa Liidu ja tema
liikmesmaade tegevust rahvusvahelises poliitikas.
Märksõnad: välispoliitika, Euroopa Liit, aruanded.

POLIITILISED PROTSESSID
Assiotis, Andreas; Sylwester, Kevin. Does democratization spur growth? An
examination over time and space // Economics of Transition. Vol. 22 (2014), no. 2, pp.
211-246.
Artiklis käsitletakse demokraatia ja majandusarengu seoseid, erinevuseks eelnevatest
käsitlustest on demokraatia lühi- ja pikaajalise mõju analüüs maailma eri piirkondades
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(sh Ida-Euroopa) ajavahemikul 1960–2010.
Märksõnad: demokraatia, majanduslik areng.
Bonney, Norman. Religion and the Scottish independence referendum // The
Political Quarterly. Vol. 84 (2013), no. 4, pp. 478-485.
Artikkel lahkab Šotimaa iseseisvusreferendumi religioosseid põhjusi. Referendum toimub
18. septembril 2014.
Märksõnad: kirikud (org.), kiriku-riigi suhe, iseseisvus, referendumid, Šotimaa.
Brüggemann, Karsten; Kasekamp, Andres. „Singing oneself into a nation“?
Estonian song festivals as rituals of political mobilisation // Nations and Nationalism.
Vol. 20 (2014), no. 2, pp. 259-276.
Artiklis analüüsitakse väidet, et Eesti laulupeod on kogu ajaloo vältel olnud kodanike
poliitilise mobiliseerimise võimsad rituaalid. Paraku on laulupidudel tulnud siiski
kohaneda poliitiliste režiimide narratiividele ja nad on vastanud konkreetse aja
vajadustele. Artikli motoks on valitud Lennart Meri ütlus: „Laulud on olnud meie
relvadeks, laulupeod meie võitudeks.“ (1999).
Märksõnad: laulupeod, poliitika, poliitilised süsteemid, rituaalid, Eesti.
Campbell, Rosie; Cowley, Philip. Rich man, poor man, politician man: wealth
effects in a candidate biography survey experiment // The British Journal of Politics
and International Relations. Vol. 16 (2014), no. 1, pp. 56-74.
Artiklis käsitletakse valijate suhtumist parlamendikandidaatide jõukusesse. Vaatluse all
on Internetiküsitluse tulemused, milles uuriti brittide reaktsiooni kandidaatide varakusele.
Märksõnad: valijaskond, kandidaadid, jõukus, uuringud, Suurbritannia.
Ellison, Nick; Hardey, Michael. Social media and local government: citizenship,
consumption and democracy // Local Government Studies. Vol. 40 (2014), no. 1, pp.
21-40.
Artikkel käsitleb sotsiaalmeedia (Twitter, Facebook) rolli kohalikes omavalitsustes,
eelkõige kodanike osavõtul nende tegevusest. Aluseks on Suurbritannia kohalike
omavalitsuste uuring.
Märksõnad: kohalikud omavalitsused, sotsiaalmeedia, Twitter (veebisait), Facebook
(veebisait), uuringud, Suurbritannia.
Emmenegger, Patrick; Manow, Philip. Religion and the gender vote gap: women’s
changed political preferences from the 1970s to 2010 // Politics & Society. Vol. 42
(2014), no. 2, pp. 166-193.
Artikkel analüüsib naiste valijakäitumist Lääne-Euroopa riikides 1970ndatest aastatest
kuni 2010. aastani ning selle seost religioossusega, aluseks maailma väärtusuuringu ja
eurobaromeetri andmed. Eesti lähiriikidest on esindatud Taani.
Märksõnad: naised, valijakäitumine, religioon, religioossed aspektid, parteisüsteemid,
parteid, Lääne-Euroopa.
Griffiths, Simon. What was progressive in „progressive conservatism”? // Political
Studies Review. Vol. 12 (2014), no. 1, pp. 29-40.
Artikkel käsitleb Suurbritannia peaministri David Cameroni „progressiivse koservatismi”
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filosoofiat, mida mõni seostab liikumisega vasakule, mõni toob paralleele Phillip Blondi
„punaste tooridega”. Autori arvates omab see ühisjooni thatcherismiga.
Märksõnad: Suurbritannia, konservatism, poliitilised teooriad.
Honkasalo, Antero. Ei minun takapihalleni! // Kanava. Vsk. 42 (2014), nro. 2, s. 2428.
Artiklis on vaatluse all Nimby-mõtlemisviis (Not in my backyard – mitte minu naabrusse)
ehk inimeste vastuseis nende kodu lähedale planeeritavatele arendusprojektidele nagu
teede-ehitus, elektrituulikute püstitamine, kohalike prügilate rajamine jne. Käsitletakse ka
Yimbyt (Yes in my backyard), mis on küll palju harvemini esinev nähtus.
Märksõnad: kodanikualgatus, põhiõigused, keskkonnapoliitika.
Horne, Cynthia M. Lustration, transitional justice, and social trust in postcommunist countries. Repairing or wresting the ties that bind? // Europe-Asia
Studies. Vol. 66 (2014), no. 2, pp. 225-254.
Artiklis käsitletakse Kesk- ja Ida-Euroopa riikide (sh Eesti) tegevust sotsiaalse usalduse
kui demokraatia tagamise olulise teguri suurendamisel. Analüüsitakse üleminekuperioodi
õigusemõistmise meetmete, ühiskonna puhastumise ja inimestevahelise usalduse seoseid
ja mõjusid. Empiiriliseks aluseks on üleilmse väärtusuuringu andmed.
Märksõnad: Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, riigid, Eesti, usaldus, demokraatia,
sotsiaaluuringud.
Jensen, Carsten; Mortensen, Peter B. Government responses to fiscal austerity: the
effect of institutional fragmentation and partisanship // Comparative Political Studies.
Vol. 47 (2014), no. 2, pp. 143-170.
Artikkel püüab vastata küsimusele, kas ja millisel moel mõjutab institutsionaalne
kontekst (sh institutsionaalne killustatus) valitsuse tegutsemist seoses range
eelarvepoliitikaga ning millist mõju avaldab sellele valitsuse erakondlik koosseis.
Aluseks 17 riigi andmed.
Märksõnad: parteid, valitsused, eelarvepoliitika, riigid, uuringud.
Sloam, James. New voice, less equal: the civic and political engagement of young
people in the United States and Europe // Comparative Political Studies. Vol. 47
(2014), no. 5, pp. 663-688.
Artiklis võrreldakse noorte osavõttu poliitikast ja kodanikuühiskonna tegemistest USAs
ja Euroopas, täpsemalt Suurbritannias ja Saksamaal, samuti tuuakse välja noorte
poliitikas osalemise erinevused võrrelduna teiste ühiskonnagruppidega. Tähelepanu on
pööratud vanusele ja haridustasemele.
Märksõnad: poliitika, noored, kodanikuühiskond, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia,
Saksamaa.
Tiihonen, Seppo. Suomen valtionpäämiehet vertailussa // Kanava. Vsk. 42 (2014),
nro. 2, s. 14-18.
Artiklis käsitletakse heale presidendile vajalikke omadusi ning võrreldakse 12 Soome
presidendi juhtimisstiili ja õnnestumisi nende ametiajal.
Märksõnad: presidendid, juhtimisstiilid, Soome.
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MAJANDUSPOLIITIKA
Alston, Julian M.; Pardey, Philip G. Agriculture in the global economy // Journal of
Economic Perspectives. Vol. 28 (2014), no. 1, pp. 121-146.
Artikkel annab ülevaate põllumajanduse arengust maailmas aastatel 1961–2011,
valdkonna innovatsioonist ja tehnoloogilistest uuendustest ning tulevikuperspektiividest.
Märksõnad: põllumajandus, põllumajanduslik areng, põllumajandustoodang.
Avalos, Fernando. Do oil prices drive food prices? The tale of a structural break? //
Journal of International Money and Finance. Vol. 42 (2014), Apr., pp. 253-271.
Artikkel püüab vastata küsimusele, kas biokütuste tootmise laiendamine Ameerika
Ühendriikides on toonud kaasa maisi hinna sõltuvuse nafta hinnast.
Märksõnad: nafta, biokütused, tootmine, hinnad, seosed (mat.), Ameerika Ühendriigid.
Bailey, Stephen J.; Valkama, Pekka; Salonen, Saila. The EU’s public finance crisis:
causes, consequences and cure // Public Money & Management. Vol. 34 (2014), no. 2,
pp. 83-90.
Artikkel käsitleb riigirahanduse kriisi põhjusi ja tagajärgi ELi liikmesriikides ja mujal
(Jaapanis, USAs, Koreas, Austraalias), väites, et kriisi põhjused on rahanduslikud,
poliitilised, institutsionaalsed, majanduslikud ja kultuurilised.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, riigid, riigirahandus, finantskriisid.
Barrows, Geoffrey; Sexton, Steven; Zilberman, David. Agricultural biotechnology:
the promise and prospects of genetically modified crops // Journal of Economic
Perspectives. Vol. 28 (2014), no. 1, pp. 99-120.
Artikli tähelepanu keskpunktis on geneetiliselt muundatud põllukultuuride olukord ja
tulevikuperspektiivid. Käsitletakse nende kasvatamist (andmed 1990–2010), hindu, mõju
põllukultuuride kogutoodangule, keskkonnale ja inimeste tervisele ning
põllumajandusliku biotehnoloogiaga seotud intellektuaalse omandi õigusi ja
regulatsioone.
Märksõnad: põllukultuurid, transgeensed taimed, põllumajandus, biotehnoloogia.
Blackwill, Robert D.; O’Sullivan, Meghan L. America’s energy edge // Foreign
Affairs. Vol. 93 (2014), no. 2, pp. 102-114.
Artiklis käsitletakse energiamajandust ja selle mõju geopoliitikale. Lähemalt vaadeldakse
USA kildagaasi ja kildaõli tootmise suurenemisest tingitud muutusi energiaturul.
Märksõnad: energiamajandus, geopoliitika, maagaas, rahvusvahelised suhted, Ameerika
Ühendriigid.
Chang, Tsangyao; Lee, Chien-Chiang; Hung, Ken; Lee, Kuo-Hao. Does military
spending really matter for economic growth in China and G7 countries: the roles of
dependency and heterogeneity // Defence & Peace Economics. Vol. 25 (2014), no. 2,
pp. 177-191.
Artiklis uuritakse sõjaliste kulutuste ja majanduskasvu vahelist põhjuslikku seost Hiinas
ja G7 riikides (Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Suurbritannia ja
Ameerika Ühendriigid).
Märksõnad: sõjalised kulud, majanduskasv, G7, Hiina.
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Dubois, Pierre; Griffith, Rachel; Nevo, Aviv. Do prices and attributes explain
international differences in food purchases? // The American Economic Review. Vol.
104 (2014), no. 3, pp. 832-867.
Artikkel püüab vastata küsimusele, kas nõudlust toidukaupade järele Ameerika
Ühendriikides, Prantsusmaal ja Suurbritannias mõjutavad nende hind ja omadused.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Suurbritannia, toiduained,
toidukaubad, hinnad, toiteväärtus, uuringud.
Dvir, Eyal; Rogoff, Kenneth. Demand effects and speculation in oil markets: theory
and evidence // Journal of International Money and Finance. Vol. 42 (2014), Apr., pp.
113-128.
Autorid esitavad vektori, mis ühendab USA ja üleilmse naftaturu nelja olulist muutujat:
nafta tootmine, toornafta varud, reaalne naftahind ja tulu teenimiseks vajalikud meetmed.
Aluseks on kuuandmed, mis ulatuvad tagasi 1930. aastatesse ja mis on jagatud
osavalimitesse vastavalt enne ja pärast 1973. aasta kriisi.
Märksõnad: nafta, turg (süsteem), hinnad, Ameerika Ühendriigid, majandusuuringud.
Herndon, Thomas; Ash, Michael; Pollin, Robert. Does high public debt consistently
stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff // Cambridge Journal of
Economics. Vol. 38 (2014), no. 2, pp. 257-279.
Autorid käsitlevad riigivõla ja majanduskasvu seoseid ning vastavad Carmen M.
Reinharti ja Kenneth S. Rogoffi (2010) artiklile „Growth in a time of debt“ (The
American Economic Review, 100(2): 573-578).
Märksõnad: riigivõlg, majanduskasv, majandusteadus, majandusanalüüs, kriitika.
Kosonen, Tuomas. Harmaan talouden syyt ja seuraukset // Kansantaloudellinen
aikakauskirja. Vsk. 110 (2014), nro. 1, s. 42-49.
Artiklis käsitletakse varimajanduse põhjusi ja tagajärgi.
Märksõnad: varimajandus, maksukorraldus, majandus.
Kuhn, Theresa; Stoeckel, Florian. When European integration becomes costly: the
euro crisis and public support for European economic governance // Journal of
European Public Policy. Vol. 21 (2014), no. 4, pp. 624-641.
Artikkel käsitleb Euroopa majandusjuhtimist eurokriisi ajal ning küsib, millises ulatuses
toetavad liikmesriikide kodanikud majandusjuhtimist, aluseks ELi 27 liikmesriigis (sh
Eesti) 2011. aastal tehtud uuring.
Märksõnad: finantskriisid, majandusjuhtimine, hoiakud, sotsiaaluuringud, Euroopa Liit,
liikmesriigid.
Liikanen, Erkki. Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli //
Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 110 (2014), nro. 1, s. 61-75.
Artiklis on vaatluse all majanduskriisid ja keskpankade roll majanduspoliitikas.
Märksõnad: keskpangad, majanduskriisid, rahanduspoliitika.
Mundie, Craig. Privacy pragmatism // Foreign Affairs. Vol. 93 (2014), no. 2, pp. 2838.
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Artiklis käsitletakse Interneti kasutamist ja andmekaitset ning õigust privaatsusele.
Märksõnad: privaatsus, andmekaitse, õiguskaitse, Internet.
Mügge, Daniel. Europe’s regulatory role in post-crisis global finance // Journal of
European Public Policy. Vol. 21 (2014), no. 3, pp. 316-326.
Artiklis analüüsitakse Euroopa rolli rahanduse reguleerimisel pärast finantskriisi. Välja
on toodud kriisi mõjul aset leidnud muutused, Euroopa Liidu eripära ning eeldatav ELi
osatähtsus finantsjuhtimises tulevikus.
Märksõnad: Euroopa Liit, finantskriisid, finantsjuhtimine.
Schauman, Heidi. Tonttimaan tarjonta, sääntely ja asuntojen hinnat //
Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 110 (2014), nro. 1, s. 96-110.
Artiklis vaadeldakse rahvusvaheliste uurimuste alusel, kuidas ehituskruntide pakkumise
ja ehitamise regulatsioonidega seotud tegurid mõjutavad eluasemehindade arengut.
Korterite vähene pakkumine piirab tööjõu liikuvust ja majanduskasvu.
Märksõnad: korterid, ehituskrundid, korteripuudus, eluasemepoliitika, hinnakujundus.
Seppa, Raul. Implication of inside-debt: signalling for bankruptcy probabilities
within small firms // Baltic Journal of Management. Vol. 9 (2014), no. 2, pp. 168-188.
Artiklis käsitletakse väikeettevõtete sisevõla ja pankroti vahelisi seoseid, aluseks 314
Eesti väikeettevõttest koosnev valim, kolme pankrotiohu mudeli testimiseks kasutatakse
korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi.
Märksõnad: väikeettevõtted, majandusuuringud, korrelatsioonanalüüs,
regressioonanalüüs, võlad, pankrotid, Eesti.
Starke, Peter; Kaasch, Alexandra; van Hooren, Franca. Political parties and social
policy responses to global economic crises: constrained partisanship in mature
welfare states // Journal of Social Policy. Vol. 43 (2014), no. 2, pp. 225-246.
Artikkel vaatleb parteide ja valitsuskoalitsioonide parteiliste koosseisude mõju
sotsiaalpoliitiliste meetmete kasutamisele 21 heaoluriigis (Eesti naabritest on esindatud
Soome, Rootsi, Taani, Norra), aluseks OECD andmed.
Märksõnad: riigid, heaoluriigid, majanduskriisid, parteid, valitsused, sotsiaalpoliitika.
Suni, Paavo. Maailman muutos, energian hinta ja liuske-energian nousu //
Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 110 (2014), nro. 1, s. 111-125.
Artiklis käsitletakse energiatoodangu ja hinna muutusi maailmas ning kildagaasi ja
kildaõli tootmisega seotud energiaturu muutusi.
Märksõnad: energiamajandus, energiaturg, maagaas, kildagaas.
Wright, Brian. Global biofuels: key to the puzzle of grain market behavior // Journal
of Economic Perspectives. Vol. 28 (2014), no. 1, pp. 73-98.
Artikkel käsitleb maailma teraviljaturul toimuvat kahes ajalõikes: (1) 1961–2004; (2)
alates 2005. aastast. Viimast perioodi iseloomustab teraviljahinna järsk tõus
maailmaturul, mis on eeldatavalt seotud biokütuste tootmise hüppelise kasvuga
maailmas.
Märksõnad: teraviljad, põllukultuurid, biokütused, hinnad, põllumajandus.
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Yilgör, Metehan; Karagöl, Erdal Tanas; Saygili, Çiğdem Ateş. Panel causality
analysis between defence expenditure and economic growth in developed countries //
Defence and Peace Economics. Vol. 25 (2014), no. 2, pp. 193-203.
Artikli eesmärk on kindlaks määrata SKT ja kaitsekulutuste vaheline suhe. Uurimuses
analüüsitakse arenenud riikide SKTd ja kaitsekulutusi 1980.–2007. aastate andmete
põhjal.
Märksõnad: kaitsekulutused, sisemajanduse kogutoodang, majanduskasv, arenenud
riigid.

TÖÖPOLIITIKA
Williams, Colin C.; Nadin, Sara. Evaluating the participation of the unemployed in
undeclared work // European Societies. Vol. 16 (2014), no. 1, pp. 68-89.
Artiklis analüüsitakse töötute osalemist deklareerimata töös (mustalt töötamist), aluseks
Eurobaromeetri vastav uuring (2007), mille käigus viidi läbi 26 659 silmast-silma
intervjuud Euroopa Liidu kõigis 27 liikmesriigis.
Märksõnad: töötud, töö (maj.), maksukuriteod, Euroopa Liit, liikmesriigid,
sotsiaaluuringud.

ORGANISATSIOONIKÄITUMINE
Pärl, Ülle. The role of dialogue between executives and ground-level employees
mediated by MACS // Baltic Journal of Management. Vol. 9 (2014), no. 2, pp. 189-212.
Artikli eesmärgiks on kvalitatiivuuringule toetudes analüüsida, kuidas ettevõtted
kasutavad juhtimisarvestuse ja kontrollisüsteemi, et arendada dialoogi juhtide ja
madalama taseme töötajate vahel, aga ka koostöö tugevdamiseks ja tegevuste
koordineerimiseks.
Märksõnad: organisatsioonikäitumine, juhtimine, juhid, töötajad, kvalitatiivsed
uurimismeetodid, juhtumiuuringud, Eesti.

TERVISEPOLIITIKA
Drevs, Florian; Tscheulin, Dieter K.; Lindenmeier, Jörg. Do patient perceptions
vary with ownership status? A study of nonprofit, for-profit, and public hospital
patients // Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Vol. 43 (2014), no. 1, pp. 164-184.
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Lindemann, Kristina. The effects of ethnicity, language skills, and spatial
segregation on labour market entry success in Estonia // European Sociological
Review. Vol. 30 (2014), no. 1, pp. 35-48.
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Mustosmäki, Armi; Anttila, Timo; Oinas, Tomi; Nätti, Jouko. Konvergenssi vai
divergenssi? Vertaileva tutkimus työelämän laadun muutoksesta Euroopassa 1995–
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Lääneriikides on aga praegu toimumas sotsiaalne murrang ja üksi elavate arv kasvab
jõudsalt. Soomeski elab juba iga neljas täiskasvanu üksi.
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Brown, Jeffrey R.; Dimmock, Stephen G.; Kang, Jun-Koo; Weisbenner, Scott J.
How university endowments respond to financial market shocks: evidence and
implications // The American Economic Review. Vol. 104 (2014), no. 3, pp. 931-962.
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