SUMMARIA SOCIALIA
Välisajakirjades ilmunud sotsioloogia-, majandus- ja
poliitikaalaste kirjutiste tutvustusi
2015 : 1
http://www.nlib.ee/summaria-socialia/
ISSN 1736-0390
E-post: Mai.Voormann@nlib.ee

SISUKORD
EUROOPA LIIT..............................................................................................................2
RAHVUSVAHELISED SUHTED..................................................................................2
MAAILMAPOLIITIKA..................................................................................................3
POLIITILISED PROTSESSID.......................................................................................4
MAJANDUSPOLIITIKA................................................................................................6
RAHVUSPOLIITIKA.....................................................................................................9
TERVISHOIUPOLIITIKA..............................................................................................9
HARIDUSPOLIITIKA..................................................................................................10
SOTSIAALPOLIITIKA................................................................................................10
SOTSIAALNE EBAVÕRDSUS...................................................................................10
SOO-UURINGUD.........................................................................................................11
MEEDIA........................................................................................................................11

VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST

EUROOPA LIIT
Fägersten, Björn. The implications of the euro crisis for European foreign policy –
lessons from crisis management and international trade // European Foreign Affairs
Review. Vol. 19 (2014), no. 4, pp. 483-502.
Artiklis käsitletakse eurokriisi tagajärgi Euroopa välispoliitikale, täpsemalt analüüsitakse
kriisijuhtimist Põhja-Aafrikas ning vabakaubanduslepinguid USA ja Indiaga.
Märksõnad: Euroopa Liit, välispoliitika, finantskriisid, euro, Põhja-Aafrika, Ameerika
Ühendriigid, India.
Gattermann, Katjana; Vasilopoulou, Sofia. Absent yet popular? Explaining news
visibility of Members of the European Parliament // European Journal of Political
Research.Vol. 54 (2015), no. 1, pp. 121-140.
Artiklis analüüsitakse, kuivõrd on Euroopa Parlamendi saadikud uudistes nähtavad.
Vaadeldakse 302 saadikut Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Hollandist, Saksamaalt ja
Itaaliast ajavahemikus september 2009 kuni september 2011.
Märksõnad: Euroopa Parlament, parlamendiliikmed, meedia, uudised.
Niedermayer, Oskar. Immer noch eine „nationale Nebenwahl”? Die Wahl zum
Europäischen Parlament vom 25. Mai 2014 // Zeitschrift für Parlamentsfragen. Jg. 45
(2014), Nr. 3, S. 523-546.
Artiklis võetakse aluseks kontseptsioon Euroopa valimistest kui teisejärgulistest ja
arendatakse seitse hüpoteesi suundumustest, tulemustest ja valijakäitumisest Euroopa
Parlamendi valimistel võrreldes rahvusparlamentide valimistega. Analüüs keskendub
Saksamaale.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, Saksamaa, Euroopa Parlament, valimised,
parlamendivalimised.

RAHVUSVAHELISED SUHTED
Gómez-Tello, Alicia. Which commercial partners are important for the most
recently admitted EU countries? // Economics of Transition. Vol. 23 (2015), no. 1, pp.
247-292.
Artiklis analüüsitakse kaubandusliku integratsiooni astet Euroopa Liidus pärast 2004.
aasta laienemist. Aluseks on 10 uue liikmesriigi ja kuue erineva majandussektori 180
kaubanduspartneri kaubavoogude andmed aastatest 1999–2011.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa, kaubandus,
kaubakäive, majandusintegratsioon.
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Soest, Christian von; Wahman, Michael. Not all dictators are equal. Coups,
fraudulent elections, and the selective targeting of democratic sanctions // Journal of
Peace Research. Vol. 52 (2015), no. 1, pp. 17-31.
Artikli teemaks on Lääneriikide sanktsioonid autoritaarsete riikide suhtes. Väidetakse, et
kuigi mitmele riigile on rakendatud sanktsioone eesmärgiga kaitsta demokraatiat ja
inimõigusi, siis mõne konkurentsivõimelise režiimi puhul seda ei ole tehtud, sest
lähtutakse kulude-tulude analüüsist. Tuginetakse USA ja ELi sanktsioonidele aastatel
1990–2010.
Märksõnad: sanktsioonid, rahvusvahelised suhted, autoritaarsed režiimid, kulude-tulude
analüüs, Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit.
Wawrzonek, Michał. Ukraine in the „gray zone”: between the „Russkiy mir” and
Europe // East European Politics and Societies and Cultures. Vol. 28 (2014), no. 4, pp.
758-780.
Artiklis käsitletakse sündmusi Ukrainas, väites, et Ukrainat iseloomustab nn hall tsoon,
mis tähendab võitlust kahe suuna vahel: (1) evolutsioon vene poliitilise süsteemi suunas
või (2) liikumine Lääne demokraatia suunas. Põhiliselt käsitletakse Venemaa poliitikat,
mille keskmes on ühisel tsivilisatsioonil põhinevate riikide kogukonna idee.
Märksõnad: Venemaa, Ukraina, demokraatia, välispoliitika, ideoloogia.

MAAILMAPOLIITIKA
Erästö, Tytti. Humanitarismi toimii ydinaseriisunnan välineenä // politiikasta.fi.
(2014). - http://www.politiikasta.fi/artikkeli/humanitarismi-toimii-ydinaseriisunnan-v
%C3%A4lineen%C3%A4
Artiklis käsitletakse tuumarelvadega seonduvaid riske ja ohtusid.
Märksõnad: tuumarelvad, desarmeerimine, rahu-uuringud.
Kansikas, Suvi; Palonkorpi, Mikko. Turvallisuus ohi talouden: Armenia valitsi
Venäjä-johtoisen integraation // politiikasta.fi. (2014). http://www.politiikasta.fi/artikkeli/turvallisuus-ohi-talouden-armenia-valitsi-ven
%C3%A4j%C3%A4-johtoisen-integraation
Artiklis käsitletakse Armeenia liitumist Euraasia Majandusliiduga ja liitumisotsuse
võimalikke põhjuseid.
Märksõnad: Armeenia, Venemaa, Mägi-Karabahh, Aserbaidžaan, majandusliidud,
rahvusvahelised suhted.
Martikainen, Toivo. Paluu Moskovan valtapiiriin // Ulkopolitiikka. Vsk. 51 (2014),
nro. 4, s. 62-67.
Artiklis käsitletakse Venemaa pürgimusi saada oma mõjuvõimu alla endised Kesk-Aasia
nõukogude vabariigid.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted, geopoliitika, suurriiklik poliitika, Venemaa, KeskAasia, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Hiina.
Myftari, Arjan. Heading South, seeking the North: the issue of illegal migratory
fluxes to Italy, and from Italy to Northern Europe // Siirtolaisuus-Migration. Vsk. 41
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(2014), nro. 4, s. 27-38.
Artiklis antakse ülevaade pagulasvoogudest Itaaliasse ja sealt edasi teistesse Euroopa
Liidu riikidesse.
Märksõnad: pagulased, ebaseaduslik ränne, Itaalia, Euroopa Liidu maad.
Saarinen, Juha; Paronen, Antti. Islamilaisen valtion nousu // Kanava. Vsk. 42 (2014),
nro. 7, s. 12-16.
Artiklis keskendutakse äärmusrühmituse Islamiriik ajaloole ja analüüsitakse, mida
rühmituse ajalugu paljastab selle praegusest olemusest ja tulevikuväljavaadetest.
Märksõnad: islam, ekstremism, radikalism, džihaad, religioossed aspektid, terrorism,
islamimaad.

POLIITILISED PROTSESSID
Beichelt, Timm. Legitimer Autoritarismus? Politische Stabilität im postsowjetischen
Raum // Osteuropa. Jg. 64 (2014), Nr. 8, S. 49-61.
Artikkel keskendub järgmisele vastuolule: ühelt poolt on lääne teadlased pidanud
demokraatiaid stabiilseteks ja legitiimseteks, autokraatiaid seevastu võimeliseks looma
vaid piiratud legitiimsust; teiselt poolt aga püsivad postsovetlikus ruumis autoritaarsed
režiimid stabiilsetena ja elanikkonna poolt aktsepteeritutena.
Märksõnad: demokraatia, autoritarism, autoritaarsed režiimid, postsotsialistlikud riigid.
Houston, David J. Public service motivation in the post-communist state // Public
Administration: an international quarterly. Vol. 92 (2014), no. 4, pp. 843-860.
Artiklis käsitletakse avaliku sektori töötajate motivatsiooni kuues postsotsialistlikus riigis
(Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Läti, Venemaa, Sloveenia), tuues välja nii eri- kui ka
ühisjooned.
Märksõnad: postsotsialistlikud riigid, avalik teenistus, avalikud teenistujad,
motivatsioon.
Kerner, Andrew. Can foreign stock investors influence policymaking? //
Comparative Political Studies. Vol. 48 (2015), no. 1, pp. 35-64.
Artikkel käsitleb välismaiste börsiinvestorite mõju poliitilistele otsustajatele. Täpsemalt
püütakse vastata küsimusele, millal otsused välismaistele börsidele poliitilistel põhjustel
mitte investeerida kiirendavad poliitilisi muutusi neis riikides.
Märksõnad: börs, investeeringud, investorid, välisinvesteeringud, sisepoliitika,
poliitilised muutused.
Lühiste, Kadri. Social protection and satisfaction with democracy: a multi-level
analysis // Political Studies. Vol. 62 (2014), no. 4, pp. 784-803.
Artiklis analüüsitakse sotsiaalkaitse kvaliteedi seoseid kodanike rahuloluga demokraatia
funktsioneerimisega, aluseks 24 riigi Euroopa sotsiaaluuringu andmed 2008. aastast,
meetodina kasutatakse regressioonanalüüsi.
Märksõnad: sotsiaalkaitse, rahulolu, demokraatia, sotsiaaluuringud,
regressioonanalüüs, riigid, Eesti.
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Medzihorsky, Juraj; Littvay, Levente; Jenne, Erin K. Has the Tea Party era
radicalized the Republican Party? Evidence from text analysis of the 2008 and 2012
republican primary debates // PS : Political Science & Politics. Vol. 47 (2014), no. 4,
pp. 806-812.
Artiklis kontrollitakse seisukohta, et Teepartei liikumine tõukas Vabariikliku Partei
äärmuslikele ideoloogilistele positsioonidele, mida võib nimetada isegi keskvõimu
vastaseks. Hüpoteesi tõestamiseks (või ümberlükkamiseks) analüüsitakse 2008. ja 2012.
aasta vabariiklastest kandidaatide tekste.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, valimised, parteid, Tea Party liikumine.
Norris, Pippa; Frank, Richard W.; Martínez i Coma, Ferran. Measuring electoral
integrity around the world: a new dataset // PS : Political Science & Politics. Vol. 47
(2014), no. 4, pp. 789-798.
Artikkel käsitleb rahvusvahelistele standarditele vastavaid ausaid valimisi ning põhineb
eri riikide valimisekspertide küsitlusel. Küsimustikku kuulus 49 võtmeindikaatorit, mis
olid jagatud valimistsükli 11 astmesse, mille põhjal loodi 100-punktine üldindeks.
Analüüs hõlmas 95 riigis aset leidnud valimisi ajavahemikus juuli 2012 kuni juuni 2014,
Eesti lähiriikidest olid haaratud Leedu ja Norra.
Märksõnad: valimised, riigid, sotsiaaluuringud.
Potter, Joshua D. Demographic diversity and district-level party systems //
Comparative Political Studies. Vol. 47 (2014), no. 13, pp. 1801-1829.
Artiklis keskendutakse demograafilise mitmekesisuse ja piirkondliku parteisüsteemi
seostele, aluseks 29 riigi andmed. Eesti lähinaabritest on esindatud Soome, Rootsi ja
Taani.
Märksõnad: parteisüsteemid, regioonid, rahvastikuprotsessid, riigid.
Quintelier, Ellen. Engaging adolescents in politics. The longitudinal effect of
political socialization agents // Youth & Society. Vol. 47 (2015), no. 1, pp. 51-69.
Artiklis käsitletakse poliitikast osavõttu nooruki- ja varases täiskasvanueas, tähelepanu all
on vanemate, eakaaslaste, kooli, meedia ja kodanikuühenduste mõju. Andmed pärinevad
Belgiast, kus küsitleti noori 16, 18 ja 21 aasta vanuses.
Märksõnad: poliitika, noored, poliitiline sotsioloogia, sotsiaaluuringud, Belgia.
Rapeli, Lauri. Comparing local, national and EU knowledge: the ignorant public
reassessed // Scandinavian Political Studies. Vol. 37 (2014), no. 4, pp. 428-446.
Artiklis püütakse lahendada paradoksi, mis ühelt poolt näitab tavakodanike poliitilist
ignorantsi, teisalt demokraatia ülekaalu. Võrreldakse kodanike teadmisi riigi, lokaalse
tasandi ja Euroopa Liidu poliitikast, aluseks Soome andmed.
Märksõnad: poliitika, teadmised, uuringud, Soome.
Rashkova, Ekaterina R. Learning the game: explaining party system convergence in
European democracies // Political Studies. Vol. 62 (2014), no. 4, pp. 804-823.
Artiklis võrreldakse parteisüsteemide konvergentsi mõjutavaid tegureid 20 Euroopa riigis
(sh Eesti), analüüsis kasutatakse hierarhilist mudelit.
Märksõnad: parteisüsteemid, demokraatia, riigid, Eesti, uuringud, võrdlev analüüs.

5

Reher, Stefanie. Explaining cross-national variation in the relationship between
priority congruence and satisfaction with democracy // European Journal of Political
Research. Vol. 54 (2015), no. 1, pp. 160-181.
Artikkel lähtub hüpoteesist, et kui eliit jagab kodanike muresid, peaks nad suhtuma nende
ja ühiskonna pakilistesse vajadustesse tervikuna hoolivamalt, mis omakorda mõjutab
demokraatiaga rahulolu. Analüüsi aluseks on 2009. aasta Euroopa valimiste uuring, teiste
riikide seas on esindatud ka Eesti.
Märksõnad: demokraatia, rahulolu, hoiakud, eliit, võrdlev analüüs, riigid,
sotsiaaluuringud, Eesti.
Ross, Cameron. Das Paradox: Putins populäre Autokratie. Legitimitätsquellen in
einem hybriden Regime // Osteuropa. Jg. 64 (2014), Nr. 8, S. 99-112.
Artiklis tõestatakse, et laialdaselt levinud arvamus, nagu autokraatiad oleks per se
mittelegitiimsed ja inimesed eelistaksid demokraatlikke süsteeme autokraatlikele, on
osutunud ajaloo seisukohalt valeks. Seda näitab Putini režiim Venemaal, kus vaatamata
demokraatlike õiguste kärpimisele on Putinil oma ametiaja jooksul õnnestunud Venemaa
kodanike hulgas kindlustada laiapõhjaline legitiimsus.
Märksõnad: Venemaa, Vladimir Putin, autoritarism, autoritaarsed režiimid.
Ruostetsaari, Ilkka. Suomalainen valtaeliitti muutoksessa // politiikasta.fi. (2014). http://politiikasta.fi/artikkeli/suomalainen-valtaeliitti-muutoksessa
Artiklis on vaatluse all 2010. aastate Soome eliit, milline see on, mis omadusi on vaja
eliidi positsioonile tõusmiseks ja muutused võimueliidi ühtsuses.
Märksõnad: eliit, kõrgklass, ühiskond, Soome.
Tismaneanu, Vladimir. Understanding 1989: the revolutionary tradition revisited //
East European Politics and Societies and Cultures. Vol. 28 (2014), no. 4, pp. 644-652.
Artiklis analüüsitakse 1989. aastal Ida-Euroopas toimunud (revolutsioonilisi) muutusi ja
nende mõju demokraatia arengule. Vt samas numbris ka Banac, Ivo. Twenty-five years
after the wall of the Berlin Wall. Lk. 653-656.
Märksõnad: Ida-Euroopa, demokraatia, iseseisvus (pol.), iseseisvumine,
siirdeprotsessid, postsotsialistlikud riigid.
Wass, Hanna. Pitäisikö alle 18-vuotiailla olla äänioikeus? Kokemuksia
seurakuntavaaleista // politiikasta.fi. (2014). - http://www.politiikasta.fi/artikkeli/pit
%C3%A4isik%C3%B6-alle-18-vuotiailla-olla-%C3%A4%C3%A4nioikeus-kokemuksiaseurakuntavaaleista
Artiklis käsitletakse valimisea langetamist. Antakse ülevaade Austria ja Norra
kogemustest. Lähemalt on vaatluse all Soome koguduste juhtorganite valimised, kus
hääleõiguslikud on vähemalt 16aastased.
Märksõnad: valimised, hääletamine, hääleõigus, valijaskond, noored.

MAJANDUSPOLIITIKA
Castrén, Sari; Murto, Antti; Salonen, Anne. Rahapelimarkkinointi yhä
aggressiivisempaa – unohtuvatko hyvät periaatteet? // Yhteiskuntapolitiikka. Vsk. 79
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(2014), nro. 4, s. 438-443.
Artiklis käsitletakse hasartmängude turundust ja reklaami Soomes.
Märksõnad: hasartmängud, turundus, turunduse planeerimine, reklaam, Soome.
Dercon, Stefan. Is green growth good for the poor? // World Bank Research Observer.
Vol. 29 (2014), no. 2, pp. 163-185.
Artikkel käsitleb rohelise majanduskasvu ja vaesuse vähendamise seoseid, eelkõige
võimalike kompromisside aspektist. Kompromissid võivad veelgi suurendada rohelise
majanduse sotsiaalseid kulusid, mida tuleks selgelt teadvustada ja avalikult välja öelda.
Märksõnad: majanduslik areng, roheline majandus, säästev areng, vaesus,
globaalprobleemid.
Ehrmann, Michael; Osbat, Chiara; Stráský, Jan; Uusküla, Lenno. The euro
exchange rate during the European sovereign debt crisis – dancing to its own
tune? // Journal of International Money and Finance. Vol. 49, part B (2014), pp. 319-339.
Artikkel käsitleb euro vahetuskursi kõikumist määravaid tegureid Euroopa finantskriisi
ajal. Soome, Saksamaa, Prantsusmaa jt riikide seas on ainsa Balti riigina vaatluse all ka
Eesti.
Märksõnad: euro, euroala, finantskriisid, riigid, Eesti.
Elenurm, Tiit; Alas, Ruth; Rozell, Elizabeth J.; Scroggins, Wesley A.; Alsua, Carlos
J. Cultural prototypes of the successful entrepreneur: comparison of Estonia and
the United States // Journal of Baltic Studies. Vol. 45 (2014), no. 4, pp. 499-515.
Artiklis võrreldakse Eesti ja USA ettevõtjate arusaamu edukast ettevõtlusest, suurimat
tähelepanu pööratakse kultuurilistele erisustele ja institutsionaalsele kontekstile.
Märksõnad: ettevõtlus, ettevõtjad, võrdlev analüüs, Eesti, Ameerika Ühendriigid.
Halko, Marja-Liisa; Hytönen, Kaisa. Sosiaalinen ympäristö ja kuluttajien
käyttäytyminen // Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 110 (2014), nro. 4, s. 466476.
Miks meile meeldivad tooted, mis meeldivad ka teistele? Artiklis käsitletakse, kuidas
otsuste tegemise keskkond mõjutab tarbija valikuid.
Märksõnad: tarbijakäitumine, tarbijauuringud, sotsiaalne keskkond.
Hansen, Lars Peter. Nobel lecture: uncertainty outside and inside economic
models // Journal of Political Economy. Vol. 122 (2014), no. 5, pp. 945-987.
Artikkel selgitab varade hinna testimiseks mõeldud statistilist meetodit, mille eest autor
sai 2013. aastal Nobeli majanduspreemia.
Märksõnad: majandusteooriad, majandusteadus, statistilised meetodid, Nobeli auhind.
Henriksson, Marketta; Leino-Sandberg, Päivi. Lohduton labyrintti vai tie
talouspoliittiseen täyttymykseen? Talouspolitiikan koordinaatio EU:ssa //
Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 110 (2014), nro. 4, s. 521-548.
Artiklis on vaatluse all majanduspoliitika koordineerimine Euroopa Liidus.
Märksõnad: majanduspoliitika, euroala, Euroopa Liidu maad.
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Hiltunen, Anna-Kaisa; Pörsti, Joonas. Eriarvoistuminen uhkaa vakautta //
Ulkopolitiikka. Vsk. 51 (2014), nro. 4, s. 22-38.
Artiklis käsitletakse maailmas kasvavat majanduslikku ebavõrdsust ja kuidas see võib
mõjutada demokraatiat.
Märksõnad: tulujaotus, sotsiaalne võrdsus, elatustase, poliitilised mõjud.
Ilmakunnas, Pekka; Ilmakunnas, Seija. Hiring older employees: do the age limits of
early retirement and the contribution rates of firms matter? // Scandinavian Journal
of Economics. Vol. 117 (2015), no. 1, pp. 164-194.
Artiklis vaadeldakse, kas Soome pensionireform mõjutab ettevõtteid palkama rohkem
eakaid töötajaid.
Märksõnad: pensionireformid, sotsiaalreformid, ettevõtted, eakad, personal, personali
palkamine.
Kromann, Lene. Does employee body weight affect employers’ behavior? //
Scandinavian Journal of Economics. Vol. 117 (2015), no. 1, pp. 248-289.
Artiklis käsitletakse ülekaalulisuse mõju ettevõtete tegevusele töötajate palkamisel,
edutamisel ja vallandamisel Taani näitel.
Märksõnad: töötajad, ettevõtted, rasvumine, personal, Taani.
Kyllönen, Jarkko. Rahapelivoittojen verotus // Verotus. Vsk. 64 (2014), nro. 5, s. 517525.
Artiklis käsitletakse hasartmänguvõitude maksustamist ja sellega seonduvaid probleeme
Soomes. Tutvustatakse ka Taani uuendatud hasartmängusüsteemi ja maksustamist.
Märksõnad: hasartmängud, kaughasartmängud, maksustamine, Soome, Taani.
Larimo, Jorma Antero; Huu Le Nguyen. International joint venture strategies and
performance in the Baltic States // Baltic Journal of Management. Vol. 10 (2015), no.
1, pp. 52-72.
Artiklis analüüsitakse Soome ettevõtete investeerimisstrateegiaid ja selle elluviimist Balti
riikide hargmaistes ühisettevõtetes, mis asutati Eestis, Lätis ja Leedus aastatel 1991 kuni
2005.
Märksõnad: hargmaised ettevõtted, investeeringud, otseinvesteeringud, Soome, Eesti,
Läti, Leedu.
Raess, Damian; Pontusson, Jonas. The politics of fiscal policy during economic
downturns, 1981–2010 // European Journal of Political Research. Vol. 54 (2015), no. 1,
pp. 1-22.
Artiklis analüüsitakse majanduskriisiga toimetuleku eelarvepoliitilisi meetmeid ning
valitsuste tegevuse mõju fiskaalpoliitika väljunditele nelja majanduskriisi (1980–1981,
1990–1991, 2001–2002 ja 2008–2009) ajal. Vaatluse all on 23 OECD riiki, Eesti
lähinaabritest on esindatud Soome, Rootsi ja Taani.
Märksõnad: eelarvepoliitika, majanduskriisid, valitsused, majanduspoliitika, riigid,
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon.
Raijas, Anu. Kotitalouksien kulutuksen kehitys 2000-luvulla Suomessa ja
Ruotsissa // Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 110 (2014), nro. 4, s. 477-491.
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Artiklis käsitletakse muutusi leibkondade kulutustes 2000. aastatel Soomes ja Rootsis.
Märksõnad: leibkonnad, kulud, sotsiaaluuringud, Soome, Rootsi, 2000-ndad.
Rose, Andrew K. Surprising similarities: recent monetary regimes of small
economies // Journal of International Money and Finance. Vol. 49, part A (2014), pp. 527.
Artikkel keskendub väikese majandusega riikide (sh Eesti) rahapoliitikale enne ja pärast
ülemaailmset finantskriisi, täpsemalt püütakse leida seoseid kriisi tagajärgede ja riikide
valitud rahapoliitika vahel. Kokku analüüsitakse 170 riigi näitajaid aastatest 2007–2012.
Märksõnad: rahandus, rahapoliitika, riigid, finantskriisid, majanduskriisid, Eesti.
Vu, Nam T. Stock market volatility and international business cycle dynamics:
evidence from OECD economies // Journal of International Money and Finance. Vol. 50
(2015), no. 1, pp. 1-15.
Artiklis käsitletakse aktsiaturu volatiilsuse ja rahvusvahelise majanduse tsüklilisuse
seoseid ja mõjusid. Analüüsitakse 27 riiki (sh Eesti) 40 aasta jooksul.
Märksõnad: aktsiaturg, volatiilsus, majandusvõnked, riigid, Eesti.

RAHVUSPOLIITIKA
Lagerspetz, Mikko. Cultural autonomy of national minorities in Estonia: the
erosion of a promise // Journal of Baltic Studies. Vol. 45 (2014), no. 4, pp. 457-475.
Artiklis analüüsitakse Eestis vastuvõetud kultuurautonoomia seaduse ebaõnnestumise
põhjuseid, väites, et seadus võiks siiski tegelikult omada suurt tähtsust Eesti
vähemusrahvuste poliitikas, eriti seoses haridusega.
Märksõnad: kultuurautonoomia, vähemusrahvused, hariduspoliitika, õigusloome,
rahvuspoliitika, Eesti.
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Artiklis on vaatluse all, kuidas heaolu käsitlus on muutunud Soome
valitsusprogrammides.
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