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VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST

EUROOPA LIIT
Ackerman, Bruce. Three paths of constitutionalism – and the crisis of the European
Union // British Journal of Political Science. Vol. 45 (2015), no. 4, pp. 705-714.
Artiklis käsitletakse konstitutsionalismi kolme teed, mis on esindatud Euroopa Liidu
liikmesriikide arengus ning tekitavad ELis kui tervikus mitte ainult majandus-, vaid ka
kultuurikriisi.
Märksõnad: konstitutsionalism, Euroopa Liit, riigid, kriisid.
Dür, Andreas; Bernhagen, Patrick; Marshall, David. Interest group success in the
European Union: when (and why) does business lose? // Comparative Political Studies.
Vol. 48 (2015), no. 8, pp. 951-983.
Artikkel keskendub lobitööle, täpsemalt äriringkondade lobile Euroopa Liidus, analüüsi
aluseks on enam kui 1000 valitsusvälise osaleja tegevus seoses Euroopa Komisjoni 70
seadusandliku aktiga aastatest 2008‒2010.
Märksõnad: Euroopa Komisjon, Euroopa Liit, valitsusvälised organisatsioonid, õigusloome,
lobitöö, huvigrupid, ettevõtjad.
Hatton, Timothy J. Asylum policy in the EU: the case for deeper integration // CESifo
Economic Studies. Vol. 61 (2015), no. 3-4, pp. 605-637.
Artikkel käsitleb viimast 15 aastat Euroopas, mil pagulaste probleemide lahendamine on
liikmesriikidelt üle läinud Euroopa Liidule, st aega, mil on välja kujunenud Euroopa ühine
varjupaigapoliitika.
Märksõnad: Euroopa Liit, pagulased, varjupaigataotlejad, asüül, sõjapõgenikud.
http://cesifo.oxfordjournals.org/content/61/3-4/605.full.pdf+html (Täistekst kättesaadav RRi
arvutivõrgus)
Klüver, Heike; Spoon, Jae-Jae. Bringing salience back in: explaining voting defection
in the European Parliament // Party Politics. Vol. 21 (2015), no. 4, pp. 553-564.
Artiklis püütakse vastata küsimusele, miks Euroopa Parlamendi liikmed hääletavad teinekord
teisiti kui nende fraktsiooni enamus. Analüüsitakse enam kui 400 000 hääletust eri
valdkondadest aastatest 1979‒1999.
Märksõnad: Euroopa Parlament, parlamendiliikmed, hääletamine, otsustamine, valikud,
sotsiaaluuringud.
Larsson, Bengt. Trade union channels for influencing European Union policies //
Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 5 (2015), no. 3, pp. 101-121.
Artiklis analüüsitakse, milliseid kanaleid ametiühingud Euroopas kasutavad, kui püüavad
mõjutada Euroopa Liidu poliitikaid.
Märksõnad: ametiühingud, huvigrupid, huvikaitse, lobitöö, Euroopa Liit.
http://www.nordicwl.com/larsson-2015-trade-union-channels-for-influencing-european-unionpolicies/
Moraga, Jesús Fernández-Huertas; Rapoport, Hillel. Tradable refugee-admission
quotas and EU asylum policy // CESifo Economic Studies. Vol. 61 (2015), no. 3-4, pp. 638672.

SUMMARIA SOCIALIA
väljaanne

nlib.ee/summaria-socialia

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse

3

Artiklis kritiseeritakse Euroopa Liidu senist ühist varjupaigapoliitikat ning pakutakse
kaubeldavate sisserändekvootide idee, mille võimalikku toimimist analüüsitakse Malta näitel.
Märksõnad: Euroopa, pagulased, varjupaigataotlejad, Malta, kvoodid.
http://cesifo.oxfordjournals.org/content/61/3-4/638.full.pdf+html (Täistekst kättesaadav RRi
arvutivõrgus)
Portela, Clara. Member States resistance to EU foreign policy sanctions // European
Foreign Affairs Review. Vol. 20 (2015), Special Issue, pp. 39-62.
Artikkel uurib võimalusi, kuidas liikmesriigid üritavad ELi meetmetele vastu seista,
kategoriseerib need meetmed ja seletab liikmesriikide vastuseisutehnikate valikuid.
Märksõnad: välispoliitika, liikmesriigid, Euroopa Liit, sanktsioonid, rahvusvahelised lepingud.
Scalise, Gemma. The narrative construction of European identity. Meanings of Europe
„from below” // European Societies. Vol. 17 (2015), no. 4, pp. 593-614.
Toetudes narratiivse identiteedi seisukohtadele, käsitletakse artiklis Euroopa integratsiooniga
aset leidvaid muutusi identiteedis.
Märksõnad: identiteet, Euroopa, euroidentiteet, narratiiv.
RAHVUSVAHELISED SUHTED
Auer, Stefan. Carl Schmitt in the Kremlin: the Ukraine crisis and the return of
geopolitics // International Affairs. Vol. 91 (2015), no. 5, pp. 953-968.
Artiklis käsitletakse Venemaa välispoliitikat Ukrainas Saksa õigusteadlase ja politoloogi Carl
Schmitti seisukohtadest lähtuvalt, samuti Euroopa Liidu poliitika tugevusi ja nõrkusi seoses
Venemaaga.
Märksõnad: Venemaa, Ukraina, rahvusvahelised suhted, välispoliitika, Euroopa Liit, Carl
Schmitt.
Discussion: Kissinger’s world order // Millenium: Journal of International Studies. Vol. 44
(2015), no. 1, pp. 147-172.
Ameerika Ühendriikide poliitikule, diplomaadile ja endisele riigisekretärile pühendatud ajakirja
osa sisaldab järgmisi artikleid: Chan, Stephen. „Kissinger and the westphalian state: still
faithful after all these years“; Falk, Richard. „Henry Kissinger: hero of our time“; Hurrell,
Andrew. „Kissinger and world order“.
Märksõnad: Henry Kissinger, Ameerika Ühendriigid.
Gudkov, Lev. Antiamerikanismus in Putins Russland. Schichten, Spezifika,
Funktionen // Osteuropa. Jg. 65 (2015), Nr. 4, S. 73-97.
Artikkel on pühendatud ameerikavastasusele Venemaal, mis on kujunenud ajaloolise
läänevastasuse ja kommunistliku ideoloogia kokkusulamise tulemusena ning mida kasutab
enda kasuks oskuslikult ära president Putini propaganda. Eriti aktiivseks on see muutunud
alates Krimmi annekteerimisest ja veelgi enam sõjast Donbassis.
Märksõnad: Venemaa, propaganda, Ameerika Ühendriigid, Ukraina, sõjalised konfliktid.
Gulina, Olga. Nie wieder Krieg. Flüchtlinge aus der Ostukraine // Osteuropa. Jg. 65
(2015), Nr. 4, S. 131-142.
Artikkel käsitleb sündmusi Ida-Ukrainas, kust on lahkunud enam kui kaks miljonit inimest:
kolmandik Donbassi teistele aladele, kolmandik mujale Ukrainasse ja kolmandik välismaale,
eelkõige Venemaale, kus põgenike vastuvõtmist kasutatakse esmajoones välispoliitilistel
eesmärkidel.
Märksõnad: Ukraina, Ida-Ukraina, Venemaa, pagulased, sõjapõgenikud, sõjalised konfliktid.
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Koch, Katharina. Region-building and security: the multiple borders of the Baltic Sea
region after EU enlargement // Geopolitics. Vol. 20 (2015), no. 3, pp. 535-558.
Artikkel käsitleb Läänemere riikide (sh Eesti) piire, täpsemalt, kuidas piiride rajamine ja
nende kaotamine mõjutab riikidevahelist koostööd, aluseks enam kui 20 teemakohase
dokumendi analüüs. Kuna paljud Läänemere riigid piirnevad Venemaaga, siis on see teema
üks osa ELi ja Venemaa suhetest.
Märksõnad: Läänemeri, riigid, Eesti, piirid (territ.), riigipiirid, rahvusvahelised suhted,
rahvusvaheline koostöö.
Mälksoo, Maria. 'Memory must be defended': beyond the politics of mnemonical
security // Security Dialogue. Vol. 46 (2015), no. 3, pp. 221-237.
Artikkel on pühendatud ontoloogilise julgeoleku teooriale ning analüüsib turvalisuse küsimust
läbi ajalooliste mälude paljususe mõju.
Märksõnad: rahvuslik identiteet, kollektiivne mälu, mäletamine, ühiskond, identiteet,
rahvusvahelised suhted, ajaloopoliitika.
Obamas’s World // Foreign Affairs. Vol. 94 (2015), no. 5, pp. 2-79.
Ajakirja numbri põhiosa moodustavad USA presidendi Barack Obama tegevusele
pühendatud artiklid. Vt Rose, Gideon. „What Obama gets right“; Stephens, Bret. „What
Obama gets wrong“; Lynch, Marc. „Obama and the Middle East“; Applebaum, Anne. „Obama
and Europe“ jt.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, presidendid, Barack Obama.
Wigura, Karolina. Die ausgebrannte Generation. Präsidentschaftswahlen in Polen 2015
// Osteuropa. Jg. 65 (2015), Nr. 4, S. 47-55.
Artiklis analüüsitakse Poola 2015. aasta kevadisi presidendivalimisi, mis näitasid, et ehkki
Poolat teatakse poliitiliselt stabiilse ja õitseva majandusega edumudelina, on ühiskonnas
kogunenud pahameel, pettumus ja viha, mida näitas ka madal valimisosalus.
Märksõnad: Poola, presidendivalimised, valijakäitumine, valijaskond.
Wilson, Andrew. Can Ukraine save its revolution? // Current History. Vol. 114 (2015), no.
774, pp. 259-265.
Artiklis antakse ülevaade Ukraina revolutsioonist, Venemaa tegevusest pingete
eskaleerumisel Ukrainas, vajalikest reformidest ja seda takistavatest teguritest ning
rahvusvahelisest abist.
Märksõnad: Ukraina, Venemaa, revolutsioonid, sõjalised konfliktid, majanduslik areng,
reformid, sotsiaalne areng, rahvusvahelised suhted, rahvusvaheline abi.
Wolff, Andrew T. The future of NATO enlargement after the Ukraine crisis //
International Affairs. Vol. 91 (2015), no. 5, pp. 1103-1121.
Artikkel käsitleb Ukraina kriisiga seoses kuhjunud Venemaa ja NATO vahelisi pingeid ning
selle mõju Euroopale ning NATO edasise laienemisega seotud probleeme.
Märksõnad: Venemaa, Euroopa, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, rahvusvahelised
suhted, pingekolded, Ukraina.
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MAAILMAPOLIITIKA
Kohti uutta normaalia // Ulkopolitiikka. Vsk. 52 (2015), nro. 3, s. 22-57.
Ajakirja kuues artiklis käsitletakse muutunud olukorda maailmapoliitikas ja arutletakse selle
üle, kes maailmas otsustab, kui Lääs tegeleb eneseotsingutega.
Märksõnad: rahvusvaheline poliitika, rahvusvahelised suhted, moderniseerimine,
demokraatia, julgeolekupoliitika, Läänemaad, Euroopa, Ameerika Ühendriigid, Venemaa,
Hiina, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.
Mäkinen, Juha. Haaveissa uraani ja itsenäisyys // Ulkopolitiikka. Vsk. 52 (2015), nro. 3, s.
58-65.
Artiklis käsitletakse Gröönimaa plaane kaevanduste rajamiseks. Taani koosseisu kuuluv
omavalitsuslik piirkond soovib kaevandustegevusest kasumit, mille najal ta võiks
iseseisvuda. Kaevandused vajaksid siiski nii palju välismaist tööjõudu, et gröönlased jääksid
sellisel juhul oma riigis vähemusse.
Märksõnad: kaevandused, iseseisvumine, Gröönimaa.
Patokallio, Mikko; Saarinen, Juha. Lähi-Itä arabikevään jälkeen // Kanava. Vsk. 43
(2015), nro. 6, s. 12-16.
Artiklis vaadeldakse, kuidas Araabia kevade sündmused mõjutavad jätkuvalt Lähis-Ida riike.
Märksõnad: Araabia kevad, 2010–2011, poliitilised kriisid, revolutsioonid, araabia maad,
Lähis-Ida.
POLIITILISED PROTSESSID
Baldi, Gregory; Goodman, Sara Wallace. Migrants into members: social rights, civic
requirements, and citizenship in Western Europe // West European Politics. Vol. 38
(2015), no. 6, pp. 1152-1173.
Artiklis analüüsitakse, kuidas muuta migrandid kogukonna liikmeteks, kasutades uudset
lähenemist, mis võtab arvesse nii riiklikud reeglid (nt naturalisatsiooni korras kodakondsuse
andmine) kui ka laiemalt ühiskonda integreerimise erinevad võimalused. Aluseks on
Suurbritannia ja Saksamaa näited.
Märksõnad: sisseränne, sisserändajad, integratsioon, sotsiaalsed protsessid, Suurbritannia,
Saksamaa.
Basso, Alberto. Does democracy foster the fertility transition? // Kyklos. Vol. 68 (2015),
no. 4, pp. 459-474.
Artikkel analüüsib demokraatia ja fertiilsuse seoseid, aluseks 69 riigi andmed aastatest
1870–2000. Eesti lähiriikidest on esindatud Soome, Norra, Taani, Rootsi.
Märksõnad: demokraatia, fertiilsus, riigid, võrdlev analüüs.
Björklund, Krister. Unaccompanied refugee minors – findings from a research project
// Siirtolaisuus – Migration. Vsk. 42 (2015), nro. 3, s. 11-18.
Euroopasse üksi saabuvate pagulaslaste hulk on kasvanud kiiresti. Artiklis antakse ülevaade
2014. ja 2015. aastal läbiviidud uuringust, mis keskendus alaealiste pagulaste vastuvõtu
praktikatele ja integreerimisele Põhjamaades ning probleemide ja võimalike lahenduste
leidmisele.
Märksõnad: pagulased, alaealised, integratsioon, Põhjamaad.
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/2015_3.pdf
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Karreth, Johannes; Singh, Shane P.; Stojek, Szymon M. Explaining attitudes toward
immigration: the role of regional context and individual predispositions // West
European Politics. Vol. 38 (2015), no. 6, pp. 1174-1202.
Artiklis analüüsitakse suhtumist sisserändajatesse Austria, Šveitsi ja Saksamaa näitel,
eelkõige on vaatluse all piirkondlik kontekst ja individuaalsed hoiakud, sh eelarvamused.
Märksõnad: sisseränne, sisserändajad, hoiakud, Austria, Šveits, Saksamaa.
Koev, Dan. Interactive party effects on electoral performance: how ethnic minority
parties aid the populist right in Central and Eastern Europe // Party Politics. Vol. 21
(2015), no. 4, pp. 649-659.
Artikkel käsitleb parempopulismi teket ja levikut Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (sh Eesti) ning
edu põhjusi, sh seost vähemusrahvuste parteide olemasoluga riigis.
Märksõnad: valimised, parteid, populism, parempoolsus, parempoolsed parteid,
vähemusrahvused, rahvuslus, Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa, Eesti.
Kulin, Joakim; Meuleman, Bart. Human values and welfare state support in Europe: an
East-West divide? // European Sociological Review. Vol. 31 (2015), no. 4, pp. 418-432.
Artikkel analüüsib, kuivõrd mõjutavad põhilised inimväärtused avalikkuse toetust heaoluriigile
erinevates Euroopa riikides (sh Eesti) ning tuuakse välja Ida- ja Lääne-Euroopa erinevused.
Kasutatakse Euroopa sotsiaaluuringu (2008/2009) andmeid.
Märksõnad: heaoluriik, avalik arvamus, väärtused (filos.), Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa,
sotsiaaluuringud, võrdlevanalüüs.
Malkki, Leena. Suomi ja poliittinen väkivalta – kaltevalla pinnalla // politiikasta.fi. (2015).
- http://www.politiikasta.fi/artikkeli/suomi-ja-poliittinen-v%C3%A4kivalta-%E2%80%93kaltevalla-pinnalla
Artiklis käsitletakse poliitilist vägivalda Soomes ja selle kasvu tõenäosust.
Märksõnad: poliitiline vägivald, turvalisus, julgeolekupoliitika, Soome.
Pettai, Eva-Clarita. Negotiating history for reconciliation: a comparative evaluation of
the Baltic Presidential Commissions // Europe-Asia Studies. Vol. 67 (2015), no. 7, pp.
1079-1101.
Artikkel käsitleb Eesti, Läti ja Leedu presidentide 1998. aastal natsismi ja kommunismi
kuritegude uurimiseks asutatud komisjonide tegevust.
Märksõnad: Baltimaad, Eesti, Läti, Leedu, presidendid, lähiajalugu, inimsusvastased
kuriteod, komisjonid.
Reeskens, Tim; van Oorschot, Wim. Immigrants’ attitudes towards welfare
redistribution. An exploration of role of government preferences among immigrants
and natives across 18 European welfare states // European Sociological Review. Vol. 31
(2015), no. 4, pp. 433-445.
Artiklis käsitletakse pagulaste arvamusi heaoluriigi kohta 18 Euroopa riigis (sh Eesti),
täpsemalt, kuidas nad suhtuvad saadavatesse sotsiaaltoetustesse, võrreldakse ka pagulaste
hoiakuid põlisrahvastiku omadega. Aluseks 2008. aasta Euroopa sotsiaaluuringu heaolu
hoiakute
moodul.
Märksõnad: pagulased, põlisrahvastik, hoiakud, toetused, sotsiaaltoetused, heaoluriik, riigid,
sotsiaaluuringud, Eesti, Euroopa.
Riera, Pedro. Economy, type of government, and strategic timing of elections: calling
opportunistic early elections in OECD democracies // West European Politics. Vol. 38
(2015), no. 6, pp. 1129-1151.
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Artiklis pakutakse valimiste strateegilise ajastatuse teooria, milles rõhutatakse majanduse ja
valitsuse tüübi osa, aluseks 21 OECD liikmesriigi andmed aastatest 1945–2010.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, riigid, valimised, majanduslik
areng.
Veenendaal, Wouter P.; Corbett, Jack. Why small states offer important answers to
large questions // Comparative Political Studies. Vol. 48 (2015), no. 4, pp. 527-549.
Artiklis püütakse leida vastust küsimusele, miks jäetakse väikeriikide andmed võrdlevas
poliitikas tihti esitamata ning mida on sellistel riikidel pakkuda rahvusvahelisele kogukonnale,
nt demokraatia ja detsentraliseerimise aruteludes.
Märksõnad: väikeriigid, võrdlev poliitika, politoloogia, demokraatia, detsentraliseerimine.
MAJANDUSPOLIITIKA
Autor, David H. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace
automation // Journal of Economic Perspectives. Vol. 29 (2015), no. 3, pp. 3-30.
Artiklis käsitletakse automatiseerimise ja tööhõive seoseid Ameerika Ühendriikides, tuues
võrdlusandmeid eri aastakümnetest alates 1940ndatest ning prognoosides tulevikku.
Märksõnad: tööhõive, automatiseerimine, tehnoloogia areng, Ameerika Ühendriigid.
Boero, Gianna; Mavromatis, Kostas; Taylor, Mark P. Real exchange rates and
transition economies // Journal of International Money and Finance. Vol. 56 (2015), Sept.,
pp. 23-35.
Artiklis analüüsitakse pikaajalisi seoseid reaalkursi, tootlikkuse ja reaalintressi määrade
erinevuste ning kapitalikonto vahel kaheksas Kesk- ja Ida-Euroopa riigis (sh Eesti).
Märksõnad: Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, riigid, Eesti, valuutakursid, tootlus, intressimäärad,
kapitalikonto, majanduslik areng, üleminekumajandus, majandusuuringud.
van Esch, Femke; Swinkels, Marij. How Europe’s political leaders made sense of the
euro crisis: the influence of pressure and personality // West European Politics. Vol. 38
(2015), no. 6, pp. 1203-1225.
Artikkel analüüsib, kui suures ulatuses mõjutasid kuue poliitilise liidri (Hollandi, Belgia,
Kreeka ja Hispaania peaministri ning Saksamaa kantsleri ja Prantsusmaa presidendi)
isikuomadused ja mil määral väline surve võimet mõtestada Kreeka krahhi järgselt
kujunenud
eurokriisi.
Märksõnad: majanduskriisid, Kreeka, euro, finantskriisid, Holland, Belgia, Hispaania,
Saksamaa, Prantsusmaa, juhid.
Haila, Anne. Kymmenen asuntopolitiikan myyttiä // Yhteiskuntapolitiikka. Vsk. 80 (2015),
nro. 3, s. 283-291.
Artiklis käsitletakse eluasemepoliitika 10 põhjendamatut müüti, mis takistavad
eluasemepoliitika
eelarvamustevaba
elluviimist.
Samuti
võrreldakse
Soome
eluasemepoliitikat sellise mudeliga, mida võib pidada eriti õnnestunuks – nimelt Singapuri
omaga.
Märksõnad: eluasemepoliitika, eluasemeturg, majanduspoliitika, Soome, Singapur.
http://julkari.fi/handle/10024/127050
Kari, Matti; Pehkonen, Jaakko; Pehkonen, Sampo. Maksetaanko vientiyrityksissä
parempia palkkoja? // Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 111 (2015), nro. 3, s. 312329.
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Artiklis uuritakse ettevõtte palgataseme ja ekspordiintensiivsuse vahelist suhet Soomes.
Artikli aluseks on rahvusvahelises kirjanduses tehtud tähelepanekud, mille kohaselt
ekspordifirmad maksavad kõrgemat palka kui ainult oma siseturule tootvad ettevõtted.
Märksõnad: eksport, ettevõtted, palk, palgakujundus, Soome.
http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2015/09/kari-pehkonenpehkonen.pdf
Madsen, Jakob B.; Raschky, Paul A.; Skali, Ahmed. Does democracy drive income in
the world, 1500–2000? // European Economic Review. Vol. 78 (2015), Aug., pp. 175-195.
Artiklis analüüsitakse 141 riigi andmete põhjal, kuidas on mõjutanud demokraatia inimkapitali
ning eelkõige inimeste sissetuleku ja inimkapitali seoseid aastatel 1500–2000.
Märksõnad: tulud, inimkapital, demokraatia, majandusuuringud.
Matschoss, Kaisa; Kahma, Nina. Service interest and cluster membership – who are
the pioneering users in energy efficiency service markets? // Nordic Journal of Business.
Vol. 64 (2015), no. 2, pp. 139-159.
Artiklis on vaatluse all energiasäästu teenuste turg Soomes.
Märksõnad: energia säästmine, energia tarbimine, energiamajandus, teenusteturg, Soome.
http://njb.fi/wp-content/uploads/2015/09/Matschoss_etal_2-15.pdf
Ogrokhina, Olena. Market integration and price convergence in the European Union //
Journal of International Money and Finance. Vol. 56 (2015), Sept., pp. 55-74.
Artiklis analüüsitakse hinnakonvergentsi euroalal ning võrreldakse tulemusi eurot
mittekasutavate kõrge arengutasemega riikidega.
Märksõnad: hinnad, konvergents, majandusintegratsioon, euro, euroala, Euroopa.
Oksanen, Annukka. Kukoistuksen kylväjä // Life Journal. 2015, syksy-talvi, s. 60-64.
Intervjuu Nobeli majanduspreemia laureaadi, USA majandusteadlase Edmund Phelpsiga
innovatsioonist ja seda soodustavatest teguritest.
Märksõnad: innovatsioonid, innovatsioonipoliitika, majandusteadus.
https://www.mandatumlife.fi/life-journal/artikkeli/-/article/kukoistuksen-kylvaja
Schimmelfennig, Frank. Die Eurokrise: Testfall für Integration und Integrationstheorie
// Zeitschrift für Politikwissenschaft = Journal of political science. Jg. 25 (2015), Nr. 2, S. 249256.
Artklis analüüsitakse eurokriisi, täpsemalt käsitletakse selle selgitamise võimalikkust
klassikaliste integratsiooniteooriate – valitsustevahelisuse ja neofunktsionalismi – abil.
Märksõnad: euro, finantskriisid, Euroopa, teoreetilised aspektid.
Thimann, Christian. The microeconomic dimensions of the eurozone crisis and why
European politics cannot solve them // Journal of Economic Perspectives. Vol. 29 (2015),
no. 3, pp. 141-164.
Artikkel käsitleb eurokriisi mikromajanduslikke aspekte, keskendudes muuhulgas palga ja
tööviljakuse, samuti struktuursete reformide küsimusele erinevates Euroopa riikides.
Märksõnad: euroala, euro, finantskriisid, palk, tööviljakus, konkurentsivõime, riigid, Euroopa.
Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo. Väestörakenne ja Suomen talouskehitys //
Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 111 (2015), nro. 3, s. 396-415.
Artiklis on vaatluse all Soome rahvastiku struktuuri muutuste mõju riigi majanduslikule
arengule.
Märksõnad: rahvastiku struktuur, rahvastiku vananemine, majanduslik areng, Soome.
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http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2015/09/vaittinen-vanne.pdf
ÕIGUS
Hanretty, Chris. Judicial disagreement need not to be political: dissent on the
Estonian Supreme Court // Europe-Asia Studies. Vol. 67 (2015), no. 6, pp. 970-988.
Artiklis analüüsitakse Eesti Riigikohtu kohtunike eriarvamusi, põhitähelepanu on küsimusel,
kuivõrd väljendavad need kohtunike poliitilisi eelistusi.
Märksõnad: Eesti Riigikohus, ülemkohtud, kohtunikud, võimude lahusus, kohtumenetlus,
Eesti.
JUHTIMINE
Kivipõld, Kurmet. Organizational leadership capability – a mechanism of knowledge
coordination for inducing innovative behaviour. A case study in Estonian service
industries // Baltic Journal of Management. Vol. 10 (2015), no. 4, pp. 478-496.
Artiklis käsitletakse, kuidas organisatsioonilise eestvedamise võimekus kui teadmistepõhise
koordineerimise mehhanism mõjutab teenindusettevõtete erinevatele huvigruppidele
suunatud tegevust Eestis.
Märksõnad: organisatsioonikäitumine, juhtimine, teadmusjuhtimine, teenindusettevõtted,
huvigrupid, Eesti.
Lämsä, Anna-Maija; Keränen, Anne; Savela, Terttu. Vastuullinen johtajuus esimiesalaissuhteessa // Hallinnon Tutkimus. Vsk. 34 (2015), nro. 3, s. 205-218.
Artiklis uuritakse vastutustundliku juhtimise põhimõtteid ülemuse-alluva suhetes.
Märksõnad: vastutustundlik juhtimine, eetika, juhtimine.
TURVALISUS
Willits, Dale; Broidy, Lisa M.; Denman, Kristine. Schools and drug markets: examining
the relationship between schools and neighborhood drug crime // Youth & Society. Vol.
47 (2015), no. 5, pp. 634-658.
Artiklis uuritakse, kas peavad paika teooriad, et narkoturud tekivad tõenäoliselt koolide
lähedale, aluseks Ameerika Ühendriikide linna Albuquerque juhtumiuuring.
Märksõnad: narkomaania, narkootikumid, koolid, Ameerika Ühendriigid, juhtumiuuring.
http://yas.sagepub.com/content/47/5/634.full.pdf+html
(Täistekst
kättesaadav
RRi
arvutivõrgus)
RAHVASTIKUPOLIITIKA
Zvidriṇš, Pēteris; Bērziṇš, Atis. Dynamics of ethnic structures in the Baltic States //
Humanities and Social Sciences. Latvia. Vol. 23 (2015), no. 1, pp. 65-74.
Artiklis käsitletakse Eesti, Läti ja Leedu rahvastiku etnilist koosseisu alates iseseisvuse
taastamisest 1990. aastatel. Erilist tähelepanu pööratakse viimasele kümnendile.
Märksõnad: Baltimaad, Eesti, riigid, rahvastikuprotsessid, etniline koosseis.
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HARIDUSPOLIITIKA
Assirelli, Giulia. Credential and skill mismatches among tertiary graduates: the effect
of labour market institutions on the differences between fields of study in 18 countries
// European Societies. Vol. 17 (2015), no. 4, pp. 535-568.
Artiklis keskendutakse üleõpetamisele ning omandatud kvalifikatsiooni ja tööturul nõutavate
oskuste vahelistele kääridele kolmanda taseme hariduses 18 riigi (sh Eesti) näitel.
Märksõnad: tööturg, riigid, Eesti, haridustase, kõrgharidus, oskused, kutseoskused.
SOTSIAALPOLIITIKA
Buffel, Veerle; Dereuddre, Rozemarijn; Bracke, Piet. Medicalization of the uncertainty?
An empirical study of the relationships between unemployment or job insecurity,
professional care seeking, and the consumption of antidepressants // European
Sociological Review. Vol. 31 (2015), no. 4, pp. 446-459.
Artiklis analüüsitakse seoseid tööpuuduse/ebakindla töö, meditsiinilise abi otsimise ja
antidepressantide kasutamise vahel, pöörates tähelepanu igapäevaelu meditsiinistumisele
Euroopa riikides (sh Eesti). Kasutatakse Eurobaromeeter 345 (2010) andmeid.
Märksõnad: tööpuudus, arstiabi, antidepressandid, vaimne tervis, riigid, sotsiaaluuringud,
võrdlev analüüs, Euroopa, Eesti.
Hakkarainen, Pekka; Karjalainen, Karoliina; Ojajärvi, Anni; Salasuo, Mikko.
Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa
vuonna 2014 // Yhteiskuntapolitiikka. Vsk. 80 (2015), nro. 4, s. 319-333.
Artiklis käsitletakse narkootiliste ainete tarbimist Soomes elanikkonna uuringute põhjal, mis
viidi läbi 1992–2014. Samuti kirjeldatakse, kuidas on selle aja jooksul muutunud soomlaste
suhtumine narkootikumidesse, narkopoliitikasse ja dopingu kasutamisse väljaspool
tippsporti.
Märksõnad: narkootikumid, narkopoliitika, kanep (mõnuaine), doping, avalik arvamus,
sotsiaaluuringud, Soome.
https://www.julkari.fi/handle/10024/126845
Heidenreich, Martin. The end of the honeymoon: the increasing differentiation of (longterm) unemployment risks in Europe // Journal of European Social Policy. Vol. 25 (2015),
no. 4, pp. 393-413.
Artikkel analüüsib, millistel sotsiaalsetel gruppidel on praeguse majandus- ja finantskriisi ajal
suurem tõenäosus sattuda töötute hulka, kusjuures eristatakse lühi- ja pikaajalist töötust.
Aluseks EU-SILC andmed 24 Euroopa riigi (sh Eesti) kohta aastatest 2005–2012.
Märksõnad: tööpuudus, töötud, grupid, sotsiaalsed klassid, majanduskriisid, Euroopa, riigid,
Eesti.
Sánchez Gassen, Nora; Perelli-Harris, Brienna. The increase in cohabitation and the
role of union status in family policies: a comparison of 12 European countries //
Journal of European Social Policy. Vol. 25 (2015), no. 4, pp. 431-449.
Artiklis käsitletakse koos elavate, kuid abielus mitteolevate inimeste arvukust, nende
õigusi/õigusetust 12 Euroopa riigis (sh Eesti), aluseks Euroopa sotsiaaluuringu andmed ning
autorite moodustatud poliitika andmebaas.
Märksõnad: kooselu, vabaabielu, õigused, Euroopa, riigid, Eesti.
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Shahidi, Faraz Vahid. Welfare calitalism in crisis: a qualitative comparative analysis of
labour market policy responses to the Great Recession // Journal of Social Policy. Vol.
44 (2015), no. 4, pp. 659-686.
Artiklis käsitletakse 18 heaoluriigi tööturupoliitika reageeringuid 2008. aastal alanud
majanduslangusele, väites, et heaoluriigi teooria, mis asetab keskmesse poliitilised ja
institutsionaalsed tegurid, ei anna piisavat selgitust tööturu kohta. Eesti lähiriikidest on
esindatud Soome, Norra, Rootsi ja Taani.
Märksõnad: heaoluriik, riigid, tööturg, tööhõivepoliitika, tööturg, majanduskriisid.
Williams, Colin C. Explaining cross-national variations in the informalisation of
employment. Some lessons from Central and Eastern Europe // European Societies. Vol.
17 (2015), no. 4, pp. 492-512.
Artikli teemaks on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide (sh Eesti) vahelised erinevused
mitteametlikus tööhõives lähtuvalt kolmest teoreetilisest seisukohast (moderniseerimine,
neoliberaalne, poliitiline ökonoomia), aluseks 2007. aasta Eurobaromeetri uuring.
Märksõnad: Kesk-Euroopa, Ida-Europa, riigid, Eesti, tööhõive, mitteametlik majandus,
sotsiaaluuringud.
SOTSIAALNE EBAVÕRDSUS
van Deurzen, Ioana; van Ingen, Erik; van Oorschot, Wim J. H. Income inequality and
depression: the role of social comparisons and coping resources // European
Sociological Review. Vol. 31 (2015), no. 4, pp. 477-489.
Artiklis käsitletakse sissetulekute ebavõrdsuse ja depressiooni seoseid, pöörates tähelepanu
riikidevahelistele erinevustele ja seda mõjutavatele faktoritele Euroopa riikides, sh Eesti.
Aluseks on Euroopa sotsiaaluuringu (2006/2007) andmed.
Märksõnad: ebavõrdsus, depressioon, Euroopa, riigid, sotsiaaluuringud, Eesti.
SOO-UURINGUD
D’Agostino, Maria J. The difference that women make: government performance and
women-led agencies // Administration & Society. Vol. 47 (2015), no. 5, pp. 532-548.
Artiklis tõestatakse Ameerika Ühendriikide andmetele tuginedes, et edukamad on asutused,
mida juhivad naised.
Märksõnad: naised, riigiasutused, juhid, Ameerika Ühendriigid.
Montag, Josef. What drives the gender gap? An analysis using sexual orientation //
Kyklos. Vol. 68 (2015), no. 4, pp. 577-608.
Artikkel püüab vastata küsimusele, mis on soolise ebavõrdsuse aluseks: on see turutõrke
tulemus või tingitud tööturu-välistest faktoritest? Analüüsi aluseks on USA andmed.
Märksõnad: ebavõrdsus, diskrimineerimine, naised, sotsiaaluuringud, Ameerika Ühendriigid.
Permanyer, Iñaki. Why call it „equality” when it should be „achievement”? A proposal
to un-correct the „corrected gender gaps” in the EU Gender Equality Index // Journal of
European Social Policy. Vol. 25 (2015), no. 4, pp. 414-430.
Artiklis kritiseeritakse Euroopa Sotsiaalse Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aastal pakutud
soolise võrdõiguslikkuse indeksit, kuna see võib olla eksitav. Esitatakse ka korrigeeritud
andmed riikide (sh Eesti) kohta.
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus, indeksid, Euroopa Liit, riigid, Eesti.
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INFOTEHNOLOOGIA
Gilbert, Richard J. E-books: a tale of digital disruption // Journal of Economic
Perspectives. Vol. 29 (2015), no. 3, pp. 165-184.
Raamatu teemaks on e-raamatud, käsitletakse nende müüki, mõju traditsioonilistele
raamatukaupmeestele, hindu, Amazoni mõju e-raamatute müügile jt küsimusi.
Märksõnad: e-raamatud, e-teavikud, hinnad, müümine.
MEEDIA
Media 2015: Ilmestyykö Suomessa 10 vuoden kuluttua yhtään lehteä? Näkyykö
kotimaista televisiota? // Talouselämä. Vsk. 79 (2015), nro. 32, s. 22-43.
Ajakirja seitsmes artiklis (22 leheküljel) antakse ülevaade Soome meedia praegusest
olukorrast ja tulevikuväljavaadetest.
Märksõnad: meedia, ajakirjad, ajalehed, raadio, televisioon, meediafirmad, Soome.
Tainio, Juha. „Ragnarin raatio“ Pohjoiskalotilla ja muuta suomenkielistä
radiotoimintaa Suomen rajojen ulkopuolella // Siirtolaisuus – Migration. Vsk. 42 (2015),
nro. 3, s. 24-33.
Artiklis antakse ülevaade soomekeelsetest raadiosaadetest väljaspool Soomet. Suurema
tähelepanu all on Rootsi Raadio soomekeelsed saated, mida alustati 1957. aastal ja lõpetati
augustis 2015. Artiklis tsiteeritakse ka Eesti presidenti Lennart Merit.
Märksõnad: raadio, saated, Soome, Rootsi, Eesti.
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/2015_3.pdf
Refereerinud Mai Vöörmann ja Tiina Tammiksalu
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