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VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST
EUROOPA LIIT
Cross, James P. Striking a pose: transparency and position taking in the Council of
the European Union // European Journal of Political Research. Vol. 52 (2013), no. 3, pp.
291-315.
Artikkel keskendub läbipaistvuse mõjule otsustusprotsessis. Lähtutakse seisukohast, et
poliitika läbipaistvus on ELi põhimure ja selle suurendamine mõjutab otsustusprotsessi
demokraatlikku legitiimsust.
Märksõnad: Euroopa Liit, otsustamine, juurdepääs infole, legitiimsus.
Grahl, John; Teague, Paul. Reconstructing the eurozone: the role of EU social
policy // Cambridge Journal of Economics. Vol. 37 (2013), no. 3, pp. 677-692.
Artiklis käsitletakse Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika osa rahaliidule adekvaatse föderaalse
raamistiku rajamisel ning mõju ELi toetusele liikmesriikide kodanike seas.
Märksõnad: Euroopa Liit, sotsiaalpoliitika, avalik arvamus, föderalism.
Mazier, Jacques; Petit, Pascal. In search of sustainable paths for the eurozone in the
troubled post-2008 world // Cambridge Journal of Economics. Vol. 37 (2013), no. 3, pp.
513-532.
Artikkel on pühendatud euro finantskriisi-järgse jätkusuutlikkuse tagamisele,
analüüsitakse ka eri riikide (sh Eesti) rahapoliitilisi meetmeid ja Euroopa Liidu
rahapoliitika olemust.
Märksõnad: euro, euroala, Euroopa Liit, rahapoliitika.
Schmidt, Vivien A. Democracy and legitimacy in the European Union revisited:
input, output and „throughput” // Political Studies. Vol. 61 (2013), no. 1, pp. 2-22.
Artikkel analüüsib Euroopa Liidu poliitikat, märkides, et ELi legitiimsust hinnatakse
põhiliselt kahe kriteeriumi alusel: (1) väljund ehk efektiivsus inimestele; (2) sisend ehk
inimeste kaasamine. Artikli uurimisobjekt – inimeste juhtimine – jääb sisendi ja väljundi
vahele.
Märksõnad: Euroopa Liit, demokraatia, legitiimsus.

RAHVUSVAHELISED SUHTED
Alexander, W. Robert J. The defence-debt nexus: evidence from the high-income
members of NATO // Defence and Peace Economics. Vol. 24 (2013), no. 2, pp. 133145.
Artiklis käsitletakse kaitsekulude ja võla seoseid 19 NATO ja OECD riigis (sh Eesti)
aastatel 1999–2009, kasutatakse ökonomeetrilist meetodit. Riike võrreldakse järgmiste
näitajate alusel: võla suhe SKTsse, SKT kasv per capita, kaitsekulude suhe SKTsse.
Märksõnad: kaitsekulutused, riigivõlg, sisemajanduse kogutoodang, riigid, Eesti.
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Dunn Cavelty, Myriam. From cyber-bombs to political fallout: threat
representations with an impact in the cyber-security discourse // International Studies
Review. Vol. 15 (2013), no. 1, pp. 105-122.
Artikkel analüüsib erinevate ohtude konstitutiivset toimet küberjulgeoleku diskursusele.
Määratletakse kolm tähtsamat ohtu: pahavara, häkkerid ning kriitilise infrastruktuuri ja
küberruumi keerukad suhted, analüüsitakse nende mõju küberjulgeoleku poliitikale ja
praktikale.
Märksõnad: küberruum, küberturve, julgeolek, julgeolekupoliitika.
Legewie, Joscha. Terrorist events and attitudes toward immigrants: a natural
experiment // American Journal of Sociology. Vol. 118 (2013), no. 5, pp. 1199-1245.
Kasutades kvaasieksperimenti, analüüsitakse terrorirünnakute mõju immigrantidele antud
hinnangutele üheksa Euroopa riigi (Belgia, Soome, Holland, Norra, Poola, Portugal,
Rootsi, Šveits ja Suurbritannia) 65 regioonis.
Märksõnad: terrorism, terroristid, sisserändajad, avalik arvamus, Euroopa, riigid.
Newton, Julie M. Gorbachev, Mitterand, and the emergence of the post-cold war
order in Europe // Europe-Asia Studies. Vol. 65 (2013), no. 2, pp. 290-320.
Artikkel keskendub Külma sõja järgsele ajale Euroopas, mis sarnaneb vanale jaotusele,
puudub vaid ideoloogiline lõhe. Selgitatakse pan-Euroopa ideed ning Gorbatšovi ja
Mitterandi osa selles.
Märksõnad: Euroopa Liit, külm sõda, rahvusvahelised suhted, Prantsusmaa, Venemaa,
presidendid, NSV Liit.
Singh, J. P. Information technologies, meta-power, and transformations in global
politics // International Studies Review. Vol. 15 (2013), no. 1, pp. 5-29.
Artikkel analüüsib interaktiivseid kultuuriprotsesse, mis on põhjustatud infotehnoloogia
arengust ning soodustavad maailmapoliitika uute vormide kujunemist ja probleemide
teisenemist. Infotehnoloogia võimet kiirendada koostoimet, mis muudab poliitikas
osalejate identiteeti ja probleemide tähendusi nimetatakse meta-võimuks.
Märksõnad: rahvusvaheline poliitika, infotehnoloogia, areng.

VENEMAA
Ambrosio, Thomas; Vandrovec, Geoffrey. Mapping the geopolitics of the Russian
Federation: the Federal Assembly addresses of Putin and Medvedev // Geopolitics.
Vol. 18 (2013), no. 2, pp. 435-466.
Artikkel analüüsib, kuidas on Kreml esindanud Venemaa geopoliitilist positsiooni
postsotsialistlikul ajal, vaadeldakse presidentide Vladimir Putini ja Dmitri Medvedevi
esinemisi Föderatsiooninõukogus aastatel 2000–2011.
Märksõnad: Venemaa, presidendid, parlamendid, kõned, geopoliitika, poliitiline
geograafia.
Anderson Jr., Richard D. Discourse and strategic continuity from Gorbachev
through Putin // Communist and Post-Communist Studies. Vol. 46 (2013), no. 1, pp.
123-135.
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Artikkel käsitleb strateegilist järjepidevust Mihhail Gorbatšovist kuni Vladimir Putinini,
märkides, et nii NLKP peasekretär kui ka tema järglased Venemaa presidenditoolil
kasutasid metafoorilist, mitte ruumilist tsentrismi ja see viis Venemaa tasapisi diktatuurilt
demokraatiale.
Märksõnad: Venemaa, poliitika, presidendid, juhid, demokraatia.
Gill, Graeme. Political symbolism and the fall of the USSR // Europe-Asia Studies.
Vol. 65 (2013), no. 2, pp. 244-263.
Artikkel käsitleb Nõukogude Liidu lagunemist Mihhail Gorbatšovi ajal. Võimule asudes
ei pärinud Gorbatšov lihtsalt kriisis poliitilist süsteemi, vaid kriisis sümbolite struktuuri,
millele toetus laiem poliitiline süsteem. Tema tegevus näitas, et ta ei suutnud luua
lõplikult uut ja ühtset narratiivi.
Märksõnad: Venemaa, Mihhail Gorbatšov, perestroika, glasnost.
Kangas, Anni. Governmentalities of Big Moscow: particularising neoliberal
statecraft // Geopolitics. Vol. 18 (2013), no. 2, pp. 299-314.
Artikkel analüüsib 2011. aastal Venemaa alustatud Suur-Moskva projekti, kujundades
pealinnast polütsentrilise ja globaalse linna, mida võib käsitleda kui neoliberaalset
reformi.
Märksõnad: Venemaa, Moskva, linnastumine, linnad, reformid, neoliberalism.
Mallinen, Jukka. Venäjä tiivistää imperiumiaan vanhoin keinoin // Kanava. Vsk. 41
(2013), nro. 3, s. 36-38.
Artiklis hinnatakse Venemaa rahvuspoliitikat. Venemaa regionaalarengu ministeerium on
välja töötanud 124,6 miljardit rubla maksva plaani, mille abil suurendada end
venemaalasteks määratlevate hulka 86 protsendini aastaks 2018. Ministeeriumi uuringu
kohaselt peab praegu vaid 44% Venemaa elanikest end esmajärjekorras venemaalaseks.
Märksõnad: rahvuspoliitika, etnilised vähemused, Venemaa.
Petrov, Kristian. Russia in the European home? Convergence, cosmopolitanism and
cosmism in late soviet europeanisation // Europe-Asia Studies. Vol. 65 (2013), no. 2,
pp. 321-346.
Artiklis esitatakse Gorbatšovi termini „Euroopa kodu” kontseptuaalne ja ajalooline
rekonstruktsioon ning püütakse vastata küsimusele, kuidas see kontseptsioon aitab mõista
kommunismi langust ja milline on selle mõju Euroopa ühisidee otsingutele.
Märksõnad: NSV Liit, Venemaa, presidendid, Euroopa Liit, ideoloogiad.
Смирнов, Сергей. Россия – Германия: Nordstream – пример доброй воли и
эффективного сотрудничества // Современная Европа. 2013, но. 2, с. 116-128.
Artikkel annab ülevaate Nord Streami projekti kujunemisest ja käigust, mille idee ulatub
1980. aastatesse.
Märksõnad: gaasijuhtmed, gaasitööstus, torutransport, Saksamaa, Venemaa.
Toepfl, Florian. Making sense of the news in a hybrid regime: how young russians
decode state TV and oppositional blog // Journal of Communication. Vol. 63 (2013),
no. 2, pp. 244-265.
Artikkel käsitleb, kuidas internetipõhine kommunikatsioon mõjutab poliitikat
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poolautoritaarsetes režiimides, nagu Venemaa. Kõrvutatakse, kuidas noored venelased
mõtestavad liberaaldemokraatlikke blogisid ja riigi kontrollitud uudiseid TVs. Aluseks 20
süvaintervjuud.
Märksõnad: Venemaa, noored, intervjuud, blogid, uudised, ajaveebid, teleuudised,
autoritaarsed režiimid.

POLIITILISED PROTSESSID
Björk, Anna. Kansalaisuustestit: integraatiopuhe ja aika // Politiikka. Vsk. 55 (2013),
nro. 1, s. 36-41.
Artiklis on vaatluse all kodakondsuseksam ja kas see aitab kaasa integratsioonile.
Märksõnad: kodakondsus, kodakondsuspoliitika, integratsioon.
Blais, André; Rubenson, Daniel. The source of turnout decline: new values or new
contexts? // Comparative Political Studies. Vol. 46 (2013), no. 1, pp. 95-117.
Artikkel käsitleb arenenud demokraatlike riikide valimisaktiivsuse langust, mille põhjus
on eelkõige noorte kõrvalejäämine hääletusest. Aluseks isikutasandi ja 83 valimiste
andmed kaheksast riigist (Suurbritannia, Kanada, Taani, Saksamaa, Holland, Norra,
Hispaania, Rootsi) alates 1950. aastatest, isiku- ja piirkonnatasandi longituudandmed
Suurbritannia valimistest aastatest 1974–2005 ja paneelandmed USA
presidendivalimistest.
Märksõnad: valimised, valijakäitumine, noored, uuringud, võrdlev analüüs, riigid.
Calhoun, Craig. Occupy Wall Street in perspective // The British Journal of
Sociology. Vol. 64 (2013), no. 1, pp. 26-38.
Artikkel käsitleb liikumise Occupy Wall Street mõju Ameerika avalikule elule ja selle
tulevikku. Autori arvates puudub sellel sotsiaalsel liikumisel sellisel kujul tulevik, mis
aga ei tähenda, et sarnane liikumine ei võiks tekkida uuesti uute osavõtjate ja uue
visiooniga. Calhounile vastab Todd Gitlin.
Märksõnad: sotsiaalsed liikumised, massiliikumised, protestiliikumised.
Dalgaard, Carl-Johan; Olsson, Ola. Why are rich countries more politically
cohesive? // Scandinavian Journal of Economics. Vol. 115 (2013), no. 2, pp. 423-448.
Artiklis võetakse aluseks tõestatud väide, et rikkad riigid on poliitiliselt ühtsemad kui
vaesed riigid. Reeglipärasuse tõestamiseks esitatakse mudel, milles poliitiline ühtsus on
täielikult seotud toimiva turumajanduse tekkimisega. Aluseks maailma väärtusuuring.
Märksõnad: turumajandus, poliitika, majanduslik areng, riigid.
Fung, Archon; Russon-Gilman, Hollie; Shkabatur, Jennifer. Six models for the
internet + politics // International Studies Review. Vol. 15 (2013), no. 1, pp. 30-47.
Artiklis esitatakse kuus mudelit (sh avalik sfäär, traditsiooniliste organisatsioonide
asendumine uute digitaalselt iseorganiseeruvate gruppidega, digitaalne otsedemokraatia),
kuidas digitaaltehnoloogiad võivad mõjutada poliitikat.
Märksõnad: digitaaltehnoloogiad, poliitika, infotehnoloogia, demokraatia.
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Grzymala-Busse, Anna. Why there is (almost) no Christian Democracy in postcommunist Europe // Party Politics. Vol. 19 (2013), no. 2, pp. 319-342.
Artiklis otsitakse vastust küsimusele, miks postsotsialistlikes riikides (sh Eesti) on
poliitilisel areenil nõrgalt esindatud kristlikud demokraadid (Eestis keskmine toetus
1990.–2010. aastal 0,7%). Väidetakse, et suurimat rolli mängib ajalooline pärand.
Märksõnad: sisepoliitika, parteid, kristlik demokraatia, postsotsialistlikud riigid.
Hooghe, Marc; Marien, Sofie. A comparative analysis of the relation between
political trust and forms of political participation in Europe // European Societies.
Vol. 15 (2013), no. 1, pp. 131-152.
Artiklis analüüsitakse poliitilise usalduse ja poliitilise osaluse suhteid, aluseks 2006. aasta
Euroopa Sotsiaaluuring 25 riigis (sh Eesti). Näidatakse, et usaldus seostub positiivselt
institutsionaalse osalemisega ja negatiivselt mitteinstitutsionaliseeritud osalemisega.
Märksõnad: Euroopa, Eesti, poliitika, usaldus, sotsiaalne kaasatus, uuringud.
Jalonen, Jussi. USA:n uusoikeistolaisuus kiehtoo myös Suomessa // Kanava. Vsk. 41
(2013), nro. 3, s. 14-19.
Artiklis käsitletakse Ameerika uusparempoolsete ideede levikut Soomes.
Märksõnad: uusparempoolsus, Soome, Ameerika Ühendriigid.
Pajala, Antti. Yksinäisiä ratsastajia ja monenlaisia yhteistyöverkostoja:
kansanedustajien eduskunta-aloitteet 1999–2010 valtiopäivillä // Politiikka. Vsk. 55
(2013), nro. 1, s. 21-35.
Artiklis käsitletakse Soome parlamendiliikmete algatatud seaduseelnõusid Eduskunna
kolme koosseisu kestel 1999–2010.
Märksõnad: parlamendiliikmed, seaduseelnõud, algatused, Soome.
Pop, Adrian. The 1989 revolutions in retrospect // Europe-Asia Studies. Vol. 65
(2013), no. 2, pp. 347-369.
Artikkel keskendub Ida-Euroopa sündmustele 1989. aastal, pakkudes välja
revolutsioonide tüpoloogia, tõestades, et poliitilise režiimi, kodanikuühiskonna
arengutaseme ja selle riigiga suhtlemise viisil oli ülioluline mõju revolutsioonilistele
sündmustele Kesk-Euroopas.
Märksõnad: Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa, revolutsiooniline liikumine.
Protsyk, Oleh; Garaz, Stela. Politicization of ethnicity in party manifestos // Party
Politics. Vol. 19 (2013), no. 2, pp. 296-318.
Artiklis analüüsitakse rahvusküsimust Ida-Euroopa riikide (Moldova, Ukraina, Bulgaaria
ja Rumeenia) parteiprogrammides kui vahendit poliitilises võitluses, meetodiks
kontentanalüüs.
Märksõnad: rahvusküsimus, parteiprogrammid, Ida-Euroopa.
Sattler, Thomas. Do markets punish left governments? // The Journal of Politics. Vol.
75 (2013), no. 2, pp. 343-356.
Artikkel käsitleb poliitilises ökonoomias tuntud nähtust, et turud kukuvad pärast
vasakpoolse valitsuse valimisvõitu ning tõusevad, kui võimule tuleb parempoolne
valitsus. Sellest väitest minnakse kaugemale ning vaadeldakse poliitiliste piirangute mõju
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turu reaktsioonile. Aluseks börside reageeringud 205 valimistel alates 1950. aastast.
Märksõnad: vasakpoolsus, parempoolsus, turg (süsteem), börsid.
Schumacher, Gijs; Vries, Catherine E. de; Vis, Barbara. Why do parties change
position? Party organization and environmental incentives // The Journal of Politics.
Vol. 75 (2013), no. 2, pp. 464-477.
Artiklis analüüsitakse parteide positsioonide muutumise ja ümbritseva keskkonna
seoseid, aluseks Euroopa 10 riigi 55 partei andmed aastatest 1977–2003 (Belgia, Taani,
Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Holland, Suurbritannia, Austria, Rootsi ja Soome).
Märksõnad: parteid, sisepoliitika, hoiakud, Euroopa.
Van der Straeten, Karine; Laslier, Jean-François; Blais, André. Vote au pluriel:
how people vote when offered to vote under different rules // PS : Political Science &
Politics. Vol. 46 (2013), no. 2, pp. 324-328.
Artikkel teeb kokkuvõtte internetipõhisest kvaasieksperimendist, mis leidis aset
Prantsusmaa presidendivalimistel 2012. aastal. Eksperimendi käigus loodi veebilehekülg,
kus valijad said hääletada eri reeglite järgi. Osales enam kui 8000 inimest.
Märksõnad: Prantsusmaa, presidendivalimised, internet, hääletamine, valijakäitumine.
Vesa, Juho. Päätöksenteon julkisuus Suomen konsensusjärjestelmässä:
tapaustutkimus valtion tuottavuusohjelmasta // Politiikka. Vsk. 55 (2013), nro. 1, s. 320.
Artiklis uuritakse, kuidas Soome poliitilised institutsioonid, poliitiline kultuur ja meedia
mõjutavad poliitiliste otsuste tegemist ja avalikku debatti nende üle.
Märksõnad: poliitilised mõjud, diskussioonid, Soome.
Vergeer, Maurice; Hermans, Liesbeth; Sams, Steven. Online social networks and
micro-blogging in political campaigning: the exploration of a new campaign tool
and a new campaign style // Party Politics. Vol. 19 (2013), no. 3, pp. 477-501.
Artikkel uurib, kuidas kasutasid 2009. aastal Euroopa Parlamenti kandideerijad
sotsiaalvõrgustikke (Twitter) ja blogimist valijaskonnaga kommunikeerumiseks.
Märksõnad: Euroopa Parlament, kandidaadid, sotsiaalmeedia, Twitter (veebisait),
ajaveebid, kampaaniad, valimisvõitlus.
Vilkama, Katja. Muuttoliikkeen vaikutus kaupunginosien etniseen eriytymiseen
pääkaupunkiseudulla // Siirtolaisuus - Migration. Vsk. 39 (2012), nro. 4, s. 12-24.
Artiklis käsitletakse Helsingi linnaosade etnilist segregatsiooni ja sisserände mõju selle
arengule. Eesmärk on uurida, kas Helsingi piirkonnas elav põhirahvus kolib immigrantide
elamispiirkondi vältides.
Märksõnad: sisseränne, segregatsioon, eluasemepoliitika, Soome.

JULGEOLEKUPOLIITIKA
Di Tella, Rafael; Schargrodsky, Ernesto. Criminal recidivism after prison and
electronic monitoring // Journal of Political Economy. Vol. 121 (2013), no. 1, pp. 28-73.
Artiklis käsitletakse retsidiivsust Argentinas: vaadeldakse kahe grupi taasvangistamist –
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isikud, kes on vangist vabastatud ja need, kes on vabastatud elektroonilise järelevalve alt.
Esitatakse andmed kuriteoliikide kaupa.
Märksõnad: kurjategijad, vangistus, vanglad, kriminaalhooldus.
Headey, Derek D. The impact of the global food crisis on self-assessed food
security // The World Bank Economic Review. Vol. 27 (2013), no. 1, pp. 1-27.
Artikkel analüüsib esmakordselt 2007.–2008. aasta toidukriisi mõju toidujulgeolekule,
aluseks maailma arvamusuuringu (Gallup World Poll) vastajate subjektiivsed hinnangud.
Märksõnad: toidujulgeolek, toiduvarud, julgeolek, toiduained, uuringud.

MAJANDUSPOLIITIKA
Aalbers, Manuel B. Debate on neoliberalism in and after the neoliberal crisis //
International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 37 (2013), no. 3, pp. 10531057.
Artikkel küsib, mis juhtus neoliberalismiga enne ja pärast üleilmset finantskriisi
(olemuselt samuti neoliberalistlik) ning kuidas juba surnuks kuulutatud, kuid siiski
taastunud neoliberalism mõjutab maailmas linnu. Vt samalt autorilt veel „Neoliberalism
is dead ... Long live neoliberalism!” pp. 1083-1090.
Märksõnad: neoliberalism, uusparempoolsus, finantskriisid, linnad.
Berggren, Niclas; Nilsson, Therese. Does economic freedom foster tolerance? //
Kyklos. Vol. 66 (2013), no. 2, pp.177-207.
Artikkel vaatleb majandusvabaduse ja tolerantsi seoseid, aluseks hüpotees, et nende vahel
eksisteerib positiivne seos, kuna vabadus haarab endasse ka kindlat tüüpi
turuinstitutsioonid ja -protsessid, mis mõjutavad inimeste arvamust ja hinnangut neist.
Aluseks maailma ja Euroopa väärtusuuringud, majandusvabaduse indeksid ning mitmed
kontrollnäitajad (SKT per capita, haridus, noorte osa tööealises rahvastikus jm).
Märksõnad: majanduslik areng, sallivus, väärtused (filos.).
Bibow, Jörg. At the crossroads: the euro and its central bank guardian (and
saviour?) // Cambridge Journal of Economics. Vol. 37 (2013), no. 3, pp. 533-569.
Artikkel uurib Euroopa Keskpanga osa Euroopa majandus- ja rahaliidu toimimises,
põhiliselt vaadeldakse Saksamaa ajaloolisi ja intellektuaalseid traditsioone ühisraha
poliitika kujundamisel ja Saksamaa Keskpanga järelevalve rolli.
Märksõnad: euro, keskpangad, Saksamaa, finantskriisid.
Boyer, Robert. The euro crisis: undetected by conventional economics, favoured by
nationally focused polity // Cambridge Journal of Economics. Vol. 37 (2013), no. 3, pp.
533-569.
Artikkel käsitleb sellist lihtsustatud dihhotoomiat nagu “täielik föderalism versus euro
surm”. Vaatluse all on nii ühisraha kehtestamisega seotud lootused kui ka sündmused,
mis viisid praeguse kriisini.
Märksõnad: euro, euroala, Euroopa Liit, föderalism, finantskriisid, majanduskriisid.
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Devarajan, Shantayanan; Fengler, Wolfgang. Africa’s economic boom // Foreign
Affairs. Vol. 92 (2013), no. 3, pp. 68-81.
Artiklis käsitletakse Aafrika riikide majanduskasvu ning majandusanalüütikute
optimistlikke ja pessimistlikke prognoose Aafrika edasise arengu kohta.
Märksõnad: majanduskasv, sisemajanduse kogutoodang, korruptsioon, Aafrika.
Cassano, Francesca; Jõeveer, Karin; Svejnar, Jan. Cash flow vs. collateral-based
credit? // Economics of Transition. Vol. 21 (2013), no. 2, pp. 269-300.
Artiklis analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad mikro- ning väikese- ja keskmise
suurusega ettevõtteid laenu saamisel ja nende laenude mõju ettevõtetele Bulgaarias,
Gruusias, Venemaal ja Ukrainas.
Märksõnad: Venemaa, Ukraina, Gruusia, Bulgaaria, laenud, rahandus, väikeettevõtted,
keskmise suurusega ettevõtted, mikroettevõtted, tulemuslikkus.
Enders, Zeno; Jung, Philip; Müller, Gernot J. Has the euro changed the business
cycle? // European Economic Review. Vol. 59 (2013), April, pp. 189-211.
Artikkel käsitleb euro mõju majandustsüklile, aluseks üheksa Euroopa riigi (Belgia,
Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Hispaania, Portugal) andmed
kuni 1996. aastani (euro-eelne periood) ja 1999. aastast alates (eurojärgne periood).
Märksõnad: euroala, euro, majandusvõnked.
Hegerty, Scott W. How integrated are the exchange markets of the Baltic Sea
Region? An examination of market pressure and its contagion // Baltic Journal of
Economics. Vol. 12 (2012), no. 2, pp. 109-122.
Artiklis analüüsitakse Põhjamaade mõju Eesti, Läti ja Leedu valuutaturgudele.
Kasutatakse vektor-autoregressiooni (VAR) meetodit. Näidatakse, et surve Skandinaavia
valuutaturgudele, samuti aktsiahindade langus suurendab survet valuutaturgudele
Baltimaades enam kui sarnased asjaolud euroalal.
Märksõnad: valuutaturg, Põhjamaad, Baltimaad, aktsiaturg.
Hukari, Matti. Vihreä talous ajaa Euroopan väärille raiteille // Kanava. Vsk. 41
(2013), nro. 3, s. 39-42.
Artiklis vaadeldakse Euroopa Liidu rohelist energiapoliitikat, mis tõstab energia hinna
Euroopas maailma kalleimaks, kuid ei too endaga kaasa lubatud töökohti.
Märksõnad: energiapoliitika, energiamajandus, Euroopa Liit.
Jin Li. Job mobility, wage dispersion, and technological change: an asymmetric
information perspective // European Economic Review. Vol. 60 (2013), May, pp. 105126.
Artiklis esitatakse töömobiilsuse ja palkade hajuvuse mudel koos asümmeetrilise
informatsiooniga, millega näidatakse, et tehnoloogilised muutused soosivad üldisi oskusi
ettevõtte-spetsiifilistest oskustest enam, tuues kaasa palkade hajuvuse (suurema
ebavõrdsuse) ja suurema töömobiilsuse.
Märksõnad: palk, töö (maj.), ebavõrdsus.
Kattel, Rainer; Raudla, Ringa. The Baltic Republics and the crisis of 2008–2011 //
Europe-Asia Studies. Vol. 65 (2013), no. 3, pp. 426-449.
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Artikkel vaatleb Baltimaade reaktsiooni 2008.–2011. aasta majanduskriisile, väites, et
need reageeringud ei jäänud ainuüksi neoliberaalse poliitika raamidesse, vaid majandus,
eelkõige eelarvepoliitika, radikaliseerus.
Märksõnad: majanduspoliitika, majanduskriisid, eelarvepoliitika, Baltimaad.
Knuutinen, Reijo. Veron minimointi ja yrityksen yhteiskuntavastuu // Verotus. Vsk.
63 (2013), nro. 2, s. 177-191.
Artiklis käsitletakse maksude minimeerimise ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse suhet.
Märksõnad: maksustamine, maksusoodustused, sotsiaalne vastutus.
Kudrna, Zdenek; Gabor, Daniela. The return of political risk: foreign-owned banks
in emerging Europe // Europe-Asia Studies. Vol. 65 (2013), no. 3, pp. 548-566.
Artikkel käsitleb poliitilist riski panganduses ning vaatleb poliitilise riski juhtumeid
Euroopa pangandusturul (sh Eestis) aastatel 2007–2011.
Märksõnad: pangandus, pangad (maj.), välispangad, risk, finantskriisid, Euroopa, Eesti.
Levi, Michael. America’s energy opportunity // Foreign Affairs. Vol. 92 (2013), no. 3,
pp. 92-104.
Artiklis on vaatluse all Ameerika Ühendriikide suurenenud energiatoodang ning kuidas
see mõjutab USA majandust, julgeolekut ja keskkonnakaitset.
Märksõnad: energeetika, energiaallikad, energiajulgeolek, keskkonnakaitse, Ameerika
Ühendriigid.
Malchow-Møller, Nikolaj; Markusen, James R.; Schjerning, Bertel. Foreign firms,
domestic wages // Scandinavian Journal of Economics. Vol. 115 (2013), no. 2, pp. 292325.
Artiklis esitatakse välisosalusega firmade palkade uus analüüsimudel, mis tugineb seni
kasutusel olnud kolmele teoreetilisele seisukohale (heterogeensed töötajad, heterogeenne
väljaõpe ja heterogeensed firmad), empiiriliseks aluseks Taani tööturu-uuring.
Märksõnad: rahvusvaheline ettevõtlus, välisettevõtted, palk.
Maliranta, Mika; Määttänen, Niku; Vihriälä, Vesa. Ovatko Pohjoismaat hyvien
aikojen vapaamatkustajia? // Kansantaloudellinen aikakauskirja. Vsk. 109 (2013), nro.
1, s. 71-84.
Artiklis arutatakse, kuidas Põhjamaadel on õnnestunud ühendada majanduse efektiivsus
ja võrdsus. SKT elaniku kohta on Põhjamaades kõrge ja sissetulekute erinevused on
suhteliselt väikesed.
Märksõnad: majandus, võrdsus, Põhjamaad.
Masso, Jaan; Roolaht, Tõnu; Varblane, Urmas. Foreign direct investment and
innovation in Estonia // Baltic Journal of Management. Vol. 8 (2013), no. 2, pp. 231248.
Artiklis käsitletakse seost sisse- ja väljapoole suunatud välismaiste otseinvesteeringute
ning kodu- ja välismaiste ettevõtete innovatsiooni sisendite ja väljundite vahel väikese
majandusega Eestis, meetodiks ökonomeetriline analüüs.
Märksõnad: innovatsioonid, välisinvesteeringud, otsesed välisinvesteeringud, ettevõtted,
Eesti.
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Muller, Jerry Z. Capitalism and inequality // Foreign Affairs. Vol. 92 (2013), no. 2,
pp. 30-51.
Artiklis käsitletakse kapitalistliku majandussüsteemi loodud sotsiaalset ja majanduslikku
ebavõrdsust.
Märksõnad: kapitalism, sotsiaalne võrdsus, tulude ümberjaotamine.
Määttä, Kalle. Jäteverolain ongelmakohtia // Verotus. Vsk. 63 (2013), nro. 2, s. 157165.
Artiklis on vaatluse all Soome jäätmemaksuseadus ja selle muudatused. Käsitletakse ka
jäätmete mõistet, jäätmemaksu kohustuslikkust, suurust jms.
Märksõnad: jäätmed, maksustamine, Soome.
Myant, Martin; Drahokoupil, Jan. Transition economies after the crisis of 2008:
actors and policies // Europe-Asia Studies. Vol. 65 (2013), no. 3, pp. 373-382.
Avaartikkel võtab kokku majanduskriisi mõju Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele (sh Eesti),
tuues võrdlusandmed eri majandusnäitajate kohta (SKT muutus, pangalaenude osakaal
SKTst, muutused kaupade ja teenuste ekspordis, muutused avaliku sektori kulutustes,
avaliku sektori võlg jm) aastatel 2007–2011. Ka teised ajakirjanumbri artiklid on
pühendatud majanduskriisile ja valitsuste vastumeetmetele.
Märksõnad: Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, majanduskriisid, majandusnäitajad.
Myrsky, Matti. Millainen on hyvä verojärjestelmä // Verotus. Vsk. 63 (2013), nro. 2,
s. 131-144.
Artiklis on vaatluse all, milline peaks olema hea maksusüsteem. Käsitletakse heale
maksusüsteemile iseloomulikke tunnuseid ja vaadeldakse mõne kriteeriumi täpsemat
sisu.
Märksõnad: maksukorraldus, maksupoliitika, kriteeriumid.
Nakamura, H. Richard; Olsson, Mikael; Lönnborg, Mikael. FDI in the post-EU
accession Baltic Sea Region: a global or a regional concern? // Baltic Journal of
Economics. Vol. 12 (2012), no. 2, pp. 89-105.
Artikkel käsitleb välismaiste otseinvesteeringute dünaamikat Läänemere regioonis,
eelkõige on tähelepanu all makromajanduslike ja ruumiliste tegurite mõju
börsiinvesteeringutele. Arutletakse, kas nende investeeringute päritolul ja Euroopa
Liiduga liitumisel on mõju välismaistele otseinvesteeringutele Läänemere piirkonnas.
Märksõnad: Läänemeri, välisinvesteeringud, otsesed välisinvesteeringud, Euroopa Liit,
liitumine.
Oto-Peralías, Daniel; Romero-Ávila, Diego. Tracing the link between government
size and growth: the role of public sector quality // Kyklos. Vol. 66 (2013), no. 2, pp.
229-255.
Artiklis käsitletakse valitsuse suuruse (mõõdetud valitsemissektori kuludega) mõju SKT
kasvule per capita. Aluseks 85 riigi andmed aastatest 1981–2005, uurimismeetodiks
regressioonanalüüs.
Märksõnad: majanduslik areng, avalik sektor, valitsuasutused, kulud,
regressioonanalüüs.
11

Raudla, Ringa. Fiscal retrenchment in Estonia during the financial crisis: the role of
institutional factors // Public Administration: an international quarterly. Vol. 91 (2013),
no. 1, pp. 32-50.
Artikkel keskendub Eesti valitsuse kokkuhoiukavadele majanduskriisi aastail,
põhitähelepanu on pööratud institutsionaalsetele faktoritele.
Märksõnad: Eesti, eelarvepoliitika, riigieelarve, rahandus, rahanduspoliitika,
majanduskriisid, säästmine.
Rovelli, Riccardo; Zaiceva, Anzelika. Did support for economic and political
reforms increase during the post-communist transition, and if so, why? // Economics
of Transition. Vol. 21 (2013), no. 2, pp. 193-240.
Artiklis on vaatluse all toetus muutustele majanduslikus ja poliitilises süsteemis Kesk- ja
Ida-Euroopa riikides (sh Eesti) aastatel 1991–2004.
Märksõnad: majandusreformid, usaldus, poliitilised reformid, turumajandus,
demokraatia, avalik arvamus, Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, Eesti.
Wihtol, Robert. Nousevat talousmahdit haluavat oman pankin // Kanava. Vsk. 41
(2013), nro. 3, s. 9-13.
Artiklis käsitletakse BRICS-riikide (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika)
kavatsust luua oma arengupank, kuna nad ei ole praegustega rahul. Lähemalt
vaadeldakse, milleks uut panka vajatakse ja kui lähedal selle asutamine on.
Märksõnad: arengupangad, Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika.

KESKKONNAPOLIITIKA
Newell, Richard G.; Pizer, William A.; Raimi, Daniel. Carbon markets 15 years
after Kyoto: lessons learned, new challenges // Journal of Economic Perspectives. Vol.
27 (2013), no. 1, pp. 123-146.
Artiklis antakse ülevaade põhilistest CO2-turgudest (Euroopa Liidu heitkogustega
kauplemise süsteem, USA kagupiirkonna kasvuhoonegaaside algatus, Uus-Meremaa
heitkogustega kauplemise süsteem jt), millel on suur keskkonnamõju ja ka majanduslik
tähtsus.
Märksõnad: keskkonnapoliitika, kasvuhoonegaasid, turg (süsteem).

RAHVASTIKUPROTSESSID
Beine, Michel; Salomone, Sara. Network effects in international migration:
education versus gender // Scandinavian Journal of Economics. Vol. 115 (2013), no. 2,
pp. 354-380.
Artiklis analüüsitakse võrgustike mõju rahvusvahelisele rändele, eelkõige pööratakse
tähelepanu küsimusele, kas diasporaa välismõjud sõltuvad haridustasemest ja soost.
Aluseks OECD riikide andmed 1990. ja 2000. aastast.
Märksõnad: ränne (demogr.), välisränne, sugupooled, haridustase.
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De la Croix, David; Licandro, Omar. The child is father of the man: implications for
the demographic transition // The Economic Journal. Vol. 124 (2013), no. 567, pp. 236261.
Artiklis esitatakse uus demograafilise ülemineku teooria, mis põhineb loodusteadustest
pärit tõenditel, et lapsepõlve füüsiline areng mõjutab täiskasvanu eluiga.
Märksõnad: rahvastikuprotsessid, keskmine eluiga, pikaealisus (biol.), lapsed, füüsiline
areng.
Dinesen, Peter Thisted. Where you come from or where you live? Examining the
cultural and institutional explanation of generalized trust using migration as a
natural experiment // European Sociological Review. Vol. 29 (2013), no. 1, pp. 114128.
Artikkel analüüsib, kas üldine usaldus teiste vastu on seotud nende riikide kultuuriga,
kust rännatakse välja või nende riikide institutsionaalse kvaliteediga, kuhu rännatakse,
aluseks Euroopa sotsiaaluuringu andmed. Põhirõhk on EL 15 riikidel, lisas on toodud ka
andmed Eesti kohta.
Märksõnad: Euroopa, ränne (demogr.), sisseränne, välisränne, usaldus, sotsiaaluuringud.
Minagawa, Yuka. The social consequences of postcommunist structural shange: an
analysis of suicide trends in Eastern Europe // Social Forces. Vol. 91 (2013), no. 3, pp.
1035-1056.
Emile Durkheimi enesetappude teooriast lähtudes käsitleb artkkel suitsiidide trende ja
tegureid Ida-Euroopas (sh Eesti) aastatel 1989–2006. Erilist tähelepanu pööratakse
postsotsialistlike sotsiaalsete muutuste ja suitsiidisuremuse seostele. Tuuakse esile
soolised erisused.
Märksõnad: Ida-Euroopa, Eesti, suitsiidid, sotsiaalsed muutused, sotsiaalsed protsessid.
Skey, Michael. Why do nations matter? The struggle for belonging and security in
an uncertain world // The British Journal of Sociology. Vol. 64 (2013), no. 1, pp. 81-98.
Artikkel uurib, miks on rahvused kui identifitseerimise ja organiseerumise vorm
tänapäeval olulised, uurimisaluseks Lääne-Euroopa, Ameerika Ühendriigid ja Austraalia.
Tähelepanu all on ka etniline enamus ja selle positsioon suhetes vähemusrahvustega.
Märksõnad: rahvus, rahvuslus, vähemusrahvused, rahvuslik identiteet.
Varjonen, Sirkku; Arnold, Linda; Jasinskaja-Lahti, Inga. „We’re Finns here, and
Russians there”: a longitudinal study on ethnic identity construction in the context
of ethnic migration // Discourse & Society. Vol. 24 (2013), no. 1, pp. 110-134.
Artikkel analüüsib, kuidas loovad Soome sisserändajad oma rahvusliku identiteedi enne
ja pärast rännet Venemaalt Soome. Longituuduuringu andmete analüüsimisel kasutatakse
diskursiivse psühholoogia lähenemist.
Märksõnad: Soome, Venemaa, ränne (demogr.), sisserändajad, rahvuslik identiteet.

HARIDUSPOLIITIKA
Ahola, Sari; Lammervo, Tiina. Venäjää äidinkielenään puhuvien
maahanmuuttajien suomen kielen taito yleisten kielitutkintojen valossa //
13

Siirtolaisuus - Migration. Vsk. 40 (2013), nro. 1, s. 31-39.
Vene keelt emakeelena rääkijad on suurim sisserännanute rühm Soomes. Artiklis
uuritakse Soome venekeelsete immigrantide soome keele taseme eksamil osalenute tausta
ja nende keeleoskuse profiili eksamitulemuste ja taustaandmete põhjal. Peale selle
vaadeldakse, kui edukalt sooritavad venekeelsed sisserännanud soome keele
tasemeeksamit võrreldes teiste samal eksamil osalenutega.
Märksõnad: keele omandamine, sisserändajad, venekeelsed, soome keel.
Holmes, Craig. Has the expansion of higher education led to greater economic
growth? // National Institute Economic Review. Vol. 224 (2013), no. 1, pp. R29-R47.
Artikkel keskendub kõrghariduse laienemise ja majanduskasvu seostele, mis on
Suurbritannias olnud üks põhilistest narratiividest juba 50 aastat.
Märksõnad: kõrgharidus, majanduslik areng, Suurbritannia.
Keohane, Nannerl O. Higher education in the twenty-first century: innovation,
adaptation, preservation // PS : Political Science & Politics. Vol. 46 (2013), no. 1, pp.
102-105.
Artikkel käsitleb USA kõrgharidussüsteemi vajadusi, mis tulenevad muutunud
keskkonnast: (1) on-line-hariduse levik; (2) campus’el põhineva hariduskorralduse
muutumine; (3) hariduse kallinemine; (4) teaduse riiklike summade vähenemine; (5)
globaalse hariduskonkurentsi teravnemine.
Märksõnad: kõrgharidus, hariduspoliitika, globaliseerumine, reformid, haridusreformid,
Ameerika Ühendriigid.
Lauen, Douglas Lee; Gaddis, S. Michael. Exposure to classroom poverty and test
score achievement: contextual effects or selection // American Journal of Sociology.
Vol. 118 (2013), no. 4, pp. 943-979.
Artikkel on pühendatud vaesuse ja õppeedukuse seostele Ameerika Ühendriikide (PõhjaCarolina) longituuduuringute põhjal, mille käigus analüüsiti 3.–8. klassi õpilaste
õpitulemusi.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, vaesus, õpitulemused, õppimine.
Ploom, Kristi; Haldma, Toomas. Balanced performance management in the public
education system. An empirical study of Estonian general education schools // Baltic
Journal of Management. Vol. 8 (2013), no. 2, pp. 183-207.
Artikkel otsib vastust küsimusele, kuidas aitab tulemusjuhtimine kaasa Eesti
üldhariduskoolide tegevusele. Aluseks 164 koolist kogutud empiirilised andmed.
Vaatluse all on õpilaste edasijõudmise (kui koolide hindamise kõige levinuma näitaja)
mõju individuaalsetele eesmärkidele, sh rahulolu hariduse kvaliteedi ja õpetamise
tasemega, ning õpilase edasised valikud ja võimalused haridusteel.
Märksõnad: tulemusjuhtimine, koolid, üldgariduskoolid, haridus, Eesti.
Ryan, Ann Marie; Huth, Megan; Massman, Adam; Westring, Alyssa J.; Bannan,
Ryan; D’Mello, Susan. Working parent fiendly schools: the role of school
instrumental support in work-family conflict // Community, Work & Family. Vol. 16
(2013), no. 2, pp. 160-194.
Artikkel käsitleb kooli toetust töö- ja pereelu ühitamisel. Vaatluse all on sellised
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instrumendid nagu tunniplaanid, kooliteenused, personali kättesaadavus, aga ka vanemate
kohustused kooli vastu, nt vabatahtlik töö ja õpilase koduste tööde kontroll.
Märksõnad: töö- ja pereelu ühitamine, lapsed, koolid, kooli-ühiskonna suhe.
Virén, Matti. Johdatus lukukausimaksujen talouteen // Kansantaloudellinen
aikakauskirja. Vsk. 109 (2013), nro. 1, s. 101-105.
Artiklis arutletakse, miks saab Soome kõrgkoolis tasuta õppida.
Märksõnad: kõrgharidus, hariduspoliitika, Soome.

SOTSIAALPOLIITIKA
Nykänen, Anna-Maria. Taloudelliset argumentit keskeisiä
maahanmuuttokeskustelussa // Siirtolaisuus – Migration. Vsk. 40 (2013), nro. 1, s. 1522.
Artiklis käsitletakse neid argumente, mida Soome ühiskonna debattides kasutatakse
sisserände poolt ja vastu. Uurimus vaatleb 2003. ja 2011. aastal toimunud
parlamendivalimiste vahelist aega.
Märksõnad: migratsioon, argumentatsioon, Soome.
Ruohio, Heidi. Kysyntä ja tarjonta kansainvälisessä adoptiossa // Siirtolaisuus –
Migration. Vsk. 40 (2013), nro. 1, s. 3-9.
Artiklis vaadeldakse nõudluse ja pakkumise probleeme rahvusvahelises lapsendamises
ning mis riikidest, kui palju ja kuhu lapsi adopteeritakse. Lähemalt vaadeldakse Soome
praktikat, mis riigist on Soome lapsendatud ning kes võib Soomes adopteerida. Tuuakse
esile ka peamised põhjused, miks rahvusvaheline adopteerimine näib olevat vaibumas.
Märksõnad: lapsendamine, rahvusvahelised lepingud, riigid, Soome.
Vuolajärvi, Niina. Kun ideologiasta tulee käytäntöä – prostituutiopolitiikan, tiedon
ja tutkimuksen suhteista // Naistutkimus. Vsk. 26 (2013), nro. 1, s. 33-40.
Vaatluse all on Rootsi seksiostu kriminaliseeriv seadus. Käsitletakse seda seadust
puudutavaid uurimusi, Rootsi prostitutsioonipoliitika ja uurimuste vahelisi seoseid ning
informatsiooni rolli poliitilistes otsustustes.
Märksõnad: prostitutsioon, uuringud, info, Rootsi.

SOTSIAALNE EBAVÕRDSUS
Beck, Ulrich. Why „class” is too soft a category to capture the explosiveness of social
inequality at the beginning of the twenty first-century // The British Journal of
Sociology. Vol. 64 (2013), no. 1, pp. 63-74.
Artikkel moodustab ühe kolmest klassi mõistet ja olemust käsitlevast artiklist, mille
keskmes on Ulrich Becki riskiühiskonna käsitlus. Kui Dean Curran pakub välja
riskiklassi kontseptsiooni, pöörates eelkõige tähelepanu individuaalsetele riskidele, siis
Becki arvates toob riski taandamine vaid indiviididele kaasa selle, et ei suudeta haarata
riski sotsiaalset ja poliitilist loogikat ega klassikonflikte.
Märksõnad: risk, sotsiaalsed klassid, sotsiaalne ebavõrdsus.
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Bygren, Magnus. Unpacking the causes of segregation across workplaces // Acta
Sociologica. Vol. 56 (2013), no. 1, pp. 3-19.
Artiklis analüüsitakse töökohtade segregatsiooni põhjusi, aluseks 80 139 töökoha ja neil
töötava 977 978 töötaja andmed Stockholmi piirkonnast aastatel 2011–2003. Vaatluse all
on nii sooline kui ka rahvuslik segregatsioon.
Märksõnad: tööhõivepoliitika, tööturg, sotsiaalne ebavõrdsus, sugupooled, rahvus,
segregatsioon.
Kulin, Joakim; Svallfors, Stefan. Class, values, and attitudes towards redistribution:
a European comparison // European Sociological Review. Vol. 29 (2013), no. 2, pp.
155-167.
Artiklis vaadeldakse alusväärtuste ja ümberjaotamisse suhtumise vahelisi seoseid ning ka
seda, kuidas need seosed klassiti ja riigiti erinevad. Aluseks Euroopa sotsiaaluuringu
andmed. Uuringuandmed toetavad seisukohta, et heaolupoliitika leevendab
klassispetsiifilisi riske, millega inimesed kokku puutuvad.
Märksõnad: sotsiaalsed klassid, hoiakud, väärtused (filos.).
Nelson, Kenneth. Social assistance and EU poverty tresholds 1990–2008. Are
European welfare systems providing just and fair protection against low income? //
European Sociological Review. Vol. 29 (2013), no. 2, pp. 386-401.
Artiklis on tähelepanu all õiglane toimetuleku miinimum. Analüüsitakse seoseid
sotsiaalabi, sellest kasusaamise ja tööturu aktiivsuse vahel. Konkreetselt: (1) kas
sotsiaalabi aitab vältida vaesust? (2) kuivõrd on toetuste efektiivsus seotud
tööturupoliitikaga? Aluseks 28 Euroopa riigi (sh Eesti) andmed.
Märksõnad: sotsiaalne õiglus, vaesus, sotsiaalkaitse, toetused, tööturg, Euroopa.
Van der Veen, Robert Jan; van der Brug, Wouter. Three worlds of social insurance:
on the validity of Esping-Andersen’s welfare regime dimensions // British Journal of
Political Science. Vol. 43 (2013), no. 2, pp. 323-343.
Artiklis käsitletake Esping-Anderseni heaoluriikide tüpoloogiat ning väidetakse, et
väljapakutud seitse tunnust ei kehti. Esitatakse konservatiivse ja liberaalse
sotsiaalkindlustuse kolmemõõtmeline mudel.
Märksõnad: riigid, tüpoloogia, tüpoloogia analüüs, heaoluriik, heaoluühiskond.
Whelan, Christopher T.; Nolan, Brian; Maître, Bertrand. Analyzing
intergenerational influences on income poverty and economic vulnerability with
EU-SILC // European Societies. Vol. 15 (2013), no. 1, pp. 82-105.
Artiklis vaadeldakse vaesuse põlvkondadevahelist ülekandumist, aluseks ELi
sissetulekute ja elamistingimuste statistika (EU-SILC) ning andmed 24–66-aastaste
inimeste vanemate tausta ja lapsepõlve majanduslike tingimuste kohta. Moodul
võimaldab analüüsida seoseid vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse, vanemate tunnuste ja
lapsepõlve majanduslike tingimuste vahel.
Märksõnad: vaesus, sotsiaalne tõrjutus, ebavõrdsus, põlvkonnad, Euroopa Liit.
Yujia Liu; Grusky, David B. The payoff to skill in the third industrial revolution //
American Journal of Sociology. Vol. 118 (2013), no. 5, pp. 1330-1374.
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