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OPIS
Pri “transnacionalizaciji javne sfere in usode javnega) gre za
nadaljevanje in razvijanje osnovnega premisleka osrednjih
komunikoloških, socioloških, pa tudi političnih toposov. Knjiga
prinaša tako zgodovinski kontekst konceptov javnega, javnega,
privatnega, civilne družbe, mesta medijev v kontekstu rojstva
nacionalnih demokratičnih držav kot navezavo na najbolj aktualne
razprave s tega področja in poskuša odgovoriti na izzive današnjega
časa, kot je, denimo, vprašanje nadzora in cenzure v globaliziranem
svetu.
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OPIS
V obdobju tranzicije so zasebne in javne storitve v nastajajočih tržnih
gospodarstvih v Evropi beležile različne spremembe glede
zaposlovanja. Članek pokaže glavne determinante rasti zaposlovanja v
skupinah storitev v obdobju 1995-2008. Medtem ko standardne
spremenljivke (kot so dohodek na prebivalca, vrzel v produktivnosti
in javni izdatki) ne pojasnijo naraščajočega delež storitev v skupni
zaposlenosti v zadostni meri, imajo kazalci tranzicijskih reform
statistično značilen vpliv. Ocene se znatno razlikujejo pri zaposlenosti
v javnih, mešanih in zasebnih storitvah. Rezultati odstopajo od
teoretičnih podlag in razvojnih vzorcev v razvitih gospodarstvih, kar
kaže, da je proces konvergence deleža glavnih skupin storitev v
zaposlenosti v nastajajočih tržnih gospodarstvih v Evropi odvisen od
značilnosti preteklega razvoja. Ugotovitve kažejo na potrebo po
razširitvi analize v smeri dodatnih pojasnjevalnih dejavnikov in
izboljšanja podatkovne osnove.
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OPIS
Podrobna analiza organizacijskih značilnosti strank, njihovega
financiranja in glasovalnega obnašanja poslancev v parlamentu
razkriva delno kartelizacijo političnih strank v Sloveniji. V skladu s
tezo o kartelizaciji strank, tako vidimo, da so slovenske stranke močno
odvisne od države v pogledu njihovega financiranja, poleg tega pa so
vire države uporabljale za omejitev tekmovanja med strankami.
Vendar pa je v pogledu organizacijskih značilnosti strank moč videti
manj tovrstnih teženj, zaradi česar bi lahko rekli tudi, da je
kartelizacija Sloveniji v večji meri vidna v strankarskem sistemu kot
celoti, kot v pogledu posameznih strank..

