INFORMATSIOON ajakirja toimkonnalt
Käesolev rahvusvaheline teadusajakiri-publikatsioon ilmub aastast 2007 (üks number
aastas) ja aastast 2011 (kaks numbrit aastas).1 Ajakiri arenes välja järjepidevuse alusel
aastatel 1984–2006 ilmunud teadusartiklite kogumikest. Artiklite temaatika on seni
hõlmanud paljude riikide majanduspoliitikat ning selle valdkondi nii ühe kui ka mitme
riigi näitel ning nende omavahelistes suhetes ja võrdlustes. Lisaks Eestile on avaldatud
artiklites uuritud paljude riikide majanduspoliitikat nagu Georgia, Hiina, Iirimaa,
Jaapan, Kanada, Kreeka, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Saksamaa LV, Slovakkia,
Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ukraina, Ungari, USA, Venemaa, Ühendkuningriik
(22 riiki). Vähemal määral on käsitletud ka mitmeid teisi riike. Kajastust on leidnud
järgmiste piirkondade, ühenduste või valdkondade majanduspoliitika: Euroopa ja
Euroopa Liit, Euroopa Liidu regioonid, Euroopa rohelised pealinnad, Balti riigid ja
Skandinaavia regioon, Ida- ja Kesk-Euroopa, Põhja-Euroopa, OECD-riigid jmt.
NB!
Alates aastast 2022 laiendame ajakirja sisulist poolt – st võtame juba 2021. aasta teisest
poolest avaldamiseks senisest enam vastu ettevõtte ja ettevõtlusega seotud
teadusartikleid eesmärgiga anda head võimalused samuti nendele teadlastele ja
praktikutele, kes ettevõttemajanduse uurimisega tegelevad, seda nii Eestis kui teistes
riikides. See annaks võimalused ka ettevõttemajanduse probleeme paremini
majanduspoliitikaga siduda ja integreerida. Sisu poolest oleks tegemist eelretsenseeritud ning viidatud rahvusvahelise ettevõttemajanduse ja majanduspoliitika
teadusajakirjaga (ajakirja pealkiri ja avaldamistingimused jäävad endisteks, artikleid
võtame vastu jooksvalt, aasta läbi).
Artiklite esitamise tähtajad, mis tuuakse välja aasta lõppudel ja alguses meie poolt
levitatavates Infokirjades, on eeskätt nendele autoritele, kes on huvitatud meie
konverentsidel osalemisest ja esinemisest suvel (iga-aastaselt: juuni lõpp – juuli algus)
ning enne konverentsi ilmuvas ajakirjas oma artikli avaldamisest.
Lisaks traditsioonilistele majanduspoliitika valdkondadele on artiklites kajastamist
leidnud ka avaliku sektori rahandus; regionaalne areng ja kohalike omavalitsuste
arenguprobleemid, eelkõige haldusreformi vajadused ja võimalikud suunad; Euroopa
Liidu finantssüsteem; Euroopa Liidu toetusmehhanismid ja -mudelid; rahapoliitika ja
valuutakursid; euroruumi probleemid; finants- ja majanduskriis; majanduse
globaliseerumine; ettevõtluse arengut toetavad erinevad majanduspoliitikad; J. M.
Keynesi seisukohad ja paljud teised kompleksvaldkonnad.
Seni on avaldatud artiklite autorid esindanud järgmisi riike: Austria, Eesti, Georgia,
Hiina, Läti, Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi, Ukraina, Ungari ja Venemaa. Lisaks
nimetatud riikidele olid enne 2007. aastat avaldatud artiklite autorite kaudu esindatud ka
1
Aastatel 2007-2014 oli ajakirja inglise keelne nimetus „Discussions on Estonian Economic
Policy“. Eeskätt täpsuse, sh artiklite senise kajastuse ja ka edaspidise laiema majanduspoliitilise
geograafia huvides täpsustasime aastast 2015 ajakirja nime ning selleks on nüüd inglise keeles –
„Estonian Discussions on Economic Policy“. Ajakirja eesti ja saksa keelne nimi jäid endisteks,
ühtlasi on säilinud publikatsiooni järjepidevus.
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Belgia, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Soome, USA ja Ühendkuningriik (seega kokku
18 riigi esindajad).
Ajakirja toimkond soovib, et ajakirjas käsitletavate artiklite majanduspoliitiline
geograafia laieneks tulevikus veelgi. Ajakirjas avaldatud artikleid kajastavad ja
levitavad seni järgmised rahvusvahelised andmebaasid: DOAJ, EBSCO, EBSCO
Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Discovery Service (EDS),
EconBib, ECONIS, ESO, SCOPUS, SSRN. Juba aastaid on väljaande tellijaks olnud
ka Washingtonis asuv 1800. aastal asutatud maailma suurim, USA Kongressi
raamatukogu.
Lugupidamisega ning edukate koos- ja kaastöösoovidega,
Teie ajakirja toimkond
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