XXVIII rahvusvahelise majanduspoliitika teaduskonverentsi
ja
28. aastakäiku ilmuva rahvusvahelise teaduspublikatsiooni /
eelretsenseeritava ajakirja
„Estonian Discussions on Economic Policy /
Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik /
Eesti majanduspoliitilised väitlused“
INFOKIRI
2020. aastal toimub Eestis juba 28. korda rahvusvaheline majanduspoliitika teaduskonverents –
kaheksandat korda Jänedal.
2020. aastal ilmub ka 28. korda (aastat) rahvusvaheline perioodiline väljaanne (tänane
eelretsenseeritud teadusajakiri / varem kogumik). Neljateistkümnendat korda järjest kannab see
üldnimetust „Eesti majanduspoliitilised väitlused” (ilmub kolmekeelsena: eesti, saksa ja inglise
keeles). Nimetatud eelretsenseeritud publikatsioon on varem vastanud ETIS-e klassifikaatori tasemele 3.1, seejärel tasemele 1.2, edaspidi (nüüd juba alates aastast 2019) aga klassifikaatori tasemele
1.1 (vt järgmine lõik):
2. juunil 2019 saabus ajakirja peatoimetajale e-mail kõrgetasemeliselt rahvusvaheliselt andmebaasilt
Scopus1 (Largest abstract & citation database of peer-reviewed literature /USA, Ühendatud Kuning1

Kirja algus:
„Title: Estonian Discussions on Economic Policy; ISSN / E-ISSN: 1736-5597 / 2228-1878; Publisher: Mattimar
Dear Matti Raudjärv,
The title mentioned above has been evaluated for inclusion in Scopus by the Content Selection & Advisory Board
(CSAB). The review of this title is now complete and the CSAB has advised that the title will be accepted for inclusion
in Scopus. …“ Peatselt lubati saata ka leping allakirjutamiseks ja seejärel oleme Scopuse (Elsevier product) andmebaasis. (Matti Raudjärv /M. R./: Lepingule kirjutasin peatoimetajana alla 24.09.2019). 24.09.2019 saadetud Scopus`e
poolses e-kirjas oli alguslõik: „Dear Sir/Madam. Elsevier is pleased to inform you that Estonian Discussions on
Economic Policy is approved for coverage in selected Elsevier product(s)* from 2019 onwards. We would appreciate a
multi-year subscription / standing order and permit us to cover your journal. …”

riigid, Saksamaa LV/). Pärast formaalsuste täitmist (Scopuse-poolsed tehnilised lahendused) on
edaspidi, artiklite-ajakirja registreerumist andmebaasis Scopus, on meie ajakirja-publikatsiooni
vastavus ETIS-e klassifikaatorile tasemel 1.12). Eelretsenseeritud teadusartiklitega ajakiri ilmub
reeglina kaks numbrit aastas: seekord kavandame 1/2020 (juunis) ja 2/2020 (oktoobrisnovembris).3
Eelretsenseeritud väljaanne on esindatud: DOAJ-i (Holland), EBSCO Discovery Service (EDS),
EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EconBib – Economics Bibliography
(KSP Journals; International), ECONIS-e (Kieli Maailmamajanduse Instituut, Saksamaa LV),
EBSCO (EBSCO Publishing, Ipswich, Massachusetts, USA), ESO – European Sources Online
(Ühendatud Kuningriigid), Elsevier-SCOPUS (USA, Ühendatud Kuningriigid, Saksamaa LV) ja
SSRN-i (USA) andmebaasides ning juba aastaid on väljaande tellijaks olnud ka Washingtonis asuv
1800. aastal asutatud maailma suurim, USA Kongressi raamatukogu.
A. TEADUSKONVERENTS
Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ning konsultatsiooni- ja kirjastusfirma Mattimar OÜ korraldavad 25.–27.06.2020 Jäneda mõisas järjekordse traditsioonilise kahekümne kaheksanda rahvusvahelise majanduspoliitika teaduskonverentsi „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta
2020: Tartu rahuleping – 100 / 100 aastat Eesti Vabariigi esimesest põhiseadusest (kehtis aastatel
1920 – 1933)“
Rahvusvahelised koostööpartnerid4 on:
 Budapesti Andrāssy Gyula Saksakeelne Ülikool (Ungari)
 Georgia Tehnikaülikool (Tbilisi, Georgia)
See tähendab, et meie ajakirjas alates aastast 2019 ilmunud eelretsenseeritud artiklid registreeritakse mingi aja (tehniline
tegevus ja võtab aega!) järel Scopuse andmebaasis. Kiri (24.09.2019) saadeti Scopuse poolt ka meie koostööpartneritele: saksa teaduskirjastus Berliner Wissenschafrts-Verlag, välistoimetaja Kieli Rakendusülikooli emeriitprofessor
dr Manfred O. E. Hennies ja Tartu Ülikooli raamatukogu. M. R.: Loomulikult informeeriti asjadest peatoimetaja poolt
ka meie ajakirja toimkonna liikmeid ja 3.-5. juulil 2019 Jänedal toimunud XXVII rahvusvahelisel majanduspoliitika
teaduskonverentsil osalenuid ning 2019 ilmunud/ ilmuvates ajakirja numbrite 1-2 ja 3-4 eelretsenseeritud artiklite
autoreid (2019. aastal on niivõrd palju kirjutisi olnud, et oleme valmis neli numbrit avaldama: ühiselt numbrid 1-2
/ilmusid juunis/ ja 3-4 /ilmuvad hiljemalt detsembris 2019).
NB! Sellise olulise eesmärgi saavutamisel peab ajakirja toimkond oluliseks avaldatavate artiklite senisele tasemele ja kvaliteedile veelgi suurema tähelepanu pööramist.
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M. R.: 16.-20.10.2019 toimus järjekordne, maailma suurim Frankfurti (Main) raamatumess, kus Berlini Teaduskirjastuse (meie ajakirja koostööpartner) väljapanekute seas oli esindatud ka meie kolmekeelne rahvusvaheline
teadusajakiri „Estonian Discussions on Economic Policy / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik / Eesti
majanduspoliitilised väitlused“.
NB! Kui autorid suudavad heal tasemel artiklid enne tähtaegu esitada (vt käesoleva infokirja punktid B ja C), on
ajakirja toimkond valmis ka varem ajakirja publitseerima. Toimkonna taha publitseerimine ei jää – palju sõltub autorite
korrektsusest, täpsusest-kiirusest ning ka retsensentide aktiivsusest ja põhjalikkusest. Eesmärk – avaldamisele peavad
minema eeskätt korrektsed ja heal tasemel artiklid. Vajadusel ilmuvad numbrid 1-2 ka üheaegselt ühtede kaante vahel.
Mõnevõrra erandkorras ilmub 2019. aastal neli numbrit (numbrid 1-2/ 2019 ilmusid juunis ja kirjutiste rohkuse tõttu
ilmuvad ka numbrid 3-4/ 2019 aasta lõpul). Ka 2018. aastal ilmus kaks numbrit koos: 1-2/ 2018. Need kahe aasta näited
ei pruugi viimasteks jääda!
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Lisaks Eesti koostööpartneritele, otsestele toetajatele (Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Mattimar OÜ), on välismaisteks otsesteks partneriteks-toetajateks seni eeskätt Saksamaa LV ülikoolid (*): Greifswaldi Ülikool, Jena Rakendusülikool, Kieli Rakendusülikool ja Kieli Ülikooli juures asuv Kieli Maailmamajanduse Instituut. Teised välisülikoolid-uurimisasutused on olnud kaudsed toetajad.
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* Greifswaldi Ülikool (Saksamaa LV)
* Jena Rakendusülikool (Saksamaa LV)
* Kieli Rakendusülikool (Saksamaa LV)
* Kieli Ülikooli juures asuv Kieli Maailmamajanduse Instituut (Saksamaa LV)
Kubani Riiklik Ülikool (Vene Föderatsioon)
Tbilisi Riiklik Ülikool (Georgia)
Ternopili Rahvuslik Majandusülikool (Ukraina)
Voroneži Riiklik Ülikool (Vene Föderatsioon)

Konverentsi põhilised töökeeled on tavapäraselt eesti, inglise ja saksa keel, kusjuures eesti ja saksa
keelele tagatakse vastastikune järeltõlge. Arvestades konverentsist osavõtjate geograafia võimalikku
laienemist, moodustatakse vajadusel ka vene keele baasil töötav sektsioon.
Konverentsiga kaasneb kultuuriprogramm esimese päeva õhtul, spordi- ja terviseprogramm teise
päeva õhtul ning Eestimaad tutvustav keskkonna- ja loodusprogramm kolmandal päeval.
B. EELRETSENSEERITUD TEADUSPUBLIKATSIOON
Artiklite autoritelt oodatakse hiljemalt 10. veebruariks 2020 (soovitavalt isegi varem, siis on
võimalik ka ajakirja numbrid varem publitseerida!) artiklit lisadega (palume esitada ühtse
failina järgnevas järjestuses):
- inglise keelset kokkuvõtet (abstract, kuni 12 rida);
- inglise keelset märksõnade loendit (keywords, kuni 3 rida);
- JEL klassifikaatori koode;
- artiklit (soovitava mahuga 12-20 lehekülge, sh lisad jms.) saksa või inglise keeles (koos
kasutatud allikate loeteluga);
- lisaks 4-5 leheküljelist eesti keelset (eesti keelt mitteoskajatelt ootame artikliga võrreldes
teisekeelset, so inglise või saksa keelset) artikli kokkuvõtet (ilma kasutatud allikate
loeteluta). NB! Kokkuvõte peab andma artiklist piisavalt selge ja ammendava lühiülevaate;
- artikli ja teisekeelse kokkuvõtte esimesele leheküljele tuuakse joonealuse viitena: autori (te) nimi (-ed), teaduskraad, amet, töökoht ja selle täisaadress, e-mail; vajadusel lühidalt
veel midagi olulist.
NB! Artikkel läheb toimetajate poolt läbivaatamisele ja seejärel retsenseerimisele alles siis kui
kõik eelpool toodud materjalid on autori (te) poolt esitatud (st artikkel, inglise keelne kokkuvõte
/abstract/, märksõnade loend /keywords/, JEL koodid ja teisekeelne kokkuvõte) ning tasud
osalemise-publitseerimise ja ööbimise eest laekunud.
Lisaks palume eelretsenseerimise kiirendamise huvides korraldajatele esitada:
- artikkel eesti keeles kui see oli tõlke aluseks;
- NB! doktorandid esitavad oma juhendaja arvamuse artikli kohta (kui juhendaja ei ole
artikli kaasautor)
NB! Vormistamise nõuded vaata allpool!
NB! Artikli sissejuhatuses tuleb autoril-autoritel konkreetselt:
 kirjutada, mille poolest on artikkel ja käsitletav teema aktuaalne;
 sõnastada artikli eesmärk;
 formuleerida ja ammendavalt loetleda uurimisülesanded, mida artikli eesmärgi saavutamiseks lahendatakse.
Pärast avaldamisele minevate artiklite ja nende lisade (inglise keelne kokkuvõte, inglise keelne
märksõnade loend, eesti keelne /teisekeelne/ kokkuvõte jm) esitamist läbivad need:
 eelekspertiisi (ekspertideks on valdavalt väljaspool autorite kodukõrgkooli töötavad
majandusteadlased), kus hinnatakse artiklite retsensentidele saatmise kõlblikkust;



retsenseerimiskõlblikud artiklid saadetakse seejärel doktorikraadiga, eelistatavalt välisretsensentidele anonüümseks eelretsenseerimiseks (nn pimeretsenseerimine).

Sobilikud artiklid ja nende lisad avaldatakse eelnimetatud perioodiliselt ilmuvas teadusväljaandes –
„Eesti majanduspoliitilised väitlused”, mis koosneb kahest osast:
1) artiklid avaldatakse publikatsiooni ühe osana CD-l, mis pannakse paberkandja kaanetaskusse;
2) teisekeelsed kokkuvõtted avaldatakse publikatsiooni osana paberkandjal ja need on eelretsenseerimisele mittekuuluvad konverentsimaterjalid (kuuluvad vaid CD-l paikneva teadusartikli juurde).
NB! Eelretsenseeritud ajakirja „Eesti majanduspoliitilised väitlused” nr. 1/2020 ilmumine on
kavandatud juuni esimesele poolele ja nr. 2/2020 ilmumine oktoobris-novembris ning selle
saab iga autor, vajaduse-võimaluse korral ka teised huvilised-soovijad ning publikatsiooni
levitatakse ka rahvusvaheliselt (sh eeltoodud andmebaasides).5
Numbris 1/2020 ilmuvad need artiklid, mis on avaldamisvalmis (st pärast kõiki eelpool
nimetatud protseduure) hiljemalt 10. aprilliks 2020, hiljem avaldamisküpseks jõudvad
artiklid ilmuvad numbris 2/2020 või hiljem (siis on aga täiendavad tingimused, vt lk 7 – NB!
NB! NB!). Toimetajad võivad vajadusel/ võimalusel artiklid eri numbrite vahel ka temaatika
alusel jaotada.
NB! Teadmiseks autoritele: artikli üleandmisel annate Te kirjastajatele töö avaldamisõiguse.
Artiklites on soovitav keskenduda järgmistele majanduspoliitika valdkondadele:
1. Ettevõtluspoliitika erinevate ettevõtete ja ettevõtlusvormide puhul
2. Ettevõtte strateegia kui osa riigi majanduspoliitikast
3. Fiskaal- ja rahapoliitika
4. Keskkonnapoliitika
5. Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse poliitika
6. Sektoraalne (rahvamajandusharude) majanduspoliitika
7. Sotsiaalpoliitika, sh rehabilitatsioonipoliitika
8. Teenuste ühiskond ja selleni jõudmise poliitika 21. Sajandil
9. Tehnoloogia ja innovatsioonipoliitika
10. Turismipoliitika kui osa tertsiaarsektorist ja teenuste ühiskonnast
11. Töö-, tööhõive ja sissetulekute poliitika
12. Tööstus 4.0 ja Majandus 4.0 kui osa 21. sajandi majanduspoliitikast
13. Maailma majanduskriisi ja eurokriisi mõjud majanduspoliitikale
Võimalikud on ka teised majanduspoliitika valdkonnad. Oodatud on ka ettevõttemajanduse alased
artiklid kõigis valdkondades, näidates aga:
* kuidas riigi majanduspoliitika mõjutab ettevõtteid ja (või) vastupidi
* kuidas ettevõtted riigi majanduspoliitikat mõjutavad.
NB! Ettevõttemajanduse alased artiklid peavad olema majanduspoliitikaga seotud!
Väljaannet on arendatud ETIS-e 1.1 taseme saavutamiseks (vt lk 1-2), mis eeldab temaatika
täpset piiritlemist. Seetõttu majanduspoliitikaga mitteseotud töid ei avaldata! Kuid majanduspoliitikaga on võimalik väga paljusid valdkondi siduda (ka see näitab autori/ autorite küpsust
ja professionaalsust)!!!
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Vaata ka allmärkusi lehekülgedel 1-2.

C. TÄHTAJAD EELRETSENSEERITAVATE ARTIKLITE, KOKKUVÕTETE JA
MUUDE MATERJALIDE ESITAMISEKS
Artiklid palume saata hiljemalt 10. veebruariks 2020 aadressil (sekretär TTÜ-st: Kaarin Birk):
kaarin_birk@hotmail.com
 Autor vastutab oma kirjutise sisu, õigekirja ja vormistamise eest ainuisikuliselt.
 Autoril palume retsensiooni arvestamisest või põhjendatult mittearvestamisest teavitada
korraldajaid samuti aadressil: kaarin_birk@hotmail.com. Vajadusel saadetakse artikkel
pärast retsenseerimist ning autoripoolset märkuste arvestamist veelkordselt retsensendile
hinnangu andmiseks.
Eelretsenseeritavate artiklite, kokkuvõtete ja muude materjalide vormistamisnõuded:
 Word´ i dokument A5 formaadis (14,8 x 21 cm);
 Lehekülje mõõtmed: Top 1.8 cm, Bottom 2 cm, Inside 2.5 cm, Outside 1.5 cm, Header 1.25
cm, Footer 1.25 cm;
 reavahe Single;
 kirja tüüp Times New Roman;
 kirja suurus 9 pt; lehekülje numbri suurus 9 pt;
 joonealune märkus: kirja suurus 8 pt;
 tabel ja joonis: kirja suurus mitte väiksem kui 8 pt;
 joonised ja tabelid tuua tekstis oma kohtadel, mitte eraldi lehel või failis. Jooniste
vormistamiseks kasutada Excelit, PowerPointi või ka muid Wordi lisandeid Insert > Object
käsu alt. Joonised vormistada must-valgena (värvitükki ei ole võimalik kasutada). Exceli
joonistel (sh diagrammidel) mitte kasutada halli tausta;
 viitamine: tekstisisene (viide lisatakse viidatava teksti järele sulgudesse). Viidata autori
nimele (või selle puudumisel peakirja esimesele sõnale), teose ilmumise aastale ja
leheküljele;
 töö pealkiri: suurtähed, rasvane kiri (Bold), reastada keskele, seejärel lisada tühi rida;
 autori ees- ja perekonnanimi: väiketähed, tavaline kiri (mitte Boldis), reastada keskele, selle
alla organisatsiooni nimi ning seejärel lisada tühi rida;
 alapealkirjad: väiketähed, rasvane kiri (Bold), reastada vasakule, alapealkirja ja teksti
vahele lisada tühi rida;
 tekst: taandridadeta, reastada äärest ääreni (Justify); lõikude vahele lisada tühi rida (kirja
suurus 9 pt);
 leheküljed nummerdada (kaasa arvatud esimene lehekülg), number paigutada lehekülje alla
serva,reastada keskele;
 nii artikkel (CD-le minev) kui teisekeelne kokkuvõte (paberkandjal avaldatav) peavad
lõppema kokkuvõtlike järeldustega;
 kasutatud allikate loetelu: lisada artikli teksti lõppu pealkirjaga „Literaturverzeichnis” või
„References”, rasvane kiri (Bold), reastatud vasakule. Allikad nummerdada (number
punktiga), autorite nimed rasvases kirjas (Bold);
 pärast artiklit tuua „Kokkuvõte”, „Zusammenfassung” või „Summary” (saksa või inglise
keelset kokkuvõtet eeldame nendelt autoritelt kes eesti keelt ei valda), väiketähed, rasvane
kiri (Bold), reastatud vasakule;
 seejärel lisada tühi ja artikli pealkiri: suurtähed, rasvane kiri (Bold), reastatud keskele,
lisada tühi rida ning autori ees- ja perekonnanimi: väiketähed, reastada keskele ning selle
alla lisada organisatsiooni nimi: reastada keskele, lisada tühi rida ja kokkuvõtte tekst:
 saksa keelsete artiklite puhul 4-5 lk eesti või inglise keeles;
 inglise keelsete artiklite puhul 4-5 lk eesti või saksa keeles.
 paberkandjale trükitava kokkuvõtte esimesele leheküljele lisada joonealuse märkusena, et
artikkel on toodud publikatsiooni CD-l.

Varasemate publikatsioonidega „Eesti majanduspoliitilised väitlused” on võimalik tutvuda
Mattimar OÜ kodulehel (vt. näiteks aadressil: www.mattimar.ee ). Samas on võimalik tutvuda
publikatsioonidega alates aastast 2000.
D. KONVERENTSILE REGISTREERUMISE TASUD JA TÄHTAJAD
Konverentsist osavõtuks palume registreeruda (st saata osavõtukaart, vt infokirja lisa) ja ka
artikkel esitada hiljemalt 10. veebruariks 2020 (Kaarin Birk): kaarin_birk@hotmail.com . Raha
ülekannet (osavõtutasu + ööbimistasu) oodatakse samuti hiljemalt 10. veebruariks 2020.
Retsenseerimisele ja toimetamisele lähevad esmajärjekorras need eelretsenseeritavad artiklid,
mille autorid on osalustasu maksnud.
Kui eelretsenseeritav artikkel esitatakse pärast 10. veebruari 2020, on konverentsi osavõtu- ja
publitseerimistasu (registreerumistasu) kõrgem (vt allpool)!
1. tasud (ei sisalda pangaülekande kulusid) on järgmised:
a) Registreerumistasu eelretsenseeritava artikli esitamisel kuni 10.02.2020:
400.- EUR (artikli iga autori kohta), (pakett autoritele: publikatsioon artikli autorile; täiendava
publikatsiooni /trükis ja CD/ maksumus soovi korral täiendavalt 60.-EUR; konverentsil toitlustamine ja
kohvipausid; kultuuri-, spordi- ja loodusprogramm; muud korralduskulud);

vaid artikli esitamine (st, et konverentsist ei võeta osa), siis on tasu 70% registreerumistasust ehk 280.- EUR (artikli iga autori kohta)
Eesti Vabariigi ülikoolide-kõrgkoolide doktorantidele 300.- EUR 6 (artikli iga autori
kohta, sh esinemine konverentsil)
NB! Artikli esitamisel pärast 10.02.2020 on registreerumistasu: 450.- EUR (artikli iga
autori kohta);
vaid artikli esitamine (st, et konverentsist ei võeta osa), siis on tasu 340.- EUR
(artikli iga autori kohta);
Eesti Vabariigi ülikoolide-kõrgkoolide doktorantidele 350.- EUR (sh esinemine
konverentsil)
b) 240.- EUR (pakett teistele, ilma artiklita osalejatele: publikatsioon /trükis ja CD/; toitlustamine ja
c)

kohvipausid; kultuuri-, spordi- ja loodusprogramm)
180.- EUR (pakett autori abikaasale-saatjale-kaaslasele: toitlustamine ja kohvipausid; kultuuri-, spordi- ja
loodusprogramm)

2. Ööbimistasud Jänedal koos hommikusöögiga rootsi lauas (lisanduvad osavõtutasudele):
a) ööbimine üksinda standardtoas: 1 öö maksab 46.- EUR
b) ööbimine 2-kohalises toas (kaks inimest toas): 1 öö maksab ühele 26.50 EUR (toa
kogumaksumus 53.- EUR)
c) ööbimisel üksinda 2-kohalises nn ekspresstoas (st kahe kahekohalise tubadekompleksi
täistäituvuse puhul on ühise WC ja dušši kohta 4 inimest): 1 öö ühele maksab 43.- EUR
d) ööbimisel 2-kohalises nn ekspresstoas (kaks inimest toas): 1 öö ühele maksab 21.50 EUR
(ühe ekspresstoa kogumaksumus 43.- EUR)
NB! NB! NB!
 Eelretsenseeritavate artiklite esitamine kõrgendatud tasuga (450.- EUR) on võimalik
kuni 10.03.2020
Kui artiklite kaasautoriteks ja konverentsil osalejateks on ka bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilasi, on üliõpilastele
võimalik esitatud summast korraldajatega kokkuleppeliselt registreerumistasu osas veelgi allahindlust teha!
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Nõuetele mittevastava artikli tagasilükkamisel makstakse autorile tasust tagasi 30%
juhul, kui ta ei soovi konverentsil osaleda (sel juhul palume korraldajaid mitteosalemisest õigeaegselt, so. hiljemalt 1. maiks 2020, informeerida)
Kui artikkel pole avaldamisküps ajakirja numbrites 1-2020 või 2-2020, vaid see lükkub
edasi aastasse 2021 autori(te) poolse(te) viivituste tõttu artikli esitamisel ning retsesentide märkuste arvestamisel), siis tuleb autori(te)l järgmisel, so 2021. aastal konverentsil
esineda, et oleks selge, millised on artikli arengud olnud. Täiendavalt tuleb tasuda ka
konverentsi registreerumistasu.
Selline tingimus on kehtinud juba aastast 2018, st oli avaldatud 2018. aasta Infokirjas!
Registreerumistasu (30%) ei tagastata kui osalemine tühistatakse pärast 1. maid 2020

NB! Käesolevat infokirja palume võimalusel käsitleda kui arvet, mistõttu korraldajad
üldjuhul eraldi arvet ei esita.
Maksmine:
Osalejatel palume osavõtu- ja ööbimistasud maksta OÜ Mattimar arveldusarvele, IBAN:
EE381010052037064002 SEB Pangas, märkides ülekande selgitusse oma nimi, organisatsioon,
valitud pakett, ööbimise variant ja märgusõna “majanduspoliitika konverents”.
Kes soovivad arvet Mattimar OÜ-lt, neil palume arve saamiseks võtta eelnevalt kontakt:
Matti Raudjärv, GSM +372 56 666 357 või e-mail: mattir@hot.ee , teatades samas kõik vajalikud
rekvisiidid: maksja, postiaadress, telefon ja kontaktisik ning millise konverentsipaketi ja mitme
ööbimise (ka toa variant) eest soovitakse maksta.
Vajadusel annavad korraldajad täiendavaid selgitusi.
E. INFORMATSIOONIKS AUTORITELE
(kooskõlastatult ja infoks ka rahvusvahelistele andmebaasidele)
Digitaalne arhiveerimispoliitika publikatsiooni „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ jaoks:
väljaanne kasutab OJS ajakirjade digitaalset arhiveerimispoliitikat LOCKSS ning on arhiveeritud
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR.
Artiklite eelretsenseerimine on teada antud järgmiselt:
* Mattimar OÜ kodulehel (www.mattimar.ee lingi „Aktuaalne“ all olevas infokirjas), seda
uuendatakse igal aastal oktoobris-novembris ning saadetakse e-maili teel ka kõigile
varasematele autoritele; iga artikli retsenseerimisega tegeleb 2-3 doktorikraadiga retsensenti
Eesti ülikoolidest ja 1-2 retsensenti välisriikide ülikoolidest;
* ajakirja iga numbri leheküljel 4: … publikatsioonis avaldatud artiklid on eelretsenseeritud
anonüümselt sõltumatute doktorikraadiga retsensentide poolt.
Väljaande „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ eesmärgid ja ulatus: artiklite eesmärk on analüüsida ja hinnata praegusi majanduslikke arenguid Euroopa Liidus ja teha nende põhjal järeldusi
majanduspoliitika aspektidest lähtudes ja, kui see on kohane, ka seoses poliitilise korra põhielementidega.
Plagiaadi eest kaitsmine: Eesti ülikoolides on plagiaadikontroll heal tasemel ning kuna eelretsensensendid on ülikoolide õppejõud, siis on neilt ka plagiaadi-kontroll oodatud ja seda tehakse.
Avatud juurdepääs ajakirjale „Eesti majanduspoliitilised väitlused: ajakiri järgib Budapesti avatud
juurdepääsu algatuses (BOAI) määratletud[1] avatud juurdepääsu mõistet – kasutajatel on õigus

„artiklite täisteksti lugeda, alla laadida, kopeerida, levitada, trükkida, neis otsinguid teha või
avaldada linke artiklite täistekstile või kasutada neid muul seaduslikul eesmärgil.“
[1] http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
Creative Commonsi litsents 3.0: väljaanne „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ kasutab Creative
Commonsi litsentsi 3.0.
Copyright'i teema: Mattimar OÜ kodulehel olevas infokirjas /aktuaalne all/ on kirjutatud:
artikli esitamisel ajakirja toimkonnale, antakse toimkonnale ka avaldamisõigus ajakirjas! Mingeid
takistusi ega keeldu pole ajakirja poolt autoritele edaspidiseks tehtud ning senine praktika on näidanud, et autorid tegelevad oma artikliga edaspidi nii, nagu nad õigeks peavad.
Lugupidamisega korraldajate7 nimel,
Matti Raudjärv,
Mattimar OÜ, Tallinna Tehnikaülikool (Alumni); e-mail: mattir@hot.ee ; matti.raudjarv@ut.ee
GSM +372 56 666 357
Georgia Tehnikaülikool (külalisprofessor) ja Tbilisi Riiklik Ülikool (külalisprofessor)
Konverentsiseeria algataja ning XXVIII konverentsi peakorraldaja-koordinaator,
eelretsenseeritud teadusajakirja peatoimetaja
Üllas Ehrlich,
Tallinna Tehnikaülikool; e-mail: yllas.ehrlich@taltech.ee
Konverentsi korraldaja-eelretsenseeritud teadusajakirja toimetaja
Manfred O. E. Hennies (10.09.1938 – 18.10.2019)
Kieli Rakendusülikool, Saksamaa LV; eelretsenseeritud teadusajakirja endine toimetaja
Sulev Mäeltsemees,
Tallinna Tehnikaülikool; e-mail: sulev@taltech.ee
Konverentsi korraldaja-eelretsenseeritud teadusajakirja toimetaja
Kaarin Birk, Tallinna Tehnikaülikool; e-mail: kaarin_birk@hotmail.com
Konverentsi ja eelretsenseeritud teadusajakirja sekretär-korraldaja
M. R.: Konverentsi peakorraldaja ja ajakirja peatoimetajana tuleb tõdeda, et toimkonnad koosnevad täna eeskätt
Tallinna Tehnikaülikooliga seotud inimestest. Vaid ajakirja toimetuskolleegiumi koosseisus on kaks Tartu Ülikooli
esindajat – emeriitprofessorid Peter Friedrich ja Mart Sõrg! Ka peakorraldaja-peatoimetaja on viimastel aastatel üksnes
osaliselt Tartu Ülikooliga seotud olnud. See kahe ülikooli (TTÜ ja TÜ) nihe osalustasakaalust välja on toimunud mitmetel põhjustel, kuidagi peaaegu märkamatult ja justkui iseenesest!? (Varem oli TÜ majandusteaduskonna esindajaks
ka asjatundlik ja tugev, varalahkunud emeriitprofessor Janno Reiljan; seni pole asendajat leidunud). Samas on rõõmustav, et teiste riikide ülikoolide arv ja nende esindajate hulk on aastate jooksul mõnevõrra kasvanud ning seeläbi on suurenenud-laienenud ka majanduspoliitika ja sellega seotud uuringute geograafia.
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Loodan ja sooviksin, et ka Eesti tuntuima ning parima ülikooli (ainus Baltimaade ülikool maailma parimate ülikoolide
1,2% seas!), Tartu Ülikooli majandusteaduskonna esindajad edaspidi aktiivsemalt nii konverentside korraldamisel kui
eelretsenseeritava ajakirja ettevalmistamisel osaleksid (sh artiklite kirjutamisel ja retsenseerimisel, kuigi mõned esindajad on igal aastal konverentsil osalenud ja ka ajakirjale kaastööd teinud!). Loomulikult on oodatud ka Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja teiste ülikoolide-kõrgkoolide inimeste osalus
ning aktiivsus. Konkreetsed ettepanekud, eelretsenseeritavad artiklid, osalemised jms on lahkelt ja tänuga oodatud!
Kõne all olevate konverentside korraldamine, nendel osalemine ja eelretsenseeritava ajakirja väljaandmine pole TTÜ
privileeg, vaid peaks olema paljude ülikoolide-kõrgkoolide ja inimeste sisukas koostöö!
Põhjust ja motivatsiooni aktiivsuseks võiks ju olla, sest eelretsenseeritav ajakiri-artiklid on paljudes rahvusvahelistes
andmebaasides esindatud (sh paljude igatsetud Scopus /alates aastast 2019/ ja ka maailma suurim USA Kongressi
raamatukogu; ETISe tase 1.1); nüüd ajakirja osalus isegi maailma suurimal raamatumessil Frankfurtis (Main) 2019!
Ajakirja esitas messile meie pikaaegne koostööpartner Berlini Teaduskirjastus (Berliner Wissenschafts-Verlag).
Konverentsidel Jänedal on edukalt käivitunud majanduspraktikute ja majandusteadlaste ühine ümarlaud. Vabal ajal
oleme õhtul (pärast päevast konverentsitööd) endise eesti malegeeniuse ja maailma tippmaletaja Paul Kerese meenutamiseks ka välkmale miniturniiri korraldanud!

OSAVÕTUKAART
XXVIII rahvusvaheline majanduspoliitika teaduskonverents
(sellest 20-korda Värskas ja kaheksandat korda Jänedal)
„Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2020:
Tartu rahuleping – 100 / 100 aastat Eesti Vabariigi
esimesest põhiseadusest (kehtis aastatel 1920 – 1933)“
Jänedal, 25.– 27.06.2020
Perekonna- ja eesnimi ………………………………………………………………….
Amet ja teaduskraad (eesti ja/või inglise keeles) .…………………………………………..
..........................................................................................................................................
Organisatsioon (eesti ja/või inglise keeles) ...……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Kontaktaadress: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
Kontakttelefon(id): ……………….……………………………..……………………...
E-mail: ……………………………….…………………………………………………
keeles

KONVERENTSI OSAVÕTUMAKS (pakett a, b või c) + ÖÖBIMINE JÄNEDAL (eraldi ja kokku
summad):
...............................................................................................………………… EUR:
 Kõik kokku on tasutud Mattimar OÜ arveldusarvele
 Ööbimise eest tasutakse kohapeal hotellile
ÖÖMAJA SOOV JÄNEDAL:
 üheks ööks
 kaheks ööks
 ei vaja
Kas soovite 2-kohalises toas ööbida üksinda või mitte:

6.
6

43.- EUR)
21.50 EUR)

