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Halvast ajast ülesaajad muutuvad tugevamaks : [kommentaar] // Äripäev, 5. jaan. 2009, lk. 5 ; Вести
дня, 6. jaan., lk. 6. Majandusraskustest alanud aastal.
http://www.aripaev.ee/4187/uud_uudidx_418709.html
Veskimägi: laenu võtta ei tohi : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 12. jaan. 2009, lk. 4. Eesti riigi
laenusaamise võimalustest.
http://www.epl.ee/artikkel/454719
Kuidas riigi rahaasjad korda saada? // Õhtuleht, 15. jaan. 2009, lk. 10 ; Молодежь Эстонии, 16. jaan.,
lk. 2.
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=311799
Kell tiksub, Eesti vajab reformipaketti! // Nädaline, 22. jaan. 2009, lk. 4. Eesti majanduskeskkonna
parandamise võimalustest.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:36326
Eksminister: tuleb kiirustada : [kommentaar] // Äripäev, 26. jaan. 2009, lk. 5. Kulude kokkuhoiust.
http://www.aripaev.ee/4208/uud_uudidx_420802.html
Mis hinde valitsuse kärpekavale paneksid? : [küsitlus] // Äripäev, 6. veebr. 2009, lk. 4 ; Деловые
ведомости, 11. veebr., lk. 8.
http://www.aripaev.ee/4219/uud_uudidx_421907.html
Vene k.: http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:36712
Kas meid asetatakse piiri sisse või väljaspoole piiri, selles on küsimus : [intervjuu / vahendanud Tõnis
Tõnisson] // Nädaline, 10. veebr. 2009, lk. 6-7. Riigieelarve kulude vähendamisest.
http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=rubriik&teema=artikkel&ID=510461
Kas maksutulu peab olema avalik? : [küsitlus] // Äripäev, 17. veebr. 2009, lk. 2.
http://www.aripaev.ee/4230/uud_uudidx_423011.html
Õhku on kuni miljardi jagu : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 17. veebr. 2009, lk. 4. Riigieelarve
kulude vähendamisest.
http://www.epl.ee/artikkel/459118
Как Вы относитесь к предложению о снижении ставки соцналога? : [küsitlus] // Деловые
ведомости, 25. veebr. 2009, lk. 19.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:37393
Kapitalita kapitalism Baltikumis // Postimees, 27. veebr. 2009, lk. 9. Kuidas soodustada väliskapitali
tulekut Eestisse.
http://www.postimees.ee/?id=87572
Euro tulek: kolm stsenaariumi // Eesti Päevaleht, 11. märts 2009, lk. 3.
http://www.epl.ee/artikkel/461613
[Ettevõtete maksustamisest : kommentaar] ; Baltikumi jääsurm: kapitalita pole arengut //
Maksumaksja, apr. 2009, nr. 4, lk. 6; 22-23. Balti riikide majandusraskustest.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=722
Есть ли у правительства реальные возможности для борьбы с кризисом? : [küsitlus] // Деловые
ведомости, 8. apr. 2009, lk. 19.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:39552

Реально ли снижение всех цен в Эстонии на 20-30%? : [küsitlus] // Деловые ведомости, 22. apr.
2009, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:42009
Kui tõenäoliseks peate, et Eesti võtab 1. jaanuaril 2011 kasutusele euro? Kui palju tuleks tänavust
riigieelarve positsiooni parandada ja mis võiksid olla selle peamised allikad? : [küsitlus] // Postimees,
24. apr. 2009, lk. 3.
http://www.postimees.ee/?id=111050
Taavi Veskimägi prillidest prii / vahendanud Allar Viivik // Õhtuleht, 25. apr. 2009, lk. 5.
Silmaoperatsioonist.
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=326228
Poliitikud pole targemad kui turg : [intervjuu / vahendanud Illar Mõttus] // Kuulutaja, 30. apr. 2009, lk.
4. Majanduskriisiga toimetulemise võimalustest.
http://www.kuulutaja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=1134%3Apoliitikud-poletargemad-kui-turg&catid=87%3Apersoon&Itemid=1
Mis vara võiks riik tulude suurendamiseks maha müüa? : [küsitlus] // Äripäev, 5. mai 2009, lk. 2.
http://www.aripaev.ee/4307/uud_uudidx_430704.html
[Riigi kulutuste muutumisest viie aasta jooksul : kommentaar] // Postimees, 6. mai 2009, lk. 11 ;
Postimees : на русском языке, 6. mai, lk. 3.
http://www.e24.ee/?id=115559
Vene k.: http://rus.postimees.ee/?id=115555
Mulle see idee meeldib! : [kommentaar] // Eesti Päevaleht : Ärileht, 6. mai 2009, lk. 6. Sotsiaalmaksu
langetamisest ja käibemaksu tõstmisest.
http://www.arileht.ee/artikkel/467692
Valusate otsusteta ootab meid tume tulevik // Postimees, 27. mai 2009, lk. 14-15. Muudatustest
tervishoius, hariduses, riiklikes toetustes ja administratiivkorralduses.
http://www.e24.ee/?id=124190&redir
Maksutõus pikendab kriisi! // Õhtuleht, 30. mai 2009, lk. 8.
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=331578
Reegel riigile: väiksemad kulud, mitte suuremad tulud! // Maksumaksja, juuni/juuli 2009, nr. 6/7, lk.
22-23. Riigi eelarvepoliitikast.
Tööjõumaksud üles, tarbimismaksud alla : [kommentaar] // Eesti Päevaleht : Ärileht, 10. juuni 2009, lk.
4. Eesti maksupoliitikast.
http://www.epl.ee/artikkel/470856
Veskimägi, Taavi jt. Kas devalveerime krooni 15 protsenti?! / vahendanud Tarmo Vahter // Eesti
Ekspress, 25. juuni 2009, lk. A11. Ideid Eesti päästmiseks majanduskriisist.
http://paber.ekspress.ee/viewdoc/A2C867760E0D5122C22575DD003BB91E
[Rahvusvahelise Valuutafondi soovitustest Lätile : kommentaar] // Postimees, 29. juuli 2009, lk. 4 ;
Postimees : на русском языке, 29. juuli, lk. 7.
http://www.e24.ee/?id=146958
Vene k.: http://rus.postimees.ee/?id=146966
Taavi Veskimägi: huvide konflikti ei ole : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 17. aug. 2009, lk. 4.
Riigiettevõtte E-Arsenal nõukogu esimeheks saamisest.
http://www.epl.ee/artikkel/475759
Veskimägi: maksude tõstmisest pole tolku : [kommentaar / vahendanud Kaisa Tahlfeld] // Äripäev, 19.
aug. 2009, lk. 10. Tulumaksumäära alandamise peatamisest.

http://www.aripaev.ee/4413/uud_uudidx_441309.html
[TeliaSonera soovist omandada kõik Eesti Telekomi aktsiad : kommentaar] // Postimees, 25. aug. 2009,
lk. 8.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:46763
Kaitsevõime nurgakivi // Eesti Päevaleht, 4. sept. 2009, lk. 2. Kaitsetööstuse Liidu eesmärkidest.
http://www.epl.ee/artikkel/477075
Endine poliitik Taavi Veskimägi: tõelisi eksperte on poliitikas liiga vähe : [intervjuu / vahendanud Kärt
Anvelt] // Eesti Päevaleht, 5. sept. 2009, lk. 4.
http://www.epl.ee/artikkel/477171
Veskimägi loob elektri vabaturgu : [intervjuu / vahendanud Andrus Karnau] // Postimees, 5. sept. 2009,
lk. 5. OÜ Elering tegevusest.
http://www.e24.ee/?id=160062
Как это может отразиться на тарифах энергомонополиста? : [küsitlus] // Деловые ведомости, 9.
sept. 2009, lk. 19. Eesti Energia nõukogu otsusest suurendada omaniku dividende.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:47675
2008
Veskimägi, Taavi jt. Globaalne kriis tervendab majandust : [vestlusring / vahendanud Helle Ruusing] //
Riigikogu toimetised. 18. Tallinn, 2008, lk. 23-33.
http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=13553
Regionaalse juhtimise pankrot!? // Nädaline, 5. jaan. 2008, lk. 5. Regionaalse juhtimise mudeli
muutmise mõjudest Rapla maakonnale.
http://www.nadaline.ee/index.php3?teema=arvamus&lookup=rubriik
Võib tekkida puudujäägieelarve : [kommentaar] // Ärielu, 8. jaan. 2008, nr. 1, lk. 32. 2008. a.
riigieelarvest.
http://www.kalev.ee/est/?news=903005
Gazetnoje soboleznovanije rabotodatelja rabotniku – eto spetslgota? : [küsitlus] // Delovõje Vedomosti,
9. jaan. 2008, lk. 8.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10562523
[Tulumaksuseaduse muutmisest : kommentaar] // Äripäev, 24. jaan. 2008, lk. 5.
http://www.aripaev.ee/3840/uud_uudidx_384012.html
Ühemõõtmeliste eesmärkide aeg on otsas : [kommentaar] // Ärielu, 5. veebr. 2008, nr. 5, lk. 27. Eesti
ühiskonna ees seisvatest probleemidest seoses jätkusuutlikkuse ja säästva arenguga.
Nafta hinda küsi naftatootjatelt // SL Õhtuleht, 6. veebr. 2008, lk. 10 ; väljavõte art-st: Meie Maa, 7.
veebr., lk. 2. Maailmamajandusest ja inflatsioonist, nafta hinna kujunemist mõjutavatest teguritest.
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=265498
[Tulumaksuseaduse muutmise seadusest : kommentaar] // Maksumaksja, märts 2008, nr. 3, lk. 35.
Äriühingute maksustamise ühtlustamisest ELis ja Eestis.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=712
See lahendus on nagu seale sadula selga sidumine : [kommentaar] // Äripäev, 4. märts 2008, lk. 5.
Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõust.
http://www.aripaev.ee/3880/uud_uudidx_388006.html
“Elame-näeme” pankrot // Postimees, 14. apr. 2008, lk. 13. Riigi finantsjuhtimisest ja
eelarvepoliitikast.
http://www.postimees.ee/140408/esileht/arvamus/323644.php

[Majanduskasvu prognoosidest : kommentaar] // Eesti Päevaleht, 16. apr. 2008, lk. 4.
http://www.epl.ee/uudised/425856
Kas riik peaks laenuohvritele appi tulema? : [küsitlus] // Linnaleht : Pärnu, 18. apr. 2008, lk. 8 ;
Linnaleht : Tallinn, 18. apr., lk. 6 ; Linnaleht : Tartu, 18. apr., lk. 6 ; Linnaleht : na russkom jazõke, 18.
apr., lk. 8.
http://www.linnaleht.ee/frontpage/tln_ek/2008-04-18-b.pdf
Vene k.: http://www.linnaleht.ee/frontpage/tln_vk/2008-04-18-b.pdf
Minu isa kiireimad 200 meetrit // Õpetajate Leht, 25. apr. 2008, lk. 4. Mälestusi lapsepõlvest.
http://www.opleht.ee/Arhiiv/2008/25.04.08/arvamus/3.shtml
Tarbijad ja riik hinnatõusu vastu! // SL Õhtuleht, 29. apr. 2008, lk. 10. Hinnatõus pole mitte ainult
üksikute inimeste probleem, vaid ka poliitiline küsimus.
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=277374
Mis on parim Eesti toit? : [küsitlus] // Äripäev, 30. apr. 2008, lk. 6.
http://www.aripaev.ee/3937/uud_uudidx_393710.html
Igatsedes sisulisi lahendusi // Maksumaksja, mai 2008, nr. 5, lk. 12-13. Riigi lisaeelarvest, majanduse
hetkeseisust ja tulevikust.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=734
Surfamisest, tuulenuusutamisest ja majanduslangusest : [intervjuu / vahendanud Tõnis Tõnisson] //
Nädaline, 6. mai 2008, lk. 6-7. Mis on oluline praeguses poliitikas.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:12218
Rasketel aegadel igatseks sisulisi lahendusi // Postimees, 7. mai 2008, lk. 16-17. Riigieelarve
koostamisest, negatiivse lisaeelarve probleemidest.
http://www.postimees.ee/070508/esileht/arvamus/328652.php
Pool kuud pärast säästueelarve tegemist usutakse uutesse kärbetesse : [kommentaar] // Äripäev, 8. mai
2008, lk. 5.
http://www.aripaev.ee/3945/uud_uudidx_394510.html
Euro koos krooniga käibele // Äripäev, 13. mai 2008, lk. 27.
http://www.aripaev.ee/3950/arv_kolumn_uus_395001.html
Millist pensionifondi kasutate? Kui tihti te fondi osaku väärtuse muutusi jälgite? : [küsitlus] // Ärielu,
13. mai 2008, nr. 19, lk. 29.
Mida tuleb edasi teha? Kuidas majandust elavdada? : [küsitlus] // Postimees, 15. mai 2008, lk. 4 ;
Postimees : na russkom jazõke, 15. mai, lk. 2.
http://www.postimees.ee/150508/esileht/siseuudised/330646_1.php
Vene k.: http://rus.postimees.ee/150508/glavnaja/estonija/34338_1.php
[Riiklike kulutuste edasisest vähendamisest : kommentaar] // Eesti Päevaleht, 19. mai 2008, lk. 4.
http://www.epl.ee/uudised/429419
Kui nafta hind kerkib üle saja dollari ja rohkemgi veel // Postimees, 23. mai 2008, lk. 15. Nafta hinna
kujunemisest.
http://www.postimees.ee/230508/esileht/arvamus/332543.php
Keda eelistad sina näha Euro 2008 finaalis? : [küsitlus] // Äripäev, 6. juuni 2008, lk. 32. Jalgpalli
EMist.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:13768
Kolmanda põlvkonna reformid // SL Õhtuleht, 19. juuni 2008, lk. 10. Riigi tulude suurendamise
võimalustest.

http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=284208
Reegel energeetikale: muutu või sure // Postimees, 7. juuli 2008, lk. 15. Erinevate riikide
energiapoliitikast, Eesti huvidest.
http://www.postimees.ee/?id=19113
Kas krooni kurssi võidakse muuta? : [küsitlus] // Äripäev, 9. juuli 2008, lk. 6 ; Delovõje Vedomosti,
16. juuli, lk. 4.
http://www.aripaev.ee/4007/uud_uudidx_400704.html
Vene k.: http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10589558
Krooni vahetuskursi ohud // SL Õhtuleht, 10. juuli 2008, lk. 8.
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=286786
Milline Eesti veebileht on investorile kasulikem? : [küsitlus] // Äripäev, 28. juuli 2008, lk. 2.
http://www.aripaev.ee/4026/uud_uudidx_402609.html
Targad inimesed hoiavad konservatiivset joont // Äripäev, 27. aug. 2008, lk. 18 ; väljavõte art-st: Meie
Maa, 28. aug., lk. 2. Valitsussektori eelarve tasakaalustamise vajadusest, riikliku eelarvepoliitika
ülimuslikkusest praeguses majandussituatsioonis.
http://www.aripaev.ee/4056/arv_kolumn_405601.html
[2009. a. riigieelarvest : kommentaar] // Den za Dnjom, 29. aug. 2008, lk. 7.
http://www.dzd.ee/?SID=974f640b6d86a8823c97d0cf591ddf6f&n=17&a=2818
Kehtivat seadust võib rikkuda riigieelarve tasakaalu nimel // Maksumaksja, sept. 2008, nr. 9, lk. 26-27.
Tulumaksumäära langetamisest ja maksuvaba tulu tõstmisest.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=622
Eelarve on valitsuse proovikivi // Postimees, 3. sept. 2008, lk. 12. Majandusarengu prognoosimise
raskustest, riigieelarve tasakaalu saavutamise võimalustest.
http://www.postimees.ee/?id=30627
Kuidas kommenteerite maksumaksjate liidu (EML) seisukohta, et valitsuse kavatsus külmutada
tulumaksumäära langetamine on seadusega vastuolus? : [küsitlus] // Eesti Päevaleht : Ärileht, 3. sept.
2008, lk. 12.
http://www.arileht.ee/majandus/440411
[Agentuuri Moody´s hinnangust Eesti majandusele : kommentaar] // Äripäev, 17. sept. 2008, lk. 8.
http://www.aripaev.ee/4077/uud_uudidx_407707.html
Andrus, ära aja naljajuttu // SL Õhtuleht, 18. sept. 2008, lk. 8. Mida riigieelarve koostamisel ei tohiks
teha.
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=296365
Endised rahandusministrid kritiseerivad : [kommentaar] // Äripäev, 23. sept. 2008, lk. 4-5. Maksu- ja
Tolliameti vaidlusest ASi Sylvester omanikega.
http://www.aripaev.ee/4083/uud_uudidx_408304.html
Pravilno li deržat stranu i biznes v režime permanentnogo referenduma? : [küsitlus] // Delovõje
Vedomosti, 24. sept. 2008, lk. 11. Riigieelarve tasakaalu saamisega seotud vastuolulistest otsustest.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10599977
[2009. a. riigieelarve eelnõust : kommentaar] // Postimees, 25. sept. 2008, lk. 10.
http://www.postimees.ee/?id=35903
Riik ilma eelarveta?! // Maksumaksja, okt. 2008, nr. 10, lk. 37-39. 2009. a. riigieelarve eelnõu kriitika.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=805

Eelarvedefitsiit ohustab eurot // Äripäev, 27. okt. 2008, lk. 22. Valitsussektori defitsiit võib ohustada
eurole üleminekut.
http://www.aripaev.ee/4117/arv_kolumn_411701.html
Kuidas välisomanikud välja osta? // Postimees, 28. okt. 2008, lk. 11. Kohaliku kapitali toetamise
vajadusest majanduslanguse ajal.
http://www.postimees.ee/?id=44115
Aeg jookseb! Eesti vajab kiiresti terviklikku reformipaketti // Äripäev, 31. okt. 2008, lk. 27.
Ettepanekuid Eesti majanduse ümberkorraldamiseks.
http://www.aripaev.ee/4121/arv_kolumn_uus_412101.html
Veskimägi: Laari ettepanekuil kriisi lahendamiseks on jumet / vahendanud Lemmi Kann // Äripäev, 5.
nov. 2008, lk. 7. Eelarvekriisi lahendamisest.
http://www.aripaev.ee/4126/uud_uudidx_412611.html
[Eesti ekspordi tulevikust : kommentaar] // Äripäev, 13. nov. 2008, lk. 9.
http://www.aripaev.ee/4134/uud_uudidx_413411.html
Ei saa me läbi Lätita! // Õhtuleht, 17. nov. 2008, lk. 8 ; väljavõte art-st: Meie Maa, 18. nov., lk. 2. Läti
toimetuleku tähtsusest teistele Balti riikidele.
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=304563
Muutu või sure – vali! // Eesti Eest : Isamaa ja Res Publica Liidu häälekandja ; Za Estoniju : izdanije
partii ”Sojuz Otetšestva i Res Publica”, 20. nov. 2008, nr. 7, lk. 4-5. Eesti energiamajandusest.
http://www.irl.ee/UserFiles/Media/2/149.pdf
Veskimägi, Taavi jt. Kaduma läinud eelnõu nr 180 : ausal leidjal palutakse teatada Riigikogu
rahanduskomisjoni // Maksumaksja, dets. 2008, nr. 12, lk. 22-23. Vastus küsimusele, miks ei ole ikka
veel vastu võetud 19. dets. 2007. a. Riigikogule menetlemiseks esitatud tulumaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=667
Veskimägi, Taavi ; Soosaar, Mark. Järgmine riigieelarve on defitsiidis / vahend. Raavo Raadik // Pärnu
Postimees, 2. dets. 2008, lk. 2.
http://www.parnupostimees.ee/021208/paevateema/10091874.php
[2009. a. riigieelarvest : kommentaar] // Äripäev, 11. dets. 2008, lk. 6 ; Delovõje Vedomosti, 17. dets.,
lk. 2.
http://www.aripaev.ee/4162/uud_uudidx_416202.html
Vene k.: http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:32384
Taavi Veskimägi: mifõ razrušenõ : [intervjuu] // Den za Dnjom, 12. dets. 2008, lk. 13. Läti majanduse
olukorrast ja selle mõjust Eestile.
http://www.dzd.ee/?SID=4276e023aa3d8a8388f156ca20de96d2&n=76&a=3184&anumber=141
Tšem latat dõru v bjudžete budujuštšego goda? : [küsitlus] // Delovõje Vedomosti, 17. dets. 2008, lk. 9.
http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:32384
2007
Valitsusliidulepet täites tuleb silmad lahti hoida! // Maksumaksja, apr. 2007, nr. 4, lk. 20-21.
Valitsusliidu programmist aastateks 2007-2011.
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=549
Quo vadis, ühenderakond? // Postimees, 10. apr. 2007, lk. 17. Isamaaliidu ja Res Publica ühinemisest ja
arengust, erakonna sisepoliitikast.
http://www.postimees.ee/100407/esileht/arvamus/254304.php

Taavi Veskimägi: eesmärgi nimel ma erakonda vahetada ei kavatse : [intervjuu] // Eesti Päevaleht, 10.
apr. 2007, lk. 15. Isamaa ja Res Publica Liidu juhtimisest, erakonna juhi valimisest, suhetest erakonna
liikmetega. Väljavõtteid ajalehe online-intervjuust.
http://www.epl.ee/artikkel/381385
Taavi Veskimägi: maavalitsusi ei tohiks lasta lihtsalt hääbuda : [intervjuu / vahendanud Tõnis
Tõnisson] // Nädaline, 19. apr. 2007, lk. 2. Rapla maakonna poliitilisest esindatusest riigi tasandil,
omavalitsuste tähtsusest maakonnas.
http://www.nadaline.ee/index.php3?lookup=rubriik&teema=artikkel&ID=506385
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