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Riiklike ja maakondlike 
aRengustRateegiate võRdlevanalüüs

Regionaalse aspektiga üleriigilised strateegilised 

arengudokumendid (RAS, Eesti 2030) peavad ma-

jandustegevuse ja inimeste kontsentreerumist 

mittesoovitavaks ja seavad eesmärgiks majanduse 

regionaalse tasakaalustatuse, kuid teevad seda  

„realistlikust vaatest“. Regionaalse võrdsuse ase-

mel on eesmärk kompenseerida piirkondlikke eba-

soodsaid olusid ja vältida piirkondliku ebavõrdsuse 

negatiivsete tagajärgede kuhjumist. eesti ettevõtluse 

kasvustrateegia 2014-2020 seevastu ei pea majanduse 

kontsentreerimist probleemiks ning eesmärgistab tu-

geva kasvupotentsiaaliga suurettevõtteid.

olulisim erinevus arengupiirkondade territoriaalse 

ulatuse määratlemisel on riiklike arengudokumen-

tide vahel. Regionaalse fookusega Ras ja eesti 2030  

opereerivad toimepiirkondadega, ettevõtluse kasvu- 

strateegias on arengupiirkonnaks kogu eesti kesku- 

sega tallinnas.

Piirkondliku arengu rahvusvahelisi ja piiriüle-

seid võimalusi kirjeldatakse strateegiates üsna 

pealiskaudselt. tallinna jaoks nimetatakse peamiste 

piiriüleste partneritena Helsingit ja Peterburi, tartu 

puhul seatakse eesmärgiks koostööd Pihkva ja Riiaga.  

ida-viru maakond otsib oma arenguvõimalusi tallinn -  

Peterburi - Helsingi (kotka) kolmnurgas. Paljude  

väiksemate maakondade jaoks ei kujuta rahvusvahe-

line koostöö endast olulist arenguvõimalust – vähe-

malt maakondlikes strateegiates ei ole sellest juttu.

mõlemad üleriigilised eesti territoriaalset arengut 

suunavad arengudokumendid (Ras ja eesti 2030) 

käsitlevad institutsionaalse raamistiku alusena mit-

metasandilise valitsemise mudelit. ettevõtluse kasvu- 

strateegias seatakse eesmärgiks poliitikavaldkondade 

ülene koostöö ning valitsusväliste partnerite kaasatus, 

piirkondliku ettevõtluse arendustegevuses antakse 

strateegias võtmeroll maakondlikele arenduskeskus-

tele.

eraldi uuriti, millistest väärtustest on kantud erinevad 

arengudokumendid. Eesti riiklikes, regionaalsetes ja 

maakondlikes arengudokumentides domineerivad 

modernsed väärtused – majanduskasv, konkurent-

sivõime, suurem tootlikkus, jms. kui ettevõtluse  

kasvustrateegia on läbivalt modernistlik, siis riigi  

regionaalarengu dokumentides sisaldub arengut 

suunavate põhimõtetena kohati ka pehmemad 

„postmodernseid“ väärtusi nagu jätkusuutlikkus, 

säästlikkus, kogukond, osalus jne. siiski on ka aren-

gudokumentides sisalduvaid keskkonnaeesmärke esi- 

tatud peamiselt läbi majanduskasvu ja parema kon- 

kurentsivõime prisma.

analüüsi eesmärk oli selgitada  
ja võrrelda, kuidas on erinevates 
riiklikes arengudokumentides ja 
maakondlike arengustrateegiates 
käsitletud:

 – eesti majandusarengu kontsentreerumise  
küsimust,

 – arengupiirkonna ulatust sh arengut toetavaid 
piiriüleseid võimalusi,

 – piirkondliku spetsialiseerumise alternatiive, 
 – regionaalse arengu institutsionaalset raamistikku,
 – arengut suunavaid väärtusi.
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Riiklikud strateegiad

Regionaalarengu 
strateegia

Planeering 
eesti 2030

kasvustrateegia 
eesti 2020

energia- 
majanduse 
arengukava

maakondlike 
arenduskeskuste 

strateegia

Arengu- 
piirkonna 
ulatus

toimepiirkond 15 toimepiir- 
konda

eesti; mitte- 
määratletud 
regioonid

eesti; mõõtmis-
raamistikuna ka 
maakonnad

15 maakonda

Piirkondlik 
spetsialiseeru-
mine

linnapiirkonda- 
des põhimõtte-
na; regioonides 
ja maakondades 
ettepanekuna 
majandusharude 
tasandil

linnapiirkon-
dades põhimõt-
tena

ettevõtted 
kasvuvaldkon-
dades

Majandus- 
arengu 
kontsentree- 
ritus

tasakaalustatus, 
sh mõõdetava 
indikaatorina 
(Harju skt %)

tasakaalustatus Fookus suur-,  
võtme- ja 
kasvuklientidele 
(ettevõtetele)

energiatootmise  
hajutatus üld-
põhimõttena, 
kuid mitte  
mõõdetava 
eesmärgina

Palgakasv väljas- 
pool tallinna 
läbi ettevõtete 
konkurentsi- 
võime

Piiriülesed 
ja rahvus-
vahelised 
võimalused

Piirülesed töö-
jõuareaalid ja 
üldine piiriülene 
koostöö

üldised võima- 
lused: talsinki; 
ida-viru-Peter-
buri regioon; 
tartu-Pihkva- 
Riia; valga-valka

ettevõtete ja 
teadusasutuste 
piiriülene ja 
üleeuroopaline 
koostöö

üleminek 
BRellist 
kesk-euroopa 
elektrivõrku- 
desse

Regionaalne 
institutsio- 
naalne  
raamistik

mitmetasandi- 
line valitsemine,  
tasandite sidu-
sus

mitmetasandi- 
line valitsemine,  
partnerlus maa- 
konnaplanee-
ringute raames, 
regioonidevahe-
line koostöö

Riiklikud arend- 
ajad – mkm, 
tehnoloogia 
arenduskesku- 
sed ja klastrid; 
maakondades – 
makid

Riiklik  
rahastamine, 
mak koostöö 
huvigruppidega, 
kov, ovl,  
ettevõtete  
osalus

Arengut 
suunavad 
väärtused

areng ja kasv; 
ökoloogilised 
väärtused kui 
ressurss regio-
naalse spetsi-
aliseerumise 
raames

konkurent-
sivõime ühen-
datuna ela-
misviiside (sh 
ökoloogiline 
elulaad) pal-
jususega

kasv ja konku- 
rentsivõime

konkurent-
sivõime kasv; 
ökoloogilised 
väärtused läbi 
el kliima- ja en-
ergiapoliitikast 
tulenevate kesk-
konnanõuete

kasv ja konku- 
rentsivõime
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Maakondlikud arengustrateegiad
Harjumaa tartumaa ida-virumaa Pärnumaa

Arengupiirkonna 
ulatus

Harju maakond tartu maakond; 
lõuna-eesti 
turismiturundus-
piirkonnana

ida-viru maakond Pärnu maakond

Piirkondlik 
spetsialiseerumine

teadmismahukas 
majandus, sh tark 
tootmine ja kõrge 
lisandväärtusega 
teenused

tarkade ettevõtete 
kodu; ettevõtete 
horisontaalne ja 
vertikaalne spetsiali-
seerumine üldiselt

maakonnasisene 
jaotus: tööstus- ja 
ettevõtluspiirkonnad 
ning puhkepiirkon-
nad; kaevandus- 
sektoril põhinev 
ringmajandus

Piirkonnaspetsiifi- 
lised kompetentsi- 
valdkonnad ja neile 
tuginev kõrgema 
lisandväärtusega 
ettevõtlus: loodus-
ressursside väärin-
damine, kuurordi- 
majandus ja taastus-
ravi, biotehnoloogia, 
hõbemajandus

Majandusarengu 
kontsentreeritus

eesti arenguvedur atraktiivseim 
maakond lõuna- 
eestis

soome lahe regiooni  
suurlinnapiirkondade  
kasvule tuginevad 
arenguvõimalused

maakonna- ja  
regioonikeskus  
Pärnu on eesti  
suvepealinn

Piiriülesed ja 
rahvusvahelised 
võimalused

Põhja-euroopa 
tõmbekeskus ning 
tallinna ja Helsinki  
kaksiklinnana; 
kiired, keskkonna- 
sõbralikud ja  
mugavad ühendused 
teiste riikidega

soome, vene, läti, 
leedu ja saksa  
turismiturud; 
raudteeühendus 
Riiga

kuulumine soome 
lahe arenguregiooni,  
mis hõlmab tallinna, 
Helsingi ning sankt 
Peterburi linna- 
piirkondi ja nende 
vahele jäävaid töös-
tus-, logistika- ning 
puhkealasid (sh 
ida-viru)

looduslähedane ja 
peresõbralik regioon 
läänemere ruumis: 
viaBaltica, Rail Baltic, 
lennuühendused 
Põhjamaadega

Regionaalne 
institutsionaalne 
raamistik

Harjumaa arengu- 
komisjon, kuhu 
kuuluvad ovl jt 
organisatsioonid

lõuna-eesti ligi 100 
töötajaga võrgusti-
kuna toimiv aren-
guagentuur tegeleb 
transpordi-, tööstus- 
ja turismiarenduse 
ning piirkonna ja 
selle ettevõtete 
turundamisega

ivol Regionaalne inno-
vatsioonisüsteem

Arengut suunavad 
väärtused

teadmistemahukas 
majandus, kõrge 
lisandväärtus; 
elukeskkond on 
turvaline ja rohe-
line; rahulolevad, 
uuendusmeelsed ja 
tegusad inimesed 
ning kodukohta ja 
kultuuri väärtustav 
kogukond; Harju-
maal on hea!

keskne koht tartu-
maa strateegias on 
inimesel. elanike 
arv ja selle muutu- 
mine on olulisim 
arengunäitaja. eesti 
kultuuri ja hariduse 
keskus; lõuna-eesti 
suurim kaubamaja; 
roheline ülikooli- ja  
euroopa kultuuri- 
pealinn

majandusareng, 
suur lisandväärtus

edu läänemere 
ruumis; hoolivus, 
avatus, osalus,  
järjekindlus, 
koostöö, roheline 
mõtteviis
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Maakondlikud arengustrateegiad
võrumaa valgamaa jõgevamaa järvamaa

Arengupiirkonna 
ulatus

võru maakond – 
võro ja seto

valga maakond; 
kagu-eesti koostöö- 
piirkond

jõgeva maakond; 
tartu regionaalse 
toimepiirkonna osa

järva maakond

Piirkondlik 
spetsialiseerumine

kohaliku ressursi 
nutikas väärinda- 
mine: puit, toit, 
puhkemajandus

Piirkonnaspetsiifili- 
sed kompetentsi- ja 
kasvuvaldkonnad – 
väärikat vananemist 
toetav sotsiaalhoole-
kanne, energiatõhus 
logistika ning piir- 
kondlikku ressurssi 
ja koostööpotent-
siaali kasutav turis-
miturundus

Põllumajandus, 
toidu- ja puidusek-
tor

traditsiooniline 
ettevõtlus, uus 
majandus ja targad 
töökohad;

Majandusarengu 
kontsentreeritus

Heaolu maakonna 
kahanemise  
kontekstis

 eesmärgiks erine- 
vuste vähendamine 
regionaalse keskuse 
tartumaaga

Ärksate eesti-
maalaste elu- ja 
kohtumispaik, 
kus katsetatakse 
ja luuakse uusi 
koostööformaate 
ja näidatakse selles 
osas teed tervele 
eestile

Piiriülesed ja 
rahvusvahelised 
võimalused

ühendused 
piirinaabritega

valga-valka piiri- 
ülene koostöö 
teenuste osutamisel 
(tervishoid, haridus, 
turvalisus); kiired 
rongiühendused 
Riiga ja Peterburi

Peipsi laevaliikluse 
taastamine

 

Regionaalne 
institutsionaalne 
raamistik

Riigi regionaal- 
programmid;  
ettevõtluse  
tugistruktuuride  
(sa vak, töötukassa, 
tsenteR) koostöö; 
ettevõtlusalade 
võrgustik

lõuna-eesti ühine 
investorteenindus

maRo tugevdamine Regionaalne inno-
vatsioonisüsteem: 
valdkondlikud 
nõukojad ja stratee-
giline juhtgrupp

Arengut suunavad 
väärtused

inimeste õnn ja 
toimetulek; puhas 
loodus ja elukesk-
kond, võru ja seto 
omakultuur

ettevõtlikkus, uuen-
duslikkus, hoolivus, 
eripalgeliste kultuu-
ride põimumine; 
ökoloogia läbi 
tehnoloogiate ja 
teadlikkuse

Heaolu, elukoha 
väärtus, kahanemise 
aktsepteerimine

töö paindlikkus ja 
inimesekesksus; 
osalus, kogukond-
likkus, mõtestatud, 
koostöö, säästlik ja 
keskkonnasõbralik 
eluviis


