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Arutati selle üle, et kui majanduspeatükis planeeritud tegevused jäävad ettevõtte-keskseks, siis
oleme tegelikult mööda pannud sellest, et arengukava hakkab ju rakendama avalik sektor. Mõõdikud
on küll majandusnäitajate põhised, kuid suundi ja tegevusi tuleb planeerida arvestusega, et neid viib
ellu avalik sektor ning kaaluda tuleb, kuhu on kõige kasulikum avalikku raha paigutada, et see
erarahana tagasi tuleks.

1.1

– 2 mainimist

Üks väheseid võimalusi avaliku sektori jaoks soodustada uute investeeringute tekkimist, on luua
selleks vajalik valmis kaasaegne taristu. Ettepanek oli lisada ettevõtlusalade võrgustiku juurde viide
taristu väljaehitamisele. Samuti leiti, et investeeringute meelitamisel ei ole piisavalt kasutatud
olemasolevaid ärivõrgustikke. Investoreid käiakse välja pealt otsimas, kui mõistlikum oleks teha
koostööd olemasolevate ettevõtjatega. NB: kohalikud ettevõtjad on ka kõige aktiivsemad
investeerijad (nt Vastseliina tööstusala ja Antsla piirkonna näide)

1.2

– 5 mainimist

Raha tuleb ressursi väärindamisest. Mida rohkem väärindada, seda rohkem lisanduvat raha. Meie
kohalikud ressursid tööstuse mõttes on puit, toit, aga mõelda saab ka kultuuri täiendavale
väärindamisele. Üks suundasid võiks olla ka nt tänaste MTÜ-de baasil hakata ettevõtlikkust
kasvatama ning soodustada sel moel orgaanilist arengut mtü sektorist ettevõtlussektorisse.
Tsentrilaadne keskus võiks olla ka kohalikul toidul, mis aitaks kohaliku toidu pakendisse. Kohaliku
ressursina saab vaadata ka olemasolevaid ettevõtluspindasid. Ehkki nõukaaegsed hooned on paljudes
kohtades amortiseerunud, tuleks neid ikkagi vaadelda võimalusena arendamiseks. Paljudele
alustajatele ja väikestele ongi need olnud tänuväärt stardipunktiks, mis raha pole palju nõudnud, kuid
on andnud peavarju.

1.3

– 1 mainimine

Aastaringse turismiarendamise juures tuleks mõelda ka sellele, et kliima on kiiresti muutumas.
Mõelda tuleks samm ette ja olla teenustega valmis heitlikuks puhkuseilmaks.

1.4

– 3 mainimist

Kaugtöö arendamise kõige olulisem võtmesõna on ülikiire internet. Ja seda mitte ainult keskustes,
vaid ka maapiirkondades. Kiire interneti tõsine puudulikkus on asjaolu, miks Võrumaal kaugtöötamise
võimalust ei saa ka väga efektiivselt turundada. Inimesed saavad petta. Ei ole nii, et tule ja tööta
metsatalus üle interneti. Tsenter näeb võimalust, et nende II korrusele oleks võimalik välja arendada

kaugtöökeskus oma teenustega ning sellel võiksid olla „kiired“ üle maakonna. Põhimõtteliselt
planeeritakse 15 kaugtöökoha loomist ka riigimajja. Ettepanek oli mõelda kaugtöö arendamisel ka nn
soft-landing teenustele: huviharidus, võõrkeelsed teenused, elukaaslase võimalused jms.

1.5

– 1 mainimine

Loomemajandus. Suure töötajate arvuga tööstuste rajamine Võrumaale on vähetõenäoline. Toimus
vaidlus kas meil on rajatud viimaste aastate jooksul üle 20 töötajaga ettevõtteid. Seega, meile polegi
vaja ressursimahukaid keskkonda kurnavaid ettevõtteid, vaid pigem NUTIKAid ettevõtteid.

1.6

– lisatud (3 mainimist)

Lisama peaks taristu punkti. Horisontaalse punktina on ta justkui nõrgalt esindatud. Majandusarengu
a ja o on tingimuste olemasolu. Kui ei ole elektrivõimsusi, teed, kiiret internetti, siis pole ka suured
investeeringud ning arendav mõttelaad kuigi tõenäolised. Rääkimata sellest, et hea taristu
puudumine tähendab ka inimeste puudumist, kes oleksid tööd tegemas.

