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EESSÕNA 

 
Elekter on ressurss, milleta on elu tänapäeval raske ette kujutada – tundub enesestmõistetavana ja 
loomulikuna, et elekter on igapäevaselt ning pidevalt olemas. Samas on viimastel aastatel 
fookusesse tõusnud pidevalt kasvav elektri hind. Eesti elektriturgu ja majanduse konkurentsi-
võimet mõjutavad märkimisväärselt globaalsed ja regionaalsed energeetikas toimuvad 
protsessid - kütusehindade kasv, elektriturgude avamine, Euroopa Liidu heitmekaubandus, 
energiajulgeoleku teema järsk tõus ja taastuvenergeetika kiire areng ning osakaalu kasv, millest 
enamust me ei suuda oluliselt mõjutada. Kuid suur osa elektriga seotud kuludest on Eesti 
enda kontrolli all.  
 
Kasvavad elektrihinnad on suur probleem nii Euroopa Liidu kui ka Eesti majanduse 
konkurentsivõimele. Tööstused sõltuvad üha rohkem elektrist kui puhtast kütusest. 
Automatiseerimine areneb ja töökohad liiguvad riikidesse, kus on elektrit ja kus elektri tarbimise 
kogukulu (elekter + võrgutasud + maksud + aktsiisid) on odavam. 
 
Euroopa Komisjon on koostanud elektri kulukomponentide kohta analüüsi1. Euroopa 
Elektritööstuste Liit EURELECTRIC on teinud lisaraporti2, milles on selgemalt eristatud 
võrguettevõtete ja valitsuse otsuste mõjud. Peamised järeldused on nendest analüüsidest Euroopa 
jaoks järgmised:  

- elektri hinnakomponentide üldine tõus on tingitud peamiselt liikmesriikide 
fiskaalpoliitika meetmetest, millega on suurendatud elektriga seotud makse ja muid 
tasusid.  

- elektrienergia maksude ja muude tasude osakaal on ajavahemikul 2008-2012 peaaegu 
kahekordistunud, kusjuures käibemaks ja elektriaktsiis moodustasid suurima osa 
elektrihinna tõusust, kusjuures samal ajal on elektrienergia enda hind alanenud. 

- elektri koguhinna kasvul on otsene väljund konkurentsivõimesse, sest elektri hind 
kajastub toodete ja teenuste lõpphinnas ning selle kasv pärsib majanduse arengut, uute 
tööstusinvesteeringute tegemist ja töökohtade loomist. 

 
Käesolev raport analüüsib elektritarbimise kogukulu Eestis ning esitab ettepanekud selle 
vähendamiseks. Raportis võrreldakse elektritarbimise kulu selle komponentide kaupa. Erilise 
tähelepanu all on Eesti võrdlemine samas elektrituru piirkonnas asuvate riikidega. Eesti 
Elektritööstuse Liit (ETL) on lisaks koostanud juhtumianalüüsid, võrreldes erinevate 
võrgutasude põhimõtete mõju konkreetsetele Eesti olulistele elektritarbijatele. ETL raport annab 
selge ülevaate elektri hinnakomponentide tõusu põhjuste kohta koos hinnanguga nende mõjust 
tööstustarbija elektrihindadele. Raport annab kvantitatiivse aluse energiapoliitika meetmete 
kujundamiseks Eestis, mille eesmärkideks on suurendada Eesti tööstuste konkurentsivõimet. 
Lisaks on raporti eesmärgiks tuvastada otsustajad, kes saavad langetada Eesti konkurentsivõimet 
parandavaid otsuseid ning visandada vajalike otsuste põhijooned. 

                                                           
1 European Commission. Commission Staff Working Document. Energy prices and costs report.  
 Energy prices and costs in Europe. COM (2014) 21, Brussels, 17.03.2014. 
2 EURELECTRIC. Analysis of European Power Price Increase Drivers. A Eurelectric Study. Brussels, 
2014. 
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1. JÄRELDUSED  
 
Elektrienergia hind Eestis ja Soomes on 2014. aasta esimesel poolel olnud sarnane. 93% tundi-
dest on Eestis ja Soomes olnud ühesugune elektrienergia turuhind. Keskmine elektri turuhind on 
olnud Soomes 0,41 €/MWh odavam. Lätis ja Leedus on elektri hind olnud samal ajal 
11,02 €/MWh kõrgem kui Eestis. Elektri hind kujuneb turupõhiselt regionaalsel elektribörsil 
ning elektrienergia hind ei tekita Eesti ja Soome ettevõtete konkurentsivõimes olulisi erinevusi, 
kuid annab Eestile ja Soomele eelised Läti ja Leedu ees.  

Soomes ja Rootsis on võrreldes Eesti, Läti ja Leeduga riigi poolt elektrienergia tarbimisele 
kehtestatud oluliselt madalamad maksud ja monopoolsed võrgutasud. Suured elektritarbijad 
Soomes ja Rootsis maksavad madalamaid elektriaktsiise ning taastuvenergia toetuskulud ei ole 
seotud tarbitud elektrienergia kogusega. Soomes, Rootsis ja Poolas on võrgutasude struktuur 
seotud rohkem tegelike kuludega, mille tõttu on suurte elektritarbijate elektri tarbimise 
ühikukulud nendes riikides 11-24 €/MWh madalamad kui Eestis. Praeguse praktika jätkudes 
ei ole Eesti suure elektritarbimisega ettevõtete asukohana konkurentsivõimeline sihtriik.  

Eesti tööstuse konkurentsivõime tõstmiseks näeb Eesti Elektritööstuse Liit järgmisi võimalusi: 

• Võrguettevõtetel on võimalus võrgutasud paremini vastavusse viia teenuse 
osutamisega seotud tegelike kuludega, vähendades vähe elektrit kasutavate tarbijate 
ristsubsideerimist suuremate tarbijate arvelt. Võrgutasude kulupõhisemaks 
muutmine suurendab keskmisest rohkem elektrit tarbivate ettevõtete 
konkurentsivõimet Eestis. Suureneb ka võrkudesse tehtavate investeeringute 
efektiivsus, mis muudab võrguteenuse odavamaks. Muudatuste ulatuse ja kiiruse 
osas tuleb leida ühiskonnas üksmeel, mida toetab võrgutasusid kooskõlastav 
Konkurentsiamet.  

• Riigil on võimalik diferentseerida elektriaktsiis. Eestis saab ka konkurentriikide 
eeskujul kasutada suurema arvu energiaintensiivsete ettevõtete suhtes väiksemat 
elektriaktsiisi või aktsiisivabastust.  

• Riigil on võimalik taastuvenergia toetuspoliitika muuta avatud vähempakkumiste 
abil turupõhiseks ja tehnoloogianeutraalseks, vähendades seeläbi tulevikus 
taastuvenergia toetamiseks tehtavate kulutuste ulatust. Taastuvenergia tasu 
maksmine tarbitud elektri koguse alusel tuleks muuta regressiivseks, kehtestades 
energiaintensiivsetele ettevõtetele väiksema taastuvenergia tasu. Alternatiivina 
tuleks tõsiselt kaaluda Soome eeskujul elektritarbimisest sõltuva taastuvenergia tasu 
täielikku kaotamist.  
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2. ELEKTRIHINNA KOMPONENDID  

Elektrienergia hind sõltub elektri tootmiskulust elektrijaamades, ülekandekuludest põhi- ja 
jaotusvõrgus (võrgutasud) ning riigi poolt kehtestatud maksudest, s.h taastuvenergia tasust, 
elektriaktsiisist ja käibemaksust. Euroopa Liidus erinevad elektrihinna komponendid 
liikmesriigiti. Tarbijate ostetav elektrienergia hind põhineb vabaturu hindadel. Eesti ja Soome 
elektribörsil on alates 2014. aasta algusest 93% tundidest olnud sama hind, keskmine elektri hind 
on Eestis võrreldes Soomega olnud 0,41 €/MWh kohta suurem.  
 
Elektrivõrgu kasutamise teenuse maksumus sõltub võrguteenuse tingimustest. Võrguteenuse 
hind sisaldab elektrivõrkude töökindlust tagavate investeeringute ning hooldus- ja remonttööde 
kulusid. Võrguteenus tagab elektri ülekandmise elektrijaamast tarbimiskohani. Eestis kinnitab 
võrgutasud põhi- ja jaotusvõrkudele riigi esindajana Konkurentsiamet, kellest sõltub viimase 
instantsina võrgutariifide struktuur ja suurus. Mujal Euroopa Liidus on võrguteenus samuti 
reguleeritud majandustegevus, mille hinnastamist kontrollitakse samuti sõltumatute regulaatorite 
poolt. 
 
Kõik tarbijad maksavad riigi kehtestatud makse ning kannavad ühel või teisel moel riigi 
energiapoliitika otsuste finantseerimisest tulenevaid kulusid. Elektri tarbimisega seotud riikide 
maksude ja tasude osas valitsevad aga riikide vahel olulised erinevused. Üldjuhul lisandub 
elektrihinnale Euroopa Liidus ka käibemaks. Eestis on käibemaksu määr elektrile ja võrgu-
teenusele 20% lõpphinnast. 
 
Taastuvenergia tasu on elektrituruseaduses määratud suurusega lisakulu, mida tarbija maksab, 
et toetada taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmist. 
Eestis arvutab taastuvenergia tasu suuruse ja avalikustab järgmise aasta kohta põhivõrgu 
ettevõtja Elering. Samas näiteks Soomes ja Hollandis ei lisandu elektri tarbijale taastuvenergia 
tasu, sest taastuvenergia tootmist finantseeritakse riigieelarve kaudu. 
 
Elektriaktsiis on riigi poolt kindla suurusega määratud tasu, mida riik kasutab keskkonnahoiuks. 
Eestis lisandub aktsiis elektriarvetele vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi-
seadusele ning laekub riigieelarvesse. Elektrienergia aktsiis on Eestis kõikidele tarbijatele ühe-
taoline: 4,47 €/MWh kohta ning väga piiratud osas on kasutusel aktsiisivabastus. Paljud Euroopa 
Liidu liikmesriigid kasutavad tööstustele elektriaktsiisi miinimumtaset (0,5 €/MWh kohta) või on 
vabastanud nad aktsiisi maksmisest, eesmärgiga parandada riigi konkurentsivõimet.  

Kui võrrelda keskmisest suurema tarbimismahuga tööstustarbija elektri hinnakomponente 
Euroopa Liidu riikides, siis saame ühe rahvusvahelise ettevõtte tehaste kohta alljärgneva 
võrdluse. 

 
Joonis 1. Elektri ühikukulu €/MWh kohta 2013 (Heinzel Grupp 2014). 
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Siit nähtub selgelt, et elektrit kui kõige paindlikumat puhast energiakandjat kasutavatele 
ettevõtetele ei ole Eestis tootmise alustamiseks ühemõtteliselt soodsat ärikeskkonda. Kuna 
elektritarbimise kohavaliku konkurentsivõimet mõjutavad väga erinevad otsused, siis tuleb 
konkurentsivõime parandamise võimalusi analüüsida kõigi otsustuskohtade kaupa. Nii on 
võimalik sõnastada otsused, millest sõltub uute töökohtade loomine Eestisse ning majanduse 
areng ja kasv. 

3. ELEKTRIHINNA KOMPONENTIDE ARENG EUROOPA LIIDUS 
 

EURELECTRIC-u uuringust selgub, et kui 2008. aastal moodustasid maksud ja tasud keskmiselt 
12,8 €/MWh kohta, siis 2012. aastal moodustasid nad juba 26,7 €/MWh kohta. Keskmine 
võrgutasu tööstustarbijatele on suurenenud 3 €/MWh võrra ehk 17% võrra. Elektrienergia 
müügihind vähenes nimetatud perioodil samas keskmiselt 7 €/MWh, mis teeb protsentides -10%. 
Samas on maksude ja tasude osakaal tõusnud lõpptarbija elektrihinnas 13%-lt 24%-ni, mille 
tulemusel on maksud ja lõivud suurenenud tarbijale 109%. 
 

 
Joonis 2. Elektri, võrgutasude, maksude ja lõivude kasv aastatel 2008-2012 (EURELECTRIC 
2014). 
 
Euroopa Komisjoni läbiviidud uuring tõestas samuti, et maksude ja lõivude osakaal on võrreldes 
elektrienergia omahinnaga turul märkimisväärselt tõusnud. Mõnede tarbijate segmentides on 
hinnad muutunud rohkem kui teistes, millest järeldub, et energiapoliitika mõju elektrihindadele 
on sõltunud kohalikest otsustest ja ei ole täielikult seotud Euroopa Liidu poliitikatega.  
 
Alates 2008. aastast on kõige kiiremini kasvanud maksude ja lõivude osa tööstustarbijate elektri 
hinnas, kuid tulenevalt varasemast madalast kulutasemest maksavad Euroopa Liidus keskmiselt 
tööstusettevõtted oma elektritarbimiselt oluliselt väiksemaid makse kui eraisikud. Alates 2008. 
aastast on elektri võrgutasud tõusnud tööstustarbijate jaoks 30%, maksud ja lõivud 127%, mis 
kokku moodustasid tööstustarbija elektri lõpphinnas 56% osakaalu. 
 
Võrreldes Läti ja Leeduga on elektri suurtarbimine Eestis soodsam. Kui aga võrrelda Eestit teiste 
regionaalsel elektriturul osalevate riikidega nagu Soome ja Rootsi, siis näeme järgnevalt 
jooniselt, et Eestis elektri hinnale lisanduvad ligi kaks korda suuremad maksud ja lõivud 
asetavad Eestis elektri suurtarbimise oluliselt halvemasse positsiooni. Poolas on elektri hinnale 
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lisanduvad maksud ja lõivud suuremad kui Eestis, kuid võrguteenus on tööstustarbijatele 
soodsama hinnaga. 
 

 
Joonis 3. Maksude ja muude tasude osakaal tööstustarbijate elektri hinnas €/MWh kohta ilma 
eranditeta. (EURELECTRIC 2014). 
 
Eesti tööstusettevõtete lähimateks konkurentideks on Soome, Rootsi ja Poola, kus on elektri 
tarbimine tööstustele soodsam kui Eestis. Poolas oli elektri tarbimine soodsam 11 €/MWh, 
Soomes 24 €/MWh ning Rootsis 23 €/MWh. Lätis ja Leedus on elektri tarbimise kogukulu ilma 
erandeid arvestamata oluliselt kõrgem. 
 

 
 
Joonis 4. Elektri tarbimise kogukulu (€/MWh) 20-70 GWh aastas tarbivatele tööstustele Eestiga 
konkureerivates Euroopa Liidu liikmesriikides aastatel 2008 ja 2013 (EUROSTAT). 
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3.1. MAKSUD JA LÕIVUD 
 

Energiatoodete maksustamist Euroopa Liidus reguleerib energiamaksustamise direktiiv, mis 
laiendas Euroopa Liidus kehtivat aktsiisi alammäärade süsteemi mineraalõlidelt ka teistele 
energiatoodetele, nagu näiteks kivi- ja pruunsöele, maagaasile ning elektrienergiale. Direktiivi 
järgi on elektriaktsiisi miinimumnõuded 1 € mitteärilisel ja 0,5 € ärilisel otstarbel kasutatud 
MWh kohta. Samas lubab direktiiv kasutada aktsiisivabastust energiaintensiivse ettevõtte elektri-
ostul, kui elektri osakaal on vähemalt 3% toodangu väärtusest ja maksmisele kuuluv liikmesriigi 
energiamaks on vähemalt 0,5% lisandväärtusest.  
 

 
Joonis 5. Elektriaktsiisi määrad eraisikutele EU28 riikides 2012. a., €/MWh kohta 
(EURELECTRIC 2014).  
 
Joonis 5 näitab selgesti asjaolu, et liikmesriigi poolt kehtestatud elektriaktsiisid on osa erinevate 
energiapoliitikate meetmetest ning seetõttu ka riigiti erinevad. Näiteks Taanis on tööstusette-
võtetele aktsiis 0,5 €/MWh kohta, kuid eraisikust tarbijale 108,3 €/MWh.  
 
Paljudes Euroopa Liidu riikides varieerub elektri aktsiisiga maksustamine sõltuvalt majandus-
sektorist ja tarbimise mahust. Samuti tehakse Austrias, Norras, Rootsis, Saksamaal, Soomes 
ja Taanis vahet elektriaktsiisiga maksustamisel tööstus- ja teenindusettevõtetel. Euroopa 
Liidu seitsmes liikmesriigis rakendatakse tööstusettevõtetele elektriaktsiisi miinimumnõudeid 
ehk võimalikku madalaimat elektriaktsiisi määra. 

Erandina on energiamahukas tööstus vabastatud elektriaktsiisist Hollandis, Belgias, 
Itaalias, Austrias, Leedus, Norras, Rootsis, Taanis ja Soomes. 
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Alljärgnev joonis 6 annab ülevaate elektriaktsiiside rakendamise kohta tööstusettevõtetele. 

 

 
Joonis 6. Elektriaktsiisi määrad tööstusettevõtetele senti/KWh kohta (Energy Taxations in 
Europe, Japan and the United States, Finnish Energy Industries, 2010). 
 
Elektrienergia aktsiis Eestis on 4,47 € MWh kohta ning aktsiisivabastust saab ainult juhul, kui 
elektrihind moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%. Aktsiisist on vabastatud ka 
elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse 
säilitamiseks, keemilise reduktsiooni jaoks, elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides ja 
mineraloogilistes protsessides. Lisaks on elektrienergia tootjal õigus kasutada elektrienergia 
tootmiseks aktsiisivabalt ka vedelkütuseid (nt generaatorite käivitamiseks).  
 
Võrreldes Euroopa Liidu energiamaksustamise direktiivi miinimumnõuetega on elektriaktsiis 
Eestis mitmekordselt ületanud direktiivis toodud määrad ning kehtestatud siseriiklikud nõuded 
on miinimumnõuetest karmimad ning ei näe ette energiaaktsiisi lihtsustatud vabastuse meetmeid 
energiaintensiivsetele ettevõtetele.  

JÄRELDUS – Energiaintensiivsetele ettevõtetele on võimalik kehtestada väiksem elektriaktsiis. 
Aktsiisidel on kuluteadlike tööstusettevõtete jaoks majandustegevust takistav roll. Suure elektri-
tarbimisega ettevõtted on ka ilma elektriaktsiisi kehtestamiseta motiveeritud elektritarbimist 
vähendama. Elektriaktsiisi diferentseerimine, kehtestades suurematele tarbijatele väiksema 
aktsiisimäära, aitab tõsta tööstusettevõtete konkurentsivõimet. Seda võimaldab Euroopa Liidu 
energiamaksustamise direktiiv.  

Käibemaksu osa elektri hinnakomponendina on Euroopa Liidus suhteliselt võrdne ning seega 
osakaal elektrihinnas on Euroopa Liidu liikmesriikides sarnane. Käibemaksu muutmine ei ole 
Eesti Elektritööstuse Liidu hinnangul otstarbekas. 
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3.2. VÕRGUTASUD 

Elektri edastamise ja jaotamise kulude osakaal, samuti absoluutne tase on liikmesriikides väga 
erinevad. Seda kinnitab ka alljärgnev joonis. 
 

 
Joonis 7. Elektri edastamise ja jaotamise kulude osakaal 2012.a. (Euroopa Komisjon 2014). 
 
Eelpool toodud joonisel 7 on näha, et Eestis on põhivõrgu Elering võrgutasude osakaal kogu 
võrguteenuses suurim Euroopas. Seega on Eestis oluline nii põhivõrgu kui jaotusvõrgu hinna-
kujundus ning kulud. 
 
EURELECTRIC-u uuringust on selgunud, et alates 2008. aastast on elektri võrgutasud 
tööstustarbijale Euroopas tõusnud keskmiselt ligikaudu 30% võrra. Võrgutasud erinevad 
liikmesriigiti. Erinevused on osaliselt tingitud võrgutariifide reguleerimise alustest liikmes-
riikides ning võrgukulude jaotamisel kasutatavate lahknevate põhimõtete tõttu, aga ka 
elektrivõrkude erinevast füüsilisest seisundist ja üldisest energiatõhususest ning erinevatest 
majandusarvestuse metoodikatest. Allpool oleval joonisel 8 on toodud nii Euroopa Komisjoni 
kui ka EURELECTRIC-u uuringute andmed. 
 

 
Joonis 8. Võrgutasud tööstustarbijale 2012.a. €/MWh kohta (EURELECTRIC 2014). 
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Joonisel 8 toodud andmed näitavad, et tööstustarbijate makstavad võrgutasud Eestis ei ole 
konkurentsivõimelised regionaalsel elektriturul, sest need ületavad Soome, Rootsi ja Poola 
võrgutasusid. Erinevuse peamine põhjus on Soomes ja Rootsis kasutatavas võrgutasude 
suuremas diferentseerimises ning pikka aega järgitud kulupõhisuse põhimõttes. Soomes ja 
Rootsis ei toimu võrguteenuse kaudu olulist tarbijagruppide vahelist ristsubsideerimist. 
 
Võrgutasud põhinevad võrguettevõtja ülesannete täitmiseks vajalikel põhjendatud kuludel ja 
teenuse mahtudel. Kuna kulud ja mahud on erinevad, on erinevad ka võrguettevõtjate tasud nii 
Eestis kui ka mujal riikides. EURELECTRIC-u  andmetel läbib Eesti suurima jaotusvõrgu 
ettevõtte Elektrilevi võrku ühe liinikilomeetri koh ta ligi neli korda vähem elektrienergiat 
kui Hispaanias või Inglismaal ning ligi 1,5 korda vähem kui naaberriigis Soomes. See 
tõstab ka kWh-põhise tasustamise tõttu võrguteenuse ühiku hinda suurtarbijatele Eestis.  
 
Võrgutasudele lisanduvad riiklikud maksud ja tasud. Keskpingel, kus võrgutasu on suhteliselt 
madalam, moodustavad riiklikud tasud 16 kuni 19% (ei sisalda käibemaksu, ilma aktsiisi-
vabastuseta), madalpingel üle 63A grupis on riiklikud tasud 12 kuni 14% ja madalpingel kuni 
63A on riiklike tasude osakaal ligikaudu 11% kogu ettevõtte tarbitavast elektri kulust. 

Et täpsemalt võrrelda võrgutasude rolli tööstusettevõtete konkurentsivõimele, viis Elektritööstuse 
Liit läbi detailanalüüsi konkreetsete võrguettevõtjate kaupa. Eestist kasutati suurima jaotusvõrgu 
Elektrilevi erinevate tööstustarbijate võrguteenuste tegelikke kulusid, neid võrreldi hüpoteetilise 
olukorraga, kui need tarbijad oleksid täpselt samal moel tarbinud elektrit kahes võrreldavas 
elektrivõrgus Soomes. Detailanalüüs kinnitab, et Soomes on võrgutasu tööstustele 20 kuni 
30% soodsam kui Eestis.  
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Joonis 9. Tööstustarbijate võrgutasude võrdlus Eestis ja Soomes (ETL 2014). 

Suuremate tarbijate puhul võivad elektri võrgutasud olla Soomes odavamad, sest suurema 
püsitasu näol panustavad võrguühenduse valmisoleku hoidmisse kõik tarbijagrupid ja tarbijad 
võrdselt nende poolt põhjustatud tegelike kuludega. Suurema püsitasuga võrgutasu mudel 
võimaldab hoida võrgutasu kWh-põhise komponendi soodsama. Eestis on täna ülekaalus 
kWh-põhine võrgutasu, mis tähendab seda, et ilma tarbimiseta või väikse tarbimisega 
liitumiskohtade kasutajad ei panusta võrgu kulude kandmisesse, kuid võrgu valmisoleku kulusid 
tuleb võrguettevõttel ikkagi nende jaoks kanda. Selliseid tarbimiskohti on näiteks Eesti 
jaotusvõrkudes vähemalt 45 000. 

Seni Eestis kasutusel olev valdavalt muutuvkomponenti sisaldav võrgutasude struktuur ei 
motiveeri tarbijaid võimsuste vastavusse viimist tegelike vajadustega ega kaaluma kasutamata 
võrguühendusest loobumist. Seetõttu on osa võrguressursist kasutuseta, kuid selle säilitamiseks 
on võrguettevõtjad kohustatud teostama sisuliselt ebamõistlikke investeeringuid.  

 

Joonis 10. Püsi- ja muutuvkomponentide osakaal Elektrilevi võrgutasudes (ETL 2014). 
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Eestis kehtestatud võrgutasude püsi- ja muutuvtasud ei ole vastavuses võrguettevõtja kulude 
struktuuriga, mis muudab võrgutasude struktuuri läbipaistmatuks ja eemaldub kulupõhisuse 
põhimõttest. Tegelikud püsikulud on ca 100 miljonit eurot suuremad kui võrguettevõtjate 
püsitulud. Muutuvkomponendi suur osakaal suurendab mõnevõrra ka võrguettevõtja riske, mis 
omakorda raskendab varustuskindluse tagamist ja võrguteenuse kvaliteedi tõstmist.  

Võrgutasude struktuur peab soodustama elektrisüsteemi mõistlikku kasutamist lühiajalises vaates 
ja toetama efektiivset võrgu arengut pikaajalises perspektiivis. Seetõttu on parim, kui püsitasu ja 
muutuvtasu osakaalud võrguettevõtja tuludes on sarnased nende osakaaluga kuludes. 

 
Joonis 11. Tulu ja kulu osakaal tarbijagruppide lõikes Elektrilevi võrgutasudes (ETL 2014). 
 
Suurim ristsubsideerimine Eesti tarbijagruppide vahel paistab hästi välja madalpinges, kus üle 
63A peakaitsmega võrguteenuse kasutajad maksavad kinni märkimisväärse osa väiksemate 
tarbijate kulust. Olemasoleva võrgutasude struktuuri taustal toimub tarbimiseta ja vähest elektrit 
tarbivate klientide ristsubsideerimine rohkem elektrit kasutavate tarbijate arvelt. Kehtiva võrgu-
tasu struktuuri alusel kaetakse püsitasuga umbes kolmandik püsikuludest, mis tähendab, et teatud 
tarbijagruppide lõikes ületavad kulud tulusid ja teatud tarbijagrupi lõikes aga vastupidi, tulud 
ületavad kulusid. See tähendab, et osade tarbijagruppide tegelikud kulud maksavad kinni teise 
tarbijagrupi tarbijad.  
 
 
JÄRELDUS – Otstarbekas on diferentseerida võrgutasud nii, et võrgutasud oleksid paremini 
vastavuses tegelike kuludega. Kulupõhisemad suurema püsitasu komponendiga võrgutasud 
alandavad efektiivsete suurtarbijate kulu võrguteenusele. Muudatus eeldab olulist ühiskondlikku 
toetust, sest varem soodustingimusi kasutanud tarbijad ei soovi kindlasti tasuda tegelike kulude 
eest. 
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3.3 TAASTUVENERGIA TASUD 
 

Taastuvenergia toetamise poliitika kulud koosnevad mitmesugustest elementidest. Levinumaks 
meetmeks on taastuvatest energiaallikatest elektri tootmisele ning soojuse ja elektri 
koostootmisele makstav toetus, mida finantseeritakse elektri tarbimise alusel kogutava tasu 
kaudu. Elektri tarbimise alusel makstav taastuvenergia tasu puudub Soomes, Luksemburgis ja 
Belgias (Hollandis puudus kuni 2013.a.). Taanis, Austrias, Saksamaal ja Hollandis kasutatakse 
regressiivset taastuvenergia tasu ehk suuremad elektrienergia tarbijad maksavad 
väiksemat taastuvenergia ühikutasu.  
 
Näiteks Hollandis tasuvad 50% taastuvenergia toetamise kulust eraisikud ja 50% äritarbijad. 
Saksamaal jaguneb tarbimise alusel makstav taastuvenergia tasu 5 tarbijate grupi vahel, 
vähenedes tarbimismahu kasvades. Austria kasutab kaheosaliselt regressiivset tasu, kus kõrgemal 
pingetasemel tarbitud elektril on väiksem energiapõhine tasumäär ning lisaks tuleb maksta 
aastasest tarbimisvõimsusest sõltuvat toetust. Detailne ülevaade Euroopa Liidus kasutatavatest 
taastuvenergia toetustest, nende efektiivsusest ning regressiivsetest tasumääradest on avaldatud: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/2014_design_features_of_support_schemes.pdf . 
 
EURELECTRIC-u uuringu alusel kasvasid ajavahemikul 2009-2012 taastuvenergia toetamise 
kulu Euroopa Liidus keskmiselt 157%. Aastal 2012 lisandus keskmise tööstusettevõtte kuludele 
Euroopas taastuvenergia tasu kaudu 21 €/MWh kohta. 

 

 
Joonis 12. Taastuvenergia toetustest tekkinud lisakulu tööstustarbijale (ilma eranditeta) €/MWh 
kohta 2012.a. (EURELECTRIC 2014). 
 
Hoolimata sellest, et Eestis on taastuvenergia tasu madalam kui Euroopa Liidus keskmiselt, on 
see siiski kõrgem kui Eestiga konkureerivates riikides nagu Soome, Rootsi ja Norra ning seetõttu 
annab Eesti kõrgem taastuvenergia tasu Põhjamaade tööstustele olulise konkurentsieelise.  
 
JÄRELDUS – Taastuvenergia toetuspoliitikat on võimalik diferentseerida. Selleks saab 
kehtestada energiaintensiivsetele ettevõtetele regressiivse taastuvenergia tasu, lähtudes 
tarbitud elektrienergia kogustest. Alternatiivina saab kaaluda taastuvenergia tasu 
kaotamist. Samuti tuleks uutele tootjatele taastuvenergia toetust maksta vaid vähem-
pakkumise tulemuste alusel. 
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KOKKUVÕTE 
 
Rahvusvaheline konkurents sunnib ettevõtteid otsustama, kuhu paigutada oma energiat tarbiv 
tööstuslik tootmine. Kas investeerida Euroopasse – siis millisesse liikmesriiki või hoopis 
väljapoole Euroopa Liitu? Vastus sõltub sellest, kus on tootmise kogukulu (s.h. elektri tarbimise 
kogukulu) kõige odavam.  
 
Elektri hinnakomponentide üldine kasv jätkub prognooside kohaselt tööstussektoris olenemata 
tootmismahtude vähenemisest või olemasolevast stabiilsest tarbimisest. Hinnatõus on tingitud 
peamiselt maksukoormuse kasvust, sest suurenevad nii maksud kui ka võrgutasud. Samuti on 
elektrienergia hinnakomponentide areng Euroopa Liidus ebaühtlane. Liikmesriikides, kus on 
kõrge tuule- ja päikeseenergia tootmise maht, on surve elektrituru hulgihindade langusele kuid 
taastuvenergia toetamise vajadus kasvatab kulusid märkimisväärselt. 
 
Euroopa Liidus jätkub elektrituru reeglite ühtlustamine. Euroopa Komisjon kehtestas 2014. 
aastal uued suunised riigiabi andmisel energeetikasektorisse, mis ühtlustavad oluliselt elektri 
tootjatele riigiabi andmise protseduure – kuid ei kehtesta täpseid reegleid tekitatud kulude 
kompenseerimiseks. Elektrivõrgu tasud on kasvanud enamikus Euroopa riikides ja jätkavad 
kasvu nutikate elektrivõrkude arendamise esialgsete kulude ning suurenenud ülekandevõimsuste 
vajaduse tõttu.  
 
Euroopa tööstuse jõupingutused kompenseerida kõrgemad elektrikulud läbi pideva energia-
tõhususe parandamise põrkuvad vastu füüsilist piiri, samas suurendavad ka konkurendid oma 
energiatõhusust ning seetõttu on Euroopa tööstusel sageli majanduslikult mõistlikum 
investeerida väljaspool Euroopa Liitu asuvatele arenevatele turgudele. Seda survet on võimalik 
vähendada, kui eemaldada tööstustarbijate elektritarbimisega seotud kuludest sisuliselt 
põhjendamata komponendid.  
 
Eduka energiapoliitikaga Euroopa riigid on kohaldanud poliitikameetmeid kulutõhusalt, vältides 
ülemääraste kulude suunamist suurema elektritarbimisega tarbijatele.  
 
Eesti majanduse pikaajalise konkurentsivõime jaoks on äärmiselt oluline, et võrgutasude, 
maksude ning toetuste rahastamisega seotud kulud ei langeks liiga suures ulatuses 
suurtarbijate kanda, kellel on võimalik valida riik i, kus elektrit tarbida. Eesti lähiriikidest 
on elektri tarbimine tööstusettevõtetele oluliselt odavam Soomes, Rootsis ja Poolas. 
 
Eesti võiks olla tööstuste jaoks pikaajaliselt konkurentsivõimeline asukohariik. Täna kehtiv 
regulatsioon seda ei võimalda. Tööstusele on elektri hind Eestis võrreldes 
konkurentriikidega suurusjärgus 11 kuni 24 eurot MWh kohta kallim  ja see on otsene 
probleem Eesti konkurentsivõimele.  
 
Euroopa parima praktika alusel tuleks võrguteenuste hinnakujunduses vähendada suurtarbijate 
poolt väiketarbijate eest makstavat võrgukulude osa. Samuti on võimalik vähendada 
taastuvenergia toetustest tekkivat kulu. Taastuvenergia tasu ning elektriaktsiisi määrad tuleks 
kehtestada regressiivsuse põhimõtte alusel, vähendades suurtarbijatele tekkivat kulu. Seda on 
tehtud elektrimahukat puhast ja nutikat tööstust edukalt arendanud Euroopa riikides, et 
soodustada investeeringuid ja luua uusi töökohti. Konkurentsivõimelist majandust ei saa ka 
Eestis arendada ilma jätkusuutliku ja majanduslikult põhjendatud energeetikata. 


