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Sisukord 

• Põlevkivi olulisus Eesti majanduses. 

• Tootmine, sisemaine tarbimine, kaevandamine, 

investeeringud ja tööhõive.  

• Õlitööstus. 

• Tähtsus hõivatute, lisandväärtuse ja T&A lõikes. 

• Laienemisplaanide võimalik mõju.   

• Majanduspoliitikast kontseptuaalsel tasandil. 

• Erinevad arusaamad ressursside valitsemisest.  

• Ettevõtluse kasvustrateegia. 
 



 

Andmed põlevkivi tootmise, ekspordi, impordi ja sisemaise 

tarbimise kohta (tuh t) aastatel 2004-2011 

 

 Näitaja 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Primaar-

energia 

tootmine 

13993 14591 14095 16544 16117 14939 17933 18734 

Import 1195 180 0 0 31 23 0 0 

Eksport 9 4 9 6 0 0 0 0 

Sisemaine 

tarbimine 

15501 14804 14028 16810 15704 13768 17888 18739 

Allikas: (Statistikaamet) 



Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise 

ettevõtted Eestis (2011.a.) 

Müügitulu 

(mln 

eurodes) 

Aruandeaasta 

kasum (mln 

eurodes) 

Keskmine 

töötajate 

arv 

Kaevandatud 

põlevkivi 

kogus (tuh t) 

Kaevandatud 

põlevkivi  

osakaal (%) 

Eesti Energia  

AS 

831,9 149,2 7585 14 435,1 91 

Viru Keemia 

Grupp AS 

183,5 29,4 1610 646,6 4 

Kiviõli 

Keemia-

tööstuse OÜ  

34,7 12,3 644 636,7 4 

Kunda Nordic 

Tsement AS 

52,5 5,4 218 146,2 1 

KOKKU 1 102,6 196,3 10 057 15 864,6 100% 

Allikas: äriregister; ettevõtete majandusaasta aruanded; põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008–2015 2011. aasta täitmise aruanne, 

Keskkonnaministeerium 2012 

 



Investeeringud (mln eurot) 

Allikas: (Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS) 



Andmed ettevõtjatele kaevandamislubadega antud 

kaevandatavate varude jääkide kohta 

 
Kaevandatava 

varu jääk, tuh.t , 

seisuga 

31.12.2012 

Kaevandada  

lubatud  

maksimaalne  

aastamäär 

Osatähtsus, % Varu jätkuvuse  

ajaperiood, a * 

Eesti Energia  

AS 

559 227 15 010 84,6 37  

Viru Keemia 

Grupp AS 

76 878  2772 

 

11,6  

 

28 

Kiviõli 

Keemiatööstuse 

OÜ  

21 807 1980 

 

3,3 

 

11 

 

Kunda Nordic 

Tsement AS 

2 830 238 

 

0,4 

 

12 

 

KOKKU 660 741 20 000 100,0 33  

* Kaevandatava varu jääk jagatuna kaevandada lubatud maksimaalse aastamääraga 

 

Allikas: (Statistikaamet)  



Eesti Energia 

Kaevandused AS 

VKG 

Kaevandused OÜ 

151,831 

213,312 
203,434 

0 0 

23,211 
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Põlevkivi kasutamine 

Põlevkivi 

Energiatootmine Õlitootmine 

Allikas: (Eesti Energia AS) 



Õlitööstuse osa Eesti majanduses (2011) 

 

 

  Otsene mõju Otsene + 

kaudne mõju 

Hõivatute arv 1 465 4 770 

   Osatähtsus kõigist hõivatutest 0,2% 0,8% 

Lisandväärtus, MEUR 79  155 

   Osatähtsus kogu lisandväärtuses 0,5% 1% 

Allikas: (AS PricewaterhouseCoopers Advisors) 



Õlitööstuse osa Eesti majanduses 

investeerimisplaanide täitumisel (2012. a seisuga)  

 

 

  Otsene mõju  

(õli tootmine+ 

rafineerimine) 

Otsene + 

kaudne mõju 

Hõivatute arv 4 100 12 700 

   Osatähtsus kõigist hõivatutest 0,7% 2,1% 

Lisandväärtus, MEUR 400  610 

   Osatähtsus kogu lisandväärtuses 2,9% 4,4% 

Allikas: MKM 



Õlitööstus 2011. a. andmete baasil 

• Eesti põlevkiviõli tööstus kajastub statistikas koksi ja puhastatud 

naftatoodete tootmise all.  

• Sektoris töötas 2011. aastal umbes 1450 töötajat.  

• Müügitulu oli üle 250 mln euro (0,6%). lisandväärtus ulatus ligi 80 mln 

euroni (0,5% kogu Eesti lisandväärtusest).  

• Põhiosa sektorist moodustavad kolm ettevõtet: VKG OIL AS, 

Eesti Energia Õlitööstus AS ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.  

• Otsesed ja kaudsed mõjud kokku:  

• Sektor andis tööd ligi 4700 inimesele (0,83% kõigist hõivatutest). 

• Lõi  155 mln eurot lisandväärtust. 

• Annab riigile umbes 40 mln eurot maksutulu (keskkonnatasud, 

tööjõumaksud). 

• 2011. aastal moodustasid õlitööstuse T&A investeeringud kolmandiku kogu 

Eesti 384,5 miljoni euro suurusest T&A kulutustest.  

 

 



Kulutused teadus- ja arendus- 

tegevusele, % SKPst 

Allikas: Eesti Statistikaamet 



Õlitööstuse mõju laienemisplaanide 

realiseerimise tulemusel 

• Otseselt ja kaudselt töö ligi 13 000 inimesele (2% kõigist 

hõivatutest).  

• Lisandväärtus – kuni 600 mln euroni (üle 4% kogu 

lisandväärtusest).  

• Maksutuludena võiks riik saada üle 120 mln euro. 

• Pikemas perspektiivis võimaldaks õlitööstus võrreldes elektri 

tootmisega teenida majandusele 170 miljoni euro võrra enam 

tulu. 

 



Õlitööstuse laienemise mõju põlevkivielektri tootmisele  

• 2011. a. tarbiti elektri ja soojuse tootmiseks ligi 14,4 mln tonni 

põlevkivi, õli tootmiseks 4 mln tonni.  

• Kui eeldada, et põlevkivi kogutarbimine jääb samale tasemele, 

siis õli tootmise suurenemisel väheneks elektri ja soojuse 

tootmiseks tarbitava põlevkivi kogus umbes kaks korda.  

• Loodav lisandväärtus koos kaudsete mõjudega väheneb 

umbes 140 mln euro võrra ning töökohtade arv ca 

1700 võrra. 

• Elektritootmise langus ei ole siiski seotud vaid õlitööstuse 

arenguga, sest turu avanemine ning CO2 kulu lisandumine 

mõjutavad samuti sektori konkurentsivõimet. 



Ressursside valitsemine:  

Erinevad lähenemised majandusteadustes 

• Ressursside  väärtustamisest lähtuvad majandusteadlased 

leiavad, et üksikul ressursil nagu seda on näiteks põlevkivi on 

erinevad väärtused tootmisprotsessi erinevates faasides 

(Freeman 2003).  

• Selline lähenemine rõhutab tulu-kulu analüüsi, loodavat 

lisandväärtust ja saastamisele konkreetse hinna 

määramist.  

• Rahvatulu arvestuse ja ökoloogilisest  ökonoomikast lähtuvad 

teadlased lähtuvad ennekõike sellest, kuidas üks ressurss 

panustab tervesse ökosüsteemi (Turner & Daily 2008).  

• Omandiõiguste ja institutsioonide kui mängureeglite tähtsust 

rõhutavad majandusteadlased omakorda rõhutavad ressurssi 

kasutusõigusi ning nende õiguste kasutamisega kaasnevat 

alternatiivkulu (Coase 1960).  

 



Majandusteadused ja poliitika kujundamine 
 

• Ei ole ühte objektiivset koolkonda, mille ideedest peaks 

majanduspoliitika ressursside valitsemisel lähtuma.  

• Majanduspoliitika kujundamisel on oluline on leida tasakaal 

erinevate subjektiivsete lähenemiste osas. 

• Samuti võimalikult läbipaistvalt näidata, millised plussid ja 

miinused erinevate lähenemistega kaasnevad.   

• Näiteks regulatsioonis ainult rahvatulu ja ökoloogilise 

ökonoomika tõekspidamistest lähtumine on liiga ühekülgne.  

• Ilmselgelt kaasnevad igasuguse ressurssi kasutamisega 

negatiivsed välismõjud. 

• Ent regulatsiooni eelduseks ei saa olla negatiivsete 

välismõjude täielik kaotamine.  

• Samuti ei ole võimalik negatiivseid välismõjusid üheselt 

mõõta. 



Nutikas regulatsioon 

• Kuidas suurendada ressurssi kasutamisel efektiivsust, 

kasvatada  lisandväärtust ning samal ajal hoida kontrolli all 

negatiivsed välismõjud?  

• Nutika regulatsioon peab arvestama valdkonna 

mitmekesisusega, mitte üle lihtsustama ning lähtuma 

reaalsest olukorrast, mitte abstraktsetest ideaalidest. 

• Lisaks Pigou-le (1932)  tuleb arvestada  ka Coase-i 

(1960) ja Ostromi (1990) panust.  

• Samuti pidada meeles poliitökonoomia dilemmasid.    

• Regulatiivse korraldusega kaasnevad paratamatult 

renditaotluse püüded (Krueger 1974).  

• Seega ei saa lähtuda ainult puhtast majanduslikust 

arvestusest.  

• Tagada, et majanduspoliitiline korraldus ressurssi 

valitsemiselt aitab vähendada renditaotlemist.    

 



Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020 (I) 

 
• Strateegia rõhutab ressursside efektiivset kasutamist. 

• Tootmisefektiivsuse arendamist. 

• Arendustegevuse tulemuslikkuse tõstmist. 

• Ettevõtete arendusvõimekuse arendamist ja vajadust 

motiveerida ettevõtteid arendusprojekte alustama. 

• Suurteks eesmärkideks on suurendada tootlikkust, tööhõive 

määra ja eksporti. 

• Kõikidele nendele eesmärkidele saab innovatsioon põlevkivi 

kasutamisel kaasa aidata.   

 



Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020 (II)  

 
• Eelpooltoodud eesmärkide saavutamise puhul rõhutab 

strateegia muuhulgas järgmisi väljakutseid:    

• Lihtne ja ettevõtjaid vähekoormav ettevõtluskeskkond peab 

looma unikaalse konkurentsieelise Eestis tegutsevatele 

ettevõtjatele.  

• Eesti vajab rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks ajaga 

kaasaskäivat ja ettevõtjasõbralikku maksusüsteemi, mis 

soodustab hõive ja lisandväärtuse kasvatamist. 

• Ilmselgelt mõjutab innovatsiooni põlevkivi puhul see, milliseid 

konkreetseid lahendusi nendele väljakutsetele leitakse.  

 

 



Kokkuvõte 

• Innovatsioon põlevkivi kasutamisel põlevkiviõli tootmise näol aitab 

kaasa selle ressurssi kasutamisel lisandväärtuse, tööhõive ja 

maksutulu kasvule.  

• Kuivõrd edukas saab olema selle sektori arengu sõltub 

majanduspoliitikast, mille kujundamisel tuleb arvestada erinevate 

majandusteaduslike lähenemiste plusse ja miinuseid, mitte lähtuda 

ainult ühest nägemusest. 

• Nutikas regulatsioon peab lähtuma sellest, et sektori lisandväärtus 

saaks kasvada ja samas hoida kontrolli all põlevkivi kaevandamisega 

seotud negatiivsete välismõjude kasvu.  

• Suurendada ettevõtjate motivatsiooni toota efektiivselt 

samaaegselt kasvatades ühiskondlikku tulu.   

• Innovatsioon põlevkivi kasutamisel aitab kaasa Ettevõtluse 

kasvustrateegia 2014-2020 eesmärkide teostamisele ressursside 

efektiivse kasutamise, tootlikkuse, tööhõive ja ekspordi kasvu näol.  



“In God we trust; all others must bring data.”  

W. Edwards Deming 

 


