
Miks läheme avatud turule, kui see tõstab elektri hinda? 

Järgmisest aastast avaneb Eesti elektriturg täielikult ning juba praegu on teada, et see tõstab elektri 
hinda. Kui palju täpselt, ei taha tegelikult keegi ennustada. 

Oluline on siinjuures märkida, et elektrienergia hinna tõus elektriarvet tervikuna ei mõjuta, sest kulud elektrile 
moodustavad elektriarvest vaid kolmandiku. Ülejäänu määrab riik käibemaksu ja elektriaktsiisi, taastuvenergia-
ning võrgutasu näol. 

Rahandusministeerium on oma prognoosides arvestanud elektrienergia 50 protsendi suuruse tõusuga, elektri 
lõpphind tarbijale kasvab ministeeriumi arvutuste järgi 17 protsenti. Milliseks kujuneb börsil tunnihinnaga 
kaubeldava elektri hind 1. jaanuaril tegelikult, sõltub aga kas või näiteks sellest, kui soe või külm talv parasjagu 
saabunud on. 

Eilsel advokaadibüroo Soraineni ärihommikul tõstatus küsimus, kui avatud turg elektri hinda tõstab, siis miks 
sinna minna ning hästi vastas sellele Soraineni vandeadvokaat Kaupo Lepasepp, kes selgitas, et turu 
avanemine ega sellega kaasnev hinnatõus ei ole iseenesest probleem. 

"Pigem toob turu avanemine kaasa selle, et hind muutub normaalseks - selline ongi elektri hind siin piirkonnas," 
sõnas Lepasepp. 

Lepasepa sõnul peaks valitsusele ütlema aitäh, et meil oli avatud turule minekul üleminekuperiood ning me 
saime siiamaani nautida odavat elektrihinda. 

Euroopa Liidu riigid avasid elektrituru aastal 2004 ja kodutarbija jaoks avanes see aastal 2007. Liitumisel EL-
iga lubas ka Eesti elektrituru avada. 

2010. aasta 1. aprillis avanes elektriturg 35 protsendi ulatuses ning vabalt turul asusid elektrit ostma ettevõtted, 
mis tarbivad ühes tarbimiskohas enam kui 2 GWh. 

Turgude liberaliseerimine on Lepasepa sõnul paljus poliitiline projekt, mille eesmärgiks on ühtlustada piirkondi 
ning integreerida riike, selleks et välistada sõdu. 

"Täna on võrdlemisi selge, et vähemalt lühiajalises perspektiivis turgude liberaliseerimine iseenda eest ei 
maksa. Tekibki küsimus, et kes siis selle asja kinni peaks maksma. Täna olme me valijatena andnud 
omavalitsustele ja Euroopa n.ö valitsejatele mandaadi, et liberaliseerimine on olnud õige," sõnas Lepasepp. 

Date: 18.05.2012
Media type: Online
Media: Delfi
Allika lisa: Delfi
Media 
publishing: 

Muu

Auditoorium: 157000
Link: http://majandus.delfi.ee/news/tarbija/miks-laheme-avatud-turule-kui-see-tostab-elektri-hinda.d?

id=64414480

Page 1 of 1Meedius Eesti OÜ :

21.05.2012https://monitooring.meedius.ee/popup/printNews.php?news[id]=2851897&newstext[c...


