
KOMMENTAAR: ELEKTRITURU KORRALDUS JA VÕIMALIKUD 
ALTERNATIIVID EESTI JAOKS  

Konkurentsiamet analüüsis Euroopas ja Eestis kehtivat elektrituru ülesehitust, nõudeid ja 
võimalusi muudatusteks.  Paljud hulgimüügituru reeglid on sätestatud Euroopa Liidu 
õigusaktides, kuid liikmesriigil on võimalik  teatud piires turgu kujundada.  

Näiteks on Euroopa regulatsiooniga paika pandud börsireeglid: viimase pakkuja hind, 
hinnapiirid, päev-ette kauplemine, 1h (15 min) bilansiperiood jne. Seda lähenemist oleks 
võimalik muuta ainult kogu Euroopa  ühtsel nägemusel ja soovil, kuid on küsitav, kas suuremad 
muudatused turukorralduses tooksid pikas perspektiivis kasu või hoopis kahju. Pigem näeb 
Konkurentsiamet, et riiklikult peab töötama selle nimel, et tagada turu toimimine kehtivate 
reeglite raames, et riigil oleks piisavas mahus piiriüleseid ühendusi, et uute tootmisvõimsuste 
juurdekasv oleks soodustatud, et ei oleks liigseid takistusi uute tootmisvõimsuste 
planeerimismenetlustel ja võrku ühendamistel, ning et turuosalistel oleks võimalik oma 
hinnariske turupõhiselt maandada. 

Siiski on vaatamata Euroopa regulatsioonis kehtestatud turunõuetele jäetud liikmesriikidele 
turukorralduslikes nüanssides mõningat mänguruumi. Näiteks on võimalik edendada 
kahepoolset, sealhulgas ka kahepoolset piiriülest kaubandust. Kui siseriiklik kahepoolne 
kaubandus on ka praegu igati lubatud ja võimalik, siis piiriülese kahepoolse kaubanduse 
lubamiseks on vaja kahe riigi vahelist nõusolekut ja hetkel sellist mehhanismi Eesti piiridel ei 
kasutata. Kui piiriülest kahepoolset kaubandust lubada, siis tuleb aga eelnevalt kindlasti läbi 
mõelda ka pikem perspektiiv, miks tasuks kahepoolset kaubandust ühtse hulgituru asemel 
eelistada. Kui kahepoolse kaubanduse edendamise põhjuseks on mingi uue rajatava 
tootmisvõimsuse hinnariskide maandamine ja võimsust jääb piisavalt ka hulgiturule, võib see 
lähenemine olla mõistlik. Kuid, kui võrrelda hulgituru ja kahepoolse kaubanduse lähenemisi 
üldiselt, siis  on erinevad analüüsid pigem leidnud, et võimalikult ühendatud hulgiturud, mis 
toimivad kaudse oksjoni põhimõttel on ühiskonnale sotsiaalmajanduslikult üldiselt 
kasumlikumad1. Kui turuosalised sõlmivad tulevikus enam kahepoolseid lepinguid, siis on 
oluline, et ka riiklik regulatsioon käiks sellega kaasas. Turgu on keeruline ette planeerida ning 
tootjad ja tarbijad leiavad ise, milline turu vorm on kõige efektiivsem. Sellisel juhul peab 
regulatsioon turu arenguid järgima. Piiriülese kahepoolse kaubanduse lubamine võiks mingis 
mahus kõne alla tulla näiteks siis,  kui rajatakse mitme riigi investorite peale ühiselt suuremat 
tootmisvõimsust – ühist tuuleparki või tuumajaama, aga ka siis tuleks eelnevalt hoolikalt 
analüüsida sellise piiriülese kaubanduse lubamise sotsiaalmajanduslikku mõju võrreldes 
praeguse lähenemisega, kus piiriülesed ühendused on täismahus hulgituru käsutuses. 

Lisaks võimaldab regulatsioon ühe meetmena liikmesriikidel eristada kaitsetud tarbijad 
ülejäänutest. Kõrgete elektrihindade mõjude piiramiseks tarbijatele võib sellest lähenemisest 
olla palju kasu. Sellist eristust kasutades on võimalik antud tarbijagrupile lihtsamalt ja kiiremini 
vajalikke toetusi luua ja saab vältida olukorda, kus abivajajad peavad avaldustega ise riigi 
(kohalike omavalitsuste) poole pöörduma.  

                                                      
1 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/Publications_reports_papers/european_experiences_pow
er_markets.pdf 
https://www.ebrjournal.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=home 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/Publications_reports_papers/european_experiences_power_markets.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/Publications_reports_papers/european_experiences_power_markets.pdf


Elektritarbijate osas ei ole Eesti sellist võimalust oma seadusandluses siiani kasutanud ja meil 
on kaitsetud tarbijad määratlemata.  

Ka on võimalik luua kodutarbijatele ja mikroettevõtetele võimalus reguleeritud hinnaga paketi 
kasutamiseks – nii nagu teevad Euroopas mitmed riigid. Sel juhul tuleb aga arvestada, et 
meede peab olema tarbijatele valik - tarbijatel peab säilima võimalus ka turupõhise paketi 
valimiseks. Lisaks peab meetme kestvus olema ajaliselt piiritletud. Täiendavalt tuleb 
arvestada, et sellega võivad kaasneda turule pikaajalised negatiivsed mõjud, mis turu arengut 
pärsivad ja mida on vajalik eelnevalt põhjalikult analüüsida. Mehhanismi loomiseks on ka 
erinevaid võimalusi, mille puhul peab jälgima, et kaasnevad turumõjud elektrimüüjatele ja ka 
tootjatele oleks ühtlased ja võimalikult minimaalsed. Turukorraldus peab olema suunatud 
parima tulemuse saavutamisele ühiskonna jaoks.  

Lisaks on võimalik toetada tarbijaid ajutiselt erinevate riiklike meetmetega, nagu mitmed 
riigid, sh Eesti, 2021/2022 ka tegid. Hüppeliselt kasvanud energiahindade kontekstis on 
sellised ajutised toetused kindlasti kiireim lahendus. Pikas perspektiivis tuleb aga mõelda 
lahendustele, mis tagaksid turu arengu ka edaspidiseks ja aitaksid tulevikus sarnaseid olukordi 
minimeerida - näiteks energiaefektiivsuse tõstmine ja tarbijate teadlikkuse suurendamine 
energiasäästust, tarbimise juhtimise ja paindliku elektrisüsteemi soodustamine, energiasäästu 
soodustamine, uute tootmisüksuste investeerimiskeskkonna soodustamine jne. 

Kokkuvõttes on Euroopa Liidu turukorraldus võrreldes muu maailmaga  äärmiselt liberaalne, 
ülejäänud OECD riikides on kasutusel palju konservatiivsemad mudelid. Samas on senine 
Euroopa elektrituru korraldus toiminud veel küllaltki lühikest aega (esimesed turu avanemised 
toimusid Euroopas umbes 20 aastat tagasi, Eestis 2010-20132), et teha põhjalikke järeldusi, 
kas antud turukorraldus tagab ikka piisavas mahus investeeringute olemasolu ja suudab ilma 
regulatiivse sekkumiseta olla jätkusuutlik. Paljuski võib eeldada, et pikas perspektiivis on vaja 
rohkem edendada pikaaegsete finantsriskide maandamise tooteid, sh ka pikaajalist 
kahepoolset kaubandust, et tagada investeeringute turule tulekuks parem finantskindlus. 

Euroopa Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ACER tuleb käesoleva 
aasta aprillis välja ka oma analüüsiga elektrituru disaini osas, mille eesmärgiks on analüüsida, 
kas oleks mõistlik praegust turukorraldust mingis osas muuta. Konkurentsiamet hoiab 
nimetatud analüüsi tulemustel silma peal. Võimalik, et mingeid muudatusi Euroopa ühtses 
turukorralduses Euroopa tasemel ka algatatakse. 
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2 Eestis avanes turg suurtarbijatele, kes tarbisid aastas 2GWh, 2010. a ja kõigile teistele 2013. a. 

 


