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Maagaasi roll Eesti energiamajanduses

Muutunud julgeolekusituatsioon on teravalt tõstnud päevakorda energiajulgeoleku küsimuse,
iseäranis aga vajaduse viia absoluutse miinimumini Venemaalt imporditava maagaasi
tarbimine. Ehkki imporditava maagaasi osakaal primaarenergia tarbimises on vaid kümnendik,
siis kolmandik riigi soojusenergiast toodetakse maagaasist. Euroopa Komisjoni poolt
koordineeritavate stressitaluvustestide läbiviimise tulemused on tuvastanud ohu maagaasi
varustuskindlusele Eestis. Märkimata ei saa jätta ka ohte tulenevalt maagaasi monopoolsest
hinnakujundusest.
Sellega seoses teeme riigile ettepaneku töötada välja konkreetne meetmete pakett, millega
kiirendataks investeeringuid kodumaistesse puhastesse energiatootmisviisidesse, mis viiksid
vene maagaasi tarbimise miinimumini. Leiame, et meetmete pakett peab soodustama
kodumaise biokütuse ulatuslikumat kasutuselevõtmist.
Meetmetest olulisel kohal näeme maagaasi aktsiisi tõstmist. Täna kehtiv maagaasi aktsiis on
28,14 eurot 1000 nm3 (normaalkuupmeetri) kohta. Kuni aastani 2017 kavandatud aktsiisitõus
on 20% aastas. Hetkel moodustab aktsiisi osakaal 9,5% maagaasi lõpphinnast (293 eurot/1000
nm3) tarbijale. Kui aktsiis kasvab aastas 20%, siis on maagaasi lõpphinna kasv tarbijale 1,9%.
Kevadel suurendas valitsuskoalitsioon kodumaise põlevkiviõli aktsiisi 280%, põlevkivil 279%,
samas kui Venemaalt imporditaval maagaasil jäeti aktsiis tõstmata.
Kui analüüsida aktsiisi osakaalu energiaühiku kohta, siis näiteks kodumaisel põlevkiviõlil on
see 5,2 €/MWh kohta, samas kui maagaasil 3,6 €/MWh. Juhul kui valitsuskoalitsioon oleks
tõstnud maagaasi aktsiisi 100% aastal 2016, oleks eelarvesse täiendavalt laekunud 15,7 miljonit
euro (summa mille jaoks tõsteti palju vastukaja tekitanud kütuseaktsiisi oli samas suurusjärgus),
100% maagaasi aktsiisi tõusu korral oleks maagaasi lõpphind tarbijale tõusnud 7%. Näiteks
Tallinnas, kus veel toodetakse enamus soojusest maagaasist, oleks see tähendanud vähem kui
1% kaugkütte hinnatõusu.
Maagaas konkureerib energiapuiduga ning selline põhjendamatute eeliste loomine maagaasile
vähendab energiapuidu atraktiivsust. Allakirjutanud on seisukohal, et maagaasi aktsiisi

tõstmine ennaktempos on vajalik, sest seeläbi pareneb riigi energiajulgeolek,
väliskaubandusbilanss, suureneb puhaste taastuvenergia allikate osakaal energiabilansis ning
pareneb maapiirkondade sotsiaalmajanduslik toimetulek.
Oleme valmis meetmete välja töötamisele kaasa aitama ning teeme ettepaneku vastava
töörühma moodustamiseks.
Lugupidamisega,
/allkirjastatud digitaalselt/
Aira Toss
MTÜ Eesti Erametsaliit juhatuse esimees

Rene Tammist
MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda juhatuse esimees

