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 teenida põlevkivi  kasutusest? 
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 Väärtuse loomine põlevkivist 
 Riigitulu tekkimine 
 

 VKG seni tehtud projektidest 
 Põlevkivi riigitulu suurendamise võimalused 
 
 

• Kas üldse peaks tegelema riik põlevkiviga? 

 

Millest tuleb juttu? 



Raske küsimus: 

Kas üldse peaks põlevkivi kasutama? 
 

 
 

 

   Inimõiguste teema 
• Õigus toidule 

• Puhtale veele 

• Õigus haridusele 

 

   Ühiskonna heaolu kasv 
 

 

  Kõige rohkem kannatavad  

  vaesed, kui fossiilne sektor  

  kaob 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kas oskame maksustada? 

 Kui palju 
maksab barrel 
õli Süürias? 
 

 Kas põlevkivi 
õli äri on 
otseselt 
võrreldav 
tavalise 
naftaga? 
 

 Süüria õlitööstus 



Teaduse rahastamiseks soovitakse 1% SKT-st 
2015 riigieelarves vaid 0,87% 

Riigikaitse 2% SKT-st 
Tervishoid 7-8% SKT-st 
 

VKG tänane panus riigi SKTsse umbes 1%, 
potentsiaal kasvatada 2%ni. 
 

Kogu põlevkivi sektori panus 5% SKTst. 
 
 

Võrdleme numbreid 











Riik peab maksimeerima tulu ressursilt väga pika 
perioodi jooksul. 

 

• Kasutada maksimaalselt kogu potentsiaali 

• Soodustada investeeringuid sektori arenguks 

• Võimalikult kõrge lisandväärtusega tooted 

 

Aastani 2025 soovib sektor investeerida 4-5 miljardit € 

 

Kuidas riik saaks põlevkivist maksimaalset tulu? 



Põlevkivi potentsiaal 

 
 

Orgaaniline 

Energia 

Mineraalne 



KOKKU 700+ miljonit EUR: 

• Ojamaa kaevandus 

• 3 Petroteri õlitehast 

• Lubjatehas 

• Rehvivaikude tehas 

• Põlevkivi peenkeemia 

• Keskkonnainvesteeringud 

• Energiakompleks (2 elektrijaama – 9 katelt, 6 turbiini) 

•  Soojuse ja elektri jaotusvõrgud 

 

 

 

VKG areng 2000-2015 

Petroter 



TEHTUD 

• Lubjavabrik 

• Ehitusplokid  

• Killustiku müük 

 

PLAANIS 

• Tsemenditehas 

• Tuha müük 

• Betoonitehas 

• Tuha ja betoonteed 

 

 

 

 

Mineraalne potentsiaal 

Lubja vabrik 



TEHTUD 

• Koostootmise jääksoojus Jõhvi - Ahtmesse 

• Petroteride ja Kiviteride jääksoojuse müümine 

• Uued tarbijad  - kasvuhooned 

• Kummivaigu tehas 

PLAANIS 

• Rafineerimine 

• Uttegaasi müük 

• Uued peenkemikaalid 

 

 

 

 

Energia-, keemia potentsiaal 

Petroter I ja II 



• Põlevkivi aastane kogus 4.3 miljonit tonni 

• Töös 3 uut õlivabrikut ja Kiviteri vabrikud 

• Lubjatehas 24000 tonni aastas 

Lisaks: 

• Rafineerimistehas 14000 barrelit päevas 

• Tsemenditehas 1 miljon tonni klinkrit 

 

Veel plaanis investeerida 800 miljonit Eur 

 

 

 

Visoon aastaks 2025 



 Erakordselt suur kapitalimahukus 
 5 eurot investeerides saad ainult 1 euro konsolideeritud käivet 
 Saadud 1 eurot käivet peab olema väga pika aja jooksul rasvase 
marginaaliga 

 Exploration/Develeopment/Production 
ajamõõde on väga pikk 
 
 Nõuab väga pika aja jooksul stabiilset maksu- ja 
ressursipoliitikat 
 

Väga tundlik maailma naftaturu hindade suhtes 
 
 
 

 

Mis teeb raskeks põlevkivi arenduse? 



• Luua stabiilne majanduskeskkond 

• Ettevõtetele tagada pikaks perioodiks ressurss 

• Luua stabiilne maksu keskkond 

• Aidata kaasa sektori tehnoloogilisele arengule 

• Jäätmete taaskasutuse regulatiivne toetus 

• Luua arenguks vajalikud arengukavad ja seadusandlused 

• EL-st sektorile erisused 

• Tööjõu arendamine  

• Atraktiivsuse tõstmine investorite ja finantseerijate silmis 

 

Mida saab riik teha sektori arenguks? 



Rafineerimise projekti mõju majandusele  

 



Diisli tootmise mõjul  €23 (2020. a) 



Võta või jäta?   Millega riik riskib? 
 

 

€30 941 000 



Eesti ettevõtlussektori  teadus-arenduskulutused liigiti 
1998-2013 (milj. EUR) 

Allikas: Statistikaamet, 2014 

Hüpe TA kuludes –  

investeeringud 

põlevkivikeemia sektoris 



• Riik ei ole võimeline sektori tegelikku väärtuse 
genereerimist analüüsima. 

• Oht üle maksustada ja sektori areng peatada. 

• Investorite huvi sektori vastu kaob, kui tootlus 
viiakse liiga madalale? Kui madalale? 

• Oht kehtestada lühinägelik maksupoliitka. 

• Muutlik riiklik energia- ja ressursistrateegia. 

 

Suurimad ohud, vead sektori arengul 



• Mida suurema ja keerukama ahela riik 
võimaldab teha seda suurem on riigi tulu 
põlevkivilt, sest: 

• rohkem inimesi saab tööd ja kõrgemat palka saab neile 
maksta 

• kallimaid tooteid tehakse 

• mida suurem on lisandväärtus (ja sh kasum enne makse), 
seda suuremat maksukoormust talub sektor 

• Vaja on riigi tuge 

• Ressursi pikaajaline kättesaadavus 

• Stabiilne ja prognoositav maksukeskkond 

• Teadus Arendus Innovatsioonistrateegia rahastamisel. 

 

 

 

Kokkuvõtteks 




