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Elektri grupiost

• Mitmed ettevõtted või kohalikud omavalitsused
liituvad üheks suureks grupiks, et ühiselt parema
hinna eesmärgil elektrimüüjatelt pakkumisi küsida.
Loogika: suurem maht = parem hind

• Praktikas liituvad enamasti ühe grupi ettevõtted, kellel
on sama omanik („ühine rahakott“). Tihtipeale
panevad ka erinevad grupid nö seljad kokku
(„erinevad rahakotid“).



Näiteid meediast 
Omavalitsuste ühishange

• Sellise suurusega hange oli Eestis 
esmakordne, pakkuma tuli aga 
vaid kaks elektrimüüjat – Eesti 
Energia ja Latvenergo 
tütarettevõte Elektrum Eesti.

• Tulemus:  esialgsel hinnangul tegi 
soodsama pakkumise Eesti 
Energia. Nemad küsisid päevase 
elektrienergia kilovatt-tunni eest 
käibemaksu arvestamata 5,11
senti ja öise eest 4,64 senti.



Näiteid meediast

Vee-ettevõtjate ühishange

• "Vastupidi, väiksemad on tulnud 
odavamad. Võtame või vee-
kanalisatsiooni riigihanked, kui 
siin tehti mitme valla peale 
suured hanked, siis jooksvale 
ühikule välja rehkendatult olid 
meie riigihanked oluliselt 
odavamad," tõdes Albu 
vallavanem Kalju Kertsmik.



Hinda enim mõjutavad tegurid

• Lepingu sõlmimise hetk                                              
(38,4-43,35 EUR/MWh)

• Tarbimisgraafiku iseloom

• Lepinguperiood

• Pakkumuse kehtivusaeg (Fikseeritud)

• Maht (sisseostuhind ei sõltu mahust)

• Krediidirisk ja maksepoliitika



Grupiostu eelised

• „Ühine rahakott“ 

Ühe grupi ettevõtted liituvad parima pakkumise nimel. 
Enamjaolt võidetakse asjaajamise lihtsuses, mitte 
ilmtingimata hinnas.

• „Eraldi rahakotid“ – keegi jääb alati kannatajaks!

• Mastaabiefekt – pigem väikestele ettevõtetele (8760 MWh)

• Börsihinna marginaali puhul on maht küllaltki tähtis



Grupiostu negatiivsed küljed

• Keegi alati võidab, keegi kaotab!

• Administratiivse töömahu kasv elektrimüüjatele         
(1 tarbija aastase tarbimisega 20 GWh vs 20 väiksemat 
eraldiseisva tarbimisega 1 GWh – arveldamine, 
pakkumuse koostamine, krediidirisk)

• Väiksemad marginaalid  – elektrimüüjate poolt vähene 
huvi

• Konkurentsi elimineerimine – likviidsus, „Kõik munad 
ühes korvis“, hangete keerulisus (erinevad nõuded)
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Elektrimüüjate tagasiside

• Alates 3-5 GWh kõik kliendid atraktiivsed

• Üle 20 GWh konkureerivad tõenäoliselt ainult 
Elektrum Eesti ja Eesti Energia (fikseeritud hind)

• Grupiostu puhul kliendiga suhtlemine keeruline

• Pakkumust keeruline koostada (Hinnastamine 
suuremate ettevõtete järgi)

• Mastaabiefektiga võidab marginaalis, mitte fikseeritud 
hinnaga lepingu puhul

• Teatud piirist alates pole maht enam oluline, kuna 
sisseostuhind sellest ei muutu!

• Elektrimüüjad ei ole rumalad!



Praktilised soovitused

• Professionaalne abi hanke koostamisel

• Maht ei garanteeri parimat hinda. Mitte üle 
pingutada, võib negatiivselt hoopiski mõjuda.

• Hanke õige ajastus (fikseeritud hind)

• Grupiost ainult kontserni piires!



Pirmin Tamm
Tel: + 372 55 622 666

E-post: pirmin@energiaturg.ee

Tänan!
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