
Omaniku ootused Eesti Energia aktsiaseltsile 
 
Riigi osalemise põhjused Eesti Energia aktsiaseltsis 

Energiamajandus on Eesti heaolu peamisi tagajaid. Omades olulist energeetilist ressurssi peamiselt 
põlevkivi näol peab riik looma parimad viisid selle väärindamiseks, tulu ühiskonnas jagamiseks, 
keskkonnakahju minimeerimiseks  ning varustuskindluse tagamiseks.  

Eesti Vabariik omab osalust Eesti Energias järgmistel kaalutlustel: 

 põlevkivi  ja teiste loodusressursside maksimaalne väärtustamine; 
 ettevõtte väärtuse kasvatamine ja stabiilse dividenditulu teenimine: 
 varustuskindluse tagamine elektritootjana ning elektri jaotusvõrgu omanikuna; 
 piirkondliku tööjõuressursi rakendamine ning keskkonnamõju vähendamine. 

 
 
Strateegilised eesmärgid 

Riigi kui omaniku valdkonnapõhised ootused Eesti Energiale on järgmised: 

 Olla oluline turuosaline regionaalsel elektriturul. 

• Tagada konkurentsivõimeline ja mitmekesine elektritootmisportfell, mis võimaldab 
edukat tegutsemist elektri tootja ning müüjana avatud turul. 

• Tagada vähemalt 2023. aastani elektritootmise ja energiakaubanduse võimekus 
mahus, mis on vajalik Eesti keskmise elektritarbimise katmiseks.  

 Vähendada elektritootmisportfelli CO2 sisaldust. 

• Seada sihiks CO2-mahukus 0,4 t/MWh aastaks 2030. 

• Arendada põlevkivigaasi, biomassi ja põlevate jääkide kasutamise võimekust elektri-
jaamades. 

 

 Arendada õlitootmist ja teisi põlevkivi  kõrge väärindamise viise.  

 Tugevdada Eesti positsiooni põlevkivienergeetika kompetentsikeskusena, investeerides 
teadus- ja arendustegevusse ning tehes rahvusvahelist koostööd. 

 Tõsta võrguteenuse kvaliteeti, investeerides mahus, mis ei suurenda oluliselt võrguteenuse 
tariife). Lähtuda investeeringute planeerimisel riigiplaneeringust Eesti 2030+.  

 Minimeerida majandustegevuse keskkonnamõju, kasutada loodusvarasid ja mõjutada 
maastikke säästvalt,  suurendada jäätmete taaskasutust ning vähendada keskkonnaheiteid. 

 
Finantseesmärgid 
 

Strateegiliste eesmärkide saavutamist ja tegevuse jätkusuutlikkust peavad toetama järgmised 
finantseesmärgid: 

 Kasumlikkus – lähtuda oma tegevust kujundades omakapitali hinna eesmärgist. 2016. aastal 
on tegevuste kavandamisel oodatavaks minimaalseks omakapitali tootluseks 8,8%.  



 Efektiivsus – tagada keskpikas ajahorisondis tulude proportsionaalselt kiirem kasv kuludest 
Defineerida tegevusvaldkondadele kohased efektiivsusmõõdikud ning püüelda nende  
parandamise poole. 

 Dividendipoliitika – stabiilse ja ajas kasvava omanikutulu tagamine. Ootuspäraseks 
dividendiks on 50-100% puhaskasumist, võttes arvesse ettevõtte kapitalistruktuuri ja 
investeerimisvajadust. 

 Riskijuhtimine – majandustegevuse kavandamisel tuleb lähtuda võrreldava sektori 
keskmisest riskitasemest ja optimaalsest kapitalistruktuurist.  

• Minimaalseks omakapitali proportsiooniks kogukapitalis (netovõlg+omakapital) on 
50%. 

• Netovõlg suhtes EBITDA-sse peab jääma igal ajahetkel alla 4,5-e. 

 Investeerimispoliitika – investeeringud kaetakse reeglina äriühingu põhitegevuse 
rahavoogude ja võõrkapitali abil.  

 Tegevusvaldkondade sõltumatus – kõik tegevusvaldkonnad peavad olema kontsernisiseselt 
iseseisvalt tasuvad ja mõõdetavad.  


