Kokkuvõte EVEA küsitlusest elektrihindade kasvu mõjust
väike- ja keskmistele ettevõtetele
21. jaanuar 2022
Küsitlus toimus veebis perioodil 11 - 18. jaanuar 2022. Küsitlusele vastas 53 väike- ja
keskmise suurusega ettevõtet (VKE). Vastajate hulgas oli esindatud väga lai valik
tegevusvaldkondi, sh puidu- , plasti-, toidu-, tekstiili- ja meenetetootmine, põllumajandus,
majutus-, toitlustus-, spa- ja turismiteenused, autoremont, ehitus, moedisain,
sotsiaalhoolekande-, helitehnika- ja erinevad äriteenused.
2021 4nda kvartali elektrikulude osakaalu võrdlus ettevõtte kogukuludes 2020 keskmisega
näitas, et keskmiselt on VKE-de elektrikulude osakaal kogukulus kasvanud 2021 4ndas
kvartalis 3kordselt (294%) võrreldes aastataguste näitajatega.
Küsisime, mitu % peaksite tõstma oma toodangu või teenuste hinda, et katta energia
kallinemist ja kui palju saate tegelikult tõsta hinda kaotamata kliente või turupositsiooni?
Vastuste keskmine näitab, et elektrienergia hinnatõusu katmiseks on vaja tõsta hindu
keskmiselt 24%, samas kui tarbijale talutavaks, seega võimalikuks tõusuks nähakse vaid
5%. Mitme ettevõtja ja valdkonna puhul aga ei ole lühiajalises perspektiivis hinna tõstmine
võimalik, sest tooks kaasa turu ja klientide kaotuse.
Tundsime huvi, mil määral on ettevõtjad juba rakendanud enda heaks taastuvenergia
lahendusi ning millised need on. Selgus, et üle 26% vastanutest kasutab juba praegu
omatoodetud taastuvenergiat - peamiselt päikeseelektrijaamu, aga ka puitgraanuleid ja
puitu, kattes keskmiselt 32% oma aastasest energiatarbest.
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Küsitluse alusel võib samas aga järeldada, et paljud ettevõtjad ei ole veel ise läbi mõelnud
lahendusi, mida soovivad energiakriisis kasutusele võtta. Taastuvenergia lahendusi
kavandab täiendavalt oma ettevõttes rakendada vaid napp veerand (24,5%), 37% kaalub
seda teha toetuste ja soodsate laenude olemasolul.

Enamus plaanitavaid investeeringuid jäävad vahemikku 20 000 – 50 000€, kuigi plaanitakse
ka 200 000€ ületavaid investeeringuid. Keskmine investeeringu summa on ca 70 000€.
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Küsitlus näitas, et nende VKEde hulgas, kes on kas otsustanud või kaalub investeeringut
taastuvenergia lahendusse, hindab vaid väike osa (6%) enda finantsvõimekust piisavaks
teostamaks investeeringuid täielikult omavahenditest. Sama suur osa hindab end
krediidivõimelisena laenu võtmiseks investeeringu eesmärgil. Üle 48% näeb vajadust
toetuse ja laenu kombineerimiseks ning 39% teostaks investeeringut
vaid toetuse
olemasolul (mis loomulikult eeldab ka omafinantseeringut). Seega vajadust toetuse järgi
roheenergia investeeringuteks on väljendanud 88% vastajatest.

Küsitluse käigus tehti ka arvukaid ettepanekuid energiakriisi lahendamiseks nii lühi- kui
pikemas perspektiivis, mis said aluseks EVEA poolt Vabariigi Valitsusele 23. jaanuaril
2022.a. esitatud ettepanekutele.
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