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– Me ei ole oma töö käigus teostanud õiguslikke analüüse.

Vastavalt teie korraldustele oleme teostanud Ernst & Young Baltic AS (edaspidi
„meie” või „EY”) ja Viru Keemia Grupp AS-i (edaspidi „teie” või „klient”) vahel
allkirjastatud lepingus nr TAS217/11-12 (edaspidi „leping”) sätestatud fosforiidi
kaevandamise ja väetise tootmise makromajanduslike mõjude uuringuga seotud
tööd.

– EY ei ole kontrollinud kliendi esitatud andmete, teabe ega selgituste õigsust,
v.a ulatuses, mida klient on nõudnud ja milles EY-ga kirjalikult kokku leppinud.
Vastavate andmete, teabe ja selgituste eest vastutab ainuisikuliselt klient. Me
ei avalda oma arvamust ega anna mingit kinnitust selliste andmete, teabe ja
selgituste õigsuse ega täielikkuse kohta. Me ei ole korraldanud auditit isegi
mitte piiratud ulatuses. Pidasime seda teavet usaldusväärseks ja täpseks.
Seetõttu ei võta me endale mingit vastutust aruandes sisalduvate vigade või
väljajätmiste osas, mis tulenevad kliendi poolt meile esitatud ebatäpsest või
puudulikust teabest.

Meie aruanne
Lisatud aruanne (edaspidi „aruanne”) kajastab meie töö tulemusi.
Aruanne on koostatud kliendi juhtkonna antud konkreetsete korralduste alusel
ainult potentsiaalse fosforiidi kaevandamise ja väetise tootmise tegevuse
makromajanduslike mõjude analüüsimise eesmärgil ja aruannet ei saa kasutada
ega sellele toetuda muul otstarbel.
Aruannet (või selle osi või kokkuvõtet) ei tohi tsiteerida ega näidata ühelegi teisele
isikule ning sellele ei tohi viidata, v.a lepingu peatükis „Aruande avalikustamine"
(Lisa A) ja lepingu üldtingimuste peatükkides 11–15 (lisa B) esitatule.
Me ei võta mingeid kohustusi ega vastutust ühegi teise isiku ees peale kliendi või
sellise poole, kellega me oleme selle aruandega seoses hoolsuskohustuse
võtmise kirjalikult kokku leppinud ning juhul, kui sellised teised isikud otsustavad
toetuda aruande sisule, teevad nad seda omal vastutusel.
Piiravad tingimused
Vastavalt meie lepingule ja kaaskirjale on meie analüüs piiratud aruandes esitatud
tingimustega. Aruannet, siin esitatud järeldusi ja seotud tõendeid ning lisasid ei
tohiks lugeda ega kasutada ilma neid piiravaid asjaolusid arvestamata.
Meie tööd ja analüüsi tulemusi piiravad järgmised tingimused.

– Meie aruanne võib sisaldada tulevikkuvaatavat finantsinformatsiooni. Soovime
rõhutada, et eeldatavad ja tegelikud tulemused on tavaliselt erinevad, sest
sündmused ja asjaolud ei kujune sageli sellisteks, nagu oodatud, ja seetõttu
võivad need erinevused olla olulised. Me ei võta vastutust prognoositud
tulemuste saavutamise eest.
– EY-l ei ole täiendavate tööde ega teenuste osutamise või tõendite esitamise
kohustust ega kohtusse ilmumise kohustust seoses kõnealuste varade või
ärihuviga ega ühelgi juhul kohustust uuendada mistahes meie teenustega
seotud aruannet, soovitust, analüüsi, järeldust või muud dokumenti, v.a kui
kliendiga on vastavates ja EY-le aktsepteeritavates korraldustes eraldi kokku
lepitud.
– Meie analüüsi puudutav töö ei hõlmanud kohaliku finantsturu ega
majandustingimuste ootamatute ja järskude tõusude või languste ega
tehnoloogiliste muudatuste võimalikku mõju.

Kliendi esindajad on meie aruande sisu üle vaadanud ja oleme neilt saanud
esitiskirja, mis kinnitab käesolevas aruandes esitatud faktide täpsust.
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Lühikokkuvõte

Meie töö

Meie töö
Oleme
analüüsinud
potentsiaalse
kaevandamise ja väetise tootmise
makromajanduslikke mõjusid Eestis:

Põhiülevaade
fosforiidi
tegevuse

„ Eesti SKT-le;
„ riigi maksutuludele;
„ tööhõivele;
„ väliskaubandusbilansile (eksport-import).
Analüüs ja vastavad tulemused on seotud kahe
stsenaariumiga:
„ 1. stsenaarium: hõlmab fosforiidi kaevandamist
ja rikastamist;
„ 2. stsenaarium: lisaks 1. stsenaariumi
tegevustele hõlmab 2. stsenaarium ka väetise
tootmist.
Lisaks
on
mõlema
stsenaariumi
makromajandusliku analüüsi rakendatud:
„ investeerimisfaasile – sellel faasil on Eesti
majandusele ajutine mõju; ja
„ ühele näidisaastale äritegevuse faasis – sellel
etapil on Eesti majandusele pidev mõju.
Selleks, et lisaks ettevõtte tegevuse otsesele
mõjule analüüsid ka laiemat majanduslikku mõju
ettevõtte tarneahela ja tarneahelas oma palka
kulutavate inimeste kaudu, oleme kasutanud
makromajanduslikke kordajaid, mis on arvutatud
Eesti majanduse sisend-väljundtabeli põhjal.
Kordajad võimaldavad meil analüüsida erinevate
sektorite vahelisi suhteid majanduses ja üksiku
ettevõtte toimingute põhjustatud mõjusid.
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Aruanne annab ülevaate potentsiaalse fosforiidi
kaevandamise (1. stsenaarium) ja väetise
tootmise (2. stsenaarium) hinnangulistest
makromajanduslikest mõjudest Eestis.
Piirangud
Aruandes esitletud tulemuste täpsus sõltub
suuresti VKG esitatud ning Eurostati ja Eesti
Statistikaameti andmebaasidest saadud teabe
täpsusest ja terviklikkusest.
Oma analüüsis ei ole me arvestanud projektiga
seotud otseseid impordimakse järgmistel põhjustel.
Esiteks
erinevad
impordimaksud
sõltuvalt
konkreetsest imporditava toote liigist ja vastav
üksikasjalik teave imporditud toodete kohta ei ole
investeerimisanalüüsi
praeguses
etapis
kättesaadav. Teiseks oli selline üksikasjalik
analüüs
väljaspool
meie
tööulatust.
Impordimaksude analüüsist väljajätmise tõttu ei ole
otsest ja kogu maksualast mõju piisavalt
arvestatud.
Analüüsis ei ole arvestatud käibemaksu otseste
mõjudega, sest eksportiva tööstusharu puhul on
käibemaksu mõju tarneahelas null.
Lisaks ei kata analüüs riigipoolsest maksude
kulutamisest
ning
ettevõtte
intressikulust
tulenevaid makromajanduslikke mõjusid, sest
sisend-väljund metoodika ei kata neid mõjusid.

Lühikokkuvõte : Meie töö

Võtmenäitajad

Võtmenäitajad
Fosforiidi kaevandamise mõju riiklikus kontekstis
(mõju aastas %-na riigi tulemustest)

1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamise koondmõju

Allikas: Eesti Statistikaamet, EY analüüs

0.9%

Maksutulu (2012)

Kogu investeering (milj EUR)

0.2%
0.2%
0.2%

Tööhõive (2012)

0.8%

SKT (2012)

0.2%
0.0%

0.2%

Äritegevuse faas

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

Investeerimisfaas

mõju
SKT (milj EUR)
Tööhõive, töökohtade arv (aastas)
Maksud (milj EUR)
BoP: puhaseksport (import) (milj
EUR)

Investeerimisfaas (kogu
investeerimisperiood – 2 aastat)
207
Kaudne ja
Otsene
kaasnev
Kokku
33
31
65
862
948
1809
13
12
25
(117)
1
(116)

Äritegevuse faas (1 näidisaasta)

Otsene
90
551
36
146

Kaudne ja
kaasnev Kokku
43
133
1563
2114
16
52
1
147

Allikas: Teave VKG-lt, EY analüüs

2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamise ja väetise tootmise koondmõju
Väetise tootmise mõju riiklikus kontekstis
(mõju aastas %-na riigi tulemustest)
Allikas: Eesti Statistikaamet, EY analüüs

1.3%

Maksutulu (2012)

0.5%
0.3%
0.4%

Tööhõive (2012)

1.1%

SKT (2012)

0.5%
0.0%

Äritegevuse faas

0.5%

1.0%

1.5%

Investeerimisfaas (kogu
investeerimisperiood – 3,5 aastat)
Kogu investeering (milj EUR)
820
Kaudne ja
mõju
Otsene
Kokku
kaasnev
SKT (milj EUR)
137
132
269
Tööhõive, töökohtade arv aastas
2 105
2269
4 374
Maksud, milj EUR
55
49
104
BoP: puhaseksport (import) milj EUR
(431)
3
(427)

Äritegevuse faas (1 näidisaasta

Otsene
141
1088
54
217

Kaudne ja
kaasnev Kokku
42
182
1672
2760
16
69
1
218

Allikas: Teave VKG-lt, EY analüüs

Investeerimisfaas

Iga-aastased maksud – 1. stsenaarium (kaevandamine)

52 milj €

Iga-aastased maksud – 2. stsenaarium (kaevandamine ja väetise tootmine)

69 milj €
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Lühikokkuvõte : Võtmenäitajad

1. stsenaariumi ülevaade

Fosforiidi kaevandamine
1. stsenaariumi puhul eeldatakse, et VKG kaevandab aastas 4,4 miljonit tonni fosforiidimaaki ning toodab
sellest 1,8 miljonit tonni fosforiiti. Samuti eeldatakse, et 100% toodangust eksporditakse.
Kõrgetasemeline fosforiidi tootmise väärtusahel
Allikas: VKG

1. stsenaariumi analüüs vaatleb 2-aastase investeerimisfaasi (mille jooksul ehitatakse kaevandamis- ja
rikastamisrajatised) ning fosforiidi kaevandamise ja rikastamise näidisaasta kogumõju.
Investeerimisfaas ja äritegevuse faas 1. stsenaariumis
Allikas: VKG

Investeerimisfaas
Yr 0

4
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Yr 1 Yr 1

Äritegevuse faas
Yr 2

Yr 2

Yr 3

Yr 3

Yr 4

Lühikokkuvõte : projekti ülevaade

Yr 4Yr 5

2. stsenaariumi ülevaade

Fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine
Siilinjärvi (Soome) fosforiidikaevandus
Yara grupile kuuluv tööstus kaevandab 10 mln
tonni 5% P2O5 sisaldusega apatiiti, millest
toodetakse aastas 500 000 tonni väetist ja
300 000 tonni fosforhapet. Aasta toodangu
keskmine väärtus on umbes 250 miljonit eurot.
Tehases on 500 alalist töötajat.

2. stsenaariumi puhul eeldatakse, et VKG kaevandab aastas 4,4 miljonit tonni fosforiidimaaki ning toodab
sellest 1,1 miljonit tonni diammooniumfosfaati. Samuti eeldatakse, et 100% toodangust eksporditakse.
Kõrgetasemeline fosforiidi tootmise väärtusahel
Allikas: VKG

York Potash väetisetootmine
(Ühendkuningriik)
York Potash avastas kaalisoola ja polühaliidi
reservid 1150 m sügavuselt. Eeldatav
kogumaht on 2200 miljonit tonni 24% K2SO4.
Esialgne eemärk on kaevandada viis miljonit
tonni aastas ja toota 1,9 miljonit tonni
kaaliumoksiidi ja 1,9 miljonit tonni
magneesiumsulfaati. 2017–2020 aastatel
kavandatakse investeerida kaks miljardit
eurot, mis toetab 1000 otseselt loodud
töökohta.

2. stsenaariumi analüüs vaatleb 3,5-aastase investeerimisfaasi (mille jooksul ehitatakse kaevandamis- ja
rikastamisrajatised ja väetisetehas) ning fosforiidi kaevandamise, rikastamise ja diammooniumfosfaadi
(DAP) tootmise näidisaasta kogumõju. Diammooniumfosfaat väetisevalemiga 18-46-0 on maailma
peamine granuleeritud fosforväetis, sisaldades nii lämmastikku kui fosforit, sobides tänu heale taime poolt
omastatavusele hästi nisu, riisi ja köögiviljade väetamiseks. VKG eelistus on teostada rahuldavate eelduste
olemasolul väetiste tootmine.
Investeerimisfaas ja äritegevuse faas 1. stsenaariumis
Allikas: VKG

Investeerimisfaas
Yr 0
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Yr 1 Yr 1

Yr 2

Äritegevuse faas
Yr 2

Yr 3

Yr 3

Yr 4

Lühikokkuvõte : projekti ülevaade

Yr 4 Yr 5

Kontserni ülevaade

VKG grupi struktuur
Allikas: VKG meeskond

Viru Keemia Grupp AS

VKG Transport AS

VKG Elektriehitus AS

Viru RMT OÜ

VKG Kaevandused OÜ

VKG Plokk OÜ

VKG Diisel OÜ

VKG Tsement OÜ

VKG Elektrivõrgud OÜ

VKG Oil AS
73.36%
VKG Energia OÜ

VKG ülevaade
Viru Keemia Grupp AS (VKG) on valdusettevõtja,
mille tütarettevõtted tegutsevad järgmistel aladel:
„ põlevkivi ja põlevkivikeemiatoodete tootmine ja
turundus;
„ logistika, sh riigisiseste ja rahvusvaheliste autoja raudteeveoteenuste osutamine;
„ soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük;
„ ehitusmaterjalide tootmine.
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Slantsehim OOO

VKG on keemiaettevõte, mis tegeleb ka soojuse ja
elektri tootmisega. VKG on suurim maavarade
töötlemise eraettevõte Eestis.
2012. aastal ulatus VKG konsolideeritud käive 214
miljoni
euroni.
2012.
aastal
tegi
VKG
investeeringuid summas 38 miljonit eurot ning
kasum ulatus 34,8 miljoni euroni. VKG on
suurimaid tööandjaid Eestis – ettevõtte töötajate
arv on suurenenud 1700-st 2011. aastal 2000-ni
2012. aastal.

Lühikokkuvõte : Kontserni ülevaade

VKG omanduses on 5 põlevkivitöötlemise tehast, 3
soojuselektrijaama, Jõhvi ja Kohtla-Järve linna
soojusettevõtted ning Kirde-Eesti elektrivõrgud.
Hiljuti avas VKG Eesti esimese (40 aasta jooksul)
allmaakaevanduse Ojamaal. Samuti oli VKG
esimene ettevõte Eestis, mis avas Petroter-tüüpi
põlevkiviõli töötlemise tehase ja on nüüd välja
töötamas
põlevkiviõli
rafineerimise
tehast
diislikütuse tootmiseks.

Kontserni ülevaade

VKG arenduse ja keskkonnakaitsega seotud investeeringud

VKG’s keskkonnakulud (investeeringud + keskkonnakaitse)

Allikas: VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2012

Allikas: VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2012

Keskkonnakaitse ja tööohutus

Keskkonnakulud kokku (investeeringud + keskkonnatasud)

25

25

milj EUR

15

21.4

19.8

20

20

15.4

14.0

R15
U
E
jil
m10

10

7.3

5.7
5

1.8

1.5

2010

2011

2.3

0

2007

2008

2009

5

VKG
on
pühendunud
arendusse
ja
keskkonnakaitsesse tehtavatele investeeringutele.
Omategevuste keskkonnamõju vähendamiseks on
VKG teinud olulisi investeeringuid nii 13 km
pikkusesse
konveierisse,
millega
veetakse
põlevkivi, kui ka heitgaaside tekitatud õhusaaste
vähendamisse
ja
kaevandusjäätmete
töötlemistehnoloogiasse. 2012. aastal suunas VKG
2,3 miljonit eurot keskkonnakaitse ja tööohutuse
parandamisse, mis on ligikaudu 53% rohkem kui
eelmisel aastal.
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4.9

2010

2011

6.5

0

2007

Keskkonnakaitse ja tööohutus

VKG pühendumine säästvusele

4.2

2008

2009

Keskkonnakulud kokku (investeeringud + keskkonnatasud)

VKG kogu keskkonnaalaste investeeringute
summa viimasel kaheksal aastal ületab 64 miljonit
eurot. VKG on saanud mitu auhinda ja tunnustust,
muu hulgas „Aasta keskkonnategu 2011”
keskkonnajuhtimise kategoorias.
Kaalutlused fosforiidiga seoses
VKG on täielikult teadlik fosforiidi ajaloost ja
sellega seotud muredest Eestis. Seetõttu on
ilmselge, et seda maavara võib kasutada ainult
juhul, kui ulatuslikud uuringud tõendavad, et
kaevandamisest
ja
töötlemisest
tulenev
keskkonnamõju on piisavalt väike. VKG arvamuse

Lühikokkuvõte : Kontserni ülevaade

kohaselt on fosforiidi kaevandamine ja töötlemine
võimalik vaid juhul, kui on võimalik tagada
maapinna stabiilsus, puhta joogivee varud,
elanikele märkamatu atmosfääri paiskuv heide,
müra ja tolm. Eesmärgiks on põlevkivi
kasutamisest väiksem keskkonnamõju. Need
tehnilised ja asukohapõhised lahendused saab
kindlaks määrata uuringute jooksul ja kokkuleppel
kohalike kogukondadega. Lisaks tuleb võimalikku
kasu VKG-le ja Eestile kaaluda koos kõikide
ebamugavustega, mida kõnealune tegevus
põhjustada võib.

Projekti ülevaade

Venemaalt. Eeldatavalt suureneb P2O5 kogunõudlus maailmas perioodil
2012–2020 ca 20% maailma suureneva rahvaarvu, toiduvajaduse, piiratud
põllumajandusliku maa ja maalt nõutava suurema saagikuse tõttu.
Suureneva toidunõudluse tõttu maailmas, piiratud haritavate alade ja pideva
vajaduse tõttu suurema saagi järele on globaalne nõudlus selle järele
kasvamas. Eesti fosforiit on konkurentsivõimeline ning suhteliselt puhas
soovimatutest lisanditest kaadmium, strontsium ja uraan. Fosforiidi
töötlemine algab kaevandamisega,
millele järgneb maagi töötlemine
Põhiülevaade
kvaliteetseks fosforiidi kontsentraadiks
(minimaalne P2O5-sisaldus 31%). Seda
Peamised fosforiidimaardlad
kontsentraati töödeldakse, kasutades
asuvad Eesti põhja- ja kirdeosas.
märgtöötlemist happega (Wet Acid
Rakvere maardla on Euroopa
Process – WAP), ja väävelhappe abil
suurim fosforiidimaardla
töödeldakse fosforiit fosforhappeks.
See
omakorda
peenestatakse
ammooniumiga segades diammooniumfosfaadiks (DAP, 18-46-0 NKP), mis
on ülemaailmselt kaubeldav komplekspõlluväetis.

Peamiste fosforiididepoode jaotus Eestis
Allikas: https://laane-viru.maavalitsus.ee/documents/905628/3041669/L% C3% A4% C3% A4ne-Virumaa+strateegilised+maavarad.pdf

2011 aasta maavaravarude bilansis olid Eesti fosforiit arvel passiivse varuna
2 936 miljonit tonni. Peamised fosforiidimaardlad asuvad Eesti põhja- ja
kirdeosas. Hästi läbiuuritud Rakvere maardla on Euroopa suurim
fosforiidimaardla, kuid seda ei ole kasutatud.
Fosforiidivarud Eestis
Eesti ei ole kasulike maavarade poolest eriti rikas, kuid siin leidub mõningaid
kaevandatavaid ressursse, näiteks põlevkivi, turvast ja fosforiiti, mis
piirkondlikus ja Euroopa mõistes on üsna suured. Fosforiit on peamise taime
toitaine fosfori oluline mineraalne toore Fosforiiti leidub mitmes riigis üle
maailma, kuid Euroopas tööstuslikus mahus ainult Eestis. Soomes leidub
apatiiti.
Koos lämmastiku ja kaaliumiga on fosfor üks kolmest peamisest
taimetoitainest. Seega on fosfor väetiste toomisel peamine tooraine.
Ülemaailmne fosforiiditurg (32% P2O5) ulatub aastas umbes 180 miljoni
tonnini. 2010. aasta import EL-i oli 7,5 miljonit tonni, peamiselt Marokost ja
8
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Lühikokkuvõte : Projekti ülevaade

Fosforiit kuulub Eesti riigile ja omanik peaks selle ressursi kasutamisest
õigustatult kasu saama, et rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaudu keskkonnakaitsealaseid toiminguid ning riigieelarve jooksvaid kulutusi.
Samas ei piirdu riigi funktsioonid vaid tulude sissenõudmisega, vaid
hõlmavad ka tegevust, mille eesmärk on parandada elatustaset, piirkondade
omavahelist seotust, kui ka lisandväärtust tekitavate töökohtade loomist.
Siinkohal on siiski oluline märkida, et käesolevas analüüsis ei ole kaalutud
valitsuse suurenevate sissetulekute mõju majandusele (st suuremate
valitsuse kulutuste mõju), sest see on väljaspool analüüsi käsitlusala.

Projekti ülevaade

1. stsenaarium: kaevandamine ja rikastamine ning 2. stsenaarium: väetise tootmine (sealhulgas ka 1. stsenaariumi tegevused) – eelised ja puudused
Allikas: VKG ja EY

Puudused

Eelised

1. stsenaarium (kaevandamine ja
rikastamine

+
+
+
_
_

väiksem investeeringute vajadus

väiksemad riskid

oluline lisandväärtus
fosforiidikontsentraadi tootmisest
väiksem lisandväärtus kui 2.
stsenaariumis
vähem uusi töökohti, kui 2.
stsenaariumis

Fosforiidiga seotud majandusliku tegevuse
võimalike mõjude analüüs
Makromajanduslike mõjude analüüsi aluseks on
kaks stsenaariumi. 1. stsenaarium piirdub fosforiidi
kaevandamise ja rikastamisega. 2. stsenaariumi
sisaldab 1. stsenaariumi tegevusi ning lisaks ka
väetise tootmist fosforiidi rikastamise teel
väävelhappe ja ammooniumiga.

9

02.mai 2013
Projekt Ground_aruanne_2013-05-02.docx

2. stsenaarium (väetise tootmine)

+
+
+
_
_
_

suur lisandväärtus

rohkem lisanduvaid töökohti

vertikaalne tootmise
integreerimine
suurem äririsk
keerulisem tootmine
suurem keskkonnamõju

1. stsenaariumi võimaluse eelised on suhteliselt
väike investeeringute vajadus, väikesed riskid ja
juba fosforiidi kontsentraadi tootmisel saavutatav
oluline
lisandväärtus.
Puudused
on
2.
stsenaariumiga võrreldes väiksem lisandväärtus ja
kohalike töökohtade loomine.
2. stsenaariumi eelised on nii suur lisandväärtus ja
rohkemate töökohtade loomine kui ka vertikaalne

Lühikokkuvõte : Projekti ülevaade

tootmise integreerimine. Vertikaalne tootmise
integreerimine aitab VKG-l vähendada kulusid ja
parandada efektiivsust, vähendades muude
hüvede hulgas ka transpordikulusid ning
lühendades töötsüklit.

Analüüsi tulemused

1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamise koondmõju
Fosforiidi kaevandamise peamiste mõjude ülevaade

Investeerimisfaas (kogu investeerimisperiood – 2 aastat)
Mõju
SKT (milj EUR)
Tööhõive, töökohtade arv (aastas)
Maksud (milj EUR)
BoP Puhaseksport (import) (milj EUR)
Allikas: Teave VKG-lt, EY analüüs

Otsene
33

Kaudne
20

Kaasnev
12

Kokku
65

Otsene
90

Kaudne
34

Kaasnev
8

Kokku
133

862
13
(117)

625
7
0,5

323
4
0,3

1809
25
(116)

551
36
146

1273
13
0,8

290
3
0,2

2114
52
147

Mõju SKT-le
VKG fosforiidi kaevandamisel oleks Eesti
majandusele oluline mõju. Selle kogumõju Eesti
SKT-le oleks investeerimisfaasis 64,5 miljonit eurot
(32 miljonit eurot aastas) ja 132,7 miljonit eurot
aastas äritegevuse faasis. Aastane mõju vastab
0,2%-le Eesti SKT-st 2012. aastal investeerimisfaasis ja 0,8%-le äritegevuse faasis, mis on
üksiku investeerimisprojekti puhul väga oluline
mõju.
Mõju tööhõivele
VKG investeering fosforiidi kaevandamisse aitaks
kaasa tööhõive stimuleerimisele seal, kus seda
kõige enam vaja on. Fosforiidi kaevandamine on
kavandatud Kirde-Eesti piirkonda, mis on pidevalt
kannatanud kõige suurema tööpuuduse käes.
2012. aastal oli tööpuuduse tase Lääne-Virumaal
(suurima fosforiidimaardla asukoht) 9,5%, mis on
oluliselt kõrgem, kui Põhja- või Kesk-Eestis.
Fosforiidi kaevandamine vähendaks oluliselt
tööpuuduse määra. Investeerimisfaasis otseselt
toetatud töökohtade arv (861,5 inimaasta
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Äritegevuse faas (1 näidisaasta)

ekvivalenti) aastas moodustab 2,6% LääneVirumaa kogu tööjõust aastal 2012. Alalised
otseselt toetatud
töökohad äritegevuse faasis
le title
moodustavad 1,6% Lääne-Virumaa tööjõust.
Mõju riigi maksutuludele
Fosforiidi kaevandamisel oleks positiivne mõju
kogu Eesti maksutuludele. Investeerimisfaasis
tooks fosforiidi kaevandamine täiendavalt 24,9
miljonit eurot (12,4 miljonit eurot aastas või 0,2%
Eesti kogu maksutuludest 2012. aastal) ja
äritegevuse faasis igal aastal 52,1 miljonit eurot
(0,9% Eesti kogu maksutuludest) maksutulu.

või 1,2% Eesti koguekspordist aastal 2012), sest
peaaegu kogu rikastatud fosforiit eksporditakse.
Fosforiidi kaevandamise mõju riiklikus kontekstis
(mõju aastas %-na riigi tulemustest)
Allikas: Eesti Statistikaamet, EY analüüs

0.9%

Maksutulu (2012)

0.2%
0.2%
0.2%

Tööhõive (2012)

Mõju netoekspordile
Investeerimisfaasis on fosforiidikaevanduse investeeringute mõju Eesti väliskaubandusbilansile
negatiivne (116,1 eurot) suurte investeerimiskulude
tõttu kaevanduse ja rikastamistehase loomisel ning
seetõttu, et paljud kaubad ja teenused, mida
kaevanduse
arendamisel
kasutatakse,
imporditakse. Selle negatiivse mõju kaalub üles
äritegevuse faasist juba ühel aastal saadav
positiivne mõju (netoeksport 147,1 miljonit eurot
Lühikokkuvõte : analüüsi tulemused

0.8%

SKT (2012)

0.2%
0.0%

0.2%

Äritegevuse faas

0.4%

0.6%

Investeerimisfaas

0.8%

1.0%

Analüüsi tulemused

2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamise ja väetise tootmise koondmõju
Fosforiidi kaevandamise ja väetise tootmise peamiste mõjude ülevaade

Investeerimisfaas (kogu investeerimisperiood – 3,5 aastat)
Mõju
SKT (milj EUR)
Tööhõive, töökohtade arv (aastas)
Maksud (milj EUR)
BoP Puhaseksport (import) milj EUR
Allikas: Teave VKG-lt, EY analüüs

Otsene
137
2105
55
(431)

Mõju SKT-le
VKG väetise tootmisel (mis hõlmab ka 1.
stsenaariumi tulemusi) oleks Eesti majandusele
veelgi olulisem positiivne mõju. Aastane mõju Eesti
SKT-le vastab 0,5%-le Eesti SKT-st 2012. aasta
investeerimisfaasis ja 1,1%-le äritegevuse faasis.
Mõju on 1. stsenaariumiga võrreldes väga suur
väetise tootmise rajatiste suurte ehitus- ja
seadistamiskulude tõttu.
Mõju tööhõivele
VKG investeeringud väetise tootmisse (sh
investeerimine
fosforiidi
kaevandamisse)
stimuleeriks tööhõivet oluliselt, toetades 4374
töökohta aastas investeerimisfaasis ja 2760
töökohta
äritegevuse
faasi
ühel
aastal.
Investeeringud ja toimingud kavandatakse teostada
Kirde-Eesti piirkonnas, kus on ajalooliselt olnud
väga suur tööpuuduse määr; väetise tootmine
toimuks Ida-Virumaal (tööpuuduse määr 2012.
aastal 17,5%). Seetõttu oleks väetise toomisel tähtis
roll piirkonna positiivsele arenguteele suunamisel,
vähendades märgatavalt tööpuuduse määra.
Näiteks moodus-taksid investeerimisfaasis otseselt
11
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Kaudne
84
1502
32
2

Kaasnev
48
767
18
1

Kokku
269
4374
104
(427)

toetatavad töökohad 1. stsenaariumiga võrreldes
(1613 täiendavat inimaasta-ekvivalentset töökohta
aastas) Ida-Virumaa kogu 2012. aasta tööjõust
1,9%. Täiendav arv alalisi äritegevuse faasis
otseselt
toetatavaid töökohti
(võrreldes 1.
stsenaariumiga) moodustaks 0,6% ida-Virumaa
tööjõust (537 töökohta).
Lisaks oleks 2. stsenaariumil samasugune
positiivne mõju Lääne-Virumaa tööhõivele, nagu on
kirjeldatud 1. stsenaariumis.
Mõju riigi maksutuludele
Väetise tootmisel oleks positiivne mõju kogu Eesti
maksutuludele. Täiendav 104 miljonit eurot
investeerimisfaasis (29,7 miljonit eurot aastas) ja
69,1 miljonit eurot (aastas) äritegevuse faasis
moodustaks 0,5% (aastas) ja 1,3% Eesti 2012.
aasta kogu maksutuludest.
Mõju puhasekspordile
Investeerimisfaasis on väetise tootmise mõju Eesti
väliskaubandusbilansile
negatiivseks
suurte
investeerimiskulude tõttu väetisetehase (sh fosforiidi
kaevanduse) rajamisel. Kuna aga peaaegu kogu
Lühikokkuvõte : analüüsi tulemused

Äritegevuse faas (1 näidisaasta)
Otsene
141
1088
54
217

Kaudne
33
1359
13
0,8

Kaasnev
8
313
3
0,2

Kokku
182
2760
69
218

toodetud väetis eelduste kohaselt eksporditakse,
siis kaaluks positiivne mõju äritegevuse faasis
esialgse mõju üle vaid 2,5 aastaga (ulatudes 218
milj. euroni aastas).
Väetise tootmise mõju riiklikus kontekstis
(mõju aastas %-na riigi tulemustest)
Allikas: Eesti Statistikaamet, EY analüüs

1.3%

Maksutulu (2012)

0.5%
0.3%
0.4%

Tööhõive (2012)

1.1%

SKT (2012)

0.5%
0.0%

Äritegevuse faas

0.5%

1.0%

Investeerimisfaas

1.5%

Metoodika
6. Metoodika
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Metoodika

Metoodika ülevaade

Eesti majandusele avaldatava majandusliku mõju hindamise meetod

Kordajate arvutamise metoodika

Allikas: EY

Kasutame Eurostati avaldatud Eesti majanduse sisendväljundtabeleid,
et
arvutada
VKG
tarnijate
tööstusharude põhine kaudsete ja kaasnevate
makromajanduslike mõjude kordajate kogum. Need
kordajad
hõlmavad
majanduslikke
omavahelisi
sõltuvusi fosforiidi kaevandamise ja väetise tootmise
tarneahelas ja laiemas majanduslikus kontekstis ning
seetõttu võimaldavad anda hinnangu kaudse ja
kaasneva mõju kohta SKT-le.
Sisend-väljundtabelid on riigisisene aruandlusvahend,
mis hõlmab kaupade ja teenuste vooge tööstusharude
vahel, importe ning eksporte ja kapitali ja tööjõu panust
majandustegevusse.
Seetõttu
saab
sisendväljundtabeleid kasutada tööstusharu tarneahela
kaardistamiseks sisendkoefitsientide arvutamise teel.
Sellised
koefitsiendid
näitavad,
millist
osa
tootmisväärtusest igas tööstusharus arvestatakse
teistest tööstusharudest saadud sisendina.
Selliste koefitsientide kasutamisel saab arvutada
väljundkordajad, mis hõlmavad majanduse igas
tööstusharus genereeritava lisanõudluse, kui tootmist
suurendada ühe valuutaühiku võrra konkreetses
tööstusharus. Matemaatiline protsess, mille kaudu
kordajad saadakse, on tuntud Leontievi pöördväärtuse
maatriksi nime all.
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Metoodika : Metoodika

Metoodika ülevaade

Allpool esitatud joonis annab kõrgetasemelise ülevaate metoodikast, mida on kasutatud otseste, kaudsete ja kaasnevate mõjude hindamiseks mudelis. Seejärel
kirjeldame me neid arvutussamme üksikasjalikumalt.
Lihtsuse huvides eeldatakse, et kõik otsesed, kaudsed ja kaasnevad mõjud avalduvad samal aastal. Tegelikkuses võib investeeringute ja tegeliku majandusliku
mõju vahel olla siiski ajaline vahe. Kõikides arvutustes on kasutatud tänaseid hindu.
Majanduslike mõjude hindamisel kasutatud metoodika
Allikas: EY
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Metoodika : Metoodika

Metoodika ülevaade

Otsene mõju
Fosforiidi kaevandamise ja väetise tootmise otsese
mõju kvantitatiivseks määramiseks kasutasime
VKG antud teavet investeeringute, jooksvate
tegevuskulude ja hoolduskulude, tulude ja
projektiga seotud tööhõive kohta.
Investeerimisfaas
Projekti investeerimisfaasi otsene mõju tuleneb
toimingutest, mis on otseselt seotud nii
kaevandamis-, rikastamis- ja tootmisrajatiste kui ka
nendega seotud taristu ehitamisega. Kasutasime
VKG esitatud siseriiklike kapitalikulutuste jaotust
tööstusharude lõikes, et mõista investeeringust
tulenevat otsest mõju toodangule.
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„ SKT
Eesti SKT otsene suurenemine võrdub VKG
otseste tarnijate poolt loodud brutolisandväärtusega. Selle leidmiseks rakendasime siseriiklike
kapitalikulutuste tööstusharude lõikes jaotuse
suhtes konkreetseid SKT/toodangu suhtarve, et
hinnata mõju brutolisandväärtusele projekti
investeerimisfaasis.
Brutolisandväärtuse/toodangu suhtarvud on arvutatud
Eurostati avaldatud 2008. aasta Eesti sisenditeväljundite tabelite alusel. Samuti lisasime
brutolisandväärtusele
VKG
projektijuhtide
palgad ja seonduvad maksud, sest need
kajastavad VKG poolt otseselt genereeritavat
brutolisandväärtust.
„ Tööhõive
Kasutasime nii VKG esitatud tööhõiveandmeid
kui ka arvutusi seoses VKG otseste tarnijate
tööstusharude keskmise tööhõivega, et mõista
investeeringute tulemusel tööhõivele avalduvat
otsest mõju. Lähtuvalt Euroopa Komisjoni poolt
toodud meetodist sisaldab investeerimisprojekti
otsene tööhõive nii hinnatava ettevõtte
tööhõivet kui ka otseste tarnijate tööhõivet
investeerimisfaasis. Seega sisaldab tööhõive nii
VKG töötajaid (nt projektijuhte) kui ka otseste
tarnijate töötajaid, kes osalesid kaevanduse,
tootmisrajatiste ja nendega seotud taristu
ehitamises.

Metoodika : Metoodika

„ Maksutulu
Maksutulude otsese mõju arvutustesse on
kaasatud nii tööandja kui ka töötaja poolt
tasutud maksud seoses VKG ja tema otseste
tarnijate töötajatega (järjepidevalt tööhõivega
seotud arvutustega). Eeldasime, et tasumisele
kuuluvat dividendimaksu (või teisi makse) ei
teki, sest projekti selles faasis ei tooda VKG
kasumit. Tööhõivega seotud maksud olid
ainsad otseste tarnijatega seotud maksud, mida
me arvestasime (st teisi otseste tarnijate makse
otsese mõju arvutustesse ei kaasatud).
„ Väliskaubandusbilanss
Otsene mõju väliskaubandusbilansile arvutati
VKG esitatud hinnangute põhjal seoses
imporditud sisenditega (kaupade ja teenustega),
mida kasutatakse otseselt kaevanduse ja
toetava taristu ehitamisel. VKG on pidanud nõu
Eesti kolme spetsialiseerunud ehitusettevõttega,
et teha kindlaks investeeringute kodumaiselt
tarnitav osa.

Põhiülevaade
Investeerimisfaasi otsene mõju tööhõivele ja riigi
maksutuludele sisaldab ka otseste tarnijate
töötajaid (vastavalt Euroopa Komisjoni
meetodile).

Metoodika ülevaade

„ Tööhõive
Otsest mõju tööhõivele hinnati VKG nende
töötajate arvu põhjal, kes kaasataks nii
fosforiidikaevanduse pidevasse tegevusse kui
ka rikastamis- ja väetisetehase tegevusse.
„ Maksutulu
Otsese maksutulude mõju arvutusse kaasati:

„ Väliskaubandusbilanss
Otsene mõju väliskaubandusbilansile arvutati
eelduse põhjal, et kogu kaevanduse ja
väetisetehase toodang eksporditakse. Sellest
mõjust lahutati otseselt kaevanduse ja
väetisetehase
käitamisel
kasutatavate
imporditavate kaupade hinnanguline summa.

„ personaliga seotud maksud, mis arvestati
lähtuvalt
kaevanduse,
rikastamise
ja
väetisetehaste tegevuse ja juhtimisega
seotud VKG töötajate arvust ning nende
palkadest;

Äritegevuse faas
Projekti äritegevuse faasi otsene mõju keskendub
VKG fosforiidi kaevandamisest ja väetise
tootmisest saadava toodangu iseseisvale mõjule
Eesti majandusele. VKG tegevuse otsese mõju
mõistmiseks kasutasime me nii koguse ja hinna
andmeid kui ka andmeid jooksvate kapitalikulude
ja tegevuskulude kohta.
„ SKT
Eesti SKT otsene kasv arvutati lahutades
äritegevuse tuludest (väljundist) äritegevuse
kulud (sisendid), v.a tööjõukulud ja maksud.
Tulemuseks saadud väärtus (brutolisandväärtus) vastab ühtlasi tulude meetodi kohaselt
saadavale brutolisandväärtusele ja kajastab
maksueelset (kuid finantseerimiskulude järgset)
tegevuskasumit, millele on liidetud töötajate
palgad (koos kõikide maksudega), pluss
tootespetsiifilised maksud (kõnealusel juhul
keskkonnamaksud).
16

02.mai 2013
Projekt Ground_aruanne_2013-05-02.docx

– keskkonnamaksud,
mis
tekkisid
kaevandamise ja väetise tootmise tõttu –
need
sisaldavad
kaevandustasu,
veekasutustasu
ja
makse,
mis
on
konkreetselt seotud rikastamise, maagi
töötlemise ja väetise tootmisega seotud
tegevustega.
– Meie analüüsis arvestatud dividendidelt
makstav ettevõtte tulumaks kajastab vaid
maksude teoreetilist mõju, sest äritegevuse
faasis arvutatakse ettevõtte tulumaksu
eeldusel, et kogu rahavoog (pärast
finantseerimiskulusid)
makstakse
välja
dividendidena. VKG meeskond eeldab, et
tegelik
vaba
rahavoog
dividendide
jaotamiseks on teoreetilisest summast
erinev, sest VKG reinvesteerib osa sellest
uutesse projektidesse. Sellele vaatamata
tähendab see ainult seda, et dividendi
väljamaksmise kuupäevas võib olla ajaline
erinevus, kuid lõpptulemusena peavad
investorid saama dividende, et oma
investeeringuid kompenseerida.

Põhiülevaade
Äritegevuse faasi otsene mõju riigi maksutuludele
sisaldab dividendidelt tasutava ettevõtte
tulumaksu mõju.

Metoodika ülevaade

Kaudne mõju

Mõju maksutuludele

Kaudne mõju tuleneb suuremast nõudlusest
riigisiseselt toodetud kaupade ja teenuste järele
VKG
kodumaises
tarneahelas,
tulenevalt
majandustegevuse esialgsest suurenemisest, mille
põhjuseks on investeeringud fosforiidikaevandusse
ja väetisetehasesse ning nende käitamine.

Kaudne mõju maksutuludele on arvutatud
maksukoormuse suhtarvu rakendamise kaudu
kaudse brutolisandväärtuse suurenemisele, mis on
arvutatud eespool kirjeldatud viisil. Maksutulude
suhtarvu aluseks on Eesti Statistikaameti andmed.

Seda nõudluse suurenemist saab arvutada sektori
tasandil, rakendades kaudse toodangu kordajat
majandustegevuse esialgsele suurenemisele (st
otsesele mõjule - brutolisandväärtusele). Kaudse
toodangu kordajad arvutatakse tööstusharude
tasandil, rakendades Leontievi pöördväärtuse
mudelit sisend-väljundtabelite maatriksile.
Mõju SKT-le
Kaudse brutolisandväärtuse kasv on arvutatud
vastavalt eespool kirjeldatule sektoripõhiste
brutolisandväärtuse/toodangu suhtarvude rakendamise kaudu iga Eesti majandussektori majandustegevuse suurenemisele. Brutolisandväärtuse/toodangu suhtarvud on arvutatud Eurostati avaldatud
2008. aasta Eesti sisend-väljundtabelite alusel.
Mõju tööhõivele
Kaudne mõju tööhõivele võrdub nende töötajate
arvuga, kes suuremast nõudlusest tingituna
palgatakse täiendavalt VKG tarneahelasse (s.o
kaudse toodangu suurenemisest tulenevalt, nagu
eespool kirjeldatud).
Täiendavate töötajate arvu leidmiseks oleme
rakendanud sektorile omaseid tööhõive/brutolisandväärtuse suhtarve (s.t tööjõu tootlikkust).
Töötajate tootlikkus on arvutatud Eurostati
struktuurilise
ettevõtlusstatistika
andmebaasi
põhjal.
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Mõju väliskaubandusbilansile
Sarnaselt on arvutatud mõju väliskaubandusbilansile, rakendades netoekspordi/brutolisandväärtuse suhtarvu kaudse brutolisandväärtuse
suurenemisele. Suhtarvu aluseks on Eesti
Statistikaameti jooksevkonto andmed.

Põhiülevaade
Kaudne mõju tuleneb suuremast nõudlusest
riigisiseselt toodetud kaupade ja teenuste järele
VKG tarneahelas.

Metoodika ülevaade

Põhiülevaade
Kaasnev mõju
Fosforiidi kaevandamisega kaasnev mõju tuleneb
täiendavalt suurenevast majandustegevusest, mis
luuakse Eestis seetõttu, et suureneb leibkondade
nõudlus kaupade ja teenuste tarbimise järele
nende inimese kaudu, kelle VKG on hõivanud kas
otseselt või kaudselt kogu VKG tarneahela
ulatuses.
Tööhõive paranedes suurenevad ka töötajatele
majandusharus väljamakstavad palgad. See
suurendab leibkondade netosissetulekuid ja
stimuleerib
seega
tarbimist
leibkondade
marginaalse tarbimiskalduvuse kaudu (s.t sõltuvalt
leibkondade säästmisest).
Sellist majandusliku aktiivsuse suurenemist saab
arvutada sektori tasandil, rakendades kaasneva
toodangu kordajaid majandustegevuse esialgsele
suurenemisele (s.t otsesele mõjule – brutolisandväärtusele). Kaasneva toodangu kordajaid
arvutatakse
tööstusharu
tasandil
Leontievi
pöördväärtuse mudeli rakendamise kaudu sisendväljundtabelite koefitsiendi maatriksile, mida on
laiendatud nii, et see hõlmaks leibkondi kui
täiendavat sektorit majanduses, mis pakub tööjõu
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Fosforiidi kaevandamise ja väetisetehase
kaasnev mõju tuleneb täiendavalt suurenevast
majandustegevusest, mis luuakse Eestis
seetõttu, et suureneb leibkondade nõudlus
kaupade ja teenuste tarbimise järele.
teenuseid, saades vastu palga, ning tarbib kaupu
ja teenuseid.
Eurostati andmeid kasutades on arvutatud
keskmised
tarbimiskalduvuse
indeksid
tööstusharude lõikes, mida on rakendatud
otsestele ja kaudsetele kogupalkadele, et arvutada
leibkondade tarbimise mõju tööstusharude lõikes.
Kaasnev mõju SKT-le ja tööhõivele on arvutatud
majandustegevusele kaasneva mõju alusel,
kasutades sama meetodit, nagu kirjeldatud
eespool kaudse mõju puhul. Samamoodi on
kaasnev mõju maksutuludele ja väliskaubandusbilansile arvutatud kaasneva mõju põhjal,
kasutades sama meetodit, nagu kirjeldatud
eespool kaudse mõju kohta.

Andmed
7. 1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine
8. 2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine
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Andmed

1. stsenaariumis kasutatud andmed – fosforiidi kaevandamine ja rikastamine

Investeeringud fosforiidi kaevandamisse (v.a VKG
projektijuhtide kulu)
Allikas: VKG teave, EY analüüs
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1. stsenaariumis tehtavad kapitaliinvesteeringud kokku (investeeringud tehasesse, kaevandusse ja
logistikasse) ulatuvad eelduste kohaselt 197,8 miljoni euroni, millest 80,9 miljonit eurot kulutatakse
siseriiklikult ja ülejäänud impordile. VKG on oma siseriiklike kapitaliinvesteeringute hinnangute aluseks
võtnud järgmiste kohalike tootmisettevõtete pakkumised: Maru, Scanweld ja Estanc.

28.0

VKG on kasutanud järgmisi allikaid analüüsi jaoks muude sisendite andmiseks:

66.0

„ Sonda uuringuvälja fosforiidi kaevandamise esialgsete kulude hinnang – TTÜ, MI, Sandvik, Putzmeister,
Catepillar
„ Maardu fosforiidimaagi rikastamise hinnang; Eesti fosforiidikapitali ja eeldatavate tegevuskulude
hinnang – nimetamata väetisetehnoloogia ettevõte, Ameerika Ühendriigid

10.9
50

Kapitaliinvesteeringud

25.1

103.8

44.9
0
Domestic
Siseriiklik
Kokku
Total
Rikastamistehas
Beneficiation plantKaevandus
Mine
Logistics
Logistika

„ TTÜ fosforiidi kaevandamise kulude eelhinnangu ülevaade – SRK Consulting
„ Eesti fosforiidi kontsentraadi hinnaarvutus – CRU (Commodities Research Unit)
Ettevõtted, kes andsid sisendid siseriiklike investeeringute hindamiseks
Allikas: VKG, ettevõtete veebilehed

Toetatud töökohad
VKG eeldab, et investeerimisfaasis on projekti juhtimiseks vaja igal aastal 20 täisajaga töötajat (s.o 40
inimaasta-ekvivalentset töökohta kaheaastase investeerimisfaasi kestel).
Äritegevuse faasis toetavad VKG fosforiidi kaevandamise ja rikastamise tegevused otseselt 551 alalist
töökohta.
Ettevõtte tulumaksu arvutused
Ettevõtte (teoreetilise) tulumaksu arvutamisel võeti arvesse järgmisi eeldusi:
„ VKG peab optimaalseks võlakapitali tasemeks 70%;
„ Intressimäär – 5%;
„ Ettevõtte tulumaksumäär dividendidelt tulevikus – 20%.
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Andmed: 1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine

2. stsenaariumis kasutatud andmed – kaevandamine, rikastamine ja väetise tootmine

Kapitaliinvesteeringud

Investeeringud fosforiidi kaevandamisse (v.a VKG
projektijuhtide kulu)

Kogu kapitaliinvesteering väetise tootmise stsenaariumis peaks prognooside kohaselt ulatuma 782,8 miljoni
euroni, millest 353,1 miljonit eurot kulutataks riigisiseselt ning ülejäänu impordile.

Allikas: VKG teave, EY analüüs

900
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VKG on oma siseriiklike kapitaliinvesteeringute hinnangute aluseks võtnud Maru, Scanweldi ja Estanci
pakkumised:

28.0

VKG on kasutanud järgmisi allikaid analüüsi jaoks muude sisendite andmiseks:

66.0

700

„ Sonda uuringuvälja fosforiidi kaevandamise esialgsete kulude hinnang – TTÜ, MI, Sandvik, Putzmeister,
Catepillar
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„ Maardu fosforiidimaagi rikastamise hinnang; Eesti fosforiidikapitali ja eeldatavate tegevuskulude
hinnang – nimetamata väetisetehnoloogia ettevõte, Ameerika Ühendriigid
„ TTÜ fosforiidi kaevandamise kulude eelhinnangu ülevaade – SRK Consulting - enam kui 1600
professionaaliga üks suurimaid mäenduskonsultatsiooni ettevõtteid maailmas

10.9
25.1

„ Eesti fosforiidi kontsentraadi hinnaarvutus – CRU (Commodities Research Unit) – maailma üks juhtivaid
väetiste, metallide ja mineraalide turuanalüüsi ja konsultatsioonifirma

171.0
365.0

Toetatud töökohad

145.0

0
Siseriiklik
Rikastamistehas ja muud kapitaliinvesteeringud Väetised

Kokku
Kaevandus

Logistika

VKG eeldab, et investeerimisfaasis on projekti juhtimiseks vaja igal aastal 30 täisajaga töötajat (s.o 105
inimaasta-ekvivalentset töökohta 3,5-aastase investeerimisfaasi kestel).
Äritegevuse faasis toetavad VKG fosforiidi kaevandamise, rikastamise ja väetise tootmise tegevused
otseselt 1088 alalist töökohta..
Ettevõtte tulumaksu arvutused
2. stsenaariumi puhul rakendati samu eeldusi kui 1. stsenaariumi puhul.
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Andmed :2. stsenaarium - fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine

Analüüsi tulemused
1.

1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine

2. 2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine
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Analüüsi tulemused

1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine: mõju SKT-le

Fosforiidi kaevandamise mõju SKT-le – 1. stsenaarium
Kogu investeerimisfaasi mõju Eesti SKT-le on 1. stsenaariumis 64,5 miljonit eurot kaheaastase perioodi
vältel. See vastab 32,3 miljonile eurole aastas ehk umbes 0,2%-le Eesti 2012. aasta SKT-st. Prognooside
kohaselt oleks umbes pool kogu mõjust otsene mõju – fosforiidi kaevandamisega otseselt seotud
toimingute lisatud väärtus.
1. stsenaariumi äritegevuse faasi kogu mõju Eesti SKT-le vastab 132,7 miljonile eurole ühel näidisaastal
ehk ligikaudu 0,8%-le Eesti 2012. aasta SKT-st. See on väga oluline mõju üheainsa
investeerimisprojekti puhul. Eeldatakse, et peaaegu 70% kogu mõjust ehk 90,2 miljonit eurot on otsene
mõju. Ka 34,2 miljoni euro suurune kaudne mõju oleks Eesti majanduse jaoks oluline.
Mõju SKT-le: kogu investeerimisfaas (vasakul) – äritegevuse faas (näidisaasta – paremal)
Allikas: EY analüüs
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€
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Analüüsi tulemused: 1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine

Kokku

1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine: mõju tööhõivele

Fosforiidi kaevandamise mõju tööhõivele – 1. stsenaarium
1. stsenaariumi investeerimisfaasis eeldatakse kaheaastase perioodi jooksul umbes 1809 töökoha
toetamist aastas. Enamikku 862-st otsesest töökohast aastas toetatakse järgmistes sektorites: ehitus (638),
tootmine (105) ning arhitektuur ja tsiviilehitus (86).
Äritegevuse faasis toetatakse aastas 2114 alalist töökohta – enamik neist (1273) kaudse mõju tõttu.
Suurem osa 551-st otseselt toetatud töökohast on seotud kaevandamise (350), kaubanduse (225) ning
elektri, gaasi, auru ja õhu konditsioneerimise tarnetega (172).
Mõju tööhõivele: investeerimisfaas (vasakul) – äritegevuse faas (näidisaasta – paremal)
Allikas: EY analüüs
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Analüüsi tulemused: 1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine

1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine: mõju maksudele

Fosforiidi kaevandamise mõju maksudele – 1. stsenaarium
Kogu prognoositav maksusumma, mis tasutakse 1. stsenaariumi kaheaastase investeerimisfaasi jooksul,
on 24,9 miljonit eurot. See vastab 12,4 miljonile eurole aastas ehk umbes 0,2%-le Eesti 2012. aasta
maksutuludest. Umbes pool sellest tuleneks otsesest mõjust.
1. stsenaariumi äritegevuse faasi ühel aastal tasutav kogu maksusumma on 52,1 miljonit eurot ehk
0,9% Eesti 2012. aasta kogu maksutulust. Umbes 70% sellest tuleneks otsesest mõjust (36,2 miljonit
eurot). VKG tarnijate tasutavad aktsiisimaksud (kütuse, elektri ja gaasiaktsiis) moodustavad olulise osa
projekti kaudsest mõjust maksudele. VKG hinnangu kohaselt on projektist tulenev aktsiisimaksu tulu riigile
kokku (1. stsenaariumis) 4,3 miljonit eurot (vaata tabelis vasakul).
Mõju maksudele: investeerimisfaas (kogu investeerimisperiood – vasakul) – äritegevuse faas (näidisaasta – paremal)
Allikas: EY analüüs
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* Otsene mõju maksudele hõlmab ainult VKG ja tema otseste tarnijate töötajatega seotud makse ning ei hõlma teisi VKG tarnijate
tasutavaid makse (tulumaks, keskkonnamaksud, tootmis- ja impordimaksud, aktsiisi- ja ressursimaksud). Seda seetõttu, et me ei saa
nende suurust usaldusväärselt hinnata. Meie hinnangul võib ainult tarnijate tasutaval tulumaksul olla märgatav toime kogu
maksumõjule, kusjuures teised maksud ei tohiks olla olulised. Sellele vaatamata ei ole kogu otsest mõju riigi maksudele piisavalt
arvestatud.
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Analüüsi tulemused: 1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine

1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine: mõju väliskaubandusele

Fosforiidi kaevandamise mõju väliskaubandusele – 1. stsenaarium
1. stsenaariumi kaheaastase investeerimisfaasi kogumõju väliskaubandusele on eelduste kohaselt
negatiivne, st netoimport oleks 116,1 miljonit eurot (0,8% kogu 2012. aasta impordist). Otsesed ja
kaasnevad mõjud oleksid nullilähedased.
Samas kompenseeriks investeerimisfaasi negatiivset mõju äritegevuse faasi positiivne mõju, sest
üheaastase äritegevuse jooksul ulatuks netoeksport 147,1 miljoni euroni ehk 1,2%-ni kogu Eesti
2012. aasta ekspordist.
Mõju väliskaubandusele: investeerimisfaas (kogu investeerimisperiood – vasakul) – äritegevuse faas (näidisaasta – paremal)
Allikas: EY analüüs
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1. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine: mõju väliskaubandusele

2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine: mõju SKT-le

Väetise tootmise mõju SKT-le – 2. stsenaarium
2. stsenaariumi 3,5-aastase investeerimisfaasi kogumõju Eesti SKT-le on 268,7 miljonit eurot. See vastab
76,8 miljonile eurole aastas ehk umbes 0,5%-le Eesti 2012. aasta SKT-st. Prognooside kohaselt
moodustaks otsene mõju umbes pool kogumõjust.
2. stsenaariumi äritegevuse faasi ühe aasta kogumõju Eesti SKT-le vastab 182,1 miljonile eurole ehk
ligikaudu 1,1%-le Eesti 2012. aasta SKT-st. See on väga suur mõju üksiku investeerimisprojekti
puhul. Umbes 77% kogumõjust ehk 140,6 miljonit eurot on otsene mõju.
Mõju SKT-le: kogu investeerimisfaas (vasakul) – äritegevuse faas (näidisaasta – paremal)
Allikas: EY analüüs
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Analüüsi tulemused: 2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine

Kokku

2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine: mõju tööhõivele

Väetise tootmise mõju tööhõivele – 2. stsenaarium
2. stsenaariumi 3,5-aastase investeerimisfaasi jooksul eeldatakse umbes 4374 töökoha toetamist aastas.
Enamikku 2105-st otsesest töökohast toetatakse järgmistes sektorites: ehitus (1558), tootmine (329) ning
arhitektuur ja tsiviilehitus (154).
Äritegevuse faasis toetatakse aastas 2760 töökohta – enamik neist tänu kaudsele mõjule (1359), kuigi ka
otsene mõju tööhõivele on oluline (1088). Enamik 1088-st otseselt toetatud töökohast on seotud väetise
rikastamisega (650), kaevandamisega (350) ning masinate ja seadmete remondi ning paigaldusega (231).
Mõju tööhõivele: investeerimisfaas (vasakul) – äritegevuse faas (näidisaasta – paremal)
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Analüüsi tulemused: 2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine

2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine ja väetise tootmine: mõju maksudele

Väetise tootmise mõju maksudele – 2. stsenaarium
Kogu prognoositav maksusumma, mis tasutakse 2. stsenaariumi 3,5-aastase investeerimisfaasi jooksul, on
104,0 miljonit eurot. See vastab 29,7 miljonile eurole aastas ehk umbes 0,5%-le Eesti 2012. aasta
maksutuludest. Umbes pool sellest tuleneks otsesest mõjust.
Kogu prognoositav maksusumma, mis tasutakse 2. stsenaariumi äritegevuse faasi ühe aasta
jooksul, on 69,1 miljonit eurot. Umbes 70% sellest tuleneks otsesest mõjust (53,6 miljonit eurot). VKG
tarnijate tasutavad aktsiisimaksud (kütuse, elektri ja gaasiaktsiis) moodustavad olulise osa projekti kaudsest
mõjust maksudele. VKG hinnangu kohaselt on projektist tulenev aktsiisimaksu tulu riigile kokku (2.
stsenaariumis) 4,2 miljonit eurot (vaata tabelis vasakul).
Mõju maksudele: investeerimisfaas (kogu investeerimisperiood – vasakul) – äritegevuse faas (näidisaasta – paremal)
Allikas: EY analüüs
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Otsene

69.1

Kaasnev

Kokku

50
40
30
20

17.8

20

22.9

3.0

13.6
17.1

10

0
Otsene*

Kaudne

Kaasnev

Kokku

0
Tulumaks

Töötaja
maksud

Kaudne

* Otsene mõju maksudele hõlmab ainult VKG ja tema otseste tarnijate töötajatega seotud makse ning ei hõlma teisi VKG tarnijate
tasutavaid makse (tulumaks, keskkonnamaksud, tootmis- ja impordimaksud, aktsiisi- ja ressursimaksud). Seda seetõttu, et me ei saa
nende suurust usaldusväärselt hinnata. Meie hinnangul võib ainult tarnijate tasutaval tulumaksul olla märgatav toime kogu
maksumõjule, kusjuures teised maksud ei tohiks olla olulised. Sellele vaatamata ei ole kogu otsest mõju riigi maksudele piisavalt
arvestatud.

Maksumõju – kogu investeerimisfaas (3.5 aastat)
Maksumõju – äritegevuse faas (näidisaasta)

104
milj €
69 milj
€
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2. stsenaarium – fosforiidi kaevandamine: mõju väliskaubandusele

Väetise tootmise mõju väliskaubandusele – 2. stsenaarium
2. stsenaariumi 3,5-aastase investeerimisfaasi kogumõju väliskaubandusele on eelduste kohaselt
negatiivne, st netoimport moodustaks 430,6 miljonit eurot (3,1% kogu 2012. aasta impordist). Otsesed ja
kaasnevad mõjud oleksid nullilähedased.
Investeerimisfaasi negatiivset mõju kompenseeriks positiivne mõju äritegevuse faasi vaid 2,4-aastase
tegevuse jooksul – netoeksport oleks 218,0 miljonit eurot aastas (1,7% Eesti ekspordist 2012. aastal).
Mõju väliskaubandusele: investeerimisfaas (kogu investeerimisperiood)
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Netoeksport – kogu investeerimisfaas (3,5 aastat)
Netoeksport – äritegevuse üks aasta
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Üldine nimekiri aruandes kasutatud infoallikatest
„ Eurostati andmebaasid
„ VKG esitatud teave, mis on osaliselt VKG enda teave ja osaliselt VKG koostatud kolmandate isikute
teave
„ Raudsep, R. 2008. Estonian georesources in the European context (Eesti maavarad Euroopa
kontekstis). Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 2
„ Eesti Statistikaameti andmebaasid
„ VKG konsolideeritud aastaaruanne 2010
„ VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne 2011
„ VKG veebileht
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