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Harku valla eelarvestrateegia 

 

Harku valla eelarvestrateegia on omavalitsuse 2023 – 2026 aasta eesmärkidega 
finantsprognoos, mis kavandab põhitegevuse tulud ja kulud, investeeringud, 
finantseerimistegevuse ning nendest lähtuvad rahavood. 

Eelarvestrateegia annab rahalised orientiirid valla võimalustest arengukavas kavandatud 
tegevuste realiseerimiseks. Arengukava koostatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse 
finantsjuhtimise seadusele (edaspidi KOFS) vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. 
Seadusest tulenevalt rakendusid 1.jaanuarist 2012.a uued sätted omavalitsuste eelarvete 
ülesehituses, eelarvestamise põhimõtetes, laenupoliitikas ja aastaaruannete esitamisel. 
Omavalitsustele (edaspidi KOV) tekkis esmakordselt kohustus mitmeaastaste eelarvete ehk 
strateegiate koostamiseks. Seadus kehtestas ka piirangud KOV-i ja selle arvestusüksuste 
netovõlakoormuse suurusele ja põhitegevuse tulemile ning näeb ette meetmed 
finantsdistsipliinist kinnipidamiseks ja menetlustoimingud raske finantsolukorra 
kõrvaldamiseks. 

Harku valla eelarvestrateegia koostatakse 4 aasta pikkusena ja uuendatakse igal aastal vähemalt 
ühe aasta võrra. Strateegiat kohendatakse erinevates tegevusvaldkondades vastavalt muutustele 
majanduses. 

Harku valla eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud varasemate aastate statistikast, tulevaste 
aastate eeldustest ning rahandusministeeriumi 2022. aasta kevadisest majandusprognoosist. 
Võrreldes varasemate aastatega on lisandunud majanduse ebastabiilsust süvendav tegur - sõda 
Ukrainas, mille majanduslik mõju makromajandusele on ettearvamatu. Kõrge inflatsioon, 
energiahindade tõus ja laenuintresside kasv mõjutavad otseselt ka KOV-de võimalusi oma 
plaane realiseerida. 

Harku valla järgnevate aastate eelarvestrateegias on lähtutud sellest, et: 

1. Jätkub elanike ja maksumaksjate arvukuse mõõdukas kasv. 
2. Tulumaksu laekumise kasv vastab rahandusministeeriumi prognoosile. 
3. Riiklikult kavandatud muudatused maamaksu tõusu osas tulude laekumist ei mõjuta. 
4. Uusi kohalike makse ei kehtestata.  
5. Vallale kuuluva osaühingu osakuid ei võõrandata. 
6. Laenukoormust suurendatakse mõistlikult ja äärmisel vajadusel. 
7. Tulusid kaupade ja teenust müügist mõjutavad palga alammäära kasv ja teenusesaajate 

arvukuse tõus. 
8. Realiseeritakse investeeringud, mille maksumus vastav valla eelarvega ette nähtud 

rahalistele vahenditele. 
9. Vallaasutuste töötajate ja ametnike palga tase hoitakse riigi poolt väljapakutud tasemel, 

kuid konkurentsivõimelisena. 
10. Lastehoiu ja -aiakohtade loomiseks kasutatakse lisaks investeeringutele muid teenuse 

kättesaadavust soodustavaid tegureid. 
11. Riigieelarvest saadavad toetused jätkuvad ja kasvavad vastavalt toetuse saajate 

arvukuse kasvule. 
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12. Ootamatud väljaminekute puhul kasutatakse rahalisi vahendeid eesmärgipäraselt ja 
kokkuhoidlikult. 

2021. aastal kasvas Harku valla elanike arv 930 elaniku võrra ja kasvas 16 664 elanikuni. 2022. 

aasta esimesel poolaastal lisandus veel 388 uut elanikku. Koos elanike juurdekasvuga kasvavad 

nõudmised kodulähedaste ja kaasajastatud teenuste ja elukeskkonna järele. Suureneb surve 

lasteaia- ja koolikohtade järgi. Kuigi suurem osa infrastruktuurist uutes elurajoonides rajatakse 

arendaja kulul, siis uute lasteaia- ja koolikohtade rajamine ja mõned muud ülesanded 

(ühendusteed) on jäänud omavalitsuste korraldada ja rahastada.  

 

Makromajandus 

Vabariigi Valitsuse prioriteedid järgnevateks aastateks on terved ja hoitud inimesed, tark 

majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja kaitstud Eesti ning avatud ja 

turvaline õigusriik. Ka Harku vallal tuleb nendest põhitõdedest lähtuda ja anda oma panus Eesti 

riigi arengule.  

Tähtis roll järgnevatel aastatel on energia- ja kliimapoliitika kujundamine ja elluviimine. 

Selleks, et ka Harku vald saaks kliimaneutraalseks ja osaleks energia- ja kliimapoliitika 

elluviimisel on alustatud valla kliimakava koostamist. Kliimakava alusel on võimalik taotleda 

rahalist toetust vallale oluliste investeeringute elluviimiseks. 

Rahandusministeeriumi 2022. aasta kevadise majandusprognoosi kohaselt on enneolematult 

suur osa tuleviku kujundamises määramatusel. Kui meie riik on suuresti sõltuv välistest 

teguritest (energiakandjate hinnad ja kättesaadavus, geograafiline asukoht, takistused 

kaubavahetuses, jm), siis on seda ka omavalitsused.  

Majandusprognoosis on arvestatud madalama tarbimis-ja investeerimisjulgusega pikemas 

plaanis, mis koos madala majandusaktiivsusega pärsib potentsiaalset kasvu ka edaspidi. 

Energiakandjate hetkehinnad on kõrged ja ka tulevikuootused on olnud tõusutrendis. See kõik 

loob soodsa võimaluse inflatsiooni kasvuks. Kui euroala inflatsiooniks ennustab Euroopa 

Keskpank 2022. aasta lõpuks 7,1%, siis Eestis ületab see juba aasta keskel 20%. 

Prognoos ennustab investeeringute vähenemist võrreldes varasemate aastatega. Hinnatõus 
ehituses on olnud kiire ja see sunnib investeeringuid edasi lükkama. Ka Ukraina sõjasündmused 
ei soodusta investeeringutega alustamist ja sunnib jätma need ootele. 

Mõned majandusprognoosi põhinäitajad (Allikas: Rahandusministeeriumi koduleht): 

 2022 
prognoos 

2023 
prognoos 

2024 
prognoos 

2025 
prognoos 

2026 
prognoos 

Reaalse SKP aastakasv -1,0 1,2 3,2 2,7 2,6 
Tööpuuduse %  7,2 8,3 7.2 6,7 6,4 
Inflatsioon % 12,7 2,1 1,2 1,7 2,0 
Palgakasv % 7,0 5,6 3,6 4,5 5,0 
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Võrreldes teiste omavalitsustega on Harku vallal suhteliselt hea positsioon, kuid kas see teeb 
valla seisu antud olukorras kergemaks või raskemaks, ei ole selge. Allolev tabel annab ülevaate 
kuidas on kasvanud omavalitsuste eelarvetesse laekuv tulumaks aastatel 2020-2021. (Allikas: 
Rahandusministeeriumi koduleht) 

KOV Elanikke 
1.01.2021  

Maksumaksjaid 
1.01.2021 

Tulumaks € 
2020 

Tulumaks € 
2021 

Muutus 
% 

Tallinna linn 445 338 256 093 488 544 204 528 080 928 8,1 
Tartu linn 95 082 51 706 91 585 613 99 234 951 8,4 
Pärnu linn 51 334 28 407 40 464 231 43 656 059 7,9 
Rae vald 21 237 11 851 28 326 649 32 040 002 13,1 
Narva linn 55 118 24 793 30 758 789 31 335 618 1,9 
Viimsi vald 21 352 12 010 28 284 681 30 941 183 9,4 
Saue vald 23 902 13 323 27 581 827 30 649 764 11,1 
Saaremaa vald 31 434 17 147 26 396 021 27 886 920 5,6 
Kohtla-Järve linn 32 897        15 874 22 067 850 22 427 134 1,6 
Harku vald 15 734  8 922 20 098 010 22 315 979 11,0 

 

Kui Harku valla elanikkond suurenes 2021. aastal 930 elaniku võrra, siis teistes Tallinna 

ümbruse omavalitsustes suurenes elanike arv alljärgnevalt: Kiili - 221, Maardu – 71, Rae – 962, 

Saku – 394, Saue – 744, Viimsi – 626. (Allikas: ELVL koduleht) 

Kõikides Tallinna lähiümbruse valdades on tõsised probleemid lasteaia ja -koolikohtade 

kättesaadavusega. Kinnisvara arendustegevuse tempo on oluliselt kiirem täiendavate kohtade 

rajamise tempost. Iga uus elanik toob kaasa küll oma maksutulud alates järgneva aasta 

1.jaanuarist, kuid lasteaialapse või kooliõpilase koha vajadus tekib koheselt. Ja uuelt elanikult 

saadav maksutulu ei kata koha loomise kulutusi.  

 

Põhitegevuse prognoos 

 

Eelarvestrateegias tuleb ette näha vähemalt nelja aasta perspektiiv. Kui alates 2020.aastast tuli 
arvestada Covid-19 viiruse olemasolu ja mõjudega, siis nüüd on lisandunud Ukraina sõja 
mõjud.  

Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist 
järgmisi tulusid: 1) maksutulud; 2) tulud kaupade ja teenuste müügist; 3) saadavad toetused; 4) 
muud tegevustulud.  
 
Kõige olulisem osa tulude kujunemisel on füüsilise isiku tulemaksu laekumisel. 2022.aastaks 
kinnitatud vallaeelarves moodustab tulumaksu osa põhitegevuse tuludest 75,3% ehk 25 miljonit 
eurot.  
 
Kui Covid-19 kriisi esimese laine järel 2020.aasta kevadel prognoositi tulumaksu laekumise  
vähenemist võrreldes 2019.aasta eelarvega 7%  ja aastatel 2023 kuni 2026 ennustatakse iga-
aastaseks juurdekasvuks 4,8%, siis tegelik olukord on olnud parem. 2020.aastal laekus Harku 
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valla eelarvesse tulumaksu 3,8% rohkem kui 2019.aastal ja 2021.aastal 11% rohkem kui 
2020.aastal. 2022.aasta I poolaasta laekumine on olnud samuti hea, laekunud on 51% 
kavandatud aastasest laekumisest. 

Kui rahandusministeerium prognoosib järgnevateks aastateks mõõdukat 4,8% suurust 
tulumaksu laekumise kasvu, siis Harku vallas on olnud see viimastel aastatel 3 kuni 3,7% 
kõrgem riigi keskmisest. Selle põhjuseks on lisandunud maksumaksjad ja suurem palgakasv. 

Riigiga omavalitsuste nimel läbirääkimisi pidav Eesti Linnade ja Valdade Liit on teinud 
ettepaneku tõsta KOV laekuva tulumaksu osa 12,19%-ni alates 2023.aastast. See otsus aitaks 
suurendada omavalitsuste tulubaasi veelgi, kuid senini ei ole rahandusministeerium seda 
ettepanekut heaks kiitnud. Tulumaksu laekumise juurdekasvu on kavandatud aastatel 2023 kuni 
2026 kokku 8,8 miljonit eurot. 
 
Maamaksu osas on riigi maa-amet lubanud 2022.aastal läbi viia maa korralise ümberhindamise. 
See annaks võimaluse alates 2024.aastast maamaksu laekumise ca 10% suurenemise juhul, kui 
vallavolikogu kinnitab seda võimaldava maamaksu määra. Eelarvestrateegias on kavandatud 
maamaksu laekumiseks endiselt ca 1,3 miljonit eurot aastas. 
 
Teistest maksutuludest teenib Harku vald tulu reklaamimaksust ja Vääna-Jõesuus asuvates 
parklates sõidukite parkimise eest kogutavast parkimistasust. Reklaamimaksu määrust on kavas 
2022.aasta lõpus uuendada ja koos sellega tõsta ka reklaamimaksu. Hetkel kehtib Harku vallas 
reklaami paigaldajatele maksumäär 6 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. 
 
Tulusid teenuste müügist on suurendatud konservatiivselt. Need kasvavad peamiselt uute 
lasteaiarühmade käiku andmisega ja seonduvalt palga alammäärast sõltuvate lasteaia 
kohatasude tõusuga. Muud riigieelarvest saadavad toetused ei suurene. Loota võib vaid õpilaste 
arvukuse kasvu abil eelarveliste hariduskulude summade kasvule. Ka teede korrashoiuks ei 
nähta lähiaastatel ette suuremaid summasid kui 2022.aastal. 
 
Põhitegevuse tulud (prognoos 2023-2026)  

 2022   
loodetav 

2023  
prognoos 

2024  
prognoos  

2025  
prognoos 

2026 
prognoos 

Põhitegevuse tulud kokku 34 707 643 36 393 000 39 046 000 41 875 000 44 589 540 
Maksutulud 26 860 000 28 900 000 31 103 000 33 482 000 35 746 540 
      sh tulumaks 25 500 000 27 540 000 29 743 000 32 122 000 34 386 540 
      sh maamaks  1 300 000  1 300 000   1 300 000   1 300 000   1 300 000 
      sh muud maksutulud       60 000       60 000       60 000     60 000        60 000 
Tulud teenuste müügist 2 000 000  2 050 000 2 100 000 2 150 000 2 200 000 
Saadavad toetused 5 804 643  5 400 000 5 800 000 6 200 000 6 600 000 
Muud tegevustulud      43 000       43 000 43 000 43 000 43 000 

 

Põhitegevuse tulude prognoosimisel on eeldatud, et tulumaks laekumise kasv on võrdne 
rahandusministeeriumi prognoositava palgakasvuga ja riigi poolt omavalitsustele eraldatava 
tulumaksu protsent ei muutu; viiakse läbi maamaksu ümberhindamine, kuid vähendatakse 
maksumäärasid; tulud kaupade ja teenuste müügist sõltuvad uute lasteaiarühmade avamisest ja 
palga alammäära muutusest ja toetusfondi eraldised suurenevad lähtuvalt kooliõpilaste ja 
toetuse saajate arvu kasvust.  
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Põhitegevuse tulud suurenevad nelja aastaga ajavahemikus 2023 kuni 2026 ligi 10 miljoni euro 
võrra. 
 
Põhitegevuse kuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist 
järgmisi kulusid: 1) antavad toetused; 2) muud tegevuskulud. 
  
Kui viimaste aastate eesmärk on olnud põhitegevuse kulude aeglase kasvutempo säilitamine ja 
nende hoidmine madalamal põhitegevuse tulude kasvutempost, siis viimane 
rahandusministeeriumi majandusprognoos ennustab omavalitsustel kulude olulisemalt kiiremat 
kasvu kui tuludel. Kulude kasvu survestab nii tarbijahindade kasv kui ka keskmise palga tõus 
riigis (prognoositav kasv 2022.aastal 12,7% ja 7,0%), energiakandjate kõrged hinnad kui ka 
sõjapõgenike abistamisega lisanduvad kulud. 

Lisaks  personalikulude loomulikule kasvule kaasneb paratamatu kulude kasv uute asutuste ja 
täiendavate lasteaiarühmade käiku andmise ja ülalpidamisega. Selle tõttu on Harku valla 
eelarvestrateegias kavandatud personalikulude kasv suurem kui riiklikus prognoosis: 2023.a -
7,5%, 2024.a - 5,6%, 2025.a – 6,5% ja 2026.a 7,5%. Majandamiskulude kasvu on kavandatud 
7 kuni 9% aastas.  

Kulud kasvavad kõige kiiremini hariduse ja sotsiaalhoolekande valdkondandes. 

Põhitegevuse kulud (2023-2026) 

 2022  
loodetav 

2023  
prognoos 

2024  
prognoos 

2025  
prognoos 

2026  
prognoos 

Põhitegevuse kulud kokku 29 152 197 31 180 000 33 169 000 35 340 000 37 813 690 
Antavad toetused 2 536 281 2 098 000 2 160 000 2 250 000 2 320 000 
Muud tegevuskulud 26 615 916 29 082 000 31 009 000 33 090 000 35 493 690 
   sh personalikulud 15 293 189 16 440 000 17 360 000 18 488 000 19 874 000 
   sh majandamiskulud 11 322 727 12 342 000 13 329 000 14 262 000 15 259 690 
   sh muud kulud* 0 300 000 320 000 340 000 360 000 

   *reservfond                                       

Põhitegevuse kulud suurenevad 2026.aasta lõpuks 8,7 miljoni euro võrra 37,8 miljoni euroni. 

Olulist rolli valla investeerimisvõimekuse säilitamisel ja suurendamisel ning laenu võtmisel 
etendab põhitegevuse tulem, mis on põhitegevuse tulude ja kulude vahe. Selle väärtus 
aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne. Kohaliku omavalitsuse 
finantsjuhtimise seaduse kohaselt võib valla ja tema arvestusüksuse netovõlakoormus ulatuda 
2024.aasta lõpuni kuni kümnekordse põhitegevuse tulude ja kulude vaheni, 2025.aasta lõpuni 
kuni üheksakordse vaheni ja 2026.aasta lõpuni kuni kaheksakordse vaheni, kuid ei tohi ületada 
põhitegevuse tulude mahtu.  

Kavandatav põhitegevuse tulem (2023-2026) 

 2022  
loodetav 

2023  
prognoos 

2024  
prognoos 

2025  
prognoos 

2026  
prognoos 

Põhitegevuse tulud kokku 34 707 643 36 393 000 39 046 000 41 875 000 44 589 540 

Põhitegevuse kulud kokku 29 152 197 31 180 000 33 169 000 35 340 000 37 813 690 

Põhitegevuse tulem 5 555 446 5 213 000 5 877 000 6 535 000 6 775 850 
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Investeeringud ja finantseerimistegevus 
 
Investeerimistegevuse rahavoogudes käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i 
regulatsioonist järgmisi elemente: 1) põhivara soetus; 2) põhivara müük; 3) põhivara soetuseks 
saadav sihtfinantseerimine; 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine; 5) osaluste soetus; 
6) osaluste müük; 7) muude aktsiate ja osade soetus; 8) muude aktsiate ja osade müük; 9) 
antavad laenud; 10) tagasilaekuvad laenud; 11) finantstulud ja finantskulud.  
 
Perioodi jooksul on kavas teha mitmeid olulisi investeeringuid. Jätkuvalt suure investeeringute 
vajadusega haridusvaldkonnas on teiste valdkondade investeeringute maht seetõttu väiksem. 
Perioodi jooksul on vaja avada lasteaed Vääna-Jõesuu külas, põhikool ja lasteaed Tiskre külas, 
luua või motiveerida looma erasektorit täiendavaid lastehoiu ja -aia kohti. Kiire inflatsioon ja 
kõrged ehitushinnad sunnivad hoolikalt kaaluma investeeringute realiseerimise võimalusi ja 
otstarbekust lähiaastatel või üldse ärajätmist.  

Eelarvestrateegia järgi on nelja aasta jooksul kavas investeerida 36,3 miljonit eurot, millest 19,1 
miljonit laenu arvelt. Suuremad investeeringud oleks vaja teha kohe perioodi kahel esimesel 
aastal, kuid jätkusuutlikkust arvestades on need hajutatud. Aja muutudes võivad muutuda ka 
vajadused ja võimalused ning mõni investeering võidakse lisada täiendavalt tegevuskavasse. 
See eeldab aga rahaliste vahendite olemasolu. Kindlasti on kavas kaasata võimalikult suures 
ulatuses Euroopa Liidu teotusmeetmete vahendeid.  

Eesti riigile on kavandatud Euroopa Liidu 2021-2027 aasta eelarveperioodist 3,369 miljardit 
eurot. Vahendid on kavas kasutada liikuvuse, rohepöörde, tervise ja sotsiaalse kaitse, interneti 
kättesaadavuse, teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtluse ja hariduse järje parandamiseks. 
Rahaliste vahendite taotlemine erinevatest meetmetest eeldab Harku valla kliimakava 
olemasolu. Harku valla kliimakava on koostamisel. 

Kavandatud investeerimistegevus (2023-2026) 

 2022  
loodetav 

2023  
prognoos 

2024  
prognoos 

2025  
prognoos 

2026  
prognoos 

Investeerimistegevus kokku -4 853 755 -9 684 420 -7 185 420 -10 589 420  -8 821 420 

Põhivara müük (+) 210 000 80 000 80 000 0 0 
Põhivara soetus  (-) -4 382 231 -8 600 000 -6 200 000 -9 600 000 -7 700 000 

Põhivara soetuseks saadav      
sihtfinantseering (+) 103 297 0 0 0 0 
Põhivara soetuseks antav      
sihtfinantseering (-) -46 025 -109 000 -109 000 -109 000 -109 000 
Osaluste müük (+) 0 0 0 0 0 
Osaluste ost (-) -490 000 -600 000 -300 000 0 0 
Tagasilaekuvad laenud (+) 86 580 86 580 86 580 86 580 86 580 
Finantstulud (+) 41 100 39 000 39 000 39 000 39 000 
Finantskulud (-) -376 476 -581 000 -782 000 -1 006 000 -1 138 000 
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Selle perioodi suuremate investeeringute, Tiskre põhikooli ja lasteaia ehitus, on hajutatud 
kõikidele aastatele, kusjuures lasteaia ehitus 2023-2024, kooli ehitus 2024-2025. Jätkatakse ka 
ettevalmistavate tegevustega nii Tabasallu, Harku tee 45 kinnistule multifunktsionaalse  
sisehalli projekteerimise ja rajamisega kui ka vallamajakeskuse väljaarendamisega. Rajamist 
ootab endiselt ka Meriküla trepp-lift ja omandamist Alasniidu lasteaia kinnistu. 

Nagu ülaltoodud tabelist näha, suurenevad perioodi jooksul ka finantskulud ca 3 korda. See on 
tingitud Euribori tõusust lähiaastatel. Kõik Harku valla laenud on seotud 6 kuu Euriboriga. 
Eelarvestrateegias on arvestatud Euribori tasemega 2023.aastal 1,5%, 2024.aastal 2% ja 2025-
2026.aastatel 2,5%, kuid selle aja jooksul võib Euribor veelgi enam kasvada. Euribori kasvu 
kiirenemise korral on mõistlik üle vaadata laenugraafikute perioodide pikkused. 

Koos Tiskre haridusobjektide ehitusega tuleb hakata rajama ka muud infrastruktuuri selles 
piirkonnas. Pearõhk on jätkuvalt Liiva tee ja kergliiklustee rajamisel. 

Et kavandatud suuremad investeeringud perioodi jooksul realiseerida, tuleb võtta täiendavat 
laenu vähemalt 19 miljonit eurot. Maksimaalses ulatuses laenamiseks peavad olema täidetud 
kõik KOFS-st tulenevad nõuded. 

Harku valla netovõlakoormuse on olnud viimastel aastatel hea tänu kõrgele likviidsusele. Kui 
2020.aasta lõpus oli Harku valla netovõlakoormus 50,45%, siis 2021.aasta lõpus oli see 
62,11%. Harku valla laenukoormus on üsna kõrge, kuid lubatud netovõlakoormuse piirmäär on 
100% põhitegevuse tuludest. Seda on võimalik säilitada, kui põhitegevuse tulem on hea. 
Kasvatada tuleb ka põhitegevuse tulude mahtu, sest 2020.aasta lõpus vastu võetud seaduse 
muudatus tõstis ka selle näitaja olulisust.  

Finantseerimistegevus (2023-2026) 

 2022    
loodetav 

2023  
prognoos 

2024  
prognoos 

2025  
prognoos 

2026  
prognoos 

Finantseerimistegevus kokku -2 185 150 2 716 000 2 521 000 2 702 000 2 452 000 
Kohustuste võtmine (+) 0 4 800 000 4 350 000 5 000 000 5 000 000 
Kohustuste tasumine (-) -2 185 150 -2 084 000 -1 829 000 -2 298 000 -2 548 000 
Likviidse vara muutus (+;-) -1 483 459 -1 755 420 1 212 580 -1 352 420 406 430 
Nõuete ja kohustiste saldode      
muutus (+;-) 0 0 0 0 0 

 

Harku valla eelarvestrateegia näeb ette aasta lõpuks kogunenud likviidse vara kasutamist 
järgnevate aastate eelarvetes. 

Kavandatav netovõlakoormus aastatel 2023 kuni 2026 on järgmine: 

 2022 
loodetav 

2023  
prognoos 

2024  
prognoos 

2025  
prognoos 

2026  
prognoos 

Netovõlakoormus eurodes 18 320 136 22 415 008 23 346 879 27 024 751 28 693 773 

Netovõlakoormuse % 52,8 61,6 59,8 64,5 64,4 

Netovõlakoormuse lubatud määr % 100 100 100 100 100 
 

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidse vara vahe. 


