Kopsavilkums par budžeta ieņēmumiem un
Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi
izdevumiem
Pārskats par 2022. gada jūliju

2022. gada jūlijā konsolidētā budžeta
bilance bija -98 miljoni eiro jeb -0,3% no
IKP. Gadu atpakaļ bilance bija -873
miljoni eiro jeb -2,7% no IKP. Salīdzinot
ieņēmumus un izdevumus 2022. gada
jūlijā ar ieņēmumiem un izdevumiem
2021. gada attiecīgajā mēnesī, ir
novērojams
ieņēmumu
pieaugums
(+828 milj. eiro, jeb 11,5%). Savukārt
izdevumi pieauga salīdzinoši maz (+53
milj. eiro, jeb 0,7%). Šobrīd ekonomiskā
situācija joprojām paliek salīdzinoši
nestabila, jo tādi ārējie faktori kā
Krievijas karš pret Ukrainu, sankcijas vai
energoresursu
cenu
nenoteiktība
turpmāk var ievērojami negatīvi ietekmēt
budžeta bilanci.

Konsolidētā budžeta bilance, % no IKP,
uzkrātās vērtības katra mēneša beigās
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Budžetu uzkrātie ieņēmumi, izdevumi (milj. eiro)
un bilances (% no IKP) pārskata mēnesī

Kopbudžeta
bilance

jūl

Jūlijā speciālā un pašvaldību budžeta
uzkrātās bilances par 2022. gadu bija
pozitīvas – budžetu kopējie ieņēmumi
pārsniedza
izdevumus.
Tomēr
pamatbudžeta negatīvās bilances dēļ (1,9% no IKP), kopbudžeta bilance arī bija
negatīva (-0,3% no IKP). Speciālajā budžetā
un pašvaldību budžetā veidojās pārpalikumi
- attiecīgi 0,9% no IKP un 0,5% no IKP.

Bilance (% no IKP)

Avots: Valsts Kase
Jūlijā vislielākā izdevumu daļa bija saistīta ar
sociāliem pabalstiem (28%). Nākošās, pēc
īpatsvara lielākās izdevumu pozīcijas, bija
atlīdzība 25% un subsīdijas un dotācijas.
Ekonomisko situāciju aizvien būtiskāk sāk
ietekmēt patēriņa cenu pieaugums, kurā liela
nozīme ir energoresursu un pārtikas cenu
pieaugumam, kas primāri ietekmē sociāli
mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, kas arī
turpmāk noteiks ievērojamu sociālo pabalstu
īpatsvaru kopbudžetā. Preces un pakalpojumi
veidoja 13% no visiem 2022. gada jūlija
izdevumiem, bet kapitālie izdevumi sasniedza
9%. Vismazāko izdevumu daļu veidoja
procentu izdevumi, kuru īpatsvars bija tikai
0,4%.

Kopbudžeta izdevumu sadalījums pārskata
mēnesī,
% no kopējiem izdevumiem

Excel fails ar datiem un pilnu analīzi ir pieejams šeit.
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