Kopsavilkums par budžeta ieņēmumiem un
Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi izdevumiem
Pārskats par 2022. gada oktobri
2022. gada oktobrī uzkrātais konsolidētā kopbudžeta
bilances def icīts bija 530 miljoni eiro jeb 1,4% no
prognozētā IKP. Gadu atpakaļ, oktobrī, bilances deficīts
sasniedza 924 miljonus eiro jeb 2,7% no IKP. Salīdzinot
ieņēmumus un izdevumus 2022. gada oktobrī ar
ieņēmumiem un izdevumiem 2021. gada attiecīgajā
mēnesī, ir novērojams ieņēmumu pieaugums (1,25
mljrd. eiro jeb 1,1%). Savukārt izdevumi pieauga par
859
milj. eiro, pieaugums procentos līdzīgs
ieņēmumiem, vien par 1,1%.
Oktobrī uzkrātais kopbudžeta bilances deficīts par 2022.
gadu bija 1,38% no IKP, pamatbudžeta bilances deficīts
bija 3,7% no IKP. Savukārt speciālajā un pašvaldību
budžetā bija nelieli pārpalikumi, attiecīgi 1% un 0,7%
no IKP.
Budžetu uzkrātie ieņēmumi, izdevumi (tūkst. eiro) un
bilances (% no IKP) pārskata mēnesī
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Pārskata mēnesī (oktobrī) konsolidētā kopbudžeta
bilances def icīts bija 0,6% no IKP, pamatbudžeta
def icīts bija 0,8%. Speciālajā budžetā un pašvaldību
budžetā minimāli pārpalikumi – abos 0,1% no IKP.
Šobrīd ekonomikas stabilitāti apdraud virkne negatīvu
f aktoru, to skaitā Krievijas agresija pret Ukrainu,
augstās energoresursu cenas, stabili augstā inf lācija
un ar to saistītā sociālā spriedze. Šo f aktoru kopums
pašlaik negatīvi ietekmē budžeta bilanci. Sagaidāms,
ka
iestājoties
recesijai,
un
saglabājoties
nepieciešamībai atbalstīt iedzīvotājus energokrīzē,
bilances rādītāji pasliktināsies.
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Oktobrī vislielāko kopbudžeta izdevumu daļu veidoja
preces un pakalpojumi 25%, sociālie pabalsti 24% un
subsīdijas, un dotācijas 23%. Nākošās, pēc īpatsvara
lielākās izdevumu pozīcijas, bija atlīdzība 17% un
kapitālie izdevumi. Vismazāko izdevumu daļu veidoja
procentu maksājumi 1%.
Ekonomisko situāciju būtiski ietekmē patēriņa cenu
pieaugums, kurā liela nozīme ir energoresursu un
pārtikas cenu kāpumam, kas primāri ietekmē sociāli
mazaizsargātās iedzīvotāju grupas. Salīdzinot ar 2021.
gada oktobri, izdevumi sociālam atbalstam pieauga
par 22,5%, līdzīgi arī septembrī bija ievērojams
pieaugums šajā izdevumu sadaļā (+38,7%).
Vienlaikus, salīdzinot ar 2021. gada oktobri, ļoti būtiski
pieauguši arī izdevumi precēm un pakalpojumiem
(+203%), un arī septembrī (+164%), kas skaidrojams
ar publiskās inf rastruktūras uzturēšanas izmaksu
kāpumu, ko f inansē no valsts līdzekļiem.
Excel f ails ar datiem un pilnu analīzi ir pieejams šeit.

Kopbudžeta izdevumu sadalījums pārskata mēnesī,
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