Valsts parāda attīstība
Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi

Pārskats par 2022. gada 1. ceturksni

Attēls 1.1. 2021. gada pēdējā ceturkšņa dati par vispārējo valdības parādu (VVP) Eiropas
valstīs (% no IKP) un tā pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni (%)
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Attēlā 1.1. ir parādīts vispārējās valdības parāds (VVP) pret IKP Eiropas valstīs un tā
pieaugums 2022. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada ceturto ceturksni. Var
novērot, ka 13 valstīs, kuru VVP pārsniedz 60% pret IKP, septiņām valstīm pirmajā ceturksnī,
parāds nedaudz samazinājās, bet parējām sešām, t.sk. Itālijai un Francijai, parāds pieauga.
Valstīs, kuru parāda līmenis ir zemāks par 60% pret IKP, pirmajā ceturksnī lielākoties
vērojama VVP samazināšanās. Izņēmumi bija vien Malta un Čehija. Arī Latvijā pirmajā
ceturksnī VVP, salīdzinot ar 2021. gada pēdējo ceturksni, samazinājās par 4,5% un veidoja
42,8% pret IKP, turklāt Latvija joprojām atrodas starp valstīm ar salīdzinoši zemu VVP līmeni.
Attēls 1.2. vispārējās valdības parāds (VVP) uz 1 iedzīvotāju Eiropas valstīs (milj. eiro) un
pieaugums (%) 2021. gada pēdējā ceturksnī
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Attēlā 1.2. ir parādīta Eiropas valstu vispārējās valdības parāda statistika uz 1 iedzīvotāju
2022. gada pirmajā ceturksnī un tā pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. Ungārijā
novērots straujākais parāda pieaugums 5%, Austrijā 4% Itālijā un Slovēnijā nedaudz virs
3%. Valstīs ar parāda līmeni zem 60% pret IKP pirmajā ceturksnī parāda apjoms uz vienu
iedzīvotāju samazinājās vairumā valstu, t. sk. ap 7% samazinājumu novēroja Dānijā,
Norvēģijā un Luksemburgā. Latvijas VVP līmenis uz 1 iedzīvotāju ir 4. zemākais Eiropā (7,8
tūkst EUR), kas ir pozitīvi, jo zemāku parādu ir lētāk apkalpot un valdībai, nepieciešamības
gadījumā, paliek iespēja aizņemties vairāk. Augstākais VVP uz vienu iedzīvotāju ir Beļģijā
(48,3 tūkst EUR).

