A 2021. évi költségvetés főbb számai
A jövő évi költségvetés legfontosabb adata a 2,9%-os GDP-arányos deficit. A
hiány arra utal, hogy meghatározó volt a tervezés során, hogy a hiánycél
mindenáron az Európai Unió által normál időszakban elvárt 3%-os küszöbérték
alatt legyen, pedig a mostani rendkívüli időkben az EU eltekint ennek a
feltételnek a teljesítésétől.
Az államháztartás költségvetési egyenlegének összefüggése és kapcsolata a maastrichti
deficitmutatóval és elsődleges egyenleggel (GDP százalékában)
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A látszólagos gazdaságvédelem abból derül ki, hogy
1. A Foglalkoztatási Alapot a kormány átcsoportosította a Gazdaságvédelmi
Alapba (ennek kiadási összege eléri a 2555 milliárd forintot), a
Gazdaságvédelmi Alap mögött többlet bevétel csupán a kiadások
töredékére van. A 422 milliárd forint többlet bevételből 69 milliárd
forintnyi az előfinanszírozott EU-s program visszatérülése, 100 milliárd

forintnyi a szakképzési hozzájárulás becsatornázása, 249 milliárd forint a TB
járulék foglalkoztatási alapot megillető része.
2. A járványügyi védekezés érdekében átnevezte a kormány az
Egészségbiztosítási Alapot, ám itt is meglévő bevételt csoportosít át,
valamint 111 milliárd forintos hiányt enged az E-Alapban (ez az, ami eltér a
korábbi évek gyakorlatától).
3. Fontos tétel viszont az eddigiekhez képest, hogy az Egészségbiztosítási és
Járvány elleni Védekezési Alapra keresztelt költségvetési tételben a Járvány
elleni védekezési alap mögött 141 milliárd forintos "fedezet" áll: az
önkormányzatoktól elveszik a gépjárműadó bevételt (87 milliárd forint
értékben), fennmarad a kiskereskedelmi különadó (aminek az értéke
jövőre már 54 milliárd forintra emelkedik). A kormány a központi
költségvetés helyzetét elsősorban az önkormányzatok kárára javítja, az
önkormányzatok által fizetett szolidaritási hozzájárulás brutális
emelésével.
Mivel a költségvetés nem tartalmazza a bevételek és kiadások sorainak idén
várható teljesülését, így valós összehasonlítást nem lehet végezni arra
vonatkozóan, hogy 2021-ben milyen célokra költ többet a kormány és hogy a
jövőre várható bevételek hogyan viszonyulnak az idén várható
teljesülésekhez.
A nyertesek
Ha a jövő évi relatív pozícióváltozást tekintjük, akkor a nyugdíjasok lesznek a
jövő évi büdzsé fő nyertesei. Érthető, hiszen a 2021-es költségvetési év
megelőzi a 2022-ben várható parlamenti választásokat, ezért a kormánynak
célszerű az időskorúak többlettámogatása politikai megfontolásokból. A
nyugdíjasok jövőre 3%-os alapemelésben részesülnek, valamint a 4,8%-os
gazdasági növekedés következtében nyugdíjprémiumban (53 milliárd forint), és
a 13. havi nyugdíj visszaépítésének megkezdésével plusz egy heti nyugdíjban
(77 milliárd forint).
A gyógyszertámogatás közel 40 milliárd forinttal, 10%-kal emelkedik a 2020-as
előirányzathoz képest. A közösségi közlekedést bonyolító cégeknek jutó
támogatás mintegy 100 milliárd forinttal, ötödével emelkedik - derül ki a
részletekből.
A jövő évi költségvetés nyertesei még a 2000 milliárd forintnyi állami
beruházás fényében a kivitelező cégek. Néhány kiemelkedő beruházási tétel
jövőre:

•

Közúti fejlesztések 203 milliárd forint.

•

Modern Városok Program (közúti fejlesztések nélkül) 50 milliárd forint.

•

Egyedi magasépítésű beruházások 92 milliárd forint.

•

Paks II. beruházás 116 milliárd forint.

•

Fővárosi fejlesztések 17,4 milliárd forint.

•

Magyar Falu Program 90 milliárd forint.

•

Egészséges Budapest Program 25,1 milliárd forint.

•

Vasúti fejlesztések (nincs részletes bontás, mint korábban, de feltehetőleg
ennek egy jelentős része a Budapest-Belgrád vasútvonalra megy el) 183
milliárd forint.

•

Kerékpáros fejlesztések 8,7 milliárd forint.

•

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 45,6 milliárd forint.

•

Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 34 milliárd forint.

