Sekvoj de la monordigo en la
?tata bu?eto 2021: survoje al
ekonomia rekuperi?o

Meisi Bolaños Weiss, ministrino pri Financoj kaj Prezoj.
Havano, jan 4 (RHK) En kunteksto de tutgloba ekonomia recesio, trudita de la sanitara krizo de la Covid19, por Kubo la jaro 2020 estis aparte dama?ita ka?ze de da?ra eskalado de la usona politiko de
ekonomia sie?o, kiu vundas ne nur la familiojn, sed anka? la landan ekonomion.
Kadre de tiu ?i kompleksa kunteksto, Kubo da?re metas la homon en la centron de ?iuj decidoj, kaj tial,
la lando dedi?is grandajn monsumojn al la publika sano kaj ?iuj bezonoj rilate preventon kaj kontrolon de

la pandemio.
Tiu ?i situacio devigis la landon al?ustigi sian ?tatan bu?eton kun prioritato al la socia komponento de siaj
elspezoj. Tiamaniere, pasintjulie oni tion faris, kun evidenta kresko de la deficito ka?ze de la ne planitaj
elspezoj plus la perdo de enspezo-fontoj pro tutfalo de turismo kaj eksporta?oj diversaj.
La? informo de la ministrino pri financo kaj prezoj, Meisi Bolaños, je le fino de decembro la bu?eto
prizorgis pli ol 1 300 milionojn da pesoj, ankora? ne definitiva cifero.
Krome, la starigita monordigo, ne plu prokrastebla, postulis de la bu?eto pli ol 8 mil milionoj da pesoj por
kovri la salajran reformon kaj aliajn enspezojn por la bu?etita sektoro pro koncepto de pensioj kaj socia
asisto, interalie.
Tamen, dum la unua jaro de la mona ordigo kaj la sociekonomia strategio, oni anta?vidas korektigon
popa?an de prezoj; kaj la kresko de la bu?eta efektivi?os samgrade kiel kreskas kostoj. Sed ?i estas
bu?eto esence socia, kio signifas ke ?i havas dinamikan interrilaton kun la entreprena sektoro por favore
efiki la politikojn kontra? troa inflacio provokita de la mona devaluto.
Tiamaniere, la insulo ratifas ke la nunaj transformoj celas iom post ioman ekonomian rekuperi?on,
tamen, ankora? ni alfrontos stre?i?ojn je enspezoj kaj en la financa ordo, sed oni kreis kondi?ojn kaj
adoptis grupon da politikoj por stimuli la eksporta?ojn kaj la produktadon de strategiaj sektoroj, kio
kunportos pli bonajn kondi?ojn por la jaro 2022, asertis la ministrino.
Tio signifas ke la lando atentos la bazajn servojn per sia ?tata bu?eto, kiu dedi?as al la sociaj sektoroj pli
ol 65% kaj, alfilanke, ne rezignos je siaj evoluplanoj por 2030.
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