АЛАРМ 33 ОВАА ВЛАДА НЕ ГРАДИ!
БУЏЕТОТ НА РМ ЗА 2017 ГОДИНА

Владата во заминување продолжува да ги зголемува планираните расходи, т.е. трошењата за 2017 година, кои во предизборно испланираниот Буџет ќе изнесуваат рекордни 3,35 милијарди евра. Со
оглед дека испланирала помали приходи во износ од 3,05 милијарди
евра наведува на заклучокот дека буџетскиот дефицит и понатаму
ќе се продлабочува, а недостатоците ќе ги покрива со нови задолжувања на домашниот и надворешниот пазар.
Буџетскиот дефицит е проектиран на 300 милиони евра, односно
истиот го позиционира на 3% од БДП, споредено со 0,55% од БДП во
2006 година. Износот на дефицитот за 2017 година е за скоро 11 пати
поголем во апсолутен износ од буџетскиот дефицит во 2006 година
кога изнесувал 28 милиони евра. Уште повеќе загрижува тоа што на
крајот на годината остварениот дефицит е значително поголем од
првично проектираниот, па така практиката од минатите години на
оваа Влада покажа дека во 2014 година, на пример, разликата помеѓу остварениот и проектираниот дефицит изнесува дополнителни 63 милиони евра.
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Од структурата на расходите може да се забележи дека и во 2017 година трошоците за договорните услуги, т.е. средставата што власта
ги користи за плаќање надворешни консултанти и соработници, се
поголеми за 55 милиони евра во однос на капиталните расходи. Со
оглед дека трошоците за договорни услуги и исплата на плати за
администрацијата достигнува 1 милијарда евра, што е 1/3 од целокупниот буџет, значи дека оваа Влада не гради! Оваа Влада го троши
државниот буџет непродуктивно. Соодносот на капиталните расходи
со овие трошоци е 1:2.
Во прилог на тврдењето дека оваа Влада не гради е ребалансот на
Буџетот за 2016 година во кој планираните 407 милиони евра за капитални инвестиции се намалени за 45 милиони евра, наспроти зголемените трошоци за договорни услуги и исплата на плати за 11 милиони евра.
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