АЛАРМ 34 ЗДРАВСТВОТО НАЈСКАПО

– ЗДРАВЈЕТО НАЈЕВТИНО!
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Додека расте смртноста од карцином на грло на матка и расте смртноста на
родилки и новороденчиња, Министерството за здравство во 2017 година планира да
потроши скоро 11 милиони евра за плаќање договорни услуги со што избива на врвот од
трите институции кои трошат најмногу за оваа намена. Наспроти ова, на пример, во Програмата
за рана детекција на малигни заболувања за 2017 година предвидува само 276 илјади евра.
Кај нас, за жал здравството е најскапо, а здравјето најевтино!
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Министерството за здравство е
најскапата институција по вработен.
Тоа значи дека за еден вработен од
администрацијата на Министерството
плаќаме високи 77.545 евра годишни
трошоци (оперативни), или за сите 215
вработени вкупно 16,7 милиони евра.
На врвот меѓу најскапите институции по
вработен во 2017 со Министерството за
здравство се и Дирекцијата за технолошки
и индустриски развојни зони (54.098 евра

годишни трошоци по вработен)

и Агенцијата за странски инвестиции
и промоција на извозот (53.781 евро
годишни трошоци по вработен).
Додека граѓаните плаќаат промотори,
директните странски инвестиции вртоглаво
паѓаат. Во 2016 година (заклучно со август)
странските инвестиции изнесуваат само
130,8 милиони евра, а за споредба во
2006 година биле 379,8 милиони евра
без да постои оваа Агенција.2
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1 Во оваа категорија се
наоѓа збирот на „резерви и
недефинирани расходи“ и
„каматни плаќања“
2 Извор: Народна банка на РМ

