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Структура на расходи и број на вработени
во институциите прикажани во Буџетот

Во 2016 година износот за плати на
централната администрација во Буџетот
изнесува над 421 милион евра што е
зголемување за повеќе од 36 милиони
евра споредено со Буџетот за 2014 година.
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Бројот на вработени во институциите за
кои Владата дава податоци во Буџетот за
2016 година изнесува 52.885, притоа не
претставувајќи го вкупниот број на вработени
во државната и јавната администрација,
со што и понатаму се продолжува со
прикажување на лажна слика за бројот на
вработени во севкупната администрација.
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Сепак, бројот за кој се даваат податоци е
за 3.557 вработени повисок во однос на
2014 година, односно повеќе од 12.000
споредено со 2006 година. Ваквиот тренд
укажува на тоа дека и во изборната 2016
година Владата ќе продолжи со вдомување
на своите партиски војници во државната
администрација. На ова укажува и податокот
со зголемената сума за привремени
вработувања која за 2016 година изнесува
1,7 милиони евра.
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Една третина од Буџетот е предвидена за
социјалните бенефиции, односно за исплата
на пензии (791милиони евра), за здравствена
заштита на граѓаните (406 милиони евра) и
за исплата на социјална помош (126 милиони
евра). Ако внимателно се соберат овие
суми, ќе се види дека збирот изнесува 1,32
милијарди евра, што е за 263,8
милиони евра повеќе од проектираните
1,06 милијарди евра во Буџетот. И во
2016 година, Владата ќе го купува социјалниот
мир и ќе го покрива буџетскиот дефицит со
домашни и странски задолжувања.
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Владата во 2016 година планира да потроши
480 милиони евра за надворешни
консултанти, што е за 72 милиони евра
поголема сума од капиталните расходи со кои
Владата се фали дека во 2016 година ќе бидат
за 12,9% повисоки во однос на 2015 година.
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Структура на расходи 2016 (социјални бенефиции, договорни услуги и капитални расходи)
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