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GËZUAR VITIN E RI BUXHETOR 2015!!

Të ardhurat dhe shpenzimet në buxhetet
e viteve 2008, 2014 dhe 2015 (në miliard euro)
Të ardhurat

Shprenzimet

2,87

2,29

2,29

2008

2,57

2014

2,95

2,95

2015

Deficiti i realizuar buxhetor ndaj atij
të projektuar: (në milion euro)

I projektuar

I realizuar

QYTETARËT GJITHNJË MË TË VARFËR VLERSHËM DO TË PLOTËSOJNË
BUXHETIN QË TË MUND PUSHTETI TË PAGUAJË BORXHET E RRITURA
Me buxhetin e vitit 2015, shpenzimet janë planifikuar në nivel prej
2.95 miliard euro. Në krahasim me vitin 2006, rritja e shpenzimet
është për 1.71 miliard euro mahnitëse.
Gjithashtu, deficiti buxhetor vazhdimisht rritet, me çfarë
vazhdimisht rritet edhe borxhi i qytetarëve gjithnjë më të varfër
maqedonas. Përfshirë edhe 31 tetorin e këtij viti, Qeveria e RM-së ka
tejkaluar deficitin buxhetor për 21.75 milion euro. Kjo shumë do të
zmadhohet disa herë duke përfshirë edhe 31 dhjetorin e vitit 2014.
Në vitin 2015 vijnë për pagesë këstet e para të mëdha për pagesën
e borxheve, të bërë me qeverisjen e papërgjegjshme dhe borxh
marrjen e madhe gjatë 9 viteve të kaluara. Në vitin 2015 janë në
shumë prej 522.49 milion euro. Kjo shumë do të zmadhohet së paku
për gjysmë nëse merrmë parasysh edhe borxhet e komunave dhe
ndërmarrjet publike të cilat Qeveria vazhdimisht i fsheh si gjarpri
këmbët e tij. Në krahasim me vitin 2008, borxhi ndaj kreditorëve të
brendshëm dhe të jashtëm do të jetë 4 herë më i madh.
Do të zvogëlohen shpenzimet kapitale për vitin 2015 për 20 milion
euro në krahasim me vitin 2014. Në llogari të kësaj, garnitura
në pushtet parashikon rritje të buxhetit për 20 milion tjera për
shërbime të caktuara, të nevojshme për të paguar konsulentë të
jashtëm dhe bashkëpunëtorët.

Rritje e borxhit nga buxheti i përgjithshëm:

2014

2014

364,04
291,09

2015

344,87

2015

449,74
429,36
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522,49 milion euro

2,95 miliard euro

248,19 milion euro

2,87 miliard euro

149,46 milion euro
2008

Shërbime të caktuara:
(në milion euro)

2015

Shpenzimet kapitale:
(në milion euro)

2008

2,18 miliard euro

2014
përfshirë edhe
tetorin

2014

2013

2008

2008

Borxhi

318,75

297

92,13

90

287,72
325,78

Buxheti

