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СРЕЌНА НОВА БУЏЕТСКА 2015!

Проектирани приходи и расходи во буџетите
2008, 2014 и 2015 година (во милијарди евра)
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Остварен буџетски дефицит
наспроти проектираниот: (во милиони евра)
Проектиран

Остварен

СÈ ПОСИРОМАШНИТЕ ГРАЃАНИ ВРЕДНО ЌЕ ГО ПОЛНАТ БУЏЕТОТ ЗА ДА
МОЖЕ ВЛАСТА ДА ГИ ИСПЛАТИ РАСТЕЧКИТЕ ДОЛГОВИ
Со буџетот за 2015 расходите се планирани на ниво од 2,95 милијарди
евра. Споредено со 2006 година, зголемувањето на расходите е за
неверојатни 1,71 милијарда евра.
И буџетскиот дефицит постојано се зголемува, со што континуирано
расте и задолженоста на сè посиромашните македонски граѓани.
Заклучно со 31 октомври годинава, Владата на РМ го има надминато
буџетскиот дефицит за 21,75 милиони евра. Овој износ неколкукратно ќе
биде зголемен заклучно со 31 декември 2014 година.
Во 2015 година достасуваат првите големи рати за отплата на долговите
направени со неодговорното владеење и прекумерното задолжување
во изминатите 9 години. Во 2015 година тие изнесувааат 522,49 милиони
евра. Оваа сума ќе биде зголемена најмалку за уште половина ако се
земат предвид и долговите на општините и јавните претпријатија кои
Владата упорно ги крие како змијата своите нозе. Споредено со 2008
година, долгот кон внатрешните и надворешните кредитори ќе биде
4 пати поголем.
Ќе се намалат капиталните расходи за 2015 година за 20 милиони евра
во споредба со 2014 година. За сметка на тоа, гарнитурата на власт
предвидува дополнителни 20 милиони евра зголемување на буџетот
за договорни услуги, потребни за плаќање надворешни консултанти и
соработници.
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Раст на задолжувањата од вкупниот буџет:

