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АЛАРМ 12

ВЕСЕЛА МАТЕМАТИКА

ПРЕД ИЗБОРИТЕ
2013 – ЗАДОЛЖУВАЊА:
За само три предизборни месеци,
од декември 2012 до февруари
2013, Владата ни се задолжи
1.148.400.000€. Дома се зајми
654.700.000€, а кај Светска банка,
Германска банка и Европската
банка за обнова и развој се зајми
493.700.000€.
За само три
предизборни
месеци Владата
ги задолжи малолетните и
полнолетните граѓани со по
574,20€.
Со овие предизборни
задолжувања, вкупниот долг
на Владата се приближи до три
милијарди евра! A општините?
Нивниот долг беше и остана тајна.

ПО ИЗБОРИТЕ
2013 – ЗАДОЛЖУВАЊА,
ПА РАЗДОЛЖУВАЊА
И ПАК ЗАДОЛЖУВАЊА:
За само три постизборни месеци,
од март до мај 2013, Владата
најпрвин се зајми 140.000.000€, па
врати 100.600.000€, па се зајми уште
133.000.000€, па врати 2.000.000€, па
се зајми уште 37.000.000€, па врати
уште 57.000.000€, па се зајми уште
57.900.000€, па врати 33.800.000€.

ПРЕД ИЗБОРИТЕ
2014 - ЗАДОЛЖУВАЊА:
Во јануари Владата
се зајми 1.600.000€,
па се зајми уште
23.300.000€, зашто требало да
врати 3.500.000€. Во февруари се
зајми 42.300.000€, зашто требало да
врати 27.700.000€. Во март се зајми
11.900.000€, па во април се зајми
уште 93.000.000€, зашто требало
да врати речиси 134.000.000€. На 15
април се зајми 25.000.000€, зашто
на 16 април требало да врати

25.000.000€. И трет пат во истиот
месец, на 29 април, Владата се зајми
46.400.000€, зашто на 30 април
требало да врати 32.500.000€.
На 29 јануари Владата зеде
заем од Светска банка во износ
од 24.000.000$, а во февруари
зеде заем од 36.400.000€ од
Меѓународната банка за обнова и
развој.
На крајот од февруари долгот на
Владата изнесувал две милијарди и
807 милиони евра или 35,2% од БДП.
Долгот на општините беше и остана
тајна.

ПО ИЗБОРИТЕ 2014
- ЗАДОЛЖУВАЊАТА
ПРОДОЛЖУВААТ,
НАДВОР И ДОМА:
На 6 мај Владата се
зајми 101.000.000€,
зашто на 7 мај требало
да врати 113.000.000€,
а на 20 мај се зајми
30.400.000€, зашто на 21 мај требало
да врати 25.000.000€. За 5 јуни
Владата најави задолжување од
околу 84.000.000€ зашто требаше
да врати речиси 85.000.000€.
Далеку е декември, а Премиерот
најави дополнителни избори во
септември!
Министерството на финансии вели
дека заклучно со март нивото
на задолженоста на Владата
се искачило на 35,7% од БДП.
Мартовските податоци укажуваат
дека внатрешната задолженост
изнесувала една милијарда и 587
милиони евра, а надворешната
задолженост достигна ниво од една
милијарда и 253 милиони евра.
Поединечно секој граѓанин на РМ
должи по 1.420 евра.
Во петте месеци годинава, Владата
го задолжила секој полнолетен
и малолетен
граѓанин на РМ

со уште по

187,45 евра.

Европската комисија
очекува задолженоста на
Македонија да продолжи
да расте. Од ланските
36% од БДП, годинава се
очекува задолженоста
да се зголеми на 38,7%, а
догодина на 40,8%. Каде е
границата?
Каде се долговите на
јавните претпријатија
и на општините, праша
ексгувернерот на
Народна банка Петар
Гошев и заклучи
дека податоците не
се транспарентни и
дека станува збор за
манипулација.
Како основа на ова
негово тврдење можеме
да го земеме примерот
со кредитот од кинеската
Ексим банка во износ од
580.000.000€ за изградба
на автопатите Кичево –
Охрид и Миладиновци –
Штип. Овој долг ќе биде
на Јавното претпријатие
за државни патишта а не
на Владата.

ОСВЕН ПАРИ,
ВЛАСТА
ДОЛЖИ И
ОДГОВОРИ

