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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Κάμψη των καθαρών αποδοχών τον Ιούλιο – Φόβοι για μη καταβολή μισθών 

Σύμφωνα  με  στοιχεία  που  δημοσιοποίησε  το  Ομοσπονδιακό  Γραφείο  Στατιστικών
Στοιχείων της ΒκΕ, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός τον Ιούλιο τ.έ., διαμορφώθηκε σε
995 ΚΜ (€509), μειωμένος κατά 0,4% σε σχέση με τον Ιούνιο τ..έ., αν και αυξημένος
κατά 2,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η μεγαλύτερη μείωση αποδοχών
σημειώθηκε κυρίως στον τομέα των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών
(μείωση κατά 9,4%) και κατά 4,5% στον αγροτικό τομέα.  Αντιθέτως, οι  μισθοί στους
τομείς κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και φιλοξενίας & εστίασης σημείωσαν αύξηση 5%
και 3,4% αντίστοιχα. Μειωμένος κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο τ.έ., εμφανίζεται και
ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός που διαμορφώθηκε στα 1.541 ΚΜ (€788). Σημειώνεται
ότι,  τον  Ιούλιο  τ.έ.,  ο  συνολικός  αριθμός  των  εργαζομένων  στην  Ομοσπονδία  ΒκΕ
υπολογίστηκε σε 525.292, μειωμένος κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του ιδίου έτους.

Εντούτοις, η συνεχιζόμενη αποχή από τα κυβερνητικά όργανα, των εκπροσώπων της
RS, προκαλεί τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους, μεταξύ των
οποίων  και  στη  δημοσιονομική  διαχείριση,  αφού  δεν  έχει  εισέτι  καταστεί  εφικτό  να
ψηφιστεί  ο  κρατικός  προϋπολογισμός.  Σοβαροί  φόβοι  εκφράζονται  πλέον  και  για
αδυναμία  καταβολής  μισθών  σε  περίπου  20.000  δημοσίους  υπαλλήλους.  Υπάρχει,
βέβαια, η  δυνατότητα  «προσωρινής  χρηματοδότησης»,  με  την  οποία  οι  δημόσιοι
οργανισμοί και υπηρεσίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το πρόβλημα, όμως η σχετική
απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο
πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου των δημοσίων υπαλλήλων της ΒκΕ, κ. Karcic,
στην  περίπτωση  που  δεν  δοθεί  λύση,  «θα  δημιουργηθεί  χάος  στη  χώρα»  και
προειδοποίησε για  κύμα απεργιών και  διαδηλώσεων.  Στο  ίδιο  μήκος κύματος  και  η
Πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου υπαλλήλων της Υπηρεσίας Έμμεσων Φόρων
(ΙΤΑ), κα  Ana Mrnjavac, η οποία επεσήμανε τις επιπτώσεις που θα είχε στον κρατικό
προϋπολογισμό, τυχόν αποχή εργασίας των υπαλλήλων της ΙΤΑ. Σημειώνεται, ότι η ΙΤΑ
ελέγχει την ροή εισαγωγών εξαγωγών όλων των αγαθών και εμπορευμάτων, συλλέγει
έσοδα από φόρους, και συνεισφέρει περισσότερο από το 80% στη σύνθεση εσόδων του
προϋπολογισμού. 


