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A múlt hét végén a nemzetközi pénzintézetekkel folytatott 
tárgyalásokat követően Marian Sârbu, az UNPR elnöke többek 
között azt állította, hogy nem kizárt a közalkalmazottak béreinek 
megemelése, s erre három szakaszban kerülhetne sor. Ezt a megle-
begtetést „felfokozta” szombaton Adrian Niţu kormánypárti képvi-
selő, a képviselőház költségvetési-pénzügyi bizottságának alelnöke, 
aki szerint az első szakaszra már októberben sor kerülhet, s mint-
egy ötszázalékos növekedésre lehet számítani. Az elhangzottakra 
reagálva Traian Băsescu államfő vasárnap este felháborodásának 
adott hangot, kijelentve, hogy egyes politikusok meggondolatlanul, 
felelőtlenül nyilatkoznak, megalapozatlan ígérgetésekbe bocsátkoz-
nak. Hétfőn a kormánykoalíció szokásos egyeztetési tárgyalására 
került sor, amelyet követően Varujan Pambuccian, a kisebbségi 
frakció vezetője azt nyilatkozta, hogy napirendre került a közszfé-
rai bérezés ügye, s októbertől azok emelkedni fognak.

Még egy óra sem telt el, s ezt a kormánypárt több vezetője és 
maga Emil Boc kormányfő is cáfolta. A demokrata-liberális párt 
szóvivője, Sever Voinescu pedig igen kategorikusan azt állította, 
hogy erről nem is tárgyaltak, és a közszférai bérek legjobb esetben 
2012. január 1-jétől emelkedhetnek, legfeljebb öt százalékkal. 
Cristian Diaconescu, az UNPR tiszteletbeli elnöke pedig éppenség-
gel azt állította, hogy aki béremelési tárgyalásokat hangoztat, az 
hazudik. Igazodj el, ha tudsz!

Hétfőn este, a késő esti órákban a román köztelevízió interjút 
készített Emil Boc kormányfővel. Annak során szóba került a köz-
szférai béremelés ügye is. A kormányfő már árnyaltabban és visz-
szafogottabban fogalmazott, mint a déli órákban, elismerve, hogy 

számításba vették az október 1-jei béremelés lehetőségét, de abban 
állapodtak meg: „Biztosabb 2012. január 1-től alkalmazni egy 
bizonyos arányú béremelést”. Rögvest hozzáfűzte azt is, hogy ennek 
előfeltétele a gazdasági növekedés, a kedvező nemzetközi konjunk-
túra, a közszférában foglalkoztatott személyek számának további 
csökkentése, valamint az, hogy a személyzeti kiadások részaránya 
a GDP-ben ne haladja meg a 7,2 százalékot. Ebből az is kikövet-
keztethető, hogy amennyiben nem teljesülnek ezek a kritériumok, 
akkor a béremelésre sem kerülhet sor.

Nos, ezek a kritériumok nehezen teljesíthetők, mert például 
könnyű azt mondani, hogy valakiknek akkor lesz nagyobb a bé-
rük, ha mások „bér nélkül maradnak”, de ezt nehéz gyakorlatba 
ültetni. Apropó közszférai létszám: az Országos Statisztikai In-
tézet legfrissebb jelentése szerint május hónapban a közszférai 
személyzet létszáma 74 800 fővel volt kevesebb, mint a megelőző 
esztendő azonos hónapjában. Ez arányait tekintve mintegy hét-
százalékos „apadást” jelent. Hogy meddig lehet még csökkenteni 
a létszámot, arra nehéz lenne választ adni. Egyes szakelemzők 

szerint még valóban vannak olyan minisztériumok, ügynökségek 
és szakhatóságok, amelyek kötelékeiben túl sokan dolgoznak, s ez 
esetenként érvényes a helyi közigazgatási intézményrendszerre vo-
natkozóan is. De ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek esetében 
már nem lehet tovább feszíteni a húrt. Ami pedig a béreket illeti: 
ugyancsak a szóban forgó jelentés szerint a tanügyben májusban 
az átlagbér 12 százalékkal volt kisebb, mint 2010 azonos hónap-
jában, az egészségügyben és a szociális védelemben pedig 9,6 szá-
zalékkal. Ilyen körülmények között az az ötszázalékos béremelés, 
függetlenül attól, hogy arra mikor is kerülne sor, még mindig nem 
fogja ellentételezni a 2010 júliusi bérlefaragást.

A nemzetközi pénzintézetekkel folytatott tárgyalásokra is ér-
demes utalni: Jeffrey Franks, a Nemzetközi Valutaalap küldött-
ségének vezetője elismerte, hogy jelenleg a kormány rendelkezik 
bizonyos „fiskális mozgástérrel”, de mielőbb el kell dönteni, hogy 
mi képezi a prioritást: a közszférai béremelés, a társadalombizto-
sítási hozzájárulások kvantumának csökkenése vagy a beruházá-
sok fokozása? Ha ebből az „iránymutatásból” indulunk ki, akkor 
nem vitás, hogy nem az esetleges béremelésekről kell össze-vissza és 
zűrzavarosan nyilatkozni, hanem ténylegesen el kell dönteni, hogy 
mi is képezhet prioritást az állami költségvetés kiadásai, illetve be-
vételei szempontjából. 

Zűrzavar a koalícióban
        NézőpoNt n Hecser Zoltán

Ütemterv sZerint Halad aZ usZoda építése

Már a födésnél tartanak

Építőmunkások a készülő csíkszeredai fedett uszodánál. Tető alá hozzák  fotó: mihály lászló

nem késik az állami támogatás, 
az ütemterv szerint halad a csík-
szeredai uszoda építése, amely-
nek födése a közeljövőben kez-
dődik el, a tetőszerkezeti elemek 
megérkezésének függvényében. 
Így jövő tavasszal várhatóan már 
lehet lubickolni a megyeszékhely 
első fedett uszodájában.

Tamás Attila

A napokban kezdődhet el a 
csíkszeredai uszoda befö-
dése, mondta el lapunk-

nak Borsody Zoltán, a munkála-
tokat kivitelező kolozsvári ACI 
vállalat csíkszeredai partnercé-

gének igazgatója. Mint fogalma-
zott, a munkálatok ütemesen, a 
grafikon szerint haladnak, nem 
voltak különösebb fennakadások, 
és a rossz idő sem befolyásolja a 
munka menetét – tette hozzá.

Már túl vannak az uszoda és kör-
nyezetének nagyobb külső munká-
latain, a rendszereket csatlakoztat-
ták, és a csatornázás is megtörtént 

– tudtuk meg az igazgatótól. „A 
finanszírozás szempontjából is meg 
lehetünk elégedve, ugyanis az állam 
részéről eddig beérkeztek a meg-
ígért pénzösszegek” – tette hozzá 
Borsody, aki szerint a napokban kell 
megérkezniük a födéshez szükséges 
tetőszerkezeti elemeknek, így az 
elkövetkezőkben a leendő uszoda 
befödése lesz a prioritás. „Ha ezen 

túl vagyunk, akkor már csak a belső 
munkálatok vannak hátra. Ameny-
nyiben minden a terv szerint halad, 
jövő májusra elkészülhet a csíksze-
redai uszoda épülete” – összegezte 
az igazgató. 

Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere is megerő-
sítette lapunknak, hogy egyelőre 
a beígért terv szerint érkezik a fi-

nanszírozás, és ez a város számára 
is egy fokozatosan megtérülő be-
fektetés. 

Az elöljáró hozzátette, a he-
lyi önkormányzat részéről való 
támogatás immár túllépte a ter-
vezett 30 százalékot, ez azonban 
előbb-utóbb meg fog térülni. 
Amint arról lapunk egy korábbi 
számában beszámoltunk, a helyi 
önkormányzatnál attól tartottak, 
hogy a kormánytól, pontosabban 
az Országos Beruházási Társaság-
tól (CNI) nem a várt, illetve nem 
a tervezett ütemben érkezik a be-
ruházáshoz szükséges összeg, ez 
azonban nem történt eddig meg a 
polgármester elmondása szerint. 
Ennek megfelelően a létesítményt 
jövőre sikerülhet majd üzembe 
helyezni. 
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