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Прем'єр-міністр Молдавії Влад Філат пропонує понизити зарплати чиновникам.
Щомісячний дохід керівників держпідприємств в 50 разів більше середньої пенсії.
Мешканці кишинівської Рубльовки живуть в дорогих особняках.

Прем'єр-міністр Молдавії Влад Філат пропонує понизити зарплати чиновникам вищої
ланки. Приводом послужив недавній скандал в парламенті, коли з'ясувалося, що
директор Національного агентства по регулюванню в енергетиці (НАРЕ) одержує
щомісячно 44 тисячі леїв (близько 4 тисяч доларів). Це в 10 разів більше, ніж середня
зарплата і в 50 разів більше, ніж середня пенсія. В пресу просочилися також інші дані, що
ретельно оберігаються від громадськості, про зарплати керівників держустанов. Ця
інформація обговорювалася 3 березня на спеціальному засіданні уряду в Кишиневі.
Лікарі можуть брати хабарі
Інформація про зарплати чиновників вищого рангу - таємниця за сімома замками. Після
скандалу в парламенті в пресу просочилася інформація про доходи інших директорів
держпідприємств. Так, за неперевіреними даними, керівник оператора-монополіста
телефонного зв'язку "Молдтелеком" одержує щомісячно 55 тисяч леїв, а голова
Нацбанку, за його власними словами, 36 тисяч. Правда, журналісти вказують суму в два
з половиною рази більше.
За словами прем'єр-міністра Влада Філата, одержані ним відомості "дуже цікаві в розділі
доходів". Не дивлячись на кризу, зовсім не постраждали зарплати на підприємствах, які
підвищили тарифи за свої послуги.
В Молдавії теж є свої Рубльовки

Спроба виконуючого обов'язки президента Маріана Лупу виправдати високі зарплати
чиновників тим, що на держпідприємствах персонал повинен добре оплачуватися, щоб
уникнути спокуси підкупу не вдалася. Блогери і відвідувачі інтернет-форумів дружно
дійшли висновку, що у такому разі, низькооплачувані лікарі і вчителі одержують
офіційний дозвіл брати хабарі.
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Приїхавши в Молдавію, дуже дивувуєшся з великої кількості в Кишиневі дорогих
магазинів з європейськими цінами. Ніяк не можна зрозуміти, хто купує ці товари в
найбіднішій країні Європи. Довелося зробити екскурсію в один із "сирітських кварталів",
свого роду кишинівську Рубльовку.
Таких кварталів з перекриваючими вулиці шлагбаумами, з охороною, з двохтриповерховими особняками, що ховаються за високими кованими огорожами, в
молдавській столиці декілька. Не дивлячись на те, що ціни на нерухомість в період кризи
впали, будинки тут як і раніше коштують близько мільйона доларів. І жити в таких
районах престижно. Серед їх мешканців є і бізнесмени, і депутати парламенту, і члени
уряду, і керівники держструктур.

Багаті і в бідній країні відчувають себе комфортно
Чи варто тоді дивуватися, що в кишинівських супермаркетах є делікатеси, наприклад,
сири, вартість яких перевищує 100 євро за кілограм. Є попит, є і пропозиція.
Косметичний ремонт не допоможе
Тим часом лідер руху "Антимафія", екс-радник молдавського президента Сержіу Мокану
впевнений, що навіть на дуже високу зарплату так "кучеряво" не проживеш. В інтерв'ю
він сказав, що жодна декларація про доходи, подана в податкові органи республіки, не
відповідає дійсності. І навіть високі зарплати - не панацея від чиновницької корупції.
Більшість жителів Молдавії ледве зводять кінці з кінцями

За словами Мокану, коли кілька років тому йшла мова про підвищення зарплат суддям на
2000 леїв, щомісячні доходи їх сімей вже складали десятки тисяч євро. У сфері юстиції,
вважає він, Молдавія вже пройшла точку неповернення. Косметичними заходами, тим же
підвищенням зарплат, вже нічого не можна виправити. Потрібні корінні реформи - і в
юстиції, і в інших сферах життя.
Плювок в обличчя народу
Це аксіома: хто добре працює, повинен добре заробляти. Але, вважає блогер Роман,
"щось не чутно про великі прориви по будь-яких направленнях" з тих установ, керівники

2/3

Молдавським чиновникам можуть понизити зарплати
03.03.2011 06:32

яких одержують з бюджету по 40, 70 і навіть 100 тисяч леїв. На його думку, це плювок в
обличчя абсолютній більшості жителів Молдавії, що ледве зводять кінці з кінцями.
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