
Јуриј Бајец: Држава не треба да се "меша у пензије", оне представљају стечена права
петак, 14 септембар 2018 10:56

 Економиста Јуриј Бајец изјавио је у Новом дану да држава не треба да се "меша у
пензије" које представљају стечена права.

  "Држава је послодавац у јавном сектору и може да води политику плата онако како
сматра да треба. Пензије су стечена права и ту не може ништа да се дира", наводи
Бајец.   

  

Влада Србије усвојила је предлог закона којим се укида Закон о смањењу пензија, па ће
октобарске пензије бити исплаћене без умањења. Како се наводи, новим законом биће
утврђен правни основ којим се "даје могућност Влади за исплату новчаног износа као
увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских могућности
буџета Србије".

  

Није фер стално преваљивати пензионерима као да су они кривци за укупну
несигурност, то је прво нетачно и некоректно.

  

Бајец каже да се и због будућих генерација мора вратити поверење у систем и да је
неопходно дати прецизно правило. Он истиче да су за пензионере две ствари основне.
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"Кад добије пензионо решење да ли ту пише да је његова пензија у складу са годинама
колико је он уплаћивао у пензиони фонд и у складу са величином уплате у тај фонд.
Значи, да ли је пензија адекватна његовом доприносу током радног века. Други битан
моменат за пензионере јесте питање шта ће даље бити односно да ли ће пензионер на
неки начин да учествује у резултатима рада привреде", каже он.

  

Додаје да оно што најмање сваки пензионер очекује јесте елементарна сигурност да оно
што сада има неће бити кроз инфлацију обезвређено.

  

"Минимум би био да се каже усклађиваће се пензије са растом цена једном или двапут
годишње. У закону је дато нејасно решење - да може највише до 0,3 одсто БДП-а да
искористи да према одлуци Владе или укупној економској ситуацији одреди колико ће то
усклађивање током године бити", објашњава Бајец и оцењује да се тиме улази у нову
фазу непредвидљивости и нејасноћа.

  

Председнико Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић
оценио је да их Влада Србије четири године "малтретира никад већим пензијама".
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"Медији свакодневно говоре о томе коилико ће пензије бити увећане, а резултат ће бити
веома безобразан у складу са најавама јер пензије уопште неће бити увећане. Питање је
да ли ћемо задржати увећања која смо добили од 2015. до сада и да ли ћемо евентуално
на те износе добити још по неки проценат", рекао је он.

  

Према његовом мишљењу, изменама закона покушава се да се озакони нелинеарно
повећање пензије односно ствара се систем који неће гарантовати будуће пензије.

  

"То у пракси значи да ћемо имате пензије по решењу, а да ће Влада на основу своје
политике, и страначке политике, доносити одлуке о додацима на пензије које ће
додељивати циљаним групама пензионера, као и одлуку о додели новчане помоћи",
каже Тамбурић.

  

Он наводи да је Удружење урадило прелдоге измена Нацрта закона који је ушао у
скупштинску процедуру.

  

"Предложили смо да закон предвиди повраћај неисплаћених делова пензија од 2014.
године до сада. То је сума од око 850 милиона евра и ако се она буде наплаћивала преко
судова биће знатно већа. Предлажемо и брисање члана којим се обуставља редовно
усклађивање, као и то да се измени члан о саставу Управног одбора ПИО којим држава
сада практично управља са својих четири од укупно седам чланова одбора", наводи
Тамбурић.
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