
Синиша Мали: Очекујем да за индексацију пензија усвојимо швајцарски модел, најправеднији и најбољи
среда, 22 мај 2019 13:52

 Министар финансија Синиша Мали најавио је да би у другој половини године требало да
буде усвојен швајцарски модел за индексацију пензија, јер је оцењен као модел који је
најбољи и најправеднији за настарије грађане.

  "Током следеће мисије ММФ-а, која се очекује крајем септебмра или почетком октобра,
ми ћемо то и усвојити", рекао је Мали одговарајући на питања новинара у паузи
конференције о сивој економи.   

Додао да ће се у међувремену разговарати о још неколико модела, али да ипак очекује
"да ће овај модел (швајцарски), као најправеднији и најбољи, бити усвојен".

  

Објаснио је да швајцарски модел подразумева да се индексација врши сваке године у
зависности од тога колико је стопа инфлације и колико су порасле плате у првиреди.

  

"Оба та показатеља су пондерисана са по 50 одсто. То је модел који се примењује у
великом броју земаља и према моме мишљењу је и најповољнији и фер за наше
најстарије суграђане, јер се везује за два показатеља који су и основне детерминанте
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висине пензија", прецизирао је министар финансија.

  

Мали је казао да се сада раде рачунице у вези са тим моделом, али је навео да још није
направљен договор нити донета коначна одлука.

  

"Када би по том моделу повећање пензија било око пет одсто, ми бисмо око 27 или 28
милијарди динара морали више да извдвојимо у буџету за те потребе", казао је Мали и
истакао да је то системско решење.

  

Он је подсетио да је Влада Србије прошле године обећала да ће наћи фер формулу за
индексацију пензије.

  

"Кроз овај модел сигуран сам да ћемо то обећање испунити", нагласио је Мали.

  

Председница Владе Србије Ана Брнабић истакла је да ће са напретком привреде, већим
буџетом и растом инвестиција расти и стандард грађана, па ће бити простора и за
повећање пензија.

  

"Ми у сваком тренутку, ма шта да радимо, обраћамо пажњу на животни стандард
пензионера, посебно оних са најмањим пензија, који примају мање од 25.000 динара",
казала је Брнабић и као пример навела да су домаћинства тих пензионера изузета из
наплате накнада за заштиту животне средине.

  

(Бета)
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