Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos VII suvažiavimo
KREIPIMASIS
į Lietuvos Respublikos Prezidentę, LR Seimą, LR Vyriausybę, LR Trišalę tarybą, Profesinių
sąjungų narius
2018 m. birželio 7 d.
Dėl mokesčių ir pensijų reformos
Dar prieš 2018 m. birželio 28 d. LR Seimui priimant įstatymus, įteisinančius mokesčių ir pensijų
reformą, profesinės sąjungos įžvelgė būsimas problemas ir bandė įspėti tiek LR Prezidentę, LR
Seimą, tiek Vyriausybę dėl galimų pasekmių.
Pasitvirtina profesinių sąjungų nuogąstavimai, kad įvykdyta mokesčių reforma, nesumažino
nelygybės ir socialinės atskirties šalyje ir ji tebėra viena iš didžiausių tarp Europos Sąjungos šalių,
Tą patvirtina Europos Komisijos, Tarptautinio valiutos fondo bei Europos plėtros ir
bendradarbiavimo organizacijos rekomendacijos Lietuvai.
Lietuvoje šešėlinėje rinkoje dalyvauja kas ketvirtas dirbantis žmogaus 1 , o tai reiškia, kad jis
nedalyvauja socialiniame draudime arba dalyvauja tik iš dalies. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija susirūpinusi tik darbuotojų dalyvavimu privačiuose pensijų fonduose, jų reklamai skiria
savo darbuotojų jėgas ir mokesčių mokėtojų pinigus, kurių kažkodėl nebuvo rasta aiškinant,
pavyzdžiui, naująjį darbo kodeksą ar kitas darbuotojų teises. Tarptautinė darbo organizacija,
perspėjo, kad tokio tipo pensijų fondai nėra socialinė apsauga ir teikia rekomendacijas kaip grįžti iš
pensijų privatizavimo klystkelių. 2 Kitų šalių patirtis rodo, kad dalyvavimas privačiuose pensijų
fonduose nepasiteisino (Vengrijos, Čekijos, Lenkijos pavyzdžiai).
Kažkodėl Lietuvos politikai tokios grėsmės neįžvelgia ir lengva ranka nukreipia viešus pinigus
fondams. Pensijų fondai jau veikia 15 metų, per tą laikotarpį valstybė ir Sodra į juos pervedė
milijardus eurų, tačiau nėra daroma jokia analizė, kas pasiekta, kokie rezultatai? Jau daug žmonių,
dalyvaujančių pensijų fonduose sulaukė pensinio amžiaus. Kokią gerovę senatvėje jiems užtikrino
pensijų fondai už didžiules valstybės skirtas lėšas? Vyriausybė net nekelia tokio klausimo,
neanalizuoja pasekmių, tik toliau skiria valstybės pinigus ir agituoja pačius darbuotojus mokėti
įnašus, vien tik sėjamos baimės apie ateitį pagrindu, bet nedėdama pastangų organizuoti
vakarietiško tipo profesinių kaupiamųjų pensijų sistemų.
Automatinis viešųjų pinigų nukreipimas net nesiekiant darbuotojo sutikimo ir nesiūlant privatiems
pensijų fondams prisiimti aiškių įsipareigojimų dėl ateities pensijų dydžių, suvažiavimo delegatų
nuomone, ilgalaikėje perspektyvoje ne tik nepadidins piliečių garantijų senatvėje bet susilpnins
pasitikėjimą valstybe.
Suvažiavimo delegatų nuomone, reikėtų sustabdyti tiek valstybės biudžeto, tik darbuotojų
pinigų pervedimus į nieko nežadančią sistemą ir pradėti viešas diskusijas dėl papildomų pelno
nesiekiančių profesinių fondų sukūrimo per kolektyvinius susitarimus tam numatant
tiesiogines darbdavių įmokas ir į valdymą įtraukiant darbuotojų atstovus. Tam pirmiausia
turėtų būti pritraukti TDO ir kiti tarptautiniai ekspertai.
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