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Del greit4jrq lveditq ir didejaniios gnentojq socialin4s atskirties

LR Seimo patvirtintoje Lietuvos paZangos strategijoje ,,Lietuva 2030* pabrdLiama, kad labai
padidejo gyventojq socialine atskirtis, ir tai yra viena iS pagrindiniq kliiidiq paZangos strategijai

igyvendinti.

Gyventojq socialines atskirties didejamas kaip ypad neigiama tendencija nurodoma ir 2014-2020
metq Nacionalines paZangos programoje (Lietuvos aplinkos analizd): beveik treddalis Lietuvos
gyventojq gyvena ties skurdo riba, o apie20 procentq Zemiau skurdo ribos. Labiausiai paZeidZiamos
visuomenes grupes yra bedarbiai, vieni5i asmenys, vieno suaugusio asmens su vaikais Seimos,
Seimos, auginandios tris ir daugiau vaikq, pensininkai, vaikai ir jaunuoliai iki l8 metq ir kt.

Socialine atskirtis dideja del neatsakingo valdZios poZitirio i gyventojq skurdinimo prieZastis, viena
i5 kuriq - visuomeneje populiarinami greitieji kreditai. UZsakomqja reklama komerciniq televizijq
ir radijo stodiq eteryje, internetiniq Ziniq portalq reklamos skiltyse, reklamos tinklalapiuose bei
leidiniuose, reklamos skrajutemis, telefonines rinkodaros ir kitais bDdais skleidZiama patraukliai
pateikiama (pvz., ,,Bobutes paskola") informacija apie tariam4 greitqjq kreditq prana5um4: nereikia
uZstato, dokumentq pildymo, sutardiq, greitEii kredit4 galima gauti uZsisakius SMS Zinute, tai yra
anonimi5kai, ir t.t. Del Sios ir kitq prieZasdiq - kai kuriq visuomenes grupiq nebrandumo,
neatsakingo vartojimo, ivairiq priklausomybiq. greitqjq kreditq skolinimosi mastas spardiai dideja.
Pvz.,2014 m. gyventojams suteikta per 706 tlkstandius vartojimo kreditq, kuriq verte beveik 78
mln. eurq (268 mln. litq). Greitaisiais kreditais 2014 m. naudojosi per 200 tiikst. Zmoniq.
Anonimi5kai greitqjq kreditq buvo suteikta daugiau nei 86 proc. juos gavusiqjq.

Greitieji kreditai teikiami ir savimi pasi.Upinti nesugebantiems ar pajamq negaunantiems asmenims.
2014 m.juos gavo per 75 ttikst. jaunesniq nei 25 metq asmenq. Sios amZiaus grupes asmenys sudaro
apie 36 proc. visq minetq kreditq vartotojq. Zinant, kad jaunimo nedarbas Lietuvoje siekia daugiau
kaip 20 procentq, kad apie 0,5 mln. jaunuoliq studijuoja arba mokosi ir negauna jokiq pajamq, jq
skolas priversti sumoketi tevai, artimieji, daLnai de5imteriopai didesnes sumas su paliikanomis ir
delspinigiais, iSieSkant antstoliams.

Gyventojq skolos gr6itqjq kreditq bendrovems auga ir del neprotingai dideliq paltikanq, kuriq
vidutine norma vir5ija 100 ar net200 proc. per metus. Tai akivaizdZiai prie5tarauja s4Ziningo verslo
kriterijams. Tokios paliikanos vertintinos kaip lupikavimas piktnaudZiaujant Zmoniq silpnybemis ar
net priklausomybiq ligomis (neatsakingas vartojimas, alkoholizmaq narkomanij a, azartiniai lo5imai
ir kt.). Del itin dideliq paliikanq daugelis greitqjq kreditq naudotojq nei5gali jq laiku grqLinti, o
pradelsg yra priversti dar skolintis tam, kad gr1Lintq. Vien 2014 m. gruodi pradelstq (daugiau kaip



60 dienq) isiskolinimq suma greitqjq kreditq bendrovems buvo per 9l mln. eurq (arba 315 mln. litq),
o visa pradelstq isiskolinimq suma sudare 1,043 mlrd. eurq (3,6 mlrd. litq).

Greitqjq kreditq pletra visuomeneje igavo destruktyvq mast4 ir kelia pavojq nacionaliniam
saugumui: daug prasiskolinusiqjq neteko paskutinio b0sto ir atsidiire socialiniame uZribyje
(narkomanija, alkoholizmas, saviZudybes), tadiau didZiausiajq dalis yra priversta parduoti savo turt4
ir emigruoti i5 Lietuvos.

Lietuvos intelektualq ir nevyriausybinirl organizacij{ (LINVO) koalicijos atstovai atkreipia
d€mesi, kad greitqjq kreditq visuomenei daroma Zala kyla ddl nepakankamo gyventojq
finansinio bei teisinio i5prusimo ir Si proces4 kontroliuojaniiq valstybds institucijq
atsakomyb6s bei greitqjq kreditg bendrovig veikl4 reglamentuojaniio istatymo spragq.

I destruktyvq greitqjq kreditq poveiki visuomenei meginta atkreipti Vyriausybes demesi dar 2013
metais. Tuomet LR Seime buvo iregistruotas Vartojimo kredito istatymo pakeitimo istatymas,
kuriuo siekta apriboti paliikanq norm4. Tadiau jo svarstymas istrigo. Per pastaruosius dvejus metus,
ne viena valdZios institucija, i5skyrus Lietuvos bank4, neskyre demesio greitqjq kreditq poveikio
visuomenei analizei, o tai rodo, kad valdZia arba nesupranta Sio verslo daromos Zalos, arba per savo
atstovus yra nuo jo priklausoma.

Lietuvos intelektualq ir nevyriausybiniq organizacijq koalicija atkreipia demesi, kad valdZios
institucijq pareiga riboti visuomenei lalq keliandius veiksnius kyla i5 LR Konstitucijos 46 str.
(Valstybe gina vartotojo interesus). Kai teikiamos paslaugos Zala visuomenei yra didesne uZ jos
teikiam4 naud4, paslaug4 privaloma riboti. Tai rodo ir kitq Saliq praktika: greitqjq kreditq verslas
yrauZdraustas 23 JAV valstijose, kai kuriose ES Salyse jis ribojamas. Pvz., Svedijoje draudZiama
suteikti greit4ji kredit4 spontani5kai (per kelias minutes), paliekama naudotojui laiko apsigalvoti ir
teikiamas tik sudarius kredito sutarti. AtsiZvelgiant i visuomenes brand4 bei atskirq socialiniq grupiq
ypatumus Lietuvoje Sis gyventojus skurdinantis verslas taip pat turi bDti ribojamas del jo sukeliamq
itin negatyviq pasekmiq.

AtsiZvelgdama i tai, kad Lietuva yra tarp pirmaujaniiqjq pagal saviZudybiq skaiiiq pasaulyje,
kad plinta narkomanija ir alkoholizmas, kad beveik treidalis Lietuvos Seimg gyvena ties
skurdo riba, o 20 proc. Zemiau skurdo ribos, kad socialinds atskirties did€jimas yra gyventojrl
emigracij4 skatinantis veiksnys, Lietuvos intelektualg ir nevyriausybinig organizacijq
(LINVO) koalicija ragina Lietuvos Respublikos Seim4 ir Vyriausybg nedelsiant priimti
Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito istatymo pataisas, kuriomis btrtq:

- Greitqjq kreditq bendroviq reklama prilyginta alkoholio ir tabako gaminiq reklamai su
visomis i5 to iSplaukiandiomis pasekmemis;

- NeleidZiama greitqjq kreditq bendroviq reklamai skverbtis i privadi4 Zmogaus gyvenimo
erdvg (SMS Zinutes, el. lai5kai, individualus telefoniniai pokalbiai reklamos tikslais ir kt.);

- Nustatytos ne didesnes kaip 40 proc. metines skolinimo paltikanos;
- Greitieji kreditai suteikiami tik pajamq gaunantiems asmenims;
- Neskolinama asmenims, itrauktiems ! priklausomybes ar psichiatrijos ligq iskait4,

neveiksniems asmenims;
- Skolinama tik pasira5ant paskolos sutarti su nustatytos tapatybes asmeniu;
- Teise teikti iraskolas suteikiama tik Lietuvos bankui leidus uZsiimti tokia veikla

(licencijuojama veikla).

LINVO koaliciios atstovai:

SAULIUS ARLAUSKAS MRU profesorius, teisds mokslq daktaras



RITA ALEKNAITE- BIELIAUSKIENE

ANTANAS BIJRAEAS

BRONIUS GENZELIS

LAURA JANULEVIdII]TE

ALDoNA leNrevrerENE

vLADAS raxeausres

ANTANAS KUDZYS

JURATE MARKEVIEIENE

GEDIMINAS MERKYS

ALVYDAS PAULIUKEvICIUS

vYTAUTAS Ruseuerus

KRESCENCTTs sroSrus

GYTIS VAITKIfNAS
cTNTAUTAS verroSre

NewriausvbinEs organizaciios:

Lietuvos Zmogaus teisiq asociacija

Lietuvos Zmogaus teisirl gynimo asociacija

Piliediq gynimo paramos fondas

Lietuvos Helsinkio grgpe

Asociacija Nepartinis demokratinis judejimas

Jaunimo samburis,,Pro Patria"

Vilniaus universiteto Tei ses fakulteto studentu
ateitininkq korporacija,,Iustitia"

kultiirologe, humanitariniq mokslq daktare, M.
Romerio universiteto profesord

LMA akademikas, profesorius, Lietuvos SqjiidZio
iniciatyvines grupes narys

humanitariniq mokslq habilituotas daktaras,
profesorius, Lietuvos Respublikos Auk5diausiosios
Tarybos Akto ,,Del Lietuvos nepriklausomos
valstybes atstatymo" signataras, Valstybines
mokslo premij os laureatas
teolog6, teises magistre

advokate

skulptorius, dailininkas

habilituotas daktaras, profesorius, LMA tikrasis
narys, Tarptautines tiltq ir konstrukcijq asociacijos,
Europos mechanikq draugijos, Tarptautines statiniq
tyrimo ir standartq tarybos narys

kult[ros antropologd, tarptautine kultiiros paveldo
eksperte - ICOMOS nare

soc.iologas, profesoriu s, habilituotas daktaras

medicinos mokslq daktaras, profesorius

ra5ytoj as, humanitariniq mokslq daktaras, Lietuvos
kultiiros tyrimq instituto vyresnysis mokslo
darbuotojas

filosofas, humanitariniq mokslq daktaras

dailetyrininkas, kultiirolo gas
psichiatras, Seimos ir santuokos studijq programos
Tarptautiniame teologijos institute (Trumau,
Austrija) vadovas

VYTAUTAS BUDNIKAS

ROMUALDAS POVILAITIS

STASYS KAUSINIS

STASYS STUNGURYS

EDITA MILASEVICIUTB

PAULIUS STONIS

ruSTINAS JARUSEVIEIUS
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Vakary Lietuvos tevq forumas

Lietuvos nacionaline vartotojq federacija

Visuomeninis judej imas,,Tautos ateities
forumas"
Nacionaline teisingumo ir gynybos sqjunga

Lietuvos graikq visuomeniniq organizacijq
asociacija
Asociacija Vartotojq teisiq gynimo centras

Asociacija,,Vilniui ir tautai"

"Pilietines iniciafios" grupe

Klaipedos daugiavaikiq Seimq bendrija

Lietuvos aeroklubas

VSf Krik5dionybes Ziniasklaidos tarnyba

Lietuvos pagyvenusiq Zmoniq asociacija

Nuro dytq asmeru1 pritarimq kre ipimo s i turiniui
Lietuvos imogaus teishl asociacij os

KRISTINA PAULIKE

ALVITA ARMANAVIE IE].[i

ALGIMANTAS MATULEVIEruS

TOMAS MARKEVIEruS

GEORGIOS MACTJKATOV

PAULIUS MARECKAS

SAULIUS POVILAITIS

JONAS GEDIMINAS PI.JNYS

VIRGINIJA JURGELEVIEIENE

JONAS trrAznqres

ruOZAS DAPSAUSKAS

GRASILDA MAKAREVIEIENE
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