Minden tizedik nyugdíjas dolgozni kényszerül
Írta: BM
2019. augusztus 22. csütörtök, 04:45

Szlovákiában nem sok ember rendelkezik két munkahellyel. Azonban minden ötödik aktív
dolgozó, minden tizedik nyugdíjas és minden nyolcadik szülő, aki három éven aluli
kisgyermeket nevel, a felmérések szerint anyagi okokból kénytelen még további munkát
vállalni.

A Posta Bank tudomása szerint a munkavállalók, a dolgozó emberek 5%-a azt nyilatkozta, hogy
a fő állásából származó jövedelme nem elég a megélhetésre és ezért más kereseti forrás után
kell néznie.

A fő munkájukért kapott bérük átlagban 400 euró. Körülbelül ekkora összegben határozták meg
a mellékes munkájukért kapott összeget azok is, akik a másodállást csak hobbiból, kedvtelésből
vállalják és nem szükséghelyzetből.

„Tulajdonképpen a munkavállalók minden kategóriájában találhatók olyanok, akiknek két
állásuk van. A legtöbben, 19%, abba a kategóriába tartoznak, akik a fő állásukban 801 eurótól
1000 euróig keresnek, azok közül, akik a fő állásukból 400 eurót visznek haza, körülbelül
12%-uk dolgozik másodállásban" – jelentette ki Lýdia Žáčková, a Posta Bank szóvivője.

Az idős emberek többsége azonban valóban rászorul arra, hogy munkát vállaljon. „A nyugdíjhoz
minden tizedik nyugdíjas kénytelen még valahonnan valamilyen formában pénzt szerezni.
Leggyakrabban 165 euró az az összeg, amelyet megkeresnek. Ennyivel tudják kiegészíteni
illetményüket az anyasági, a gyermekgondozási segélyen levő szülők is. A kisgyermekről való
gondoskodás mellett a szülők mintegy 8%-a vállal valamiféle munkát"- tette hozzá a szóvivő.

Az Eurostat felmérése szerint Szlovákia lakossága a másodállások tekintetében az Európai
Unió országai között valahol hátul helyezkedik el. Mögöttünk már csak Horvátország és
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Bulgária van.

Szlovákiában csak az aktív dolgozók egy ötödének van a fő állásából származó keresetén kívül
más bevétele is, ez körülbelül 30 ezer embert jelent.

A gyerekek, tanulók, nyugdíjasok közül minden tizediknek van mellékkeresete. Európai
viszonylatban a legtöbb embernek a főállásán kívül másodállása északon, Svédországban,
Dániában, illetve Hollandiában van. Míg az európai átlag e tekintetben 3%, ezekben az
országokban eléri a 7%-ot, Izlandon pedig egészen a 10%-ot.

„Az északi államokban, de Hollandiában is jóval több embernek van másodállása, mint nálunk.
Ennek oka, hogy lényegesen nagyobb a kínálat a csökkentett óraszámú munkákra, a rövidített
műszakokra. A rövidített műszakok az Európai Unió nyugati, fejlettebb országaira jellemzőek.
Főleg a nők használják ki ezt a lehetőséget, mert így több idejük marad a családra, a
gyerekekre, magukra, a kedvteléseikre vagy akár másik munkára is. Hollandia vezető a
rövidített műszakok kínálatában, ott a nők 75%-a így dolgozik. Ugyanakkor gyakran két
rövidített műszakot kombinálnak, azaz két munkahelyen, de rövidített munkaidőben dolgoznak"
– fejtette ki Lucia Dovalová, a Posta Bank elemzője.

A szlovák háztartások fele úgy ítéli meg, hogy nehezen jönnek ki a bevételükből. Minden tizedik
háztartás komoly anyagi gondokkal küzd.„Éppen ezért nálunk is többen szívesen vennék, ha
lenne lehetőségük másodállást vállalni, de rövidített műszakokból nálunk nincs nagy kínálat.
Ezért az emberek olyan tevékenységekkel igyekeznek pénzt keresni, amely a kedvtelésük, a
hobbijuk" – jegyezte meg Lucia Dovalová.
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