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Sondaż osób zatrudnionych : ponad 80% osób twierdzi, że nie wystarczy
im ich ustawowa emerytura.

W artykule zostały zaprezentowane dane pochodzące z reprezentatywnego badania DGB Indeks Dobra a Praca za rok 2017. W badaniu uczestniczyli pracownicy najemni (ponad
4,2 tysiąca osób), których tydzień roboczy obejmował co najmniej 10 godzin.
Z prezentowanego badania wynikało, iż najbardziej o swoją emeryturę martwiły się osoby
będące w grupie wiekowej 25-45 lat. Okazało się, że w tej grupie wiekowej ponad połowa
(55%) osób zatrudnionych była zdania, iż nie wystarczy im emerytura ustawowa, jednakże
wraz ze wzrostem wieku, spadają obawy, że może okazać się ona niewystarczająca.
W efekcie, w grupie wiekowej osób powyżej 55 roku życia, już tylko 30% respondentów było
zdania, że emerytura ustawowa może być niewystarczająca. Bardziej pesymistyczne
względem przyszłej emerytury były kobiety, bowiem ponad połowa z badanych obawiała się,
iż emerytura im nie wystarczy, w przypadku mężczyzn mniej niż 40% wyrażała podobne
obawy. Autor przypuszcza, że obawy kobiet wynikają po części z faktu, iż to kobiety znacznie
częściej są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdyż wśród kobiet zatrudnionych
na pełny etat, odsetek obawiających się o swoje emerytury kształtował się na znacznie
niższym poziomie (40%). Do przyczyn obaw kobiet, że ich ustawowa emerytura może
okazać się niewystarczająca należy zaliczyć również fakt, iż większość z nich pracuje
w zawodach charakteryzujących się niskimi zarobkami. Zaledwie 1/3 respondentów
pracujący w zawodach i branżach związanych z zarządzaniem czy informatyką, bała się
o wysokość swoich przyszłych emerytur. Badanie pokazało również, iż zakładowe
zaopatrzenie na starość dla większości osób zatrudnionych, nie stanowi wyrównania dla zbyt
niskiej emerytury ustawowej. Okazało się, że około 2/3 ankietowanych osób nie miało
do nich dostępu lub świadczenie zakładowe było dostępne w bardzo ograniczonym zakresie.
Przy czym szczególnie trudna sytuacja była w przypadku osób, których emerytura ustawowa
była także na zbyt niskim poziomie aby zaspokoić ich potrzeby.

