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Akkora sikere volt Izlandon a 
kísérleti jelleggel bevezetett 
négynapos munkahétnek, 
hogy mára már a szigetország 
alkalmazottainak 86 száza-
léka kevesebb ideig dolgozik 
ugyanazért a fi zetésért, vagy a 
közeljövőben megkapja ezt a 
jogot. Gyergyószentmiklóson 
is sikertörténetről beszél az a 
vállalkozó, aki idén tavasszal 
megpróbálkozott a rövidebb 
munkahéttel, és azt mondja, 
mások is érdeklődnek a kezde-
ményezés iránt.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

„E lsöprő sikerként” érté-
kelik Izlandon a kísérleti 
jelleggel bevezetett négy-

napos munkahetet: nem változott, 
sőt akár nőtt is a hatékonyság, 
ráadásul jelentősen javult az al-
kalmazottak egészsége, helyreállt 
a munka és a magánélet közötti 
egyensúly. A 2015–2019. között le-
bonyolított kísérleti program ered-
ményeiről most vontak mérleget a 
kezdeményezők. Mint emlékeztet-
tek, a négynapos munkahetet Rey-
kjavík önkormányzata a kormány-
nyal együttműködésben valósította 
meg, az alkalmazottak a rövidebb 
munkaprogram mellett is korábbi 
fi zetésüket kapták. 2500 dolgozó 
vett részt a „kísérletben”, ami az or-
szág lakosságának nagyjából 1 szá-
zalékát jelenti. Ők a korábbi 40 órás 
munkahét után már csak heti 35–36 
órát dolgoztak.

Izlandon ragadóssá vált 
a példa
A kutatók az eredményeket kiele-
mezve arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a munkavállalók haté-
konysága a korábbi szinten maradt 
vagy nőtt a legtöbb esetben. A 
programban résztvevők azt mond-
ták, kevésbé érezték stresszesnek a 
mindennapokat, jobb egészségi ál-

„ELSÖPRŐ SIKERT” HOZOTT A RÖVIDEBB MUNKAIDŐ IZLANDON A KEZDEMÉNYEZŐK SZERINT, A PÉLDA RAGADÓS

Bevált Gyergyóban a négynapos munkahét

Ragadós lesz a példa? Egyre több helyen arat sikert a négynapos munkahét

 »  „Most 
már annyira 
megszokták a 
munkatársaim, 
így szervezik a 
mindennapjai-
kat, hogy nem is 
tudnánk vissza-
állni az ötnapos 
munkahétre” 
– összegzett a 
gyergyói üzlet-
ember.

lapotnak örvendtek, illetve helyreállt 
az egyensúly a munka és a magánélet 
között. A program sikere nyomán a 
BBC beszámolója szerint a szakszer-
vezetek megkezdték a munkaszerző-
dések újratárgyalását, és ma már az 
izlandi alkalmazottak 86 százaléka 
vagy kevesebb ideig dolgozik ugyan-
azért a fi zetésért, vagy a közeljövőben 
megkapja ezt a jogot. 

 „A kutatás azt mutatja, hogy a köz-
szférában lebonyolított kísérleti prog-
ram elsöprő sikernek örvendett. Azt 
mutatja, hogy a közszféra megfelelő 
tere a kísérletnek, és más országok 
számára is tanulságokkal szolgálhat” 
– nyilatkozta a BBC-nek Will Stronge,
a program lebonyolításában részt 
vevő kutatók egyike.

Máshol is kísérleteznek
Amint arról lapunkban korábban 
beszámoltunk, nem Izland az egyet-
len állam, ahol a négynapos mun-
kahét bevezetésével kísérleteznek. 
Spanyolországban már több vállalat 
bevonásával tesztelik a rövidített 
munkaprogramot, az intézkedést a 
koronavírus-világjárvány által oko-

zott gazdasági válságra adott válasz-
ként kezdeményezték. Eközben az 
Unilever lehetőséget ad új-zélandi 
alkalmazottainak, hogy 20 száza-
lékkal rövidebb ideig dolgozzanak 
ugyanazért a pénzért. Nagy-Britanni-
ában egy májusban közzétett jelentés 
eközben arra is rávilágított, hogy a rö-
videbb munkahét csökkenti egyúttal 
az ország karbonlábnyomát.

Sikertörténetről beszél a
székelyföldi cégvezető
Idén tavasszal egy gyergyószent-
miklósi cég is belevágott a nem új 
keletű, ám a koronavírus-világjár-
vány begyűrűzése nyomán egyre 
többek által népszerűsített, illetve 
alkalmazott projektbe. Bajkó Ti-
bor, a Tig-Rad System építőipari 
vállalat vezetője tegnap a Krónika 
megkeresésére úgy nyilatkozott, 
sikertörténetként értékeli a négy-
napos munkahét bevezetését. A 
cégnél március 15-én vezették be a 
munkavállalók képviselőivel egyez-
tetve, hogy négy napig a 8 óra he-
lyett 10-et dolgoznak, ám cserébe 
kapnak egy szabadnapot, tehát há-

romnapos lesz a hétvégéjük. Bajkó 
Tibor érdeklődésünkre elmondta, 
tavasszal még úgy tervezték, hogy 
késő őszig tartják fenn a négynapos 
munkahetet, de annak sikerét látva 
fontolgatják, hogy ha az időjárás 
engedi, télre is meghosszabbítják.

„A munkatársaimtól érkező visz-
szajelzések alapján mondhatom, 
hogy bevált ez a munkaprogram. 
Hat, építőiparban jártas szakembert 
azért sikerült azóta alkalmaznunk, 
mert vonzotta őket ez a program. 
Több helyről érdeklődnek, kérdez-
nek erről a lehetőségről. Nem szólok 
ugyan bele a többi vállalkozó stra-
tégiájába, de merem javasolni ezt a 
megoldást, aki teheti, próbálja meg, 
hiszen komoly energiák szabadul-
nak fel” – osztotta meg velünk ta-
pasztalatait a gyergyószentmiklósi 
üzletember.

Úgy véli, elmúltak azok az idők, 
amikor arra törekedtek, hogy reg-
geltől estig dolgozzanak. Bajkó 
Tibor fontosnak tartja, hogy lehe-
tőséget biztosítson a munkatársa-
inak, hogy elvégezzék az otthoni 
feladataikat, és pihenjenek is. Feli-
dézte, a térségben jellemző, hogy a 
szakemberek hétvégén pluszmun-
kát vállalnak, kalákába járnak, ezt 
most elvégzik pénteken-szomba-
ton, vasárnap tényleg pihennek, el-
mennek templomba, kirándulnak. 
Pénteken az ügyintézésre is van al-
kalom, nem kell azért a munkából 
elkérezkedniük.

„A jó szándék megvan, hogy a fel-
adatokat elvégezzék, a hatékonyság 
nem csökkent” – szögezte le a vállal-
kozó. A heti munkaidő tulajdonkép-
pen nem csökkent, hiszen továbbra is 
40 órát dolgoznak, csak nem öt, ha-
nem négy nap alatt, vagyis naponta 
tíz órát.

A munkavállalók értékelik a gesz-
tust, hiszen az építőiparban különben 
is elterjedt nyáron, hogy napi tíz órát 
dolgoznak, ám a gyergyószentmiklósi 
cégnél kapnak ezért egy szabadna-
pot. „Most már annyira megszokták 
a munkatársaim, így szervezik a min-
dennapjaikat, hogy nem is tudnánk 
visszaállni az ötnapos munkahétre” 
– összegzett a gyergyói üzletember.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A nyers adatok szerint 13,7 száza-
lékkal nőtt a kiskereskedelmi 

forgalom volumene az idei első 
öt hónapban a tavalyi év azonos 
időszakához mérten Romániában 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. A 
szezonális és naptárhatással ki-
igazított érték szerint a bővülés 
11,5 százalékos volt a vizsgált idő-
szakban.

 A növekedés főleg a nem élelmi-
szereknek köszönhető, amelyeknek 
az eladási volumene 23,2 százalék-
kal nőtt, az üzemanyag-értékesítés 
13,8 százalékkal emelkedett, míg 
élelmiszerekből, italokból és do-

hánytermékekből 4,6 százalékkal 
többet adtak el.

 Májusban eközben a kiskereske-
delmi forgalom volumene a nyers 
adatok szerint 18,3 százalékkal nőtt 
a tavalyi év ötödik hónaphoz mér-
ten, a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint a bővülés 
22 százalékos volt. Áprilishoz ké-
pest a nyers adatok szerint 2 szá-
zalékos csökkenést mértek, ugyan-
akkor a kiigazított érték szerint 2,4 
százalékkal nőtt májusban a kis-
kereskedelmi forgalom volumene 
havi összevetésben.

 Amint arról korábban írtunk, 
Romániában tavaly egész évben 2,2 
százalékkal bővült a kiskereske-
delmi forgalom volumene 2019-hez 
mérten.

Pörög a fogyasztás Romániában, nőtt a kiskereskedelmi forgalom

 » A növeke-
dés főleg a nem 
élelmiszereknek 
köszönhető, 
amelyeknek az 
eladási volumene 
23,2 százalékkal 
nőtt, az üzem-
anyag-értékesítés 
13,8 százalékkal 
emelkedett.

Májusban 18,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a tavalyhoz mérten
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