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12. 2. Az ápolók javadalmazása a tartós ápolás területén
A Szövetségi Munkaügyi Ügynökség Munkaerőpiaci és Foglalkozáskutatási
Intézetének (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt
für Arbeit – IAB) adatai jól dokumentálják az ápolók javadalmazásának helyzetét.
A szakképzett idősápolók keresete 2017-ben bruttó 2.621 € volt, 14,5 %-kal
alacsonyabb mint az összes foglalkoztatott átlagkeresete. 2012 és 2017 között a
bruttóbérek az idősápolás területén erőteljesebben növekedtek, mint a betegápolás
területén és az összes foglalkoztatott körében. Az idős- és betegápolók
bérkülönbsége csekély mértékben csökkent. Az intézet kutatói szerint a bér a
munkaerő hosszútávú megtartásának fontos instrumentuma, az idősápolás területén
azonban még sok a tennivaló.
A szakképzett ápolók keresete 2017-ben 4,7%-kal, a segédápolóké 4%-kal
növekedett. A beteg- és idősápolók keresete közötti különbség csaknem konstans
maradt, a segédápolóknál részben sikerült azt áthidalni.

Az ápolók havi munkabére EUR-ban. Társadalombiztosításra köteles
foglalkoztatottak (teljes munkaidő, képzés szakaszában levők nélkül), éves átlag.
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(Bundesarbeitgeberverband Privater Pflegeanbieter – BPA) szerint ezek a
fejlemények azt bizonyítják, hogy a munkaerőpiac bérpolitikai beavatkozások
nélkül is működik és ezért a javadalmazás emelését célzó politikai beavatkozások
ellen foglalt állást.
A tarifapartnerek pozícióit gyengíti a foglalkoztatottak alacsony szervezettsége. Az
idősápolás területén a foglalkoztatottak szakszervezeti szervezettsége 12%. De a
munkaadók sem rendelkeznek ütőképes szervezettel. A privát, közhasznú és egyházi
fenntartók pedig önálló érdekeiket követik, mindezek mellett pedig teljesen
különböző javadalmazási struktúrákat alkalmaznak.

