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jan pinterič

Če bi radi imeli višjo
plačo, odpotujte
prihodkov zahtevni. To še zlasti velja za mlade, kar je razumljivo, saj
si po končanem šolanja ustvarjajo
dom, družino in kupujejo osnovne
življenjske dobrine.«

V ZDA se zaposleni za zaslužek ponavadi pogajajo. Zato obstajajo številne spletne
strani, kjer lahko bodoči zaposleni preverijo,
kakšno je njihovo najprimernejše pogajalsko
izhodišče o plači. Na drugi strani imajo celo v
bankah, ki veljajo za najbolj toge organizacije, pripravljenih nekaj dodatnih tisoč dolarjev,
če je na drugi strani mize zelo dober pogajalec, če pa zaposleni ne izsili višjega zaslužka,
denar ostane delodajalcu.
Če si v slovenskem podjetju želite višji zaslužek, morate ponavadi zamenjati službo, saj
pogajanje največkrat ne obrodi sadov. Poznavalci opozarjajo, da so vodilni v naših podjetjih izpostavljeni pritiskom; in če ne bi imeli izdelane enotne plačne politike, bi se kmalu
zgodilo, da bi se porušil sistem in bi morali popustiti vsem. Pa povečanje prihodka zaradi dobrih delovnih rezultatov? Mogoče, vendar le v
manjših okoljih, kjer so zaslužki bolj anonimni.

Zamenjajte okolje
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Če želite imeti najvišjo plačo, se zaposlite
v Ljubljani, na obali ali na Dolenjskem. Najslabše je v Zasavju, Prekmurju in na Koroškem.
Diplomirani inženir v Celju in Mariboru zasluži nekaj manj kot 300 tisočakov, v Ljubljani pa
kar 400. Malo manjše so razlike pri zaslužkih
komercialistov, ki v Ljubljani domov prinesejo
300.000 tolarjev, v Mariboru pa 250.000 tolarjev. Zaradi teh razlik se vse več Slovencev
odloča za selitev. Zelo močni tokovi so denimo
iz Kočevja, Ribnice in Dolenjske proti Ljubljani.
Nekateri se na delo v prestolnico vsak dan vozijo celo iz Maribora in Kopra.
Tudi zaslužki v domačih ali tujih podjetjih
se ne razlikujejo posebno. Vsaka multinacionalka namreč natančno ve, kakšni so stroški
dela v regiji, kamor prihaja. Obstaja nekaj
multinacionalk, kjer so zaslužki zavidanja vredni, vendar od zaposlenih ponavadi zahtevajo neprimerno več kot kje drugje.

Čakajte na Evropo?
Kako bo Evropska unija vplivala na ceno
delovne sile? Cena dela naj bi se po nekaterih
podatkih dvignila, saj bo Evropa prinesla tudi
do 20 odstotkov višje plače. Drugi opozarjajo,
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Franc Jamšek: »Slovenci smo do

Franc Jamšek
da se ne bo zgodilo nič, saj prave možnosti za
povišanje plač ni. Protiinflacijski bojevniki namreč zagotavljajo, da se cene ne bodo več zviševale s tako hitrostjo kot doslej, kar pomeni,
da bi se dobički podjetij znižali. »Dvomim, da
bodo v klasičnih slovenskih podjetjih zviševali
ceno dela. Poleg tega bo iz Evrope prišlo veliko novih strokovnjakov. Tujci namreč nimajo
zadržkov glede življenja v Sloveniji,« poudarja Jamšek. In doda, da je Slovenija za tujce
strašno zanimiva država. Vsi namreč govorimo
angleško, imamo dobro lego, kriminala je malo.

Najboljši prodajalci
Kako torej sploh doseči višjo plačo? Jamšek pravi, da napotka ni. Posamezniki, ki se bolje prodajajo, so tisti, ki kažejo več energije,
več ambicij in nenazadnje več znanja. Pogosto taki znajo več tujih jezikov, so bolj računalniško pismeni, poznajo svet in podobno. Jamšek svetuje mladim, naj se ne ravnajo po zaslužku, temveč naj izberejo delo in panogo, ki
jim ustreza.
Kariera
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