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 У 2019. години скоро две трећине запослених у Европској унији, чак 61,3 одсто,
путовало је мање од 30 минута од куће до посла, показују подаци Еуростата.

  У поређењу с тим, сваки четврти (26,3 одсто) путовао је између 30 и 59 минута, док је
мање од сваког десетог, 8,1 одсто запослених имало време путовања на посао од 60
минута или више, наводи се у истраживању.   

Коначно, само 4,3 одсто запослених уопште није требало да путује да би дошло до свог
главног места рада. Ово показује ситуацију пре почетка кризе ЦОВИД-19. Са кризом,
ситуација ће се значајно променити.

  

На нивоу држава чланица, троје од четворо запослених у Грчкој (75,8 одсто) и Кипру
(75,5 одсто) имало је једносмерно путовање на посао мање од 30 минута.
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Супротно томе, само око половине запослених у Луксембургу (49,4 одсто) и Летонији
(44,9 одсто) било је у овој ситуацији. Ове последње две земље имале су највец́и удео
запослених међу запосленима са временом путовања од 30 до 59 минута међу државама
чланицама (36,3, односно 38,8 одсто).

  

Највећи удео у најдужим временима путовања на посао примећен је у Летонији (13,5
одсто), Ирској (11,2 одсто), Белгији (10,7 одсто) и Мађарској (10,6 одсто), где је више од
10 одсто запослених морало путовати од куће до посла у трајању од 60 минута или више.

  

Просечно време путовања до куће: 25 минута

  

У 2019. години запослени у ЕУ имали су просечно време путовања до куће 25 минута.

  

Запослени у Летонији имали су најдуже просечно време путовања на посао (33 минута),
затим Мађарске и Луксембурга (обе државе по 29 минута). Највец́и удео држава
чланица имао је путовање на посао између 24 и 28 минута (17 земаља).

  

Најкраћа просечна времена путовања на посао пронађена су на Кипру (19 минута),
Грчкој (20 минута), Италији и Португалији (по 21 минут).

  

(Данас)
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