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POVZETEK 

Naloga obravnava globalizacijo in vpliv globalizacije na področje dela. Osredotoča se na 

raziskovanje vpliva globalizacije na delovna mesta in zaposlenost ter prikazuje trenutno stanje 

na področju dela v Sloveniji. S pomočjo intervjujev se v nalogi na osnovi kvalitativne analize 

podatkov ugotavlja, kako globalizacija vpliva na upadanje števila delovnih mest in kako s tem 

zavira zaposlenost ter kako vpliva na pogoje dela. Naloga vključuje tudi analizo ukrepov za 

povečanje zaposlenosti, ugotavlja pa se tudi njihov pomen. Rezultati raziskave kažejo, da 

globalizacija vpliva na pogoje dela in na spremembe v številu delovnih mest, vendar pa 

izključno globalizaciji ne moremo pripisati krivde za odžiranje teh. Ob zagotovljeni rasti 

gospodarstva lahko ukrepi za povečanje zaposlenosti ob doseganju želenih učinkov 

omogočajo ustvarjanje novih delovnih mest in s tem večjo zaposlenost.  

Ključne besede: globalizacija, prenos dejavnosti v drugo državo (offshoring), konkurenčnost, 

delo, delovni pogoji, zaposlenost 

SUMMARY 

This master's thesis discusses globalization and its impact on the labor market. Impact of 

globalization on jobs and employment is being researched and the current labor situation in 

Slovenia is presented. Through interviews and based on qualitative data analysis the master’s 

thesis explores the impact of globalization on jobs, employment and working conditions. 

Employment increase measures are being analyzed and their importance is being assessed. 

The results show that globalization has an impact on working conditions and on the changes 

in the number of jobs. However, the results also show that globalization is not the main reason 

for jobs losses. Based on economic growth and achieved set effects of the employment 

increase measures new jobs can be created, thereby increasing employment. 

Keywords: globalization, offshoring, competitiveness, labor, working conditions, employment 
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1 UVOD 

Danes je zaznati strah pred globalizacijo, saj se jo pogosto označuje kot krivca za odžiranje 

delovnih mest in slabšanje položaja delavcev. Globalizacija za mnoge predstavlja grožnjo

ukinjanja ali prenašanja delovnih mest v druge države in s tem manjšo varnost zaposlitve.

Prav tako pa se zdi, da vpliva tudi na višino plače in pogoje dela. Država si mora zato 

prizadevati za več delovnih mest, ki bodo boljša. Razvoj gospodarstva pa ne sme temeljiti na 

slabih in nevarnih delovnih pogojih, prenizkih dohodkih ter naraščajoči revščini in

neenakosti. Z različnimi ukrepi, reformami in strategijami za povečanje gospodarske rasti bi 

se moralo omogočiti ustvarjanje novih ter kakovostnejših delovnih mest in zagotoviti 

nadaljnji razvoj gospodarstva ter družbe.

V uvodu na kratko pojasnjujemo, kaj je globalizacija in kako vpliva na današnje življenje

ljudi. Pojasnjujemo vpliv globalizacije na področje dela in s tem na pomembnost odziva na 

globalizacijske izzive, kjer se osredotočimo na ukrepe za povečanje zaposlenosti.

Razumevanje globalizacije in njenega vpliva na delovna mesta ter zaposlenost, kot tudi 

pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti, podkrepimo s teoretičnimi okviri, ki so podrobneje 

predstavljeni v teoretičnem delu naloge. Na osnovi namena in zastavljenih ciljev raziskave v

uvodnem poglavju postavimo še raziskovalna vprašanja ter na koncu na kratko predstavimo 

vsebino posameznih poglavij.

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema in teoretična izhodišča 

Zdi se, da med znanstveniki ni dogovora o tem, kako se globalizacija lahko najbolje opredeli 

oziroma, kako jo je najbolje razumeti. Zaradi raznolikosti procesov, ki posegajo na različne 

ravni človekovega življenja, je težko natančno opredeliti, kaj pomeni globalizacija. Prav tako 

pa tudi v razpoložljivi literaturi ni zaslediti enotne definicije globalizacije. Kljub raznolikosti 

procesov je postala resničnost celotnega sodobnega sveta. »Globalizacija obstaja, je realnost 

in s seboj prinaša tudi posledice.« (Pikalo 2003, 25).

Beseda globalizacija ni nova, kot tudi ni nov pojav povezovanja in soodvisnosti med 

skupnostmi. To, kar zaznamuje globalizacijo, je intenzivnost teh odnosov (Bezjak b. l., 2). 

Prav to poudarjata Holm in Sørensen (1995, 1–7), ki globalizacijo definirata kot čezmejno 

stopnjevanje gospodarskih, političnih, družbenih in kulturnih odnosov. Podrobneje 

globalizacijo opredeli Streeten (1998, 51), ki pravi, da globalizacija preoblikuje načine 

trgovanja, finance, zaposlovanje, migracije, tehnologije, komunikacijo, okolje, družbene 

sisteme, način življenja, kulturo in vzorce upravljanja.  

Globalizacija je med nami že dolgo časa in posega na skoraj (če ne že) vsa področja 

človekovega življenja. Že od nekdaj so namreč med državami potekali stiki med različnimi 

kulturami, čezmejno gospodarsko poslovanje in politični odnosi. Začelo se je intenzivno 
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obdobje vzajemnega gospodarskega sodelovanja med državami. Povod sodelovanja je 

intenziven gospodarski razvoj s ciljem doseči večjo gospodarsko rast. Pri tem pa je potrebno 

zaščititi skupne gospodarske interese in zagotoviti večjo finančno varnost ter tudi omogočiti 

lažje pospeševanje trgovine med državami s ciljem čim bolj svobodne trgovine (Peterlin 2013, 

101). 

Mnogo avtorjev in organizacij (Eurofound 2007; Eurostat 2015; Hamilton in Quinlan 2008; 

Huwart in Verdier 2013; ILO 2013; Kanjuo Mrčelova in Ignjatović 2015; OECD 2014a; 

SURS b. l.; Svetlik 2014; UMAR 2013 in drugi) danes proučuje vpliv globalizacije na 

področje dela. Globalizacijo namreč danes mnogi povezujejo z izgubo delovnih mest in z 

zmanjšanjem plač ter poslabšanjem delovnih pogojev. Obstaja strah, da vse večja konkurenca 

držav, kjer imajo delavci nižje plače, pritiska na lokalne proizvajalce in delavce. Podjetja 

morajo za svoje preživetje na trgu proizvajati in ponujati čim bolj konkurenčne izdelke ter 

storitve in se pravočasno ter ustrezno odzvati na globalizacijske izzive. To pa lahko povzroči 

zapiranje domačih tovarn, podjetij in/ali pa njihovo selitev v tujino, kar lahko vpliva na 

zmanjševanje potreb po delovnih mestih in s tem povečuje možnost, da delavci ostanejo brez 

dela (Huwart in Verdier 2013, 90).  

Prav tako se zdi, da globalizacija povečuje razlike v kakovosti delovnih mest, katerih 

kazalniki so po ILO (2014, 47) varnost zaposlitve, višina plače in oblika zaposlitve. Vse 

pogostejše so oblike zaposlitve s krajšim delovnim časom, kar povzroča negotovost med 

delavci o nadaljevanju zaposlitvenega razmerja in vodi v prekarno zaposlovanje (Kanjuo 

Mrčela in Ignjatović 2015, 351). Negotovost in zaskrbljenost delavcev v razvitih državah sta 

zaradi nenehnega tveganja, da se njihova delovna mesta prenese na drugo stran sveta, 

razširjeni že desetletja, povišali pa sta se v času gospodarske in finančne krize leta 2008 

(Huwart in Verdier 2013, 90). Prav tako pa se je ta strah okrepil v zadnjih letih, predvsem 

zaradi vse večje vloge Kitajske in Indije v svetovni trgovini ter konkurence gospodarstev, ki 

temeljijo na inovacijah (kot na primer ZDA) (Evropska komisija 2014a).  

Z namenom povečanja gospodarske rasti in zmanjševanja stopnje brezposelnosti si morajo 

politiki posameznih držav prizadevati za več delovnih mest ter ustvarjanje novih in 

kakovostnejših delovnih mest. Kot to opredeljuje tudi Nacionalni reformni program 2015–

2016 (Ministrstvo za finance 2015a, 1), so potrebne strukturne reforme z namenom povečanja 

konkurenčnosti in produktivnosti ter s tem povečanja gospodarske rasti. Z višjo ravnjo 

gospodarske rasti pa lahko dosežemo večjo blaginjo. Zaposlitev je namreč za posameznika 

osnovni vir sredstev za zadovoljevanje njegovih potreb, kar pa velja tudi za družbo kot celoto. 

Družbe, ki imajo višjo stopnjo zaposlenosti, so bogatejše, bolj zdrave in politično bolj stabilne 

družbe (Vrabič Kek 2012, 24). Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD 

(OECD 2014b) ugotavlja, da bo s strukturnimi reformami mogoče doseči krepitev konkurence 

na trgu proizvodov. S tem se bo okrepila gospodarska rast, kar bo po OECD (prav tam) 

povečalo naložbe, produktivnost, delovna mesta, plače in blaginjo.  
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Z ukrepi strukturnih reform se mora torej gospodarstvo osredotočiti na ustvarjanje novih 

delovnih mest, spodbujanje naložb, dostop do izobraževanja, krepitev spretnosti in znanj. To 

bo omogočilo večjo konkurenčnost, produktivnost in s tem tudi gospodarsko rast ter ob tem 

zagotovilo primerno raven socialne vključenosti in pravičnosti. Tudi Svetovni ekonomski 

forum v globalnem poročilu konkurenčnosti 2013–2014 (Drnovšek, Stanovnik in Uršič 2013, 

6) izpostavlja, da morajo oblikovalci politik pospešiti strukturne reforme. Izpostavlja tudi 

(prav tam), da brezposelnost ali grožnja brezposelnosti ostaja eden glavnih izzivov v svetu za 

dolgoročno družbeno trajnost, ki je ključ do dolgoročne konkurenčnost in s tem trajnostne 

rasti. Vse bolj odločilen element za povečanje konkurenčnosti pa je tudi izobraževanje, saj 

zagotavlja ustrezno usposobljenost ljudi za podpiranje poslovnih dejavnosti in razvijanje 

inovativnih sposobnosti in podjetništva.  

1.2 Namen in cilji raziskave ter raziskovalna vprašanja 

Namen naloge je raziskati vpliv globalizacije na delovna mesta in na zaposlenost. Prikazali 

bomo, kako globalizacija vpliva na področje dela. Prikazali bomo tudi trenutno stanje na 

področju dela v Sloveniji. Z namenom doseganja večje konkurenčnosti, produktivnosti in 

gospodarske rasti bomo analizirali ukrepe za povečanje zaposlenosti.  

Cilji naloge, ki izhajajo iz opredeljenega raziskovalnega namena, so:  

1. Na osnovi pregleda teorije in objavljenih raziskav proučiti globalizacijo, značilnosti 

globalizacije ter dimenzije mednarodnega povezovanja in soodvisnosti. 

2. Na osnovi dokumentov in poročil raznih organizacij (ILO, UNCTAD, UMAR, ERM, 

OECD, SURS ipd.) in objavljenih raziskav ter na osnovi opravljene raziskave ugotoviti, 

kako globalizacija vpliva na pogoje dela in na zaposlenost.  

3. Prikazati stanje na področju dela v Sloveniji. 

4. Z namenom krepitve konkurenčnosti, produktivnosti in gospodarske rasti ugotoviti ter 

analizirati ukrepe za povečanje zaposlenosti.    

5. Oblikovati zasnovo raziskave. 

6. Zbrati primarne podatke in jih analizirati ter interpretirati. 

7. Na osnovi opravljene raziskave ugotoviti pomembnost ukrepov za povečanje 

zaposlenosti. 

8. Na osnovi analize raziskave predlagati priporočila za prakso.  

O globalizaciji je bilo napisanih že mnogo razprav in knjig. Ker gre za zapleten proces, ki 

poteka na skoraj vseh ravneh življenja v sodobnem in vedno bolj soodvisnem svetu, pa je 

težko natančno opredeliti, kaj globalizacija pomeni. V nalogi jo razumemo kot skupek 

globalnih procesov na politični, gospodarski in kulturni ravni. Prav ta opredelitev je v 

literaturi tudi najpogosteje omenjena (Bezjak b.l.; Held 2004; Holm in Sørensen 1995; 

Lubbers in Koorevaar 1999; Rutar 2012 in drugi). 
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Globalizaciji danes mnogi pripisujejo krivdo za odžiranje delovnih mest in slabšanje položaja 

delavcev. Z nalogo želimo raziskati, kako globalizacija vpliva na spremembe v številu 

delovnih mest in na spremenjene pogoje dela. Z obravnavano tematiko, s proučitvijo 

razpoložljive literature, s predstavitvijo stanja na področju dela v Sloveniji in z ukrepi za 

povečanje zaposlenosti bo prispevek te naloge k znanosti v razumevanju pomembnosti odziva 

gospodarstva na globalizacijo z osredotočenostjo na doseganje večje konkurenčnosti, 

produktivnosti in predvsem gospodarske rasti ter s tem ustvarjanja novih in kakovostnejših 

delovnih mest z namenom povečanja zaposlenosti.  

V nalogi se bomo omejili na proučevanje vpliva globalizacije na delovna mesta in s tem na 

zaposlenost. Z osredotočenostjo na Slovenijo bomo naredili primerjavo nekaterih 

razpoložljivih statističnih podatkov na področju dela med Slovenijo in povprečjem držav 

OECD. Slovenija je namreč članica OECD, kjer je bila po zadnjem povojnem času 

brezposelnost zelo razširjena. Prav v državah OECD pa globalizacijo, bolj kot kje drugje na 

svetu, povezujejo z upadanjem delovnih mest. V času izdelave raziskave so zbrani in 

proučevani razpoložljivi podatki za obdobje med letoma 2006 in 2014, kar nam bo omogočilo 

vpogled v stanje na področju dela v Sloveniji, in sicer pred gospodarsko-finančno krizo iz leta 

2008 in po njej. Predpostavljamo, da so vse zbrane informacije in podatki verodostojni ter 

vredni zaupanja. 

Na osnovi navedenih problemskih izhodišč bomo za doseganje ciljev naloge odgovorili na 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako se odraža smer razvoja globalizacijske družbe; se razvoj nadaljuje v smeri 

»enopetinske« ali humane globalizacijske družbe?  

- Kakšni so trendi na področju dela glede na odnos do dela in boj za delovna mesta? 

- Kako globalizacija vpliva na upadanje števila delovnih mest in kako s tem zavira 

zaposlenost? 

- Kako in s katerimi ukrepi se lahko omogoči povečanje zaposlenosti? 

- Kakšen pomen lahko pripišemo ukrepom povečevanja zaposlenosti? 

- Kako globalizacija vpliva na pogoje dela? 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del naloge vsebuje 

pregled razpoložljive relevantne literature, zato je v tem delu uporabljena metoda deskripcije. 

Pregled literature se nanaša na izbrano raziskovalno področje, s poudarkom na pojmih: 

globalizacija, delo, delovni pogoji, zaposlenost, prenos dejavnosti v drugo državo, 

konkurenčnost – primarni in sekundarni viri (knjige, članki, raziskave, poročila in druga 

razpoložljiva literatura). Upoštevane so tudi druge metode: kompilacija oziroma združevanje 

(za združevanje opazovanj, spoznanj, stališč in sklepov mnogih avtorjev ter strokovnjakov s 

področja globalizacije in vpliva globalizacije na področje dela) ter komparacija oziroma 

primerjanje določenih pojmov. Z zgodovinsko metodo je predstavljen zgodovinski aspekt 

nastajanja globalizacije. 
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Empirični del naloge temelji na kvalitativni raziskavi, saj menimo, da zgolj statistično 

obdelani podatki ne podajo vedno celotne slike o proučevani tematiki. Želeli smo pridobiti 

»bogatejši« in bolj poglobljen vpogled v proučevano tematiko. V ta namen smo opravili 

polstrukturirane intervjuje s tremi posamezniki, ki so bili izbrani namensko. Raziskovalna 

metodologija empiričnega dela naloge je podrobneje predstavljena v nadaljevanju naloge, in 

sicer v poglavju Raziskovalna metodologija.  

1.3 Kratka predstavitev vsebine posameznih poglavij 

V uvodu smo najprej na kratko predstavili globalizacijo in njen vpliv na področje dela. Z 

namenom raziskati vpliv globalizacije na delovna mesta in na zaposlenost ter z namenom 

analiziranja ukrepov za povečanje zaposlenosti smo v prvem poglavju oblikovali raziskovalna 

vprašanja, ki se navezujejo na vpliv globalizacije na delovna mesta in s tem na zaposlenost.  

V drugem poglavju bomo predstavili globalizacijo; kaj je globalizacija in proučili njene 

značilnosti. V tretjem poglavju naloge bomo podrobneje predstavili posamezne dimenzije 

globalizacije, ki so v literaturi najpogosteje omenjene (gospodarska, politična in kulturna). Na 

koncu tega poglavja bomo predstavili še indeks globalizacije KOF, ki meri te ravni 

globalizacije. V četrtem poglavju naloge nas bo zanimal vpliv globalizacije na delovna mesta 

in s tem na zaposlenost v Sloveniji. S statističnimi kazalci bomo prikazali stanje na področju 

dela v Sloveniji in v državah OECD. Zanimalo nas bo, kako globalizacija vpliva na pogoje 

dela, dotaknili pa se bomo tudi prekarnega zaposlovanja. Na koncu tega poglavja bomo 

ugotovili in analizirali ukrepe za povečanje zaposlenosti. 

Peto poglavje naloge bomo namenili raziskovalni metodologiji, kjer bomo predstavili zasnovo 

empirične raziskave in metodo raziskovanja. Opredelili bomo vzorec in opisali metodo 

analize kvalitativnih podatkov ter navedli, kako bomo zagotovili veljavnost raziskave. Sledilo 

bo šesto poglavje z analizo podatkov, ki smo jih pridobili z intervjuji, in njihovo 

interpretacijo. Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja bomo podali v sedmem 

poglavju. Nalogo zaključimo z osmim poglavjem, to je s sklepom in priporočili za prakso in 

nadaljnje raziskovanje.  
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2 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI GLOBALIZACIJE   

Namen tega poglavja je predstaviti, kaj globalizacija sploh je. Danes namreč lahko ob besedi 

globalizacija vsakdo pomisli na nekaj drugega: nekateri pomislijo na iPhone, na 

multinacionalke, na Kitajsko in Indijo, na internet ipd. V literaturi pa se globalizacijo 

najpogosteje omenja kot skupek globalnih procesov na politični, gospodarski in kulturni 

ravni. Enotna definicija globalizacije ne obstaja, saj je ob raznolikosti procesov, ki posegajo 

na različne ravni človekovega življenja, težko natančno opredeliti pomen globalizacije.  

V prvem podpoglavju bomo opredelili pojme in posebnosti, ki jih ima globalizacija. V ta 

namen bomo za razumevanje globalizacije najprej predstavili pojmovanje globalizacije z 

definicijami različnih avtorjev, podrobneje bomo predstavili proces globalizacije in širše 

pojmovanje globalizacije glede na razmerja ter učinke, ki jih ima globalizacija na družbene 

pojave. Za lažje razumevanje poteka globalizacije bo sledil še pregled obdobij oziroma čas 

razvoja globalizacije. Za razumevanje globalizacije, kot jo poznamo danes, je namreč 

pomembno tudi poznavanje vzrokov, dejavnikov in zgodovinskih dejstev, ki so jo spodbujali. 

V zadnjem delu tega poglavja podrobneje predstavimo tudi razvoj globalizacije, tehnološke 

dejavnike in liberalizacijo mednarodne trgovine ter organizacijske spremembe, kot enega od 

vzrokov spodbujanja globalizacije. 

Takoj opazimo, da besedo globalizacija sestavlja beseda »global«, ki se pomensko nanaša na 

ves svet. Reševanje terminoloških težav, ki jih povzroča beseda globalizacija, prikazujejo 

prispevki v Terminologiji v času globalizacije, kjer se samostalnik globalizacija opira na 

enega od pomenov pridevnika globalen, ki pomeni «nanašajoč se na ves svet« (Bokal 2004, 

45). Kot je navedeno v slovenskem slovarju tujk (Verbinc 1989, 242), beseda globalizacija 

izhaja iz latinske besede »globus« (obla) oziroma iz francoske besede »global« (zaokrožen). 

Veliki slovar tujk (Adlešič idr. 2002, 401) podaja razlago globalizacije kot proces večanja 

gospodarske, finančne, politične, kulturne in informacijske povezanosti ter medsebojne 

odvisnosti držav, regij in celin.  Ob tem termin s končnico -cija ne opisuje stanja, temveč 

opisuje proces nastajanja. Repotočnikova (2013) navaja razlago globalizacije kot proces, ki se 

je začel že daleč v preteklosti, sam izraz pa je razmeroma nov.  

2.1 Pojmovanje globalizacije 

Različnim pristopom in teorijam o definiciji globalizacije, ki jih zasledimo v literaturi, je 

skupno priznavanje le samega procesa globalizacije, medtem ko neke skupne in splošno 

uveljavljene definicije ni. Zato se v tem podpoglavju pri pojmovanju globalizacije omejimo le 

na nekatere avtorje in njihove definicije, ki nam pomagajo razjasniti, kaj globalizacija sploh 

je.  
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Kot beseda se je globalizacija pojavila že pred časom, sama raba besede globalizacija pa se je 

razmahnila šele v dvajsetem stoletju. Raba besede globalizacija je tako v zadnjih dveh 

desetletjih vse pogostejša. Aktualnost pojma globalizacija se kaže tudi na različnih področjih 

kot predmet vsakodnevnih debat, razprav in tudi polemik. V Oxfordovem slovarju naj bi bila 

beseda globalizacija prvič uporabljena v publikaciji Towards New Education leta 1950, sicer 

bolj v rabi celostne izkušnje v učenju. Pomen besede, kot ga poznamo danes, se je v 

gospodarstvu in družboslovju izoblikoval v 60. letih, takrat so izraz v svojih delih prvič 

uporabili nekateri francoski in ameriški avtorji. V času od konca 80. let 20. stoletja pa je raba 

besede globalizacija že širša in se je razmahnila ob koncu 20. stoletja (Jež 2012, 317). Za 

razumevanje globalizacije so v nadaljevanju podpoglavja predstavljene definicije različnih 

avtorjev. 

Tako kot beseda globalizacija ni nova, pa ni nov niti pojav povezovanja in soodvisnosti med 

skupnostmi, le njihova intenziteta je večja. Baylis in Smith (2007, 10) z globalizacijo mislita 

na »proces povečane medsebojne povezanosti med družbami, tako da dogodki v enem delu 

sveta vedno bolj vplivajo na ljudstva in družbe daleč stran«, in pomeni več kot vedno večjo 

medsebojno povezanost ali odvisnost med državami. McGrew (2007, 28) definira 

globalizacijo kot »zgodovinski proces, pri katerem gre za temeljni premik ali preobrazbo v 

prostorskem obsegu človeške družbene organiziranosti, ki povezuje oddaljene skupnosti in 

širi doseg razmerij moči po vseh regijah ter celinah«. 

Zdi se, da je globalizacija prodrla že v vse kotičke sveta. Vseobsežno povezuje in hkrati 

povečuje (so)odvisnost različnih delov sveta ter družbenega življenja v njem. Lahko rečemo, 

da globalizacija pomeni podiranje ovir in željo po vsestranskem sodelovanju ter vključuje vse 

vrste stikov med državami in narodi. Kot poudarja Giddens (1990, 64) gre pri globalizaciji za 

stopnjevanje svetovnih družbenih odnosov. Ti odnosi povezujejo oddaljene kraje tako, da se 

lokalni dogodki oblikujejo glede na dogodke, ki se odvijajo daleč stran in obratno.  

Odnosi se oblikujejo in ljudje delujejo ter (so)živijo ne glede na razdalje med njimi, četudi gre 

za na videz ločene svetove nacionalnih držav, religij ali celin (Beck 2003, 39). Vpliv teh 

odnosov in dogodkov je občutiti v našem vsakodnevnem življenju. McGrew (2007, 29) 

globalizacijo opredeli kot preprosto širjenje, poglabljanje, pospeševanje in vedno večji vpliv 

medsebojne povezanosti sveta. Pravi (2007, 23), da je stalni predmet v preučevanju svetovne 

politike. Rutar (2012, 28) uporablja izraz globalizacija za opisovanje različnih kategorij 

(gospodarskih, političnih, družbenih); nanaša se predvsem na meddržavno in transnacionalno 

gospodarsko dejavnost.  

Zdi se, da se z globalizacijo pomen državnih meja zmanjšuje. Povezovanje preko meja se 

namreč povečuje, kar vpliva na odnose med državami, med širšo družbo in tudi med ljudmi. 

Svetličič (1996, 73) opredeli globalizacijo kot »tisti silen geografski razmah dejavnosti 

podjetij, ki razprostira gospodarjenje po celem svetu in obsega vse več in več oblik ter vsebin 

poslovanja med podjetji, državami pa tudi drugimi subjekti iz različnih držav, ki so 
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medsebojno vse bolj prepletene in soodvisne«. Globalizacijo opredeli (prav tam) s pomočjo 

zemljepisnega kriterija, kjer globalizacija pomeni zelo široko mednarodno razprostranjenost 

ali svetovno penetracijo in tesno medsebojno prepletenost različnih oblik dejavnosti, ki sledijo 

logiki, da je svet ena sama »globalna vas«.  

Zmanjševanje časovne in prostorske razdalje je nedvomno ena od značilnosti globalnih 

procesov. Internacionalizacija odnosov in odvisnosti na eni strani predstavlja ustvarjanje 

novih priložnosti ter na drugi strani omejitev (povzroča strah, odpor, akcije in reakcije), 

ustvarja možnosti pa tudi ranljivosti. Lubbers in Koorevaar (1999, 2) opredelita globalizacijo 

kot proces, v katerem geografska oddaljenost postane dejavnik zmanjševanja pomena 

vzpostavljanja in vzdrževanja čezmejnih gospodarskih, političnih ter družbeno kulturnih 

odnosov. Z veliko intenzivnostjo procesa se odnosi bistveno spreminjajo, česar se zavedamo 

tudi ljudje.  

Lahko rečemo, da je globalizacija kratka oblika za med seboj povezane spremembe na 

področju gospodarstva, ideologije, tehnologije in kulture. Procesi na področju politike, 

gospodarstva in kulture označujejo gibanje ljudi, znanja, idej, dobrin ter denarja preko mej 

nacionalnih držav in vodijo k vedno večji politični, gospodarski, kulturni in družbeni 

soodvisnosti sveta (Bezjak b. l., 2). Globalizacija torej lahko pomeni delovanje preko 

nacionalnih meja in odprtost za meddržavno sodelovanje na več ravneh. Na kratko bi torej 

globalizacijo lahko opredelili kot razmejevanje oddaljenosti, saj se danes s sodobnimi procesi 

oddaljenost lahko premosti. V naslednjem podpoglavju pa predstavljamo širše pojmovanje 

globalizacije.  

2.2 Širše pojmovanje globalizacije  

Globalizacija in njen pomen sta se skozi zgodovino širila, razvijala, spreminjala in različno 

vplivala na človekovo življenje. Povezanost in odnosi med državami ter družbo v svetu 

postajajo vedno bolj kompleksni. Pri razumevanju globalizacije si lahko pomagamo s 

podrobnejšo predstavitvijo širšega pojmovanja globalizacije, in sicer glede na razmerja in 

učinke, ki jih ima globalizacija na družbene pojave v določenih družbenih oziroma 

zgodovinskih primerih (bolj politološka razčlenitev pojmovanja globalizacije), kar 

predstavljamo v nadaljevanju tega podpoglavja.  

V literaturi danes najdemo različne opredelitve globalizacije. Za razumevanje globalizacije se 

v nadaljevanju omejimo na pet širših pojmovanj globalizacije, ki se med seboj razlikujejo 

glede na današnje pojmovanje globalizacije (Scholte 2002, 8–22):  

-  Globalizacija je internacionalizacija, kjer gre za naraščanje sodelovanja med državami. S 

to definicijo se označuje globalizacijo kot proces vedno večje mednarodne (iz)menjave in 

medsebojne odvisnosti: trgovinske in kapitalske naložbe med državami, intenzivna 

mobilnost med državami (ljudi, sporočila in ideje). Pogosto se je internacionalizacijo 
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enačilo z geografskim širjenjem dejavnosti gospodarstva preko državnih meja. 

Razsežnost transakcij in njihova selitev na globalno raven pa ločuje današnji pomen 

globalizacije od internacionalizacije. Svetličič (1996, 72) poudarja, da gre pri globalizacij 

tudi za funkcionalno integracijo geografsko razpršene gospodarske dejavnosti. 

Kakovostne spremembe glede na obseg kot tudi glede na vsebino in intenzivnost 

medsebojnega povezovanja so tiste, ki ločujejo globalizacijo od internacionalizacije. Pri 

internacionalizaciji gre namreč za bolj količinsko širjenje mednarodnega sodelovanja 

(Svetličič 1996, 72).  

V preteklosti je bila torej internacionalizacija omejena na vodilne trgovske narode, ki so 

trgovali internacionalno. Druge države so bile iz tega izključene, ker niso vedele za tako 

možnost trgovanja ali pa za tako trgovino niso imele infrastrukturnih pogojev. Šele 

komunikacijska revolucija je z bistvenim znižanjem transportnih, komunikacijskih in 

ostalih transakcijskih stroškov omogočila vključevanje malih držav v mednarodno 

menjavo (Svetličič 1999, 14). 

- Globalizacija je liberalizacija, kjer gre za odstranitev ovir za nemoteno poslovanje med 

državami. S to definicijo se označuje globalizacijo kot proces mednarodnega 

gospodarskega povezovanja. Odpravlja se ovire med državami, nastaja »odprto« globalno 

gospodarstvo oziroma gospodarstvo »brez meja«. Liberalizacija trgovine je z 

zmanjšanjem trgovinskih ovir podjetjem odprla priložnost za lažji vstop na tuje trge in 

tudi razširila konkurenčni prostor, kar se odraža v rasti mednarodne trgovine. Ta se kaže 

v rastočem deležu izvoza v svetovnem bruto domačem proizvodu (BDP) in s tem 

povečanem delu gospodarske dejavnosti. Liberalizacija kapitalskih tokov je ustvarila 

nove naložbene možnosti, izboljšave in dostop do finančnih virov, kar se kaže tudi v 

povečanih tokovih tujih neposrednih naložb ter povečanih tokovih finančnega oziroma 

portfelijskega in bančnega kapitala (Prašnikar in Cirman 2005, 14–15). Odprtost 

poslovanja med državami sega na različna področja gospodarstva in povečuje 

mednarodno konkurenco. 

- Globalizacija je univerzializacija, kjer gre za enovito uveljavljanje različnih običajev v 

različnih svetovnih kulturah. V tem pomenu globalno pomeni razširjeno po vsem svetu, 

globalizacija pa proces razširjenosti številnih predmetov in izkušenj med ljudmi v vseh 

kotičkih sveta. Pri tem gre za uveljavljanje raznih restavracij (kitajskih, mehiških ipd.), 

gregorijanskega koledarja, dekolonizacijo, širjenje avtomobilizma, simbola lutke Barbika 

itd. Pogosto se predpostavlja, da globalizacija kot univerzializacija spodbuja 

homogenizacijo z zbliževanjem svetovne kulture, gospodarstva, prava in politike. 

- Globalizacija je vesternizacija ali modernizacija (še posebej v njeni »ameriški različici«), 

kjer gre za prevzemanje ameriške kulture po svetu. Amerikanizacija se je kot termin 

pojavila že v začetku 19. stoletja in je po eni strani pomenila širjenje ameriške kulture 

(ameriške vrednote se privzemajo zunaj Amerike) ter po drugi strani »interno« 
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amerikanizacijo, s čimer so označevali stopnjo pripadnosti, ki so jo novi državi izkazovali 

priseljenci na severnoameriško celino (kolikor so se bili pripravljeni odpovedati svoji 

prejšnji identiteti v najširšem smislu in kolikor v korist unifikacije sprejeti novo, 

ameriško) (Jež 2012, 321). S pojmovanjem globalizacije kot modernizacije so pri tem 

označili tudi kot imperializem v podobi Hollywooda, McDonald'sov in podobno.  

- Globalizacija je deteritorializacija oziroma razozemljanje, kjer gre za širjenje različnih 

dejavnosti po vsem svetu ne glede na čas in ne glede na prostor. Ta definicija, ki je tudi 

najbolj razširjena definicija globalizacije, označuje globalizacijo kot deteritorializacijo 

oziroma širjenje suprateritorialnosti v smislu prestrukturiranja geografske oziroma 

prostorske organizacije odnosov. Pri globalizaciji prostor dogajanja ni teritorialno 

fiksiran, čas ni več potreben za premagovanje teritorialnih razdalj, teritorialne meje pa ne 

predstavljajo več nobene ovire. Družbenega prostora tako ne obvladujejo več teritorialni 

prostori, teritorialne razdalje in teritorialne meje. Svetličič (2004, 21) poudarja, da v 

globalnem prostoru kraj ni ozemeljsko determiniran, pa tudi čas ni več glavno merilo 

oddaljenosti.  

Dejavnosti na področju družbe, politike in gospodarstva se namreč vedno bolj »širijo« po 

vsem svetu. V razmerah globalizacije relativen pomen ozemlja in meja kot zamejitev 

družbenega delovanja ter izvajanja oblasti upada.  

Globalizacija je proces, ki vsebuje preoblikovanje celostne prostorske organizacije 

družbenih odnosov in (iz)menjav. Družbene, politične in gospodarske dejavnosti se 

vedno bolj širijo po vsem svetu in niso več organizirane le v skladu s strogo ozemeljsko 

logiko. S krčenjem časa in prostora je teritorialni prostor v bistvenem pogledu presežen. 

Tako pojmovanje globalizacije kaže na dolgoročne spremembe, ki se nanašajo na 

družbeni prostor, kjer teritorij še vedno igra pomembno vlogo v procesih globalizacije 

(Svetličič 2004, 21). 

Ob opredelitvi širših pojmovanj globalizacije smo se že dotaknili tudi njihove omejenosti 

oziroma nezadostnosti. Po Rizmanu (2008, 16) globalizacijo namreč ni mogoče enačiti z 

internacionalizacijo, saj je globalizacija z revolucioniranjem objektivnih lastnosti prostora in 

časa bistveno spremenila naše dosedanje predstave o družbi ter mednarodnih procesih. 

Procesi se pri internacionalnem gospodarstvu še vedno določajo na državni ravni, v 

globalnem gospodarstvu pa so zajeti na globalni ravni. Tako je globalno gospodarstvo nekaj 

drugega kot mednarodno gospodarstvo in tudi globalna politika nekaj povsem drugega kot 

mednarodna politika. Ker se liberalizacija nanaša le na regulacijo, tudi to pojmovanje 

globalizacije ni zadostno, saj gre pri globalizaciji za vprašanje nove družbene geografije. S 

pojmovanjem globalizacije kot univerzializacije je ta omejena na teritorialno dimenzijo, zato 

je tudi to pojmovanje globalizacije nezadostno. Globalizacija namreč obsega tudi kvalitativno 

spremenjeno naravo na relaciji prostor (teritorij) – čas. Pojmovanje globalizacije kot 

deteritorializacije ne vključuje relativne deteritorializacije družbenega življenja. Globalni 
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odnosi so v bistvu suprateritorialni oziroma transteritorialni odnosi, pri mednarodnih odnosih 

pa gre za medteritorialne odnose (Rizman 2008, 16).  

Poleg širše opredelitve globalizacije, predstavljene v tem poglavju, je pomembno razumeti 

tudi njen razvoj. V nadaljevanju naloge sledi predstavitev začetka globalizacije in pregled 

obdobij oziroma časa razvoja globalizacije.  

2.3 Začetek globalizacije 

Da bi lahko razumeli globalizacijo, kot jo poznamo danes, je potrebno poznati zgodovinska 

dejstva, ki so vplivala na razmah globalizacije in na njen potek. Pri tem nas zanima, kdaj se je 

globalizacija sploh začela in katera so obdobja razvoja globalizacije. To predstavljamo v 

nadaljevanju tega podpoglavja.  

Kljub vtisu, da gre za nekaj povsem novega, nekaj, kar nima zametkov v zgodovini, za nekaj, 

kar je nastalo nedavno, povezovanje držav in soodvisnost družb obstaja že dolgo časa. Razvoj 

transkontinentalnega ali nadregionalnega povezovanja in soodvisnosti na družbenem, 

gospodarskem ali političnem področju dejansko v svetu ni nekaj novega. S podobnimi procesi 

so se namreč srečevali v vseh zgodovinskih obdobjih, vendar se šele sedaj zaradi razmaha 

mednarodno gospodarskih odnosov takšnih razmer, takšne hitrosti in takšnega dosega govori 

o resnični globalizaciji svetovnega gospodarstva (Svetličič 1999, 4). Po Svetličiču (prav tam) 

količinsko globalizacija ni nekaj novega, kar ne bi imelo svojih zametkov že v preteklosti, je 

pa kakovostno nova (povečanje pomena tujih neposrednih naložb v primerjavi s trgovino, 

integrirana svetovna proizvodnja, vključevanje tudi majhnih držav).  

V literaturi je mogoče zaslediti tri pomembne opredelitve časa v razvoju globalizacije. 

Šauperl (2009) meni, da začetki globalizacije segajo v 16. stoletje: kriza fevdalnega sistema in 

osvajanje dežel z bogastvom surovin, kolonizacija, izkoriščanje neukih ljudi ter bogatenje 

posameznikov in osvajalskih dežel. Po Šauperlu (prav tam) sledi čas industrijske revolucije v 

18. stoletju: odkritja in tehnološke inovacije, propadanje rokodelstva, razvoj industrije ter 

razdvajanje proizvodnje in trženja. Zadnja pomembna opredelitev časa v razvoju globalizacije 

je prva polovica 20. stoletja: dve svetovni vojni sta bili vzrok za serijo političnih in 

gospodarskih sprememb, v povojnem obdobju so predvsem mednarodne finančne institucije 

ter programi obnove močno razširili mednarodno trgovanje (Šauperl 2009). Tudi McGrew 

(2007, 35) globalizacijo predstavlja v treh valovih, in sicer s stališča posvetnega 

zgodovinskega procesa, s katerim človeške civilizacije začenjajo oblikovati en sam svetovni 

sistem. V prvem valu, dobi odkritij (1450–1850), sta globalizacijo po McGrewu (prav tam) 

odločilno oblikovali evropsko širjenje in osvajanje. Drugi val (1850–1945) govori o širjenju 

in uveljavljanju evropskih imperijev. Tretji val (od 1960 naprej) pa opredeljuje sodobno 

globalizacijo, ki jo zaznamuje novo obdobje v človeških zadevah (mikročip, satelit) (McGrew 

2007, 35). 
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Na osnovi oblik družbene in prostorske integracije lahko v razvoju širših političnogeografskih 

struktur po Bufonu (2006, 47–48) ločimo več obdobij:  

1. Predmoderno obdobje (pred letom 1500) s povezovanjem civilizacij, ki so se ukvarjale 

predvsem s poljedelstvom. Te civilizacije so se začele razvijati v Evraziji, Afriki in 

Ameriki pred približno deset tisoč leti. Nastali so različni imperiji in religije, oblikovale 

so se tudi nekatere širše, med seboj konkurenčne ter zato obstojne civilizacijske skupnosti 

in organizacije. V tedaj znanem svetu se je kot vodilna politična in gospodarska sila 

uveljavil rimski imperij. Lahko rečemo, da je bil to najbolj viden izraz tedanje 

globalizacije. Sicer je bilo glede na takratne prometne in komunikacijske možnosti 

območje imperija omejeno na Evropo, severno Afriko, Bližnji vzhod in južno Azijo. 

Prodor imperijev do preostalih delov sveta (Afrike, Amerike, Oceanije) ni bil mogoč 

zaradi nezmožnosti premostitve naravnih pregrad (Sahara, oceani). Komunikacija je med 

civilizacijami in družbenimi ter političnimi skupinami znotraj evrazijskega prostora 

potekala na dokaj omejen način: skromno število trgovskih poti, počasna, zajemala je le 

omejene skupine prebivalstva. 

2. Zgodnje moderno obdobje (med letoma 1500–1850) v začetku 16. stoletja zaznamujejo 

velika odkritja in razvoj imperializma. Začne se »prava« globalizacija. Pričelo se je novo 

obdobje »vzpona Zahoda«, ki je privedlo do prevlade zahodnoevropske civilizacije v 

večjem delu sveta. V času intenzivnega povezovanja priatlantske Evrope z Ameriko in 

Oceanijo, nastanka skupne »zahodne« civilizacije, nastanejo »globalni« evropski 

imperiji. Sredstvo komunikacije je predstavljala predvsem čezoceanska plovba, 

družbeno-ekonomska paradigma pa sta zgodnja industrializacija in svetovna trgovina. 

Globalizacijski učinki so sicer še vedno razdeljeni znotraj posameznih in med seboj 

nasprotujočih si imperialnih sistemov, v katerih se oblikujejo posebni centralno-periferni 

odnosi v sicer dokaj poenotenem družbenem in gospodarskem prostoru.  

3. Moderno obdobje (med letoma 1850 in 1945) se umika od ekstenzivnosti globalizacijskih 

učinkov v njihovo intenzivnost. V tem obdobju se je bistveno povečala intenzifikacija 

globalnih tokov in vezi. V evropskih družbah se je na temelju industrializacije hitro širil 

kapitalizem, razvijale so se nove tehnologije in hitrejše oblike transporta, moč sodobnih 

teritorialnih držav se je povečevala. Z razvojem novih komunikacijskih in proizvodnih 

tehnologij se razmahne prevlada ožjih skupin zahodnoevropskih držav pod vodstvom 

Velike Britanije. V svetu pa je čutiti vedno večji vpliv Združenih držav Amerike (ZDA). 

ZDA postanejo želena destinacija in v državo se seli vedno več ljudi s celega sveta, kar 

državi omogoči razvoj na ceneni delovni sili, industrializaciji ter teritorialni ekspanziji. 

Evropski in ameriški imperializem dosežeta vrhunec, enako tudi transkontinentalne 

migracije med Evropo in ZDA. V prvi polovici 20. stoletja so vedno večje družbene 

razlike in konkurenčnost med evropskimi državami sprožile kar dve svetovni vojni, kar je 

privedlo do temeljnega zasuka v svetovnem ravnovesju, saj so ZDA postale vodilne v 
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svetovnem gospodarstvu. Po letu 1945 so ZDA na lastni vojaški in gospodarski premoči 

začele graditi svoj neformalni imperij.  

4.  Sodobno obdobje (po letu 1945) zaznamuje razvoj znanosti in tehnike, ki je omogočil 

razmah mednarodne trgovine ter sodelovanja podjetij. Največje strukturne spremembe so 

se zgodile v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se razvile nove 

industrializacijske države. S tem pa se je spremenil tudi konkurenčni položaj posameznih 

držav in podjetij. Svet je postal razdrobljen, soodvisen in poenoten tako v družbenem kot 

tudi v gospodarskem smislu. Komunikacijska in transportna tehnologija sta odpravili 

oziroma zabrisali razdalje, vedno bolj pa je opaziti razlike v razvoju istega družbeno-

gospodarskega sistema.  

Čeprav je v literaturi mogoče zaslediti mnogo definicij globalizacije (pri različnih 

znanstvenikih in strokah ima beseda mnoge skupne značilnosti; nekatere definicije 

globalizacije si med seboj celo nasprotujejo), je ne moremo enoznačno definirati (zaradi 

različnosti dimenzij, logik, posledic, procesne naravnanosti globalizacije). Ob povzemanju 

zgodovinskih procesov dajejo namreč avtorji določenim dogodkom v zgodovini različen 

pomen. Ob različnih definicijah globalizacije je prav tako težko natančno določiti njen 

začetek. 

Nekateri avtorji trdijo, da naj bi od leta 1500 dalje že obstajalo globalno gospodarstvo s 

svetovno delitvijo dela in multilateralno trgovino, drugi, da se je globalizacija začela že pred 

tem, celo da naj bi se gospodarstvo mednarodne trgovine razprostiralo od severozahodne 

Evrope vse do Kitajske že v stoletjih med 1250 in 1350. In spet drugi postavljajo pomembno 

prelomnico širjenja globalizacije v leto 1492, ko je Krištof Kolumb odkril Ameriko, in v leto 

1498, ko je Vasco de Gama obplul Afriko ter Portugalski odprl pomorsko pot do Indije in na 

Vzhod ter razbil dotedanji arabski monopol nad trgovino z začimbami. Ker se je zaznavanje 

sveta skozi čas spreminjalo in tudi gospodarstvo ni bilo vedno pobudnik procesa globalizma, 

je težko primerjati procese v zgodovini z današnjo globalizacijo. Nedvomno pa je, da je 

globalizacija proces z dolgo zgodovino. V nadaljevanju predstavljamo, kaj je vplivalo na 

razmah globalizacije.  

2.4 Dejavniki, ki vplivajo na globalizacijo 

Glede na razumevanje globalizacije je v literaturi mogoče najti različne vzroke, ki so 

spodbudili njen razvoj. Največkrat omenjeni (vsekakor ne edini) vzroki spodbujanja 

globalizacije so tehnologija, hitrost in stroški transporta, konec hladne vojne, globalne težave, 

liberalizacija. Samo kompleksnost pojava globalizacije pa je mogoče razložiti z več dejavniki. 

Kot ene od vzrokov spodbujanja globalizacije v tem podpoglavju podrobneje predstavljamo 

tehnološke dejavnike, liberalizacijo mednarodne trgovine in organizacijske spremembe. 
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Eno od najpomembnejših vlog pri nastanku in razvoju globalizacije je imel nedvomno 

tehnološki napredek, še posebej razvoj na področju menjave informacij in komunikacije. Po 

Prašnikarju in Cirmanovi (2005, 14–15) je poznavanje silnic, ki vodijo in usmerjajo celoten 

proces globalizacije, pomembno za razumevanje tega procesa. Za najpomembnejšo silnico 

izpostavljata (prav tam) tehnološki napredek, predvsem v informacijski tehnologiji (IT), s 

čimer je bil omogočen pretok informacij. Hitrejša in kakovostnejša izmenjava informacij, 

zniževanje transakcijskih stroškov ter zmanjšanje razdalj (gledano gospodarsko) – vse to je 

omočila komunikacijska in informacijska tehnologija. Brez te tehnologije ne bi bila mogoča 

globalizacija finančnega trga, prenos velike vsote denarja z ene strani sveta na drugo, 

organizacija transnacionalne proizvodnje in še veliko več. Porast trgovine kot bistvenega 

elementa gospodarske globalizacije je povzročil hitro nižanje stroškov transporta in njegovo 

pospeševanje (Prašnikar in Cirman 2005, 14–15).  

Globalizacijo v večini poganjajo tehnologija, liberalizacija in organizacijske spremembe. 

Hedley (2002, 8–40) navaja tri skupine, v katere lahko uvrstimo sile, ki poganjajo 

globalizacijo: 1) tehnološki dejavniki, 2) splošno znižanje preprek v mednarodni trgovini – 

liberalizacija svetovne trgovine ter 3) organizacijske spremembe oziroma nova podjetja 

svetovnih transakcij. Predvsem od teh treh medsebojno povezanih dejavnikov pa sta odvisna 

tudi hitrost in obseg razvoja procesa globalizacije. Vsi trije dejavniki so podrobneje 

predstavljeni v nadaljevanju. 

2.4.1 Tehnološki dejavniki 

Razvoj znanosti in tehnologije se je v zadnjih dveh desetletjih močno razmahnil. Povzročil je 

hitro razširitev tržnega gospodarskega sistema po vsem svetu, omogočil lažje potovanje, 

komunikacijo in poslovanje med ljudmi na svetovni ravni. Tehnološke inovacije v transportu 

(kot so kontejnerizacija, komercialni leti, potovanja v vesolje) so zmanjšale časovne in 

prostorske ovire. Napredki v komunikacijski in informacijski tehnologiji (kot so elektronski 

mikročipi, osebni računalniki, optični kabli, internet) pa so izničili ovire prostora in časa. Prav 

nove tehnologije (sateliti, telekomunikacije ipd.) so omogočile prenos informacij in znanja do 

različnih regij ter hkrati omogočajo svetovni prenos informacij z nizkimi stroški (Hedley 

2002, 38). Hedley (2002, 8–13) z glavnimi tehnološkimi dejavniki globalizacije predvsem 

misli na tehnološki napredek, izboljšave v transportu in napredek na področju informacijske 

tehnologije ter komunikacij. Vsakega od teh dejavnikov podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju. 

Tehnološki napredek: Številne tehnološke spremembe so zaznamovale konec preteklega 

stoletja in prehod v novo tisočletje. Izmed številnih tehnoloških sprememb najbolj izstopajo 

spremembe na informacijskem in komunikacijskem področju. Bučarjeva (2001, 18) 

tehnološki napredek definira kot pozitivno spremembo v najširšem smislu: »kot skupek 

tehnično-tehnoloških, organizacijskih in upravljavskih inovacij, ki omogočajo doseganje 
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večje količine in kakovosti proizvodnje blaga ter storitev v gospodarstvu in družbenih 

službah«. Tehnološke spremembe pa ne vplivajo le na nekatere dejavnosti, panoge ali 

podjetja, temveč prodirajo na vsa področja gospodarstva (Hrastelj 2001, 13–14). Po Jakličevi 

in Svetličiču (2005, 9–10) je bila v 80. letih prejšnjega stoletja pogoj in temeljni vir 

konkurenčnosti podjetij tehnologija, ki jo je z novim tisočletjem izpodrinilo znanje. Pogoj in 

temeljni vir konkurenčnosti so danes znanje ter informacije, ki so pogoj za hitrost odzivanja 

na nestanovitne in spreminjajoče se razmere na svetovnem trgu. Jaklič in Svetličič (2005, 9–

10) poudarjata, da morajo podjetja razpolagati tako s posebnimi sposobnostmi (znanjem, 

tehnologijo, izdelki) kot tudi z viri, kako jih uresničiti (kadri, finančna sredstva, razvejano 

trženjsko/distribucijsko mrežo). 

Izboljšave v transportu: Z upadanjem stroškov je tudi na področju transporta opaziti velik 

tehnološki napredek. Razvoj je omogočil nižje stroške in s tem hitrejša ter cenejša prevozna 

sredstva. Ob tem se  zdi, da se je svet skrčil, saj se je čas potovanja iz enega konca sveta na 

drugega precej skrajšal. Ker so velik del vseh stroškov v prevozu blaga predstavljali 

manipulativni stroški, je bila modernizacija sistema prevoza sprva usmerjena prav v 

pretovarjanje blaga. Pospešitev pretovarjanja blaga, bistveno zmanjšanje stroškov prevoza in 

zmanjšanje potrebnega živega človeškega dela je po Zupančiču (2006, 14) omogočila 

paletizacija ter tudi kontejnerizacija skupaj z unifikacijo proizvodnih enot.  

Napredek na področju informacijske tehnologije in komunikacij (IKT-revolucija): Po eni 

strani po Bučarjevi (2001, 133) z IKT zajamemo proizvodno stran (računalniško opremo, 

programe, telekomunikacijsko opremo, industrijske panoge, temelječe na mikroelektroniki), 

po drugi strani pa uporabniško stran (aplikacije IT v vseh gospodarskih sektorjih, skupaj s 

fleksibilno proizvodnjo, sistemi finančnih transakcij, informacijske storitve, elektronsko 

tiskanje ter upravljavski informacijski sistemi). Vpliv informacijske tehnologije na družbeno 

delovanje se izraža v globalizaciji in liberalizaciji. Po Šolskem centru Novo mesto (b. l.) so 

posledice evolucija delovnih mest, selitev proizvodnje na trge s cenejšo in manj zahtevno 

delovno silo, cenejši proizvodi, kupovanje prek spletnih trgovin. Uporaba IKT je po Staretovi 

in Bučarju (2005, 13) vedno bolj razširjena in prodira v vse plasti gospodarstva ter družbe in 

pospešuje zbliževanje med posameznimi subjekti ter daje možnost sodelovanja med njimi, 

čeprav so fizično zelo oddaljeni. Nadalje pravita (pav tam), da se posamezniki s pomočjo 

tehnologije tako operativno znajdejo drug poleg drugega. 

Pospešeni razvoj znanosti in tehnologij (predvsem internet, računalništvo, mobilna telefonija) 

je pospešil sodelovanje ljudi iz različnih koncev sveta, kjer je komuniciranje in poslovanje na 

mednarodni ravni postalo bistveno lažje. Tehnološka revolucija  je omogočila hiter razvoj in 

razmah interneta, ki na trgu danes predstavlja pomembno poslovno orodje. Z elektronskim 

poslovanjem (elektronsko trgovanje, elektronska izmenjava podatkov, poslovanje preko 

interneta) meje in razdalje niso več ovira za sodelovanje in povezovanje. Prav sodobni 

informacijski sistemi so omogočili procesiranje velikega števila podatkov, poenostavljanje 
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poslovanja in zniževanja stroškov (Kenda in Bobek 2003, 278–279). Ob tem je pomembna 

sodobna in zmogljiva telekomunikacijska infrastruktura, ki omogoča prenos informacij med 

oddaljenimi lokacijami (Bučar 1999, 22). Je tudi eden najučinkovitejših dejavnikov za 

povečevanje gospodarske rasti, saj predstavlja konkurenčno prednost.  

2.4.2 Liberalizacija mednarodne trgovine 

Tehnološka revolucija nikakor ne more biti edina in zadostna razlaga za globalizacijske 

premike. Ob povezovanju gospodarstev je bilo potrebno odpraviti oziroma omiliti tudi 

politične in družbene ovire, kulturno raznolikost ter trgovinske ovire. Za odpravo teh ovir je 

bilo potrebno med državami skleniti dogovore na politični ravni. Taki dogovori so se 

uveljavljali v zadnjih petindvajsetih letih, saj so države pričele liberalizirati trgovino in 

spodbujati neoviran pretok kapitala. Liberalizacija in informacijska revolucija sta sprožili 

proces globalizacije. Namen tega procesa je vzpostavitev mednarodnega trga za prosto 

prelivanje kapitala in prosto kroženje blaga preko državnih meja. To je pomenilo začetek 

intenzivnega obdobja vzajemnega gospodarskega sodelovanja med državami. Cilj 

mednarodnih gospodarskih povezav je torej liberalizacija trgovine (Peterlin 2013, 101).  

Na liberalizacijo trgovinskih tokov vplivajo različne mednarodne institucije in dogovori, ki 

zagotavljajo nadzor na mednarodni ravni. Leta 1994 je bila ustanovljena Svetovna trgovinska 

organizacija (WTO), oblikovale pa so se tudi številne mednarodne vladne organizacije in 

institucije. Z dogovori med posameznimi državami je njihova vloga urejanje določenih 

skupnih področij mednarodne trgovine. Gre za naraščajoč regionalizem, ki države zavezuje v 

okviru mnogih sporazumov o gospodarskih integracijah (odpravljanje carinskih in drugih ovir 

svobodne trgovine), in multilateralizem (omejevanje držav članic WTO v skladu z dogovori, 

ki jih je sprejela WTO, ter postavljanje pravil državam članicam). S ciljem liberalizacije kot 

posledica gospodarske globalizacije nastaja nov mednarodni svetovni red. Ta red se kaže v 

nastanku mnogih mednarodnih organizacij na univerzalni ravni (Mednarodni denarni sklad – 

IMF, WTO, Svetovna banka) in v naraščajočem številu mednarodnih pogodb ter različnih 

mednarodnih gospodarskih integracij na regionalni ravni (Peterlin 2013, 101–109).  

Ena od pomembnejših mednarodnih organizacij je WTO, ki se ukvarja s pravili trgovanja med 

narodi, in pod njenim okriljem sklenjena multilateralna sporazuma: Splošni sporazum o carini 

in trgovini (GATT) na področju blaga (z načelom postopnega zniževanja carinskih stopenj je 

bil namen njegove vzpostavitve liberalizacija blagovnih tokov) ter Splošni  sporazum  o  

trgovini  s  storitvah  (GATS) na področju storitev (WTO 2015a). GATT naj bi spodbujal 

mednarodno gospodarsko sodelovanje in prosto svetovno trgovino ter smiselno mednarodno 

delitev dela. Sporazuma GATT in GATS v okviru nadnacionalne institucije WTO 

predstavljata okvir pravnih pravil za prosto trgovanje med državami. V osnovi gre za 

sporazuma, ki zavezujeta države, da imajo svoje trgovinske politike določene v okviru 

dogovorjenih meja s ciljem pomagati proizvajalcem blaga in storitev, izvoznikom ter 
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uvoznikom pri sklepanju poslov in hkrati omogočati državam izpolnjevati socialne in 

okoljske cilje. Globalizacija pa je vodila tudi do ustanovitve sporazuma na področju 

intelektualne lastnine (TRIPS) (WTO 2015b, 10). Delovanje nadnacionalne institucije WTO 

je prikazano na sliki 1. 

 

Slika 1: Organizacijska struktura Svetovne trgovinske organizacije (WTO) 

Vir: prirejeno po WTO 2015b, 24. 

WTO se torej ukvarja s pravili trgovine med svojimi članicami s ciljem zagotavljanja 

svobodne, poštene, predvidljive in nemotene trgovine med državami. S pomočjo ciljev WTO 

se lahko dosega večjo blaginjo in se premosti druge omejitve med ljudmi različnih držav 

(WTO 2015b, 10). Ustanovitev WTO (WTO 2008, 1) naj bi tako v mednarodno trgovino 

vnesla veliko prednosti na poslovnem in zasebnem življenjskem področju, saj naj bi sistem 

pomagal ohranjati svetovni mir in sporazumno reševanje trgovinskih sporov. Pravila 

omogočajo lažje življenje, brezcarinska prodaja znižuje raven življenjskih stroškov, omogoča 

tudi večjo in kakovostnejšo izbiro izdelkov ter storitev. Trgovanje zvišuje prihodke in 

stimulira gospodarsko rast, osnovna načela pripomorejo k učinkovitejšemu življenju, 

zagotovljena je zaščita vlad pred lobiranjem ter spodbuda in nagrajevanje dobrega poslovanja 

vlad. 

2.4.3 Organizacijske spremembe 

Razvoj in napredek v transportu, informacijskih tehnologijah ter komunikaciji so podjetjem 

omogočili prestrukturiranje na svetovni ravni. Najbolj vidne so multinacionalne korporacije, 

ki so postale subjekt tkanja soodvisnosti nacionalnih gospodarstev v eno globalno 

gospodarstvo (Čavničar 2003, 184). Vlade so oblikovale mednarodna zavezništva in 

sporazume, kot je ustanovitev Organizacije združenih narodov (OZN) leta 1945. Kot odgovor 

na svetovna gibanja v zasebnem in javnem sektorju so se prav tako na mednarodni ravni 
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oblikovale tudi nevladne organizacije z namenom predstavljanja in zavzemanja za vprašanja 

ter skrbi za ljudi (Hedley 2002, 38).  

Svetovno gospodarstvo se spreminja, saj so globalizacijski procesi sprožili vse večja 

čezmejna gibanja blaga, storitev, kapitala in ljudi. Spremembe v strukturi mednarodne 

trgovine so zahtevale tudi spremembo subjektov na trgu. Po Čavničarjevi (2003, 184) imajo 

multinacionalna podjetja in njihovo doseganje razsežnosti v mednarodni dejavnosti  

pomembno vlogo v sodobnih globalizacijskih procesih. S prenosom in drobljenjem 

proizvodnih procesov in storitvenih dejavnosti preko meja nacionalnih držav bistveno 

vplivajo na mednarodne gospodarske odnose in pomembno vplivajo na strukturo 

mednarodnega gospodarskega okolja. Ob tem se spreminja tudi način poslovanja, ki zahteva 

bolj prilagodljive proizvodne in trženjske sisteme ter novo obliko podjetja (Čavničar 2003, 

184). 

Pojav in razmah svetovnega trga je od nacionalnih podjetij po vsem svetu zahteval 

spremembo razmišljanja. Podjetja so morala začeti razmišljati globalno. Globalno poslovanje 

je omogočil napredek v transportu in komunikacijah, ki je imel velik vpliv na prihranek v 

času, oddaljene lokacije pa je bistveno približal. Ob tem so pričela globalna podjetja delovati 

v več državah in izkazovati pomembne prihranke na področju razvoja ter raziskav, 

proizvodnje, logistike, trženja in financ (Čavničar 2003, 187).  

Podjetja se morajo za svoj obstoj na trgu in uspešno poslovanje prilagajati svetovnemu 

gospodarstvu ter pridobivati konkurenčne prednosti. Vedno več podjetij se odloča za zunanje 

izvajalce (outsourcing) ali pa za prenos dejavnosti v druge države (offshoring). V četrtem 

poglavju naloge bomo prenos dejavnosti v druge države predstavili podrobneje. Podjetja 

pridobivajo na fleksibilnosti in odzivnosti na spreminjajoče se razmere tako, da obdržijo le 

tiste dejavnosti ali izdelek, v čemer so najboljša, vse ostalo pa prepustijo zunanjim 

izvajalcem. Prednosti, ki temeljijo na takšnih središčnih sposobnostih, niso vezane na eno 

lokacijo, pač pa se lahko udejanjajo kjerkoli, doma ali globalno. Podjetja se lahko tako 

osredotočajo na osrednje vire svoje konkurenčnosti  in  s  tem  povezane  izdelke  ter  storitve  

(Jaklič  in  Svetličič 2005, 13).  

Zaradi vedno bolj kompleksne proizvodnje se torej podjetja osredotočajo na osrednje 

dejavnosti. Tudi to jim v današnjem konkurenčnem gospodarstvu omogoča ohranjati 

konkurenčne prednosti in obstanek na trgu. Vse bolj kompleksen proizvodni proces in vse 

večja diferenciacija proizvodnje namreč zahtevata vedno več posebnega strokovnega znanja. 

Teh znanj pogosto tudi največja industrijska podjetja niso sposobna v celoti zagotoviti sama. 

Podjetja se osredotočijo na tako imenovane osrednje oziroma središčne sposobnosti (core 

competencies), na tisto, kar najbolje naredijo, in ne več na središčne izdelke, torej ne le na en 

izdelek, ki je trenutno najbolj v trendu. Podjetja specializirajo svoje dejavnosti in znanja v 

posameznem podjetju ter povezovanju znotraj podjetij in med podjetji (podjetjem in 
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njegovimi dobavitelji, konkurenti ali kupci). Središčne sposobnosti obsegajo najboljše 

sposobnosti podjetja, tisto, kar zna najbolje narediti (Dunning 2000, 10).  

Ob predstavljenih pojmovanjih globalizacije, razvoja oziroma obdobij globalizacije ter 

vzrokih spodbujanja globalizacije moramo izpostaviti ugotovljeno dejstvo, da globalizacija 

obstaja, je vseprisotna in vpliva na življenje ljudi. Težko se ji je izogniti, saj se je spremenila 

podoba sveta ob vedno močnejšem vplivu ustanovljenih nadnacionalnih organizacij in s 

prevlado multinacionalnih korporacij, ki s svojo močjo ter vplivom vodijo delovanje tega 

sveta. S tega pogleda bi lahko globalizacijo opredelili kot (za nekatere mogoče tudi kot 

vsiljeno) mantro sodobnega sveta, ki ne daje izbire temveč je dejstvo. Je tukaj in je prisotna, 

toda ne vedno pozitivno in ne vedno tako poveličano, kot jo v literaturi predstavljajo nekateri 

avtorji in nekatere organizacije. Nedvomno pa je, da vpliva na človekovo življenje. V 

nadaljevanju naloge bomo predstavili najbolj prepoznavne ravni globalizacije, to so 

gospodarska, kulturna in politična raven.   
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3 DIMENZIJE GLOBALIZACIJE  

Globalizacija vpliva na mnogo (lahko rečemo, da kar na vsa) področij družbenega življenja 

(demografsko, vojaško, pravno, življenjsko okolje, družbeno, področje dela itd.) in vključuje 

mnogo ravni mednarodnega povezovanja in soodvisnosti (gospodarsko, politično in kulturno 

raven). Vpliv globalizacije na ta področja med seboj ne moremo popolnoma ločiti, npr. 

vprašanje globalnega okolja se ne more obravnavati ločeno od področja gospodarstva ali 

politike. Ker se v literaturi najpogosteje globalizacijo omenja kot skupek globalnih procesov 

na politični, gospodarski in kulturni ravni, je to poglavje namenjeno pregledu vsake od teh 

ravni posebej.  

V prvem podpoglavju tako najprej z osredotočenostjo na predstavitev globalizacije trgovine, 

finančne globalizacije in globalizacije proizvodnje predstavimo gospodarsko globalizacijo, 

kjer se dotaknemo tudi pozitivnih in negativnih učinkov globalizacije. Nato predstavimo še 

politično globalizacijo, kjer je odnos med državo in globalizacijo predstavljen z ontološkega 

pogleda ter s pogleda, ki se razlikuje glede na vlogo trga, ki mu je globalizacija namenjena. 

Nato sledi predstavitev kulturne globalizacije. Na koncu pa je predstavljen indeks 

globalizacije KOF, ki meri vse tri ravni globalizacije: gospodarsko, politično ter socialno-

kulturno.  

3.1 Gospodarska globalizacija 

Globalizacija gospodarskih tokov je morda danes najbolj izrazita in je zato za nekatere prva 

misel, ko govorimo o globalizaciji. Kljub temu ne smemo zanemariti sprememb, ki jih prinaša 

globalizacija tudi na drugih področjih, kot so politično, kulturno, družbeno. Gospodarska 

globalizacija je svetovni pojav, kjer je lahko gospodarski položaj držav močno odvisen od 

drugih držav. V tem podpoglavju opredelimo gospodarsko globalizacijo (osredotočimo se na 

globalizacijo trgovine, finančno globalizacijo in globalizacijo proizvodnje) ter na kratko 

predstavimo še pozitivne in negativne učinke globalizacije. 

Pri gospodarski globalizaciji gre za niz različnih gospodarskih procesov (trgovina, finance, 

proizvodnja itd.), kjer gospodarsko poslovanje presega državne meje, soodvisnost držav pa 

postaja vedno večja. Oman (1996, 7) navaja definicijo gospodarske globalizacije kot 

mikroekonomski pojav, ki ga poganjajo dejanja posameznih sil gospodarstva. Globalizacijo 

opredeli (prav tam) kot zmanjševanje »gospodarske« oddaljenosti med regijami in državami 

ter tudi med silami gospodarstva. To pa po Omanu vpliva na ustaljeno delovanje oligopolov, 

kar se odraža v spremembi »pravil igre«, delovanja podjetij na trgu v boju za ohranjanje 

konkurenčnih prednosti v državah kot tudi med državami. S tem se povečujeta negotovost in 

nestabilnost v državah, zmanjševanje gospodarskih oddaljenosti pa povečuje soodvisnost med 

državami. Svetličič (2004, 20) na kratko povzame, da je gospodarska globalizacija 

»mikroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, zbližujoče ekonomsko oddaljenost 
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med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih gibanj komercialnih dobrin zunaj 

državnih in regionalnih meja«. Nadalje navaja (prav tam), da se tako krepi soodvisnost držav. 

Države zaveznice si medsebojno zagotavljajo sredstva (uvoženi izdelki, tehnologija, človeški 

kapital), ki jih same nimajo. Zaradi te odvisnosti in vedno večjega vpliva drugih držav pa 

gospodarski globalizaciji pripisujejo tako prednosti kot slabosti. 

Pri uporabi statističnih kazalnikov za merjenje pojava gospodarske globalizacije SURS (b. l.) 

se izraz globalizacija uporablja za opis rastoče internacionalizacije trgov in storitev, 

finančnega sistema, korporacij ter proizvodenj, tehnologije in konkurenčnosti. Podobno 

definira globalizacijo tudi Mednarodni denarni sklad – IMF (International Monetary Fund 

2008), ki gospodarsko globalizacijo opredeli kot povečano integracijo gospodarstev po vsem 

svetu, še posebej zaradi čezmejnega prostega pretoka blaga, storitev in kapitala.  

Gospodarska globalizacija obsega svobodno mednarodno trgovino in neomejene tuje 

neposredne naložbe. Zanjo so značilni globalizacija mednarodne trgovine, financ, 

mednarodnega bančništva, internacionalizacija kapitala, nastajanje svetovnih korporacij in 

tudi novega mednarodnopravnega reda (Peterlin 2013, 99–100). Bhagwatijeva (2004, 440) pa 

opredeljuje gospodarsko globalizacijo kot povezovanje nacionalnih gospodarstev v 

mednarodno gospodarstvo preko trgovine, tujih neposrednih naložb (s strani korporacij in 

multinacionalk), kratkoročnih pretokov kapitala, mednarodne migracije delavcev in ljudi 

nasploh ter pretokov tehnologije.  

 

Slika 2: Svetovna rast BDP-ja (letno v %) od leta 2006 do leta 2015 

Vir: WTO 2015c. 

Osnovni pokazatelj pri ocenjevanju gospodarske globalizacije je spreminjanje stopnje 

gospodarske rasti na globalni ravni med državami. Z BDP-jem je mogoče dobiti vpogled v 

gospodarsko aktivnost znotraj države, razvoj in stopnjo rasti gospodarstva. Višja stopnja 

gospodarske rasti je lahko tudi eden od dolgoročnih učinkov globalizacije. Slika 2 prikazuje 

letno rast svetovnega BDP-ja v odstotkih od leta 2006 do leta 2015. Iz slike je razvidno, da je 

mednarodna finančna kriza v letih 2008–2009 pripeljala do znatnega upada BDP-ja, ki se je s 
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finančno stabilizacijo in spodbujevalnimi programi, ki so se začeli leta 2009–2011, spet 

kmalu povišal in nato spet začel rahlo padati. Od leta 2012 pa BDP zopet rahlo narašča, 

vendar je še vedno nižji od ravni BDP-ja pred mednarodno finančno krizo. 

V Sloveniji je na rast BDP-ja občutno vplivala globoka recesija leta 2009. Po kratkotrajnem 

šibkem okrevanju je gospodarska aktivnost ponovno upadla v letih 2012 in 2013, kar je 

pustilo vidne posledice tudi v precejšnji izgubi delovnih mest. Slika 3 prikazuje gibanje BDP-

ja (realne stopnje rasti, v %) na prebivalca po letih za Slovenijo, Evropsko unijo z 28 

državami članicami (EU–28) in za države članice OECD skupaj v obdobju od 2006 do 2014.  

 

Slika 3: Gibanje BDP-ja na prebivalca po letih za Slovenijo, EU–28 in države OECD 

skupaj v obdobju od 2006 do 2014 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Iz slike 3 je razviden velik padec BDP-ja v Sloveniji iz leta 2007 s 6,9 % na negativnih 7,80 

% v letu 2009, kar je odraz gospodarske krize, ki se je pričela leta 2008. Od leta 2009 je 

opaziti nihanje BDP-ja, ki pa še ni dosegel vrednosti pred gospodarsko krizo. Slovenija je v 

okrevanju po gospodarski krizi na osnovi rasti BDP-ja zaostajala za povprečjem držav članic 

OECD in držav EU–28 do leta 2014, ko se je BDP zopet povečal, predvsem zaradi krepitve 

izvoza. Po UMAR (2015) okrevanje gospodarstva v letu 2014 povezujemo z izboljšanjem 

razmer v mednarodnem okolju in na finančnih trgih, izboljševanjem konkurenčnosti 

izvoznikov ter ukrepi domače gospodarske politike, še posebej s sanacijo bančnega sistema in 

okrepljenim naložbenim delovanjem države. 

Globalizaciji danes mnogi pripisujejo pozitivne kot tudi negativne učinke. Na eni strani 

imamo zagovornike globalizacije in na drugi strani njene nasprotnike. Pozitivni učinki, ki naj 

bi jih prinašala globalizacija, naj bi bili svetovni mir in blaginja. Prednost gospodarske 

globalizacije naj bi bilo povečanje produktivnosti z večjimi zaposlitvenimi priložnostmi in 

morebiti višjimi dohodki, kar lahko vodi do gospodarske rasti in višjega življenjskega 

standarda. Medsebojna odvisnost držav vodi do večje možnosti za mednarodni mir. Prav tako 
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je tudi s pomočjo tehnologije gospodarska globalizacija ustvarila pot za kulturno ozaveščanje 

in razumevanje. Z globalnimi izmenjavami (gospodarstvo, znanje, informacije), povezavami 

in globalnim reševanjem političnih težav naj bi globalizacija vodila do mirnejšega in 

bogatejšega življenja na svetu (WiseGeek b. l.). Nasprotniki globalizacije vidijo učinke 

globalizacije kot negativne in ne pozitivne. 

Nasprotniki globalizacije namreč globalizacijo vidijo kot grožnjo s strani velikih podjetij in s 

strani razvitih držav, ki izkoriščajo manj razvite države. Poglabljajo se neenakosti med ljudmi 

in razkorak med bogatimi ter revnimi postaja vse večji. Nasprotniki globalizacije s 

povečanjem povpraševanja po surovinah vidijo hitrejše izčrpavanje naravnih virov. Z 

zunanjim izvajanjem dejavnosti v državah v razvoju se lahko izkorišča človeško delo in s tem 

krši človekove pravice. Nekateri v gospodarski globalizaciji vidijo metodo močnejših držav, s 

katero kolonizirajo manj razvite države in tako prevzemajo nadzor nad njihovimi 

gospodarskimi razmerami (WiseGeek b. l.). Nadalje omejitev nekoč suverene vloge 

nacionalne države, neustavljivo svetovno širjenje trgov, kopičenje bogastva v vse manj 

državah, večanje razlik med bogatimi in revnimi kažejo negativne vplive gospodarske 

globalizacije (Petrović 2014). Globalizacija naj bi tako prispevala k večanju neenakosti med 

ljudmi, državami in regijami. S tem naj bi bogatejši postajali še bogatejši, revni pa še revnejši 

(Bezjak b. l., 17). Avtorja Martin in Schumann (1997, 11) razvoj globalizacije v 21. stoletju 

predstavljata kot enopetinsko družbo, kjer bo ena petina vseh, ki bodo iskali zaposlitev, dovolj 

za proizvodnjo vseh izdelkov in visoko vrednotenih storitev, ki si jih lahko svetovna družba 

privošči. Dvajset odstotkov za delo sposobnega prebivalstva naj bi po avtorjih (prav tam) tako 

zadostovalo za ohranjanje zagona svetovnega gospodarstva in bo aktivno sodelovalo v 

življenju, pridobivanju ter trošenju. Ne glede na vse prednosti in slabosti gospodarske 

globalizacije pa ta nedvomno vpliva na današnji globalni razvoj.  

Dejavniki, ki poganjajo gospodarsko globalizacijo (nekatere smo podrobneje že predstavili v 

prejšnjem poglavju), so lahko razvoj znanosti, tehnologije, komunikacij in tehnike, označuje 

pa jo visoka stopnja mednarodne trgovine ter tujih neposrednih vlaganj. V nadaljevanju so 

razčlenjeni trije elementi gospodarske globalizacije glede na predmet menjave, in sicer: 

globalizacija trgov (globalizacija menjave in trgov), finančna globalizacija in globalizacija 

proizvodnje. 

3.1.1 Globalizacija menjave in trgov (globalizacija trgovine) 

Gospodarski stiki med državami in oddaljenimi lokacijami niso nov pojav. Menjava blaga in 

kapitala ter tok ljudi preko meja obstaja že dolgo časa. Gospodarska globalizacija v zadnjem 

desetletju dobiva nove razsežnosti, njen začetek pa naj bi segal v 16. stoletje, v čas evropske 

ekspanzije, ko so različni proizvodi iz daljnih dežel (kava, krompir, čaj ipd.) spremenili 

vzorce potrošnje in način življenja v Evropi ter tudi drugod. Velik čezmejni tok blaga, 

kapitala in tudi ljudi je obstajal že v 19. stoletju (Peterlin 2013, 98).  
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Priljubljena dejavnost v okviru globalizacije je mednarodna menjava, kjer se proizvodi in 

storitve izmenjujejo med dvema ali več državami. Še več, ne gre le za menjavo dobrin in 

storitev med ločenimi gospodarstvi. Globalizacija namreč predstavlja obstoj svetovnih trgov 

dobrin in storitev. Obstoj tega trga ne zagotavlja menjave vseh z vsemi, temveč pomeni obstoj 

sistema menjave. Pri tem pa trgovanje med dvema državama vpliva na menjalne odnose z 

ostalimi. Države, ki imajo bogate naravne vire, se zanašajo na ta trgovinski sistem, saj tako 

tržijo svoje edinstvene lokalne proizvode, kar pa po drugi strani lahko vodi tudi do izboljšanja 

gospodarskega stanja države. Do menjave ne prihaja le znotraj regij, temveč tudi med njimi. 

Globalna trgovina je eden najpomembnejših elementov gospodarske globalizacije, kjer so 

politike trgovanja in davčni sporazumi med državami vzpostavljeni z namenom urejanja 

trgovine. Največji del globalne trgovine opravijo velika podjetja. Prav ta podjetja pa 

spreminjajo nekatere kulturne aspekte številnih držav (WiseGeek b. l.). 

Trgovinsko menjavo na mednarodnem trgu torej predstavlja celoten sistem trgovanja med 

državami in njihovo trgovinsko povezovanje. Razmah trgovine je bil omogočen tudi zaradi 

izboljšane infrastrukture in liberalizacije trgov, kar je bistveno znižalo stroške transporta in 

komunikacije, ter tudi z odpravo carin in drugih menjalnih ovir. Ob povečanju trga menjave 

se je posledično povečala tudi mednarodna konkurenčnost. Večji trg omogoča večjo 

specializacijo, kar omogoča izkoriščanje ekonomije obsega in nižje stroške proizvodnje.  

Predvsem so velika transnacionalna podjetja izkoristila liberalizacijo trga, torej prosti trg, za 

katerega bi lahko rekli, da je osvobojen državnih protekcionizmov in se razprostira po celem 

svetu. Po svetu so ustanovila svoje podružnice, predvsem pa v nerazvitih ali slabo razvitih 

državah, kjer sta surovina in delovna sila poceni. S tem se je povečala njihova konkurenčnost 

in pa tudi gospodarska moč. Pomemben element gospodarske globalizacije je ob globalni 

trgovini tudi globalni finančni trg, ki je predstavljen v nadaljevanju. 

3.1.2 Finančna globalizacija 

Blagovno-finančni tokovi so potekali že v preteklosti. V razsežnosti transakcij in njihovem 

globalnem obsegu pa je razlika med globalizacijo v preteklosti in tisto, o kateri govorimo 

danes (Kregar Brus 2011, 14). Finančni trg s finančnimi institucijami omogoča prenos 

prihrankov od subjektov, ki varčujejo (gospodinjstva), na tiste, ki vlagajo (gospodarstvo). 

Finančni trg na eni strani predstavlja trg denarja in na drugi strani trg kapitala. Na obeh trgih 

se trguje tako s posojili kot z vrednostnimi papirji (npr. delnice, obveznice), vendar na 

denarnem trgu predvsem s kratkoročnimi finančnimi oblikami in na trgu kapitala z 

dolgoročnimi vrednostnimi papirji (Fišer 2009, 18). S finančnimi trgi se predvsem misli na trg 

kapitala, kjer gre za ogromen trg prostega pretoka kapitala (neproduktiven kapital, ki je 

večinoma špekulativne narave). Finančna globalizacija tako predstavlja proces povezovanja 

finančnih trgov na globalni ravni, kjer je ključni dejavnik njegova mobilnost. Zaradi finančne 
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globalizacije in njene možnosti povezovanja ter soodvisnosti glavnih finančnih udeležencev 

sta mobilnost in dostopnost tega kapitala vse večja (ILO 2004, 27). 

V zadnjih treh desetletjih nagla integracija finančnih trgov predstavlja najbolj dramatičen 

element globalizacije. Po drugi svetovni vojni je nastal sistem Bretton Woods (čas fiksnih 

menjalnih, a prilagodljivih tečajev, kjer je bila mobilnost kapitala omejena in so oblikovalci 

politik dajali prednost avtonomnosti v denarni politiki). Države so tako imele sistem ločenih 

nacionalnih finančnih trgov. Temelj sodobne dobe finančne globalizacije predstavljata naftni 

šok leta 1973 in razpad sistema Bretton Woods. Po razpadu sistema Bretton Woods so se od 

leta 1980 z liberalizacijo kapitalskih transakcij med industrializiranimi državami pričeli 

povečevati kapitalski tokovi. To je omogočilo razmahnitev finančne globalizacije (ILO 2004, 

27).  

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki so vplivali na finančno globalizacijo, je napredek na 

področju informatike in računalniške tehnologije. Tudi multinacionalna podjetja so pomagala 

v svetovnem finančnem povezovanju, in sicer tako, da so razširila svoje mreže (networks) z 

združevanjem ali s pripojitvami drugih nacionalnih in mednarodnih podjetij. Glavni akterji v 

finančni globalizaciji so vlade, posojilojemalci, vlagatelji in finančne institucije. Vsak od teh 

udeležencev na trgu je s svojim delovanjem poganjal gospodarstvo v smeri finančnega 

povezovanja (Das 2006, 4). 

Ob vedno večjih in vedno bolj specializiranih finančnih trgih poslovanje na njih postaja 

varnejše in cenejše. Domači finančni sektor se mora temu prilagajati in se hitro odzivati na 

dogajanja na mednarodnih finančnih trgih. Pri tem so potrebne tudi uskladitve gospodarskih 

politik posameznih držav z namenom, da se učinkovito izkoristi prednosti finančnih 

integracij. Ob tem pa ima finančna odprtost tudi nekatere slabosti (napačno razporeditev 

virov, povečanje realnih stroškov kapitala, slaba informiranost, ki vodi v slabe finančne 

naložbe, omejevanje možnosti uvajanja protekcionistične makroekonomske politike 

posameznih držav) (ILO 2004, 39). Pomemben element gospodarske globalizacije je ob 

globalni trgovini in globalnem finančnem trgu tudi globalizacija proizvodnje, ki je 

predstavljena v nadaljevanju. 

3.1.3 Globalizacija proizvodnje 

Globalizacija proizvodnje se nanaša na gibanje, vlaganje in poslovanje z neposrednimi tujimi 

naložbami (NTI). NTI imajo v globalizacijskem procesu pomembno vlogo. Dopolnjujejo in 

nadgrajujejo namreč tradicionalno mednarodno menjavo ter omogočajo nastanek globljih in 

dolgoročnejših povezav med posameznimi gospodarstvi (Repotočnik 2013). Pri tem gre za 

mobilnost produktivnega kapitala, predvsem v smislu prostorske gibljivosti. Z 

osredotočenostjo na povečevanje dobička podjetja svoje delovanje preusmerijo iz 

gospodarstev z visokimi stroški v gospodarstva z nizkimi stroški (Repotočnik 2013).  
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NTI so eden od pokazateljev globalne gospodarske rasti. Naglo rast NTI sta povzročila 

liberalizacija kapitalskega trga in tehnološki napredek: izboljšana globalna infrastruktura, 

pocenitev prevoznih povezav, dostopnost informacijske tehnologije. Z vplivom tehnoloških 

sprememb na spremembo poslovanja se sproži razvoj finančnih institucij in instrumentov. 

Pojavijo pa se tudi finančne inovacije mikroekonomskih subjektov. Kot glavni učinki NTI se 

v literaturi pojavljajo predvsem njihov vpliv na prenos tehnologije, know-how, produktivnost, 

gospodarsko rast, zaposlenost idr. Pogosti dejavniki, ki vplivajo na tokove NTI, pa so 

politično tveganje, investicijsko okolje, infrastruktura, birokratske ovire, transparentnost 

zakonodaje, regulatorski okvir in obseg korupcije v državi prejemnici (Maček 2012).  

Slika 4 spodaj prikazuje gibanje tokov NTI na svetovni ravni pred krizo 2008–2009 in po njej. 

Svetovna finančna in gospodarska kriza je močno vplivala na obseg NTI, kar se odraža v 

znižanju vrednosti NTI v letu 2008 v primerjavi z letom 2007, ki pa se je v letu 2009 še 

močneje izrazila. Gibanje tokov NTI se je v letu 2013 povečalo za 11 %. To je na raven, ki je 

primerljiva s povprečjem NTI pred krizo. Povečanje so beležila vsa gospodarstva, tako države 

v razvoju in tranziciji kot tudi razvite države (UNCTAD 2014, 1). 

 

Slika 4: Gibanje globalnih NTI v obdobju od 2005 do 2013 v mrd. USD 

Vir: UNCTAD 2014, 1. 

Prav tako se v naslednjih letih ocenjuje svetovna rast BDP-ja, bruto naložb v osnovna 

sredstva in rast trgovine. Te izboljšave bi lahko spodbudile vlagatelje, da svoje gotovinske 

naložbe spremenijo v nove naložbe. Vendar pa bi lahko okrevanje NTI zavirala neenaka 

stopnja rasti, krhkost in nepredvidljivost številnih gospodarstev ter tveganja, ki so povezana s 

postopnim izhodom iz kvantitativnih programov sproščanja (nekonvencionalne monetarne 

politike, ki jih uporabljajo centralne banke za spodbujanje gospodarstva, če je standardna 

monetarna politika postala neučinkovita, kjer centralna banka kupuje državne vrednostne 

papirje in druge vrednostne papirje s trga, z namenom zniževanja obrestne mere in povečanja 

ponudbe denarja) s strani ZDA in drugih večjih držav (UNCTAD 2014, 1–10).  
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Pri gospodarski globalizaciji gre torej za veliko povečanje mednarodne trgovine, neposredne 

naložbe, globalizacijo finančnih trgov, meddržavno in integrirano proizvodnjo, 

multinacionalna oziroma transnacionalna podjetja, konkurenco za sedež podjetij v državah in 

regijah, konec nacionalnega gospodarstva ipd. V obliki hčerinskih družb, skupnih vlaganj in 

partnerskih povezav vse več podjetij deluje preko meja svoje države, pri tem pa jih vodi 

načelo gospodarnosti. Podjetja stremijo k večji konkurenčnosti, pri čemer se morajo podati 

iskati nove trge, cenejšo delovno silo in naravna bogastva preko meja svojih držav. 

Gospodarska globalizacija vpliva na razvoj gospodarstva, pri čemer imajo odločilno vlogo 

najrazličnejši sporazumi in dogovori ter politike. Zato je gospodarska globalizacija močno 

povezana s politično globalizacijo, ki jo predstavljamo v naslednjem podpoglavju. 

3.2 Politična globalizacija 

Povečanje gospodarskega poslovanja v smeri globalnega poslovanja je v zadnjih dveh 

desetletjih izrazito ne le zaradi posameznih velikih podjetij, ki poslujejo transnacionalno, 

temveč tudi zaradi združevanj držav v različne mednarodne organizacije oziroma združenja. 

V tem podpoglavju bomo predstavili prepletanje treh medsebojno povezanih procesov 

(globalna geopolitika, globalna pravna kultura in policentrična omrežja), ki ustvarjajo 

kompleksno polje globalne politike. Poleg nekaterih mednarodnih združenj bomo v tem 

poglavju predstavili odnos med državo in globalizacijo z ontološkega pogleda ter s pogleda, 

ki se razlikuje glede na vlogo trga, ki mu je globalizacija namenjena. 

Politična globalizacija po Delantyju in Rumfordu (2007, 414–415) pomeni prepletanje med 

tremi medsebojno povezanimi procesi, ki ustvarjajo kompleksno polje globalne politike:  

-  Globalna geopolitika (močne države z vplivom na globalno politiko). Sodobne države so 

politične skupnosti, ki ustvarjajo pogoje za življenje nacionalnih skupnosti usode. Cilja 

nacionalne države sta še vedno pospeševanje in obramba nacionalnih interesov. Države 

sklepajo multilateralne sporazume. 

-  Globalna pravna kultura (globalni sporazumi, dogovori itd.). Je neodvisna od geopolitike 

in v veliki meri naravnana pravno, toda razpršena skozi globalno politično komunikacijo. 

Nanaša se na skrb za človekove pravice, pravice posameznikov, globalna vprašanja 

okoljevarstva, trajnostnega razvoja, vojni zakoni ipd.  

- Policentrična omrežja (mreže in tokovi, nove oblike mobilnosti in komunikacije, oblast, ki 

nima centra). Gre za oblike neteritorialne politike, ki izhajajo iz mnogih strani in ki jih ni 

mogoče omejiti na en sam center. Izraz se je v zadnjih letih pojavil za pojmovanje 

političnega  delovanja  in  sodelovanja  med  različnimi  akterji  globalne  politike,  ki  si  

prizadevajo za globalno reševanje političnih težav (ekologija, podnebne spremembe, 

vojaški konflikti, terorizem, mednarodna trgovina, migracije, staranje prebivalstva, 

revščina, epidemije bolezni itd.) in tvorijo neke vrste »globalno ali svetovno vlado«, ki 

vodi in upravlja družbo na ravni celega sveta.  
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Na svetu je 198 držav, to je organiziranih političnih skupnosti, ki imajo na prostorsko 

omejenem ozemlju suvereno oblast. Za McGrewa (2005, 23) je najbolj presenetljiva 

značilnost političnega zemljevida sveta delitev celotne zemeljske površine na več kot 190 

(danes pa že več) točno definiranih ozemeljskih enot – držav. Predstava sveta z mejami in 

razmejitvami proučevalcu politike v srednjem veku ne bi bila zelo smiselna. Zgodovinsko 

gledano so meje razmeroma nova iznajdba, kot je tudi ideja, da so države suverene, 

samoupravne, ozemeljsko začrtane politične skupnosti ali enote z lastno vlado. Ta 

predpostavka ostaja osrednjega pomena za razumevanje tradicionalne, državocentrične 

svetovne politike kot prizadevanja za moč in interese med suverenimi državami (McGrew 

2005, 23).  

Glede na objekt in status proučevanja Pikalo (2003, 34–41) odnos med državo in globalizacijo 

strne v dva niza pogledov:  

Ontološki pogled s treh vidikov razmerja med globalizacijo in vlogo države (ontologija je 

filozofska disciplina, ki obravnava osnovo, vzroke in najsplošnejše lastnosti stvarnosti):  

-  Globalizacija je proces povečanja intenzivnosti odnosov (izmenjave) med 

vzpostavljenimi enotami (političnimi, kulturnimi ali gospodarskimi). Narava enot se pri 

tem ne spreminja in država ontološko ostaja ista kot prej. 

-  Globalizacija je proces, ki enote spreminja. Država ontološko gledano ostaja na svojem 

mestu. V prihodnosti bo prišlo do pomembnih sprememb v naravi enot, spremenili pa se 

bodo tudi vzvodi, ki jih ima država na voljo za usmerjanje družb in gospodarstev.  

-  Globalizacija je proces, ki bo naravo države popolnoma spremenil. Odpravlja se 

standardna ontologacija sveta na enote in sistem. Globalizacija kot proces nima ničesar 

opraviti s svetom, ki je razdeljen na posamezne teritorialne enote – države. Ta pogled 

zagovarja tezo, da gre pri globalizaciji za globalne odnose med ljudmi. Gre za 

deteritorializacijo, eno od širših razumevanj globalizacije, ki smo jo že predstavili v 

prejšnjem poglavju magistrske naloge. 

Trije pogledi, ki se razlikujejo glede na vlogo trga (tako svetovnega kot domačega), ki mu je 

globalizacija namenjena:  

-  Trg je vsemogočen, država pa ima v globalizacijskih procesih sekundarno vlogo, ker s 

svojo sistemsko strukturo ni sposobna odgovarjati na izzive časa. Država je do potreb 

svojih državljanov neodzivna (neprožen birokratski aparat, ki zahteva visoke davke), 

hkrati pa je vpeta v mednarodne gospodarske tokove, zaradi česar se uvede tako 

imenovano strateško načrtovanje in strateško upravljanje. Uvaja se novo javno 

upravljanje, ki sloni na spoznanjih sveta upravljanja profitnih organizacij. 

-  Globalno gospodarstvo ima nacionalne temelje in sodeluje v mednarodni izmenjavi. 

Namen tega sodelovanja je, da si države zagotovijo dober položaj lastnega gospodarstva. 

Država lahko vpliva na proces globalizacije. 

-  Globalizacijo ni mogoče ločiti od države. Procesi globalnega prestrukturiranja se namreč 

večinoma odvijajo znotraj državnih struktur in institucij ter so politično odvisni od 
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državnih politik in dejanj. Torej imajo opraviti predvsem z reorganizacijo same države in 

skoraj nič z globalizacijo. Globalizacija predstavlja zunanji okvir, ki državi omogoča ali 

ne omogoča dejanj, ki bi jih sicer storila. 

S stopnjevanjem globalizacije se je spremenila vloga nacionalne države, oblikovale so se 

mednarodne organizacije, ki so spremenile vpliv akterjev v globalni politiki. Globalizacija 

(gospodarska, politična, ali druga) je preoblikovala politično skupnost, tako institucije kot tudi 

obliko in delovanje politike. Nacionalne države so bile v zadnjih sto letih najpomembnejši 

politični akter in so imele kot suverene države monopol nad političnim odločanjem. To pa se 

je spremenilo s procesi globalizacije in nastajanjem novih globalnih centrov političnega 

odločanja. Nacionalne države so z vpetostjo v globalna dogajanja na področju politike postale 

eden od političnih akterjev, monopola nad političnim odločanjem pa nimajo več (Bezjak b. l., 

20). Tako lahko o politični globalizaciji govorimo v kontekstu nacionalne države, ki kljub 

delitvi političnega prostora z različnimi medvladnimi organizacijami in nadnacionalnimi 

institucijami zaradi svoje suverenosti ostaja močen akter (Wordpress 2009).  

Politična globalizacija se močno navezuje na gospodarsko. Stično točko je mogoče razločiti 

pri nacionalni državi in njeni vlogi v procesih gospodarskega delovanja (kot prosti pretok 

kapitala, storitev, delovne sile, naložb in finančnih tokov ipd.). Zmanjševanje klasičnih 

funkcij nacionalne države je posledica tesne prepletenosti današnjih gospodarskih in 

geopolitičnih sistemov, ki jih človeštvo kot take doslej še ni poznalo. Države pa kljub 

razmeram globalizacije in postopnemu opažanju svojih suverenih pristojnosti še naprej 

ohranjajo dovolj prepoznavno ter delujočo avtonomijo (Rizman 2008, 30–40). Kuzmanić 

(2001, 39–40) na eni strani na suverenost gleda kot na suverenost države in na drugi strani kot 

na suverenost vseh prebivalcev in prebivalk neke države (kot politične vrhovnosti državljanke 

in državljana) in s tem ohranitev političnega naboja človekovih pravic. Pri tem kot možno 

perspektivo uspešnega postavljanja meja globalizacije vidi (prav tam) potrebo po suverenosti 

države (od katere se pričakuje neodvisnost, samostojnost, svoboda, enakost posameznikov in 

posameznic) in suverenosti politične posameznice ter posameznika.  

Med najpomembnejše akterje globalne politike sodijo različne mednarodne skupine pritiska 

oziroma globalna družbena gibanja itd. Prav nastanek novih oblik mednarodne, multilateralne 

in globalne politike je spodbudil porast mednarodnih in transnacionalnih političnih 

organizacij (vladnih in nevladnih). Podobno se odraža tudi v porastu števila mednarodnih 

pogodb, sporazumov in režimov (Bezjak b. l., 20). Mednarodno delovanje na področju 

politike se odraža skozi mednarodne dogovore in sodelovanja raznih organizacij, kot so: OZN 

in njene specializirane agencije, IMF, WTO, OECD, Severnoatlantsko zavezništvo (NATO), 

EU ipd. (Klemenčič 2012, 56–58). 

Globalizacija in konkurenca za pridobitev sedeža vodilnih podjetij omejujeta prostor za 

delovanje nacionalnih politik, saj se morajo mnoge težave sedaj reševati le na internacionalni 

oziroma na globalni ravni. Pri politični globalizaciji gre torej za sklepanje multilateralnih 
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sporazumov, globalnih sporazumov in dogovorov na svetovni ravni, kjer pa država ob 

nastalih oblikah mednarodnih in transnacionalnih političnih organizacijah še vedno ostaja 

močan akter. Po predstavljeni politični globalizaciji v tem poglavju v nadaljevanju 

predstavimo še kulturno globalizacijo. 

3.3 Kulturna globalizacija 

Večina avtorjev se strinja, da je globalizacija večdimenzionalni proces, ki istočasno poteka na 

različnih področjih, tudi na področju kulture. Zaradi razsežnosti razumevanja kulture analiza 

kulturne globalizacije kot ločenega področja družbenega življenja ni lahka naloga. Potrebno je 

razumeti, kaj sestavlja kulturo, kaj je kultura in kaj obsega ideja o kulturi. To predstavljamo v 

nadaljevanju tega podpoglavja.  

Različne opredelitve pojma kultura se nanašajo na umetnost in duhovno ustvarjanje, vzorce 

vedenja, na kulturo kot način življenja, vrednostne oznake itd. ter sestavine kulture: jezik, 

vzorci vedenja, norme, vrednote, materialni objekti, tudi celotno področje religije, znanj in 

znanosti. Pri tem pa so povezane posamezne sestavine pojmov kultura in religija. Kot zametke 

kulturne globalizacije lahko v tem pogledu razumemo tudi zametke prvih svetovnih religij 

(krščanstvo, islam, budizem, konfucianizem, hinduizem) in njihovo povezavo z 

imperialističnimi osvajanji (gre bolj za zametke globalizacije in ne za današnje razumevanje 

kulturne globalizacije) (Vidmar 2006, 8).   

Kulture so se vedno spreminjale in stiki med različnimi kulturami so vedno obstajali. Ljudje 

so si v različnih zgodovinskih obdobjih izrisovali predstave o okolju, ki je bilo širše od 

neposredno lokalnega. V danih kontekstih so bila ta predstavljanja že oblike globalne zavesti 

(kljub predstavljanju prebivalstva sosednjih dežel). Predhodni imperializmi so bili povezani z 

mestom svojega izvora, prepleteni z imperialno simboliko in mitologijo, ki se jo je 

prepisovalo v kolonizirane kulture. Globalna kultura pa je tukaj in zdaj ter je vsepovsod, 

povezana pa ni z nobenim krajem in nobenim obdobjem. Globalno prizorišče »sveta kot 

celote« je postalo zamisljivo šele nedavno. Globalno kulturo je tako mogoče povezati s 

spremenjenim načinom zamišljanja, saj z globalnim svetom nastaja novo mreženje oblik in 

poti nastajanja predstav o skupnosti in njeni zunanjosti (Vidmar 2006, 8). V osnovi gre pri 

globalni kulturi za širjenje enotne svetovne kulture.  

V času globalizacije je vedno več možnosti in tudi priložnosti za medkulturne stike. Pri tem 

prihaja tudi do poenotenja kulturnih praks, izginjanja in brisanja kulturnih posebnosti. S tem 

se raznolikost kultur manjša in celo izginja. Eden od pogledov na kulturno globalizacijo je 

tudi kulturna homogenizacija, kjer si različne kulture po svetu postajajo vse bolj podobne. 

Raznolikost kultur naj bi se tako uničevala. Najpogosteje pa se ta proces povezuje z velikimi 

korporacijami, kjer vsaka na svojem področju ustvarja enotne kulturne vzorce, ki postajajo 

vse bolj prisotni vsepovsod, v vseh predelih sveta. Velika podjetja vplivajo na nastajanje nove 
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globalne kulture. Gre za nekakšno univerzializacijo poenotenja življenjskih slogov, kulturnih 

simbolov in transnacionalnih načinov vedenja. Globalna kulturna industrija pomeni 

zbliževanje kulturnih simbolov in življenjskih norm. Lokalne kulture in identitete so 

izkoreninjene in nadomeščene s simboli sveta, ki izvirajo iz reklamne in celostne podobe 

multinacionalnih koncernov (Beck 2003, 67).   

Po drugi strani pa gre pri globalizaciji tudi za lokalizacijo, kjer je bistveno prepletanje 

lokalno-globalnega. Lokalne posebnosti je potrebno umestiti globalno. V tem pogledu kultura 

ne predstavlja le homogenizacije, versternizacije ali kulturnega imperializma, ampak priznava 

tudi nasprotne učinke. Po Becku (2003, 75–76) ves svet obsegajoče poobčenje in poenotenje 

institucij, simbolov, vedenjskih načinov ter na drugi strani novo poudarjanje in odkrivanje ter 

tudi obramba lokalnih kultur in identitet ne predstavljajo nasprotij. Torej na kulturnem 

družbenem delovanju globalizacija zajema celovito zmes homogenizacije in povečane 

heterogenosti ob globalni razširjenosti popularne kulture, globalnih medijskih korporacijah, 

komunikacijskih omrežjih itd. ob hkratnem ponovnem uveljavljanju nacionalizma, etničnosti 

in različnosti (Beck 2003, 75–76). Toda le malo kultur je hermetično zaprtih pred kulturno 

interakcijo (McGrew 2005, 21). Razširjenost globalne kulture torej še ne pomeni, da 

tradicionalne in različne kulture izginjajo. Razlike med različnimi lokalnimi kulturami in tudi 

med svetovnimi mesti ostajajo.  

Kot velja tudi za druge družbene prakse in procese v globaliziranem svetu, kulture ne moremo 

več razumeti kot izoliranega in neodvisnega področja. V današnjem času, to je v času 

globalizacije, so stiki in vplivi med različnimi kulturami večji kot kdajkoli prej v zgodovini. S 

sodobnimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, globalnimi mediji in globalnimi 

kulturnimi produkcijami ovir za pretok idej, navad ter kulturnih vzorcev ne predstavljajo ne 

geografske razdalje in tudi ne jezikovne razlike (Klemenčič 2012, 43). »Kulturna 

globalizacija razveljavlja enačaj med nacionalno državo in nacionalnodržavno družbo, s tem 

ko se ustvarjajo oziroma med seboj srečujejo transkulturne komunikacijske in življenjske 

forme, pristojnosti, odgovornosti, samopodobe skupin ter individuumov in njihove podobe 

tujega« (Beck 2003, 72).  

S kulturno globalizacijo lahko označimo tudi različne spremembe na družbenem področju, ki 

zadevajo globalno potrošniško kulturo, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, globalne 

medije in popularno kulturo. Kulturna globalizacija se tako v vsakdanjem življenju kaže na 

različne načine in skoraj na vseh področjih človekovega življenja: v različnih delih sveta 

nakupljenih izdelkov; v izbiri obiska različnih restavracij; v ogledu tujih oddaj, filmov in 

novic iz različnih delov sveta; v poslušanju tuje glasbe, prebiranju tujih knjig in igranju 

računalniških oziroma video igric; v komunikaciji preko telefona, spletne pošte, video 

konferenc ter različnih družbenih omrežij, kjer lahko v stik stopimo s prijatelji s celega sveta; 

v iskanju informacij v različnih spletnih iskalnikih (Bezjak b. l., 5–11). 
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Prav na področju kulture je globalizacija najbolj neposredno izražena. Kulturno globalizacijo 

je mogoče neposredno opaziti in občutiti, saj je v svetu vidna kot poenotenje kultur, kjer kljub 

modernizaciji lokalne in regionalne kulture ne izginjajo. Prav zavedanje slednjih in njihovo 

poznavanje spremlja globalizacijo. Kako se lahko izmeri globalizacijo, pa predstavljamo v 

nadaljevanju naloge. 

3.4 Indeks globalizacije KOF  

Globalizacija je kompleksen pojav, ki je v literaturi različno opredeljen. Ravno zato 

statistično zajetje globalizacije ni enostavno. Z izbranimi kazalniki pa je to mogoče nekoliko 

osvetliti, zato v tem podpoglavju predstavljamo indeks merjenja globalizacije KOF.  

Globaliziranost držav se meri s širšim sestavljenim globalizacijskim kazalnikom, ki poleg 

gospodarskih razsežnosti globalizacije upošteva še druge razsežnosti, kot sta socialno-

kulturna in politična globalizacija. Ti kazalniki so npr. indeks globalne konkurenčnosti 

(World Competitiveness Index) in indeks globalne trgovine (Enabling Trade Index), indeks 

globalizacije Maastricht (Maastricht Globalisation Index), indeks globalizacije A. T. Kearney 

(A. T. Kearny Foreign Policy Index), indeks globalizacije KOF (KOF Index) itd. SURS pri 

merjenju globalizacije uporablja že zbrane podatke o ključnih čezmejnih aktivnostih, o 

mednarodni menjavi blaga in storitev ter o mednarodnih neposrednih naložbah. Temu pa so 

dodali še nekaj informacij iz statistike tujih podjetij, ki so deloma tudi že kazalniki posledic 

globalizacije (Repotočnik 2013).  

Ker pa globalizacija ni le gospodarski pojav, se za globaliziranost držav tudi v Sloveniji 

uporablja še indeks KOF. Indeks globalizacije KOF je produkt priznane švicarske 

raziskovalne institucije ETH in zajema že 207 držav v obdobju od 1970 pa do leta 2012 ter 

meri tri glavne razsežnosti globalizacije (gospodarsko, socialno in politično globalizacijo). 

Indeks globalizacije KOF je sestavljen iz številnih spremenljivk, ki so tako razdeljene v tri 

področja, za katera se izračunavajo področni indeksi (KOF 2015a): 

- Gospodarska globalizacija. Za izračunavanje te se upošteva obseg čezmejne trgovine, 

naložb in prihodke v povezavi z BDP-jem ter tudi vpliv trgovinskih in kapitalskih 

omejitev transakcij. Od finančne krize leta 2008 je gospodarska globalizacija napredovala 

zelo malo (kar prikazuje slika 5).  

- Socialna globalizacija se meri s pomočjo treh kategorij. Najprej se ocenjuje čezmejne 

osebne stike (tokovi turistov, telefonski klici, pisma in število tujcev v državi), nato 

informacijske tokove v smislu dostopa do interneta, televizije ter tujega tiska. Tretja 

kategorija predstavlja kulturno podobnost globalnega prevladujočega trenda na primeru 

blagovnih znamk McDonald'sa in Ikee, uvoz in izvoz knjig v razmerju do BDP-ja. 

Socialna globalizacija je v letu 2012 stagnirala.  
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-   Politično globalizacijo se meri glede na število tujih veleposlaništev v državi, število 

mednarodnih organizacij, število mirovnih misij, v katerih država sodeluje in število 

dvostranskih ter večstranskih sporazumov, ki jih je država sklenila od leta 1945 dalje.  

Slika 5 prikazuje gibanje gospodarske, socialne in politične razsežnosti globalizacije v svetu 

od leta 1980 do leta 2012. Iz slike je razvidno, da je bila globalizacija na gospodarskem, 

političnem in socialnem področju v porastu od leta 1970 do 2007, predvsem zaradi okrepitve 

svetovnega gospodarstva po koncu hladne vojne. Politična in gospodarska globalizacija sta do 

leta 2007 napredovali vsako petletno obdobje za vsaj toliko kot obdobje prej, medtem ko je 

socialna globalizacija stagnirala vse od leta 2001, kar ponazarja izredno zahtevnost socialne 

globalizacije. Gospodarska globalizacija je po svoji razsežnosti najbolj izrazita in se tudi 

najbolj odraža v svetu (KOF 2015a).    

 

Slika 5: Gibanje indeksa globalizacije KOF na svetovni ravni v obdobju 1980–2012 

Vir: Prirejeno po KOF 2015a, 1. 

Iz slike 5 trenutna analiza po KOF, ki temelji na najnovejši razpoložljivosti neobdelanih 

podatkov (iz leta 2012), kaže posledice finančne in gospodarske krize. Rezultati gospodarske 

krize so očitno upočasnili proces svetovne globalizacije. To je razvidno iz nespremenjene 

vrednosti indeksa globalizacije KOF za leto 2010 v primerjavi s prejšnjim letom in že drugo 

leto zapored kaže na ustavljeno stalno in znatno rast. Po globalnem indeksu je globalizacija v 

letu 2012 neznatno narasla glede na preteklo leto.  

Slika 5 kaže tudi, da je v letu 2009 padec v mednarodnih trgovinskih in kapitalskih tokovih 

povzročil še posebej opazen upad gospodarske globalizacije. Od takrat so se trgovinski in 

kapitalski tokovi izboljševali ter še naprej naraščajo. Povečanje omejitev za trgovinske in 

kapitalske transakcije je vplivalo na počasno znižanje gospodarske globalizacije. Vendar pa je 

vidno tudi rahlo okrevanje gospodarske globalizacije. Socialna in politična razsežnost 

globalizacije pa v glavnem ostajata nespremenjeni. Po dveh letih stagnacije se je stopnja 
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politične globalizacije v letu 2012 povečala, predvsem zaradi povečanja članstva držav v 

mednarodnih organizacijah (KOF 2015a).  

Slovenija je v letu 2012 zabeležila rahel upad stopnje globalizacije, kar je razvidno iz 

preglednice 1. Preglednica prikazuje indeks globalizacije KOF za Slovenijo v obdobju od leta 

2006 do leta 2012 in kaže, da je indeks globalizacije KOF padal od leta 2008, kar je predvsem 

odraz gospodarske krize, ki se je takrat začela. Slovenija se sicer po indeksu globalizacije 

KOF za leto 2012 uvršča na 30. mesto in se tako izmed 207 držav uvršča visoko.   

Preglednica 1: Indeks globalizacije KOF za Slovenijo v obdobju od 2006 do 2012 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indeks globalizacije KOF za 

Slovenijo 

76,57 78,79 79,06 77,12 76,9 76,59 76,34 

Vir: Prirejeno KOF 2015b.  

Kot smo predstavili v tem poglavju naloge, globalizacija poteka na mnogih ravneh. Zato bi 

lahko govorili celo o več oziroma različnih globalizacijah. Sam vpliv globalizacije na 

posamezne ravni pa se ne more obravnavati ločeno, saj med globalizacijskimi procesi 

obstajajo povezave. Ob predstavljenih različnih dimenzijah mednarodnega sodelovanja in 

soodvisnosti smo se v tem poglavju osredotočili na proučevanje treh ravni globalizacije. 

Izmed teh je gospodarska globalizacija tista, ki ima na eni strani veliko podpornikov in na 

drugi nasprotnikov, ki učinke globalizacije vidijo pozitivno oziroma negativno. Ti učinki se 

odražajo tudi kot večanje bogastva nekaterih na eni strani in zapadanje drugih v še večjo 

revščino, s čimer se povečujejo razlike med bogatimi in revnimi. Zdi se, da je z 

neenakomernimi spremembami, ki jih prinaša globalizacija, en del sveta zmagovalec 

globalizacije, kjer po drugi strani postajajo drugi vse večji poraženci globalizacije. Tako je 

globalizacija za nekatere breme in spet za druge priložnost, saj se učinki globalizacije različno 

odražajo v življenju ljudi. Ker globalizacija vpliva tudi na področje dela, se bomo v 

nadaljevanju naloge osredotočili na prikaz vpliva globalizacije na področje dela.   
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4 VPLIV GLOBALIZACIJE NA DELOVNA MESTA IN ZAPOSLENOST TER 

STANJE NA PODROČJU DELA V SLOVENIJI 

Na globalizacijo vplivajo različni dejavniki, prav tako pa tudi sama globalizacija vpliva na 

potek različnih dogodkov. V prejšnjem delu naloge smo predstavili, kaj je globalizacija in 

proučili vpliv globalizacije na gospodarsko, politično in kulturno raven človekovega življenja. 

Vpliv globalizacije se odraža tudi na področju dela, saj vse večja konkurenca na globalnem 

trgu pritiska na lokalne proizvajalce in delavce, katerih delovni pogoji se slabšajo in katerih 

delovna mesta se ukinjajo ali celo prenašajo v druge dele sveta. Pri tem nas zanima, ali lahko 

globalizaciji pripišemo krivdo za upadanje števila delovnih mest in kako globalizacija vpliva 

na zaposlenost. Ob tem nas v tem poglavju zanima tudi vpliv globalizacije na pogoje dela, 

kjer se osredotočimo na dejavnike kakovosti zaposlovanja, kot so višina plače, varnost 

zaposlitve in oblike zaposlitve. Z namenom doseganja večje konkurenčnosti, produktivnosti 

in gospodarske rasti je namen tega poglavja tudi ugotoviti in analizirati ukrepe, s katerimi bi 

se zaposlenost lahko povečala.  

V tem delu naloge se bomo osredotočili na vpliv globalizacije na delovna mesta in s tem na 

zaposlenost v Sloveniji. Osredotočili se bomo na vpliv globalizacije na konkurenčnost in na 

vpliv prenosa dejavnosti v druge države na delovna mesta. Pri samem razumevanju vpliva 

globalizacije na področje dela nam bodo v pomoč nekateri kazalniki (stopnja zaposlenosti in 

brezposelnosti po spolu, izobrazbi ter starosti). Za primerjavo statističnih podatkov s področja 

dela bomo prikazali tudi podatke za povprečje držav OECD, saj je Slovenija članica OECD.  

Za Slovenijo ti kazalniki kažejo na neprožnost in togost trga dela v Sloveniji ter na izrazite 

strukturne razlike trga dela. Za razumevanje samega dela pa bomo najprej predstavili pomen 

dela in zaposlitve za človeka. Ker je v današnjem sodobnem svetu negotovost na področju 

dela vse večja, se bomo v tem poglavju dotaknili tudi prekarnega zaposlovanja.  

4.1 Delo in pomen zaposlitve za človeka 

Delo ima očitne gospodarske koristi, zaposlitev pa pomaga tudi posameznikom, da ostanejo 

povezani z družbo, gradijo samospoštovanje in razvijajo spretnosti ter zmožnosti. Imeti 

zaposlitev prinaša veliko pomembnih prednosti, vključno z zagotavljanjem vira prihodka, 

izboljšanjem socialne vključenosti, izpolnjevanje lastnih prizadevanj, gradnjo samozavesti in 

razvijanje veščin ter zmožnosti. Vse to prikazujemo v tem podpoglavju. 

Za razumevanje, kaj pomeni delo, je v nadaljevanju predstavljena definicija dela po Karlu 

Marxu. »Delo je najprej proces med človekom in naravo, proces, v katerem človek z lastnim 

dejanjem posreduje, ureja in nadzoruje svojo izmeno snovi z naravo.« (Marx 2012, 149)  

Marx (2012, 150) med enostavne momente procesa dela šteje smotrno dejavnost, oziroma 

delo samo, predmet, na katerega deluje, in sredstva, s katerimi deluje. V delovnem procesu 

človekova dejavnost z delovnim sredstvom spremeni predmet dela. Proces dela se zaključi s 
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produktom, ki ima uporabno vrednost. Delovni proces je po Marxu (2012, 154) »smotrna 

dejavnost za proizvajanje uporabnih vrednosti, prisvajanje naravnega za človeške potrebe, 

obči pogoj izmene snovi med človekom in naravo, večni naravni pogoji človeškega življenja 

in zato neodvisen od vsake forme tega življenja, pač pa enako skupen vsem njegovim 

družbenim formam«.  

Med delo ne moremo šteti vseh dejavnosti, ki jih opravlja človek. Prav tako pa obstaja veliko 

razlogov, zakaj ljudje delajo. Pri tem gre gre za silnice, ki človeka motivirajo, da dela, se 

napreza in uporablja svoje sile. Po Mooru (1997, 23) ter Možini in drugih (1994, 490) ljudje 

delajo za plačilo, saj jim delo predstavlja vir dohodka za pridobitev sredstev za življenje, s 

katerimi zadovoljujejo svoje potrebe. Tudi Svetlik ugotavlja (1991, 19–20), da je zaposlitev, 

delovno mesto, nekaj, kar človek ima, mu daje stalno plačo, status in vrsto socialnih ter 

političnih pravic.  Zaposlitev pa ne predstavlja le denarne koristi in s tem preživetja, da sebi in 

tistim, ki so od njega odvisni, priskrbi sredstva za življenje. Po Možini in drugih (1994, 489) 

ter Mooru (1997, 23) delo človeku daje in omogoča več kot le to, saj ljudje delajo tudi zaradi 

užitka in zadovoljstva, ki jim ga delo prinaša. Pri tem pa Moore (1994, 490) delovni čas jasno 

loči od prostega časa.  

Imeti delo je pomembno za človeka. Po Mooru (1997, 230) običajno ljudje opravljajo delo 

zato, da proizvedejo nekaj vrednega. Ob tem se ljudje počutijo pomembne in povečujejo 

občutek identitete in statusa. Podobno je za Svetlika (1991, 19-20) zaposlitev ključnega 

pomena za socialno vključevanje, telesno in duševno zdravje, dobro počutje in osebno 

realizacijo ljudi. Delo omogoča tudi strukturiranje časa in je vir samoaktualizacije in 

izpopolnjevanja. Človek torej ne dela le zato, da bi si pridobil denar, ampak tudi zato, da bi se 

uveljavil, zato ker vidi v tem zadovoljstvo, smisel itd. Prav tako pa delo omogoča aktivnost in 

stimulacijo ter možnost oblikovanja socialnih stikov oziroma druženje z drugimi ljudmi 

(Možina idr. 1994, 489).   

Zaposlitev je tudi pomemben kazalec družbenega in gospodarskega stanja v državi. Svetlik 

(1991, 19–20) ugotavlja, da ima delo velik pomen v človekovem življenju, saj v življenjskem 

ciklu posameznika predstavlja najbolj enoten in obsežen segment dejavnosti. Po Svetliku 

(prav tam) delo obsega približno polovico življenjskega cikla. Prav tako pa predstavlja tudi 

vir družbenega bogastva in zato tudi bogastva vsakega posameznika. Po Fairholmu (1996, 

11–17) ljudje pričakujemo, da bomo z opravljanjem dela zadovoljili svoje potrebe po 

celovitosti in si pomagali zagotoviti duhovno podporo za naše vrednote in naše želje za 

osebno kot tudi gospodarsko rast. Tudi Vrabič Kekova (2012, 24) ugotavlja, da je zaposlitev 

za posameznika osnovni vir sredstev za zadovoljevanje njegovih potreb, kar pa velja tudi za 

družbo kot celoto. Družbe, ki imajo višjo stopnjo zaposlenosti, so namreč bogatejše, bolj 

zdrave ter politično stabilnejše družbe.  
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4.2 Stanje zaposlenosti in brezposelnosti v Sloveniji ter primerjava s povprečjem vseh 

držav članic OECD 

Na področju dela je bilo v zadnjih dvajsetih letih v Slovenji veliko sprememb, v zadnjih 

osmih letih še posebej zaradi gospodarske krize. Opaziti je počasno okrevanje, stopnja 

brezposelnosti pa še naprej ostaja visoka. Prav tako je opaziti poslabšanje položaja na 

področju dela za določene skupine, na kar kažejo strukturne značilnosti trga dela, in 

odstopanje v višini stopnje brezposelnosti za mlade ter tudi starejše in za ženske. Proučevani 

podatki v tem podpoglavju tako kažejo na visoko brezposelnost in na pomembne razlike v 

zaposlenosti oziroma brezposelnosti glede na spol, starost ter raven pridobljene izobrazbe.  

V nadaljevanju so predstavljeni izbrani statistični podatki v povezavi z delom, ki jih je objavil 

OECD. OECD združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo svetovne 

standarde in načela v gospodarskih ter razvojnih politikah. S članstvom v OECD si države 

prizadevajo za oblikovanje politik, ki so usmerjene v doseganje gospodarske in družbene 

blaginje (Ministrstvo za zunanje zadeve, b. l.). Z osredotočenostjo na vpliv globalizacije na 

delovna mesta in zaposlenost v nadaljevanju podrobneje predstavimo statistične podatke o 

zaposlenosti in brezposelnosti po spolu, izobrazbi ter starosti v obdobju med letom 2006 in 

2014. Ob tem bomo predstavili tudi delež delovno sposobnega prebivalstva v Sloveniji, in 

sicer v obdobju med letom 2006 in 2012. To nam bo omogočilo vpogled v stanje na področju 

dela v Sloveniji pred gospodarsko finančno krizo iz leta 2008 in po njej. Posamezne 

razpoložljive statistične podatke primerjamo med Slovenijo in povprečjem vseh držav OECD. 

4.2.1 Stopnja zaposlenosti delovno aktivnega prebivalstva med letoma 2006 in 2014 po 

spolu ter izobrazbi 

OECD stopnjo zaposlenosti povzema po Eurostatu. Stopnja delovne aktivnosti predstavlja 

razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in delovno sposobnim prebivalstvom (OECD 

2003). Za delovno aktivno prebivalstvo se šteje osebe, ki so v referenčnem tednu (od 

ponedeljka do nedelje) opravljale kakršnokoli delo za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit, 

ali imele status zaposlene ali samozaposlene osebe, čeprav niso delale (Svetlin in Osvald 

2016, 2). Za delovno sposobno prebivalstvo pa OECD šteje prebivalstvo v starosti od 15 do 

64 let (OECD 2003). 

Preglednica 2 prikazuje delež delovno sposobnega prebivalstva v starosti med 15 in 64 let za 

Slovenijo od leta 2006 do leta 2012. Iz preglednice je razvidno, da se je ta delež vsako leto 

zmanjševal vse do razpoložljivih podatkov iz leta 2012. 
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Preglednica 2: Število in delež populacije ter delovno sposobnega prebivalstva (v 1000) v 

Sloveniji v letih od 2006 do 2012 

Slovenija Vse osebe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Populacija Osebe v tisoč 
(v 1000) 

2008,5 2019,4 2022,6 2042,3 2049,3 2052,5 2056,3 

Populacija 15–64 let Osebe v tisoč 
(v 1000) 

1410,7 1414,8 1410,4 1420,0 1421,0 1419,2 1412,0 

Populacija 15–64 let Delež (%) 70,2 70,1 69,7 69,5 69,3 69,1 68,7 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Preglednica 3 prikazuje gibanje stopnje zaposlenosti za Slovenijo in povprečje držav OECD 

med letoma 2006 in 2014. V Sloveniji je imelo po podatkih OECD za leto 2014 skoraj 

64 % delovno sposobnega prebivalstva v starosti med 15 in 64 let plačano zaposlitev, kar pa 

je manj od povprečja OECD z okoli 65 %. Od leta 2006 do 2008 je stopnja zaposlenosti 

aktivnega prebivalstva v Sloveniji rastla, od leta 2009 do leta 2013 pa je postopoma padala z 

neznatnim povečanjem v letu 2014. V obdobju med 2006 in 2014 je bila stopnja zaposlenosti 

aktivnega prebivalstva najvišja v letu 2008 (okoli 68 %), najnižja pa leta 2013 (okoli 63 %). V 

tem obdobju se je stopnja delovne aktivnosti pomembno znižala (za najmanj 5 odstotnih 

točk), ta padec lahko pripišemo finančni in gospodarski krizi v državi. Sicer pa Slovenija po 

stopnji zaposlenosti med letoma 2006 in 2014 ne odstopa od povprečja držav OECD. 

Preglednica 3: Stopnja zaposlenosti v Sloveniji in za države OECD skupaj po spolu v 

letih od 2006 do 2014 

Stopnja 

zaposlenosti 

Spol 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenija Moški  71,1 72,7 72,7 71,0 69,6 67,7 67,4 67,1 67,5 

Ženske 61,8 62,6 64,2 63,8 62,6 60,9 60,5 59,2 60,0 

Skupaj 66,6 67,8 68,6 67,5 66,2 64,4 64,1 63,3 63,9 

OECD države Moški  75,6 75,9 75,6 73,0 72,8 73,0 73,2 73,2 73,7 

Ženske 56,7 57,3 57,6 56,7 56,7 56,8 57,2 57,5 58,0 

Skupaj 66,0 66,5 66,6 64,8 64,7 64,8 65,1 65,3 65,8 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Stopnje delovne aktivnosti so na splošno nižje za ženske in starejše delavce. OECD (2014c) 

ugotavlja, da je še vedno pričakovati manjše sodelovanje žensk na področju dela v primerjavi 

z moškimi. Slovenija bi lahko po OECD (prav tam) nadalje izboljšala zaposlitvene priložnosti 

za ženske, vendar pa je bila na splošno uspešna pri reševanju omejitev in ovir, s katerimi se 

ženske srečujejo pri dostopu do dela. Iz preglednice 3 je razvidna nižja stopnja zaposlenosti za 

ženske kot za moške. V Sloveniji je imelo leta 2014 okoli 59 % žensk zaposlitev, kar je več 

od povprečja OECD z okoli 58 % in manj kot stopnja zaposlenosti moških. Ta je bila leta 

2014 v Sloveniji okoli 67 % in okoli 73 % v državah OECD. Ta razlika osmih odstotnih točk 

med spoloma je nižja od povprečja OECD s petnajstimi odstotnimi točkami.  
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Stopnje delovne aktivnosti se razlikujejo tudi glede na raven dosežene izobrazbe. Analiza 

stopnje delovne aktivnosti glede na izobrazbo temelji na starostni skupini od 25 do 64 let in 

ne od 15 do 64 let. Pri tem po OECD (2014d, 22–23) osnovnošolska izobrazba predstavlja 

nizko kvalifikacijo (primarna ali nižja sekundarna izobrazba), srednješolska izobrazba srednjo 

kvalifikacijo (višja sekundarna ali posekundarna izobrazba) in terciarna izobrazba visoko 

kvalifikacijo (dodiplomsko ali enakovredno izobraževanje – končano višje, visokošolsko 

dodiplomsko ali visokošolsko podiplomsko izobraževanje; tisti, ki so pridobili magisterij ali 

enakovreden naziv oziroma doktorat ali enakovreden naziv). Stopnja zaposlenosti je na 

splošno višja za posameznike z višjo stopnjo izobrazbe, kar prikazuje preglednica 4. 

Preglednica 4: Stopnja zaposlenosti v Sloveniji glede na izobrazbo v letih od 2006 do 

2014 

Stopnja 

zaposlenosti v % 

Kvalifikacija 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenija Nizka 

kvalifikacija 

41,9 43,1 42,9 41,1 39,7 35,3 34,6 33,7 36,1 

Srednja 

kvalifikacija 

69,7 70,8 72,0 70,0 68,6 66,4 65,8 64,6 64,9 

Visoka 

kvalifikacija 

87,8 87,5 87,5 88,1 86,6 85,5 84,2 82,4 82,0 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

V Sloveniji je imelo po ocenah OECD iz leta 2014 82 % posameznikov z vsaj terciarno 

izobrazbo plačano zaposlitev v primerjavi z ocenjeno 36-odstotno stopnjo zaposlenosti za tiste 

brez sekundarnega izobraževanja. Razlika v stopnji zaposlenosti med nizko in visoko 

izobraženimi v Sloveniji leta 2014 je 46 odstotnih točk ter nakazuje, da je v Sloveniji trg dela 

relativno omejen.  

4.2.2 Stopnja brezposelnosti aktivnega prebivalstva med letoma 2006 in 2014 po spolu, 

izobrazbi ter starosti 

OECD (2009) definicijo stopnje brezposelnosti povzema po Eurostatu, kjer stopnja 

brezposelnosti predstavlja število brezposelnih oseb kot odstotek aktivnega prebivalstva. 

Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivni prebivalci in brezposelne osebe skupaj 

(Svetlin in Osvald 2016, 2). Brezposelne osebe pa so opredeljene kot osebe, ki v referenčnem 

tednu (od ponedeljka do nedelje) niso bile delovno aktivne, vendar aktivno iščejo delo. Torej 

so brezposelne tiste osebe, ki trenutno ne delajo, vendar pa so pripravljene delati in aktivno 

iščejo delo ter so ga tudi pripravljene sprejeti OECD (2009). Dolgoročna brezposelnost ima 

lahko velik negativen vpliv na občutek dobrega počutja in vrednosti ter povzroča izgubo znanj 

in nadalje znižuje zaposljivost. Taki učinki lahko trajajo dolgo časa, tudi po vrnitvi na delo.  
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Preglednica 5 prikazuje delež brezposelnih med aktivnim prebivalstvom v državah OECD in 

Sloveniji. V Sloveniji je bil ta delež leta 2014 okoli 9,9 %, kar je več od povprečja držav 

OECD z okoli 7,5 %. Na področju brezposelnosti aktivnega prebivalstva je razlika med 

moškimi in ženskami v povprečju v državah OECD majhna; okoli 7,5 % za moške in okoli 

7,6 % za ženske. V Sloveniji pa je stopnja brezposelnosti za moške z okoli 9,1 % nižja kot pa 

za ženske z okoli 10,8 %.  

Preglednica 5: Stopnja brezposelnosti aktivnega prebivalstva v izbranih državah OECD 

in skupaj za države OECD po spolu v letih od 2006 in 2014 

Stopnja 

brezposelnosti 

v % 

Spol 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenija Moški 5,0 4,1 4,1 6,1 7,6 8,3 8,5 9,6 9,1 

Ženski  7,4 6,0 4,9 5,9 7,2 8,3 9,5 11,1 10,8 

Vse osebe 6,1 5,0 4,5 6,0 7,4 8,3 9,0 10,3 9,9 

Države OECD Moški 6,0 5,6 6,0 8,7 8,7 8,2 8,1 8,1 7,5 

Ženski  6,6 6,1 6,2 7,9 8,2 8,1 8,2 8,1 7,6 

Vse osebe 6,3 5,8 6,1 8,3 8,5 8,2 8,2 8,1 7,5 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Visoke stopnje brezposelnosti kažejo na šibko in neenakomerno okrevanje po gospodarski in 

finančni krizi, ki se je začela leta 2008. Nekatere države OECD so celo padle nazaj v recesijo. 

Stopnje brezposelnosti so višje kot pred gospodarsko krizo. V državah OECD v letu 2014 to 

predstavlja skoraj 45 milijonov ljudi brez služb, kar je skoraj 12 milijonov več kot tik pred 

začetkom krize. Ocenjuje se, da je na svetu 202 milijona brezposelnih, veliko več pa jih ima 

nizko plačano ali prekarno delovno mesto. Po OECD še naprej obstajajo jasni znaki, da bo 

ustvarjanje delovnih mest še naprej šibko v mnogih državah OECD (2014b). 

Preglednica 6: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji glede na izobrazbo v letih od 2006 do 

2014 

Stopnja 

brezposelnosti 

Kvalifikacija 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenija Nizka 

kvalifikacija 

8,4 7,4 6,6 9,5 12,5 14,4 15,7 18,8 16,4 

Srednja 

kvalifikacija 

6,6 5 4,4 6,4 7,6 8,7 9,2 10,8 10,5 

Visoka 

kvalifikacija 

3,3 3,3 3,4 3,2 4,3 5 6,1 6,2 6,3 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Stopnja brezposelnosti je na splošno višja za posameznike z nižjo stopnjo izobrazbe, kar 

prikazuje preglednica 6. V Sloveniji je bilo po ocenah OECD iz leta 2014 okoli 16 % 
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posameznikov brez srednješolskega izobraževanja brez plačane zaposlitve v primerjavi z 

ocenjeno 6,3-odstotno stopnjo brezposelnosti za tiste s terciarno izobrazbo. 

Preglednica 7 prikazuje stopnjo brezposelnosti mladih, starih med 15 in 24 let, za leta od 2006 

do 2014 za Slovenijo in povprečje držav OECD. Slovenija je imela najnižjo stopnjo 

brezposelnosti mladih leta 2007 (okoli 10,1 %) in najvišjo leta 2013 (kar okoli 21,6 %). 

Slovenija s tako stopnjo brezposelnosti mladih odstopa od povprečja OECD držav z okoli 

15,0 %.  

Preglednica 7: Stopnja brezposelnosti mladih (med 15. in 24. letom) v Sloveniji in 

povprečje držav članic OECD v letih od 2006 do 2014 

Stopnja 

brezposelnosti  

mladih 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenija 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 21,6 20,2 

Države OECD 12,6 12,0 12,7 16,7 16,7 16,2 16,3 16,2 15,0 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Preglednica 8 prikazuje stopnjo brezposelnosti starejših, starih med 55 in 64 let, za leta od 

2006 do 2014 za Slovenijo in povprečje držav OECD. Slovenija je imela najnižjo stopnjo 

brezposelnosti starejših leta 2006 (okoli 2,5 %) in najvišjo leta 2014 (kar okoli 7,8 %). 

Slovenija s tako stopnjo brezposelnosti starejših odstopa od povprečja OECD držav z okoli 

5,2 % v letu 2014.  

Preglednica 8: Stopnja brezposelnosti starejših (med 55. in 64. letom) v Sloveniji in 

povprečje držav članic OECD v letih od 2006 do 2014 

Stopnja 

brezposelnosti  

starejših 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenija 2,5 3,3 4,0 3,6 4,0 6,3 6,2 7,0 7,8 

Države OECD 4,3 4,0 4,1 5,7 6,1 5,8 5,7 5,6 5,2 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

V mnogih državah se je stanje na področju zaposlenosti po gospodarski in finančni krizi v letu 

2008 precej poslabšalo. Tudi Slovenija in države OECD se temu niso mogle izogniti. Analiza 

na področju dela kaže na počasno okrevanje, kjer pa je stopnja brezposelnosti še vedno 

visoka, kažejo pa se tudi strukturne značilnosti glede na spol, starost in raven izobrazbe. Trg 

dela se je v Sloveniji v zadnjih enajstih letih spremenil iz relativno togega v bolj prožnega, 

kjer je opaziti naraščanje deleža prožnih oblik zaposlovanja. S tem pa se je ustvarilo stalno 

stanje negotovosti delavcev. To bomo predstavili v nadaljevanju, in sicer v podpoglavjih 

Vpliv globalizacije na pogoje dela ter Globalizacija in prekarno zaposlovanje. 
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4.3 Vpliv globalizacije na konkurenčnost  

Danes je konkurenca na trgu med podjetji zelo velika. Podjetja morajo proizvajati in ponujati 

čim konkurenčnejše izdelke in storitve. Ob tem je pomembno, da se podjetja pravočasno ter 

ustrezno odzivajo na globalizacijske izzive. Le tako bodo lahko podjetja preživela na 

današnjem globalnem trgu. Prav konkurenca je namreč tisti dejavnik, ki močno vpliva na 

delovanje podjetij. V tem podpoglavju nas zanima, kako se vpliv globalizacije na konkurenco 

odraža na področju dela. 

Konkurenca predstavlja proces, ki se pojavi, ko dve ali več strani stremita za nečem, česar vsi 

ne morejo pridobiti. Za delovanje konkurence na trgu (tekmovanja, spopadi) morata obstajati 

dva pogoja. Najprej morajo obstajati gospodarski subjekti, kupci in prodajalci blaga, ki 

stremijo za čim večjim dobičkom. Prav tako morajo biti kupci in prodajalci sposobni 

nadomeščati in izpodrivati drug drugega s trgov, kjer delujejo. Konkurenca se oblikuje šele, 

ko se kupec sreča še z vsaj enim prodajalcem, ki je sposoben z vidika kupca nadomestiti 

prvega (Tajnikar 2003, 145). Izpeljanka besede konkurenca je konkurenčnost in pomeni 

lastnost nečesa, kar je konkurenčno (Čater 2003, 10). Gre za prizadevanje, da so podjetja z 

večjo kakovostjo blaga ali nižjo ceno izdelkov, z boljšimi storitvami boljša od drugih. Zaradi 

konkurence so podjetja pod stalnim pritiskom, da morajo ponuditi najbogatejšo ponudbo 

blaga po najboljših cenah, sicer bodo potrošniki kupovali drugje. Konkurenca med 

gospodarskimi subjekti na širši ravni predstavlja tekmo države za večji obseg realiziranega 

povpraševanja po proizvodih in storitvah na mednarodnih trgih (Makovec Brenčič 2000, 33). 

Inštitut za ekonomska raziskovanja (Drnovšek, Stanovnik, Uršič 2013, 3) konkurenčnost 

opredeli kot »nabor institucij, politik in dejavnikov, ki določajo raven produktivnosti« in 

nadalje navaja, da je »od ravni produktivnosti odvisna raven blaginje in napredka, ki jo 

gospodarstvo lahko doseže«. V zaključnem poročilu raziskave nacionalne konkurenčnosti za 

leto 2013 poudarjajo (prav tam), da »raven produktivnosti nadalje določa tudi stopnjo donosa 

naložb, to pa v končni fazi določa, kako hitro lahko neko gospodarstvo raste. Konkurenčnejša 

gospodarstva torej dolgoročno lahko dosegajo hitrejšo rast.« Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo (2015) poudarja, da samo znanje in sposobnost inoviranja zagotavljata 

dolgoročno konkurenčno prednost. Najpomembnejši dejavnik proizvodnje postajajo delavci, 

ki »proizvajajo« znanje. Konkurenčna prednost podjetja je odvisna predvsem od idej in veščin 

ter ne od tradicionalnih dejavnikov, kot sta delo in kapital. Ključni vzvodi produktivnosti pa 

postajajo tehnološke inovacije in uporaba informacijske ter telekomunikacijske tehnologije 

(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015). 

Višina stroškov je vodilo podjetij pri doseganju konkurenčnih prednosti. Tudi prenos 

dejavnosti v druge države podjetjem omogoča poslovanje z nižjimi stroški in pridobitvijo 

konkurenčnih prednosti. Napredek v komunikaciji je omogočil podjetjem delitev 

proizvodnega procesa na posamezne korake in proizvodnjo izdelkov na katerikoli lokaciji, kar 

omogoča zmanjševanje stroškov. Taka organiziranost omogoča izdelavo izdelkov iz več 
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delov, ki so proizvedeni v različnih državah po svetu. S prenosom dejavnosti v druge države 

podjetja pridobivajo konkurenčne prednosti na različne načine:  

- Z znižanjem stroškov: Podjetje lahko ob nižjih stroških proizvodnje dosega večje dobičke 

ali višji tržni delež (Porter 1980). Eden od ključnih motivov pri prenosu dejavnosti v 

druge države je znižanje stroškov (tako stroškov dela kot drugih stroškov). Znižanje 

stroškov lahko pomembno prispeva k ohranjanju in povečevanju konkurenčnosti ali 

konkurenčnih prednosti podjetja, ki deluje mednarodno (Svetličič 2006, 116). 

- Z osredotočanjem na strateške dejavnosti: Strateške dejavnosti so ključne dejavnosti, ki 

jih zagotavlja podjetje, da lahko nastopa na trgu. Te ključne dejavnosti podjetja pomenijo 

vir vzdržljivosti konkurenčnih prednosti podjetja (Bharadwaj, Varadarajan in Fahy 1993, 

83). Podjetje se lahko usmeri na posamezne ožje tržne segmente z osredotočanjem na 

strateške dejavnosti. S tem lahko podjetje krepi svoje konkurenčne prednosti. Podjetja 

dosegajo konkurenčne prednosti s prenosom stroškovno neugodne in manj dobičkonosne 

dejavnosti na mednarodne trge ter z zadržanjem dejavnosti, ki so učinkovite in 

predstavljajo konkurenčno prednost (OECD 2007, 105). 

- Z diferenciacijo proizvodov in/ali storitev: Po Porterju (1980) lahko podjetje dosega višje 

cene s strategijami diferenciacije. S strategijami diferenciacije označuje razvoj proizvoda 

in/ali storitve, ki vsebuje edinstvene značilnosti in porabnikom predstavlja določeno 

vrednost oziroma jih porabniki razumejo kot boljše in razlikujoče se od proizvodov in/ali 

storitev konkurentov podjetja. Diferenciacijo proizvodov in/ali storitev lahko podjetja 

dosežejo z večjo kakovostjo in zanesljivostjo delovanja proizvodov in/ali storitev, 

dostopom do znanja ter visokokvalificiranega kadra, hitrejšo časovno odzivnostjo in 

drugimi prednostmi, ki lahko podjetju predstavljajo konkurenčno prednost.  

Doseganje konkurenčnih prednosti vpliva na spremembe na področju dela in tudi na število 

delovnih mest. Internacionalno trgovino se označuje z zmanjšanjem konkurenčnosti nekaterih 

izdelkov, ki so proizvedeni v razvitih državah v primerjavi s tistimi, ki so proizvedeni v 

državah v razvoju. Število vseh izgubljenih delovnih mest zaradi mednarodne konkurenčnosti 

je težko določiti, ker je povezava med njima pogosto posredna in nejasna. Vseeno pa se 

podatke o zaposlenosti za nekatere industrijske dejavnosti zbira že od leta 1990. Takrat je 

Kitajska s proizvodnjo cenovno ugodnih oblačil vplivala na velik del tekstilne industrije v 

državah OECD. Mnoga podjetja so bila prisiljena zmanjšati obseg svojega poslovanja ali celo 

zapreti svoja vrata. Od 1970 do 2003 je število delovne sile v tekstilni industriji v državah G7 

(to je v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji in Italiji) padlo na 

60 %. To je povzročilo, da so se podjetja OECD preusmerila na panoge z višjo dodano 

vrednostjo, kot so tekstilna tehnologija, skiciranje, visoka moda ipd. Podoben razvoj je 

prizadel množično elektroniko, igrače, gospodinjske predmete in druge sektorje, katerih 

proizvodi niso potrebovali posebnih znanj in tehnologije (Huwart in Verdier 2013, 91).  

Nekatere industrijske dejavnosti, kot na primer agroživilstvo, avtomobilizem, kemična 

industrija (vključno s farmacevtskimi izdelki) pa ostajajo vir zaposlenosti v državah OECD. 
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Po OECD (Huwart in Verdier 2013, 91) se v teh sektorjih ohranja več ali manj stabilna 

delovna sila v zadnjih 25-ih letih, vsaj do nedavne gospodarske krize v letu 2008. Po drugi 

strani pa je avtomobilskem, farmacevtskem in kemičnem sektorju zaznati veliko odvisnost od 

mednarodne konkurence, ki pa v teh sektorjih ne vpliva na stopnjo zaposlenosti. V primerjavi 

s tekstilnim sektorjem ali sektorjem masovne elektronike namreč izvoz in uvoz v večini 

potekata med državami OECD, ki pa proizvajajo bolj ali manj isto vrsto proizvodov (uvoz 

nemških avtomobilov v Francijo ne ogroža proizvodnje francoskih avtomobilov, ker Francija 

prav tako izvaža avtomobile v Nemčijo in druge države OECD). Huwart in Verdier (2013, 91) 

tako ugotavljata, da se delovna mesta v državah OECD ukinjajo zaradi konkurence med 

nekaterim uvoženim blagom (blago nizke dodane vrednosti, ki je proizvedeno v razvitih 

državah in v državah v razvoju). Ugotavljata tudi, (2013, 90–92) da se negativen vpliv na 

zaposlovanje kaže tudi v drugačni obliki konkurence – v konkurenci višine plače, ki je 

vplivala na veliko podjetij v OECD, da svojo proizvodnjo predajo v zunanje izvajanje. 

Danes za države boljše povezovanje v svetovni trgovinski sistem in izkoriščanje tujega znanja 

s pomočjo trgovine, tujih neposrednih naložb ter drugih sredstev ni več dovolj. Države morajo 

razviti sposobnosti za inovacije novih proizvodov in procesov, ki bolje ustrezajo njihovim 

potrebam. Države morajo ustvariti lastne konkurenčne prednosti. Za dohitevanje na področju 

tehnologije imajo države še veliko možnosti, predvsem z inovativnostjo, z uporabo 

svetovnega znanja in z razvojem domačih zmogljivosti. Pri tem je pomembno tudi, da 

regulativno okolje, ki ni ustrezno, in pomanjkanje veščin ne smeta ovirati razvoja 

konkurenčnih in inovativnih podjetij (OECD 2015a, 48). 

V mnogih državah se je stanje na področju zaposlenosti po gospodarski in finančni krizi v letu 

2008 precej poslabšalo, na kar kažejo obravnavani kazalci s področja dela. To predstavlja 

težavo tako za posameznike, družbo kot tudi za državo. Boj podjetij za obstanek sili podjetja v 

prilagajanje poslovanja vedno bolj konkurenčnim razmeram na trgu. To lahko vpliva na 

zmanjševanje potreb po delovnih mestih in s tem povečuje možnost, da delavci ostanejo brez 

dela. Tudi postopna diverzifikacija in internacionalizacija sta zmanjšali delovanje podjetij na 

lokalnem področju. To je ustvarilo negotovost in zaskrbljene delavce v razvitih državah, 

katerih delovna mesta so nenehno podvržena tveganju, da se jih prenese na drugo stran sveta. 

Prav tako se spreminjajo pogoji dela, čuti se vpliv tudi na višino plače. V večini sektorjev je 

namreč mednarodna konkurenca vse močnejša. Podjetja želijo zmanjšati stroške in v ta namen 

že vrsto let uporabljajo zunanje izvajanje ter prenos dejavnosti v tujino, ki ju predstavljamo v 

naslednjem podpoglavju.  

4.4 Vpliv prenosa dejavnosti v drugo državo (offshoring) na delovna mesta 

Globalizacija nedvomno vpliva na področje dela in lahko rečemo, da je eden od krivcev 

ukinjanja delovnih mest v domačih gospodarstvih, s čimer tudi vpliva na raven zaposlenosti v 
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domači državi. Prav ta vpliv globalizacije (prenos dejavnosti v druge države) nas zanima v 

tem podpoglavju.  

Ena od oblik prilagajanja podjetij svetovnemu gospodarstvu je tudi prenos dejavnosti v druge 

države (offshoring). Podjetju cenejša proizvodnja izdelkov in cenejše opravljanje storitev v 

manj razvitih državah omogoča ohranjati konkurenčne prednosti. Takoj, ko so bile 

odstranjene ovire za mednarodno trgovino, je postala komunikacija trenutna in so se lahko 

podjetja zlahka uveljavila v tujini, proizvodne verige so se globalizirale, podjetja pa so komaj 

čakala, da so lahko začela iskati države z najnižjimi stroški dela. Huwart in Verdier (2013, 92) 

ugotavljata, da je prenos dejavnosti v druge države neposredna posledica pospešene 

globalizacije od leta 1990 dalje.  

Za razumevanje prenosa dejavnosti v drugo državo je potrebno predstaviti pomen angleške 

besede »outsourcing«, ki je sestavljena iz dveh delov: out (ven) in source (vir). Sourcing 

oziroma vir, izvor zahteva prenos proizvodnih dejavnikov, sredstev za opravljanje dela in 

pravice odločanja ali odgovornosti za sprejemanje odločitev. Vodstvo nenehno prenaša delo 

na zaposlene, včasih pa delo zaradi različnih razlogov (npr., ker obstajajo drugi, ki lahko delo 

opravijo ceneje, hitreje, bolje) prenesejo izven podjetja. Izraz outsourcing se tako uporablja za 

označevanje uporabe blaga in storitev, ki so proizvedene zunaj podjetja (OECD 2007, 15). 

Gre torej za zunanje izvajanje.  

Pri zunanjem izvajanju ustaljene interne poslovne naloge opravljajo zaposleni tretjih strank. 

Te naloge se opravljajo ali v isti (domestic outsourcing) ali pa drugi državi podjetja 

(outsourcing abroad). Za označevanje slednjega se uporablja izraz prenos dejavnosti v drugo 

državo (offshoring). Torej, ko podjetje prenese vse ali nekatere naloge v drugo državo in se s 

tem prenesejo tudi delovna mesta, lahko rečemo, da gre za prenos dejavnosti v drugo državo 

ali »offshoring«. Kavčič in Bertoncelj (2009, 29) opredelita offshoring kot proizvodnjo 

izdelkov oziroma izvajanje storitev s strani podjetij v drugi državi in lahko zavzame dve 

obliki. Ena oblika je proizvodnja izdelkov oziroma izvajanje storitev znotraj podjetja v tujini 

(korporacija v tujini). Druga oblika pa je po Kavčiču in Bertonclju (2009, 29) prenos 

proizvodnje izdelkov oziroma izvajanje storitev s strani tujega zunanjega izvajalca (»offshore 

outsourcing«).  

Bi lahko prav globalizaciji pripisali krivdo edinega in glavnega krivca za izgubo delovnih 

mest? Hamilton in Quinlan (2008, 6) trdita, da je zaradi globalizacije zaposlenost narasla v 

zadnjih 20. letih ter da prenos dejavnosti v druge države predstavlja le majhen odstotek 

brezposelnosti v Evropi. Sicer globalizaciji pripišeta (prav tam) krivdo za izgubo nekaterih 

delovnih mest, vendar pa trdita, da so stečaji, notranja prestrukturiranja podjetij, politika 

držav, počasna rast trga in tehnološke spremembe glavni krivec za odpuščanja in ne 

globalizacija. Še več, Evropo vidita kot eno od velikih zmagovalcev globalizacije (kot 

pomembno destinacijo, kamor druge države prenašajo svoje dejavnosti).  
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Globalizacija vpliva na spremembe v številu delovnih mest. Vendar na splošno ne moremo 

trditi, da le globalizacija vpliva na zmanjšanje teh. Kot ugotavljata Huwart in Verdier (2013, 

102), globalizacija namreč na splošno ustvarja več delovnih mest, kot pa jih uničuje. Kljub 

temu pa to ni razlog za veselje, saj tisoče zaposlenih svojo zaposlitev izgubi ali izgubi kupno 

moč prav zaradi prenosa dejavnosti v druge države ali izgube konkurenčnosti podjetja. Tistim, 

ki so izgubili zaposlitev, ni prav nič v tolažbo, da je zaradi globalizacije na voljo več delovnih 

mest, tudi ker so ta delovna mesta lahko na voljo v drugih državah.  

Konkurenčni pritisk vpliva na zmanjševanje števila delovnih mest. Tudi globalizacija s 

prenosom dejavnosti v druge države vpliva na zmanjševanje teh, vendar v relativno majhnem 

deležu. Ob Huwartu in Verdierju (2013) ter Hamiltonu in Quinlanu (2008) tudi Evropski 

center za spremljanje prestrukturiranja – ERM (Eurofound 2007, 42–43) ugotavlja, da v 

Evropi prenos dejavnosti v druge države predstavlja relativno zelo majhen odstotek vseh 

izgubljenih delovnih mest zaradi prestrukturiranja. Pri tem pa zaradi konkurenčnega pritiska 

iz tujine število izgubljenih delovnih mest ne ustreza skupnemu številu izgubljenih delovnih 

mest v Evropi. Veliko evropskih podjetij je namreč izpostavljeno konkurenčnim pritiskom iz 

tujine in ko zaradi izpostavljenosti tuji konkurenci podjetja ne morejo uspešno tekmovati na 

trgu, pogosto odpuščajo zaposlene. Ta delovna mesta niso prenesena v tuje države, temveč so 

izgubljena. To danes še vedno predstavlja glavni način, s katerim strukturne spremembe, ki 

nastanejo zaradi pritiska tuje konkurence, zmanjšujejo zaposlenost v nekaterih sektorjih 

(Eurofound 2007, 42–43). Podjetja se v času svojega razvoja nenehno soočajo z odločitvijo, 

ali naj interno povečajo sredstva za ustvarjanje premoženja, virov, izdelkov ali storitev ali pa 

naj jih kupijo od zunanjih strank. Če jih podjetje kupi od tretje stranke, potem angažira 

zunanje izvajanje. Huwart in Verdier (2013, 92) ugotavljata, da je eno od dveh podjetij v letu 

2004 proučevalo možnosti, da bi preselilo storitvene dejavnosti izven podjetja. Ugotavljata 

tudi (prav tam), da je danes en delavec iz petih državah OECD zaposlen v dejavnosti, ki bi se 

lahko izvajale drugje.  

Obstaja več razlogov, zakaj se podjetja odločajo za prenos dejavnosti v druge države. 

Prikazujemo jih na sliki 6. Hatch (2004, 14) ugotavlja, da sta najpomembnejša razloga za 

prenos dejavnosti v druge države doseganje prihrankov pri stroških in dobički pri prodoru na 

tuje trge, kar lahko spodbudi rast dejavnosti v celotnem podjetju doma ter v drugih državah. 

Nadalje ugotavlja (prav tam), da veliko podjetij zasleduje strategijo prenosa dejavnosti v 

druge države pod pritiskom delničarjev, odbora direktorjev, vodstva ali drugih organov. Ob 

tem pa ti poudarjajo, da naj bo strategija prenosa dejavnosti v druge države izbrana šele, ko se 

podjetja prepričajo, da je to najboljša poslovna izbira. Hatch (prav tam) po drugi stani 

ugotavlja, da se podjetja odločajo za prenos dejavnosti v druge države z namenom povečati 

kakovost, se bolje odzvati na potrebe trga, pridobiti tehnične spretnosti ter specifična 

strokovna znanja v industriji. 
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Slika 6: Razlogi za prenos dejavnosti v druge države 

Vir: Hatch 2004, 14. 

V državah OECD ne gre zanemariti vpliva, ki ga ima prenos dejavnosti v drugo državo. Ena 

od študij je namreč v letu 2005 pokazala, da je 40 % izvršnih direktorjev velikih podjetij 

angažiralo zunanje izvajanje v tujino ali pa so imeli namen angažirati zunanje izvajanje enega 

ali več oddelkov podjetja. Sprva so veliko delovnih mest preselili v Azijo, zdaj pa jih selijo v 

Severno Afriko, v srednjo Evropo in celo na Kavkaz. Delovna mesta prenašajo v druge države 

in/ali pa se ukinjajo v domači državi, kar nedvomno vpliva na število delovnih mest (Huwart 

in Verdier 2013, 92). Za Čirjakovićevo (2010, 65) je eden izmed pomembnih vidikov pri 

obravnavi prenosa dejavnosti v drugo državo vpliv tega na delovna mesta.  

Vpliva prenosa dejavnosti v drugo državo na zaposlenost ni preprosto določiti. Veliko podjetij 

namreč prenese le del svoje proizvodnje v države v razvoju. V večini so to zgubljena delovna 

mesta na področju, ki zahteva visoko delovno intenzivnost ali na področju, ki ne zahteva 

visoke izobrazbe, kot je delo za tekočim trakom (Huwart in Verdier 2013, 93). Tudi 

Čirjavkovićeva (2010, 65) ugotavlja, da je v razvitih državah prisotna skrb, da bi prenos 

dejavnosti v druge države zmanjšal povpraševanje po nižje in tudi višje kvalificirani delovni 

sili ter s tem povzročil znižanje plač in zmanjševanja števila delovnih mest. Po Huwartu in 

Verdierju (2013, 93) podjetjem prihranki zaradi višje produktivnosti, konkurenčnosti itd. 

omogočajo vlaganje v nove naložbe, saj prodaja in promet podjetja rasteta, to pa omogoča 

podjetjem zaposlovanje novih delavcev. Po drugi strani pa Čirjakovićeva (2010, 65) 

ugotavlja, da s prenosom izvedbe nižje kvalificiranih del proizvodnega procesa na 

mednarodne trge podjetja izkoriščajo prednosti nižjih stroškov delovne sile, proizvedeno 

blago pa nato uvozijo nazaj kot proizvode za vmesno rabo. To po Čirjakovićevi (prav tam) 

vpliva na zmanjšanje zaposlenosti v domačem gospodarstvu. Hamilton in Quinlan (2008, 98) 

pa trdita, da je skupen učinek prenosa dejavnosti v druge države odvisen ne le od števila 

prenesenih delovnih mest, ampak tudi od sprememb v sestavi delovnih mest, zahtev po 

spretnostih in v nadomestilu plačil domačim zaposlenim glede na plačila izvajalcem ali 

podružnicam podjetij v drugih državah.  
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Izgube delovnih mest so zaradi prenosa dejavnosti v druge države relativno majhne, več izgub 

delovnih mest pa povzročajo stečaji, prestrukturiranje podjetij, tehnološke spremembe ipd. 

Huwart in Verdier (2013, 93) ugotavljata, da je prenos dejavnosti v druge države viden 

simptom vpliva globalizacije na nekatere vrste delovnih mest, vendar pa ni edini vzrok izgube 

delovnih mest v razvitih državah. V Evropi je manj kot 5 % izgub delovnih mest v industriji 

in storitvah mogoče pripisati odločitvi, da se dejavnosti izvajajo v državah z nižjimi dohodki. 

Študija iz 2002–2004 pa je pokazala, da so 75 % izgub delovnih mest v Evropi povzročila 

notranja prestrukturiranja zaradi tehnoloških ali procesnih izboljšav ali pa strateška 

preusmeritev podjetja, 15 % pa stečaji (Huwart in Verdier 2013, 93). Tudi po Eurofoundu 

(2012, 27) je veliko več izgub delovnih mest pripisati stečajem podjetij, internim 

prestrukturiranjem in tehnološkim spremembam. Izgubo delovnih mest zaradi povečane 

učinkovitosti, prestrukturiranja in stečajev podjetij je po Huwartu in Verdierju (2013, 93) 

mogoče razumeti kot posredno posledico globalizacije.  

 
Opomba: Glavna kategorija, "notranje prestrukturiranje" (ni prikazana), predstavlja preostali delež 

napovedanih izgub delovnih mest. 

Offshoring (prenos dejavnosti v druge države) vključuje premestitev in zunanje izvajanje kot tudi preselitev 

proizvodnje (delokalizacijo). 

Slika 7: Delež objavljenih izgub delovnih mest (%) glede na vrsto prestrukturiranja, od 

2002 do 2012 

Vir: Eurofound 2012, 27. 

ERM od leta 2002 spremlja vplive velikih prestrukturiranj v Evropi na zaposlenost in sedaj 

pokriva 28 članic Evropske skupnosti in Norveško. Po ERM-ju (Eurofound 2012, 27) je začel 

delež izgube delovnih mest zaradi prenosa dejavnosti v drugo državo, zunanjega izvajanja ali 

premestitve naraščati v letu 2012 (slika 7), vendar pa je še vedno znatno nižji od ravni, ki je 

bila zabeležena v obdobju pred recesijo. Te kategorije kombinirano predstavljajo eno od 

desetih izgubljenih delovnih mest v letih od 2002 do 2007. Približno 50 primerov prenosa 

dejavnosti v drugo državo/premestitve ali zunanjega izvajanja na leto je bilo zabeleženo na 

ERM-ju v letih od 2010 do 2012 v primerjavi s skoraj 200 v letu 2006. Veliko več izgub 
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delovnih mest je pripisati stečajem podjetij, internim prestrukturiranjem in tehnološkim 

spremembam (Eurofound 2012, 27). 

Preglednica 9: Učinki prenosa dejavnosti v druge države v obdobju 2001–2006 na 

delovna mesta v podjetju na domačem trgu (v številu podjetij in v odstotku) 

Delovna mesta 

 

Podjetja 

Skupaj Visoko 

kvalific. DM 

Ni sprememb Ni ustrezno Ne vem 

v št. v % v št. v % v št. v % v št. v % v št. v % 

Izgubljena delovna mesta 26 12,2 8 3,9 79 37,2 73 34,8 33 15,8 

Ustvarjena delovna mesta 45 21,5 43 20,2 51 24,3 72 34,2 42 20,0 

Vir: Čirjaković 2010, 118. 

Rezultati (preglednica 9) Čirjakovićeve (2010, 118) pri proučevanju učinkov prenosa 

aktivnosti in procesov slovenskih podjetij na mednarodne trge kažejo, da na domačem trgu ni 

bilo vidnejših izgub delovnih mest zaradi prenosa dejavnosti v drugo državo. Raziskovanje 

Čirjakovićeve je temeljilo na anketi o prenosu aktivnosti in procesov slovenskih velikih ter 

srednje velikih podjetij na mednarodne trge v obdobju 2001–2006. Pri tem ugotavlja (prav 

tam), da je v obdobju 2001–2006 12 % podjetij izgubilo najmanj eno delovno mesto zaradi 

prenosa, najmanj eno delovno mesto pa je ustvarilo celo 22 % odstotkov podjetij. Pri tem 

poudarja (prav tam), da se je spremenila struktura delovnih mest, in sicer, da so podjetja 

izgubila predvsem nižje kvalificirana delovna mesta, ustvarila pa so se predvsem višje 

kvalificirana delovna mesta.  

Preglednica 10: Učinki prenosa dejavnosti v druge države v obdobju 2001–2006 na 

delovna mesta v podjetju na domačem trgu (v številu delovnih mest) 

DELOVNA MESTA Skupno število                    
(vsi kadri) 

Od tega visoko                 

kvalificirani kadri 

št. delovnih 
mest 

v % od vseh 

zaposlenih 

št. delovnih 
mest 

v % od vseh 

zaposlenih 

Število izgubljenih delovnih mest 1705 2,27 51 0,07 

Število ustvarjenih delovnih mest 1703 2,26 214 0,28 

Vir: Čirjaković 2010, 118. 

Čirjakovićeva (2010, 118) je proučevala tudi učinke prenosa dejavnosti v drugo državo na 

delovna mesta v podjetju na domačem trgu v številu izgubljenih in ustvarjenih delovnih mest 

(preglednica 10). Rezultati raziskave so pokazali, da so podjetja s prenosom dejavnosti na 

druge trge v obdobju 2001–2006 izgubila le 2,27 % delovnih mest, hkrati pa so prav toliko 

delovnih mest ustvarila, to je 2,26 %. Raziskava kaže tudi neenak učinek prenosa dejavnosti v 

druge države glede na kvalificiranost kadrov; podjetja so s prenosom izgubila le 0,07 % nižje 

kvalificiranih delovnih mest in hkrati ustvarila 0,28 % višje kvalificiranih delovnih mest 

(Čirjaković 2010, 118). 
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Prenos dejavnosti v druge države je neposredna posledica pospešene globalizacije in 

predstavlja enega od krivcev izgube domačih delovnih mest. Kljub prenosu dejavnosti v druge 

države, ki je viden simptom vpliva globalizacije na nekatere vrste delovnih mest, pa to ni 

edini vzrok  izgub in prav tako predstavlja le majhen delež teh izgub. Vseeno pa je zaznati 

strah pred globalizacijo, ki se jo pogosto povezuje z zmanjšanjem plač, manjšimi ugodnostmi 

za zaposlene in nižjimi standardi zaposlovanja, kar prikazujemo v naslednjem podpoglavju. 

4.5 Vpliv globalizacije na pogoje dela  

Z odprtostjo gospodarstva za meddržavno in celo svetovno sodelovanje so se spremenili 

pogoji dela. S spremembami, ki jih prinaša tehnološki razvoj, z osredotočenostjo podjetij na 

doseganje vedno večje konkurenčnosti in z razmahom globalizacije se namreč povečujejo 

razlike v kakovosti delovnih mest, in sicer varnost zaposlitve, višina plače in oblike 

zaposlitve. Tudi zaradi globalizacije se ukinjajo ali v drugo državo prenašajo delovna mesta, s 

čimer se manjša varnost zaposlitve delavcev. Globalizacija prav tako vpliva na višino plače in 

na slabše pogoje dela. To predstavljamo v tem podpoglavju.  

Delovni pogoji so eno od glavnih področij, ki jih pokriva delovna zakonodaja. So jedro 

plačanega dela in delovnih razmerij, na splošno pa pokrivajo širok spekter tem in vprašanj; od 

delovnega časa (ure dela, urnike dela ipd.), oblik zaposlitev (delo za krajši delovni čas, delo 

za določen čas, začasno delo), do plačil, kot tudi fizičnih pogojev in duševnih zahtev, ki 

obstajajo na delovnem mestu.  

V današnji družbi je zaznati strah, da se z globalizacijo zmanjšujejo plače, ugodnosti za 

zaposlene in standardi zaposlovanja. Podjetja v OECD z možnostjo prenosa dejavnosti v 

druge države z nizkimi dohodki in z zakonodajo, ki ni tako toga, slabijo pogajalsko moč 

sindikatov in pritiskajo na nižanje kakovosti zaposlovanja. 

Za Hamiltona in Quinlana (2008, 79) je pogled na globalizacijo z »uličnega vidika« pogosto 

povezan s kritiziranjem globalizacije, da omogoča podjetjem ohranjanje nizkih plač s 

povečevanjem dobička na račun delavcev. S prenosom različnih dejavnosti v druge države ali 

z neposrednim vlaganjem v tujino imajo podjetja možnost angažiranja delovne sile v drugih 

državah, kjer so plače in druge ugodnosti za zaposlene manjše. To omogoča podjetjem večji 

dobiček na račun delavcev, ki jim preti izguba delovnega mesta in zmanjševanje plače ter 

dohodkov. Tudi po Huwartu in Verdierju (2013, 97) delavci vidijo globalizacijo kot grožnjo. 

V državah OECD ima globalizacija nesorazmerne učinke na nekatere vrste delavcev, zlasti 

nizko kvalificirane delavce, ki so lahko tudi skoncentrirani v določenih regijah. Obstaja strah, 

da bo globalizacija znižala standarde zaposlovanja. Delavci v industrializiranih državah 

opažajo, da se njihovi dohodki in pogoji dela usklajujejo z dohodki in pogoji dela delavcev v 

državah z nizkimi dohodki  (Huwart in Verdier 2013, 98).  
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Vpliv globalizacije se odraža tudi v višini plače. Razlike v plači so vidne med posameznimi 

sektorji in med visoko ter nizko kvalificiranimi delavci. Hamilton in Quinlan (2008, 7) 

ugotavljata, da so se zaradi nižje inflacije in večje konkurence realni dohodki v Evropi v 

prejšnjem desetletju zmerno povečali. Poudarjata, da obstajajo velike razlike po dejavnostih in 

med državami. Tudi Huwart in Verdier (2013, 98) ugotavljata, da je položaj za posamezne 

industrije različen. Ugotavljata, da delavci, katerih plače in delovni pogoji so pod pritiskom, 

trdo delajo v industriji, ki tekmuje z državami z nizkimi stroški. Standardizirana in 

ponavljajoča se industrijska ter storitvena delovna mesta so pod stalno grožnjo, da se jih 

prenese drugam. Sektor računalništva, finance ali kemični sektor niso podvrženi istim 

mednarodnim pritiskom v primerjavi s tradicionalnejšimi sektorji, kot so tekstilni sektor, 

avtomobilizem ali elektronika. Ravno nasprotno ‒ v teh sektorjih so se istočasno s 

stopnjevanjem globalizacije plače poviševale (Huwart in Verdier 2013, 98). Na splošno so po 

Hamiltonu in Quinlanu (2008, 7) evropski delavci v prednosti zaradi čistih dohodkov, vendar 

pa je v evropskih podjetjih zaradi »velike podvojitve« delavcev (s spremembami na področju 

delovne sile v zadnjih 25 letih »veliko podvojitev« označujeta kot podvojitev števila delavcev 

v svetovnem gospodarstvu) veliko nove kvalificirane in nekvalificirane delovne sile, to pa 

pritiska na zniževanje plač in slabi pogajalsko moč sindikatov.  

V zadnjih desetletjih je opaziti povečevanje neenakosti v dohodkih. Predvsem je opaziti 

razlike v dohodkih med visoko in nizko kvalificiranimi delavci. V državah OECD so se na eni 

strani plače nekvalificiranih delavcev zmanjšale, po drugi strani pa so se plače izobraženih in 

izkušenih delavcev v glavnih nišah povišale (Huwart in Verdier 2013, 98). Hamilton in 

Quinlan (2008, 87) ugotavljata, da se je skupno nadomestilo za delo v EU v prejšnjem 

desetletju povečalo, kar kaže na to, da je imelo povezovanje več delavcev v svetovno 

gospodarstvo le manjši zaviralni učinek na dohodke tipičnega delavca v Evropi. Navajata 

obstoj dokazov, da je globalizacija v nekaterih evropskih državah prispevala k izgubi delovnih 

mest in šibki rasti plač, zlasti med manj kvalificiranimi delavci, ki še vedno tvorijo večino 

evropske delovne sile. Vendar pa je po Hamiltonu in Quinlanu (2008, 87) v večini od teh 

držav, in še posebej v novih državah članicah EU, prav globalizacija pripomogla k ustvarjanju 

novih delovnih mest.  

Pri tem se sprašujemo, če je vzrok za neenakost v ravni plače med zaposlenimi, sektorji 

oziroma industrijami samo globalizacija. Kot navajata Huwart in Verdier (2013, 99), rezultati 

poglobljene študije OECD »Zakaj se neenakost povečuje« (Divided We Stand: Why 

Inequality Keeps Rising) kažejo, da razmerje med neenakostjo in globalizacijo ter njihov 

učinek na celotno zaposlenost nista tako očitna. Študija kaže, da so bile na globalni ravni 

glavni dejavniki plačnih nesorazmerij v zadnjih desetletjih institucionalne in politične 

spremembe (zlasti na področju pravil v povezavi z delom) ter tehnološki napredek. 

Dohodek in druge denarne koristi zaposlitve so pomemben vidik kakovosti delovnih mest. 

Zaslužek predstavlja glavni vir dohodka za večino gospodinjstev. Po ocenah za leto 2015 



52 

(preglednica 11) so Slovenci v letu 2015 v povprečju zaslužili 32.037,00 USD, kar je manj od 

povprečja držav OECD s 36.118,00 USD. V vseh državah OECD moški še vedno zaslužijo 

več kot ženske, povprečna vrzel med dohodki je 15,5 %. V Sloveniji so moški zaslužili 11,6 

% več kot ženske. Povprečen zaslužek se med državami OECD občutno razlikuje. V zadnjih 

letih so se razlike v zaslužkih povečale v večini držav OECD, kar kaže na socialno-

ekonomske neenakosti. Neenakost porazdelitve dohodka se kaže v povprečnem zaslužku, ki je 

za 20 % prebivalstva z najvišjimi dohodki ocenjeno na 42.969,00 USD na leto, 20 % 

prebivalstva z najnižjimi dohodki pa živi z ocenjenimi 17.642,00 USD na leto. V Sloveniji je 

20 % prebivalstva z najvišjimi dohodki na leto zaslužilo ocenjenih 39.711,00 USD, 20 % 

prebivalstva z najnižjimi dohodki pa več kot dvakrat manj, to je ocenjenih 18.299,00 USD na 

leto.  

Preglednica 11: Stopnja zaposlenosti, varnosti zaposlitve in dolgoročne brezposelnosti 

ter povprečen dohodek v USD v Sloveniji in skupaj za države članice OECD za leto 2015 

po spolu ter glede na 20 % prebivalstva z najvišjimi oziroma najnižjimi dohodki 

Slovenija Stopnja 

zaposlenosti 

(v %) 

Varnost 

zaposlitve 

v (%) 

Dolgoročna stopnja 
nezaposlenosti v 

(%) 

Osebni 

dohodki v 

USD 

Skupaj 63 5,5 5,2              32.037    

Ženske 59 6,1 5,5              29.994    

Moški 67 5,0 4,9              33.249    

20 % preb. z najvišjimi dohodki 82  / 3,2              39.711    

20 % preb. z najnižjimi dohodki 34  / 9,6              18.299    

Države OECD Stopnja 

zaposlenosti 

(v %) 

Varnost 

zaposlitve 

v (%) 

Dolgoročna stopnja 
nezaposlenosti v 

(%) 

Osebni 

dohodki v 

USD 

Skupaj 65 5,4 2,8              36.118    

Ženske 58 5,4 2,8              31.875    

Moški 73 5,4 2,8              40.250    

20 % preb. z najvišjimi dohodki 80 /  1,8              42.969    

20 % preb. z najnižjimi dohodki 46 /  4,7              17.642    

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Preglednica 11 za leto 2015 kaže tudi na stopnjo zaposlenosti glede na spol in glede na 20 % 

prebivalstva z najvišjimi in najnižjimi dohodki. Opaziti je, da je stopnja zaposlenosti v 

Sloveniji za leto 2015 (63 % populacije v starosti med 15–64 let ima plačano zaposlitev, kar 

je nižje od OECD povprečja s 65 %) višja za moške (67 %) kot za ženske (59 %) in po ocenah 

občutno višja med 20 % prebivalstva z najvišjimi dohodki (82 % v primerjavi z 20 % 

prebivalstva z najnižjimi dohodki in 34-odstotno stopnjo zaposlenosti). Enako velja za države 

OECD. Dolgoročna stopnja brezposelnosti (delež aktivnega prebivalstva, ki je brezposeln eno 

leto ali več) je za leto 2015 za Slovenijo (5,15 %) višja za ženske (5,46 %) kot za moške 

(4,89 %) in je po ocenah občutno višja za 20 % prebivalstva z najnižjimi dohodki (9,60 % v 
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primerjavi z 20 % prebivalstva z najvišjimi dohodki in 3,16-odstotno stopnjo dolgoročne 

brezposelnosti). Enako velja za države OECD.  

Danes mnogi delavci in predstavniki sindikatov opozarjajo na vse večje pomanjkanje varne 

zaposlitve, ki je pomemben dejavnik kakovosti zaposlovanja. Varnost zaposlitve je določena s 

prepletanjem med zaščito zaposlovanja (tveganje brezposelnosti), sistemom nadomestil za 

brezposelnost (nadomestila za brezposelnost in odpravnine oziroma zavarovanje za primer 

brezposelnosti) ter aktivno politiko zaposlovanja. Tveganje brezposelnosti zajema verjetnost 

brezposelnosti in tudi povprečno pričakovan čas brezposelnosti. S tem nakazuje na čas, ki ga 

bo v povprečju posameznik verjetno preživel kot brezposelna oseba v določenem letu. OECD 

(2014a, 80) ugotavlja, da sta tveganje brezposelnosti in zavarovanje v primeru brezposelnosti 

pomembni determinanti zadovoljstva z življenjem med zaposlenimi. Delavce ne skrbi le to, da 

bi postali brezposelni, temveč jih skrbi tudi, da v času brezposelnosti ne bodo mogli najti 

nove zaposlitve. Zavarovanje za primer brezposelnosti blaži ta negativen učinek tveganja 

brezposelnosti na zadovoljstvo z življenjem zaposlenih. 

Delavci, ki se soočajo z visokim tveganjem izgube delovnih mest, so ranljivejši, še posebej v 

državah z manjšimi socialno varnostnimi mrežami (OECD 2014c). Opazimo lahko, da spol na 

splošno nima močnega vpliva na varnost delovnih mest. V preglednici 11 so podani kazalniki 

varnosti zaposlitve. V Sloveniji se delavci soočajo s 5,5-odstotno možnostjo, da bodo izgubili 

službo, kar je nekoliko višje od OECD povprečja s 5,4 %. Kazalnik ne kaže pomembnih 

razlik med spoloma.  

Preglednica 12: Delež zaposlitev s polnim in krajšim delovnim časom v Sloveniji ter za 

države OECD skupaj v letih od 2006 do 2014 

Slovenija 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zaposlitev s polnim delovnim 

časom  
90,8 90,7 91,0 89,4 88,6 89,6 90,2 89,9 88,8 

Zaposlitev s krajšim delovnim 
časom  

9,2 9,3 9,0 10,6 11,4 10,4 9,8 10,1 11,2 

OECD države 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zaposlitev s polnim delovnim 

časom  
82,3 82,1 81,9 80,8 80,4 80,4 80,1 79,8 79,9 

Zaposlitev s krajšim delovnim 
časom  

17,7 17,9 18,1 19,2 19,6 19,6 19,9 20,2 20,1 

Vir: Prirejeno po OECD. Stat b. l. 

Z globalizacijo se spreminja tudi narava delovnega razmerja. Vse več je zaposlitev za določen 

čas, s krajšim delovnim časom, poskusno delo, delo prek agencij, pogodbeno delo in 

podobno. V Sloveniji in v državah OECD je največ zaposlitev s polnim delovnim časom, kar 

prikazujemo s preglednico 12. Delež zaposlitev s krajšim delovnim časom se počasi povečuje, 

kar je odraz sprememb na področju dela. V skupni zaposlenosti se je ta delež v Sloveniji po 

povečevanju v obdobju 2006–2007 in 2009–2010 v zadnjih dveh letih začel zopet večati. 
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Delež zaposlitev s krajšim delovnim časom v Sloveniji zaostaja za povprečjem držav OECD. 

V Sloveniji je bil ta delež v letu 2014 (11,20 %) manjši od povprečja držav OECD (20,10 %).  

Velik razpon v nagnjenosti k uporabi pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas med državami 

OECD Eurostat (2015) pripisuje odrazu nacionalnih praks, ponudbi delovne sile in 

povpraševanja po njej, mnenju delodajalcev glede morebitne rasti/krčenja ter nezapletenosti 

postopkov zaposlovanja in odpuščanja za delodajalce v nekaterih državah OECD. Prav tako je 

to tudi odraz začasnih ukrepov na področju dela, predvsem v obliki spodbujanja krajšega 

delovnega časa, ki so jih številne države uvedle na začetku gospodarske krize iz leta 2008 

(UMAR 2013, 14). 

V tem podpoglavju smo našteli tudi različne oblike zaposlovanja, ki predstavljajo enega od 

vidikov kakovosti delovnih mest in ki so odraz vpliva globalizacije na področju dela. To so 

oblike zaposlovanja s krajšim delovnim časom, ki jih lahko označimo kot negotove 

zaposlitve. Obstaja namreč negotovost, da se delavcu pogodbe o zaposlitvi ne podaljša, s 

čimer je delavec v negotovosti nadaljnjega zaposlitvenega razmerja. Negotovo zaposlitev 

oziroma negotovo delo se danes vse pogosteje označuje z izrazom prekarno delo oziroma 

prekarna zaposlitev, ki pa je prisotna tudi na področju dela v Sloveniji in v državah OECD. 

Prekarno zaposlovanje predstavljamo v naslednjem podpoglavju. 

4.6 Globalizacija in prekarno zaposlovanje 

Rast negotovosti na področju dela je nedvomno eden od najpomembnejših trendov v zadnjih 

desetletjih, saj je tudi globalizacija eden od dejavnikov, ki so ustvarila stalno stanje 

negotovosti delavcev. Prav to nas zanima v tem podpoglavju. Gospodarska in finančna kriza 

sta namreč v zadnjih osmih letih vodili v povečanje strahu med zaposlenimi, kjer pa ima 

prekarno delo močan vpliv tako na posameznika kot tudi na družbo. Višja stopnja 

brezposelnosti in več prekarnih oblik dela namreč nižajo kakovost na področju dela ter 

življenja nasploh. 

Raba besedne zveze prekarno delo v Sloveniji še ni ustaljena in je dokaj nepoznana. V ta 

namen najprej predstavljamo, kaj prekarnost sploh pomeni. Pri razlagi pridevnika prekaren 

Dobrovoljčeva (2014) obrazloži, da pridevnik izhaja iz latinske besede precarius (prvotno 

»izprošen, priberačen, začasen, odvisen od volje drugega«; kasneje »nestalen, negotov, 

prehoden«) in so ga pravniki v pomenu »prepustitev nečesa drugemu do preklica« uporabljali 

že dolgo pred poljudno rabo izraza. Kljub temu pa je besedna zveza prekarno delo danes 

dokaj nepoznana. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2014) prekaren označi s 

»težaven, mučen«. Sicer se je beseda prekaren v slovarju pojavila že leta 1991, toda ne v 

povezavi z delom ali delavcem. Pri tem Snoj (2014) poudarja, da bo druga, dopolnjena in 

deloma prenovljena izdaja slovarja pod iztočnico prekaren prinesla nov pomen, »nanašajoč se 

na negotovo, navadno slabo plačano začasno zaposlitev«, in zglede rabe prekarni delavec; 
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prekarna zaposlitev; mladi potrebujejo redno zaposlitev, ne pa več oblik prekarnega dela. 

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (Brezar 2014) z ustalitvijo izraza prekaren v 

slovenskem knjižnem jeziku pričakuje ustalitev izraza tudi med prekarnimi delavci.  

Kljub vedno bolj pogosti mednarodni uporabi izraza prekarno delo pa definicija ostaja nejasna 

in zajema več plasti. Vseeno pa je mogoče določiti skupne značilnosti prekarnega dela. Zdi se, 

da se oblike prekarnega dela (pogojno, netipično, nestandardno delo) širijo, saj delodajalci 

nenehno odkrivajo nove načine, s katerimi se izogibajo predpisom, kar jim na račun 

zaposlenih omogoča povečati dobičke. Na splošno je prekarno delo sredstvo, s katerim 

delodajalci tveganja in odgovornosti prenesejo na delavce (ILO 2011, 5). Prekarna zaposlitev 

je običajno opredeljena v nasprotju s standardnimi delovnimi pogodbami. Standardno delo je 

povezano s polnim delovnim časom, brez omejitev časa, ki je povezan s trajanjem pogodbe o 

delu. V večini je povezano z večjo varnostjo zaposlitve in višjimi dohodki. Nasprotno pa 

lahko na negotovo, tvegano, nepredvidljivo, prekarno delo gledamo kot na manj varno 

zaposlitev, ki vključuje manjšo zaščito zaposlenih (ILO 2011, 1). Torej prekarna zaposlitev 

večinoma vključuje delo za določen čas in jo v večini povezujemo z nižjo varnostjo zaposlitve 

ter z nižjimi dohodki.  

Prekarno delo se lahko pojavi tako na področju formalnih (pogodba o zaposlitvi) kot na 

področju neformalne (pogodba civilnega prava) oblik dela, za katere so značilne spremenljive 

ravni in stopnje objektivne (pravnega statusa) in subjektivne (občutenja) negotovosti ter 

tveganja. Po navadi je prekarno delo označeno z negotovostjo trajanja zaposlitve (čas trajanja 

pogodbe je določen: pogodbe za določen čas, s krajšim delovnim časom, začasno, sezonsko, 

dnevno in priložnostno delo), možnostjo več delodajalcev ali prikritim oziroma dvoumnim 

delovnim razmerjem (narava delovnega razmerja je lahko med več subjekti, lažne 

samozaposlitve, podizvajalci, pogodbe z agencijami), z zaposlitvijo, kjer ni dostopa do 

socialnega varstva in ugodnosti (v nasprotju s socialnim varstvom in ugodnostmi, ki jih imajo 

zaposleni s polnim delovnim časom), nizkimi dohodki in kjer obstajajo ustrezne pravne ter 

praktične ovire pridružitve sindikatu (ILO 2011, 5). Gibanje za dostojno delo in socialno 

družbo (Markežič idr. 2014, 3) poudarja, da gre pri prekarnosti za kratkotrajno ter občasno 

delovno aktivnost, kjer je plačilo nizko, saj ta revnim ne omogoča dostojnega preživetja. 

Določene skupine posameznikov so bolj podvržene prekarnim oblikam zaposlitve (glede na 

starost, starejši in mlajši; glede na spol, ženske; glede na poklic, npr. novinarji, kulturniki 

ipd.). 

Mnogo avtorjev in organizacij (Breznik 2015; Dias da Silva in Turrini 2015; Eurofound 2015; 

ILO 2015; Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015; McKay idr. 2012; Senčur Peček 2015; Smolej 

2009; Tičar 2012 in drugi) danes proučuje prekarno zaposlovanje. Kanjuo Mrčelova in 

Ignjatović (2015, 351) ugotavljata, da so procesi povečevanja prožnosti dela in s tem 

povezanega zaposlovanja v desetletnem obdobju prispevali k pojavu koncepta prekarnosti. 

Kot posledica gospodarskih in družbenih sprememb (tržni pritiski, spreminjanje načinov dela 
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in življenja) so se namreč pojavili nestandardni načini zaposlovanja ter organizacija dela, ki 

jih je spodbujala konceptualizacija prožnosti dela. Tudi Eurofound (2015, 1) ugotavlja, da sta 

družbeni in gospodarski razvoj vodila v nastanek novih oblik zaposlovanja. Prožnost dela je 

po Kanjuo Mrčelova in Ignjatović (2015, 351) povezana z redefinicijo dela od standardnih 

oblik (delo s polnim delovnim časom za nedoločen čas) na drugačne oblike dela, ki bi ob 

učinkovitosti podjetij in gospodarstev omogočale tudi kakovost življenja ter dela 

posameznikov. Eurofound (2015, 1) ugotavlja, da je z novimi oblikami zaposlovanja 

osredotočenost na bolj prožnem trgu dela, ki pa bi omogočil tudi boljšo vključenost širše 

družbe.       

Nadalje (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, 358) ugotavljata, da so analize prožnosti pred 

desetletjem poudarjale potrebo po spodbujanju takšnih oblik prožnosti, kasneje pa se je 

izkazalo, da to prinaša številne negativne gospodarske in tudi politične posledice zdrsa vse 

večjega dela delovnega prebivalstva v prekarno delo (ali grožnjo pred njim). Podobno 

ugotavlja Eurofound (2015, 1) in pravi, da so bile nekoč razprave o prožni varnosti v državah 

članicah Evropske unije izredno pomembne, danes pa ne več. Kasnejše analize po Kanjuo 

Mrčela in Ignjatović (2015, 358) kažejo na nujnost po celovitejših oziroma radikalnejših 

rešitvah, ki bi urejale težave naraščajočega dela sodobnega delavstva. Tudi ILO (2011, 1) 

poudarja univerzalnost in razsežnost problema prekarnega dela ter prekarnih zaposlitev, ki 

zahtevajo usklajeno in celovito ukrepanje na mednarodni ravni.  

 

 

Slika 8: Gibanje deležev zaposlenih v posameznih oblikah prožnega zaposlovanja v 
Sloveniji v obdobju od 1991 do 2014 

Vir: SURS, Anketa o delovni sili 1991–2014. 

Ker statistični podatki ne omogočajo natančne ocene števila ljudi, ki so prekarni delavci, se v 

ta namen spremljajo različne oblike prožnega zaposlovanja (najpogostejše oblike prožnega 
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zaposlovanja so: zaposlovanje s skrajšanim delovnim časom, delo za določen čas in 

samozaposlenost). Kljub temu Marko Funkl, predsednik društva Gibanja za dostojno delo, 

ocenjuje, da je v Sloveniji prekarnih delavcev okoli 250.000 (Banjanac Lubej 2014). Slika 8 

kaže na delež zaposlenih v določenih oblikah prožnega zaposlovanja v Sloveniji v obdobju 

1991–2014. Kanjuo Mrčelova in Ignjatović (2015, 362) ugotavljata, da tako zbrani podatki 

sicer dajejo osnovno informacijo o razširjenosti posameznih oblik prožnosti, ne dajejo pa 

podrobnih informacij o delovnih razmerjih, plačilu, intenziteti dela in kakovosti teh oblik. 

ILO (2015, 5) ter Kanjuo Mrčelova in Ignjatović (2015, 362) ugotavljajo, da sta pomen in 

razvitost posameznih oblik prožnega zaposlovanja zelo različna v razvitih družbah EU ter 

temeljita na stopnji gospodarskega in tehničnega razvoja, pa tudi na zgodovinskem razvoju ter 

političnih in kulturnih dejavnostih, ki usmerjajo gospodarski razvoj posameznih držav ter 

delovanje trga delovne sile. 

Tudi v Sloveniji se področje dela ni moglo izogniti globalnim trendom povečevanja prožnih 

oblik dela. Kanjuo Mrčelova in Ignjatović ugotavljata (2015, 361), da se je trg dela v 

Sloveniji v zadnjih enajstih letih spremenil iz relativno togega v bolj prožnega, vendar pa je v 

primerjavi z državami EU slovenski trg dela še vedno relativno tog in neprožen. Iz slike 8 je 

opaziti naraščanje deležev prožnih oblik zaposlovanja in drugih oblik dela, kar pomembno 

vpliva na poslabšanje delovnih razmer, nižanje življenjskih ter delovnih standardov in splošno 

naraščanje tveganja revščine v slovenski družbi (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, 371). 

Tudi Smolejeva (2009, 204) opaža, da se s spodbujanjem fleksibilnih zaposlitev in večje 

prožnosti v delovnih razmerjih ustvarja delež zaposlenih, ki kljub zaposlitvi ne presegajo 

praga revščine, imajo nizko socialno varnost in živijo v konstantnem stanju nedorečenosti. 

Kot prilagoditev slovenskega področja dela na svetovne trende in zahtevano konkurenčnost 

slovenskih podjetij se povečuje delež netipičnih pogodb o zaposlitvi. Podjetjem oziroma 

delodajalcem to omogoča določeno prožnost (lažje najemanje in odpuščanje delavcev) ter 

zmanjšanje stroškov (dela – manj prispevkov, najem delavcev po potrebi, nižje plače itd.), ki 

so povezani s proizvodnjo blaga in storitev (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, 373). Kanjuo 

Mrčela in Ignjatović (2015, 373) ter Smolejeva (2009, 204) ugotavljajo, da ima le manjši del 

delovne sile koristi od netipičnih pogodb o zaposlitvi in delu. V večini po Kanjuo Mrčela in 

Ignjatović (2015, 373) namreč take pogodbe prinašajo negativnejše posledice, povezane 

predvsem z nižjimi zaslužki in nižjo socialno varnostjo, ki za nekatere predstavlja celo 

povečanje tveganja revščine. Ob tem tudi Smolejeva (2009, 204) ugotavlja, da se povečujejo 

razlike med ljudmi. Opaža (prav tam), da s procesi fleksibilizacije zaposlovanja nekateri 

pridobivajo, drugi pa izgubljajo in pravi, da se tako polarizacija družbe na zmagovalce in 

poražence, revne in bogate nadaljuje. 



58 

4.7 Ukrepi za povečanje zaposlenosti 

V tem poglavju nas zanimajo ukrepi za povečanje zaposlenosti. Ugotavljamo, da je 

gospodarska rast ključna za ustvarjanje novih delovnih mest. Gospodarstvo mora z ukrepi 

strukturnih reform omogočiti dostop do izobraževanja, krepitev spretnosti in znanj ter 

spodbujati inovacije, saj se bo le tako lahko omogočila večja konkurenčnost, produktivnost in 

s tem tudi gospodarska rast. Ob tem se bo lahko zagotovilo tudi primerno raven socialne 

vključenosti in pravičnosti. To pa bo povečalo blaginjo v državi. V nadaljevanju podpoglavja 

vsakega od teh ukrepov analiziramo posebej. 

Reforme so potrebne in nujne za prilagajanje gospodarstva v današnjem vedno bolj 

dinamičnem in globaliziranem svetu. So proces, v katerem s spreminjajo temeljni sistemski 

parametri z namenom doseganja večje učinkovitosti. Spremembe in posodobitve evropskih 

politik so potrebne za ohranjanje vrednot, kot so raven blaginje, socialna solidarnost in 

kohezija, kakovost življenja, dostopnost do zdravja ter izobraževanja ipd. Stalno prilagajanje 

izzivom današnjega sodobnega gospodarstva je realnost in tudi nujnost vsake države posebej. 

Gospodarstvo se mora prilagajati, da bo lahko uspešno izkoristilo prednosti globalizacije. Z 

večjo prilagodljivostjo gospodarskih subjektov, javnih služb in držav, zakonodaje ter 

posameznikov smo lahko uspešnejši pri odzivu na izzive, ki jih prinašata globalizacija in 

konkurenca iz drugih držav (Vlada Republike Slovenije 2015, 10).  

Ob reformah je danes z namenom povečanja konkurenčnosti in gospodarske rasti zaznati 

pravo poplavo strategij. Vse številčnejše so strategije, ki se ukvarjajo z izhodom iz 

gospodarske krize ali pa z nadaljnjim razvojem, stabilnostjo gospodarstva ali z izvedbo 

strukturnih reform. Tej poplavi strategij se je pridružila Strategija Evropa 2020 (Ministrstvo 

za finance 2015b) kot v pomoč sposobnosti EU, da se preoblikuje v gospodarstvo, ki bo 

pametno (razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah), trajnostno (spodbujanje 

konkurenčnejšega in zelenega gospodarstva, ki bolj gospodarno izkorišča vire) in vključujoče 

(utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno 

kohezijo). Države se morajo torej ustrezno odzvati na globalizacijo tako, da uspešno 

obvladujejo strukturne gospodarske spremembe. S strukturnimi reformami se lahko izboljša 

konkurenčnost in omogoči višja gospodarska rast, ob tem se lahko doseže boljši življenjski 

standard. Reforme so potrebne na raznih področjih. V nalogi se usmerimo na tiste ukrepe 

reform, s katerimi se lahko dosega večja zaposlenost.  

4.7.1 Strukturne reforme za povečanje produktivnosti in gospodarske rasti  

V Sloveniji počasna rast produktivnosti in staranje prebivalstva, ki zmanjšuje delež aktivnega 

prebivalstva, zavirata srednjeročne in dolgoročne obete za gospodarsko rast. Za izboljšanje 

obetov dolgoročne rasti Slovenije in za podporo ustvarjanju delovnih mest so potrebne 

celovite strukturne reforme za povečanje konkurenčnosti. Te reforme morajo biti predvsem 
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usmerjene v zmanjševanje vrzeli v produktivnosti v primerjavi z drugimi državami OECD 

(OECD 2015c, 2).  

Produktivnost je eden od kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja. Omogoča ustvarjanje 

rezultatov in doseganje ciljev z optimalno izrabo sredstev: časa, znanja in denarja. Na 

produktivnost vpliva več dejavnikov: tehnično-tehnološki (tehnična delitev dela, opremljenost 

dela in narava tehnološkega procesa), organizacijski (izkoriščenost zmogljivosti in delovnega 

časa, standardizacija ter tipizacija, kooperacija, specializacija idr.), človeški (strokovna 

usposobljenost in intenzivnost dela), naravni ter družbeni dejavniki (Tekavčič 2002, 669). V 

tem delu naloge se bomo usmerili na človeške dejavnike, to je na spretnosti, strokovno 

usposobljenost in intenzivnost dela, ki je odvisna od motivacije zaposlenih.  

Z namenom povečanja produktivnosti OECD (2014e, 3) izpostavlja tri glavne ukrepe. Eden 

od ukrepov je v sistemu izobraževanja regionalno uravnotežiti vire za zmanjšanje razlik v 

kakovosti izobraževanja med regijami (v nadaljevanju podrobneje predstavljeno v 

podpoglavju Povečanje delovno aktivnega prebivalstva in krepitev spretnosti). Ob 

spodbujanju razvoja podjetništva enega od glavnih ukrepov za povečevanje produktivnosti 

predstavlja tudi potrebo po oblikovanju učinkovitejše inovacijske politike, da se javno 

financirane akademske raziskave povežejo s pobudami zasebnega sektorja (v nadaljevanju 

podrobneje predstavljeno v podpoglavju Spodbujanje inovacij). Nadalje, potrebne so tudi 

obsežne reforme na trgu proizvodov in storitev, zlasti zmanjšanje vpletenosti države v 

gospodarstvo, povečanje pritoka neposrednih tujih naložb za omogočanje lažjega prenosa 

tehnologije ter odprava zelo strogih regulatornih predpisov na področju profesionalnih 

storitev (v nadaljevanju podrobneje predstavljeno v podpoglavju Ustvarjanje novih in 

kakovostnih delovnih mest). Z navedenimi reformami se lahko ob vplivu na rast 

produktivnosti doseže pozitivne dolgoročne učinke na področju dela (OECD 2014c, 3). 

Slovenija je v zadnjih letih izvedla številne reforme, vključno z reformami pokojninskega 

sistema, trga dela in trga proizvodov ter storitev. OECD (2015a, 2–4)  ugotavlja, da naj bi na 

osnovi ocen z reformami trga proizvodov in storitev v petih letih povečali BDP za približno 

0,7 % in v desetih letih za 1,3 %. Ta rast bo posledica višje rasti produktivnosti zaradi 

uveljavitve enostavnejših pravil o ustanavljanju podjetij, zmanjšanja administrativnih bremen 

in višje konkurence zaradi zmanjšanja nadzora države. Reforme trga proizvodov in storitev 

lahko tudi povečajo celotno produktivnost z izboljšanjem sposobnosti države za 

prerazporeditev kapitala ter delovne sile iz upadajočih ali počasi rastočih sektorjev v hitro 

rastoče sektorje. Nadalje OECD ugotavlja, da naj bi reforma področja dela iz leta 2013 v petih 

letih povečala BDP za 0,2 % in za 0,3 % v desetih letih. Višja rast produktivnosti na osnovi 

večje prožnosti trga dela prav tako prinaša pozitiven vpliv na BDP. Zmanjšala se je namreč 

dvojnost področja dela, to je dualnost med pogodbami o zaposlitvi za nedoločen in določen 

čas (OECD 2015c, 2).  
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4.7.2 Ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest  

Brezposelnost narašča, številna delovna mesta se ukinjajo, pri čemer se zdi, da je na novo 

ustvarjenih delovnih mest premalo. Tudi Mencinger (2010, 9) ugotavlja, da je temeljna dilema 

sodobnega sveta ustvariti dovolj dela. V Sloveniji smo zadnjih šest let nenehno izgubljali 

delovna mesta. Brezposelnost je že skoraj dosegla prag 130.000 oseb. Ob tem pa je vsaj še 

toliko zaposlenih na ogroženih delovnih mestih. Zaposleni delajo v podjetjih, ki so 

prezadolžena, razvojno zaostala, z zelo nizko dodano vrednostjo, ki jim grozi bankrot ali pa so 

brez možnosti za nadaljevanje samostojne podjetniške poti (Gospodarska zbornica Slovenije 

2014a, 1). Z različnimi reformami se lahko izboljša delovanje gospodarstva in omogoči lažje 

vključevanje gospodarskih subjektov na trg blaga in storitev. Potrebni so ukrepi, ki bodo 

omogočili ustanavljanje novih delovnih mest. 

Število delovno sposobnega prebivalstva na svetu narašča in nakazuje, da bo potrebno v 

naslednjih štirih letih ustvariti veliko novih delovnih mest. Organizacija ILO (2014, XX)  

ocenjuje, da jih bomo potrebovali okoli 213 milijonov. Kljub naraščajoči potrebi po novih 

delovnih mestih pa jih je bilo v zadnjih nekaj letih veliko izgubljenih. UMAR (2014, 52)  

ugotavlja, da je bilo v obdobju od 2008−2013 izgubljenih že več kot 6 milijonov delovnih 

mest. Veliko jih je bilo izgubljenih tudi v Sloveniji. Po podatkih SURS−a je slovensko 

gospodarstvo od leta 2008 izgubilo več kot 100.000 delovnih mest. Vlada Republike 

Slovenije obljublja nova delovna mesta, do leta 2020 več kot 100.000. Na Gospodarski 

zbornici Slovenije (v nadaljevanju zbornica) o tej napovedi dvomijo, verjamejo pa, da je 

ustvarjanje več 10.000 novih delovnih mest realnost (Hribar Milič 2014).  

V Sloveniji do leta 2020 obstaja možnost ustvarjanja več kot 100.000 delovnih mest. 

Ustvarjanje novih delovnih mest ni enostavno, potrebna je podpora države, vlagateljev in 

drugih institucij. Ob zagotovitvi virov za razvoj je nujna tudi sposobnost ljudi, da ob 

ustanavljanju novih projektov in podjetij omogočijo ustvariti nova delovna mesta, ki bodo ne 

le številčna, temveč tudi kakovostna. Na zbornici so v letu 2014 analizirali razvojne načrte in 

priložnosti slovenskega gospodarstva. V analizo so vključili številna podjetja in njihove 

predstavnike iz različnih področij Slovenije. Na osnovi več mesecev trajajoče analize so 

ugotovili, da je mogoče v Sloveniji do leta 2020 realno ustvariti kar 118.000 novih delovnih 

mest. Od tega je 45.000 trajnih in 73.000 delovnih mest vezanih na konkretne investicijske 

projekte. Možnost ustvarjanja teh delovnih mest vidijo na področju izvoza, turizma, 

energetike, v linijski infrastrukturi, v programih ozelenjevanja gospodarstva, v informacijski 

tehnologiji, komunalni infrastrukturi, lesni predelavi in v malem gospodarstvu (Hribar Milič 

2014).  

Za ustvarjanje novih delovnih mest je potrebno odstraniti birokratske in druge ovire, ki to 

onemogočajo. Najpomembnejše ovire, ki jih so jih na zbornici (Gospodarska zbornica 

Slovenije 2014b, 24) izpostavili na osnovi analize razvojnih načrtov in priložnosti, so: ni 

nacionalnega konsenza o investicijskih prioritetah, previsoka obdavčitev dela in stroškov dela, 
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toga delovnopravna zakonodaja, birokratski postopki za umeščanje v prostor, nujna kadrovska 

usposobitev za nova delovna mesta, pomanjkanje konkurenčnih finančnih virov, neučinkovito 

črpanje sredstev EU, slabo pripravljeni modeli financiranja, manjka akcijski program za tuja 

vlaganja. Na zbornici (prav tam) ugotavljajo, da ni operativne strategije, ki bi jo dejansko 

uresničevali in z njo tudi premagovali ovire.  

Na eni strani se lahko z odstranitvijo ovir delovna mesta ustvarjajo, po drugi strani pa  morajo 

biti ta kakovostna. Sprejeti je potrebno ukrepe za spodbujanje pogojev za povečanje 

zaposlenosti in izboljšanje dostopa do produktivnih ter spodbudnih delovnih mest. Ob 

ustvarjanju novih delovnih mest je ključno, da so ta ne le številčna, temveč tudi kakovostna. 

Oblikovalci politik morajo zato spodbujati dosleden nabor politik, vključno z ureditvami 

določanja plač, zakonodajo o varnosti zaposlitve, programi socialne zaščite in zdravja pri delu 

ter varnostnih zahtev, ki bodo spodbujala ustvarjanje delovnih mest ob izboljševanju njihove 

kakovosti. Dolgoročno bo uspeh držav pri ustvarjanju več in boljših delovnih mest v veliki 

meri določen z zagotavljanjem spretnosti, ki jih ljudje potrebujejo, in z zagotavljanjem, da se 

lahko prilagodijo ter izboljšajo te sposobnosti z namenom soočanja z izzivi hitro razvijajočega 

se področja dela. ILO (2014, 47) ugotavlja, da boljša kakovost delovnih mest ni le dober 

kazalnik napredka na področju dela, temveč je tudi dejavnik višjega dohodka na prebivalca. S 

povečanim dohodkom na prebivalca se lahko omogoči izboljšave v kakovosti delovnih mest, 

po drugi strani pa lahko izboljšave v kakovosti delovnih mest zagotovijo tudi dvig dohodkov 

na prebivalca in s tem posledično razvoj gospodarstva. ILO poudarja (prav tam), da je z 

napredkom na področju zaposlovanja in s programi za dostojno delo mogoč razvoj 

gospodarstva. Delovna mesta, pravice, socialna zaščita in socialni dialog vplivajo na 

gospodarsko rast ter so tudi sestavni del razvoja držav (ILO 2014, XX).  

Zagotoviti je potrebno, da so nova delovna mesta kakovostna in konkurenčna. Za gospodarski 

razvoj in rast ne zadostujejo zgolj številčna nova delovna mesta, pomembna je tudi njihova 

kakovost. Kakovost delovnega mesta zagotavljajo pravična razdelitev dohodka, varnost 

zaposlitve in primerno oziroma kakovostno delovno okolje. Po ILO (2014, 47) so kazalniki 

kakovosti delovnih mest: delež zaposlenih, ki so revni; razmerje zaposlenih, ki so ranljivi, in 

produktivnost dela. ILO (prav tam) ugotavlja, da višji dohodki na prebivalca vodijo k 

boljšemu zdravju in izobrazbi, kar posledično povečuje produktivnost ter izboljšuje kakovost 

delovnih mest, kar nadalje povišuje dohodke na prebivalca. Če produktivnost predstavlja 

gospodarsko rast, dohodki in zaposlitev pa kazalnika kakovosti delovnega mesta (recipročno 

ranljivi zaposlitvi), se ob upadanju deleža ranljivih zaposlitev povečuje delež dohodkov in 

zaposlitev.  

4.7.3 Povečanje delovno aktivnega prebivalstva in krepitev spretnosti  

Eden od zaviralcev srednjeročnih in dolgoročnih obetov za rast v Sloveniji je staranje 

prebivalstva, ki vpliva na zmanjšanje deleža aktivnega prebivalstva. Podatki kažejo, da bo 
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vedno manj tistih, ki bodo sposobni delati, delodajalci pa bodo vse težje našli primerne 

delavce. Staranje prebivalstva vpliva na stopnjo delovno aktivnega prebivalstva, ki se ob 

neaktivnosti starejših, katerih življenjska doba se povečuje in katerih vitalne funkcije se 

ohranjajo v poznejša leta, zmanjšuje (OECD 2014e, 3). S selitvijo starejšega prebivalstva med 

vzdrževano prebivalstvo, ki je breme za delovno aktivno prebivalstvo, se soočamo s pritiskom 

na državno blagajno in počasno rastjo gospodarstva. Evropska komisija (2010, 7) ugotavlja, 

da manjši obseg delovno aktivnega prebivalstva in večji delež upokojenih ljudi še dodatno 

bremeni sistem socialnega varstva. Ob napovedi dolgožive družbe, ki jo v velikem deležu 

tvorijo stari in kjer tudi mladi pričakujejo, da bodo dolgo živeli, se bo ob trendu zmanjševanja 

rojstev zmanjševalo število mladih in delovno sposobnega prebivalstva. Starostna meja, ki 

deli prebivalstvo na mlajšo in starejšo polovico, je v letu 1992 znašala 35,7 leta, v letu 2012 

pa se je zvišala na 41,5 leta. Do leta 2050 bi lahko starostna meja dosegla že 52,3 leta. Med 

letoma 1990 in 2050 je v EU pričakovati podvojitev števila prebivalcev, ki so starejši od 65 

let (Evropska komisija 2014b, 9).  

Vsem je potrebno zagotoviti boljše možnosti aktivnega sodelovanja na področju dela. Politike 

morajo podpirati motiviranost iskalcev zaposlitve, da si aktivno prizadevajo najti zaposlitev in 

obenem izboljšujejo svojo zaposljivost ter širijo svoje možnosti doseganja in ohranjanja 

ustreznega delovnega mesta. Ob tem pa so potrebne spremembe na področju zaposlovanja, ki 

se jim bodo morali prilagoditi tako delodajalci kot tudi starejši. Ob pripravljenosti starejših na 

daljše delovno obdobje bodo morali delodajalci spremeniti poglede, prakse in ravnanje s 

starejšimi ter omogočiti njihovo zaposlovanje. Javornikova (2007) ugotavlja, da se bo lahko 

povečevanje delovne aktivnosti starejših omogočilo s proučitvijo potencialnih destimulacij in 

spodbud za podaljšanje delovne aktivnosti starejših, strategijami aktivnega staranja, z 

izboljšanjem delovnih razmer, s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in razvijanjem 

postopnega izhoda s področja dela ipd.  

Povečanje deleža aktivnega prebivalstva je pomembno za gospodarsko rast. Potrebno bo 

poskrbeti, da bo več ljudi dobilo delo in s tem zagotoviti, da bodo delali produktivneje ter dlje 

v skladu s povišanjem pričakovane življenjske dobe in števila let zdravega življenja. Kot 

ugotavlja Evropska komisija (2014b, 9), se bo z upadanjem števila delovno sposobnega 

prebivalstva, ki ga vse bolj sestavljajo starejši delavci, omejil evropski potencial za rast.  

Ob povečanju delovne aktivnosti starejših je potrebno povečati tudi stopnjo delovne 

aktivnosti mladih, ki je v Sloveniji nizka predvsem zaradi velike vključenosti v izobraževanje. 

Mladi na področje dela danes vstopajo kasneje kot nekoč, saj jih vedno večji delež nadaljuje 

izobraževanje na terciarni ravni. To je podaljšalo čas, ki ga mladi namenijo študiju, tudi zaradi 

opravljanja študentskega dela v času študija. Ne le starejši, tudi mladi se srečujejo z vrsto 

novih zahtev, omejitev in pritiskov. Potrebno jim je omogočiti zgodnejšo in uspešnejšo 

vključitev v delovno aktivnost ter povečati učinkovitost študijskih programov, kjer 

Javornikova (2007) izpostavlja nekaj primerov: s povečanjem vloge in vpliva podjetij na 
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vsebino izobraževalnih programov, s preureditvijo vzporednih področij dela (npr. študentsko 

delo), z ukrepi povračil prispevkov za socialno varnost delodajalcem, ki zaposlijo mlado 

osebo. Na hitro spreminjajočem se področju dela mladi potrebujejo izobraževanje in 

usposabljanje, ki jim bo zagotovilo temeljno znanje ter veščine, kakor tudi zagotovilo 

pridobitev več tehničnega znanja.  

Za povečanje delovne aktivnosti je potrebno izkoristiti tudi drugo možno delovno silo. Poleg 

starejših s tem mislimo tudi na ženske in doslej neaktivne odrasle, vključno z migranti. Pri 

tem ima veliko vlogo ustrezna izobrazba. Aktivna politika na področju dela skupaj s 

strategijami vseživljenjskega učenja in celostnimi integracijskimi politikami še naprej ostaja 

ključnega pomena pri doseganju višje stopnje zaposlenosti ter izvajanja ukrepov na področju 

dela za mlade, starejše, nizko izobražene in dolgotrajno brezposelne (Evropska komisija 

(2014b, 12). Predvsem slednji predstavljajo težavo strukturne brezposelnosti. Prav tako lahko 

dolgoročna brezposelnost povzroči razvrednotenje znanja in veščin ter izgubo motivacije 

posameznikov za iskanje dela, zato je potrebna osredotočenost za vrnitev dolgotrajno 

brezposelnih na področje dela. 

Danes je nenehno učenje in prilagajanje spretnosti novim zahtevam nestabilnega in 

dinamičnega trga nujnost. Podjetja se stalno prilagajajo zahtevam trga in potrebujejo 

zaposlene z ustreznimi veščinami in znanji. Ustrezna izobraženost povečuje ne le stopnjo 

zaposlenosti, temveč tudi zaposljivost posameznikov. Spodbujanje krepitev veščin je ključno 

za podpiranje rasti produktivnosti. Boljše naložbe v veščine lahko pomagajo uresničiti 

potencial tehnološkega napredka in bi lahko dale nov zagon za rast produktivnosti. Brez 

takšnih naložb se lahko po OECD (2015c, 9) brezposelnost ukorenini.  

Z lažjim dostopom do izobraževanja in z vplivom izobrazbe ter veščin in znanj na naše 

življenje je danes z višjo izobrazbo večja tudi možnost za zaposlitev in tudi večji zaslužek, kar 

prav tako vpliva na manjše tveganje brezposelnosti. ZRSZ (2015, 64) izpostavlja potrebo po 

vlaganju v človeške vire s pomočjo vseživljenjskega izobraževanja, usposabljanja, svetovanja 

in karierne orientacije, s čimer se lahko na eni strani poveča zaposlenost ter tudi zaposljivost 

posameznikov in na drugi strani pokrije potrebe podjetij po delavcih. Posameznikom te 

aktivnosti omogočajo identifikacijo sposobnosti, zmožnosti in interesov za sprejemanje 

odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja ter izbire poklica in tudi 

vodenje življenjskih poti, saj se posamezniki sposobnosti ter zmožnosti naučijo in jih 

uporabljajo ZRSZ (2015, 64). 

4.7.4 Spodbujanje inovacij  

Za spodbujanje gospodarske rasti v prihodnosti bo ob vlaganju v izobraževanje potrebno 

vlagati tudi v inovacije. Pri tem je potrebna osredotočenost na izboljšano kakovost 

izobraževanja, okrepljene raziskovalne dejavnosti, spodbujanje prenosa inovacij in znanja po 
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celi EU, celotno izkoriščanje IKT ter zagotovitev preoblikovanja inovativnih zamisli v nove 

proizvode in storitve. Ti pa bodo tako ustvarjali gospodarsko rast, kakovostna delovna mesta 

in pomagali pri reševanju evropskih ter svetovnih družbenih izzivov (Evropska komisija 

2010, 12).  

Inovacije postajajo vedno bolj pomembne in mnogi prihodnost pripisujejo prav inovacijam. Z 

inovacijami se uresničujejo oziroma uporabljajo ustvarjene ideje. Z ustvarjalnostjo se 

namerno povezujejo (kombinirajo, prežemajo) raznovrstnosti, pri čemer gre za porajanje 

novih idej. Tisti, ki bodo imeli vodilno vlogo v inovacijah in ustvarjalnosti, bodo vodilni tudi 

v vsem drugem (Mlinar 2013, 161–173).  

K vse večji uveljavljenosti ustvarjanja lahko prispeva vseživljenjsko okolje. Ob zagotovitvi 

naložb za delovanje v konkurenčnih in inovativnih dejavnostih se lahko z izobraževanjem 

ljudi v vseh starostnih obdobjih ter spodbujanjem ustvarjalnega razmišljanja krepi 

gospodarska rast. Ob tem je vse več možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, ki bodo 

zahtevala več znanja, spretnosti in zmožnost ustvarjanja ter bodo spodbujala kreiranje in 

zaposlovanje visoko kvalificiranega kadra. Zato se s spodbujanjem samostojnosti in 

ustvarjalnega reševanje novih težav v šolstvu ter s šolskim sistemom, ki poudarja 

ustvarjalnost, sposobnost razmišljanja z lastno glavo in spretnost pisnega izražanja, veča 

možnost za znanstveno-raziskovalno reševanje težav, ob katerem se porajajo nove ideje ter 

tudi novi znanstveniki. S prenosom znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo in družbeno 

okolje pa se prispeva k razcvetu gospodarstva in skupnemu napredku celotne družbe 

(Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 2011, 5720).  

Na področju raziskav in razvoja sta ključni učinkovitost ter struktura vlaganj v področje 

raziskav in razvoja. Prav tako je ključen tudi prenos raziskovalnih dosežkov v izkoriščanje v 

gospodarstvo, kar lahko omogoči zaposlovanje ljudi in s tem rast gospodarstva. Z okrepitvijo 

razvojnih in raziskovalnih dejavnosti v podjetjih ter povezavo podjetij z univerzami, inštituti 

in s spodbujanjem tehnološkega posodabljanja, managementom znanja, zaposlovanja 

raziskovalcev v gospodarstvu ter podjetništvu se bodo namreč lahko ustanavljala nova 

delovna mesta, ki bodo tudi zahtevnejša in po znanju intenzivnejša (Resolucija o raziskovalni 

in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 2011, 5720).  

Inovacije omogočajo ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva, kar vodi v gospodarsko rast. S 

pobudami za inovativno Evropo se lahko inovativne zamisli pretvorijo v proizvode in storitve, 

ki ustvarjajo gospodarsko rast ter delovna mesta. Potrebno je posodobiti raziskovalne in 

inovacijske politike v EU z namenom izboljšanja okvirnih pogojev ter dostopa do financiranja 

raziskav in inovacij (Ministrstvo za finance 2015b). 
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4.7.5 Zagotavljanje pravičnosti, boj proti revščini in spodbujanje enakih možnosti 

Gospodarska kriza v letu 2008 je močno vplivala na delovna mesta. Veliko ljudi je ostalo brez 

zaposlitve, z nizkimi dohodki, njihov življenjski standard se je znižal, revščina in socialna 

izključenost skupin (enostarševske družine, starejše ženske, manjšine, invalidi, brezdomci ter 

romska skupnost) pa se je zaostrila. To danes predstavlja težavo tako za posameznike, ki jih to 

neposredno zadeva, kot tudi za družbo, gospodarstvo in državo. Z osredotočenostjo na 

povečanje gospodarske rasti je pomembno tudi spodbujati enakost in vključenost vseh ter 

poskušati zagotoviti enake možnosti za vse. Še posebej je pomembno, da se dvigne potencial 

za zaslužek nizko kvalificiranih oseb in da se ženskam omogoči lažje vključevanje v delovno 

silo. 

Nacionalni reformni program 2015–2016 (Ministrstvo za finance 2015a, 32) podaja število 

revnih in socialno izključenih v Sloveniji, ki od leta 2009 dalje vztrajno narašča (2008: 

361.000 ljudi ali 18,5 % celotne populacije, v 2013: 410.000 ljudi ali 20,4 % populacije). 

SURS že vrsto let izračunava kazalnike revščine, porazdelitve dohodka in materialne 

prikrajšanosti. Na osnovi izračunov SURS lahko ugotavlja, katere skupine prebivalstva so v 

relativno slabšem položaju glede na vse prebivalstvo in ki jih revščina tudi bolj ogroža, ter 

razlike v tveganju revščine med posameznimi skupinami prebivalstva (Intihar 2014, 1).  

S sistemi socialne zaščite se lahko pomaga posameznikom zagotoviti uspešno, učinkovito in 

ustrezno zaščito. S tem se lahko zagotovi pravičnost in odpravljajo neenakosti. Ena od 

integriranih smernic za politike zaposlovanja držav članic Evropske komisije (Evropska 

komisija 2015, 3) je zagotavljanje pravičnosti, boj proti revščini in spodbujanje enakih 

možnosti. Zagotoviti je potrebno enak dostop do temeljnih pravic in spodbujati socialno 

pravičnost ter zaščito. Prav tako izpostavlja (prav tam) uvedbo ukrepov za preprečevanje 

osipa in boj proti socialni izključenosti, ki lahko pripomore k zagotovitvi gospodarske, 

socialne ter teritorialne kohezije z namenom, da imajo vsi koristi od gospodarske rasti in 

novih delovnih mest. Namen je tudi, da ljudje, ki se spopadajo z revščino in socialno 

izključenostjo, lahko dostojno živijo ter se aktivno vključujejo v družbo (Evropska komisija 

2010, 32).  

Zdi se, da z razširjenostjo revščine in povečevanjem dohodkovne neenakosti v zadnjem 

desetletju izginja srednji dohodkovni razred. So bogati in revni, vse manj pa je ljudi srednjega 

sloja, ki naj bi celo izginil. Prav ljudje v srednjem razredu so po OECD (2015a, 48) razočarani 

nad življenjskim standardom in pomanjkanjem vpliva pri odločanju, kar v gospodarstvu 

ustvarja napetosti. Po OECD (prav tam) se je potrebno takih družbenih izzivov lotiti z 

zagotavljanjem boljših javnih dobrin, izboljšanjem kakovosti življenja ljudi, zagotavljanjem 

več možnosti za zaposlitev in zagotovitvijo večje vloge v gospodarstvu.  

Bolj kritično pa Martin in Schumann (1997, 11) opozarjata na izginjanje srednjega sloja, saj 

naj bi celo 80 % delovno sposobnega prebivalstva v prihodnosti ostalo brez zaposlitve. Le 
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20 % oziroma ena petina delovno sposobnih prebivalcev (mogoče tudi kakšen odstotek več) 

pa naj bi v prihodnosti zadostovala za ohranjanje zagona svetovnega gospodarstva (to je za 

proizvodnjo izdelkov in ponujanje storitev) (Martin in Schumann 1997, 11). Tudi Drobnič 

(2009, 285) opozarja na dolgoročno težavo premajhnega števila delovnih mest, še posebej ob 

upoštevanju naraščanja svetovnega prebivalstva. Po Drobniču (prav tam) osnovna težava 

ostaja zmanjševanje potreb po delavcih, povečevanje svetovne populacije, seljenje 

proizvodnje na vzhod in evropska demografija, ki je v hudi krizi. Drobnič (2009, 286) vidi 

rešitev v zagotavljanju »zadostnega« števila delovnih mest, ki bo še zagotavljalo svetovni red 

in mir. Za ta delovna mesta pa se bo potrebno boriti in biti vedno bolj inovativen pri 

ustvarjanju novih (Drobnič 2009, 286). Ob tem Drobnič (prav tam) poudarja nujnost po 

spremembi odnosa do dela, ki bi moralo zopet postati vrednota, pri čemer so ljudje bistveni 

del področja dela.  

V tem poglavju smo na osnovi dokumentov in poročil raznih organizacij ter na osnovi 

objavljenih raziskav prikazali vpliv globalizacije na področje dela, kjer smo se osredotočili na 

vpliv, ki ga ima na delovna mesta in na zaposlenost. Za lažje razumevanje stanja na področju 

dela v Slovenji in državah OECD smo predstavili tudi nekatere izbrane statistične kazalce s 

tega področja. Kazalci kažejo na upadanje števila delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji, 

ki je po Svetliku in drugih (b. l., 1–9) odraz poznega vstopa mladih na področje dela ter 

zgodnjega izstopa starejših s področja dela. K temu po Svetliku in drugi (prav tam) 

pripomoreta tudi trend staranja prebivalstva ter nizka rodnost. Kazalci z nižanjem števila 

delovno aktivnega prebivalstva torej kažejo na pomanjkanje delovne sile. Kažejo pa tudi na 

višjo stopnjo brezposelnosti tistih, ki imajo nižjo izobrazbo, na razlike v stopnji 

brezposelnosti med spoloma in visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi ter starejšimi.  

Konkurenca in tehnološki razvoj vplivata na nenehno zniževanje stroškov poslovanja podjetij 

ter usmerjanja teh v ključne dejavnosti. Podjetja morajo slediti globalnim trendom na trgu. Na 

izzive globalizacije odgovarjajo tudi s prestrukturiranjem poslovanja, kjer pa ukinjajo ali 

prenašajo delovna mesta v države z nižjimi stroški. Kljub očitnemu prenosu delovnih mest v 

druge države pa to ni edini in tudi ne najbolj očiten razlog ukinjanja delovnih mest v 

domačem gospodarstvu. Ukinjanje delovnih mest zaradi prenosa dejavnosti v druge države 

namreč predstavlja le majhen odstotek vseh izgubljenih delovnih mest zaradi prestrukturiranja 

poslovanja podjetij (Eurofound 2007, 42–43; Hamilton in Quinlan 2008, 6; Huwart in Verdier 

2013, 102). Tudi Čirjakovićeva (2010, 118) ugotavlja, da v Sloveniji ni vidnejših izgub 

delovnih mest zaradi prenosa dejavnosti v drugo državo. Kljub temu pa ta predstavlja grožnjo 

za domače delavce in povečuje skrb teh, da izgubijo svoje delo.  

Delavce skrbi tudi, da se zaradi globalizacije slabšajo pogoji dela, kar se odraža v višini plače, 

varnosti zaposlitve in raznih prožnih oblikah zaposlovanja. Po Huwartu in Verdierju (2013, 

98) je opaziti usklajevanje dohodkov in pogojev dela delavcev v industrializiranih držav s 

tistimi iz držav z nizkimi dohodki. Hkrati se povečujejo razlike med revnimi in bogatimi, kar 
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kaže na socialno-ekonomske neenakosti. Kot ugotavlja Standing (2007, 23), se z globalizacijo 

zmanjšuje socialna varnost ljudi in povečujejo socialne razlike med njimi. Po statističnih 

kazalcih so se v zadnjih letih razlike v zaslužkih povečale, kjer je opaziti neenako 

porazdelitev dohodka. To se odraža v povprečnem zaslužku, ki je za 20 % prebivalstva z 

najvišjimi dohodki v Sloveniji v letu 2015 kar dvakrat višji od zaslužka 20 % prebivalstva z 

najnižjimi dohodki. Kazalci kažejo tudi na povečevanje zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

kar kaže na povečevanje prožnih oblik zaposlovanja. Po Kanjuo Mrčelovi in Ignjatoviću 

(2015, 371) to pomembno vpliva na poslabšanje delovnih razmer, nižanje življenjskih in 

delovnih standardov ter splošno naraščanje tveganja revščine v slovenski družbi. 

V tem poglavju smo ugotavljali in analizirali tudi ukrepe za povečanje zaposlenosti, saj se 

mora gospodarstvo prilagajati razmeram na trgu ter ob tem omogočati gospodarsko rast. Ob 

povečanju konkurenčnosti in produktivnosti se lahko z različnimi ukrepi zagotovi 

gospodarsko rast. V tem poglavju smo izpostavili ukrepe, s katerimi se lahko dosega večjo 

zaposlenost. Tako s pomočjo strukturnih reform izpostavljamo omogočanje ustvarjanja novih 

delovnih mest, povečevanje delovno aktivnega prebivalstva, pomembnost dostopa do 

izobraževanja, krepitev spretnosti in znanj, spodbujanje inovacij ter omogočanje enakih 

možnosti in zagotavljanje pravičnosti ter boj proti revščini. Kot zagotavlja OECD (2014b), 

strukturne reforme omogočajo okrepitev gospodarske rasti, s čimer se lahko poveča naložbe, 

produktivnost, delovna mesta, plače in blaginjo.  

Ker želimo bolj poglobljeno spoznati, kako globalizacija vpliva na delovna mesta in s tem na 

zaposlenost, v naslednjem poglavju podrobneje predstavimo metodološki del naloge, ki 

obravnava metodo raziskave in je ključen za izvedbo empiričnega dela naloge, ki sledi v 

nadaljevanju.  
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5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Zanima nas, kako globalizacija vpliva na področje dela, to je na delovne pogoje in na 

zaposlenost. Ob tem nas zanima, kako globalizacija vpliva na upadanje števila delovnih mest 

in kako s tem zavira zaposlenost ter kakšen je pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti. 

Zanima nas tudi, kakšen je odraz smeri razvoja globalizacijske družbe. Ob tem pa nas zanima 

tudi, kakšni so trendi na področju dela glede na odnos do dela in boj za delovna mesta. 

Odgovore bomo dobili na osnovi opravljenih intervjujev z izbranimi posamezniki. Na osnovi 

pridobljenih podatkov bomo dobili poglobljen vpogled, kako globalizacija vpliva na delovna 

mesta in s tem na zaposlenost. 

V tem poglavju najprej predstavimo zasnovo raziskave in uporabljene metode raziskovanja. 

Opredelimo tudi proučevani vzorec in opišemo metodo analize podatkov. Poglavje 

zaključimo z obravnavo vprašanja veljavnosti raziskave. 

5.1 Opis zasnove raziskave in uporabljene metode raziskovanja 

V tem podpoglavju bomo utemeljili pristope k raziskovanju, kvalitativno raziskovanje in 

metode zbiranja podatkov, kjer smo za metodo zbiranja podatkov izbrali intervju. 

Raziskava je temeljila na kvalitativni paradigmi, ki omogoča razumeti, kako ljudje razumejo 

svet in svoje izkušnje v njem, ter razložiti pomene, ki jih udeleženci raziskave pripisujejo 

pojavom (Taylor in Bogdan 1998, 8). Zastavili smo raziskovalna vprašanja, kar je omogočilo 

natančneje oblikovanje namena raziskave (Creswell 1998, 99). Pri tem smo upoštevali pregled 

relevantne literature in teorij (Taylor in Bogdan 1998, 42). Raziskovalna vprašanja, ki smo jih 

že predstavili v uvodnem poglavju, so: 

- Kako se odraža smer razvoja globalizacijske družbe? Se razvoj nadaljuje v smeri 

»enopetinske« ali humane globalizacijske družbe?  

- Kakšni so trendi na področju dela glede na odnos do dela in boj za delovna mesta? 

- Kako globalizacija vpliva na upadanje števila delovnih mest in kako s tem zavira 

zaposlenost? 

- Kako in s katerimi ukrepi se lahko omogoči povečanje zaposlenosti? 

- Kakšen pomen lahko pripišemo ukrepom povečevanja zaposlenosti? 

- Kako globalizacija vpliva na pogoje dela? 

Raziskava vpliva globalizacije na delovna mesta in s tem na zaposlenost je po svoji naravi 

kvalitativna. Zaradi mnenja, da statistično obdelani podatki vedno ne podajo celotne slike o 

proučevanem primeru, smo želeli pridobiti »bogatejši« in bolj poglobljen vpogled vpliva 

globalizacije na delovna mesta ter s tem na zaposlenost. Kot oblika sodobnega znanstvenega 

raziskovanja v zadnjih letih kvalitativno raziskovanje intenzivno pridobiva pomen ravno 
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zaradi številnih prednosti in edinstvenosti, ki jih je mogoče s takim pristopom pridobiti 

(Penger 2006, 15). Potrebne podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo intervjujev. 

Z namenskim vzorčenjem smo v vzorec vsako enoto izbrali z natančno določenim namenom, 

saj je pri kvalitativnem raziskovanju v ospredju seznanjenost posameznika s proučevano temo 

(Vogrinc 2008, 55). Intervjuji so bili izvedeni s posamezniki, ki nam lahko o problemu največ 

povedo, saj so z njim dobro seznanjeni in ga dobro poznajo. Intervjuji so bili tako izvedeni z 

rektorjem univerze v Ljubljani, doktorjem Ivanom Svetlikom, doktorjem Jernejem Pikalom, 

in Robertom Drobničem, vodjo sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja. Vsakega od 

intervjuvancev podrobneje predstavljamo v naslednjem podpoglavju Opredelitev vzorca. 

Osebni pogovor z intervjuvanci je temeljil na strokovnem pogovoru. Namen tega pogovora je 

bilo pridobiti poglobljen vpogled posameznikov na vpliv globalizacije na delovna mesta in na 

zaposlenost. Polstrukturirani intervjuji so potekali različno dolgo, in sicer od 30 do 60 minut. 

Vsi so bili opravljeni v drugi polovici januarja, vrstni red pri tem ni imel nobene vloge. 

Upoštevali smo vse odgovore posameznega intervjuvanca.  

Vse udeležence intervjuja smo najprej pisno povabili na intervju (po elektronski in hkrati tudi 

po navadni pošti). V povabilu na intervju smo jih seznanili z vsebino, namenom in cilji 

raziskave ter z načinom zbiranja in obdelave podatkov, kar smo še enkrat ponovili ustno, torej  

pred izvedbo intervjuja na samem srečanju oziroma po njej. Še pred srečanjem smo pridobili 

tudi soglasje za objavo intervjuvancev in za zvočni zapis intervjujev. Strinjanje z objavo 

intervjuja in z zvočnim zapisom intervjuja smo še ustno potrdili ob samem srečanju z 

intervjuvanci. S pomočjo zvočnih zapisov (uporabili smo diktafon) smo tako prišli do celotnih 

citatov in se izognili pomanjkljivemu zapisovanju pomembnih dejstev. Celoten intervju smo 

prepisali, nato je sledila primerna klasifikacija oziroma kategorizacija odgovorov in nadaljnja 

kvalitativna obdelava. 

Pri izvedbi intervjujev smo si pomagali z vnaprej pripravljenim polstrukturiranim 

vprašalnikom. Polstrukturirani vprašalnik je sestavljen iz nabora petih vprašanj, ki so odprta, 

kar je omogočilo postavljanje podvprašanj, z namenom spodbujanja odziva udeležencev. 

Vprašalnik, s pomočjo katerega smo izvedli intervjuje, je predstavljen v prilogi 1. Med 

izvedbo intervjuja so se po potrebi postavljala tudi podvprašanja. Odzivi, odgovori 

udeležencev so bili magnetofonsko zabeleženi in kasneje prepisani ter analizirani. 

Opis metode zbiranja podatkov z intervjujem smo že opisali, v nadaljevanju predstavimo še 

oblikovanje namenskega vzorca. 

5.2 Opredelitev vzorca 

V tem podpoglavju bomo predstavili raziskovalni vzorec. Pri kvalitativnem raziskovanju je v 

ospredju seznanjenost posameznika o proučevani temi. Za intervju je namreč potrebno izbrati 
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osebe, za katere predvidevamo, da nam bodo s svojimi odgovori največ pomagale pri 

doseganju ciljev intervjuja (Vogrinc 2008, 114). Zato smo se odločili za namenski vzorec treh 

strokovnjakov s področja obravnavane tematike. 

Cilj kvalitativne raziskave je čim celoviteje spoznati proučevano osebo, pojav, skupino in ne z 

reprezentativnim vzorcem poiskati ugotovitve, ki bi jih lahko posplošili na osnovno množico. 

Pri kvalitativni raziskavi nas namreč ne zanima pogostost pojavljanja določene strukture, 

temveč njihova raznolikost. S tem namenom se raziskovalci osredotočajo na proučevanje 

majhnega števila primerov ali celo posamezen primer (en dogodek, oseba, institucija, kultura 

ipd.) in jo skušajo čim celoviteje raziskati. Pri tem je pomemben način izbora enot, saj mora 

biti vzorec primeren oziroma mora biti bistven za raziskavo. Raziskovalec bo lahko le s tako 

izbranimi enotami pridobil potrebne podatke, ki mu bodo omogočili odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja (Vogrinc 2008, 55). Zbiranje podatkov je tako temeljilo na 

namenskem vzorcu, kjer je bila vsaka enota v vzorec izbrana z natančno določenim namenom. 

V vzorec smo zajeli posameznike s podobnimi lastnostmi ali izkušnjami, vezanimi na temo 

proučevanja oziroma posameznike, ki nam lahko o proučevani zadevi dajo kar največ 

podatkov (Tratnik 2002, 70).  

Namenski vzorec dveh univerzitetnih strokovnjakov (Ivana Svetlika in Jerneja Pikala) ter 

nekdanjega generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za 

delo, družino in socialne zadeve ter sedanjega vodjo sektorja za načrtovanje regionalnega 

razvoja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Roberta Drobniča) je majhen 

vzorec, vendar izbran tako, da zagotavlja verodostojnost podatkov, visoko raven veljavnosti 

in zanesljivost raziskave. Vzorec je bil oblikovan na osnovi odličnega poznavanja 

kompleksnosti globalizacijskih procesov in strokovnosti na področju raziskovalnega 

delovanja vsakega od omenjenih strokovnjakov z namenom, da bi lahko na osnovi 

pridobljenih odgovorov dobili poglobljen vpogled v proučevano tematiko.  

Kot prvega omenjamo doktorja socioloških znanosti Ivana Svetlika, ki deluje kot redni 

profesor za kadrovsko in socialno področje ter kot sedanji rektor Univerze v Ljubljani. 

Zaposlen je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in vodi podiplomski program 

Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. Je nekdanji minister za delo, družino in 

socialne zadeve. Svetlik je razvil študije človeških virov v Sloveniji in sodeloval pri pripravi 

različnih razvojnih programov. Bil je tudi predsednik Strokovnega sveta za poklicno in 

strokovno izobraževanje. V osemdesetih letih je sodeloval pri pripravah na tranzicijo s 

proučevanjem tržnega pristopa k zaposlovanju in brezposelnosti, zlasti s prenosom koncepta 

aktivne politike zaposlovanja v slovenski prostor ter kot član sociološko-pisateljske skupine 

za pripravo Ustave Republike Slovenije. Je avtor mnogih člankov in knjižnih del, pretežno s 

področij izobraževanja, zaposlovanja, socialne politike in človeških virov (Univerza v 

Ljubljani 2013).  
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Drugi intervjuvanec je doktor Jernej Pikalo. Pikalo je doktor politoloških znanosti, ki deluje 

kot redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot profesor sodeluje 

tako na dodiplomskih kot na podiplomskih študijih politologije in je strokovnjak področja 

politike ter globalizacije. Je nekdanji minister za izobraževanje, znanost in šport ter nekdanji 

prodekan za dodiplomski in podiplomski študij Fakultete za družbene vede Univerze v 

Ljubljani. V času opravljanja doktorata je kot gostujoči raziskovalec sodeloval na Centru za 

preučevanje globalizacije in regionalizacije Univerze Warwick v Angliji. Bil je tudi vodja 

projekta Državljan(stvo) v novi dobi. Državljanska vzgoja za multikulturni in globaliziran 

svet. Namen projekta je bil približati državljanom sodobno globalno okolje in ponuditi 

strokovne podlage za razvoj novih pristopov k sodobni državljanski vzgoji. Je avtor mnogih 

člankov in knjižnih del pretežno s področja politike in globalizacije.  

Tretji intervjuvanec je Robert Drobnič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Drobnič je nekdanji vodja Sektorja za 

izvajanje regionalnega razvoja na Direktoratu za regionalni razvoj in evropsko teritorialno 

sodelovanje ter nekdanji skrbnik regije v okviru izvajanja Zakona o razvojni podpori 

Pomurski regiji. Bil je tudi generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje na 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter vodja sektorja za Ekonomsko in socialno 

kohezijo na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Je avtor več 

člankov in objav, pretežno s področja trga dela ter je avtor knjige Slovenski trg dela danes in 

jutri: kritičen pogled na trg dela in razvojne možnosti s primeri dobrih praks.  

Vzorec kvalitativne analize je majhen, vendar zaradi premišljenega izbora intervjuvancev 

zagotavlja verodostojnost pridobljenih podatkov, visoko raven veljavnosti in zanesljivost 

raziskave. 

5.3 Opis metode analize podatkov 

V tem podpoglavju bomo opisali, kako smo analizirali polstrukturirane intervjuje, ki smo jih 

opravili s tremi intervjuvanci.  

S pomočjo opravljenih intervjujev smo prišli do večje količine primarnih nestrukturiranih 

podatkov, ki jih je bilo potrebno urediti. Po vsakem opravljenem intervjuju smo zapisali svoja 

razmišljanja in ideje, ki smo jih dobili ob izvajanju intervjujev. Zvočne zapise intervjujev je 

bilo potrebno najprej preoblikovati v pisno obliko, torej narediti transkripcijo intervjujev. 

Sledila je analiza in interpretacija pretipkanega gradiva na osnovi oblikovanja kategorij, ki jih 

za kvalitativno analizo predlaga Merriamova (2009, 180). 

Pri postopku oblikovanja kategorij mora posamezna kategorija omogočiti dovolj natančno 

uvrščanje analiziranih podatkov glede na vsebinski pomen kod (Roblek 2009, 56). Kodiranje 

podatkov nam omogoča, da zapise razdelimo v obvladljive in smiselne vsebinske segmente 
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(Roblek 2009, 60), in po Merriam (2009, 164) pomeni, da različnim vrstam podatkov 

dodelimo določeno označbo; to je lahko beseda, črka, številka, fraza. Sorodne kode, ki se 

nanašajo na podobne izjave, združimo v kategorije, ki jih tudi poimenujemo. Kategorije niso 

podatki sami, ampak so pojmovni elementi, ki povezujejo mnogo posameznih podatkov, in so 

izpeljani iz podatkov (Merriam 2009, 181).  

Med samo analizo pridobljene vsebine pri kvalitativni raziskavi smo najprej posamezne 

besede in fraze v samem besedilu podčrtali. Po prebranem prvem transkriptu smo na vrh 

novega lista zapisali cilje raziskave in pod te prepisali vse kode iz besedila. Kode, ki so 

pomensko povezane, smo nato oblikovali v nabor izhodiščnih tem. Pri tem smo se 

osredotočili na ponavljajoče se teme. Glede na pomensko enakovredne pomene smo 

izhodiščne teme nato razvrstili v organizirane teme, ki so povezane s cilji raziskave. Na 

podoben način smo nato prebrali in analizirali še preostale intervjuje. Več čas pa smo imeli v 

mislih izhodiščne in organizirane teme iz prvega intervjuja. Pri tem smo opazovali, če se te 

teme pojavljajo tudi v ostalih intervjujih in po potrebi oziroma smiselnosti dodajali nove 

teme.  

Na osnovi oblikovanega seznama kod, izhodiščnih in organiziranih tem smo nato na osnovi 

usklajenih vsebinskih pomenov te skrčili na skupne teme oziroma kategorije (Roblek 2009, 

61). Pri tem smo upoštevali smiselnost združevanja kod v kategorije, pri čemer smo, kot to 

poudarja Charmazova (2004, 510–511), primerjali odgovore različnih oseb na ista vprašanja. 

V nadaljevanju kvalitativne analize podatkov smo med seboj primerjali kode in tako 

ugotavljali, na katerih točkah se vsi intervjuvanci bolj ali manj strinjajo oziroma se razhajajo.  

Cilj kvalitativne raziskave je oblikovanje utemeljene teorije, ki se bere kot pripoved o 

proučevanem pojavu (Vogrinc 2008, 66). V ta namen smo opredelili vzorce, ki so se začeli 

ponavljati v opisu, in združili povzetke ter jih kombinirali z izsledki ustrezne teorije. Tako 

smo lahko proučili pomembne teme, zasnove, vzorce in strukture, ki so se ponovile v opisu. 

Potrebno se je bilo vrniti na postavljena raziskovalna vprašanja in na teoretična izhodišča, na 

katerih temelji raziskava, ki smo jih nato razložili z argumenti, temelječimi na vzorcih, ki so 

se pojavili v raziskovanju besedila (Roblek 2009, 65–67). V naslednjih dveh poglavjih smo z 

intervjuji pridobljene podatke analizirali in tako prišli do sklepa naloge ter podali priporočila 

za prakso. Še prej pa v nadaljevanju predstavljamo, kako smo zagotovili veljavnost raziskave. 

5.4 Zagotavljanje veljavnosti 

Zanesljivost kvalitativne raziskave smo povečali z opisom našega položaja kot raziskovalca v 

odnosu do naših domnev in predpostavk ter z natančnim opisom zbiranja podatkov in 

nastanka kategorij. Kljub temu, da je vzorec majhen, je izbran tako, da zagotavlja 

verodostojnost podatkov, visoko raven veljavnosti in zanesljivost raziskave prav zaradi 

skrbno izbranih udeležencev raziskave. 
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Pri izvajanju polstrukturiranih intervjujev lahko ob interakciji z intervjuvanci pride do 

nezavednega vpliva obnašanja na odgovore udeležencev, kar predstavlja omejitev raziskave. 

Poskušali smo biti čim objektivnejši, tako da z našim obnašanjem nismo vplivali na odgovore 

udeležencev. Ena od novejših smernic oziroma načinov poslovanja je prenos dejavnosti v 

druge države. V zadnjih osmih letih je bilo v podjetju, kjer sem trenutno zaposlena, veliko 

delovnih mest ukinjenih in prenesenih v druge države. Ker je bilo ukinjeno in v drugo državo 

preneseno tudi moje takratno delovno mesto, je to pri raziskavi predstavljalo še dodatno 

omejitev. Kot poudarjajo Fontana in Frey (2000, 662) ter Kvale (1996, 112–117) je bilo prav 

tako ves čas raziskave pomembno spoštovati osnovna etična načela in upoštevati različne 

principe (skrbno informiranje intervjuvancev o raziskavi pred pridobitvijo privolitve na 

intervju, pravica do anonimnosti in zaupnosti ter preprečitev posledic, ki bi škodile 

intervjuvancu).  

V postopku pridobivanja soglasja za sodelovanje v raziskavi smo posameznim udeležencem 

raziskave predstavili vsebino, namene in cilje raziskave, sam potek raziskave, način zbiranja 

ter obdelave podatkov, način poročanja o rezultatih ter kako in koliko časa bomo hranili 

podatke (Trnavčevič 2007). Od vsakega udeleženca raziskave smo pridobili soglasje za 

objavo imen intervjuvancev in pridobili dovoljenje za snemanje intervjuja, kjer smo 

zagotovili varnost podatkov. Pretipkano besedilo smo uporabili kot vir za analizo in 

interpretacijo podatkov. Med izvajanjem intervjuja je bilo intervjuvancem omogočeno 

kadarkoli prekiniti intervju, če bi se tako odločili, in dovoljena možnost, da na kakšno 

vprašanje ni bilo potrebno odgovoriti, če si tega niso želeli.  

5.5 Raziskovalne omejitve 

Omejitev raziskave predstavlja že sam izbor kvalitativne metodologije raziskovanja, zaradi 

česar rezultatov raziskave ne moremo posplošiti. Za zmanjšanje pristranskosti pri posameznih 

fazah kvalitativne raziskave smo zato natančno opisali faze pridobivanja in analize podatkov. 

V raziskavi je nemogoče opazovati celotno populacijo, zato smo se pri proučevanju 

populacije omejili le na del enot (vzorčenje). Podatke smo v kvalitativni raziskavi pridobivali 

s pomočjo namenskega vzorca, kar prav tako predstavlja omejitev raziskave, saj so namreč 

podatki zbrani na osnovi posameznikov, ki so najbolje informirani in podučeni o 

problematiki. Z raziskavo pridobljene ugotovitve na namenskem vzorcu tako veljajo le za 

proučevani vzorec in niso posplošljive na širšo populacijo (Engel in Schutt 2005, 122–123). 

Iz vzorčnih podatkov ravno zaradi uporabe nenaključnega vzorca ugotovitve raziskave ne 

moremo posploševati. Sama raziskava pa bo omogočila poglobljen vpogled vpliva 

globalizacije na področje dela in s tem na zaposlenost.  
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju bomo predstavili analizo podatkov, ki smo jih pridobili z intervjuji, in njihovo 

interpretacijo. Po postopku, opisanem v prejšnjem poglavju, smo glede na namen in cilje 

raziskave na osnovi raziskovalnih vprašanj oblikovali pet kategorij:  

1. Razvoj globalizacije v prihodnosti.  

2. Odnos do dela in boj za delovna mesta. 

3. Vpliv globalizacije na delovna mesta in zaposlenost. 

4. Pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti.  

5. Vpliv globalizacije na pogoje dela. 

Za lažje razumevanje posamezne kategorije, organizirane in izhodiščne teme v nadaljevanju 

naloge predstavljamo v preglednicah.  

V tem podpoglavju predstavljamo primerjavo stališč, mnenj in doživljanja udeležencev v 

raziskavi (faza interpretacije). Povezovali smo jih s teoretičnimi spoznanji, ki smo jih že 

predstavili v drugem, tretjem in četrtem poglavju naloge. Rezultate raziskave v nadaljevanju 

prikazujemo ločeno, in sicer po posameznih kategorijah.  

6.1 Razvoj globalizacije v prihodnosti 

Analiza intervjujev je pokazala, da na razvoj globalizacije, ki se različno odraža v posameznih 

delih sveta glede na njegovo razvitost, močno vpliva tehnologija in da je težko predvideti 

razvoj globalizacije v prihodnosti. Zato se intervjuvanci po eni strani strinjajo, da gre razvoj 

globalizacije v smeri enopetinske družbe, po drugi strani pa sploh ne. Vsebina kategorije 

»Razvoj globalizacije v prihodnosti« je prikazana v preglednici 13.  

Preglednica  13: Razvoj globalizacije v prihodnosti 

Izhodiščne teme Organizirane teme Kategorija 

Nepovratnost procesa globalizacije, različna 
obdobja globalizacije, negotova prihodnost 

globalizacije. 

Globalizacija in njen 

razvoj. 

Razvoj globalizacije 

v prihodnosti. Položaj različnih slojev prebivalstva, 

socialna diferenciacija, razvitost držav. 

Razvoj v svetu. 

Ocena, tehnološki razvoj. Enopetinska družba. 

Globalizacija in njen razvoj 

Po Pikalu lahko na globalizacijo gledamo z mnogo vidikov, tako kot jo Bezjakova (b. l., 2) 

označi kot povečanje intenzivnosti človeških odnosov. Pri tem poudarja, da so človeški 

odnosi obstajali že prej, tisto česar pa prej nismo imeli, je po Pikalu tehnologija (IKT). Pikalo 
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poudarja, da take intenzivnosti stikov ni bilo in nadalje pravi, da »oddaljene stvari postajajo 

zelo bližje«. Tudi Giddens (1990, 64) poudarja, da gre pri globalizaciji za stopnjevanje 

svetovnih družbenih odnosov, ki povezujejo oddaljene kraje. Svetlik pa se sprašuje, če se bo 

globalizacija nadaljevala ali ne, in hkrati poudarja, da se zaenkrat zdi, da je proces 

globalizacije nepovraten. Ob tem bi po Svetliku vsaka prekinitev procesa globalizacije enako 

ali pa celo bolj prizadela tiste, ki so globalizacijo sprožili. Kljub nekaterim negativnim in 

neželenim izidom globalizacije, ki jih ti občutijo, pa bi po Svetliku zanje prekinitev 

globalizacije pomenila le še težje stanje, kar bi se zlasti občutilo na področju gospodarstva. 

Čeprav Svetlik (2014, 174) globalizacijo vidi kot v doglednem času nepovraten proces, ki 

povzroča velike strukturne spremembe v posameznih državah, pa Svetlik vseeno možnosti 

prekinitve različnih globalnih povezav ne izključuje. Da je razvoj globalizacije težko 

predvideti, ugotavljajo tudi Drobnič, Svetlik (2014, 184) in Mencinger (2010, 6), ki pravi, da 

nekatere razvojne strategije gospodarstev segajo celo do leta 2060 ter pri tem izpostavlja, da 

nihče ne more vedeti, kaj bo takrat. Tako kot Svetlik (2014, 184), ki pravi, da je vsako 

napovedovanje pričakovanj v prihodnosti nehvaležno, tudi Drobnič meni, da je bilo v zadnjih 

35 letih ogromno sprememb in da je težko ugotavljati in vedeti, kaj bo v prihodnosti, ali bo 

globalizacija še tako močno vpeta v vsakdanje življenje ter delo ljudi, da bo pomenila še 

nadaljnji upad delovnih mest.  

Pikalo skozi zgodovinski razvoj globalizacije opredeli obdobje globalizacije z dveh vidikov: 

malo bolj optimističnega obdobja (globalna demokracija; ko imajo ljudje dovolj dobrin zase 

in jih začne skrbeti za druge) ter malo manj optimističnega obdobja (ko ljudje nimajo dovolj 

dobrin zase in imajo občutek, da zase ne morejo dobro poskrbeti, tako da jih skrbi le zase in 

ne za druge). Eno od teh obdobjih svetovnega optimizma, ko se govori o globalni 

demokraciji, vidi v letih od konca 80. in v začetku 90. let (10–15 let), ko se govori o 

demokratizaciji globalizacije; o tem, kako bo globalizacija za vse nekaj prinesla. Pri tem 

Pikalo poudari, da se to v določeni meri zgodi, toda ne povsem. Pravi, da bi si generalno 

želeli, da bi prihajalo do večje demokratizacije, da bi bila ta v globalni dobi drugačna, saj je 

vpeljanih veliko povsem novih področij, ki bi se jih moralo demokratično regulirati.  

Razvoj v svetu 

Svetlik opozarja na različen razvoj globalizacije v prihodnosti in pravi, da »medtem, ko se 

razlike med različnimi sloji prebivalstva v razvitih državah povečujejo in določeni sloji 

prebivalstva postajajo revnejši, v razvijajočih se državah, kot je Kitajska, ob naraščanju razlik 

pridobivata tudi najnižji in srednji sloj«. Svetlik opaža, da je v razvitih državah socialna 

diferenciacija močno izražena. Poceni blago držav v razvoju namreč pritiska na trge razvitih 

držav, kar tudi poslabšuje možnosti za normalne ali dobre zaslužke srednjega in nižjega 

razreda v razvitih državah. Drobnič meni, da prihaja do nekonsistentnosti, saj gre na eni strani 

za zavzemanje za visoko produktivnost in visoko konkurenčnost v zahodnem svetu, ter na 

drugi strani hkratno zavzemanje za visoko stopnjo človekovih pravic. Ob tem pa 
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globalizacijska družba sili, da se produkcijske dejavnike seli v okolje s cenejšo delovno silo, 

kjer se spoštuje manj človekovih pravic in kjer je manj zakonov, ki bi ščitili socialno 

pravičnost. Z vidika nerazvitih držav oziroma držav v razvoju, kjer s podeželja prihaja 

ogromno ljudi, ki so prej zaslužili malo oziroma nič, Svetlik njihov položaj (sicer za naše 

standardne v težkih razmerah) vidi kot izboljšanje. »Pomenljivo se mi zdi dejstvo«, pravi 

Drobnič, »da smo v zadnjih letih prvič v zgodovini človeštva doživeli, da več ljudi v svetu 

živi v mestih kot na podeželju. Slednje pa ni nobena garancija za to, da bodo ljudje, ki so se 

preselili v mesta in bodo bližje globalizacijski družbi oziroma so del nje, prav zares tudi imeli 

višji življenjski standard, delo in boljše pogoje za delo ter življenje«.  

Enopetinska družba 

Drobnič enopetinsko družbo vidi predvsem kot (znanstveno) provokacijo, Svetlik pa kot 

konstrukt razvitega sveta, ki plasira investicije v globalizacijo. Z vidika razvoja v svetu 

Drobnič meni, da je teorija "enopetinske družbe" vsekakor že danes zanimiva teorija, s katero 

se bodo ukvarjali predvsem ekonomisti, pa tudi sociologi. Po Svetliku se zdi, kot da bi 

enopetinska družba nastajala, vendar poudarja, da to ni tako enostavno. Izpostavi, da gre bolj 

za oceno oziroma vidik razvitega sveta. Podobno tudi Pikalo verjame, da enopetinska družba 

temelji na nekih številkah, izračunih. Drobnič je enakega mnenja in pravi, da je morala biti ta 

ocena družbe ovrednotena na določenih scenarijih.  

Svetlik vidi oceno enopetinske družbe ob nadaljnjem trendu tehnološkega razvoja do neke 

mere kot točno napoved. Ob tem pa hkrati trditev enopetinske družbe postavlja pod vprašaj, 

saj dvomi v zadovoljstvo razvitega in manj razvitega sveta z določeno ravnjo potrošnje, s 

katero se proizvodnja ne bi rabila povečevati. Hkrati se sprašuje o enakomerni in pravični 

razdelitvi ustvarjenega na celem svetu, saj se izgledi o redistribuciji bogastva odvijajo v smeri 

večje socialne diferenciacije in ne obratno. Prav s povečevanjem ustvarjenega se lahko 

drugim omogoči, da zadovoljijo vsaj svoje osnovne potrebe. V tem smislu pa Svetlik ne 

verjame, da bi lahko bila ena petina prebivalstva na globalni ravni zares zadostna za 

ohranjanje zagona svetovnega gospodarstva.  

Predvideti, kaj se bo dogajalo v prihodnosti ni lahka naloga. Po Drobniču enopetinska družba 

pomeni izziv družbeno ekonomskim teoretikom, predvsem pa, kot pravi Drobnič: »Pomeni 

znak za opozorilni razmislek glede na to, da zaradi kompleksnosti globalnih ekonomskih 

dogajanj ni mogoče vnaprej predvideti razvoja globalizacijske družbe.« Ker je še veliko 

neznank in spremenljivk, tudi Pikalo ne more trditi, da bo v prihodnosti za zagon 

gospodarstva zadostovala le ena petina prebivalstva. Razvoj globalizacije ne vidi v 

enopetinski družbi niti kot demokratizacijo globalizacije in poudarja, da deli sveta različno 

izkoriščajo priložnosti globalizacije. Po drugi strani Drobnič meni, da bi na osnovi sedanjih 

trendov razvoj lahko šel v smeri enopetinske družbe (sicer pravi, da je to težko predvideti in 

tudi, ali bi lahko bila enopetinska ali tretjinska), še posebej glede na analize dogajanj v 
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posameznih panogah ali pa posameznih razvitih državah. Nadalje za Slovenijo Drobnič pravi, 

da ni tipična država predstavnica globalizacijske družbe in da bi težko govorili o tem, da bi se 

družba v Sloveniji razvijala v smeri teorije enopetinske družbe.  

Mencinger (2010, 9) pravi, da je nenehno ustvarjanje novih storitev, institucij in pravil način 

izničevanja učinkov tehnološkega napredka na zaposlenost ter preprečitev nastajanja 

»enotretjinske družbe«. Tudi Svetlik meni, da razvoj enopetinske družbe ni tako povezan z 

globalizacijo, kot je s tehnološkim razvojem, ki bi tako napoved celo lahko premogel. Enako 

poudarja Pikalo. Pravi, da odraz sodobnih družb ni le vprašanje globalizacije, ampak je tudi 

vprašanje tehnološkega razvoja. Pri tem se sprašuje, ali je človek sploh še potreben, saj ga 

izpodriva robot, avtomatizacija. Globalizacija, modernizacija in tehnološki razvoj namreč po 

Pikalu omogočajo vedno manjšo uporabo klasične delovne sile. Pri proučevanju teoretičnega 

dela problematike smo zasledili, da različni avtorji in organizacije (Eurofound 2012; 

Hamilton in Quinlan 2008) enega od krivcev za odpuščanje delavcev izpostavljajo prav 

tehnološke spremembe. Podobno Drobnič meni, da robotizacija in mehanizacija procesov 

vplivata na zmanjšanje delovnih mest. Hkrati pa Drobnič izpostavi, da tudi prehod na druge 

trge in uporaba cenejše delovne sile vplivata na zmanjševanje delovnih mest v domačem 

gospodarstvu, s čimer se strinjajo tudi drugi avtorji (Eurofound 2007, 42–43; Hamilton in 

Quinlan 2008, 6; Huwart in Verdier 2013, 102) in ob tem poudarjajo, da so te izgube majhne 

v primerjavi z drugimi vzroki izgube delovnih mest. Pikalo poudarja, da kreativnost, novosti, 

izumi in razvoj nasploh omogočajo tudi veliko novih priložnosti, ki potrebujejo delovno silo. 

Pri tem Pikalo izpostavi, da delavcev ne potrebujemo v smislu klasične delovne sile.  

6.2 Odnos do dela in boj za delovna mesta  

Analiza intervjujev je pokazala, da se je način dela precej spremenil in da klasičnega 

sindikalnega boja ni več. Ob tem pa so ljudje pomemben dejavnik v procesu proizvajanja 

dobrin in storitev, kjer pa je njihov odnos do dela kulturno pogojen.  

Vsebina kategorije »Odnos do dela in boj za delovna mesta« je prikazana v preglednici 14.  

Preglednica 14: Odnos do dela in boj za delovna mesta 

Izhodiščne teme Organizirane teme Kategorija 

Vrednote in etične norme, verska 

pripadnost. 

Kulturna pogojenost. 

Odnos do dela in boj 

za delovna mesta. 
Pomembnost človeka, delo kot dobrina.  Človeški dejavnik. 

Sindikat, podaljševanje časa opravljanja 
dela, inovativne rešitve. 

Spremenjen način 
dela. 

Intervjuvanci se pri trendih na področju dela glede na odnos do dela in boj za delovna mesta 

sprašujejo, kako gledati na te trende v smislu, kaj danes pomeni boj za delovna mesta. Svetlik 



78 

pravi: »Odnos do dela je močno kulturno pogojen z vrednotami in etičnimi normami. V 

industrijskih družbah se praviloma delo in delovna mesta jemljejo kot omejena in zato 

zaželena dobrina.« Pri tem poudarja drugačen odnos do dela med različnimi področji sveta, 

kjer ima na ta odnos vera močan vpliv. S tem se strinjajo tudi drugi intervjuvanci in ob tem še 

poudarjajo, da sindikalnega boja, kot je bil včasih, ni več.  

Kulturna pogojenost 

Svetlik meni, da je odnos do dela stvar kulturnih potez, s čimer se strinja tudi Pikalo, ki pravi:  

»Absolutno tudi vrednote in kultura vplivajo na odnos do dela.« Poudari: »Kultura, vera ipd. 

definitivno vplivajo na to, kako in kaj je to delovna etika«. Svetlik pravi, da je odnos do dela 

privzgojen skozi socializacijo posameznika, kjer pa so pomembne tudi izkušnje posameznika. 

Na eni strani poudarja vidik odnosa do dela v katoliškem svetu, ker je delo poimenovano kot 

božja kazen. Pri tem izpostavlja doživljanje raja in pekla. Raj je tam, kjer ni dela, kjer je vse 

zagotovljeno. Na svetu pa se delo doživlja kot trpljenje, ki je povezano z delom, z muko in 

kaznijo, ki jo je zato potrebno zmanjšati.  

Svetlik predstavi drugačno dojemanje odnosa do dela v protestantstvu, kjer ljudje na delo 

gledajo kot na sredstvo za dokazovanje. S čim bolj uspešnim delom si izbranec, da boš 

poveličan in greš v raj. Kljub ukoreninjenju takega odnosa do dela tem ljudem delo še vedno 

predstavlja sredstvo za zadovoljevanje svojih potreb, hkrati pa jim delo ne predstavlja kazni, 

temveč sredstvo za samodokazovanje. Zato so po Svetliku protestantske države in kulture bolj 

delavne. Svetlik opozori tudi na druge kulture in verovanja, ki imajo drugačen odnos do dela. 

Izpostavi primer Japonske, kjer je pripadnost delu zelo izrazita, delovni čas je podaljšan, 

tovarna oziroma podjetje delavcem predstavlja drugi dom, zato se ji delavci popolnoma 

predajo. Ob tem se sprašuje: »Ali je ta odnos do dela oziroma delavnost res ponotranjena ali 

je to bolj strah pred tem, da bom izgubil eksistenco in zaščito, če ne bom delal?« Ob tem 

Svetlik pravi, da »dejansko ljudje v azijskih državah delajo precej več kot v evropskih, kjer je 

močneje prisoten hedonizem«. 

Človeški dejavnik  

Svetlik poudarja, da je v Sloveniji delo vrednota, ki ima razmeroma velik pomen. Tudi za 

Pikala so največje premoženje prav ljudje in pravi, da se tega zavedajo tudi razsvetljeni 

kapitalisti oziroma lastniki produkcijskih sredstev. Po Gostiši (b. l., 1) je mogoče optimalno 

motivacijo in pripadnost sodobnih izobraženih delavcev doseči z visoko stopnjo njihove 

vsestranske vključenosti v organizacijo (upravljanje, udeležba pri dobičku in notranjem 

lastništvu). Te delavce Gostiša (prav tam) vidi kot človeški kapital in kot konkurenčno 

prednost podjetij, ki lahko povečajo uspešnost poslovanja podjetij. To pa po Gostiši (prav 

tam) ločuje dobra podjetja od slabih in dobra gospodarstva od slabih. Pikalo se strinja, da bi 
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se moral odnos do dela spremeniti in pri tem opaža, da nekatera podjetja ali korporacije in 

nenazadnje tudi javne inštitucije poskušajo delati z ljudmi in vlagati v njih. Vendar Pikalo 

generalno opaža, da temu ni tako. Za Drobniča pa aktiven in skrben odnos do dela postaja vse 

pomembnejši cilj posameznikov. Pri tem poudarja, da v to pravzaprav ljudi silita zahtevana 

učinkovitost na delovnih mestih in višja stopnja avtomatizacije procesov, ki zahteva manj 

delavcev. Nadalje Drobnič izpostavlja, da morajo posamezniki pokazati, kaj v resnici znajo in 

kaj so jih šolanje ter življenjske izkušnje naučili.  

Pikalo izpostavi trend 90-ih let, ko je prišlo do razvrednotenja dela, ki zanj na nek način 

predstavlja padec v divji kapitalizem. To vidi kot posledico razvoja, kjer se je šele kasneje 

začelo vzpostavljati normalnejše stanje. Odnos do dela je bil tudi po Drobniču različen glede 

na okolja in sisteme. V socializmu je bil odnos do dela po Drobniču drugačen kot v 

kapitalizmu in pravi: »V Sloveniji smo šli iz enega sistema, kjer pravzaprav razumemo, da je 

delo vrednota in je bilo vrednota, potem v procesu tranzicije v nek drugi sistem, ki se je vsaj v 

nekaterih panogah izkazal celo za prostaško kapitalističnega, kjer delo kar naenkrat ni bilo 

več vrednota, zaposlovanje ljudi pa tudi ne.« Možina in drugi (1994, 489) pravijo, da človek 

ne dela le zato, da bi si pridobil denar, s čimer se strinja tudi Pikalo. »Delo ni samo v funkciji 

tega, da vi na koncu dobite neko ekonomsko ali pa denarno nagrado. Delo ima še veliko 

drugih funkcij«, pravi Pikalo. Tudi za Gostišo (b. l., 1) je človeški kapital izredno pomemben. 

Pri tem poudarja (prav tam), da je človek kompleksno bitje, ki pri delu in v zvezi z delom 

zadovoljuje tudi številne osebnostne in societalne potrebe, zato plača ni edino sredstvo 

motivacije. Podobno kot Možina in drugi (1994, 489), ki pravijo, da človek dela tudi zato, da 

bi se uveljavil, ker vidi v tem zadovoljstvo, smisel itd. Tudi Pikalo funkcije dela vidi v 

družbeni integraciji, povezanosti, kulturaciji, socializaciji itn. Pri tem Pikalo učinkov 

brezposelnosti ne vidi le v denarju, ki ga nekdo nima, ampak tudi v socialni izključenosti.   

Spremenjen način dela 

Pikalo opaža, da se spreminja način dela. Posledico različnih odnosov do dela in večje 

delavnosti vzhodnjaških kultur Svetlik vidi v večji akumulaciji kapitala, kar pa ogroža ostale 

kulture, tudi nas. Ogrožanje teh kultur opaža tudi Svetlik in pravi: »[...] v smislu, da če tam 

delajo 60 ur na teden in pri nas 40, je pri istem številu ljudi učinek tam toliko večji in nas 

izrivajo s trga.« Tudi Pikalo opaža, da delo še zdaleč ni več omejeno na opravljanje 

določenega števila ur in pri tem poudarja, da se delo vedno bolj seli v dom. Nadalje pravi, da 

jasne ločnice med delom in domom ni več in pri tem izpostavi občutek, da nikoli zares nisi 

izven službe. Pri tem tako kot Staretova in Bučarjeva (2005, 13) izpostavljata uporabo IKT, ki 

pospešuje zbliževanje med posameznimi subjekti in daje možnost sodelovanja med njimi, 

čeprav so fizično zelo oddaljeni, tudi Pikalo izpostavlja uporabo IKT-tehnologije (telefoni, 

spletna pošta itd.), ki omogoča stalno dostopnost. Ker je s tem omogočeno komuniciranje v 

različnih časovnih pasovih, Pikalo pravi, da geografske razdalje niso več nobeno vprašanje. 
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Mlinar (2013, 161–173) poudarja veliko vlogo inovacij in ustvarjalnosti, ki omogočajo 

preoblikovanje inovativnih zamisli v nove proizvode ter storitve. Tudi za Pikala in Drobniča  

je inovativnost zato pomembna. Pikalo opaža, da je vedno več dela, ki ga sami izumimo in 

pravi: »Na eni strani, jasno, gledaš tisto, kar je ponujeno, na drugi strani pa, kar je značilno za 

mlajše generacije, pa da so zelo inovativne v pristopu, kaj vse se lahko dela.« Na osnovi 

zmanjševanja potreb po delavcih, povečevanja svetovne populacije, seljenja proizvodnje na 

vzhod in problemov evropske demografije Drobnič (2009, 286) opozarja na dolgoročno 

težavo  premajhnega števila delovnih mest. Zadostno število delovnih mest pa je pogoj za 

zagotavljanje svetovnega reda in miru. Ob tem (prav tam) poudarja, da se bo potrebno za ta 

delovna mesta boriti in biti inovativnejši pri ustvarjanju novih. Ob tem (prav tam) poudarja 

nujnost po spremembi odnosa do dela, ki bi moralo zopet postati vrednota. Drobnič meni: 

»Boj za delovna mesta bi se moral dogajati predvsem med bojem za podporo inovativnim 

podjetnikom in njihovim rešitvam, predvsem na področjih, ki spodbujajo zeleno gospodarstvo 

in tudi v povezavi z izkoriščanjem naravnih energetskih in drugih virov, tudi prehranskih.« 

»Boj za delovna mesta je zelo pomemben in bi moral biti osnovan na drugačnih temeljih, kot 

je«, pravi Drobnič. Po Drobniču je v Sloveniji tega premalo, ker je sindikalni boj preveč 

vezan na klasično proizvodnjo in proizvodni proces. Drobnič izpostavlja, da je boj za delovna 

mesta na ravni Evropske unije pomemben, kar se odraža v ciljih evropske kohezijske politike, 

razvojnih strategijah s ciljem več zaposlitev. Pri tem poudarja, da gre lahko tako za nova 

delovna mesta kot za ohranjanje obstoječih delovnih mest.  

Interesi dela so v procesu globalizacije šibko zastopani (Svetlik  2014, 183). Pikalo poskuse 

organiziranja sindikalnega boja ne vidi kot uspešne in misli, »da mu niti na globalni niti na 

evropski ravni ne uspeva«. Svetlik zahteve sindikata poveže s kulturno pogojenostjo in jih 

naniza kot: »manj dela v resnici, krajši čas, hitro upokojitev in tako naprej«. «Ker ima 

sindikat toliko manjšo vlogo in nenazadnje tudi zaradi globalizacije, zato ker je seveda 

mogoče dosti lažje z dosti manj ovirami in seliti proizvodnjo itd.« Pikalo pravi, da »boja za 

delavske pravice, mednarodnega boja za delavske pravice, tako kot je to včasih bilo, tega na 

ta način jaz ne vidim več«. Tudi Drobnič opaža, da so »trendi glede bojev za delovna mesta v 

smislu sindikalnega boja pri nas zastareli in se nanašajo na bolj ali manj industrijski tip dela«. 

Kot na to opozarja Svetlik (2014, 186), da delo ni globalizirano v smislu organizacije močnih 

predstavniških teles, to opaža tudi Drobnič in pravi: »Za številne oblike dela na različnih 

področjih, med katerimi so številna perspektivna, ni zaznati sindikalnega oziroma interesnega 

jasnega glasu«. Ob obstoječi mednarodni organizaciji ILO in konfederaciji sindikatov Svetlik 

(2014, 186) meni, da je pot do globalizacije dela, ki bi s strani močnih predstavniških teles 

zastopala interese dela na globalni ravni, težka in dolgotrajna. 

6.3 Vpliv globalizacije na delovna mesta in zaposlenost 

Analiza intervjujev je pokazala, da se kot posledica tehnološkega razvoja in globalizacije na 

eni strani delovna mesta ustvarjajo in na drugi ukinjajo. Zaradi ohranjanja konkurenčnosti se 



81 

delovna mesta prenašajo v druge države. Lokalno tako postajajo odvečna, drugje pa se 

ustvarjajo, na kar pa vpliva tudi razvoj posameznih držav oziroma delov sveta. Gre torej za 

redistribucijo delovnih mest. Tehnološki razvoj je spremenil naravo dela in ob tem potrebe po 

nekaterih delovnih mestih ni več. Po drugi strani pa inoviranje omogoča nastajanje novih 

delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, kar pa omogoča zaposlovanje delavcev.   

Vsebina kategorije »Vpliv globalizacije na delovna mesta in zaposlenost« je prikazana v 

preglednici 15 spodaj.  

Preglednica 15: Vpliv globalizacije na delovna mesta in zaposlenost 

Izhodiščne teme Organizirane teme Kategorija 

Tehnologija in tehnološki napredek, 

avtomatizacija. 

Tehnološki razvoj. 

Vpliv globalizacije na 

delovna mesta in 

zaposlenost. 

Seljenje proizvodnje v druge države, 

konkurenca. 

Prenos dejavnosti v 

druge države. 

Razvoj v svetu, migracije. Redistribucija 

delovnih mest. 

Evropska komisija (2014a) poudarja, da obstajajo dokazi, da globalizacija ni povezana s 

skupno neto izgubo delovnih mest, s čimer se strinjata tudi Svetlik in Pikalo. Svetlik pravi: 

«Globalizacija ne vpliva neposredno na število delovnih mest na globalni ravni.« Pikalo pa 

misli, da je: »nemogoče reči, da delovna mesta samo propadajo ali pa da samo rastejo. Oboje 

je, oboje naenkrat«.  

Tehnološki razvoj 

Mencinger (2010, 10) trdi, da tehnološki napredek povečuje produktivnost in ustvarja boljša 

delovna mesta. Pri tem poudarja (prav tam), da tehnološki napredek ne ustvarja več delovnih 

mest. Tudi Svetlik tehnologijo vidi kot ključni dejavnik vpliva na število delovnih mest in 

poudarja, da »na število delovnih mest veliko bolj vplivata tehnologija in gospodarski 

razvoj«. Pikalo opaža, da v Sloveniji industrijske kapacitete padajo od 90. leta naprej, vendar 

se pri tem sprašuje, če je to le zaradi globalizacije. Pri tem poudarja, da »to ni samo 

globalizacija, to je tudi tehnološki napredek, avtomatizacija, splošni napredek nekih družb«. 

Pikalo zaradi avtomatizacije, izboljšanja tehnologije v družbi, sprememb vzorcev delovanja v 

družbi ugotavlja, da se industrijska delovna mesta, ki jih zaradi avtomatizacije ali pa zaradi 

povsem nekih drugi razlogov ne potrebujemo več, odpadejo. Tudi po Svetliku tehnološki 

dejavnik povzroča, da so določena delovna mesta odvečna, hkrati pa na novih področjih 

omogoča nastajanje novih delovnih mest. Pikalo prav tako opaža, da se izgubljajo delovna 

mesta, ki jih izpodriva avtomatizacija. Po Svetliku je gledano s tehnološkega vidika praviloma 

ta v škodo števila delovnih mest in pri tem poudarja, da je neto učinek omejen na neko 

lokacijo. Tudi po Mencingerju (2010, 10) učinki tehnološkega napredka različno vplivajo na 



82 

zaposlenost; eni jo zmanjšujejo, drugi pa povečujejo in ugotavlja, da je število novih delovnih 

mest, ki jih tehnološke spremembe ustvarijo v proizvodni dejavnosti, v kateri nastanejo, 

veliko manjše od števila delovnih mest, ki jih odpravijo. Prav nova tehnologija namreč 

zmanjšuje potrebne količine dela, kar se odraža v krčenju števila in deleža zaposlenih v 

proizvodnih dejavnostih.  

Drobnič izpostavlja dvosmernost procesa in pravi: »Po enem procesu predvsem robotizacija, 

avtomatizacija zmanjšuje število delovnih mest, po drugi strani pa globalni trg omogoča 

nesluten razvoj nekih prodajnih mrež in novih trgov«. Ob tem se Drobnič sprašuje, kateri 

proces prevlada: »Je močnejši tisti proces, ki vpliva na zmanjševanje zaposlenosti?« To 

možnost vidi predvsem v tistih državah in okoljih, ki so manj razvita oziroma proizvajajo 

produkte z nižjo dodano vrednostjo, kjer tehnologija pride do večjega izraza. V razvitem 

okolju pa za Drobniča to pomeni, da bo lahko z inovativnimi procesi, kakovostnimi izdelki 

marsikdo, ki deluje na globalnem trgu in dela produkte z visoko dodano vrednostjo, lahko 

prosperiral in imel od globalizacije bistveno več. Tudi Pikalo poudarja, da na število delovnih 

mest vpliva stopnja industrijskega in siceršnjega razvoja posamezne države. Pikalo verjame, 

da število delovnih mest upada v industrijsko razvitih državah. Hkrati pa v poindustrijskih 

državah (storitveno razvitih državah) tega upadanja ne opazi tako izrazito.  

Prenos dejavnosti v druge države 

Prenos dejavnosti v druge države predstavlja grožnjo domačemu gospodarstvu, da se bodo 

delovna mesta ukinila oziroma prenesla v druge države, kjer so stroški nižji. Čirjakovićeva 

(2010, 118) ugotavlja, da v Sloveniji ni vidnejših izgub delovnih mest zaradi prenosa 

dejavnosti v drugo državo. Izgube torej so, toda ne tako opazne. Gledano lokalno, s stališča 

Slovenije, pa Svetlik globalizacijo vidi kot odžiralca delovnih mest. Tudi za Drobniča v 

Sloveniji globalizacija trenutno vpliva na zmanjšanje zaposlitev, saj se prednosti globalizacije 

še ne zna dovolj izkoristiti. »Določena proizvodnja se pri nas ne izplača, lastnik to preseli v 

Indijo ali v neko drugo državo. Tu ni delovnih mest, tam pa se kreirajo«, pravi Svetlik. Po 

Hamiltonu in Quinlanu (2008, 87) je prav globalizacija pripomogla k ustvarjanju novih 

delovnih mest. Tudi Pikalo pravi, da se »nekatera industrijska delovna mesta selijo tja, kjer je 

delovna sila cenejša« in da hkrati »ostajajo neke nove industrije, neki novi tipi zaposlitev, ki 

pa vseeno nudijo zaposlitve«. Prav tako Drobnič opaža, da prenos dejavnosti v druge države 

vpliva na število delovnih mest in ob tem pravi: »Seveda je hitrost upadanja števila delovnih 

mest zaradi selitev produkcijskih dejavnikov oziroma proizvodnje v azijske in druge države z 

nizko ceno delovne sile bistveno višja, kot je hitrost nastanka novih inovativnih izdelkov in 

storitev na evropskem trgu, ki dajejo nove podlage za dvig zaposlenosti, slednje je 

dolgotrajnejši proces.« Sicer pa ukinjanje delovnih mest zaradi prenosa dejavnosti v druge 

države za mnoge avtorje in organizacije (Eurofound 2007, 42–43; Hamilton in Quinlan 2008, 

6; Huwart in Verdier 2013, 102) predstavlja le majhen odstotek vseh izgubljenih delovnih 

mest zaradi prestrukturiranja poslovanja podjetij.  
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Ob zagotovitvi virov za razvoj je nujna tudi sposobnost ljudi, da ob ustanavljanju novih 

projektov in podjetij omogočijo ustvariti nova delovna mesta. Ob tem Pikalo opozarja, da je 

prenos dejavnosti v druge države le izgovor. Pravi, da bi lahko bili ob dani ceni delovne sile z 

drugačnim, boljšim managementom ali boljšimi produkcijskimi sredstvi (vlaganje v 

proizvodnjo) prav tako konkurenčni na domačem trgu. Pri tem izpostavlja, da je zaradi 

nekonkurenčnosti na domačem trgu najlažje prestaviti dejavnost v druge države (npr. zaradi 

davkov), pri čemer nihče ne dvomi v sposobnost managementa. Pikalo pravi, da bi prav 

management lahko proizvodnjo, prodajo in ostale dejavnosti organiziral drugače. Po Pikalu za 

odhajanje industrijskih tipov delovnih mest v druge države ne bi smeli vedno kriviti le 

delavcev in cene delovne sile, saj bi se lahko z vlaganjem v tehnološko posodabljanje 

proizvodnje ter s sposobnim managementom konkurenčno lahko delovalo tudi na domačem 

trgu. Ob tem poudarja, da z nekaj izjemami na nekaterih področjih res nismo konkurenčni 

(npr. tekstilna industrija).  

Redistribucija delovnih mest 

Svetlik redistribucijo delovnih mest vidi kot posledico globalizacije in pravi: »Globalizacija 

vpliva na razmestitev delovnih mest med deli sveta.« Upad števila delovnih mest v razvitem 

svetu vidi kot posledico selitve kapitala iz razvitega sveta v manj razvit svet, kjer se zato 

število delovnih mest povečuje. Zato Svetlik na globalni ravni težko govori o upadanju števila 

delovnih mest, saj meni, da je prirast novo nastalih delovnih mest v manj razvitem svetu večja 

od upada števila delovnih mest v razvitem svetu.  

Huwart in Verdier (2013, 93) ter Hamilton in Quinlan (2008, 98) ugotavljajo, da so s 

prenosom dela proizvodnje v države v razvoju v domačem gospodarstvu izgubljena delovna 

mesta predvsem na področju, ki zahteva visoko delovno intenzivnost ali na področju, ki ne 

zahteva visoke izobrazbe. Ob tem podjetja prihranke zaradi višje produktivnosti, 

konkurenčnosti itd. vlagajo v nove naložbe, odpirajo se nova delovna mesta, kar spet 

omogoča zaposlovanje delavcev. Tudi Drobnič opaža, da je možnosti za razvoj veliko, 

predvsem s sredstvi, ki so na razpolago v EU in na svetovnem trgu. Ob tem poudari, da je na 

svetu na voljo veliko povratnih razvojnih virov, medtem ko nepovratni viri usihajo. Drobnič 

vsaj v okviru EU opaža prisotnost takšnega trenda. Po Drobniču je globalizacija usmerjena v 

večanje produktivnosti posameznih podjetij in pravi, da bi ob povezanosti produktivnosti z 

inovativnostjo, z odpiranjem novih proizvodov ter novih trgov, lahko premostili vrzeli med 

upadanjem in naraščanjem števila delovnih mest. Tudi Pikalo se strinja, da globalizacija 

vpliva na upadanje števila delovnih mest in pravi: »Glejte, globalizacija ima ta vpliv«, vendar 

pa ob tem poudarja, da gre »na eni strani za upadanje in na drugi strani za naraščanje«. 

Čirjakovićeva ugotavlja (2010, 118), da se v domačem gospodarstvu ob prenosu delovnih 

mest v druge države ustvarjajo nova delovna mesta, kjer pa je opaziti spremenjeno strukturo 

delovnih mest. Pravi (prav tam), da podjetja izgubljajo predvsem nižje kvalificirana delovna 

mesta, ustvarjajo pa predvsem višje kvalificirana delovna mesta. 
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Svetlik pravi, da gre za neko vrsto redistribucijo delovnih mest, ki predstavlja učinek 

globalizacije. Pri tem poudarja, da se seli tako kapital kot tudi delovna mesta. Drobnič ob tem 

izpostavi prosti pretok delavcev oziroma migracije delavcev in pravi, da je tudi to del 

globalizacije. Kot vzvod globalizacije vidi Evropsko unijo, ki delavcem omogoča, da hodijo 

na delo v sosednje države. Tudi Pikalo izpostavlja odhajanje ljudi na delo v druge (sosednje) 

države, kjer je možnosti za delo več in kjer je delo bolje plačano, ljudje pa imajo občutek 

boljše prihodnosti. Ob tem Drobnič izpostavlja vprašanje pripravljenosti dnevne ali stalne 

migracije ljudi zaradi zaposlitev in pravi: »Stopnja dnevne migracije pri nas je relativno 

visoka, medtem ko je odstotek selitev zaradi službe v drug kraj v Sloveniji relativno majhen, 

kar je posledica tako tradicije kot tudi nespodbudne stanovanjske politike.« 

6.4 Pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti  

Analiza intervjujev je pokazala, da so ukrepi povečanja zaposlenosti izredno pomembni. Z 

različnimi reformami oziroma ukrepi (inoviranje, podjetništvo, aktivna politika zaposlovanja, 

izobraževanje) se lahko omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in s tem tudi poveča 

zaposlenost. Pri tem je za ustvarjanje novih delovnih mest ključna gospodarska rast in je 

predpogoj za povečanje blaginje v državi.  

Vsebina kategorije »Pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti« je prikazana v preglednici 16 

spodaj.  

Preglednica 16: Pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti 

Izhodiščne teme Organizirane teme Kategorija 

Ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje 

inovacij, podjetništvo, APZ, izobraževanje, 
povečanje delovno aktivnega prebivalstva, 

zagotavljanje pravičnosti, boj proti revščini 
in spodbujanje enakih možnosti. 

Reforme, ukrepi za 

povečanje 
zaposlenosti. 

Pomen ukrepov za 

povečanje 
zaposlenosti. 

Gospodarska rast, povečanje blaginje, 

ozaveščenost posameznikov. 

Pomen ukrepov za 

povečanje 
zaposlenosti. 

Trg dela je ena glavnih institucionalnih značilnosti gospodarstev. Močno vpliva na 

konkurenčnost in gospodarsko rast v državi ter seveda tudi na blaginjo prebivalcev. Prav zato 

je danes področje dela v ospredju gospodarskih debat (Domadenik idr. 2013, 87). Tudi Svetlik 

se zaveda pomembnosti gospodarskega razvoja. Vlada Republike Slovenije (2012, 6) v 

Izhodiščih za socialni sporazum 2012–2017 pravi: »Hitrejša gospodarska rast je največji 

spodbujevalec zaposlenosti in najboljše sredstvo socialne varnosti ter družbene vključenosti 

prebivalstva.« S tem se strinja tudi Svetlik, saj pravi, da bi se lahko povečanje zaposlenosti 

omogočilo predvsem s pospeševanjem gospodarske rasti, ki je ključna za število delovnih 
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mest. Tudi Drobnič izpostavlja, da je gospodarska rast ključ. Pravi, da je to predpogoj za 

povečanje blaginje v državi.  

Za spodbujanje konkurenčnosti, gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest je potrebna 

vrsta razvojnih politik. Država mora podpirati vzpostavitev politik in institucij, ki bodo 

pomagale ustvariti več boljših delovnih mest (OECD 2014b, 11). V ukrepih za povečevanje 

delovnih mest pa Svetlik vidi veliko omejitev, Drobnič pa poudarja diferenciacijo med 

ohranjanjem stopnje zaposlenosti in povečevanjem stopnje zaposlenosti, kjer slednja za 

Drobniča predstavlja bistveno večji izziv. Drobnič opaža pomembnost v povezovanju 

določenih področij gospodarstva in pravi: »Trenutno menim, da so preveč nepovezana ali pa 

da se ne povezujejo, tako v smislu povečanja ali pa konkurenčnosti, kot na področju 

zaposlovanja.« Nadalje pravi, da imajo različna gospodarska področja svoje razvojne 

strategije oziroma programe in da je premalo povezav med temi različnimi področji. To po 

Drobniču kaže na strukturno težavo, meni, da bi morali s strukturnimi gospodarskimi 

spremembami povezovati različna področja med seboj. 

Ukrepi za povečanje zaposlenosti 

Nacionalni reformni program 2015–2016 (Ministrstvo za finance 2015a, 2) navaja potrebne 

strukturne reforme za stabilno, konkurenčno poslovno okolje in enostavnost okolja z: 

zmanjševanjem administrativnih bremen; povečanjem konkurenčnosti na področju davkov z 

njihovimi prestrukturiranjem v danih okvirih javnofinančnih prihodkov; delovanje trgov 

proizvodov in storitev s premišljeno (de)regulacijo dejavnosti ter poklicev; posodobitev 

raziskovalnih in inovacijskih sistemov ter povečanje kakovosti javnih naložb v raziskave in 

inovacije; ter učinkovito upravljanje državnega premoženja in znižanje prepletenosti države z 

gospodarstvom s premišljeno privatizacijo. Te ovire kažejo na potrebo po strateškem pristopu, 

ki bo omogočil izkoristiti priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, da se pravočasno 

zazna ovire, slabosti in napake ter se organizira za njihovo preprečitev oziroma odstranitev 

(Ministrstvo za finance 2015a, 2). Drobnič prav tako številnim ukrepom pripisuje relevantnost 

in jih našteje: »Ukrepi na področju davčnih spodbud in olajšav, povračila prispevkov 

delodajalcem v primeru zaposlitev brezposelnih oseb, ukrepi na področju spodbujanja 

internacionalizacije in privabljanja tujih investitorjev, ukrepi na področju spodbujanja 

podjetništva, predvsem ukrepi na področju spodbujanja socialnega podjetništva, kjer je še 

mnogo priložnosti, ukrepi na področju samozaposlovanja.« Ob tem izpostavi še aktivno 

politiko zaposlovanja. Po Svetliku prav tako lahko več inštrumentov vpliva na povečevanje 

zaposlenosti, kjer izpostavlja gospodarsko rast, za katero pravi: »Če je ta zagotovljena, se 

število delovnih mest povečuje.«  

Kot enega od ključnih elementov povečanja zaposlenosti Svetlik izpostavlja tehnologije. Te 

so lahko po Svetliku bolj ali pa manj delovno intenzivne. Ob tehnologijah Svetlik izpostavlja 

še vlaganje v znanje, saj se lahko drugače, po Svetliku, izgubi kakovost dela in pravi, da bi 
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lahko imeli tako več storitev, več zaposlenih ljudi, lažja ter prijaznejša dela. Nenehno učenje 

in prilagajanje spretnosti zahtevam trga je danes nujno, zaposleni pa morajo imeti ustrezne 

veščine ter znanja. Izobraževanje je pomemben ukrep za povečanje zaposlenosti tudi za 

Pikala. Ob tem Pikalo pravi, da »imamo že več kot polovico generacije v terciarnem, torej v 

visokošolskem izobraževanju«, vendar opozori na težavo zaključevanja tega šolanja. Ob tem 

opozori še na težavo predhodnih izhodov iz terciarnega izobraževanja za tiste, ki intelektualno 

niso sposobni ali pa si ne želijo nadaljevati terciarnega izobraževanja.  

Ob tem Pikalo izpostavlja, da sta tako višješolsko, strokovno izobraževanje kot tudi poklicno 

izobraževanje na srednji ravni podrazvita. Prav te oblike izobraževanja pa so po Pikalu 

namenjene hitrejšemu prehodu v zaposlitev. Podobno meni Drobnič. Šolstvo bi moralo biti po 

Drobniču usmerjeno v uporabo znanja v praksi in v spodbujanje uresničevanja novih 

poslovnih zamisli ter pravi: »[...] izobraževalni sistem nikakor ni dovolj dober v tem, da bi že 

v osnovnih šolah pa potem v srednjih šolah spodbujal posameznike, otroke, dijake k temu, da 

bi razmišljali o podjetništvu.« Po drugi strani pa po Pikalu univerzitetni študiji ne bi smeli biti 

namenjeni neposrednemu prehodu v zaposlitev in pravi, da »ni naloga univerze, da izobražuje 

za določen poklic, naloga univerze je, da široko izobrazi človeka, ne pa da ga izobražuje za 

nek zelo specifičen poklic«. Nadalje poudarja: »Razvojno bi bilo za to državo zelo, zelo slabo, 

če bi izobraževanje prilagajala gospodarstvu«, saj je po Pikalu struktura gospodarstva v 

Sloveniji struktura dodelavnih proizvodov in ne struktura končnih globalnih proizvodov. Tudi 

Mencinger (2010, 10) opaža znižanje kakovosti terciarnega izobraževanja, predvsem na račun 

bolonjske reforme visokega šolstva. Kljub cilju povečanja učinkovitosti visokega šolstva 

(krajši čas študija) in ustvarjanju visoko kvalificirane delovne sile, ki jo potrebuje področje 

dela, Mencinger opaža (prav tam), da so rezultati te reforme katastrofalni: nižja kakovost 

študija, to oziroma tako delovno silo evropsko področje dela ne potrebuje, čas študija se je 

podaljšal, s čimer se je socialno manj vzdržna odkrita brezposelnost spremenila v socialno 

sprejemljivejšo prikrito.  

Evropska komisija (2014b, 12) izpostavlja aktivno politiko na področju dela, ki skupaj s 

strategijami vseživljenjskega učenja in celostnimi integracijskimi politikami še naprej ostaja 

ključnega pomena pri doseganju višje stopnje zaposlenosti ter izvajanja ukrepov na področju 

dela za mlade, starejše, nizko izobražene in dolgotrajno brezposelne. Tudi Svetlik izpostavlja 

ukrepe neposrednega poseganja na trg, kot so aktivna in podobne politike zaposlovanja. 

Pikalo prav tako izpostavi različne inštrumente ukrepov Aktivne politike zaposlovanja (v 

nadaljevanju APZ). Po Svetliku so ti ukrepi bolj marginalni, ukrepi za redistribucijo dela 

znotraj enega sistema, kot je to slovenski sistem. Po Svetliku te politike opredeljujejo najbolj 

kritične delovne skupine, kot so mladi, invalidi itn.  

Mednarodna organizacija dela – ILO (2013, 119) izpostavlja, da se morajo oblikovalci politik 

osredotočiti na več medsebojno povezanih vprašanj, ki obravnavajo težave naraščanja 

neusklajenosti na področju dela s poudarkom na ukrepih na področju brezposelnosti mladih. 
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Pikalo tudi izpostavlja težavo trenda naraščanja brezposelnosti med mladimi v starosti od 29. 

do 35. leta. Ta za Pikala v Sloveniji predstavlja veliko težavo zaradi hitrega naraščanja, zlasti 

na severovzhodu države. Drobnič prav tako izpostavi kritični skupini mladih in starejših v 

Sloveniji. Z ukrepi APZ lahko po Svetliku kritične delovne skupine z določenimi ukrepi lažje 

pridejo do dela in subvencij, vključujoč javna dela, ki jih kot ukrep za povečanje zaposlenosti 

vidi tudi Pikalo. Ob tem Svetlik izpostavlja izziv, da imajo te skupine zato prednost pred 

drugimi, ki težje pridejo do dela.  

Tudi Drobnič opaža pomanjkljivosti APZ in pravi: »V okviru aktivne politike zaposlovanja, 

če govorimo o slovenskem prostoru, je preveč ukrepov namenjenih povečevanju zaposljivosti 

in ne zaposlenosti.« Pravi torej, da APZ naredi človeka zaposljivega in ne zaposlenega ter 

izpostavi: »Biti bolj zaposljiv (kar pomeni imeti več znanj, kompetenc na različnih področij, 

obiskati več različnih izobraževanj, tečajev) še ne pomeni garancije za dejansko zaposlitev 

posameznikov v praksi.« Nadaljuje: »Potrebno bi bilo razviti in uvesti v prakso sistem, v 

katerem bi bil posamezen brezposeln deležen ciljne obravnave, ki bi mu omogočila 

sistematično usmerjanje na področje, kjer bi lahko nadgrajeval in razvijal tista znanja ter 

spretnosti, kjer ima svoj osebnostni potencial in tudi glede na določeno geografsko območje, 

kjer posameznik biva in kjer lahko svoje znanje v večji meri tudi trži.« Drobnič poudarja, da 

bi morali biti ukrepi države bolj ciljno naravnani na vsakega posameznika. V času obravnave 

v okviru aktivne politike zaposlovanja bi moral biti posameznik obravnavan na način, ki bi ob 

sledenju programa in upoštevanju pravil usposabljanja vodil v njegovo dejansko zaposlenost.   

Svetlik izpostavlja ukrep za spodbujanje podjetništva kot možnost povečevanja zaposlovanja. 

Tudi Drobnič izpostavlja možnost novih zaposlitev, ki izhajajo iz podjetništva. Pri tem 

poudari, da lahko povečanje produktivnosti vodi v manj delovnih mest, saj bi lahko z večjo 

produktivnostjo podjetja enako kakovostne proizvode ali storitve opravljala z enakimi stroški. 

Ob povečani produktivnosti Drobnič poudarja, da «ni nujno, da se bodo s tem ustvarila 

kakovostna oziroma nova delovna mesta». Pravi: »Odnos med spodbujanjem konkurenčnosti 

in spodbujanjem zaposlovanja je vsebinsko težak. Ta dva procesa prideta skupaj pravzaprav 

tam, kjer govorimo o podjetništvu.« 

Rešitve povečanja zaposlenosti Svetlik ne vidi v razporeditvi omejene količine dela med 

ljudmi tako, da bi se skrajšal delovni čas. S takim ukrepom, pravi Svetlik, bi na tak način več 

ljudi prišlo do dela, vendar pa bi vsi bi delali manj. Ker nihče ne bi rad zaslužil manj in ob 

tem tudi manj trošil kot do sedaj, se Svetliku ta ukrep zdi zelo nerealen.  

Ustvarjanje novih delovnih mest je po Svetliku pomembno in potrebno ob povečanju delovno 

aktivnega prebivalstva. Nasprotno bi bilo pri danem številu delovnih mest in ob povečanju 

števila delovnih aktivnih še več brezposelnih. Ob tem izpostavlja težavo, da je vedno manj 

aktivnega prebivalstva, ki delajo za enega upokojenca. Pravi, da je pri nas razmerje med 

aktivnimi in pasivnimi 1:38, ob tendenci razmerja 1:1. Ob povečevanju števila aktivnega 
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prebivalstva se bi to razmerje po Svetliku lahko izboljšalo, ob tem pa poudarja, da je potrebno 

zagotoviti nova delovna mesta.   

Po Evropski komisiji (2010a, 12) lahko z izboljšano kakovostjo izobraževanja, okrepljeno 

raziskovalno dejavnostjo, spodbujanjem prenosa inovacij in znanja po celotni EU celotno 

izkoristimo IKT ter zagotovimo preoblikovanje inovativnih zamisli v nove proizvode in 

storitve ter s tem ustvarjamo gospodarsko rast ter kakovostna delovna mesta. Tudi Svetlik 

ukrep spodbujanja inovacij izpostavlja kot pozitiven učinek povečanja zaposlenosti. Pikalo 

prav tako izpostavlja inovacije oziroma inovacijsko kulturo, iz katere po Pikalu danes raste 

tako imenovani start-up nation. V Sloveniji bi po Pikalu lahko temu rekli samozaposleni in 

mikropodjetja, ki so usmerjena v storitve ali pa inovativne rešitve. Drobnič pri tem izpostavlja 

potrebo po ukrepih, kjer bi povezali izobraževalni sistem z ukrepi inoviranja in pravi: 

»Pogrešam [...] več možnosti, da bi že izobražen kader, ne glede na kateri stopnji deluje, dobil 

neko motivacijo, priložnost, da gre vsaj za določen čas v neko podjetje, v tem podjetju dobil 

konkretno neko nalogo, ki je povezana z inovativnimi procesi. [...] nek ukrep pripravništva ali 

podobno.« Po Drobniču bi tako imel delodajalec ob pomoči države možnost nekoga zaposliti, 

ta posameznik pa bi mu lahko pomagal razviti določene inovativne procese ali pa bi pri tem 

sam začel razmišljati inovativno. Nadalje Drobnič pravi: »Tukaj je lahko ta sprega med 

zaposlovalskim delom in gospodarskim segmentom« in ugotavlja, da je prešibka. Tudi 

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (2011, 5720) 

izpostavlja prenos znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo ter družbeno okolje, s čimer se 

prispeva k razcvetu gospodarstva in skupnemu napredku celotne družbe. Zato je potrebno v 

šolstvu spodbujati samostojnost in ustvarjalno reševanje novih težav, kar lahko poveča 

možnost za znanstveno-raziskovalno reševanje težav, s ciljem porajanja novih idej ter tudi 

novih znanstvenikov (Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 

2011, 5720).  

S spodbujanjem inovacij pa pridemo do vprašanja investiranja, kjer Svetlik za ustvarjanje 

novih in kakovostnih delovnih mest izpostavlja potrebo po investiranju. Investitorje je 

potrebno spodbuditi, da investirajo. Ta ukrep vidi kot inštrument za pospeševanje 

gospodarske rasti. Ob tem izpostavlja različne ukrepe (npr. zmanjševanje davkov, zniževanja 

obresti), s katerimi bi se investitorjem izplačalo investirati. 

Ukrep zagotavljanja pravičnosti, boj proti revščini in spodbujanje enakih možnosti poudarja 

zagotavljanje enakega dostopa do temeljnih pravic za vse ter spodbuja socialno pravičnost in 

zaščito (Evropska komisija 2010, 20). Izpostavlja (prav tam) tudi zagotavljanje dostojnega 

življenja revnih in socialno izključenih ter aktivno vključevanje v družbo in boj proti socialni 

izključenosti. To lahko pripomore k zagotovitvi gospodarske, socialne in teritorialne kohezije 

z namenom, da imajo vsi koristi od gospodarske rasti in novih delovnih mest. Drobnič v teh 

ukrepih vidi pomembno kategorijo in pri tem izpostavi, da v Sloveniji to ni velika težava ter 

da obstajajo posamezni primeri. Po drugi strani pa Svetlik ta ukrep označi za redistribucijo 
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delovnih mest in ob tem opozori, da ta ukrep sam po sebi ne ustvarja novih delovnih mest, saj 

v tem ukrepu Svetlik vidi le substitucijski učinek.  

Pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti 

Ukrepi, strategije in reforme same po sebi ne smejo biti dokumenti, namenjeni le za politične 

govore, ki bi le zadovoljevali birokratske zahteve. Ne smejo biti torej dokumenti brez 

uporabne vrednosti. Strategije morajo imeti enostavno strukturo z jasnimi in merljivimi cilji 

ter ukrepi in jasno razmejitvijo obveznosti ter nalog, da se lahko dosežejo želeni učinki 

strategij (Mencinger 2010, 6). Pomen, ki ga lahko pripišemo ukrepom za povečanje 

zaposlenosti, je po Pikalu izjemno velik. Prav tako Drobnič meni, da so relevantni številni 

ukrepi povečevanja zaposlenosti. Svetlik pa pravi: »Njihov vpliv je brez gospodarskega 

razvoja omejen.« Pomen teh ukrepov Svetlik vidi v spodbujanju produktivnosti, predvsem pa 

gospodarske rasti. Po Svetliku le ta dva ukrepa lahko dasta rezultate, za vse ostalo pa pravi: 

»Drugo je pa tako – bolj blaženje, bolj šibko kot močno.« Kot enega od dveh glavnih ciljev 

gospodarske politike tudi Nacionalni reformni program 2015–2016 opredeljuje spodbujanje 

gospodarske rasti (drugi cilj je javnofinančna konsolidacija). Pogoji za gospodarsko rast bodo 

po programu zagotovljeni z izboljšanjem dejavnikov konkurenčnosti in dvigom 

produktivnosti gospodarstva ter stopnje zaposlenosti (Ministrstvo za finance 2015a, 3).  

Drobnič izpostavlja pomembnost okrepitve vsestranskega osveščanja o pomenu povečevanja 

zaposlenosti, tako med managerji kot tudi lastniki podjetij. Pravi: »Eden od bistvenih 

ekonomskih ciljev že v prvobitnem kapitalizmu je bil zaposlovanje. Seveda je bil in je še 

vedno pomemben dobiček, vendar je bila v preteklosti v državah z uveljavljenim 

kapitalizmom višja stopnja zavedanja o pomembnosti zaposlovanja prebivalcev, ki živijo na 

območju poslovanja določenih gospodarskih družb.« Tudi Mencinger (2010, 9) pravi, da 

gospodarimo zato, da ustvarjamo delo in ne zato, da proizvajamo dobrine in storitve. Drobnič 

ugotavlja, da tega zavedanja v današnji družbi primanjkuje, saj prevladuje boj za dobiček, kar 

vidi kot posledico globalizacijskih procesov, predvsem pa zakonodajnih vrzeli. Zato Drobnič 

opozarja: »Ukrepi s področja povečevanja zaposlenosti morajo biti tudi zaradi tega v večji 

meri usmerjeni v spodbujanje podjetništva. Današnja tehnologija ob pravilnem marketinškem 

pristopu omogoča uspešno lokalno proizvodnjo za globalni trg. Če so ukrepi za povečevanje 

zaposlenosti usmerjeni v produkcijo na nišnih področjih, potem imajo ti ukrepi večji pomen, 

saj lahko pomagajo, da podjetja oziroma podjetniki zaposlijo več ljudi na določenem 

območju, ki ni nujno del industrijskega dela večjega mesta.« Za zaključek tega podpoglavja 

dodajmo še Mencingerjevo (2010, 9) ugotovitev, da je temeljna dilema sodobnega sveta 

ustvariti dovolj dela. Ob tem dodaja (prav tam), da bosta svetovna gospodarska in politična 

dogajanja v naslednjih letih določala zaposlenost oziroma brezposelnost ter njene socialne 

posledice in njihovo reševanje. V svetu je po Mencingerju (2010, 9) ob veliki količini 

produktov, bogastva težava, kako to porazdeliti, porabiti in ustvariti dovolj dela. Neprestano 

ustvarjanje novih storitev, institucij in pravil vidi (prav tam) kot način, kako vsaj malo izničiti 
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učinke tehnološkega napredka na zaposlenost in preprečiti nastajanje tako imenovane 

enotretjinske družbe. 

6.5 Vpliv globalizacije na pogoje dela  

Analiza intervjujev je pokazala, da so se pogoji dela spremenili. Na eni strani se izboljšujejo 

in na drugi slabšajo. Konkurenčnost na globalni ravni je namreč povzročila, da se podjetja 

usmerjajo v zniževanje stroškov in s tem vplivajo na poslabšanje pogojev dela (višino plače, 

prožne oblike zaposlitve ipd.) ter po drugi strani s tehnologijo, inoviranjem, podjetništvom 

odpirajo možnosti za nove priložnosti in tudi izboljšanje delovnih pogojev. Pri tem pa je 

opaziti povečevanje razlik med revnimi in bogatimi.  

Vsebina kategorije »Vpliv globalizacije na pogoje dela« je prikazana v preglednici 17 spodaj.  

Preglednica 17: Vpliv globalizacije na pogoje dela 

Izhodiščne teme Organizirane teme Kategorija 

Pritisk globalne konkurence, nižanje 
stroškov. 

Konkurenčnost. 

Vpliv globalizacije na 

pogoje dela. 
Revni/bogati. Višina plače. 

Prekarne oblike zaposlovanja, varna 

prožnost. 
Oblike zaposlitve. 

Pikalo ugotavlja, da »definitivno ni tako, kot je bilo«, in pravi, da je to posledica razvoja. Ob 

tem Pikalo meni: »Definitivno je globalizacija vplivala na kakovost delovnih mest.« 

Ugotavlja, da »delovna mesta niso več to, kar so bila včasih«. 

Konkurenčnost 

Danes morajo podjetja proizvajati in ponujati konkurenčne izdelke ter storitve, če želijo 

obstati na trgu. Vodilo podjetij pri doseganju konkurenčnih prednosti je višina stroškov. 

Prenos dejavnosti v druge države podjetjem omogoča poslovanje z nižjimi stroški in 

pridobitvijo konkurenčnih prednosti, saj podjetja lahko tako nižajo stroške poslovanja, se 

osredotočajo na strateške dejavnosti in se usmerjajo v diferenciacijo proizvodov in/ali 

storitev. Po Huwartu in Verdierju (2013, 98) obstaja strah, da bo globalizacija znižala 

standarde zaposlovanja, saj delavci v industrializiranih državah opažajo, da se njihovi dohodki 

in pogoji dela usklajujejo z dohodki in pogoji dela delavcev v državah z nizkimi dohodki. 

Tudi Svetlik ugotavlja, da se: »z zaostrovanjem konkurence zmanjšuje kakovost dela in 

delovnih pogojev«. Ob vse večji globaliziranosti sveta je pritisk globalne konkurence po 

Svetliku vse hujši in pravi: »To seveda vpliva na to, da se poskuša v razvitem svetu iz 

produkcijskih dejavnikov, vključno z delom, iztisniti čim več.« Učinek tega Svetlik vidi v 

tem, da delamo intenzivneje, dalj časa, za slabšo plačo in tudi v slabših pogojih dela. Svetlik v 
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razvitem svetu opaža, da poskušajo določeni lastniki in proizvajalci obstati na globalnem trgu 

ter ob zaostrovanju konkurence na vseh področjih znižujejo stroške poslovanja. To po 

Svetliku vpliva na kakovost delovnih mest, torej na višino plače, varnost zaposlitve in oblike 

zaposlitve.  

Zaradi pogojev globalizacije tudi Pikalo izpostavlja konkurenco, vendar z vidika priložnosti 

oziroma grožnje zaposlovanja na določenih delovnih mestih in ugotavlja: »Ljudje s celega 

sveta se prijavljajo na določena delovna mesta. Kot je to na nek način slabost, je na drugi 

strani priložnost.« Ob tem pravi: »To pomeni, da se lahko tudi mi od tu prijavljamo na 

marsikaj, kar nam prej v nekem drugem svetu ni bilo odprto.« Tudi Drobnič opaža, da se 

zaradi globalne konkurenčnosti pogoji dela izboljšujejo, saj se z  mehanizacijo in robotizacijo 

odpravlja številna težaška in nevarna dela. Z vidika podjetništva globalizacija za Drobniča 

pomeni naslutene možnosti podjetniških inovacij in prodora na svetovni trg. Pravi: »V tem 

smislu globalizacija zelo pozitivno vpliva na pogoje dela inovativnih, predvsem manjših 

kolektivov, ki so se sposobni hitro prilagoditi razmeram na globalnem trgu.« Ob tem Drobnič 

opozori na negativne posledice konkurence, saj meni, da se po drugi strani: »[...] povečuje 

pritisk na višjo učinkovitost, kar z vidika delojemalcev pomeni večjo delovno obremenitev, 

večji stres zaradi pritiska po doseganju boljših rezultatov.«  

Svetlik opozori na različnost delovnih pogojev glede na razvitost sveta. Pravi, da v nerazvitih 

oziroma v državah v razvoju poslovanje temelji na zelo nizkih standardih varstva pri delu, 

kakovosti delovnega okolja itd. Opozori: »Treba bo videti, ali se tam delovnih pogoji skozi 

čas izboljšujejo.« Tudi Drobnič opaža razlike med pogoji dela glede na okolje in pravi: »V 

državah z nizko ceno delovne sile globalizacija gotovo povzroča veliko več negativnih 

učinkov na pogoje dela, saj je tam ključna prednost nizka cena delovne sile, ki je zaradi tega 

izkoriščana.«  

Višina plače 

V zadnjih (osmih) letih je občutiti posledice gospodarske krize, ki za Pikala ni le gospodarska 

kriza, temveč je tudi kriza civilizacije oziroma kriza današnjega načina življenja. Pikalo pravi: 

»Zaenkrat ne bi rekel, da se spreminja višina plače, da se niža, da je zdaj to samo zaradi 

globalizacije.« Pri tem izpostavi povečevanje razmerja med tistimi, ki delajo, in tistimi, ki 

komaj preživijo (revni, ki delajo oziroma working poor), in tistimi, ki zaslužijo velike vsote 

denarja. Za Slovenijo pa pravi, da naš davčni sistem pravzaprav te razlike v plačah še splošči 

in po Pikalu zato razlike v plači niso tako velike kot drugod. Tudi Hamilton in Quinlan (2008, 

7) ter Huwart in Verdier (2013, 98) ugotavljajo, da so vidne razlike v višini plače med 

posameznimi sektorji, industrijami in visoko ter nizko kvalificiranimi delavci in da na plačna 

nesorazmerja vplivajo institucionalne in politične spremembe ter tehnološki napredek. Tudi 

Drobnič opaža, da je globalizacija nekaterim omogočila višje plače (npr. dobro stoječa 

podjetja, ki delujejo globalno) in spet drugim nižje plače (npr. določene industrije, ki so 
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dobile novega lastnika ali investitorje, prevzemnike z osredotočenostjo na zniževanje 

stroškov). Ob tem Drobnič izpostavi še povečane podjetniške priložnosti, ki omogočajo 

izboljševanje pogojev dela, saj imajo po Drobniču podjetniki danes preko internetne, 

informacijske tehnologije in družabnih omrežij dostop do vseh mogočih informacij ter 

podatkov o različnih trgih, bistveno boljše pogoje dela, kot jih ima ali bi jih imel v pogojih 

neglobalizacije. In pravi, da se to odraža tudi v višini plače. 

Oblike zaposlitve 

Kanjuo Mrčelova in Ignjatović (2015, 373) ugotavljata, da se povečuje delež netipičnih 

pogodb o zaposlitvi, kar podjetjem oziroma delodajalcem omogoča določeno prožnost (lažje 

najemanje in odpuščanje delavcev) ter zmanjšuje stroške. Poudarita (prav tam), da v večini 

take pogodbe prinašajo negativnejše posledice, povezane predvsem z nižjimi zaslužki in nižjo 

socialno varnostjo, ki za nekatere predstavlja celo povečanje tveganja revščine. Pikalo pravi, 

da tako imenovane varnostne mreže (safety net), socialne mreže niso več tako goste. 

Ugotavlja, da varnosti, kot je bila včasih, ni več. Drobnič pa varnost zaposlitve povezuje s 

trgom in pravi: «Najboljša oblika socialne varnosti je delovanje trga oziroma povečanje 

ustvarjenega na trgu.«  

Pikalo opozarja na vedno večjo prisotnost prekarnih in različnih začasnih oblik zaposlovanja. 

Kanjuo Mrčelova in Ignjatović (2015, 361) opažata naraščanje deležev prožnih oblik 

zaposlovanja ter drugih oblik dela v Sloveniji, kar pomembno vpliva na poslabšanje delovnih 

razmer, nižanje življenjskih in delovnih standardov ter splošno naraščanje tveganja revščine v 

slovenski družbi in prispeva k pojavu koncepta prekarnosti. Za Drobniča pa je oblika 

zaposlitve manj pomembna, če gre za perspektivna podjetja. Pravi: »Če delavec dela v Krki, 

ga verjetno ne skrbi, če ima pogodbo za določen čas.« Pikalo ugotavlja, da se je spremenil 

oziroma da se spreminja tip delovnih mest, v čemer vidi velike posledice za velike nacionalne 

sisteme, kot so pokojninski sistem, socialni sistem itn., in pravi: »Vendarle so doslej veljali 

oziroma temeljili na neki socialni solidarnosti in neki pretočnosti itn., zdaj pa se seveda ljudje 

ne bodo več obremenjevali, če bodo delali zunaj ali pa zelo močno gibali.«  

Drobnič se sprašuje: »Ali bomo v pogojih globalizacije dali večjo prednost varnosti, kar 

pomeni, da bomo imeli nujno takšen zakon o delovnih razmerjih, ki bo ščitil vse delavce za 

vsako ceno [...]?« in po drugi strani pravi, da »[...] pa ne moremo imeti zakonodaje, ki bi ji 

bilo vseeno, kakšne pravice imajo delavci, pod katerimi pogoji lahko izgubijo službo.« 

Izpostavlja obliko varne prožnosti, s katero se je v Sloveniji po Drobniču razmišljalo celo o 

tem, da bi jo sooblikovali z zakonskimi členi. Ta pristop je po mnenju Drobniča napačen. 

Opaža, da bi morala biti v Sloveniji stopnja zavedanja odgovornosti vsakega posameznega 

zaposlenega, managerja, sindikalista in lastnika večja. Le s slednjim se namreč lahko po 

Drobniču uveljavijo elementi varne prožnosti in ne z zakonodajo. Pomembnejše od 
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številčnosti zaposlitev se mu zdi delovanje družbe, delodajalcev in sindikalistov, ki bi se 

lahko na osnovi partnerstva ter sprotnega dogovarjanja prilagajali potrebam na trgu.  
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7 UGOTOVITVE IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Za potrebe raziskave smo postavili več raziskovalnih vprašanj. Na ta vprašanja bomo skušali 

odgovoriti v nadaljevanju. Pri odgovoru na prvo raziskovalno vprašanje »Kako se odraža 

smer razvoja globalizacijske družbe; se razvoj nadaljuje v smeri »enopetinske« ali humane 

globalizacijske družbe« smo na osnovi analize odgovorov intervjuvancev v podpoglavju 6.1 

Razvoj globalizacije v prihodnosti ugotovili, da predvideti razvoj globalizacije zaradi 

kompleksnosti globalnih ekonomskih dogajanj v prihodnosti ni lahka naloga. Napoved 

enopetinske družbe naj bo zato opozorilo vsem, da se lahko ob tehnološkem razvoju in 

sedanjem stanju gospodarstva potrebe po (klasični) delovni sili močno zmanjšajo, kar lahko 

vpliva na nadaljnji upad delovnih mest ter povečanje brezposelnosti. To pa bi lahko po 

mnenju intervjuvancev celo vodilo v enopetinsko družbo. Ugotovili smo, da po drugi strani 

inovacije, izumi in ustvarjalnost omogočajo nove priložnosti ter s tem ustvarjanje novih 

delovnih mest in s tem več zaposlitev. Nenehno ustvarjaje novih storitev, institucij in pravil 

izničuje učinke tehnološkega napredka na zaposlenost, s čimer se lahko prepreči nastajanje 

enopetinske družbe. Glede na pridobljene ugotovitve podajamo odgovor na prvo raziskovalno 

vprašanje, in sicer da z gotovostjo ni mogoče napovedati, kako se bo globalizacija odvijala v 

prihodnosti. Po eni strani bi se lahko s tehnološkim razvojem globalizacija razvijala v smeri 

enopetinske družbe, po drugi pa se lahko z inovacijami ustvarjajo nova delovna mesta in se z 

raznimi ustanovljenimi institucijami in reguliranjem različnih področij delovanja družbe tak 

nadaljnji razvoj omeji oziroma prepreči.  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju »Kakšni so trendi na področju dela glede na odnos do 

dela in boj za delovna mesta« smo na osnovi analize odgovorov intervjuvancev v 

podpoglavju 6.2 Odnos do dela in boj za delovna mesta ugotovili, da se je način dela 

spremenil, kjer je jasna ločnica med delom in zasebnim življenjem vedno bolj zabrisana. Prav 

tako smo ugotovili, da inovacije postajajo vedno bolj pomembne pri ustvarjanju novih 

delovnih mest. Zaznali smo naslednjo pomembno problematiko, to je razvrednotenje dela in 

zastarelost ter neuspešnost organiziranja sindikalnega boja, saj klasičnega sindikalnega boja ni 

več, interesi dela pa so v procesu globalizacije šibko zastopani. Človeški kapital je za 

intervjuvance izrednega pomena, kjer pa je ob vlaganju v ljudi s strani podjetij pomemben 

tudi skrben in aktiven odnos do dela vsakega posameznika, kar izhaja predvsem iz njihovih 

vrednot ter kulture. Skladno s tem je odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, da bi moralo 

biti delo visoko cenjena vrednota, človeški kapital pa predstavljati pomembno konkurenčno 

prednost podjetij. Interesi dela bi morali biti v procesu globalizacije močneje zastopani. Za 

zagotavljanje ustvarjanja novih delovnih mest pa je potrebno spodbujati inovacije, pri čemer 

je potrebno vlagati in podpirati inovativne podjetnike ter njihove rešitve, kar danes pravzaprav 

predstavlja boj za delovna mesta.    

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje »Kako globalizacija vpliva na upadanje števila 

delovnih mest in kako s tem zavira zaposlenost« smo iskali v podpoglavju 4.4 Vpliv prenosa 
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dejavnosti v drugo državo (offshoring) na delovna mesta, v katerem smo pregledali tujo in 

domačo literaturo. Ugotovili smo, da je globalizacija eden od krivcev izgube nekaterih 

delovnih mest v domačih gospodarstvih in da ni edini in tudi ne glavni krivec za odpuščanje 

zaposlenih. Prenos dejavnosti v druge države namreč predstavlja le majhen odstotek 

brezposelnosti. Pri tem izpostavljamo, da so ta delovna mesta lahko na voljo v drugih 

državah. Zaradi konkurence in tehnološkega razvoja podjetja namreč znižujejo stroške 

poslovanja, pri čemer se delovna mesta ukinjajo ali prenašajo v države z nižjimi stroški. To 

podjetjem omogoča določene prihranke in vlaganje v nove naložbe, s čimer se ustvarjajo nova 

delovna mesta ter zaposlujejo novi delavci. Pri tem ugotavljamo, da podjetja z globalizacijo 

izgubljajo predvsem nižje kvalificirana delovna mesta in ustvarjajo predvsem višje 

kvalificirana delovna mesta, kar kaže na spremembo strukture delovnih mest v domačih 

gospodarstvih.  

Ob teoretičnih ugotovitvah smo proučevano tematiko raziskali še bolj poglobljeno. Na osnovi 

analize odgovorov v podpoglavju 6.3 Vpliv globalizacije na delovna mesta in zaposlenost 

smo ugotovili, da tudi intervjuvanci na globalni ravni izpostavljajo na eni strani ustvarjanje 

novih delovnih mest ter na drugi njihovo ukinjanje, pri čemer gre po njihovem mnenju za 

redistribucijo delovnih mest. Prav tako poudarjajo, da na število delovnih mest ne vpliva le 

globalizacija s prenosom delovnih mest v države z nižjimi stroški, temveč tudi tehnološki 

razvoj, avtomatizacija, napredek ipd. Glede na pridobljene ugotovitve podajamo odgovor na 

tretje raziskovalno vprašanje, in sicer da v domačem gospodarstvu globalizacija vpliva na 

upadanje števila delovnih mest in s tem na zaposlenost, saj se tudi zaradi odziva na 

globalizacijske izzive podjetja odločajo za prenos delovnih mest v druge države. Vendar pa te 

izgube niso izrazite, saj globalizacija ne predstavlja glavnega krivca za odpuščanje delavcev. 

Prav tako pa globalizacija z omogočanjem ustvarjanja novih delovnih mest, kot to navaja 

Evropska komisija (2014a), ni povezana s skupno neto izgubo delovnih mest. 

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje »Kako in s katerimi ukrepi se lahko omogoči 

povečanje zaposlenosti« smo iskali v podpoglavju z naslovom 4.7 Ukrepi za povečanje 

zaposlenosti, v katerem smo opravili pregled tuje in domače literature s področja nacionalnih 

gospodarskih ter socialnih reform, programov, smernic in strategij za povečanje gospodarske 

rasti ter blaginje. Ugotovili smo, da se lahko z ukrepi strukturnih reform za povečanje 

produktivnosti, konkurenčnosti in gospodarske rasti doseže pozitivne dolgoročne učinke na 

področju dela. V podpoglavju smo tudi ugotovili in analizirali različne ukrepe strukturnih 

reform, s katerimi se lahko dosega večja zaposlenost. Ti ukrepi so: ustvarjanje novih in 

kakovostnih delovnih mest; povečanje delovno aktivnega prebivalstva ter krepitev spretnosti; 

spodbujanje inovacij in zagotavljanje pravičnosti, boj proti revščini ter spodbujanje enakih 

možnosti.  

Ob teoretičnih ugotovitvah smo proučevano tematiko raziskali še bolj poglobljeno. Na osnovi 

analize dogovorov v podpoglavju 6.4 Pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti smo 
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ugotovili, da intervjuvanci izpostavljajo pospeševanje gospodarske rasti kot pogoj za 

ustvarjanje novih delovnih mest in s tem povečanje zaposlenosti ter da ta predstavlja 

predpogoj za povečanje blaginje. Ugotovili smo, da intervjuvanci, podobno kot je to že 

predstavljeno v razpoložljivi literaturi, ukrepe za povečevanje zaposlenosti vidijo v 

izobraževanju (izpostavljajo težavo nižanja kakovosti terciarnega izobraževanja, ki se ne bi 

smelo prilagajati gospodarstvu), nenehnem učenju in prilagajanju spretnosti zahtevam trga; 

spodbujanju inovacij (izpostavljajo šibko povezovanje med izobraževanjem ter inoviranjem); 

za ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest pa vidijo možnosti v ukrepih spodbujanja 

naložb, (socialnega) podjetništva, davčnih spodbud ter olajšav, povračil nekaterih prispevkov. 

Ob povečevanju delovno aktivnega prebivalstva je ustvarjanje novih delovnih mest za 

intervjuvance pomembno in tudi potrebno, saj bi bilo pri danem številu delovnih mest ter 

povečanju števila delovno aktivnih sicer še več brezposelnih. Kot ukrepe redistribucije 

delovnih mest znotraj sistema pa vidijo še instrumente ukrepov APZ (predvsem za kritične 

delovne skupine, kot so mladi in starejši), ukrepe zagotavljanja pravičnosti, boj proti revščini 

in spodbujanje enakih možnosti.   

Glede na pridobljene ugotovitve podajamo odgovor na četrto raziskovalno vprašanje, in sicer 

da lahko več instrumentov vpliva na povečanje zaposlenosti, kjer se ob zagotovljeni (hitrejši) 

gospodarski rasti število delovnih mest povečuje in s tem tudi raven zaposlenosti. Ti ukrepi 

so: zagotavljanje možnosti in povečevanje izobraženosti ter omogočanje oziroma spodbujanje 

krepitev spretnosti in znanj; ob povečanju delovno aktivnega prebivalstva zagotoviti ter 

spodbujati ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest s poudarkom na spodbujanju 

podjetništva, investiranja, odstranitvijo birokratskih in drugih ovir ter nadaljnje ohranjanje in 

izboljševanje ukrepov APZ; vlaganje v inovacije ter njihovo povezovanje s sistemom 

izobraževanja.  

Odgovor na peto raziskovalno vprašanje »Kakšen pomen lahko pripišemo ukrepom povečanja 

zaposlenosti« smo prav tako kot za četrto raziskovalno vprašanje iskali v podpoglavju z 

naslovom 4.7 Ukrepi za povečanje zaposlenosti. Na osnovi opravljenega pregleda tuje in 

domače literature s področja nacionalnih gospodarskih ter socialnih reform, programov, 

smernic in strategij za povečanje gospodarske rasti ter blaginje smo ugotovili, da lahko že 

predstavljeni ukrepi ob zagotovljeni gospodarski rasti, večji konkurenčnosti in produktivnosti 

omogočijo ustvarjanje več novih delovnih mest ter s tem tudi primerne ravni socialne 

vključenosti in pravičnosti, kar bo povečalo blaginjo v državi. Ravno zato pa so reforme z 

različnimi ukrepi izredno pomembne za prilagajanje gospodarstva v današnjem vedno bolj 

dinamičnem in globaliziranem svetu.  

Ob teoretičnih ugotovitvah smo proučevano tematiko raziskali še bolj poglobljeno. Na osnovi 

analize dogovorov v podpoglavju 6.4 Pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti smo 

ugotovili, da tudi intervjuvanci ukrepom za povečanje zaposlenosti dajejo velik pomen, saj se 

lahko z ukrepi omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in s tem povečuje zaposlenost. Pri 
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tem pa mora biti zagotovljen gospodarski razvoj. Hkrati v analizi odgovorov intervjuvancev 

zaznavamo tudi naslednjo pomembno problematiko, to je nepovezanost med različnimi 

področji gospodarstva, saj imajo svoje razvojne strategije, programe, med katerimi pa je 

premalo povezav. S strukturnimi gospodarskimi spremembami bi morali po mnenju 

intervjuvancev ta različna področja povezovati med seboj. Skladno s tem je odgovor na peto 

raziskovalno vprašanje, da imajo ukrepi povečevanja zaposlenosti ob zagotovljeni rasti 

gospodarstva velik pomen, saj se lahko omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in s tem 

povečanje zaposlenosti. Pri tem pa sami ukrepi ne smejo biti namenjeni le za politične 

diskusije ali pa za zadovoljevanje birokratskih zahtev, temveč morajo biti vodilo za doseganje 

želenih učinkov.  

Pri šestem raziskovalnem vprašanju »Kako globalizacija vpliva na pogoje dela« se opiramo 

na podpoglavji 4.5 Vpliv globalizacije na pogoje dela in 4.6 Globalizacija in prekarno 

zaposlovanje, v katerih smo pregledali tujo in domačo literaturo. Ugotovili smo, da 

globalizacija vpliva na povečevanje razlik v kakovosti delovnih mest in da se manjša varnost 

zaposlitev (strah pred izgubo zaposlitev tudi zaradi prenosa dejavnosti v druge države). S 

spremembami v višini plač se poglabljajo razlike med revnimi in bogatimi, vse pogosteje pa 

se pojavljajo oblike zaposlitev s krajšim delovnim časom, ki jih lahko označimo kot negotove 

zaposlitve oziroma prekarne zaposlitve. Po Kanjuo Mrčelovi in Ignjatoviću (2015, 371) to 

vpliva na poslabšanje delovnih razmer, nižanje življenjskih in delovnih standardov ter splošno 

naraščanje tveganja revščine.  

Ob teoretičnih ugotovitvah smo proučevano tematiko raziskali še bolj poglobljeno. Na osnovi 

analize odgovorov v podpoglavju 6.5 Vpliv globalizacije na pogoje dela smo ugotovili, da 

intervjuvanci konkurenčnosti na globalni ravni pripisujejo osredotočenost podjetij na 

zniževanje stroškov in s tem vplivanje na poslabšanje pogojev dela (nižja plača, oblike 

zaposlitve s krajšim delovnim časom, prekarne oblike zaposlovanja ipd.). Ob tem smo 

ugotovili, da so razlike med revnimi in bogatimi vedno bolj izrazite. Prav tako smo ugotovili, 

da intervjuvanci ob tehnološkem napredku, inovacijah in podjetništvu opažajo nove možnosti 

ter priložnosti. Globalizacijo tako vidijo tudi kot izboljšanje pogojev dela, s čimer se 

omogočajo neslutene možnosti podjetniških inovacij in prodora na svetovni trg. Glede na 

pridobljene ugotovitve podajamo odgovor na šesto raziskovalno vprašanje, in sicer da 

globalizacija vpliva na spremenjene pogoje dela. Za nekatere se ti pogoji izboljšujejo in za 

druge slabšajo, kjer je opaziti poglabljanje socialno-ekonomskih razlik zaradi neenake 

porazdelitve dohodka (med visoko in nizko kvalificiranimi delavci). Z osredotočenostjo 

podjetij na nižanje stroškov poslovanja se na eni strani z globalizacijo daljša delovni čas, 

intenziteta dela narašča, zaposlitve niso varne, narava delovnega razmerja se z oblikami 

zaposlitev s krajšim delovnim časom spreminja, s čimer pa se pojavljajo prekarne oblike 

zaposlovanja. Po drugi strani pa globalizacija omogoča nove priložnosti in tudi izboljšanje 

delovnih pogojev za tista podjetja ter delavce, ki so se sposobni hitro prilagoditi razmeram na 

trgu.   
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8 SKLEP IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Namen naloge je bil raziskati vpliv globalizacije na delovna mesta in na zaposlenost. V 

teoretičnih izhodiščih smo proučili globalizacijo, opredelili njene značilnosti in dimenzije 

mednarodnega povezovanja ter soodvisnosti. Prikazali smo stanje na področju dela v 

Sloveniji in v državah OECD ter se osredotočili na prikaz vpliva globalizacije na delovna 

mesta in zaposlenost. Ugotavljali in analizirali smo tudi potrebne ukrepe za povečanje 

zaposlenosti. V empiričnem delu naloge pa smo želeli ugotoviti, kako globalizacija vpliva na 

pogoje dela in na zaposlenost. Ugotavljali smo pomen ukrepov za povečanje zaposlenosti. 

Zanimalo nas je tudi, kako se bo globalizacija razvijala v prihodnosti in kakšen je danes odnos 

do dela ter kaj predstavlja boj za delovna mesta. V tem poglavju najprej povzamemo ključne 

ugotovitve, nato pa podamo še priporočila za nadaljnje raziskovanje.  

Za razumevanje družbenih sprememb je v zadnjih letih postala globalizacija osrednja tema 

medijev, politikov, akademikov in drugih. Kaj pomeni globalizacija je težko natančno 

opredeliti in prav tako ne obstaja enotna definicija globalizacije. Še danes je glede izraza 

globalizacija veliko nejasnosti in nanjo lahko gledamo kot na mit, fenomen, ideologijo, 

realnost, racionalnost. Z globalizacijo lahko razumemo med seboj povezane spremembe na 

področju gospodarstva, politike in kulture. Svet se povezuje, zdi se, da postajajo meje med 

državami zabrisane, omogočen je prenos oziroma pretok dobrin, storitev, idej in ljudi. Vse to 

vodi v vedno večjo soodvisnost sveta. Z globalizacijo lahko torej razumemo vedno večjo 

gospodarsko, politično, socialno in kulturno povezanost, kjer nacionalna gospodarstva 

postajajo vedno bolj (so)odvisna.  

Podjetja se morajo v današnjem dinamičnem in globaliziranem svetu boriti za svoj obstanek 

na trgu. V vedno bolj konkurenčnih razmerah na trgu jih to sili v prilagajanje njihovega 

poslovanja. Posledično se to lahko odraža v zmanjševanju potreb po delovnih mestih, kar pa 

povečuje možnost, da delavci ostanejo brez dela. Podjetja namreč danes z namenom 

zniževanja stroškov, z osredotočenostjo na strateške dejavnosti in z diferenciacijo proizvodov 

in/ali storitev za uresničevanje svojih ciljev prenašajo vedno več svojih dejavnosti v države z 

nizkimi stroški. Mnogi avtorji in organizacije (Eurofound 2007; Hamilton in Quinlan 2008; 

Huwart in Verdier 2013) ugotavljajo, da ukinjanje delovnih mest zaradi prenosa dejavnosti v 

druge države predstavlja le majhen odstotek vseh izgubljenih delovnih mest zaradi 

prestrukturiranja poslovanja podjetij. Globalizacija tako ne predstavlja glavnega krivca za 

odpuščanja, prav tako na eni strani omogoča ustvarjanje novih delovnih mest, na drugi strani 

pa njihovo uničevanje. Kljub prenosu dejavnosti v druge države, ki je viden simptom vpliva 

globalizacije na nekatere vrste delovnih mest, globalizacija, kot to navaja Evropska komisija 

(2014a), ni povezana s skupno neto izgubo delovnih mest. Izključno globalizaciji torej ne 

moremo pripisati krivde za odžiranje delovnih mest. 

Globalizacija je nedvomno vpeta v vsakdanje življenje ljudi. Vpliva na različna področja 

človekovega življenja in se različno odraža v svetu. S spremembami, ki jih prinaša tehnološki 
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razvoj, z osredotočenostjo podjetij na doseganje vedno večje konkurenčnosti in z razmahom 

globalizacije se je spremenilo delovanje tudi na področju dela. To je mogoče opaziti v 

spremenjenem odnosu do dela (razvrednotenje dela), v spremenjenih delovnih pogojih 

(intenziteta dela narašča, podaljševanje delovnega časa ipd.), v kakovosti delovnih mest 

(zaposlitve niso varne, povečevanje razlik med prebivalci zaradi dohodkovne neenakosti, 

pojav oblik zaposlitev s krajšim delovnim časom). Statistični kazalci na področju dela so za 

Slovenijo zaskrbljujoči, saj kažejo na upadanje delovno aktivnega prebivalstva, visoko 

stopnjo brezposelnosti zlasti za mlade in starejše ter tiste z nižjo izobrazbo. Kažejo se tudi 

velike dohodkovne razlike med prebivalstvom z najnižjim in najvišjim dohodkom ter 

povečevanje deleža zaposlitev s krajšim delovnim časom. Kazalci kažejo na togost in 

neprožnost trga dela v Sloveniji ter na izrazite strukturne razlike trga dela. Z ukrepi za 

povečanje zaposlenosti se lahko omogoči zmanjšanje ravni brezposelnosti in ustvarjanje 

novih delovnih mest.   

Nedvomno globalne spremembe zahtevajo pravočasen odziv podjetij, držav, organizacij in 

tudi posameznikov. Ob zagotovljeni gospodarski rasti je potrebno na področju dela z 

osredotočenostjo na naraščanju delovno aktivnega prebivalstva zagotavljati nova delovna 

mesta. Pri tem je nujna sposobnost ljudi, da ob ustanavljanju novih projektov in podjetij 

omogočijo ustvariti nova delovna mesta, ki bodo ne le številčna, temveč tudi kakovostna. Ob 

tem je pomembno uresničevanje želenih učinkov različnih ukrepov povečevanja zaposlenosti, 

kot so: višja stopnja izobrazbe in krepitev spretnosti ter znanj; spodbujanje (socialnega) 

podjetništva, spodbujanje investicij, odstranjevanje birokratskih in drugih ovir ter nadaljnje 

ohranjanje in izboljševanje ukrepov APZ; vlaganje v inovacije in njihovo povezovanje s 

sistemom izobraževanja ter spodbujanje in podpiranje inovativnih podjetnikov. Ob 

gospodarski rasti se lahko zagotovi povečanje števila delovnih mest in s tem tudi višja raven 

zaposlenosti, kar bo zagotovilo primerno raven socialne vključenosti in povečanje blaginje v 

državi.  

Globalizacija na eni strani omogoča nove priložnosti in na drugi tveganja. Vpliva na 

zmanjševanje nekaterih delovnih mest in spet na ustvarjanje novih. Podjetjem in delavcem, ki 

so se sposobni hitro prilagoditi razmeram na trgu, omogoča nove priložnosti ter izboljšanje 

delovnih pogojev in za ostale poslabšanje teh, nižje plače in tvegane oblike zaposlitev. Kako 

se bodo te razlike in razvoj globalizacijske družbe nadaljevali v prihodnosti, je zaradi 

kompleksnosti globalnih ekonomskih dogajanj težko predvideti. Kot pravi Mencinger (2010, 

6), bo potrebno z nenehnim odkrivanjem novih priložnosti, z inoviranjem, z ustvarjanjem 

novih storitev, institucij in pravil izničiti učinke tehnološkega napredka na zaposlenost ter 

preprečiti nastajanje enopetinske družbe. Pri tem ima pomembno vlogo prav ustvarjanje 

(dovolj) dela – torej ustvarjanje novih delovnih mest. 
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8.1 Prispevek naloge k znanosti 

Z nalogo smo podrobneje raziskali vpliv globalizacije na področje dela. Natančneje, raziskali 

smo, kako globalizacija vpliva na delovna mesta in s tem na zaposlenost, pri čemer smo 

raziskali, kako globalizacija vpliva na pogoje dela ter kakšen je pomen ukrepov za povečanje 

zaposlenosti. Najprej smo proučili, kaj je globalizacija in proučili njene značilnosti ter 

dimenzije mednarodnega povezovanja in soodvisnosti. Predstavili smo tudi stanje na področju 

dela v Sloveniji in ugotovili ter analizirali potrebne ukrepe za povečanje zaposlenosti. Z 

nalogo smo prispevali k znanosti zlasti s tem, da smo s sistematičnim pristopom in analizo 

literature proučili globalizacijo ter njen vpliv na delovna mesta in zaposlenost ter proučili 

ukrepe za povečanje zaposlenosti in ob tem ponudili ustrezna izhodišča za razumevanje 

pomembnosti odziva na globalizacijo z osredotočenostjo na ustvarjanje novih in 

kakovostnejših delovnih mest. Namen teh ukrepov je, da se z večjo konkurenčnostjo, 

produktivnostjo in gospodarsko rastjo ustvarjajo nova delovna mesta, s čimer se lahko poveča 

zaposlenost. Dodatni prispevek k znanosti predstavlja poglobljen vpogled v proučevano 

tematiko. Z oblikovanimi ugotovitvami apeliramo na nadaljnje raziskovanje področja in 

predvsem na pomembnost odziva gospodarstva na globalizacijske izzive v današnjem 

globalnem svetu ter nujnost in pomembnost ustvarjanja novih in kakovostnih delovnih mest.  

8.2 Priporočila za prakso in za nadaljnje raziskovanje 

Globalizacije ne moremo enoznačno definirati. V poplavi razpoložljive literature, ki jo 

obravnava, ne obstaja neka splošna definicija, kaj je globalizacija. Vseeno pa ta literatura daje 

predstavo o globalizaciji, o zgodovini globalizacije, vplivu te na življenje ipd. Ob zaključku 

naloge razmišljamo, da ta predstava izhaja iz iste »paradigme«. Zato predlagamo razmislek o 

obravnavanju globalizacije še z drugega vidika (mogoče celo provokativnega, neželenega, 

zarotniškega, izkoriščevalskega), ki ga v literaturi ni opaziti oziroma ni tako izrazit.  

Globalizacija vpliva na število delovnih mest in s tem na zaposlenost. Nadaljnje raziskave bi 

lahko bile usmerjene tudi na proučevanje sprememb v delovnih mestih, torej katera delovna 

mesta se ukinjajo v razvitih državah in katera se ustvarjajo. Pri tem bi bilo zanimivo proučiti, 

ali se delovni pogoji za nekatere resnično izboljšujejo in za druge slabšajo. Smiselno bi bilo 

proučiti tudi poglede delavcev in ne le statistično zajeti podatke. Zato predlagamo nadaljnje 

raziskave s stališča ljudi, zaposlenih ali odpuščenih delavcev, saj se globalizacijski procesi 

pomembno dotikajo tudi posameznikov in družbe nasploh.    

V raziskavi smo opazili, da za spremljanje vpliva prenosa delovnih mest v druge države ni na 

voljo celovite baze podatkov. Nadaljnja raziskovanja bi lahko bila usmerjena prav v 

proučevanje prenosa delovnih mest v druge države: katera delovna mesta se prenašajo, v 

katere države, razlogi za prenos; ali na odločitev vplivajo ugodne spodbude, negotovosti 

svetovno-gospodarskega okolja; katere razmere mednarodnega trga vplivajo na determinante 



101 

prenosa ipd. Raziskovanje naj torej ne bi bilo le s stališča, koliko mest je prenesenih in katera 

ter zakaj, temveč tudi s stališča strukture sodelujočih držav. Smiselno bi bilo torej proučiti 

prenos dejavnosti v druge države s stališča značilnosti držav, kot so raven stroškov delovne 

sile, drugih stroškov, izobrazbene strukture prebivalstva ipd. To bi lahko omogočilo 

izboljšanje primerjalnih analiz na mednarodni ravni in tudi razumevanje zakonitosti prenosa 

dejavnosti v druge države. 

V raziskavi smo med težavami, ki so povezane z vplivom globalizacije na področje dela, 

zasledili tudi težavo kreiranja in obstajanja nekaterih ukrepov, strategij, reform in smernic le 

za namene zadovoljevanja birokratskih zahtev. Ti dokumenti nikakor ne bi smeli biti brez 

uporabne vrednosti. Zato morajo vključevati želene cilje, ki se jih da doseči in ki bodo 

omogočali izboljšanje stanja. Težava, ki smo jo zasledili, je tudi nepovezanost posameznih 

področij gospodarstva. Vsako področje ima svoje programe in strategije za izboljšanje stanja, 

pri čemer pa je med njimi premalo povezanosti. S strukturnimi gospodarskimi spremembami 

predlagamo (večje) povezovanje različnih področij gospodarstva med seboj. 

Ob zaključku pisanja naloge razmišljamo, da se na področju dela pravzaprav odpirajo 

možnosti mnogih nadaljnjih raziskovanj. Na osnovi opravljene raziskave jih nekaj 

predlagamo: pomen agregatnega povpraševanja pri oblikovanju ukrepov smernic, reform za 

gospodarski razvoj in tudi povečanje zaposlenosti; globaliziranje dela ter pomen interesov 

dela v procesu globalizacije s ciljem njihovega močnejšega zastopanja; vpliv pojava prekarnih 

oblik zaposlovanja na gospodarstvo, družbo in posameznike; možnost oblike varne prožnosti, 

ki bo z visoko stopnjo zavedanja odgovornosti vsakega posameznega zaposlenega, managerja, 

sindikalista ali lastnika večja ter bo na osnovi partnerstva, sprotnega dogovarjanja in 

prilagajanja potrebam na trgu omogočala delovanje družbe, delodajalcev ter sindikalistov. 
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Priloga 1 Vprašalnik za polstrukturiran intervju 





Priloga 1

Vprašalnik za polstrukturiran intervju

1. Kako vidite razvoj globalizacije v prihodnosti? Se bo po vašem mnenju razvoj

globalizacijske družbe nadaljeval v smeri »enopetinske družbe« ali pa bolj humane

globalizacijske družbe, kar bo posledično lahko prispevalo k »demokratizaciji«

globalizacije?

- Podvprašanje 1: Kako ocenjujete možnost, da bo 20 odstotkov oziroma ena petina

delovno sposobnih prebivalcev (mogoče tudi kakšen odstotek več) v prihodnosti

zadostovala za ohranjanje zagona svetovnega gospodarstva?

2. Danes globalizacija posega že skoraj na vsa področja človekovega življenja. Kako po

vašem mnenju globalizacija vpliva na upadanje števila delovnih mest in kako s tem zavira

zaposlenost?

- Podvprašanje 1: Bi lahko po vašem mnenju globalizaciji pripisali krivdo za odžiranje

delovnih mest?

3. Danes je zaznati strah pred globalizacijo, saj se jo pogosto povezuje s slabšanjem

delovnih pogojev. Kako po vašem mnenju globalizacija vpliva na pogoje dela?

4. Z veliko hitrostjo razvoja in družbenih sprememb, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih,

so vidne tudi spremembe na področju dela tako v Sloveniji kot tudi v OECD državah,

Evropske Unije in Evrope ter sveta nasploh. Kakšni so po vašem trendi na področju dela

glede na odnos do dela in boj za delovna mesta? Bi se moral po vašem mnenju odnos do

dela spremeniti in kako?

5. Države se morajo ustrezno odzvati na globalizacijo. Obvladovati morajo strukturne

gospodarske spremembe. Z raznimi reformami, strategijami in ukrepi se morajo

osredotočiti tudi na povečanje zaposlenosti. S katerimi ukrepi bi se lahko po vašem

mnenju omogočilo povečanje zaposlenosti in kako? Kakšen pomen lahko po vašem

mnenju pripišemo tem ukrepom?


