
 
Globalizācijas ietekme uz nodarbinātību un ES
 

Uzziniet, kādas priekšrocības ES vēlas gūt no globalizācijas, vienlaikus novēršot tās
negatīvo ietekmi uz nodarbinātību.
 
Globalizācija rada jaunas darba iespējas, tomēr tās ietekmē darbvietas var arī tikt likvidētas.
Globalizācijas pārvaldība, kuras mērķis ir to pēc iespējas labāk izmantot, ir ES prioritāte, jo tā
cenšas izveidot sociālāku Eiropu, kas palīdzētu atlaistajiem darba ņēmējiem atrast jaunu darbu.
 
Darba iespējas Eiropā
 
Nepārtraukti pieaug to darbvietu skaits, ko tieši vai netieši nodrošina ES eksports uz valstīm
ārpus Savienības. 2000. gadā šādu darbvietu bija 21,7 miljoni, savukārt 2017. gadā to skaits
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 Globalizācijas dēļ būtiski izmainījusies pasaules tirdzniecības struktūra.  Fotogrāfija / Soo Ann Woon.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf


bija pieaudzis līdz 36 miljoniem. Katrs ES eksporta miljards vidēji atbalsta aptuveni 13 000
darbvietu ES.
 
Darba iespējas nepiedāvā tikai eksporta uzņēmumi vien. Tās rodas arī uzņēmumos, kas tiem
piegādā preces un sniedz pakalpojumus.
 
Piemēram, Vācijā eksports uz trešām valstīm nodrošina 6,8 miljonus darbvietu. Pateicoties ES
vienotajam tirgum, Vācijā vēl 1,1 miljons darbvietu ir atkarīgas no citu ES valstu eksporta uz
trešām valstīm. Kopumā Vācijā no ES eksporta ir atkarīgi 18 % darbvietu.
 
Pieaug augsti kvalificētu darba ņēmēju īpatsvars ar eksportu saistītajās darbvietās, un ar
eksportu saistītās darbvietas vidēji ir par 12 % labāk apmaksātas nekā citas darbvietas.
 
Globalizācijas negatīvā ietekme uz nodarbinātību
 
Globalizācija palielina konkurenci starp uzņēmumiem, un tas var izraisīt uzņēmumu slēgšanu,
pārcelšanu uz ārzemēm un darbvietu zaudēšanu.
 
Visneaizsargātākajās ES nozarēs pārsvarā strādā mazkvalificēti darba ņēmēji. Šīs nozares ir
tekstilizstrādājumu, apģērba, apavu un ādas apstrādes, metālapstrādes un gatavu metāla
izstrādājumu ražošanas nozares, kā arī apstrādes rūpniecība.
 
Ražošana ir nozare, kas visvairāk pakļauta uzņēmumu pārvietošanai, jo konkurenci rada valstis,
kurās ir zems algu līmenis.
 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka kritiski svarīgu nozaru un produktu, piemēram,
medikamentu, ražošana ir jāpārceļ atpakaļ uz Eiropu.
 
Pārcelšanas tendences mainās, un tagad tās vairāk vērojamas Austrumeiropas, nevis
Rietumeiropas valstīs. Uzņēmumi biežāk tiek pārcelti uz Ziemeļāfrikas un Āzijas valstīm.
 
Lai gan starptautiskās tirdzniecības liberalizācijas vispārējie rezultāti ir pozitīvi, tā smagi skar
dažas nozares, un pielāgošanās perioda ilgums, kas nepieciešams darba ņēmējiem, lai
pārceltos uz citām nozarēm, var apdraudēt sākotnējos ieguvumus.
 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds
 
Lai mazinātu globalizācijas negatīvo ietekmi un pazeminātu bezdarba līmeni, Eiropas
Savienība 2006. gadā izveidoja Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu. Tā mērķis ir sniegt
atbalstu atlaistajiem darbiniekiem, kuri zaudējuši darbu globalizācijas dēļ.
 
Šis ārkārtas solidaritātes fonds līdzfinansē darba politiku, lai no jauna nodarbinātu darba
ņēmējus vai izveidotu uzņēmumus. Finansētie projekti ietver izglītību un apmācību, karjeras
konsultācijas, kā arī palīdzību darba meklējumos, mentorēšanu un uzņēmumu izveidi.
 
2009. gadā fonds tika paplašināts, lai segtu darbvietu zudumu, ko izraisījušas ekonomikas un
finanšu krīzes radītās lielās strukturālās pārmaiņas.
 
2021. gada aprīlī Parlamenta deputāti vienojās par noteikumu atjaunināšanu, lai fonds varētu
palīdzēt lielākam skaitam Eiropas darba ņēmēju.
 
Fondu var izmantot:
 
1) ja viens uzņēmums un tā piegādātāji ir atlaiduši vairāk nekā 200 darba ņēmējus vai
 
2) ja liels skaits darba ņēmēju zaudē darbu konkrētā nozarē vienā vai vairākos kaimiņu
reģionos;
 
3) lai pieteiktos vienreizējam ieguldījumam 22 000 € apmērā nolūkā sākt savu uzņēmējdarbību
vai pārpirkt uzņēmumu;
 
4) lai gūtu labumu no īpašiem pasākumiem, piemēram, bērnu aprūpes pabalsta, kas tiek
piešķirts darba ņēmējiem, kas aprūpē bērnus, lai viņi varētu piedalīties apmācībā vai meklēt
darbu.
 
Kopš 2007. gada fonds ir iztērējis 640 miljonus €, lai palīdzētu aptuveni 150 000 atlaistajiem
darbiniekiem. Piemēram, 3,35 miljoni € no fonda tika piešķirti, lai palīdzētu bijušajiem zvanu
centru darbiniekiem Itālijā, 6,4 miljoni € — atlaistajiem lielveikalu darbiniekiem Grieķijā un 2,6
miljoni € no uzņēmuma “Nokia” atlaistajam 821 darbiniekam Somijā.
 
Vairāk par globalizāciju un ES
 
Plašākai informācijai iepazīstieties ar turpmāk norādītajiem rakstiem.
 

Globalizācija: kā ES tirdzniecības politika palīdz veicināt cilvēktiesības 
ES pozīcija pasaules tirdzniecībā (infografika) 
ES starptautiskās tirdzniecības politikas skaidrojums 
Faktu izklāsts: ekonomikas globalizācijas radītās priekšrocības Eiropā
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