
 
Globalizacija: Vpliv na zaposlovanje in EU
 
Kaj ima EU od globalizacije in kako se spopada z negativnimi posledicami za
zaposlovanje?
 

Globalizacija ustvarja nove priložnosti, na drugi strani pa lahko privede tudi do izgube delovnih
mest. Zato je obvladovanje negativnih učinkov globalizacije in izkoriščanje njenih priložnosti ena
izmed glavnih prioritet Evropske unije.
 
Ker svetovni trendi včasih močno prizadenejo lokalno gospodarstvo v Evropi (npr. izgube
zaposlitev ob stečajih nekoč velikih podjetij), je potrebno zagotoviti nova delovna mesta in
razvoj panog, ki bodo v prihodnosti ostale relevantne in Evropi prinašale dodano vrednost, ob
tem pa tudi zagotoviti primerno socialno zaščito delavcev.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/socialna-varnost-in-vkljucenost/20170616STO77648


Zaposlitvene priložnosti v Evropi 
 
Število zaposlitev, ki jih ustvarja evropski izvoz v tretje države se že nekaj časa povečuje. Leta
2000 je bilo v Evropi na račun izvoza zaposlenih 21.7 milijona ljudi, leta 2017 pa že 36 milijonov.
V povprečju vsaka milijarda izvoženega blaga v tretje države ustvari 13.000 zaposlitev v EU.
 
Te zaposlitve niso omejene samo na podjetja, ki izdelke proizvajajo in izvažajo, pač pa tudi na
njihove dobavitelje in izvajalce storitev. Izvoz v države izven EU v Sloveniji ustvarja 140.000
zaposlitev, nadaljnjih 51.000 pa je zaradi skupnega evropskega trga povezanih z izvozom iz
drugih držav EU. To pomeni, da je na izvoz v države izven EU vezanih kar 19 % vseh zaposlitev
v Sloveniji.
 
Delež visoko izobraženih delavcev v zaposlitvah, povezanih z izvozom, se povečuje, ob tem pa
so te zaposlitve v povprečju tudi 12 % bolje plačane.
 
 
 
Negativne posledice globalizacije 
 
Globalizacija prinaša večjo konkurenco, kar lahko privede do združitev, selitev proizvodnje ali
stečajev manj konkurenčnih podjetij.
 
Pri tem so v Evropi najbolj na udaru panoge, ki se zanašajo na nizko kvalificirano delovno silo,
predvsem tekstilstvo, usnjarstvo, izdelava čevljev, kovinarstvo in proizvodnja enostavnih
izdelkov.
 
Proizvodnja se seli v tretje države, kjer je delovna sila cenejša, za proizvodnjo pa taka podjetja
ne potrebujejo veliko visoko usposobljenih strokovnjakov.
 
Pandemija covida-19 je pokazala, kako pomembno je vrniti proizvodnjo strateško pomembnih
izdelkov, denimo zdravil in medicinske opreme, nazaj v Evropo.
 
V zadnjih letih je selitev proizvodnje sicer bolj značilna za države Vzhodne kot Zahodne Evrope.
 
Čeprav so skupne posledice odpiranja svetovnega gospodarstva za evropske države pozitivne,
pa žal pogosto prinašajo odpuščanja in izgube zaposlitev. Delavci in njihove družine ob takih
dogodkih potrebujejo veliko časa in truda, da se uspešno prekvalificirajo in najdejo nove
zaposlitve v panogah, ki jim ponujajo perspektivno prihodnost.
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https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#slovenia
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf
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Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 
 
Za zmanjševanje negativnih posledic globalizacije in zmanjšanje brezposelnosti je EU leta 2006
oblikovala Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Sklad zagotavlja pomoč delavcem, kadar
izgubijo zaposlitev zaradi globalizacije..
 
Sklad lahko sofinancira različne projekte in ukrepe, kot so pomoč pri iskanju zaposlitve,
svetovanje o poklicni poti, izobraževanje in usposabljanje, mentorstvo ali spodbujanje
podjetništva in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij. Zagotovi lahko tudi nadomestila za
usposabljanje, mobilnost in preselitev, nadomestila za življenjske stroške ter podobno podporo.
Dolgoročni namen takih ukrepov je prekvalificiranje presežnih delavcev v panoge, ki v Evropi
ponujajo perspektivno prihodnost.
 
Aprila 2021 so evropski poslanci podali svoje soglasje k posodobitvi predpisov, da bo lahko
sklad pomagal več delavcem. 
 
Sredstva sklada se lahko aktivirajo:
 

kadar posamezno podjetje odpusti več kot 200 delavcev, štejejo se tudi delavci
dobaviteljev, 
ali kadar v določeni panogi iz ene ali več sosednjih regij brez dela ostane veliko
število delavcev, 
kot  enkratno posojilo  v višini  22.000 evrov za odpiranje novega podjetja ali  za
prevzem podjetja s strani  zaposlenih, 
za posebne ukrepe, kot je varstvo otrok med usposabljanji ali iskanjem zaposlitve.
 

 
Od leta 2007 je pomoč sklada v skupni vrednosti 640 milijonov evrov pridobilo 150.000
delavcev. 
 
Več o globalizaciji in Evropi:
 

Kako deluje trgovinska politika EU? 
Globalizacija: Kako trgovinske politike EU pomagajo krepiti človekove pravice (EN) 
 Kakšno vlogo igra EU v svetovni trgovini? (infografika)  

Prilagoditev globalizaciji
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=sl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund%20
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/socialna-varnost-in-vkljucenost/20181211STO21522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_2446


• Dejstva: Koristi gospodarske globalizacije v Evropi (EN)
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