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Zadnjič sem prebrala zanimiv članek Gorazda Praha na www.mojedelo.com, ki govori o tem, 

da niso vse spremembe na trgu dela posledice finančne krize. Nekatere spremembe bi se 

pojavile, tudi če finančne krize ne bi bilo in te spremembe, ki jih opisuje, bom na kratko 

predstavila v nadaljevanju.  

Pri spremembah na trgu dela ne moremo mimo staranja prebivalstva, ki na eni strani 

ustvarja razmere za potrebe po novih storitvah na področju medicine, nege in oskrbe 

starejših, na drugi strani pa bomo zaradi tega prisiljeni delati vedno dlje. 

Število prebivalstva narašča, zato bo vse večja potreba po hrani in novih virih energije. 

Podjetja, ki se bodo ukvarjala s temi področji, bodo zato doživljala nadpovprečno rast, 

posamezniki z znanji in idejami na omenjenih področjih, pa bodo bolj zaposljivi.  

Beležimo tudi izjemno hiter napredek tehnologije in znanosti, kar najbolje opazimo po 

tem, kako hitro se spreminja naše življenje. Že generacije naših staršev so živele v drugačnem 

okolju kot živimo sedaj. Vse to pa pomeni, da se praktično ni več mogoče v mladosti 

usposobiti za nek poklic, ki ga bomo opravljali vse življenje. Svoje znanje bomo morali ves čas 

nadgrajevati, da bomo lahko šli v korak s časom, morda pa bomo celo opravljali poklic, za 

katerega danes sploh še ne poznamo.  

Informacijska doba je mimo, prišla je doba konceptov. Informacije so danes že dostopne 

vsem, če jih seveda znamo poiskati. Imeti informacijo torej ni več nič posebnega, uspešni pa 

bodo tisti, ki bodo izumili nove koncepte in modele delovanja, poslovanja oz. služenja 

denarja. Npr. izumitelji iskalnika googl-a (ki ni ne prvi iskalnik ne lastnik informacij) so 

dosegli, da z »dajanjem stvari zastonj« dosegajo izjemne dobičke.  

Globalizacija in avtomatizacija ukinjata delovna mesta. Tehnološki napredek, novi 

koncepti in vse bolj povezan svet so povzročili, da dela, za katera smo še nedavno 

potrebovali na stotine delavcev, danes opravljajo stroji pod nadzorom ene ali nekaj oseb. 

Npr. izginila so dela kurjačev na železnicah, internet je zmanjšal potrebo po potovalnih 

agentih, snemalne naprave so nadomestile stenografe in zapisnikarje in podobno.  

Na pohodu je tudi finančni kapitalizem, ki temelji na kratkoročnosti in maksimalnih 

dobičkih (selitev delovnih mest v cenejše države). Delovna mesta, ki imajo nizko dodano 

vrednost in se ne dajo avtomatizirati, se selijo v države, kjer je cenejša delovna sila in so 

ljudje zaradi nižjega življenjskega standarda pripravljeni opravljati taka dela. Gre predvsem 

za industrijska dela, dela za tekočim trakom, proizvodnjo.  
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