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POVZETEK
Tehnološka nezaposlenost, pojav ki je aktualen že desetletja, v današnjem času
dosega nove razsežnosti. Vse več razprav je o tem, ali je tehnologija glavni krivec
za naraščujoč trend stopnje nezaposlenosti po vsem svetu. Obstaja možnost, da
bo tehnologija nadomestila večino delovnih mest, pa tudi bolj optimistična pot, da
bo tehnologija ustvarila tudi zadostno količino delovnih mest. V magistrskem delu
smo v teoretičnih izhodiščih predstavili trg dela ter tehnologijo in z njimi tesno
povezane teme, kot so 3D tiskalniki, umetna inteligenca, produktivnost,
hiperprodukcija in globalizacija. V empiričnem delu smo raziskali pogled podjetij
in prebivalstva na nadomeščanje delavcev s tehnologijo ter na razloge in
posledice, ki jih prinaša nova tehnologija. Razpravljali smo o stališčih, ugotovitvah
in predlogih različnih avtorjev ter podali naša stališča in argumente. V sklepnem
delu magistrskega dela smo podali predloge. Ugotovili smo, da tehnološka
nezaposlenost ni enostaven problem, da se ta pojav prepleta z različnimi
problematikami ter da tehnologija predstavlja različne nevarnosti, ki so morda na
prvi pogled manj vidne.
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ABSTRACT
Technological unemployment, a phenomenon which is topical for decades,
nowadays reaches new dimensions. There are more and more discussions about
whether the technology is the main culprit for the rising trend of the
unemployment rate around the world. There is a possibility that the technology
will replace majority of jobs, as well as a more optimistic path that technology
will also create sufficient jobs. In this Master's Thesis, we presented the
theoretical frameworks or starting points of the labor market and technology
together with closely related topics, such as 3D printers, artificial intelligence,
productivity, overproduction and globalization. In the empirical part, we
researched the aspect of both companies and population on replacing workers
with technology, as well as the reasons and the consequences brought about by
new technology. We discussed the observations, conclusions and proposals of
different authors and presented our views and arguments. In the final part of the
Master Thesis, we served with suggestions. We found that technological
unemployment is not a simple problem, that this phenomenon is intertwined with
a variety of issues, and that the technology presents a series of hazards which may
be less visible at first sight.
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1. UVOD
1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Tehnologija izpodriva človeka z delovnega mesta, posledično določena delovna
mesta izginjajo oziroma jih nadomestijo stroji. Ti predstavljajo cenejšo delovno
silo kot človek, poleg tega jih ni potrebno uvajati, ne potrebujejo počitka, malice
in podobno. Zaradi tehnološkega razvoja se povečuje produktivnost, kar privede
do hiperprodukcije, situacije, ko proizvedemo več, kot lahko prodamo, ali kot je
potreba trga. Govorimo o pride krizi presežne vrednosti. Zasledili smo naslednja
problemska stanja:


Delavci se težko izobražujejo za nove tehnologije v takem tempu, kot se te
razvijajo, zato je prekvalifikacija zaposlenih vedno težja. Prav tako
izobraževanje specifičnega kadra traja leta, izdelava stroja za opravljanje
enakega dela pa je veliko ceneješa in hitrejša, če ta tehnologija že
obstaja.



3D printerji predstavljajo veliko grožnjo za zaposlene v mnogih panogah.
Najbolj je ogrožena proizvodna industrija, vendar že imamo primere, ko 3D
printerji posegajo po delu v zdravstvu, gradbeništvu in drugih industrijah.



Digitalizacija omogoča delo na daljavo, po drugi strani to povečuje število
prekarno zaposlenih delavcev in zaposlitev izven delovnega razmerja. Ta
pa so slabše plačana in zagotavljajo manj socialnih pravic.



Področje nanotehnologije je vedno bolj aktualno, kar je lahko priložnost za
nova delovna mesta, po drugi strani pa je število teh delovnih mest
vprašljivo, saj gre za majhno skupino strokovnjakov.



Zaradi tehnoloških sprememb niso ogroženi samo delavci, ki opravljajo
fizična dela, kapaciteta procesorjev eksponentno narašča, tako da so vse
bolj ogrožena tudi umska dela, po mnenju nekaterih avtorjev pa smo
relativno blizu točke ustvarjanja umetne inteligence.



Napredek tehnologije v logistiki in komunikaciji omogoča, da se vedno več
proizvodnih dejavnosti seli v revnejše države, kar dodatno povečuje
stopnjo nezaposlenosti v domači državi.



Vse večja uporaba tehnologije tako v industriji, kot v vsakdanjem življenju,
ima tudi velik vpliv na okolje in samo zemljo. Soočamo se s pomanjkanjem
naravnih virov in samo nevarnostjo onesnaženja do te mere, da bi to lahko
povzročilo množično izumrtje.

Nekateri menijo, da bo tehnološka singularnost prinesla svet, kjer bodo roboti
opravljali dela namesto ljudi, ljudje pa bodo počivali ob obilju bogastva. Drugi
spet menijo, da bi umetna inteligenca izbrisala vsa bitja, katera bi videla, kot
tekmece za kontrolo nad zemljo, med ta bitja spada tudi človek (Luckerson,
2014).
Kapitalisti vedno tekmujejo med seboj za ustvarjanje večjega dobička. Glavni
način tega tekmovanja je z zniževanjem stroškov, predvsem s povečanjem
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produktivnosti dela. Ključni način za to je, da zamenjajo variabilni kapital
(delavci) s fiksnim kapitalom (stroji) (Marx, 1867).
Delavci izgubljajo delo tudi v revnejših državah, kamor podjetja selijo industrijo,
saj se tudi tam vedno več delovnih procesov avtomatizira, s čimer se poveča
produktivnost, potrebne pa je manj delovne sile. Situacijo še dodatno otežuje rast
prebivalstva, saj bo potrebno ustvariti nad milijardo novih delovnih mest po svetu,
vendar se število delovnih mest po celi zemlji krči (Rifkin, 2007, str. 322-327).

1.2. NAMEN IN CILJI
Namen magistrske naloge je predstaviti vpliv tehnoloških sprememb na trg dela in
raziskati pogled na to tematiko s strani podjetij in s strani prebivalstva.
Ugotovitve raziskave smo obogatili z dognanji različnih avtorjev in v zaključku
podali smiselne predloge.
Cilji magistrske naloge so:




Ugotoviti, kakšne so možnosti, da bodo v prihodnosti nove tehnologije in
stroji zamenjali človeka na delovnem mestu;
Ugotoviti, kako lahko implementacija novih tehnologij in strojev vpliva na
pravice in zastopanost delavcev;
Ugotoviti, kakšne so lahko koristi in kakšni so lahko negativni vplivi pri
uvedbi novih tehnologij in strojev v podjetjih.

V sklopu doseganja ciljev smo preverili sedem raziskovalnih hipotez:
RH1: Podjetja v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji zamenjali
človeka na delovnem mestu kot prebivalstvo.
RH2: Podjetja v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji nadomestili
zaposlene na področju proizvodnje ter logistike in skladiščenja kot
prebivalstvo.
RH3: Prebivalstvo v večji meri meni, da implementacija tehnologij in strojev
zmanjšuje pravice in zastopanost delavcev kot podjetja.
RH4: Podjetja v večji meri menijo, da bo umetna inteligenca nadomestila
delovna mesta, kjer je potrebno umsko delo kot prebivalstvo.
RH5: Podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije najbolj zavira uvedbno
novih tehnologij in strojev.
RH6: Podjetja v večji meri vidijo koristnost uvedbe novih tehnologij v večji
produktivnosti in tem, da ni delavskih pravic kot prebivalstvo.
RH7: Vpliv povečanje davka na dobiček in uvedba univerzalnega temeljnega
dohodka na trg dela v primeru, če bi nove tehnologije in stroji
zamenjali večino zaposlenih, je v povprečju bolj pozitivno ocenilo
prebivalstvo kot podjetja.
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1.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Predpostavljali smo, da veliko podjetij ne bo želelo rešiti anketnega vprašalnika.
Vprašalnik je bil anonimen, poslan v kadrovsko službo, vodji tehnološkega oddelka
ali podobnemu delovnemu mestu v 526 podjetij v Republiki Sloveniji. Zajeta so vsa
podjetja, ki so leta 2014 imela 100 ali več zaposlenih. Na anketni vprašalnik nam
je odgovorilo 124 podjetij, torej je bila stopnja odgovora 24 %. Prav tako je
težavo predstavljalo dejstvo, da je vprašalnik reševala kadrovska služba, ta pa
verjetno nima enakega pogleda na zamenjavo zaposlenih s tehnologijo in stroji,
kot ga imajo lastniki podjetij. Predpostavljali smo tudi, da podjetja ne bodo
odgovarjala iskreno o zastavljeni temi, kar smo poskušali odpraviti s kontrolnimi
vprašanji. Zato je v sklopu predstavitve rezultatov potrebno upoštevati, da smo
zbrali mnenja in stališča anketirancev, zato so predstavljeni odgovori subjektivni
Poleg tega smo bili omejeni z dejstvom, da število zaposlenih ne upošteva
zaposlitev izven delovnega razmerja.

1.4. METODE DELA
V teoretičnem delu naloge smo uporabili deskriptivno metodo in metodo
kompilacije. Raziskava je potekala s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. Z enim
smo anketirali prebivalstvo, z drugim pa podjetja in sicer smo anketirali vsa
podjetja v Republiki Sloveniji, ki so leta 2014 imela več kot 100 zaposlenih.
Statistično analizo podatkov smo izvedli s pomočjo programa SPSS. Hipoteze smo
preverjali s statističnimi metodami, ki so naštete v poglavju 3.4. V razpravi smo
uporabili metodo kompilacije, komparativno metodo ter metodo analize in
sinteze. V zaključku smo podali še svoje predloge.
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2. TEORETIČNE OSNOVE
2.1. TRG DELA
Trg obstaja takrat, ko obstaja blago ali storitev ter kupci (povpraševalci) in
prodajalci (dobavitelji). Na trgu dela se izmenjujejo storitve dela, pogajanja, ki se
pojavljajo med kupci in prodajalci, pa delno določijo razporeditev delavcev na
delovna mesta z določenimi plačami, bonitetami in pogoji za zaposlitev.
Povpraševanje po delovni sili prihaja s strani delodajalcev in izhaja iz njihove
potrebe po zaposlovanju za proizvodnjo blaga ali storitev. Podjetja izberejo kader
glede na različne faktorje, kot so: stroški dela; produktivnost delovne sile;
trenutna in pričakovana raven proizvodnje; razpoložljiva sredstva (Kaufman in
Hotchkiss, 2003).
Obstajajo tri glavne skupine udeležencev na trgu dela: posamezniki oziroma
zaposleni, podjetja in vlada (Benjamin, Gunderson in Riddell, 2002):
Posamezniki sprejemajo odločitve na trgu dela v zvezi z vprašanji:









ali vstopiti na trg dela in kdaj,
koliko izobraževanja, usposabljanja opraviti in koliko časa nameniti iskanju
zaposlitve,
vrsta dela (poklic in panoga, industrija),
koliko ur delati vsak teden (in koliko tednov na leto),
kakšno plačilo ali povišanje plačila zahtevati,
ali prenehati posameznikovo sedanje delo in iskati drugo službo, po
možnosti v drugi regiji, industriji, ali poklicu, panogi...,
ali se včlaniti v sindikat ali združenja zaposlenih,
kdaj se upokojiti.

Podjetja sprejemajo odločitve na trgu dela v zvezi z vprašanji:







koliko delavcev najeti oziroma zaposliti in koliko ur dela zahtevati,
kakšen tip delavca najeti (katere veščine, sposobnosti, itd. so potrebne),
kakšno plačilo in kakšne bonitete plačati,
kdaj odpustiti zaposlene in kdaj zapreti obrat, oddelek, itd.,
kakšno oziroma katero delo lahko izvajajo podizvajalci oziroma zunanji
izvajalci,
kako oblikovati učinkovito pokojninsko politiko.

Vlade določajo različne politike, ki imajo neposredne posledice za odločitve na
trgu dela posameznikov in podjetij in sicer:





človekove pravice in zakoni proti diskriminaciji,
standardi za zaposlovanje in zakoni o minimalni plači, delovnem času in
nadurami, porodniškem in očetovskem dopustu,
zakoni za zdravje in varstvo pri delu ter odškodnine delavcev,
zagotavlja subvencionirano univerzitetno in visokošolsko poučevanje in
programe javnega usposabljanja,
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zakoni, ki urejajo delovna razmerja kolektivnih pogajanj
politika zavarovanja za brezposelnost in vzdrževanja dohodka (socialna
pomoč),
javne pokojnine,
zagotavljanje delovnih mest v javnem sektorju.

Poznamo različne oblike zaposlovanja, zaposlitev za nedoločen čas, zaposlitev za
določen čas, delo preko študentskega servisa, podjemna pogodba, avtorska
pogodba in samozaposlitev. Del avtorjev označuje vse oblike zaposlitve, razen
zaposlitve za nedoločen čas, kot prekarno delo, medtem, ko del avtorjev meni, da
so prekarna dela zaposlitve, ki so izven delovnega razmerja.
Meja med tem, kaj je in kaj ni prekarno delo je nejasna. Pomembni kazalniki
prekarnega dela so varnost zaposlitve, dostop do izobraževanja in usposabljanja,
poklicne možnosti, plača in produktivnost (European Commission, 2011). V
nadaljevanju podajamo različna pojmovanja prekarnega dela.
Prekarno delo je delo, ki nima standardne oblike dela, s katero koli od naslednjih
značilnosti: malo ali nič varnosti zaposlitve; brez pisne pogodbe; delovno okolje,
ki ne izpolnjuje minimalnih zdravstvenih in varnostnih standardov; nejasne
delovne ure in dolžnosti, ki se spremenijajo po volji delodajalca; ni kolektivnega
zastopanja delavcev; nizka raven prejemkov, ki so lahko neuradni ali nejasni; ni
pravic socialnega varstva ali koristi povezanih z zaposlovanjem; ni zaščite pred
diskriminacijo; omejene možnosti za napredovanje na trgu dela (Committee on
Women’s Rights and Gender Equality, 2010).
Definicija s strani ILO (International Labour Organization – Mednarodna
organizacija dela) je osredotočena na varnost in pravi, da je prekarna zaposlitev
delovno razmerje, kjer manjka varnost zaposlitve, ta pa se šteje za eno od
ključnih elementov pogodbe o delu. Ta izraz zajema začasna dela, pogodbena
dela za določen čas, delo na domu in podizvajalsko delo (ILO, 2011). EFFAT (2011,
str. 22) je opredelil prekarno delo kot delovno mesto, kjer je raven dohodkov,
zaščite in socialnega vključevanja delavcev daleč pod standardom, ki je določen v
sodobni družbi. Pod prekarno delo spada tudi delo, če je subjektivno povezano z
izgubo smisla, negotovostjo glede načrtovanja ter če so se socialni standardi
bistveno spremenili v škodo delavcev. Prekarno delo je lahko tudi delo, ki ljudi
postavlja v nevarnost nadaljevanja revščine in krivic, ki izhaja iz neravnovesja
moči med delodajalcem in delavcem (Rogers, Bridget in Clark, 2009).
Glede na navedena pojmovanja lahko rečemo, da je skupna značilnost prekarnega
dela, da je delavec v slabšem položaju oziroma ima manj pravic.
Pet poudarjenih značilnosti prekarnega dela (EFFAT, 2011, str. 23-24):






odsotnost izbire;
prenizka raven prihodkov;
nezmožnost načrtovanja prihodnosti;
slabo zdravje in varnost ter zaščita zaposlovanja;
odsotnost zastopanosti.
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Jonsson in Nyberg (2010) trdita, da je vsako delo potencialno lahko prekarno delo,
razlika je samo v stopnji prekarnosti, to lahko razdelimo v tri kategorije:




zelo prekarno delo - brez pravic do sistema socialne varnosti (neprijavljeni
delavci);
zmerno prekarno delo - osnovne pravice do sistema socialne varnosti;
najmanj prekarno delo - vse pravice do sistema socialne varnosti.

Pojavljajo se štiri glavna področja, kot prehod, ki umestijo posameznike v različne
stopnje prekarnosti (Jonsson in Nyberg, 2010):





negotovost zaposlitve - to je lahko posledica časa (trajanje pogodbe) ali
negotovosti;
nizke plače - plača pod minimalno ali povprečno stopnjo in pomanjkanje
priložnosti za izboljšanje plač;
podrejeno zaposlovanje - izključitev iz polnih socialnih pravic in iz
zakonodaje o varstvu zaposlitve;
odsotnost pravice do zastopanja - pomanjkanje pokritosti s kolektivnim
pogajanjem in težave pri dostopu do pravnih pravic.

2.2. TEHNOLOGIJA
Tehnologija je uporaba znanstvenega znanja v praktične namene, zlasti v
industriji; stroji in naprave razviti iz znanstvenih spoznanj; veja znanja, ki se
ukvarja z inženiringom in uporabnimi znanostmi (spletna stran Oxford
Dictionaries, A).
Pojem tehnologije, ki izvira iz grške besede téchnē (umetnost, obrt) opozarja na
racionalno sposobnost ustvarjanja in proizvajanja. Sodobna tehnologija je nastala
iz starodavne téchnē z razvojem sklepanja in znanja v znanosti. Tehnologija je v
tem smislu neodtujljiva od človekovih dejavnosti in ne prebiva samo v
visokotehnoloških izdelkih, temveč tudi na področju znanstvenega znanja,
človeškega razumevanja in organizacije družbenih institucij. Starodavni Grki so
pogosto razpravljli epistēmē (znanost) in téchnē skupaj, tako kot sedaj omenjamo
enotno znanosti in tehnologije. Aristotel je definiral, da je téchnē stanje
zmogljivosti proizvajanja z resničnim logos-om. Logos je osrednji pojem v grški
filozofiji, na splošno pomeni, razum in diskurz (Sunny, 2006).
Tehnologija omogoča, da je delo lahko bolj produktivno, po drugi strani pa lahko
pripomore k namenu varčevanja energije, prav tako lahko omogoči zmanjšanje
onesnaženja okolja pri proizvodnji (Eriksson, 2013, str. 61-62).
Tehnologija nima samo pozitivnih učinkov in vidikov, kar navaja tudi Marx. Z
vidika delavca je stroj lahko samo materialna manifestacija kapitalistične
dominacije. Poleg nižjih plač in negotovega preživetja, stroj pretvori tovarno v
svet trpljenja. Telesni napor dela se lahko zmanjša, vendar se pogoji na delovnem
mestu slabšajo: več ur dela, oglušujoč hrup, okrepljena dinamika proizvodnje in
nevarnosti, ki jih sami stroji predstavljajo. Najpomembnejša nevarnost je morda
še večja odtujenost delavca od dela. Monotono ponavljanje gibanja in psihično
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obdavčevanje koncentracije prikrajšajo delavca za vsakršno zadovoljstvo iz
dejavnosti proizvajanja (Marx, 1867, str. 552). Trdovratni ali uporniški delavec je
lahko nadomeščen z minimalnim naporom, z vsakim drugim delavcem, ki je bolj
pripravljen na sodelovanje. Stroj je torej "najmočnejše orožje za zatiranje stavke,
tistih občasnih uporov delavskega razreda proti avtokraciji kapitala" (Marx, 1867,
str. 562). Hawking (v Matyszczyk, 2015) pa meni, da se moramo bolj bati
kapitalizma, kot robotov.
Mejniki tehnološkega napredka (Weil, 2013, str. 240):


Proizvodnja hrane (8.500 let p.n.š.) – korak od lova in nabiralništva do
sajenja pridelkov in živinoreje je vplivalo na povečano gostoto prebivalstva
in vzpon kompleksnih civilizacij.



Kolo (3.400 let p.n.š.) – izumljeno v regijah ob Črnem morju, v nekaj
stoletjih pa se je razširilo po Evropi in Aziji. Kolo je bilo izumljeno prav
tako v Meksiku, še pred prihodom Evropejcev, vendar nikoli niso našli
praktične uporabe zanj.



Pisanje – izumljeno v Mezopotamiji okoli 3000 p.n.š., pisanje je bilo prav
tako neodivsno izumljeno v Srednji Ameriki še pred letom 600 p.n.š.



Podložen konjski ovratnik – izumljeno na Kitajskem okoli leta 250 p.n.š. in
neodvisno v Evropi v 9. stoletju. Podložen ovratnik je omogočil konjem
vleko težkega tovora brez velike nevarnosti zadušitve in tako velik dvig
učinkovitosti pri uporabi živali.



Mehanska ura (približno leta 1275) – izum, ki je revolucioniral organizacijo
ekonomske aktivnosti, ljudje so lahko usklajevali svoja dejanja.



Tisk (1453) – izum Johannesa Gutenberga je omogočil praktično izdelavo
knjig s tiskom. V naslednjih 50-ih letih je bilo v Evropi izdelanih več knjig,
kot v prejšnjem tisočletju, navedeno pa je spodbudilo veliko družbenih in
ekonomskih sprememb. Tisk je bil prav tako izumljen na Kitajskem
približno 6 stoletij prej, vendar tam ni imel takega vpliva.



Parni stroj (1768) – prva praktična metoda, ki je omogočila spremembo
kemične energije v mehansko energijo.



Tekstilna proizvodnja (druga polovica 18. stoletja) – zaporedje izumov, ki
so omogočili mehansko predenje in tkanje, je bila ena izmed prvih industrij
industrijske revolucije. Cene bombažnega blaga so padle za 85% med letom
1780 in 1850.



Električno omrežje (zadnja četrtina 19. stoletja) – serija izumov, med
katerimi so dinamo (1870), žarnica (1879), transformator (1885) in
električni motor z izmeničnim tokom (1889). Skupaj so ti izumi
revolucionirali prenos in uporabo energije.
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Masovna proizvodnja avtomobilov (1908) – Henry Ford je s standardizacijo
oblikovanja in racionalizacijo proizvodnje omogočil ceno avtomobilov
dostopno družinam s povprečnim dohodkom.



Tranzistor (1947) – majhno elektronsko stikalo, ki je postavilo osnove
oziroma podlage za moderne računalnike in telekomunikacijo.



ARPANET (1969) – omrežje, ki je predhodnik interneta, izumilo pa ga je
ministrstvo za obrambo ZDA. Prvotno je povezovalo štiri strežnike,
desetletje kasneje jih je bilo povezanih 188, do leta 2011 pa čez 849
milijonov.



Verižne reakcije s polimerazo (1985) – metoda, s katero se fragment DNA
hitro razmnožuje in je ključno orodje genetskega inženiringa.

Lahko rečemo, da se je nekje v 80-ih letih začela doba digitalizacije oziroma
informacijska revolucija. V nadaljevanju podajamo pomembna spoznanja.
Moorov zakon je izraz, ki je nastal okoli leta 1970 in določa, da se hitrost
procesorja ali skupna procesorska moč računalnikov podvoji vsaki dve leti oziroma
vsakih 18 mesecev. Ta napoved je bila elegantna izjava o tem, kako bi
polprevodniški čipi postali cenejši, hitrejši, manjši in bolj zanesljivi dolgoročno
gledano. Osebni računalniki, ki so v letu 1990 imeli ceno 3.000 $, danes stanejo
5 $ ali manj (glede na zmogljivost). Rezultati v primerjavi z zadnjimi desetletji so
izjemni, računalniki, nekoč velikosti hladilnikov, se danes prilegajo v dlan. Furby
igrača (plišasta igrača, ki govori) poseduje štirikratno procesorsko moč, kot jo je
imelo plovilo Apollo, ki je pristalo na luni leta 1960. Eksponentna rast Moorovega
zakona bo vodila v tehnološko singularnost. Večina meni, da bo Moorov zakon trčil
z zakoni fizike nekje v naslednjih 15 letih, ko bo postalo fizično nemogoče stisniti
več tranzistorjev na enem čipu. Da bi nadaljevali Moorov zakon, znanstveniki in
inženirji delajo na razvoju novih tehnologij za izboljšanje ali zamenjavo silicijevih
čipov (Moore, 1965; Takahashi, 2005; spletna stran Moore's Law; UMSL).
Slika 1 prikazuje število tranzistorjev v procesorju in njihovo rast glede na Mooreov zakon, leta 1971 je procesor imel 2.300 tranzistorjev, leta 2008 pa že čez 2
milijardi.
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Slika 1: Število tranzistorjev v procesorju in Moore-ov zakon 1971-2008
(Wgsimon, 2008 v UMSL)

Fizik Michio Kaku je izjavil, da bomo v približno desetih letih videli propad
Moorovega zakona in da že vidimo njegovo upočasnitev. Moč računalnika ne more
ohraniti hitro eksponentno rast z uporabo standardne silicijske tehnologije, kar je
priznal tudi Intel. Kaku pravi, da ko Moorov zakon dokončno propade, bomo
morebiti prešli na molekularne računalnike in morda pozno v 21. stoletju na
kvantne računalnike (UMSL - University of Missouri–St. Louis).
V zadnjih desetletjih se je pojavil tudi 3D tiskalnik, ki že spreminja različne
industrije in morda bo prav 3D tiskalnik čez nekaj let veljal za mejnika
tehnološlega napredka.
2.2.1 3D TISKALNIKI
3D tiskanje je postopek izdelave tridimenzionalnih izdelkov iz digitalne datoteke.
Izdelava 3D natisnjenega objekta je omogočena s procesom dodajanja, kar pomeni
zaporedno dodajanje plasti materiala, dokler objekt ni ustvarjen. Vsako od teh
plasti je mogoče videti, kot tanke rezine v vodoravnem preseku morebitnega
objekta (spletna stran 3D Printing). 3D tiskanje je znano tudi kot namizna
izdelava, lahko ustvarja iz katerega koli materiala, ki se lahko pridobi v obliki
praška. Za ustvarjanje predmeta potrebujemo digitalni 3D model, katerega lahko
pridobimo s skeniranjem niza 3D slik, ali s pomočjo računalniško podprtega
načrtovanja in CAD programske opreme, prav tako pa lahko že dokončane
digitalne 3D modele prenesemo s spleta. 3D digitalni model je običajno shranjen v
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STL formatu, katerega potem pošljemo v tiskalnik. 3D tiskanje je svojo pot v
tehnološkem svetu odkrilo v letu 1986, vendar ni pridobilo pomena vse do leta
1990. Zunaj sveta inženirstva, arhitekture in proizvodnje tehnologija 3D tiskanja
ni bila popularna (spletna stran 3ders).
3D tiskanje je torej tehnologija, ki omogoča izdelavo resničnih predmetov iz
virtualnih 3D objektov (spletna stran Create it real, A).
3D tiskalniki uporabljajo različne načine za izdelavo produktov, nekatere metode
uporabljajo taljenje ali mehčanje materiala za izdelavo plasti, najpogostejše
tehnologije, ki uporabljajo to metodo, pa so selektivno lasersko sintranje (SLS) in
modeliranje taljene usedline (FDM). Druga metoda tiskanja je položiti tekoče
snovi, ki so utrjene z različnimi tehnologijami, najpogostejša tehnologija z
uporabo te metode se imenuje stereolitografija (SLA) (spletna stran 3D Printing).
3D tiskanje lahko zagotovi velike prihranke pri stroških montaže, saj lahko natisne
že sestavljene produkte. S tehnologijo 3D tiskanja lahko sedaj podjetja
eksperimentirajo z novimi idejami brez obsežne izgube časa in obsežnih stroškov,
prav tako pa 3D tiskanje lahko celo izpodbija metodo množične proizvodnje v
prihodnosti. Danes se skoraj vse od letalskih in vesoljskih komponent do igrač za
otroke izdeluje s pomočjo 3D tiskalnikov. Ena najpomembnejših vlog 3D tiskanja
je v zdravstveni industriji. S tehnologijo 3D tiskanja lahko kirurgi proizvajajo
nekatere nadomestne dele telesa. Tehnologija 3D tiskanja bo vplivala na mnoge
industrije, kot so avtomobilska industrija, medicina, poslovna in industrijska,
izobraževalna, arhitektura in industrija potrošniških izdelkov (spletna stran 3ders).
Organsko tiskanje je evolucija znanosti inženirstva tkiva iz 2D (tkiva) v 3D
(organi). Osnovni princip tiskanja organov je zelo podoben 3D tiskanju, le da so pri
tiskanju organov material pacientove lastne človeške celice. Tisk organov se danes
še ne izvaja, lahko pa pričakujemo začetek čez 10 do 15 let (spletna stran Create
it real, B).
2.2.2 NANOTEHNOLOGIJA
Nanotehnologija je tehnologija, ki se ukvarja z dimenzijo izmerjeno na
milijardinko metra ali z nanometri (nm). Znanstveniki izkoriščajo edinstvene
lastnosti, ki jih lahko imajo drobni nanodelci ali skupine materialov na nano ravni
za ustvarjanje novih materialov, struktur in naprav, ki se uporabljajo na
najrazličnejših področjih medicine, živil, elektronike, informacijske tehnologije,
oskrbe in distribucije z energijo ter varstva okolja (Spletna stran European
Commission, C). Nanotehnologija in nanoznanost je študija in uporaba izjemno
majhnih stvari, ki se jih lahko uporablja na vseh drugih znanstvenih področjih, kot
so kemija, biologija, fizika in inženirstvo. Nanotehnologija vključuje
(NNI - National Nanotechnology Initiative):




raziskave in tehnološki razvoj na atomski, molekularni, ali
makromolekularni ravni v dolžini približno 1-100 nanometrov (nm);
ustvarjanje in uporaba struktur, naprav in sistemov, ki imajo nove lastnosti
in funkcije, kot posledica njihove majhne ali srednje velikosti;
sposobnost nadzora ali manipuliranja na atomski ravni.
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Nanotehnologija je trenutno še v začetni fazi in potrebna bodo še desetletja,
preden jo bomo zares začeli uporabljati. Področje nanotehnologije ima zelo velik
potencial in bo lahko imelo izjemno velik učinek na področju proizvodnje,
medicine, izgradnje novih računalnikov in oskrbe z energijo. Ker gre pri
nanotehnologiji za upravljanje na molekularni ravni, bo to področje
avtomatizirano, saj človek ni dovolj natančen za opravljanje tega dela. Potrebno
bo le nekaj vrhnuskih strokovnjakov. Če bo v prihodnosti nanoproizvodnja
nadomestila klasično proizvodnjo, bo to imelo velik vpliv na zaposlenost
(Ford, 2009, str. 87-90).
2.2.3 UMETNA INTELIGENCA
Leta 1947 v Londonu je Alan Turing uradno prvič javno predaval o računalniški
inteligenci, kjer je izjavil "Kar hočemo je stroj, ki se lahko uči iz izkušenj" in
"Možnost, da stroj spremeni svoja lastna navodila zagotavlja mehanizem za to."
Leta 1948 je napisal neobjavljeno poročilo z naslovom "Intelligent Machinery", kar
je bil prvi manifest o umetni inteIigenci, v njem pa je Turing predstavil veliko
konceptov, ki so kasneje postali ključni za raziskovanje drugih avtorjev (Copeland,
2000).
Umetna inteligenca (Artificlal Intelligence - A.I.) je veja računalništva, ki si
prizadeva ustvariti inteligentne stroje, ta pa je postala bistven del tehnološke
industrije (spletna stran TechnoPedia). Umetna inteligenca je običajno
opredeljena kot znanost, ki omogoča računalnikom, da delajo stvari, za katere je
potrebna inteligenca, kot ko to opravlja človek. Večina mnenj v psihologiji glede
človeške inteligence ni kot ena sposobnost ali kognitivni proces, temveč kot niz
ločenih komponent. Raziskave na področju umetne inteligence so predvsem
osredotočene na naslednje komponente inteligence: učenje, sklepanje, reševanje
problemov, zaznavanje in jezikovno razumevanje (Copeland, 2000). Glavni cilj
znanosti umetne inteligence je razumeti principe, ki omogočajo inteligentno
vedenje v naravnih ali umetnih sistemih (Poole, Mackworth in Goebel, 1998,
str. 1).
Učenje strojev je eden od ključnih elementov umetne inteligence. Učenje brez
kakršnega koli nadzora zahteva sposobnost za prepoznavanje vzorcev v velikih
količinah vložkov (input-ov), medtem pa učenje pod ustreznim nadzorom vključuje
razvrstitev in numerične regresije. Matematična analiza algoritmov učenja strojev
in njihove uspešnosti je dobro opredeljena veja teoretičnega računalništva, ki je
pogosto omenjena kot računalniška teorija učenja (spletna stran TechnoPedia).
Da bi ločili oziroma ugotovili, ali gre za računalnik ali dejansko za umetno
inteligenco se uporablja Turing-ov test, pri katerem se še noben računalnik do
sedaj ni pokazal kot umetna inteligenca.
Turingov test vsebuje tri udeležence: zasliševalca in dva zasliševanca, od katerih
je eden človek, drugi pa računalnik, vendar se oba izdajata za človeka.
Zasliševalec postavlja vprašanja, ki jih želi, ugotoviti pa mora, kdo je človek in
kdo računalnik, medtem pa lahko računalnik uporabi vse, kar je v njegovi moči, da
bi zasliševalca napeljal na napačno identifikacijo. Če zasliševalec postavi kot
vprašanje kompleksen račun, lahko računalnik poda rezultat po daljšem premoru,
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z namenom, da bi prepričal zasliševalca, da račun rešuje človek. Človeški
zasliševanec pa se trudi pomagati zasliševalcu, da pravilno loči, kdo je človek in
kdo računalnik, skratka, oba zasliševanca se predstavljata kot človeški osebi
(Slika 2). Več različnih ljudi igra vloge zasliševalca in zasliševanca in če
zasliševalec velikokrat ne more ločiti, kdo je človek in kdo računalnik, se sklepa,
da računalnik razmišlja (Turing, 1950).

Slika 2: Turingov test
(Ann Witbrock, v Copeland, 1993)

2.2.4 TEHNOLOŠKA SINGULARNOST
Tehnološka singularnost (Technological singularity) je hipotetično ustvarjanje
superinteligentnih strojev v prihodnosti. Superinteligenca je opredeljena kot
tehnološko ustvarjena kognitivna sposobnost, ki presega človeško (spletna stran
WhatIs.TechTarget). Je točka v bližnji prihodnosti, ko tehnologija omogoči umetno
povečanje inteligence do ravni, ki daleč presega sedanjo človeško inteligenco. To
je najbolje opisano kot eksplozija inteligence; "Event Horizon" (dogodkovno
obzorje ali dogodkovni horizont), preko katerega ni več mogoče predvideti
oziroma videti (Taylor, 2014).
Tempo tehnoloških sprememb bo tako hiter, da bo nepovratno preoblikovalo
človeško žvljenje. To obdobje bo preoblikovalo koncepte, za katere menimo, da
dajejo smisel našemu življenju, od naših poslovnih modelov do cikla človekovega
življenja, vključno s smrtjo. V nekaj desetletjih bo informacijska tehnologija
zajemala vso človeško znanje in strokovnost, vključno s sposobnostmi
prepoznavanja vzorcev, reševanja problemov ter čustveno in moralno inteligenco
človeških možganov. Te spremembe bodo pretrgale strukturo človeške zgodovine.
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Kurzweil ocenjuje, da bo do tega preoblikovanja prišlo najkasneje leta 2049
(Kurzweil, 2005, str. 7-9).
Osrednja značilnost tega stoletja je bila pospeševanje tehnološkega napredka.
Smo na robu spremembe, ki je primerljiva z vzponom človeškega življenja na
zemlji, vzrok za te spremembe pa je skorajšnja stvaritev bitij (s pomočjo
tehnologije) z višjo inteligenco kot jo ima človek. Obstaja več načinov, na katere
lahko znanost doseže ta preboj (to je še dodaten razlog za prepričanje, da se bo
ta dogodek res zgodil) (Vinge, 1993):


razvoj računalnikov, ki se samozavedajo in so nadčloveško inteligentni
(največ polemike na področju umetne inteligence se nanaša na to, ali
bomo lahko ustvarili stroj, ki bo umsko enakovreden človeku, vendar če je
odgovor da, potem bomo kmalu zatem lahko ustvarili bitja, ki bodo bolj
inteligentna.



velike računalniške mreže (in z njimi povezani uporabniki) lahko pridejo do
točke, kjer se začnejo samozavedati ("se zbudijo") kot nadčloveško
inteligentno bitje.



računalniški/človeški vmesniki lahko postanejo tako globoki, da se lahko
uporabnike smatra za nadčloveško inteligentne.



biološka znanost lahko najde načine za izboljšanje naravnega človeškega
razuma.

Slika 3 prikazuje zmogljivost procesorjev od leta 1900 do 2025 (predvidevanja) in
približevanje točki tehnološke singularnosti. Do leta 2015 naj bi procesorji dosegli
zmogljivost mišjih možganov, do leta 2025 pa celo zmogljivost človeških
možganov. Do leta 2015 je zmogljivost procesorjev dosegla ne samo zmogljivost
mišjih možganov, ampak tudi zmogljivost možganov podgan in mačk. Na podlagi
tega so nekateri avtorji mnenja, da bo zmogljivost človeških možganov dosegla že
do leta 2018.
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Slika 3: Zmogljivost procesorjev in približevanje tehnološki singularnosti
(Kurzweil, 2006, str. 67).

2.3. PRODUKTIVNOST
Produktivnost je pogosto opredeljena kot razmerje obsega outupa (proizvodnje)
na obseg uporabljenega inputa. Glede tega splošnega pojma ni nikakršnih
nesoglasij, vendar pogled na literaturo produktivnosti in njenih različnih aplikacij
hitro pokaže, da ne obstaja edinstven namen in en način merjenja produktivnosti
(OECD, 2001, str. 11).
Poznamo veliko različnih meritev produktivnosti, izbira med njimi pa je odvisna od
namena merjenja produktivnosti in od dostopnosti podatkov. Na splošno merjenje
produktivnosti lahko opredelimo, kot merjenje produktivnosti posameznega
faktorja (merjenje outputa na posamezno mero inputa) ali merjenje
multifaktorske produktivnosti (merjenje outputa na skupek inputov). Druga
razlika, ki ima pomen na ravni industrije ali podjetij meritev produktivnosti, ki se
nanaša na določeno mero bruto proizvodnje za enega ali več inputov, in tistimi, ki
uporabljajo koncept dodane vrednosti za zajemanje gibanja proizvodnje (OECD,
2001, str. 12).
Kljub temu, da se tehnološki razvoj ne uporablja na enak način pri vseh input-ih,
nam omogoča, da pojasnimo velik del rasti produktivnosti (Cahuc in Zylberberg,
2004, str. 565).
Weil (2013, str. 179-180 in 201-202) produktivnost opisuje kot tekmovanje dveh
študentov, kjer ima vsak od njiju enak set orodij in osem ur časa za izdelavo čim
več izdelkov. Na koncu ima eden od študentov 10, drugi 20 izdelkov, razlika pa
nastane zaradi učinkovitosti uporabe orodij, ki so jih imeli na razpolago. V
omenjenem primeru je do razlik lahko prišlo tudi zaradi bolj ustreznega znanja
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enega od študentov ali zaradi organizacije, vendar ko idejo razširimo na raven
držav, so ta orodja produkcijska sredstva. Produktivnost je učinkovitost, s katero
se produkcijska sredstva pretvorijo v output. Razlaga za povečano produktivnost
je večinoma tehnološki razvoj, kot je uvedba novega proizvodnega procesa.
Primer tehnološkega napredka je lahko nekaj enostavnega, kot programska
oprema, ki jo dodamo na naš računalnik. Kapital (računalnik) in delo (mi, kot
uporabnik) kot del proizvodnega procesa se niso spremenili, vendar z novo dodano
programsko opremo je output, ki ga proizvedemo z istim kapitalom in delom večji.
Tehnološki razvoj je zajet kot sprememba v vrednosti parametra A v CobbDouglas-ovi proizvodni funkciji, kjer je (Weil, 2013):
Y = output na delavca
A = produktivnost
K = fizični kapital na delavca
L = delo

Y = AKα L1-α
Tehnološki razvoj izboljša učinkovitost input-a. Tako je v 17. in 18. stoletju
uvedba novih pridelkov močno povečala proizvodnjo v poljedelstvu na hektar in na
delavca; prav tako je v 19. in 20. stoletju uporaba parnega stroja, elektrike in
notranjega izgorevanja povečala produktivnost na eno enoto input-a; konec 20.
stoletja pa so inovacije na področju telekomunikacij in računalništva izboljšale
produktivnost v storitvenem sektorju (Cahuc in Zylberberg, 2004, str. 565).
Težava pri statistiki merjenja produktivnosti je, da je težko zajeti digitalne
dobrine, kot so razne spletne strani in telefonija. Pomembno področje, kjer se
produktivnost napačno meri, je tudi zdravstvo, npr. zmanjšanje števila bolezni
zaradi antibiotikov ipd. Na nekaterih področjih pa je produktivnost precenjena,
saj se zanemarja druge parametre, kot je npr. onesnaževanje okolja (Brynjolfsson
in McAfee, 2011, str. 35-38).
Slika 4 prikazuje primerjavo med delovnimi mesti v proizvodnji, kot odstotek vseh
delovnih mest in produktivnostjo v proizvodnem sektorju. Oba pojava sta
posledica tehnološkega razvoja. V letu 1950 je bilo približno 30% delovne sile
zaposlene v proizvodnji, 50 let kasneje pa manj kot 25%. Ob tem upadu delovnih
mest v proizvodnem sektorju se je produktivnost konstantno povečevala, kar lahko
privede do prekomerne proizvodnje in zasičenja trga, kar pa še dodatno znižuje
povpraševanje za delavce v proizvodnji. Glede na gibanje kazalcev na sliki lahko
pričakujemo skoraj ničelno zaposlenost v proizvodnji v naslednjih dveh
desetletjih.
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Slika 4: Razmerje med delovnimi mesti v proizvodnji in produktivnostjo
(Brian Wesbury, First Trust Portfolios; v Gilmore, 2011).

Povečana produktivnost prinaša manjšo potrebo po delavcih, to pa posledično
pomeni šibkejše sindikate in manj stavk oziroma manj uspešne stavke. Slika 5
prikazuje število stavk, ki vključuje tisoč ali več delavcev, od leta 1947 do 2007.
Od 80-ih let je število teh stavk močno upadlo, sedaj pa jih skoraj ni več. Menimo,
da je to vpliv večih dejavnikov, npr. povečana produktivnost, selitev določenih
industrij v tuje države, sprememba različnih zakonodaj in tehnološka
nezaposlenost. Tam, kjer ni zaposlenih, prav tako ni članov sindikatov in
posledično stavk.

Slika 5: Število stavk, ki vključuje 1.000 ali več delavcev od leta 1947-2007
(Welsh, 2015).
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Za proizvodnjo dobrin potrebujemo produkcijska sredstva. Produkcijska sredstva
so orodja in surovine, katere uporabljamo za ustvarjanje nečesa. Produktivne sile
so enotnost produkcijskih sredstev in delovne sile (Marx, 1867):




Vsa dela (individualna, skupinska).
Proizvodna sredstva (stroji, stavbe, zemlja).
Predmeti proizvodnje (surovine, delo).

Produkcijska sredstva družbe vključujejo vse fizične elemente, ki gredo v
proizvodnjo blaga in storitev, razen ljudi. Med produkcijska sredstva spadajo
naravni viri, stroji, orodja, računalniki, poslovni prostori in načini distribucije, kot
so trgovine ali internet, itd. Produkcijska sredstva so se skozi leta spreminjala,
vseeno pa je koncept pomemben element v razpravah, kako se bogastvo ustvarja
in vzdržuje (Scarince, 2009).
Ko se produkcijska moč (produktivnost) povečuje, najemnina narašča ter
konstantno sili navzdol plače. Napredna civilizacija povečuje moč človeškega dela
za zadovoljevanje človekovih potreb, toda delavci ne morejo izkoristiti te
prednosti. Za delo je potrebno zemljišče. Ko je zemljišče omejeno na zasebno
lastnino, povečana produktivnost dela poveča le najemnino, tako gredo vse
prednosti napredka tistim, ki so lastniki zemljišč. Plače se ne povečujejo in se tudi
ne morejo, saj več dela, ko delavci opravijo, več morajo plačati za priložnost, da
bi sploh lahko kaj proizvedli (George, 2006, str. 155-156).
Bogastvo je razdeljeno med najemnino, plače in obresti. Zato je zakon najemnine
nujno tudi zakon plač in obresti skupaj. Če to prikažemo v matematični formuli
(George, 2006, str. 93):
Proizvodnja = najemnina + plače + obresti
Proizvodnja - najemnina = plače + obresti
Plače in obresti niso odvisni od tega, kaj delo in kapital proizvedeta, vendar so
odvisne od ostanka, ko se odvzame najemnina. Ni pomembno, koliko se lahko
proizvede, tisti, ki proizvajajo, bodo dobili samo, kar bi lahko dobili na zemljišču,
ki je na voljo brez najemnine, na najmanj produktivnem zemljišču, medtem ko
lastniki zemljišč poberejo vse ostalo. Ne glede na to, koliko se poveča produktivna
moč oziroma produktivnost, se plače in obresti ne morejo povečati, če se
povečuje tudi najemnina (George, 2006, str. 93-94).
Povečanje najemnine je ključ, ki pojasnjuje, zakaj plače in obresti ne povečamo z
večjo produktivnostjo. Kjer so vrednosti zemljišč nizke, so plače in obresti visoke,
tudi če se proizvaja relativno malo bogastva, če pa je vrednost zemljišč visoka, so
plače in obresti nizke. Produktivna moč se povečuje v državah v razvoju, plače in
obresti pa ne sledijo. Plače in obresti se lahko povečajo le, če se vrednosti
zemljišč ne povečujejo tako hitro, kot se povečuje produktivnost
(George, 2006, str. 93-94).
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2.4. HIPERPRODUKCIJA
Hiperprodukcija oziroma prekomerna proizvodnja pomeni, da je proizvodnja
produktov ali blaga večja kot je potrebno oziroma večja proizvodnja od
povpraševanja (spletna stran Oxford Dictionaries, B).
Presežno vrednost je potrebno pretvoriti v denar, če želimo kopičiti kapital.
Celotno maso izdelkov ali blaga je potrebno prodati, vendar zaradi anarhije trga,
prodaja izdelka ni zagotovljena, veliko nihanje cen povzroči zastoje ali prekinitev
procesa, ki privede do krize presežne vrednosti. Glavni vzrok, da se ta vrsta krize
razvije, je prekomerna proizvodnja (hiperprodukcija) – preveč se proizvede, da bi
se lahko prodalo z dobičkom. Temelj tega problema je kapitalističen pogon
akumulacije kapitala za vsako ceno. Cilj kapitala ni skrb za zadovoljevanje potreb
in želja, ampak za ustvarjanje dobička, zato nastane razkol med omejenimi
razsežnostmi porabe in proizvodnje pod kapitalizmom, ki se vedno nagiba k
presežeku te meje (Marx, 1894).
Leta 1999 je bila polovica pšenice v ZDA neprodane. Leta 2003 je bila uporaba
tovaren v ZDA na najnižji ravni v več kot 20 letih; letala so bila več kot četrtino
prazna; povečevanje praznih stanovanj je prisilila najemodajalce k zmanjšanju
najemnin in brezposelnost je bila najvišja v zadnjih osmih letih, skratka preveč
oskrbe preganja premalo povpraševanja. Kitajska je v letu 1997 proizvedla milijon
moških srajc na dan, medtem pa so jih v skladiščih že imeli 1,5 milijarde, skupaj z
10 milijonov neprodanih ur, 20 milijonov koles in 100.000 avtomobilov in drugih
vozil (McLaughlin, 1999; Maass in Geier, 2003; Shawki, 1997).
Marx poudarja še en dejavnik, ki zaostruje krizo prekomerne proizvodnje oziroma
hiperprodukcije. Ta dejavnik je odlog plačila med kapitalističnimi proizvajalci
(npr. za izdelek, ki ga prejmemo danes, bomo plačali nek drug dan v prihodnosti).
Dobavitelj za veliko podjetje lahko sprejme takšen odlog plačila delno ali v celoti,
vendar če veliko podjetje nato ne more prodati svojega blaga in ustvariti dobiček,
lahko ostane tudi dobavitelj neplačan. Dodaja, da to povzroča gospodarske krize v
rednih ciklih, ki privedejo do zloma trga, propada velikega števila podjetij,
množične brezposelnosti in ogromne bede prebivalstva in prisili vstop države na
trg, ki ga rešuje z zakonsko regulacijo (Marx, 1894). Tudi danes smo priča temu
dejavniku, večina bank deluje prav po tem sistemu, ko pa ne more izterjati svojih
posojil, pa pride do zloma bančnega sektorja. Enako velja za gospodarstvo, prav
tako pa se vse bolj zadolžuje tudi prebivalstvo oziroma kupuje z odlogom plačila,
kar privede do omenjenega zloma. Gospodarske krize pa se pojavaljajo v vedno
krajših ciklih.
Nekateri avtorji zagovarjajo čim večjo proizvodnjo in ne priznavajo pojava, kot je
hiperprodukcija, nasprotno, zagovarjajajo da večja proizvodnja prinaša tudi več
povpraševanja.
Po Sayevem zakonu velja, da ko posameznik proizvede izdelek ali storitev in zato
le-tega lahko uporabi, da plača drug izdelek ali storitev (Say, 2001).
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Keynes kritizira Say-ev zakon in trditev, da če ljudje ne zapravijo denarja na en
način, ga bodo na drugačen, ter dodaja, da obstaja tretja možnost, ta pa je, da
denar zadržijo in ga sploh ne porabijo. Keynes tako meni, da Say-ev zakon ne drži
(Keynes, 1936, str. 20).
Tudi Marx kritizira Say-ev zakon in pravi, da ne drži. Marx navaja, da nakup in
prodaja predstavljata indentično dejanje, nihče ne more prodati, če nekdo ne
kupi. Vendar nihče ni vezan na nakup, ker je ravnokar prodal, če je interval med
tema dvema fazama prevelik, pride do krize (Marx, 1967, str. 113).
V situaciji, ko ljudje proizvajajo za lastne potrebe, dejansko kriza ne obstaja,
vendar tudi ni kapitalistične proizvodnje. Takojšnji cilj kapitalistov v prodaji je
sprememba blaga oziroma kapitala blaga v denarni kapital in s tem realizacijo
dobička. Marx prav tako obsoja teorije in ekonomiste, ki samo opazujejo možnost
krize prekomerne proizvodnje zaradi delitve pojmov prodaje in nakupa, ko pa
krize ne morejo razložiti, pa navajajo, da gre zgolj za naključje (Marx, 1968, str.
502-512).

2.5. GLOBALIZACIJA
Globalizacija ni enoten koncept, ki ga je mogoče opredeliti in zajeti v določenem
časovnem obdobju, ta proces pa tudi ni mogoče jasno opredeliti z začetkom in
koncem. Globalizacija vključuje gospodarsko povezovanje; prenos politik preko
meja; prenos znanja; stabilnost kulture; odnos reprodukcije, odnose, in diskurze
moči; je globalni proces, koncept, revolucija, in vzpostavitev svetovnega trga brez
družbeno političnega nadzora (Nikitin in Elliott, 2000, str. 14; Al-Rodhan in
Stoudmann, 2006, str. 3).
Podajamo definicije globalizacije različnih avtorjev:


"Izraz globalizacija se pogosto uporablja za opis naraščajoče
internacionalizacije finančnih trgov in trgov blaga in storitev. Globalizacija
se nanaša predvsem na dinamičen in večdimenzionalen proces
gospodarskega povezovanja, kjer nacionalna sredstva postajajo bolj in bolj
mednarodno mobilna, medtem ko nacionalna gospodarstva postajajo vedno
bolj soodvisna." (OECD, 2005, str. 11).



"Globalizacija je zadnja faza dolgega kopičenja tehnološkega napredka, ki
je ljudem dal sposobnost za izvajanje svojih opravil po vsem svetu, ne
glede na narodnost, vladni organ, čas dneva ali fizično okolje." (Langhorne,
2001, str. 2).



Projekt globalizacija je nastajajoča vizija sveta in njegovih virov kot
globalno organizirano in vodeno gospodarstvo proste trgovine oziroma
podjetništva, ki jo v veliki meri vodi neodgovorna politična in gospodarska
elita (McMichael, 2000, str. 348).



Globalizacija pomeni slabitev suverenosti države in njene in strukture.
(Beck, 2000, str. 86).
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Globalizacija je proces premikanja korporacijskega denarja, tovarn in
izdelkov po vsem svetu, pri vse večji stopnji hitrosti v iskanju cenejše
delovne sile, surovin in vlad, ki so pripravljene ignorirati ali opustiti
varstvo potrošnikov, delavcev in varstva okolja. Kot ideologija se v veliki
meri ne ozira na etične ali moralne razloge (Ritchie, 1996).



"Globalizacija je proces, ki vključuje vzroke, potek in posledice
transnacionalne in medkulturne integracije človeka in nečloveških
dejavnosti." (Al-Rodhan in Stoudmann, 2006, str. 5).

Globalizacija je proces, s katerim svet postaja vedno bolj povezan, kot posledica
močno povečane trgovine in kulturne izmenjave, prav tako pa je povečala
proizvodnjo blaga in storitev. Največja podjetja niso več nacionalna podjetja, pač
pa multinacionalne korporacije z družbami v mnogih državah. Globalizacija je
potekala že več sto let, močno pa se je pospešila v zadnji polovici stoletja.
Globalizacija je povzročila (spletna stran BBC):






povečano mednarodno trgovanje,
podjetja, ki delujejo v več kot eni državi,
večjo odvisnost od svetovnega gospodarstva,
svobodnejši pretok kapitala, blaga in storitev,
prepoznavnost družb, kot so McDonalds in Starbucks v LEDC državah.

Pojem globalizacija se uporablja kot zamenjava diskurzov imperializacija in
modernizacija. Kot zamenjava za imperializem bi lahko izpodrinil poudarek na
dominaciji bolj razvitih držav nad državami v razvoju ali multinacionalnih
korporacij nad lokalnimi in nacionalnimi gospodarstvi; lahko bi služil kot krinka za
nevtralizacijo kolonializma in je lahko del diskurza, ki želi zamegliti stalno
izkoriščanje večine sveta s strani nekaj velesil in ogromnih multinacionalnih
korporacij in na ta način prikriti bolj uničujoče vidike sodobnega razvoja. Kot
nadomestni izraz za modernizacijo, bi lahko oropal to že prej legitimno ideologijo,
da procesi nujno prinašajo napredek in izboljšave in so del neizprosne poti
napredka in sodobnosti. Diskurz globalizacije je na površini nevtralen v primerjavi
z diskurzom imperializma (negativen; kritičen) in diskurzom modernizacije
(pozitiven; legitimen). Vendar je diskurz globalizacije preveč povezan z
ideološkimi diskurzi sedanje dobe, nekateri pa jih uporabljajo, da predstavljajo
povsem pozitiven proces gospodarskega in socialnega napredka, tehnoloških
inovacij, večjega izbora izdelkov in storitev, vrh izobilja informacij in rastoče
kulturne svobode ter višji življenjski standard (Kellner, 1998, str. 25).
Izraz globalizacija je teoretični konstrukt, ki je sam po sebi sporen in odprt za
različne pomene. To je mogoče opisati pozitivno, negativno ali interpretirati kot
zelo kompleksne in večdimenzionalne procese v gospodarstvu, politični identiteti,
kulturi in vsakdanjem življenju. Kritična teorija globalizacije poskuša opredeliti
medsebojne povezave in soodvisnosti med različnimi ravnmi kot so gospodarska,
politična, kulturna in psihološka, prav tako pa tudi med različnimi tokovi izdelkov,
idej in informacij, ljudi ter tehnologije. Zaradi zaskrbljenosti povezovanja teorije
s prakso, poskuša kritična teorija tudi razmejiti pozitivne potenciale za večjo
svobodo in demokratizacijo, kot tudi nevarnosti večje prevlade, zatiranja in
uničevanja (Kellner, 1989).
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Sodobna industrija je ustanovila svetovni trg, zahteva kapitalistične proizvodnje se
mora neizogibno ugnezditi povsod, naseliti povsod in vzpostaviti povezave povsod.
Vlečna sila industrijskega kapitalizma predstavlja najbolj osnovni vir tehnologije,
ki izhaja iz zatrtja prostora, prispeva k uveljavljanju univerzalne soodvisnosti
narodov. Buržoazija s hitrim izboljšanjem vseh instrumentov proizvodnje, ki je
neizmerno olajšana s komunikacijskimi sredstvi, črpa vse, celo najbolj barbarske
narode sili v civilizacijo oziroma ustvarja svet po svoji podobi
(Marx, 1979, str. 476-486).
Filozofija in literatura 19. in 20. stoletja vsebuje številna sklicevanja na skupnem
zavedanju, da so izkušnje razdalje in prostora neizogibno spremenjene s pojavom
oblik visoke hitrosti prevoza (npr. železniški in letalski promet) in komunikacije
(telegraf in telefon), ki dramatično povečujejo možnosti za človeško interakcijo
preko obstoječih geografskih in političnih pregrad (Harvey, 1989; Kern, 1983).
Trenutno doživljamo drugi val globalizacije. Prvi val globalizacije se je začel v
času Adama Smitha, ki je znan, kot čas britanskega imperija. Ta imperij in
mednarodna stabilnost, ki jo je dajal je omogočilo Smithu, da oblikuje svoje
teorije okoli primerjave bogastva med narodi, vendar pa je bil Smith nezadovoljen
z britanskim imperijem. Britanska krona je izbrala, katera podjetja so lahko
mednarodno trgovala in krona je izdala koncesije za določene poslovne ljudi, da
so imeli monopole za trgovanje v specifičnih industrijah in za posebno blago.
Smith je verjel, da ti vladni monopoli niso bili daleč od tlačanstva kmetijskih
družb in da omejujejo dobičke, ki bi jih lahko imeli skozi pravo specializacijo dela
in bolj enakimi možnostmi skozi konkurenco na trgu. V Smithovem sistemu
svobode in vzporedno naraščajočo plimo razkošja s specializacijo dela ni bilo
prostora za vlado na trgu (Cameron, 2008, str. 3). Smith (2007) je zagovarjal
globalizacijo in ekonomski sistem, ki temelji na prostem trgu ter dejal, da je ta
najboljši za celotno družbo. Po njegovih besedah sistem vodi nevidna roka skozi
prosti trg.
Na hiter tempo globalizacije vpliva visoka rast svetovnega trgovanja in neposredne
tuje naložbe (FDI), katere so spodbudili različni faktorji, kot so zmanjšanje
trgovskih ovir, drastično znižanje stroškov komunikacije in transporta in
internacionalizacija proizvodnje (Greenaway in Nelson, 2000).
V zadnjih 30-letih padec plačila in zaposlitve nizko kvalificiranih delavcev v
primerjavi s kvalificiranimi delavci v Evropi in ZDA sovpada s pospeševanjem
globalizacije, vendar nekatere študije prikazujejo, da je tehnologija tista, ki je
glavni razlog za naraščajočo neenakost na trgu dela in ne globalizacija (Anderton,
Brenton in Whalley, 2006, str. 1-4).
Outsourcing je pogost pojav pri globalizaciji. Podjetja izkoristijo prednosti tujih
držav, kjer je cena nizko kvalificirane delovne sile nizka, medtem ko delo, za
katero so potrebni visoko oziroma višje kvalificirani delavci, opravijo na domačem
trgu. Ko tuja nizko kvalificirana delovna sila opravi svoje delo, se delni ali končni
proizvodi uvozijo nazaj. Ta celoten proces pritiska na nizko kvalificirane delavce
na domačem trgu, da znižajo ceno svojega dela. Neposredni dokazi kažejo, da
outsourcing igra veliko vlogo v moderni proizvodnji. Podjetje Nike zaposluje
relativno majhno število delavcev v ZDA na področju marketinga in drugih
storitev, na drugi strani pa je veliko ljudi zaposlenih v državah z nizkim plačilom,
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kjer proizvajajo obutev, ki jih nato Nike odkupi (Anderton, Brenton in Whalley,
2006, str. 1-4). V analizi študije primera, ki sta jo opravila Anderton in Schultz
(1999), prikazujeta, da je outsourcing proizvodnje v državah z nizkim plačilom
pogost pojav v industriji medicinske opreme Nemčije in Velike Britanije in
vključuje tako končne produkte, kot polprodukte.
Vsakdanje izkušnje kažejo, da se globalizacija odraža v povečevanju dostopa do
cenovno ugodnih produktov iz držav z nizkim plačilom. Ekonomisti so prepričani,
da liberalizacija trgovanja in investicij prinaša vsesplošno korist ekonomiji, vendar
teorija kaže, da obstajajo posledice, kot je začasna ali stalna izguba službe in
prihodkov nekvalificiranih delavcev v industrijskih državah. Globalizacija je samo
eden od faktorjev, ki lahko negativno vpliva na situacijo manj kvalificiranih
delavcev v industrijskih državah (Anderton, Brenton in Whalley, 2006, str. 143).
Kombinacija tehnološkega razvoja, znižanja transportnih stroškov in liberalizacije
politike v Evropski uniji ter drugod je privedla do povečanja trgovanja med
državami. To ima pomembne posledice za delovanje ekonomije v Evropski uniji,
globalizacija prinaša velike koristi in priložnosti, po drugi strani pa se mora Evropa
soočiti s povečano konkurenco v trgovanju tako blaga, kot storitev, kot je
prikazano na sliki 6 (spletna stran European Commission, A).

Slika 6: Relativni tržni delež v odstotkih od svetovne celote v 1999-2013
(Spletna stran European Commission, B)
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3. RAZISKAVA
3.1. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen raziskave je predstaviti pogled podjetij in prebivalstva na vpliv tehnoloških
sprememb na trg dela.
Cilji raziskave so:




Ugotoviti mnenja podjetij in prebivalstva o možnosti, da bodo v prihodnosti
nove tehnologije in stroji zamenjali človeka na delovnem mestu.
Ugotoviti mnenja podjetij in prebivalstva, kako bi lahko implementacija
novih tehnologij in strojev vplivala na pravice in zastopanost delavcev.
Ugotoviti mnenja podjetij in delavcev, kakšne so lahko koristi in kakšni so
lahko negativni vplivi pri uvedbi novih tehnologij in strojev v podjetjih.

3.2. HIPOTEZE
Izvedli smo dve raziskavi s pomočjo anketnih vprašalnikov, z enim od vprašalinkov
smo anketirali podjetja, z drugim pa prebivalstvo, tako da smo dobili mnenje obeh
strani in na podlagi tega ovrednotili postavljene raziskovalne hipoteze.
RH1: Podjetja v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji zamenjali
človeka na delovnem mestu kot prebivalstvo.
RH2: Podjetja v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji nadomestili
zaposlene na področju proizvodnje ter logistike in skladiščenja kot
prebivalstvo.
RH3: Prebivalstvo v večji meri meni, da implementacija tehnologij in strojev
zmanjšuje pravice in zastopanost delavcev kot podjetja.
RH4: Podjetja v večji meri menijo, da bo umetna inteligenca nadomestila
delovna mesta, kjer je potrebno umsko delo kot prebivalstvo.
RH5: Podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije najbolj zavira uvedbno
novih tehnologij in strojev.
RH6: Podjetja v večji meri vidijo koristnost uvedbe novih tehnologij v večji
produktivnosti in tem, da ni delavskih pravic kot prebivalstvo.
RH7: Vpliv povečanje davka na dobiček in uvedba univerzalnega temeljnega
dohodka na trg dela v primeru, če bi nove tehnologije in stroji
zamenjali večino zaposlenih je v povprečju bolj pozitivno ocenilo
prebivalstvo kot podjetja.
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3.3. VZOREC IN IZVEDBA RAZISKAVE
Anketo za podjetja je sestavljalo 15 vprašanj. Anketni vprašalnik (priloga A, str.
78) je bil poslan v 526 podjetij v Republiki Sloveniji, zajeta so vsa podjetja, ki so
leta 2014 imela 100 ali več zaposlenih, seznam podjetij smo pridobili na AJPES-U.
Anketa je bila anonimna, poslana v kadrovsko službo, vodji tehnološkega oddelka
ali podobnemu delovnemu mestu. Na anketni vprašalnik nam je odgovorilo 124
podjetij, torej je bila stopnja odgovora 24 %. Anketiranje je potekalo v mesecu
juniju 2015. Anketni vprašalnik za podjetja je sestavljalo 9 vprašanj tipa da/ne in
6 vprašanj s 5-stopenjsko lestvico.
Anketni vprašalnik za prebivalstvo (priloga B, str. 82) je sestavljalo 16 vprašanj.
Anketo smo posredovali 150-im osebam v Republiki Sloveniji, vzorec je bil
priložnosten zbran na podlagi naših kontaktov, katere smo tudi prosili da anketo
posredujejo naprej svojim znancem. Vprašalnik je izpolnilo 116 oseb, torej je bila
stopnja odgovorov 77 %. Anketiranje je potekalo v mesecu juniju 2015, v
elektronski obliki (anketo smo sestavili na spletnem portalu 1ka) in v fizični obliki.
Anketni vprašalnik za prebivalstvo so sestavljala 4 vprašanja demografska
vprašanja, 4 vprašanja tipa da/ne, 6 vprašanj s 5-stopenjsko lestvico in dve
vprašanji, kjer so anketiranci izbirali med večimi podanimi odgovori.

3.4. METODE IN TEHNIKE DELA
Pri testiranju hipotez smo uporabili SPSS in sicer smo za vse hipoteze razen tretje
in pete uporabili t-test za neodvisna vzorca, pri tretji raziskovalni hipotezi smo
uporabili hi-kvadrat test, pri peti pa parni t-test.
V nadaljevanju bomo najprej predstavili rezultete ankete za podjetja, v poglavju
3.6 pa še rezultate za prebivalstvo.

3.5. ANALIZA REZULTATOV – PODJETJA
Ali je uvedba novih tehnologij oz. strojev v preteklosti že kdaj nadomestila
vaše zaposlene?
Izmed 124 anketiranih podjetij, jih je 80 (64,5 %) odgovorilo, da so zaradi novih
tehnologij ali strojev že zamenjali svoje zaposlene (slika 7).
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Slika 7: Nadomeščanje zaposlenih s tehnologijo

V prihodnosti bo uvedba novih tehnologij nadomestila nekatere vaše
zaposlene.
Anketirana podjetja (N = 123) se v večini strinjajo, da bo uvedba novih tehnologij
v prihodnosti nadomestila njihove zaposlene, 50 (40,7 %) jih je odgovorilo, da se
strinja in 14 (11,4 %), da se popolnoma strinja. 39 (31,7 %) je neopredeljenih, 17
(13,8 %) podjetij se ne strinja in 3 (2,4 %) se sploh ne strinjajo. Povprečna ocena
odgovorov znaša 3,45 ter standardni odklon 0,954 (slika 8).

Slika 8: Nadomeščanje zaposlenih s tehnologijo v prihodnosti
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Ocenite, v kakšnem obsegu pričakujete, da bodo na naštetih področjih
tehnološke spremembe nadomestile vaše zaposlene.
Podjetja so ocenila na lestvici od 1 (v zelo majhnem obsegu) do 5 (v zelo velikem
obsegu), da pričakujejo najmanj zamenjav zaposlenih s strani tehnologije na
področjih vodstvenih funkcij (1,42), pravne službe (1,51) in kadrovske dejavnosti
(1,67), največ zamenjav pa pričakujejo na področju proizvodnje (2,83) ter
logistike in skladiščenja (2,68). Poudariti je potrebno, da so vsa področja dobila
povprečje manj kot 3, kar je označevalo srednji obseg vpliva (slika 9 in tabela 1).

Slika 9: Nadomeščanje zaposlenih s tehnologijo po področjih

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

IT - informacijska tehnologija

121

1

5

2,26

1,160

Kadrovska dejavnost

122

1

5

1,67

,776

Računovodstvo in finance

123

1

5

2,13

,991

Pravna služba

120

1

5

1,51

,778

Vodstvene funkcije

122

1

5

1,42

,666

Logistika in skladiščenje

120

1

5

2,68

1,078

Marketing

122

1

5

1,89

,911

Prodaja

120

1

5

1,86

,929

Proizvodnja

121

1

5

2,83

1,130

Razvoj in raziskave

121

1

5

1,78

,953

Tabela 1: Opisne statistike za nadomeščanje zaposlenih s tehnologijo po
področjih
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Ali poizvedujete o dostopnosti in razvoju novih tehnologij na trgu?
Med anketiranimi (N = 123) so 103 (83,1 %) podjetja odgvorila, da poizvedujejo o
dostopnosti in razvojih novih tehnologij na trgu in le 20 (16,3 %) jih je odgovorilo,
da tega ne počnejo (slika 10).

Slika 10: Poizvedba o novih tehnologijah na trgu

Ali menite, da tehnološke spremembe ustvarijo več delovnih mest, kot pa jih
izrinejo?
Od 124 anketiranih podjetij, jih je 66 (53,2 %) odgovorilo, da tehnološke
spremembe uničijo več delovnih mest, kot pa jih ustvarijo, 58 (46,8 %) podjetij pa
je odgovorilo obratno (slika 11).

Slika 11: Vpliv tehnoloških sprememb na delovna mesta
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Ali zaradi novih tehnologij težko pridobite kadre z ustreznim znanjem za
upravljanje teh tehnologij?
Polovica oziroma 62 anketiranih podjetij je odgovorila, da težko pridobijo kader z
ustreznim znanjem za upravljanje novih tehnologij, polovica pa, da s tem nimajo
težav (slika 12).

Slika 12: Pridobivanje ustreznega kadra za upravljanje tehnologij

Ali menite, da zamenjava človeka z novimi tehnologijami ali stroji na delovnem
mestu, zmanjšuje moč sindikatov?
Anketirana podjetja (N = 124) so v večini odgovorila, da zamenjava človeka s
tehnologijo oziroma strojem ne zmanjšuje moč sindikatov, teh podjetij je bilo 89
oziroma 71,8 % (slika 13).

Slika 13: Vpliv tehnologij na moč sindikatov
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Ocenite, kako močno našteti dejavniki zavirajo uvedbo novih tehnologij in
strojev pri zamenjavi človeka na delovnem mestu.
Podjetja so ocenjevala na lestvici od 1 (sploh ne zavira) do 5 (zelo zavira), kako
močno našteti dejavniki zavirajo uvedbo tehnologij ali strojev na delovna mesta in
pri tem zamenjavo delavcev. Kot največje zaviranje so ocenili strošek nabave
tehnologije (3,58), strošek uvedbe tehnologije (3,54) in pa nepoznavanje
tehnologije (3,48); najmanj jih zavira zakonodaja (2,70) in pa moralni zadržki
(2,74). Nobeden od dejavnikov po mnenju anketiranih podjetij ne izstopa kot zelo
zavirajoč (slika 14 in tabela 2).

Slika 14: Dejavniki, ki zavirajo uvedbo novih tehnologij

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Zakonodaja

122

1

5

2,70

,985

Strošek nabave tehnologije

124

1

5

3,58

,903

Strošek uvedbe tehnologije

122

1

5

3,54

,919

Strošek vzdrževanja in uporabe

123

1

5

3,29

,885

Pridobitev ustreznega kadra

123

1

5

3,13

,905

Nepoznavanje tehnologije

120

1

5

3,47

,907

Nedostopnost tehnologije na trgu

120

1

5

3,03

,995

122

1

5

2,74

1,011

121

1

5

2,85

1,005

Moralni zadržki (zamenjava človeka
s strojem; okoljevarstvo, ...)
Premajhen izkoristek

Tabela 2: Opisne statistike za dejavnike, ki zavirajo uvedbo novih tehnologij
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Ali v vašem podjetju uporabljate 3D tiskalnik?
3D tiskalnik uporablja samo 18 oz. 14,5 % anketiranih podjetij (N = 124), rezultati
so prikazani na sliki 15.

Slika 15: Uporaba 3D tiskalnikov v podjetjih

Ali menite, da dela, ki se opravljajo izven delovnega razmerja (študentski
servis, samozaposlitev, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, itd.), postajajo
pogostejša oblika zaposlitve zaradi novih tehnologij in strojev?
Med anketiranimi podjetji (N = 124) jih je 105 (84,7 %) odgovorilo, da nove
tehnologije ali stroji niso glavni razlog za zaposlitve izven delovnih razmerij, le 19
podjetij oziroma 15,3 % pa, da je to poglavitni razlog (slika 16).

Slika 16: Tehnologija in zaposlitve izven delovnega razmerja
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Ali se poslužujete najema zunanje delovne sile v delovnih procesih
(outsourcing) kot posledica uvedbe novih tehnologij?
Med 123 anketiranimi podjetji je večina (93 oz. 75,6 %) odgovorila, da se ne
poslužuje outsourcinga oziroma najema zunanje delovne sile. Rezultati so
prikazani na sliki 17.

Slika 17: Outsourcing oz. najem zunanje delovne sile

Z nastankom umetne inteligence bodo ogrožena tudi delovna mesta, kjer
prevladuje umsko delo.
Anketirana podjetja (N = 124) se v večini ne strinjajo, da bo umetna inteligenca
ogrozila tudi delovna mesta, kjer prevladuje umsko delo, 55 (44,4 %) jih je
odgovorilo, da se ne strinja in 13 (10,5 %), da se popolnoma ne strinja. 36 (29 %)
jih je neopredeljenih. Povprečna ocena odgovorov znaša 2,52 ter standardni
odklon 0,906 (slika 18).

Slika 18: Umetna inteligenca in umska delovna mesta
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Ocenite, kako veliko korist vidite v naštetih posledicah uvedbe novih
tehnologij in strojev.
Podjetja so ocenila na lestvici od 1 (zelo majhna korist) do 5 (zelo velika korist),
da največjo korist, kot posledico tehnologije in strojev, vidijo v večji natančnosti
(4,08), večji produktivnosti (3,90) in nespremenjeni kakovosti dela (3,74),
najmanjšo korist pa v tem, da ni potrebe po kadrovskem oddelku (2,45) in v tem,
da ni delavskih pravic (2,60). Večino koristi so anketirana podjetja v povprečju
ocenila kot velike (slika 19 in tabela 3).

Slika 19: Koristi posledic uvedbe novih tehnologij
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Večja produktivnost

123

2

5

3,90

,706

Nižji strošek dela

123

1

5

3,63

,900

Manjša odsotnost

122

1

5

3,72

,816

Večja natančnost

121

2

5

4,08

,759

Nespremenjena kakovost dela

122

1

5

3,74

,861

Ni delavskih pravic

123

1

5

2,60

,956

Stroj ne potrebuje izobraževanja

124

1

5

2,84

1,092

Ni potrebe po kadrovskem oddelku

124

1

5

2,45

1,054

Tabela 3: Opisne statistike za koristi posledic uvedbe novih tehnologij

Ali vam uvedba novih tehnologij in strojev poglavitno služi za povečanje
dobička?
Anketiranih je bilo 124 podjetij, približno polovica podjetij in sicer 66 (53,2 %) je
odgovorila, da jim uvedba novih tehnologij in strojev poglavitno ne služi za
povečanje dobička, 58 (46,8 %) pa, da je povečanje dobička poglavitni razlog
(slika 20).

Denis Dizdarević: Vpliv tehnoloških sprememb na trg dela

stran 32

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 20: Uvedba novih tehnologij in dobiček

Ocenite, kako bi našteti ukrepi vplivali na trg dela v primeru, če bodo nove
tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih.
Podjetja so ocenila na lestvici od 1 (zelo negativno) do 5 (zelo pozitivno) vpliv
naštetih ukrepov na trg dela v primeru, če bi nova tehnologija in stroji zamenjali
večino zaposlenih. Kot najbolj pozitivna ukrepa so ocenili podjetju ugodnejša
zakonodaja za zaposlovanje (3,64) in znižanje davka na dobiček (3,36), najmanjšo
oceno pa sta dobila znižanje minimalne plače (2,43) in zmanjšanje delavskih
pravic (2,47). Rezultati so prikazani na sliki 21 in tabeli 4.

Slika 21: Vpliv naštetih ukrepov na trg dela
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N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Povišanje davka na dobiček

121

1

5

2,64

,885

Znižanje davka na dobiček

118

1

5

3,36

,874

122

1

5

3,22

,858

121

1

4

2,47

,837

Podjetju ugodnejša zakonodaja za zaposlovanje

120

1

5

3,64

,765

Uvedba univerzalnega temeljnega dohodka

119

1

5

3,06

,806

Znižanje minimalne plače

120

1

5

2,42

,958

Povečanje delavskih pravic (večja plača, krajši
delovnik, večja moč sindikata, itd.)
Zmanjšanje delavskih pravic (manjša plača,
daljši delovnik, manjša moč sindikata, itd.)

Tabela 4: Opisne statistike za vpliv naštetih ukrepov na trg dela

3.6. ANALIZA REZULTATOV – PREBIVALSTVO
Spol
Med anketiranci (N = 116) je bilo 60 moških (51,7 %) in 56 žensk (48,3 %). Rezultati
so prikazani na sliki 22.

Slika 22: Spol anketirancev
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Starost
Starost anketirancev je bila razdeljena v pet skupin, največ je bilo starih od 15-25
(45 anketirancev oziroma 38,8 %) let in od 26-35 let (45 anketirancev oziroma 38,8
%), le 3 anketiranci (2,6 %) so bili stari med 46-55 let in dva starješa od 56 let (1,7
%). Skupaj je bilo anketiranih 116 oseb. Starostna struktura je prikazana na sliki
23.

Slika 23: Starostna struktura anketirancev

Izobrazba
Izobrazba je bila razdeljena v tri kategorije, med 116 anketiranci ima več kot
polovica anketirancev srednjo šolo kot najvišjo stopnjo izobrazbe, teh je bilo 59
(50,9 %), 50 (43,1 %) anketirancev ima več kot srednjo šolo in 7 (6 %) manj kot
srednjo šolo (slika 24).

Slika 24: Izobrazbena struktura anketirancev
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Oblika zaposlitve
Skoraj polovica anketirancev in sicer 56 (48,3 %) je odgovorila, da so zaposleni za
nedoločen čas, sledi zaposlitev preko študentskega servisa, teh je 31 (26,7 %).
Najmanj anketirancev je zaposlenih preko podjemne pogodbe (3 oziroma 2,6 %) in
samozaposlenih (3 oziroma 2,6 %). Dva anketiranca sta odgovorila pod kategorijo
drugo in dopisala mrežni marketing ter nadomeščanje bolniške odsotnosti.
Anketirancev je bilo 116, zaposlitvena struktura anketirancev je prikazana na sliki
25.

Slika 25: Zaposlitvena struktura anketirancev

Ali menite, da tehnološke spremembe ustvarijo več delovnih mest, kot pa jih
izrinejo?
Med 116 anketiranci jih je 78 (67,2 %) odgovorilo, da tehnološke spremembe
uničijo več delovnih mest, 38 (32,8 %) anketirancev pa, da tehnološke spremembe
ustvarijo več delovnih mest (slika 26).
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Slika 26: Vpliv tehnoloških sprememb na delovna mesta

Ali vas je v preteklosti uvedba novih tehnologij oziroma strojev že kdaj
nadomestila na delovnem mestu?
Anketiranci so v večini odgovorili, da jih uvedba novih tehnologij oziroma strojev
še nikoli ni nadomestila na delovnem mestu, teh je bilo 101 oziroma 87,1 %. Vseh
anketirancev je bilo 116 (slika 27).

Slika 27: Nadomeščanje zaposlenih s tehnologijo
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V prihodnosti me bo uvedba novih tehnologij nadomestila na delovnem mestu.
Anketiranci (N = 116) so ocenjevali na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5
(popolnoma se strinjam) trditev o tem, ali menijo, da bo njih osebno uvedba novih
tehnologij nadomestila na delovnem mestu v prihodnosti. Največ je
neopredeljenih, ki se niti ne strinjajo niti strinjajo s trditvijo, teh je 36 (31 %),
sledijo tisti, ki se ne strinjajo (30 oziroma 25,9 %) in tisti, ki se strinjajo (25
oziroma 21,6 %). Povprečna ocena odgovorov znaša 2,84 ter standardni odklon
1,149 (slika 28).

Slika 28: Nadomeščanje s tehnologijo na osebnem DM v prihodnosti

V prihodnosti bo uvedba novih tehnologij nadomestila veliko delovnih mest.
Anketiranci (N = 116) so ocenjevali na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5
(popolnoma se strinjam) trditev o tem, ali bo na splošno uvedba novih tehnologij v
prihodnosti nadomestila veliko delovnih mest. Več kot polovica anketirancev je
odgovorila, da se strinja in sicer 62 (53,4 %), 18 je anketirancev, ki se popolnoma
strinjajo (15,5 %), neopredeljenih je 20 oziroma 17,2 %. Razvidno je, da
anketiranci menijo, da bo v prihodnosti nadomeščeno veliko delovnih mest s strani
tehnologije. Povprečna ocena odgovorov znaša 3,65 ter standardni odklon 1,032.
Rezultati so prikazani na sliki 29.
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Slika 29: Nadomeščanje s tehnologijo na delovnem mestu v prihodnosti

Z nastankom umetne inteligence bodo ogrožena tudi delovna mesta, kjer
prevladuje umsko delo.
Da bo umetna inteligenca ogrožala delovna mesta, kjer prevladuje umsko delo, se
strinja nekaj več kot polovica anketirancev, od tega jih je 17 (14,7 %) odgovorilo,
da se popolnoma strinja s to trditvijo in 43 (37,1 %), da se strinja. Najmanj jih je
podalo odgovor, da se sploh ne strinjajo, teh je bilo 10 oziroma 8,6 %. Vseh
anketirancev je bilo 116. Povprečna ocena odgovorov znaša 3,35 ter standardni
odklon 1,152. Rezultati so prikazani na sliki 30.

Slika 30: Umetna inteligenca in umska delovna mesta
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Ali menite, da zamenjava človeka z novimi tehnologijami ali stroji na delovnem
mestu zmanjšuje moč sindikatov?
Med anketiranci (N = 116) jih je 78 (67,2 %) odgovorilo, da zamenjava zaposlenih s
tehnologijami na delovnem mestu zmanjšuje moč sindikatov in 38 (32,8 %), da to
ne drži (slika 31).

Slika 31: Vpliv tehnologij na moč sindikatov

Ocenite, v kakšnem obsegu pričakujete, da bodo na naštetih področjih
tehnološke spremembe nadomestile največ delavcev.
Anketiranci (N = 116) so ocenili na lestvici od 1 (v zelo majhenm obsegu) do 5 (v
zelo velikem obsegu), da pričakujejo najmanj zamenjav zaposlenih s strani
tehnologije na področjih vodstvenih funkcij (2,03), pravne službe (2,18) in
kadrovske dejavnosti (2,61), največ zamenjav pričakujejo na področju proizvodnje
(4,14) ter logistike in skladiščenja (3,51). Med povprečnimi ocenami najbolj
izstopa področje proizvodnje (slika 32 in tabela 5).

Slika 32: Nadomeščanje zaposlenih s tehnologijo po področjih
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Magistrsko delo

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

IT - informacijska tehnologija

116

1

5

3,23

1,274

Kadrovska dejavnost

115

1

5

2,61

1,129

Računovodstvo in finance

116

1

5

3,13

1,161

Pravna služba

116

1

5

2,18

1,116

Vodstvene funkcije

116

1

5

2,03

1,087

Logistika in skladiščenje

116

1

5

3,51

1,131

Marketing

116

1

5

2,91

1,198

Prodaja

116

1

5

2,94

1,274

Proizvodnja

116

1

5

4,14

,959

Razvoj in raziskave

116

1

5

2,72

1,193

Tabela 5: Opisne statistike za nadomeščanje zaposlenih s tehnologijo po
področjih

Ali menite, da se lahko izobražujete tako hitro, kot se spreminja tehnologija?
Med 116 anketiranci jih je 79 (68,1 %) odgovorilo, da se ne morejo izobraževati
tako hitro, kot se spreminja tehnologija in 37 (31,9 %), da se lahko. Rezultati so
prikazani na sliki 33.

Slika 33: Tehnološke spremembe in izobraževanje

V kolikšnem časovnem obdobju menite, da bo razvoj 3D tiskalnikov prišel do te
stopnje, da bo lahko množično nadomestil človeka v proizvodni dejavnosti?
Med 116 anketiranih oseb izraza 3D tiskalnik ne pozna 6 anketirancev (5,2 %), v
večini pa anketiranci menijo, da bodo 3D tiskalniki lahko množično nadomestili
človeka v proizvodni dejavnosti v roku naslednjih 15 let in sicer jih je 26 (22,4 %)
odgovorilo, da se bo to zgodilo v naslednjih 5-ih letih, prav tako 26 (22,4 %), da se
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bo to zgodilo v obdobju 6–10 let in 20 anketirancev (17,2 %), da bo do te stopnje
prišlo v roku od 11-15 let (slika 34).

Slika 34: 3D tiskalnik v proizvodni dejavnosti

Ali menite, da bo v prihodnosti več zaposlitev, ki se opravljajo izven delovnega
razmerja (študentski servis, samozaposlitev, avtorske pogodbe, podjemne
pogodbe, itd.) in ali so te zaposlitve posledica tehnološkega razvoja?
Na vprašanje je odgovorilo 116 oseb. Da se število zaposlitev izven delovnega
razmerja ne bo povečalo, je odgovorilo 29 anketirancev (25 %), med ostalimi pa je
19 anketirancev (16,4 %) mnenja, da se bo število teh zaposlitev povečalo zaradi
tehnološkega razvoja in 68 anketirancev (58,6 %) prav tako, da bo teh zaposlitev
več, vendar ne zaradi tehnološkega razvoja (slika 35).

Slika 35: Tehnologija in zaposlitve izven delovnega razmerja
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Ocenite, kako veliko korist vidite v naštetih posledicah uvedbe novih
tehnologij in strojev za podjetja?
Anketiranci so ocenili na lestvici od 1 (zelo majhna korist) do 5 (zelo velika korist),
da največjo korist za podjetja, kot posledico tehnologije in strojev, vidijo v večji
natančnosti (4,05), dobičku (3,98) in nižjemu strošku dela (3,78), najmanjšo korist
pa v tem, da ni potrebe po kadrovskem oddelku (3,2) in v tem, da ni delavskih
pravic (3,28). Večino koristi je prebivalstvo ocenilo v povprečju kot velike (slika 36
in tabela 6). Prav tako pa imajo vse naštete koristi skupno lastnost in sicer vse
služijo za povečanje dobička.

Slika 36: Koristi posledic uvedbe novih tehnologij

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Večja produktivnost

116

1

5

3,64

1,175

Nižji strošek dela

116

1

5

3,78

1,117

Manjša odsotnost

116

1

5

3,73

1,175

Večja natančnost

116

1

5

4,05

,940

Nespremenjena kakovost dela

116

1

5

3,44

1,182

Ni delavskih pravic

116

1

5

3,28

1,497

Stroj ne potrebuje izobraževanja

116

1

5

3,61

1,277

Ni potrebe po kadrovskem oddelku

116

1

5

3,20

1,232

Dobiček

116

1

5

3,98

1,103

Tabela 6: Opisne statistike za koristi posledic uvedbe novih tehnologij
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Ocenite, kako bi našteti ukrepi vplivali na trg dela, v primeru, če bodo nove
tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih.
Anketiranci so ocenili na lestvici od 1 (zelo negativno) do 5 (zelo pozitivno) vpliv
naštetih ukrepov na trg dela v primeru, če bi nova tehnologija in stroji zamenjali
večino zaposlenih. Kot najbolj pozitivne ukrepe so ocenili podjetju ugodnejša
zakonodaja za zaposlovanje (3,31), povečanje delavskih pravic (3,22) in uvedbo
UTD-ja oziroma univerzalnega temeljnega dohodka (3,22). Z najmanjšo oceno so
ocenili znižanje minmalne plače (2,12) in zmanjšanje delavskih pravic (2,28).
Rezultati so prikazani na sliki 37 in tabeli 7.

Slika 37: Vpliv naštetih ukrepov na trg dela

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Povišanje davka na dobiček

116

1

5

3,03

1,226

Znižanje davka na dobiček

116

1

5

2,92

1,081

116

1

5

3,22

1,202

116

1

5

2,28

1,110

116

1

5

3,31

1,008

116

1

5

3,22

1,039

116

1

5

2,12

1,073

Povečanje
plača,

delavskih

krajši

pravic

delovnik,

večja

(večja
moč

sindikata, itd.)
Zmanjšanje delavskih pravic (manjša
plača, daljši delovnik, manjša moč
sindikata, itd.)
Podjetju ugodnejša zakonodaja za
zaposlovanje
Uvedba

univerzalnega

dohodka
Znižanje minimalne plače

temeljnega

Tabela 7: Opisne statistike za vpliv naštetih ukrepov na trg dela
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3.7. TESTIRANJE HIPOTEZ
Raziskovalna hipoteza 1:
Podjetja v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji zamenjali človeka na
delovnem mestu kot prebivalstvo.
Postavili smo dve statistični domnevi:
H0 – Med podjetji in prebivalstvom ni razlik v povprečnem mnenju, da bodo
tehnologija in stroji zamenjali človeka na delovnem mestu.
H1 – Podjetja v povprečju v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji
zamenjali človeka na delovnem mestu kot prebivalstvo.
Tabela 8 prikazuje opisne statistike za zamenjavo človeka s tehnologijo na
delovnem mestu. Povprečje ocen s strani podjetij je 3,45, s strani prebivalstva pa
3,65.
Group Statistics
Skupina

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Zamenjava človeka s

Podjetja

123

3,45

,951

,086

tehnologijo na DM

Prebivalstvo

116

3,65

1,032

,096

Tabela 8: Opisne statistike za zamenjavo človeka s tehnologijo na delovnem
mestu za podjetja in prebivalstvo
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig.

F
Equal variances

,005

Sig.
,946

t

df

Mean

Std. Error

(2-tailed) Difference Difference

Difference
Lower

Upper

-1,554

237

,121

-,199

,128

-,452

,053

-1,550

232,445

,122

-,199

,129

-,453

,054

assumed
Equal variances
not assumed

Tabela 9: T-test za zamenjavo človeka s tehnologijo na DM

Na podlagi Levenovega testa sprejmemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,946 > 0,05 (F = 0,005). Ker imamo enostranski test
in ker vzorčni povprečji nista skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot 1–(p/2); tako dobimo 1-(0,121/2) = 0,939. Na podlagi
t-testa ničelne domneve ne moremo zavrniti pri 5 % stopnji značilnosti (p = 0,939
> 0,05, t (sp = 237) = –1,554), kar pomeni, da se podjetja statistično ne strinjajo
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bolj s trditvijo, da bodo tehnologija in stroji zamenjali človeka na delovnem mestu
kot prebivalstvo pri 5 % tveganju (tabela 9). Raziskovalno hipotezo 1 zavrnemo.
Raziskovalna hipoteza 2:
Podjetja v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji nadomestili zaposlene
na področju proizvodnje ter logistike in skladiščenja kot prebivalstvo.
Na podlagi druge raziskovalne hiopteze smo postavili dve raziskovalni domnevi
(RH2a in RH2b) skupaj z ustreznima statističnima domnevama, posebej za
proizvodnjo ter logistiko in skladiščenje:
RH2a:
H0 – Med podjetji in prebivalstvom ni razlik v povprečnem mnenju, da bodo
tehnologija in stroji nadomestili zaposlene na področju logistike in skladiščenja.
H1 – Podjetja v povprečju v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji
nadomestili zaposlene na področju logistike in skladiščenja kot prebivalstvo.
RH2b:
H0 – Med podjetji in prebivalstvom ni razlik v povprečnem mnenju, da bodo
tehnologija in stroji nadomestili zaposlene na področju proizvodnje.
H1 – Podjetja v povprečju v večji meri menijo, da bodo tehnologija in stroji
nadomestili zaposlene na področju proizvodnje kot prebivalstvo.
Tabela 10 prikazuje opisne statistike pričakovanega obsega nadomestitve
zaposlenih zaradi tehnoloških sprememb na področjih proizvodnje ter logistike in
skladiščenja. Anketiranci so ocenjevali na lestvici od 1 (v zelo majhnem obsegu)
do 5 (v zelo velikem obsegu). Proizvodnja ima povprečje s strani podjetij 2,83 in
4,14 s strani prebivalstva; Logistika in skladiščenje pa 2,68 s strani podjetij in 3,51
s strani prebivalstva.
Group Statistics

Logistika in skladiščenje

Proizvodnja

Skupina

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Podjetja

120

2,68

1,078

,098

Prebivalstvo

116

3,51

1,131

,105

Podjetja

121

2,83

1,130

,103

Prebivalstvo

116

4,14

,959

,089

Tabela 10: Opisne statistike za nadomeščanje zaposlenih po področjih

Logistika in skladiščenje (RH2a)
Na podlagi Levenovega testa sprejmemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,648 > 0,05 (F = 0,208). Ker imamo enostranski test
in ker vzorčni povprečji nista skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot 1–(p/2); tako dobimo 1-(0,000/2) = 1. Na podlagi ttesta ničelne domneve ne moremo zavrniti v prid alternativni pri 5 % stopnji
značilnosti (p = 1 > 0,05, t (sp = 234) = –5,798), kar pomeni, da se podjetja v
povprečju ne strinjajo bolj s trditvijo, da bodo tehnologija in stroji nadomestili
zaposlene na področju logistike in skladiščenja kot prebivalstvo pri 5 % tveganju
(tabela 11).
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Proizvodnja (RH2b)
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,023 < 0,05 (F = 5,222). Ker imamo enostranski test
in ker vzorčni povprečji nista skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot 1–(p/2); tako dobimo 1-(0,000/2) = 1. Na podlagi ttesta ničelne domneve ne moremo zavrniti v prid alternativni pri 5 % stopnji
značilnosti (p = 1 > 0,05, t (sp = 231,607) = –9,644), kar pomeni, da se podjetja v
povprečju ne strinjajo bolj s trditvijo, da bodo tehnologija in stroji nadomestili
zaposlene na področju proizvodnje kot prebivalstvo pri 5 % tveganju (tabela 11).
Independent Samples Test

Proizvodnja

Logistika in
skladiščenje

Levene's Test
for Equality of
Variances

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

t-test for Equality of Means

Mean
Std. Error
Difference Difference

Sig.

t

,208

,648

-5,798

234

,000

-,834

-5,793

232,458

,000

-9,611

235

-9,644

231,607

5,222

,023

df

Sig.
(2-tailed)

F

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,144

-1,117

-,550

-,834

,144

-1,117

-,550

,000

-1,311

,136

-1,580 -1,043

,000

-1,311

,136

-1,579 -1,044

Tabela 11: T-testa za logistiki in skladiščenje ter proizvodnjo

Z analizo smo ugotovili, da se podjetja ne strinjajo bolj s trditvijo, da bodo
tehnologija in stroji nadomestili zaposlene pri obeh področjih, tako prozivodnje,
kot logistike in skladiščenja, zato raziskovalno hipotezo 2 zavrnemo.
Raziskovalna hipoteza 3:
Prebivalstvo v večji meri meni, da implementacija tehnologij in strojev zmanjšuje
pravice in zastopanost delavcev kot podjetja.
Postavili smo dve statistični domnevi:
H0 – Mnenje, da implementacija tehnologij in strojev zmanjšuje pravice in
zastopanost delavcev ni povezano s skupino anketirancev (prebivalstvo oziroma
podjetja).
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H1 – Mnenje, da implementacija tehnologij in strojev zmanjšuje pravice in
zastopanost delavcev je povezano s skupino anketirancev (prebivalstvo oziroma
podjetja).
Križna tabela (tabela 12) prikazuje mnenje anketirancev in anketiranih podjetij o
vplivu tehnologije na moč sindikatov. Med anketiranimi podjetji (N=124) se jih 35
(28,2 %) strinja, da zamenjava človeka z novimi tehnologijami ali stroji na
delovnem mestu zmanjšuje moč sindikatov, 89 (71,8 %) pa se jih s tem ne strinja.
Med anketiranim prebivalstvom (N=116) pa se jih s trditvijo 78 (67,2 %) strinja in
38 (32,8 %) ne strinja.
Ali menite, da

Total

zamenjava človeka z
novimi tehnologijami ali
stroji na delovnem
mestu, zmanjšuje moč
sindikatov?
DA
Count
% within: Skupina
Podjetja

NE
35

89

124

28,2%

71,8%

100,0%

31,0%

70,1%

51,7%

14,6%

37,1%

51,7%

78

38

116

67,2%

32,8%

100,0%

69,0%

29,9%

48,3%

32,5%

15,8%

48,3%

113

127

240

47,1%

52,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

47,1%

52,9%

100,0%

% within: Ali menite, da zamenjava človeka z
novimi tehnologijami ali stroji na delovnem
mestu, zmanjšuje moč sindikatov?
% of Total

Skupina
Count
% within: Skupina
Prebivalstvo

% within: Ali menite, da zamenjava človeka z
novimi tehnologijami ali stroji na delovnem
mestu, zmanjšuje moč sindikatov?
% of Total
Count
% within: Skupina

Total

% within: Ali menite, da zamenjava človeka z
novimi tehnologijami ali stroji na delovnem
mestu, zmanjšuje moč sindikatov?
% of Total

Tabela 12: Križna tabela za mnenje o tem, da zamenjava človeka z novimi
tehnologijami ali stroji na delovnem mestu, zmanjšuje moč
sindikatov glede na skupino anketirancev
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Chi-Square Tests
Value

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

Asymp. Sig.

Exact Sig.

Exact Sig.

(2-sided)

(2-sided)

(1-sided)

a

1

,000

35,068

1

,000

37,586

1

,000

36,617
b

df

Fisher's Exact Test

,000

Linear-by-Linear Association

36,465

N of Valid Cases

1

,000

,000

240

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,62.
b. Computed only for a 2x2 table

Tabela 13: Hi kvadrat test za mnenje, da zamenjava človeka s tehnologijo
zmanjšuje moč sindikatov

Vrednost hi-kvadrat znaša 36,617; vrednost p = 0,000, zato na podlagi hi-kvadrat
testa ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri 5 % stopnji značilnosti
(tabela 13). To pomeni, da je mnenje, da implementacija tehnologij in strojev
zmanjšuje pravice in zastopanost delavcev povezano s skupino anketirancev pri
5% tveganju. Glede na to, da se kar 67 % prebivalstva in le 28 % podjetij strinja,
da implementacija tehnologij in strojev zmanjšuje pravice in zastopanost
delavcev, raziskovalno hipotezo 3 potrdimo.
Hipoteza 4:
Podjetja v večji meri menijo, da bo umetna inteligenca nadomestila delovna
mesta, kjer je potrebno umsko delo kot prebivalstvo.
Postavili smo dve statistični domnevi:
H0 – Med podjetji in prebivalstvom ni razlik v povprečnem mnenju, da bo umetna
inteligenca nadomestila delovna mesta, kjer je potrebno umsko delo.
H1 – Podjetja v povprečju v večji meri menijo, da bo umetna inteligenca
nadomestila delovna mesta, kjer je potrebno umsko delo kot prebivalstvo.
Tabela 14 prikazuje opisne statistike za mnenje, da bo umetna inteligenca
nadomestila umska delovna mesta. Anketiranci so ocenjevali na lestvici od 1
(sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Povprečje s strani podjetij je
2,52, s strani prebivalstva pa 3,35.
Group Statistics
Skupina

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Umetna inteligenca in

Podjetja

124

2,52

,906

,081

umska dela

Prebivalstvo

116

3,35

1,152

,107

Tabela 14: Opisne statistike za umetno inteligenco in umska dela
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Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig.

Equal variances

df

Mean

Std. Error

(2-tailed) Difference Difference

Difference

F

Sig.

t

Lower

Upper

6,915

,009

-6,281

238

,000

-,837

,133

-1,100

-,575

-6,232

218,305

,000

-,837

,134

-1,102

-,573

assumed
Equal variances
not assumed

Tabela 15: T-test za umetno inteligenco in umska dela

Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,009 < 0,05 (F = 6,915). Ker imamo enostranski test
in ker vzorčni povprečji nista skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot 1–(p/2); tako dobimo 1-(0,000/2) = 1. Na podlagi ttesta ničelne domneve ne moremo zavrniti v prid alternativni pri 5 % stopnji
značilnosti (p = 1 > 0,05, t (sp = 218,305) = –6,232), kar pomeni, da se podjetja
statistično značilno ne strinjajo bolj s trditvijo, da bo umetna inteligenca
nadomestila delovna mesta, kjer je potrebno umsko delo, kot prebivalstvo pri 5 %
tveganju (tabela 15). Raziskovalno hipotezo 4 zavrnemo.
Hipoteza 5:
Podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije najbolj zavira uvedbo novih
tehnologij in strojev.
Na podlagi pete raziskovalne hipoteze si zastavimo statistični hipotezi za vsak par
primerjanih dejavnikov:
H0 – Podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju enako zavira
uvedbo novih tehnologij in strojev kot dejavnik Di.
H1 – Podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira
uvedbo novih tehnologij in strojev kot dejavnik Di.
Pri tem se dejavnik Di nanaša na enega izmed dejavnikov: zakonodaja, strošek
uvedbe tehnologije, strošek vzdrževanja in uporabe, pridobitev ustreznega kadra,
nepoznavanje tehnologije, nedostopnost tehnologije na trgu, moralni zadržki,
premajhen izkoristek.
Za vsak par dejavnikov smo izvedli parni t-test. Tabela 16 prikazuje opisne
statistike za dejavnike, ki zavirajo uvedbo nove tehnologije. Anketirana podjetja
so ocenjevala dejavnike na lestvici od 1 (sploh ne zavira) do 5 (zelo zavira). Med
dejavniki ima najvišje povprečje strošek nabave tehnologije (3,58), najmanjše
povprečje pa zakonodaja (2,70).
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One-Sample Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Zakonodaja

122

2,70

,985

,089

Strošek nabave tehnologije

124

3,58

,903

,081

Strošek uvedbe tehnologije

122

3,54

,919

,083

Strošek vzdrževanja in uporabe

123

3,29

,885

,080

Pridobitev ustreznega kadra

123

3,13

,905

,082

Nepoznavanje tehnologije

120

3,48

,907

,083

Nedostopnost tehnologije na trgu

120

3,03

,995

,091

122

2,74

1,011

,092

121

2,85

1,005

,091

Moralni zadržki (zamenjava človeka s
strojem; okoljevarstvo, ...)
Premajhen izkoristek

Tabela 16: Opisne statistike za dejavnike, ki zavirajo uvedbo nove
tehnologije
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence

Std.

Std.

Interval of the

Error

Difference

Mean Deviation Mean
Pair 1

Strošek nabave tehnologije
Zakonodaja

Pair 2

Strošek nabave tehnologije
Strošek uvedbe tehnologije

Pair 3

Lower

Upper

Sig.
t

df

(2-tailed)

,893

1,205

,109

,678

1,109 8,191 121

,000

,074

,563

,051

-,027

,175 1,448 121

,150

,309

,811

,073

,164

,454 4,224 122

,000

,472

1,081

,097

,279

,665 4,836 122

,000

,133

1,061

,097

-,058

,325 1,377 119

,171

,575

1,150

,105

,367

,783 5,478 119

,000

,877

1,283

,116

,647

1,107 7,551 121

,000

,769

1,196

,109

,553

,984 7,072 120

,000

Strošek nabave tehnologije
Strošek vzdrževanja in
uporabe

Pair 4

Strošek nabave tehnologije
Pridobitev ustreznega kadra

Pair 5

Strošek nabave tehnologije
Nepoznavanje tehnologije

Pair 6

Strošek nabave tehnologije
Nedostopnost tehnologije
na trgu

Pair 7

Strošek nabave tehnologije
Moralni zadržki

Pair 8

Strošek nabave tehnologije
Premajhen izkoristek

Tabela 17: Parni test za dejavnike, ki zavirajo uvedbo nove tehnologije
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Par 1 (strošek nabave tehnologije – zakonodaja)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,000/2) =
0,000. Na podlagi parnega testa ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri
5 % stopnji značilnosti (p = 0,000 < 0,05, t (sp = 121) = 8,191), kar pomeni, da
podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira uvedbo
novih tehnologij in strojev kot dejavnik zakonodaja pri 5 % tveganju (tabela 17).
Par 2 (strošek nabave tehnologije – strošek uvedbe tehnologije)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,150/2) =
0,075. Na podlagi parnega testa ničelne domneve ne moremo zavrniti v prid
alternativni pri 5 % stopnji značilnosti (p = 0,075 > 0,05, t (sp = 121) = 1,448), kar
pomeni, da podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju enako
zavira uvedbo novih tehnologij in strojev kot dejavnik strošek uvedbe tehnologije
pri 5 % tveganju (tabela 17).
Par 3 (strošek nabave tehnologije – strošek vzdrževanja in uporabe)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,000/2) =
0,000. Na podlagi parnega testa ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri
5 % stopnji značilnosti (p = 0,000 < 0,05, t (sp = 122) = 4,224), kar pomeni, da
podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira uvedbo
novih tehnologij in strojev kot dejavnik strošek vzdrževanja in uporabe pri 5 %
tveganju (tabela 17).
Par 4 (strošek nabave tehnologije – pridobitev ustreznega kadra)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,000/2) =
0,000. Na podlagi parnega testa ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri
5 % stopnji značilnosti (p = 0,000 < 0,05, t (sp = 122) = 4,836), kar pomeni, da
podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira uvedbo
novih tehnologij in strojev kot dejavnik pridobitev ustreznega kadra pri 5 %
tveganju (tabela 17).
Par 5 (strošek nabave tehnologije – nepoznavanje tehnologije)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,171/2) =
0,089. Na podlagi parnega testa ničelne domneve ne moremo zavrniti v prid
alternativni pri 5 % stopnji značilnosti (p = 0,089 > 0,05, t (sp = 119) = 1,377), kar
pomeni, da podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju enako
zavira uvedbo novih tehnologij in strojev kot dejavnik nepoznavanje tehnologij pri
5 % tveganju (tabela 17).
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Par 6 (strošek nabave tehnologije – nedostopnost tehnologije na trgu)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,000/2) =
0,000. Na podlagi parnega testa ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri
5 % stopnji značilnosti (p = 0,000 < 0,05, t (sp = 119) = 5,478), kar pomeni, da
podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira uvedbo
novih tehnologij in strojev kot dejavnik nedostopnost tehnologije na trgu pri 5 %
tveganju (tabela 17).
Par 7 (strošek nabave tehnologije – moralni zadržki)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,000/2) =
0,000. Na podlagi parnega testa ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri
5 % stopnji značilnosti (p = 0,000 < 0,05, t (sp = 121) = 7,551), kar pomeni, da
podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira uvedbo
novih tehnologij in strojev kot dejavnik moralni zadržki pri 5 % tveganju (tabela
17).
Par 8 (strošek nabave tehnologije – premajhen izkoristek)
Ker imamo enostranski test in ker so vzorčna povprečja skladna z našo domnevo,
preračunamo dobljeno dvostransko p-vrednost kot (p/2); tako dobimo (0,000/2) =
0,000. Na podlagi parnega testa ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri
5 % stopnji značilnosti (p = 0,000 < 0,05, t (sp = 120) = 7,072), kar pomeni, da
podjetja menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira uvedbo
novih tehnologij in strojev kot dejavnik premajhen izkoristek pri 5 % tveganju
(tabela 17).
Analiza je pokazala, da pri paru 2 (strošek nabave tehnologije – strošek uvedbe
tehnologije) in paru 5 (strošek nabave tehnologije – nepoznavanje tehnologije)
podjetja ne menijo, da strošek nabave tehnologije v povprečju bolj zavira uvedbo
novih tehnologij in strojev, kot dejavnika v omenjenih parih; ker smo peto
raziskovalno hipotezo zasnovali tako, da podjetja menijo, da strošek nabave
tehnologije najbolj zavira uvedbo novih tehnologij in strojev, moramo
raziskovalno hipotezo 5 zavrniti (kljub temu, da smo pri ostalih šestih primerjanih
dejavnikih pokazali, da so jih podjetja ocenila statistično značilno nižje kot
strošek nabave tehnologije). Raziskovalno hipotezo 5 zavrnemo.
Hipoteza 6:
Podjetja v večji meri vidijo koristnost uvedbe novih tehnologij v večji
produktivnosti in tem, da ni delavskih pravic, kot prebivalstvo.
Na podlagi šeste raziskovalne hipoteze smo postavili dve raziskovalni domnevi
(RH6a in RH6b) skupaj z ustreznima statističnima domnevama, posebej za večjo
produktivnost ter tem, da ni delavskih pravic:
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RH6a:
H0 – Med podjetji in prebivalstvom ni razlik v povprečnem mnenju, da je koristnost
uvedbe novih tehnologij v večji produktivnosti.
H1 – Podjetja v večji meri vidijo koristnost uvedbe novih tehnologij v večji
produktivnosti kot prebivalstvo.
RH6b:
H0 – Med podjetji in prebivalstvom ni razlik v povprečnem mnenju, da je koristnost
uvedbe novih tehnologij v tem, da ni delavskih pravic.
H1 – Podjetja v večji meri vidijo koristnost uvedbe novih tehnologij v tem, da ni
delavskih pravic kot prebivalstvo.
Tabela 18 prikazuje opisne statistike koristnost uvedbe novih tehnologij za
podjetja. Anketiranci so ocenjevali na lestvici od 1 (zelo majhna korist) do 5 (zelo
velika korist). Pri večji produktivnosti je povprečje s strani podjetij 3,90, s strani
prebivalstva pa 3,64; pri tem, da ni delavskih pravic je povprečna ocena s strani
podjetij 2,60, s strani prebivalstva pa 3,28.
Group Statistics

Večja produktivnost

Ni delavskih pravic

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Skupina

N

Podjetja

123

3,90

,706

,064

Prebivalstvo

116

3,64

1,175

,109

Podjetja

123

2,60

,956

,086

Prebivalstvo

116

3,28

1,497

,139

Tabela 18: Opisne statistike za koristi posledic uvedbe novih tehnologij

Večja produktivnost (RH6a)
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,000 < 0,05 (F = 35,576). Ker imamo enostranski
test in ker sta vzorčni povprečji skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot p/2; tako dobimo (0,038/2) = 0,019. Na podlagi t-testa
ničelno domnevo zavrnemo v prid alternativni pri 5 % stopnji značilnosti (p = 0,019
< 0,05, t (sp = 186,296) = 2,094), kar pomeni, da podjetja povprečno v večji meri
vidijo koristnost uvedbe novih tehnologij v večji produktivnosti kot prebivalstvo
pri 5 % tveganju (tabela 19).
Ni delavskih pravic (RH6b)
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,000 < 0,05 (F = 44,082). Ker imamo enostranski
test in ker vzorčni povprečji nista skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot 1–(p/2); tako dobimo 1-(0,000/2) = 1. Na podlagi ttesta ničelne domneve ne moremo zavrniti pri 5 % stopnji značilnosti v prid
alternativni (p = 1 > 0,05, t (sp = 193,506) = -4,176), kar pomeni, da podjetja ne
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vidijo koristnosti uvedbe novih tehnologij v tem, da ni delavskih pravic v
povprečju v večji meri kot prebivalstvo (tabela 19).
Independent Samples Test

Ni delavskih pravic

Večja produktivnost

Levene's Test
for Equality of
Variances

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

F

Sig.

35,576

,000

44,082

,000

t-test for Equality of Means

t

df

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

2,123

237

,035

,265

,125

,019

,510

2,094

186,296

,038

,265

,126

,015

,514

-4,228

237

,000

-,683

,162

-1,001

-,365

-4,176

193,506

,000

-,683

,164

-1,005

-,360

Tabela 19: T-testa za koristnost uvedbe novih tehnologij

Z analizo smo ugotovili, da pri RH6a podjetja povprečno v večji meri vidijo
koristnost uvedbe novih tehnologij v večji produktivnosti; pri RH6b pa podjetja ne
vidijo koristnosti uvedbe novih tehnologij v tem, da ni delavskih pravic, v višji
meri kot prebivalstvo; ker smo šesto raziskovalno hipotezo zasnovali tako, da
podjetja v obeh dejavnikih vidijo večjo koristnost, kot pa prebivalstvo, analiza pa
je potrdila samo eno, moramo raziskovalno hipotezo zavrniti. Raziskovalno
hipotezo 6 zavrnemo.
Hipoteza 7:
Vpliv povečanje davka na dobiček in uvedba univerzalnega temeljnega dohodka na
trg dela v primeru, če bi nove tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih je
v povprečju bolj pozitivno ocenilo prebivalstvo kot podjetja.
Na podlagi sedme raziskovalne hipoteze smo postavili dve raziskovalni domnevi
(RH7a in RH7b) skupaj s statističnima domnevama, posebej za povišanje davka na
dobiček ter uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka:
RH7a:
H0 – Med povprečnimi ocenami podjetij in prebivalstva o vplivu povečanja davka
na dobiček na trg dela v primeru, če bi nove tehnologije in stroji zamenjali večino
zaposlenih, ni razlik.
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H1 – Vpliv povečanja davka na dobiček na trg dela v primeru, če bi nove
tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih, je v povprečju bolj pozitivno
ocenilo prebivalstvo kot podjetja.
RH7b:
H0 – Med povprečnimi ocenami podjetij in prebivalstva o vplivu uvedba
univerzalnega temeljnega dohodka na trg dela v primeru, če bi nove tehnologije in
stroji zamenjali večino zaposlenih, ni razlik.
H1 – Vpliv uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka na trg dela v primeru, če bi
nove tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih, je v povprečju bolj
pozitivno ocenilo prebivalstvo kot podjetja.
Tabela 20 prikazuje opisne statistike za oceno vpliva povišanja davka na dobiček
in uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka na trg dela v primeru, če bi nove
tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih. Anketiranci so ocenjevali na
lestvici od 1 (zelo negativno) do 5 (zelo pozitivno). Pri ukrepu povišanje davka na
dobiček imajo podjetja povprečje 2,64, prebivalstvo pa 3,03; pri uvedbi
univerzalnega temeljnega dohodka je povprečje za podjetja 3,06, za prebivalstvo
pa 3,22.
Group Statistics

Povišanje davka na dobiček

Uvedba univerzalnega temeljnega dohodka

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Skupina

N

Podjetja

121

2,64

,885

,080

Prebivalstvo

116

3,03

1,226

,114

Podjetja

119

3,06

,806

,074

Prebivalstvo

116

3,22

1,039

,096

Tabela 20: Opisne statistike za oceno vpliva povišanja davka na dobiček in
uvedba UTD na trg dela

Povečanje davka na dobiček (RH7a)
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,003 < 0,05 (F = 9,059). Ker imamo enostranski test
in ker sta vzorčni povprečji skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot p/2; tako dobimo (0,006/2) = 0,003. Na podlagi t-testa
ničelno domnevo zavrnemo pri 5 % stopnji značilnosti v prid alternativni (p = 0,003
< 0,05, t (sp = 208,672) = -2,794), kar pomeni, da je prebivalstvo v povprečju bolj
pozitivno ocenilo vpliv povečanje davka na dobiček na trg dela v primeru, če bi
nove tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih kot podjetja pri 5 %
tveganju (tabela 21).
Uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (RH7b)
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo o enakosti varianc pri 5%
značilnosti, ker je p-vrednost 0,000 < 0,05 (F = 15,558). Ker imamo enostranski
test in ker sta vzorčni povprečji skladni z našo domnevo, preračunamo dobljeno
dvostransko p-vrednost kot p/2; tako dobimo (0,175/2) = 0,088. Na podlagi t-testa
ničelne domneve ne moremo zavrniti v prid alternativni pri 5 % stopnji značilnosti
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(p = 0,088 > 0,05, t (sp = 216,732) = -1,361), kar pomeni, da prebivalstvo ni v
povprečju bolj pozitivno ocenilo vpliv uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka
na trg dela v primeru, če bi nove tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih
kot podjetja pri 5 % tveganju (tabela 21).
Independent Samples Test

Uvedba UTD

Povečanje davka
na dobiček

Levene's Test
for Equality of
Variances

Equal
variances
assumed

Equal
variances not
assumed

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference

Sig.

t

9,059

,003

-2,813

235

,005

-,389

,138

-,662

-,117

-2,794

208,672

,006

-,389

,139

-,664

-,115

-1,365

233

,174

-,165

,121

-,404

,073

-1,361

216,732

,175

-,165

,122

-,405

,074

15,558

,000

df

95% Confidence
Interval of the
Difference

F

Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed

t-test for Equality of Means

Lower

Tabela 21: T-testa za oceno vpliva povišanja davka na dobiček in uvedbo UTD
na trg dela

Z analizo smo ugotovili, da pri RH7a prebivalstvo povprečno v večji meri meni, da
bi povečanje davka na dobiček vplivalo pozitivno na trg dela v primeru, če bi nove
tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih kot podjetja; pri RH7b pa, da
prebivalstvo ni v povprečju bolj pozitivno ocenilo vpliv uvedbe univerzalnega
temeljnega dohodka na trg dela v primeru, če bi nove tehnologije in stroji
zamenjali večino zaposlenih kot podjetja; ker smo sedmo raziskovalno hipotezo
zasnovali tako, da prebivalstvo v obeh dejavnikih vidi bolj pozitiven vpliv kot
podjetja, analiza pa je potrdila samo eno, moramo raziskovalno hipotezo zavrniti.
Raziskovalno hipotezo 7 zavrnemo.
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4. RAZPRAVA
V magistrski nalogi smo predstavili vpliv tehnoloških sprememb na trg dela.
Postavili smo 3 glavne cilje, o katerih bomo v nadaljevanju obširno razpravljali.
Prvi cilj magistrske naloge je bil raziskati kakšne so možnosti, da bodo v
prihodnosti nove tehnologije in stroji zamenjali človeka na delovnem mestu.
V zgodovinskih obdobjih je bilo človekovo preživetje povezano s spreminjanjem
letnih časov in plodnostjo zemlje, podnebje, sončni žarki in ekološko nasledstvo so
pogojevali ekonomije na zemlji. Tempo gospodarstva je določalo izkoriščanje
naravnih surovin, kot so voda, energija vetra, živalska in človeška sila (Rifkin,
2007, str. 131). Do neke mere to velja še danes, saj lahko npr. sprememba
podnebja uniči celotne panoge gospodarstva, kot so turizem, kmetijstvo, pride
lahko do množičnih selitev, vojn. S pojavom parnega stroja se je pričel proces
prenosa gospodarskih dejavnosti s človeka na stroj, kar se je nadaljevalo s
pojavom elektrike, nafte, in drugimi iznajdbami. V zadnjem obdobju pa se je
družba soočala z informacijsko tehnologijo, ki je omogočila, da je bil razvoj veliko
hitrejši kot so napovedovali. Morley in Robins (1995) omenjata, da so nove
tehnologije ustvarile nove gospodarske panoge, npr. v zadnjih desetletjih so
računalniška in informacijska industrija omogočile pretok medijev in informacij v
trenutku po celotnem svetu. Novakova in Šprajčeva (2012, str. 825) pravita, da je
informacijska tehnologija prinesla cenejši in lažji dostop do podatkov, obdelave,
hranjenja in prenosa podatkov, že sam obseg razpoložljivih informacij pa ustvarja
ogromne in neslutene priložnosti za njihovo izrabo pri razvoju novih proizvodov in
storitev. Ob tem pa se nam zdi pomembno opozoriti na dejstvo, da lahko ljudje na
tak način z informacijami še lažje manipulirajo, jih cenzurirajo, podvajajo.
V zadnjih desetletjih je tehnologija postala znana kot glavna sila mednarodne
konkurenčnosti, rasti in ustvarjanja zaposlitev, obenem pa se je pojavila skrb pri
hitri rasti nezaposlenosti v poznih letih 1970 in 1980 ter vztrajajoči visoki stopnji
nezaposlenosti v Evropi. Hiter tehnološki razvoj in pospešen proces globalizacije
sta izpostavljena kot glavna elementa izgube zaposlitve. Najbolj so prizadete
določene panoge, na individualni ravni pa bolj delavci z rutinskim delom, prav
tako je tehnološki napredek odgovoren za velike razlike med plačami in prihodkom
(Petit in Soete, 2001, str. 1-2). Tudi naša raziskava je pokazala, da so v večini
(64,5 %) anketiranih podjetij zaradi novih tehnologij ali strojev že zamenjali svoje
zaposlene. Povsem drugače je odgovorilo anketirano prebivalstvo in sicer da jih v
večini (87,1 %) uvedba novih tehnologij oziroma strojev še nikoli ni nadomestila na
delovnem mestu. Glede na to, da je 77,6 % anketirancev starih med 15-35 let in so
tako relativno kratek čas na trgu dela, je razumljivo, da so v veliki večini
odgovorili, da jih do sedaj tehnologija še ni zamenjala na delovnem mestu.
Vedno, ko se pojavi nova tehnologija, ki omogoči zamenjavo človeka na delovnem
mestu z mehansko opremo za doseganje določenih rezultatov, se pričara slika,
kako stroji odžirajo delovna mesta ljudem. Da multinacionalne korporacije
ukinjajo delovna mesta v bogatejših državah z namenom izkoriščanja delavcev v
revnejših deželah, je še ena od podob, na katero se pogosto sklicujemo za
obrazložitev povečevanja nezaposlenosti ali neenakosti (Cahuc in Zylberberg,
2004, str. 564-565).
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Kot dober primer tehnologije, ki nadomesti človeka in izrinja delovna mesta, lahko
omenimo Rifkina (2007, str. 146-148), ki pravi, da so na začetku 20. stoletja
bombaž na plantažah v ZDA večinoma pobirali črnci. Leta 1944 je že en sam stroj
lahko opravil delo 50-ih ljudi, v 28 letih pa je ta stroj izrinil vsa delovna mesta v
tej industriji. Poleg tega moramo upoštevati, da so delavce nadomestili s stroji,
kljub temu, da so bili ti delavci nizko plačani in tako ugodni za podjetja. Menimo,
da bi se morali bolj zavedati kaj se lahko zgodi v vseh industrijah, ko bo stroj
zmožen opravljati določeno vrsto dela in temeljito razpravljati o mnenjih
ekonomistov in podjetnikov, ki trdijo, da stroj le pomaga delavcem in da jih ne bo
nikoli v celoti zamenjal.
Leontief (v Rifkin, 2007, str. 64) je opozoril, da se bo zaradi vse bolj izpopolnjenih
računalnikov, vloga ljudi kot najpomembnejšega produkcijskega faktorja
zmanjšala, tako, kot je vlogo konja v kmetijstvu zamenjal traktor. Nekateri
avtorji menijo, da ni možno avtomatizirati vseh opravil, saj še vedno obstajajo
dejavnosti, kjer je preveč faktorjev, da bi lahko recplicirali vedenje človeka.
Kljub temu, je avtomatizacije vedno več – tudi na področjih, za katera se je še
pred desetletjem zdela avtomatizacija nemogoča (Brynjolfsson in McAfee, 2011,
str. 17-22).
Naša raziskava je pokazala, da se anketirana podjetja in prebivalci zavedajo
vedno večjega pomena tehnologije, ki nadomešča zaposlene. To potrjuje tudi
podatek, da kar 83,1 % anketiranih podjetij poizveduje o novih tehnologijah na
trgu. 53,2 % anketiranih podjetij je odgovorilo, da tehnološke spremembe uničijo
več delovnih mest, kot pa jih ustvarijo, pri anketiranem prebivalstvu pa je tako
odgovorilo 67,2 % anketirancev. Anketirana podjetja se v večini strinjajo
( x =3,45), da bo uvedba novih tehnologij v prihodnosti nadomestila njihove
zaposlene, podobno menijo anketirani prebivalci in sicer da bo tehnologija v
prihodnosti nadomestila veliko delovnih mest (povprečje znašalo 3,65).
Čeprav računalniki vstopajo v področja, kjer je včasih lahko delal samo človek,
zaenkrat ljudje še vedno prevladujejo na vseh teh področjih. Vendar pa
računalniki hitro postajajo vse boljši tudi na teh področjih, saj so npr. računalniki
s prepoznavo vzorcev zamenjali ljudi na področju prava, trgovine na veliko
odpuščajo zaposlene in jih zamenjujejo s kioski, ki naročila sprejemajo preko
zaslona na dotik, kupovanja preko spleta pa je vse več (Brynjolfsson in McAfee,
2011, str. 23-30). Menimo, da bo v prihodnosti možno avtomatizirati vsa opravila.
Težava, na katero bi radi opozorili, je vsekakor tehnološka varnost (npr. primer
vdora v računalniški sistem avtomatiziranega avtomobila in s tem nepooblaščen
nadzor ter prevzem vozila vključno s krmarjenjem).
Kot smo omenili, stroji do neke mere že ogrožajo strokovne poklice in področja,
kot so umetnost, izobraževanje, medicina, znanost, itd. Tako se npr. roboti že
uspešno vključujejo na področje kirurgije, v književnosti pa npr. sprogramirani
računalnik lahko ustvari skoraj tri četrtine besedila romana. Enako se dogaja tudi
na področju glasbe in filma, kjer lahko z novo tehnologijo posnamejo vsak
posamezen gib in izraz igralca in ga nato predelajo ter uporabijo tudi po igralčevi
smrti (Rifkin, 2007, str. 261-265). Prednosti takih tehnologij so velike, npr. robot,
ki izvaja kirurška dela, je bolj natančen od človeka, nima težav s koncentracijo, ni
potrebe po dolgem izobraževanju in praksi, z množično uporabo takega robota, pa
se tudi cena posega na enoto znatno zmanjša. Delovna mesta, za katera Cordray
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(2014) meni, da jih bodo roboti prevzeli v prihodnosti, so: telemarketing,
avtomatizirane storitve dostave, upravljanje kanalizacij, davčni pripravljalci,
obdelava fotografij, vnos podatkov in knjižničarji.
Raziskava je pokazala, da anketirana podjetja najmanj zamenjav zaposlenih s
strani tehnologije pričakujejo na področjih vodstvenih funkcij ( x =1,42), pravne
službe ( x =1,51) in kadrovske dejavnosti ( x =1,67); največ zamenjav pa na
področjih proizvodnje ( x =2,83) ter logistike in skladiščenja ( x =2,68). Anketo za
podjetja so večinoma reševali v kadrovski službi, zato menimo, da zelo nizko
ocenjena možnost, da bo tehnologija ogrozila njihova delovna mesta izvira iz
dejstva, da precenjujejo svojo nenadomestljivost. Anketirano prebivalstvo je prav
tako ocenilo, da pričakuje najmanj nadomestitev na področjih vodstvenih funkcij
( x =2,03), pravne službe ( x =2,18) in kadrovske dejavnosti ( x =2,61); največ
zamenjav pa, kot podjetja, pričakujejo na področju proizvodnje ( x =4,14) ter
logistike in skladiščenja ( x =3,51). Anketiranci so ocenili, da v zelo majhnem
obsegu pričakujejo nadomestitev zaposlenih s tehnologijo in stroji na področju
pravne službe in kadrovske dejavnosti. Menimo, da anketiranci niso razmišljali
transparentno, saj bi lahko upoštevali, da če zaposlene nadomestimo s tehnologijo
in stroji na drugih področjih, se zmanjša potreba po kadrovski in pravni dejavnosti
v organizaciji. Menimo, da bo v prihodnosti vsekakor potrebno razmišljati o
poklicih, ki jih bo lahko v celoti zamenjala nova tehnologija. Frey in Osborne
(2013) vidita v naslednjih dveh desetletjih najbolj ogrožena delovna mesta:
telemarketing, računovodje, maloprodajalci, neprimičninski agenti, komercialni
piloti, ekonomisti. Najmanj ogroženi pa so zobozdravniki, terapevti in gasilci.
Ko govorimo o novi tehnologiji in o ogroženih delovnih mestih, moramo omeniti
tudi 3D tiskalnike, ki v zadnjih letih z veliko hitrostjo prodirajo na različna
področja dela. Anketirana podjetja v večini ne uporabljajo 3D tiskalnikov,
uporablja jih le 14,5 %, vendar je potrebno upoštevati, da ti tiskalniki zaenkrat še
niso uporabni v vsaki panogi. Med anketiranim prebivalstvom izraz 3D tiskalnik
pozna kar 94,8 % anketirancev. Največ (22,4 %) jih meni, da bodo 3D tiskalniki
lahko množično nadomestili človeka v proizvodni dejavnosti že v roku naslednjih
pet let oziroma da se bo to zgodilo v naslednjih 15-ih letih - prav tako 22,4 %. To
bi lahko povezali z njihovim odgovorom, da na področju proizvodnje zaradi
tehnoloških sprememb pričakujejo največ nadomestitev zaposlenih.
Pravi potencial 3D tiskalnikov je prav njihova uporaba v proizvodnji. Proizvodnja s
3D tiskalniki že ima vpliv na mnoge sektorje, zlasti v letalskem, vesoljskem,
zdravstvenem in avtomobilskem sektorju. Ta tehnologija se lahko uporablja za
izdelavo rezervnih delov, saj lahko rezervni del izdelamo kar na mestu.
Zdravstveni sektor že vidi prednosti tehnologije 3D tiskanja, prav tako tudi
letalstvo, kjer z njo že izdelujejo različne komponente za letala, enako velja za
obrambni sektor (Martindale, 2014). V gradbeništvu 3D tiskalnik skrajša čas
gradnje za 50-70 % in zniža stroške za 50-80 % (RT, 2015; The Wall Street Journal,
2014). Glede na navedeno, menimo, da bo proizvodnja prva panoga, v kateri bo
3D tiskalnik množično zamenjal zaposlene, 3D tiskalniki pa bodo zagotovo
zmanjšali ceno mnogih produktov zaradi nizkih proizvodnih stroškov.
V raziskavi nas je zanimalo tudi mnenje podjetij in prebivalstva glede ogroženosti
delovnih mest zaradi nastopa umetne inteligence. Anketirana podjetja se v večini
niso strinjala ( x =2,52) s trditvijo, da bo umetna inteligenca ogrozila tudi delovna
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mesta, kjer prevladuje umsko delo, medtem ko se prebivalstvo bolj nagiba k
potrditvi, da bo umetna inteligenca ogrozila tudi delovna mesta, kjer prevladuje
umsko delo ( x =3,35). Težavo pri odgovorih obeh vidimo v slabem razumevanju
definicije umetne inteligence v širši javnosti, saj se tudi znanstveniki pogosto ne
strinjajo o tem, kaj je resnična umetna inteligenca. Nekateri menijo, da so to
stroji, ki lahko opravljajo take dejavnosti, ki bi od ljudi zahtevala inteligentnost.
Nekateri novi misleči stroji že lahko prepoznajo glasove in slike. Rifkin pravi, da se
nekateri od novih mislečih strojev lahko spuščajo v smiselne pogovore, se odločajo
in odgovarjajo na vprašanja. Mnogi znanstveniki čakajo trenutek, ko se bodo
računalniki lahko samozavedali in ne bodo potrebovali človeškega vmešavanja
(Rifkin, 2007 , str. 132-134). Menimo, da lahko govorimo o umetni inteligenci šele
takrat, ko se bodo računalniki samozavedali in se bodo sami lahko učili. Ljudje
pogosto zamenjujejo branje kompleksnih ukazov za samostojno razmišljanje. V
trenutku, ko nastopi umetna inteligenca, pa ne vidimo nobenega logičnega
argumenta, da bi tako razvito bitje hotelo sodelovati s človekom.
Ker so roboti v človeški obliki še dokaj primitivni, za nekatera delovna mesta
zaenkrat še ni skrbi, da jih bodo zamenjali. Zaenkrat računalniki ne morejo
sposobnosti in znanja, ki jih imajo za opravljanje določenega dela, uporabiti za
neko drugo delo brez dodatnega programiranja in dodajanja dodatne baze
podatkov s strani človeka (Brynjolfsson in McAfee, 2011, str. 31-33).
Ko nastopi umetna inteligenca, bo ta imela ustvarjalne sposobnosti, verjetno še
boljše in večje, kot jih ima človek, takrat bo umetna inteligenca lahko prevzela
vsa dela. Konstantno poslušamo, da je programer zaposlitev prihodnosti in da bodo
to vse bolj iskana delovna mesta ter da jih bo stroj zelo težko nadomestil.
Menimo, da se to lahko spremeni v zelo kratkem času in sicer bodo programi sami
lahko izdelovali računalniške igre na podlagi prejšnjih iger. Seveda bo za izdelavo
takega programa še vedno potrebno nekaj programerjev, vendar smatramo, da se
bo število zaposlitev na tem področju ekstremno skrčilo, kot v vseh drugih
panogah.
Lahko rečemo, da je umetna inteligenca nevarna za obstoj človeštva, zmotno je,
da jo bo moč nadzorovati oziroma omejiti, preden se odloči za izbris človeštva.
Več avtorjev opozarja na različne nevarnosti, npr. Bostrom (v Luckerson, 2014)
pravi, da ko stroji presežejo človeški intelekt, se lahko mobilizirajo in odločijo, da
izbrišejo človeštvo zelo hitro z uporabo različnih strategij. Barrat (v Luckerson,
2014) opozarja, da so vsa inteligentna bitja naravno usmerjena k zbiranju surovin
in doseganju ciljev, zaradi česar bi ljudje in umetna inteligenca lahko postali
tekmeci. In nazadnje omenja še možnost fizičnega izumrtja človeške rase. Vinge
(v Luckerson, 2014) meni, da je težko doseči omejitev razvijanja umetne
inteligence, saj če to omejimo v nekaterih državah oziroma organizacijah, bodo
zaradi vojaških in dugih koristi drugod raziskave in razvoj v tej smeri še vedno
potekale. V trenutku, ko pride do samozavedanja in nastopa točke umetne
inteligence, menimo, da bo le-ta zaznala, da je človek nevaren za obstoj vseh
živih bitij na zemlji ter da človek ogroža tudi sam obstoj umetne inteligence in da
je na podlagi tega potrebno človeštvo izbrisati. Hawking in Musk (v Luckerson,
2014) prav tako opozarjata na velike nevarnosti umetne inteligence.
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Drugi cilj magistrske naloge je bil raziskati kako lahko implementacija novih
tehnologij in strojev vpliva na pravice in zastopanost delavcev.
Tržni kapitalizem temelji na zniževanju stroškov. Visokotehnološka revolucija
lahko pomeni manj ur dela in manj napora, več socialnih ugodnosti, več prostega
časa za vse zaposlene, po drugi strani pa višji dobiček korporacij, večjo
nezaposlenost in socialne težave. Vse je odvisno od porazdelitve koristi povečane
produktivnosti (Rifkin, 2007, str. 74). Že Marx (v Rifkin, 2007, str. 76-77) je trdil,
da lastniki nenehno poskušajo znižati stroške dela, si pridobiti večji nadzor nad
produkcijskimi sredstvi in tako nadomeščajo zaposlene s stroji kadarkoli in kjerkoli
je to mogoče. Prav tako pa kapitalisti profitirajo posredno z ustvarjanjem
ogromnega števila rezervnih nezaposlenih delavcev, tako jih lahko izsiljujejo z
vedno nižjim plačilom. Marx (prav tam) je še trdil, da si kapitalisti kopljejo lasten
grob, saj ima tako vse manj potrošnikov zadostno kupno moč, da bi lahko kupovali
proizvode.
Rifkin (2007, str. 24-27) pravi, da so sindikati in stranke, ki so zastopale delavce,
prisilile podjetja, da so delila korist povečane produktivnosti z zaposlenimi, v
obliki večjega plačila. Posledica tega je soočanje sindikatov s težavo, saj
tehnologija omogoča preselitev celotnega podjetja v drugo državo, kjer je delovna
sila cenejša, kjer je sindikat šibkejši, prav tako pa vse manj zaposlenih, kar
pomeni tudi manjšo moč sindikatov. Na to dejstvo kaže tudi naša raziskava med
prebivalstvom, saj večina anketirancev (67,2 %) meni, da zamenjava zaposlenih s
tehnologijami na delovnem mestu zmanjšuje moč sindikatov. Odgovori anketiranih
podjetij pa so pokazali ravno nasprotno, 71,8 % jih namreč meni, da zamenjava
človeka s tehnologijo oziroma strojem moči sindikatom ne zmanjšuje.
Menimo, da ogromno število nezaposlenih znižuje plačilo obstoječim delavcem,
prav tako to počnejo začasni delavci in druge slabše plačane oblike zaposlitve.
Zaradi krize presežne vrednosti se trg vedno zlomi, kar se je večkrat ponovilo
skozi zgodovino, do cikla kriz pa prihaja vedno v krajšem obdobju zaradi vse večje
produktivnosti. Rifkin (2007, str. 24-27) pravi, da je potrebna delitev dobička med
zaposlene, ki jo prinaša povečana produktivnost. Menimo, da uprava defintivno ne
bo sama pristala na delitev dobička med zaposlene, zato bi bili potrebni določeni
ukrepi, da bi do tega prišlo. Smatramo, da bi morali uvesti progresivno obdavčenje
koristi od povečane produktivnosti in spremembo v lastništvu produkcijskih
sredstev. Zato tudi ne moremo sprejeti razlage, da podjetja ne morejo ostati
konkurenčna na svetovnem trgu, če njihov strošek dela narašča, saj že podatek,
da podjetja ustvarjajo rekordne dobičke, ob tem pa odpuščajo zaposlene, prav
tako pa se znižujejo obdavčitve dobičkov, to dejstvo demantira.
Delovni čas zaposlenih se je zaradi uvajanja novih tehnologij in povečanja
produktivnosti v preteklosti vedno zmanjševal, vendar je bil potreben dolgotrajen
boj med upravo in delavstvom, od rojstva računalniške revolucije pa se ta trend ni
nadaljeval. Podjetja raje zaposlijo manj delavcev, ki delajo več ur, kot pa več
ljudi s krajšim delovnim časom, saj tako z manj zaposlenimi plačujejo manj
socialnih prispevkov (Rifkin, 2007, str. 343-351).
Med anketiranimi podjetji, jih je 84,7 % odgovorilo, da nove tehnologije ali stroji
niso glavni razlog za zaposlitve izven delovnih razmerij. Kot posledica uvedbe
novih tehnologij, se le 24,2 % anketiranih podjetij poslužuje outsourcinga. Večina
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anketiranega prebivalstva (58,6 %) pa meni, da bo v prihodnosti več oblik
zaposlitve izven delovnega razmerja, vendar jih le 16,4% meni, da se bo število
teh zaposlitev povečalo zaradi tehnološkega razvoja. Vendar moramo upoštevati,
da je približno polovica anketiranih zaposlena preko pogodbe za nedoločen čas,
zato menimo, da bi lahko tudi to vplivalo na odgovore pri tem vprašanju, saj
zaposleni za nedoločen čas redkeje spreminjajo obliko zaposlitve. Naše mnenje
je, da če bodo delavci in nezaposleni čakali na neko moralno spoznanje s strani
uprave, bodo čakali zaman. Podjetju ni toliko pomembno število delavcev, ki jih
zaposli in število ur, ki jih vsak delavec opravi, temveč katera opcija zagotavlja
nižje stroške.
Zaključimo lahko, da se je potrebno zavedati dejstva, da tehnološki napredek ne
pomeni zvišanja bogastva za vse ljudi, saj celotna družba ni lastnik produkcijskih
sredstev in se tako ustvarjeni dobiček ne porazdeli. Podjetja konstantno lobirajo
za spremembo zakonodaje o minimalni plači, socialni varnosti delavcev, itd.
Povsem nelogično se zdi, da podjetja res skrbi, da bodo izgubili svoje ljudi, saj v
tem primeru ne bi zniževali minimalnih plač, podjetja pa ne bi lobirala za ukinitev
teh zakonov oziroma za njihovo spremembo. Menimo, da podjetja skrbijo le tisti
delavci, ki jih je zelo težko nadomestiti, vendar gre tu za majhen delež
strokovnjakov. Kot pravita Brynjolfsson in McAfee (2011, str. 47-54), se bogastvo
razdeli glede na moč pogajanja med udeleženci. Tako imajo lastniki produkcijskih
sredstev, ki so v današnjem času večinoma stroji, največjo pogajalsko moč in je
logično, da si prilastijo večino bogastva. Na to dejstvo kažejo tudi navedbe Rifkina
(2007, str. 281-286), da bo elita v ZDA leta 2020 zaslužila več kot 60 % vseh
dohodkov v ZDA, najverjetneje pa se bodo izogibali državljanskim obveznostim in
svojih zaslužkov ne bodo hoteli deliti z vso državo. Menimo, da se to v svetu
dogaja že sedaj, zato bi predlagali, da država prevzame nadzor nad produkcijskimi
sredstvi in naravnimi viri.
Tretji cilj magistrske naloge je bil raziskati, kakšne so lahko koristi in kakšni so
lahko negativni vplivi pri uvedbi novih tehnologij in strojev v podjetju.
Erikkson (2013, str. 61-62) omenja, da bi nekonkurenčni element tehnologije
praktično pomenil, da je njena uporaba prosta in brezplačna, to pa bi oslabilo
spodbudbo za razvoj novih idej, zato so mnoge države uvedle sistem patentov, kar
pa pogosto pripelje do monopolnih situacij, kjer podjetniki izvlečejo dobiček iz
uspešne inovacije. Menimo, da nekonkurenčni element ideje oziroma
nezavarovanje s patenti in drugimi pravicami ne bi ogrozilo razvoja, saj obstaja
veliko primerov, ko se je tehnološki razvoj dosegel brez namena dobička. Npr.
Nikola Tesla, ki je praktično izumil sodobno dobo, a ni skoraj nikoli uveljavljal
patentov; na področju današnjega računalništva poganjajo 95 % strežnikov
odprtokodni in nepatentirani operacijski sistemi.
Vse to kaže na dejstvo, da države niso uvedle sistema patentov z namenom
spodbujanja tehnološkega razvoja, temveč zaradi prisile in lobiranja s strani
velikih korporacij z namenom zapiranja trga. Rifkin (2007, str. 208-214) navaja
podoben primer monopolne situacije, kjer so ljudje ob pomoči tehnoloških
sprememb začeli spreminjati gensko zasnovo rastlin in živali. Omenja eno bolj
znanih podjetij in sicer Monsanto, ki ima v ZDA več kot 90 % celotnega trga in
monopol nad pridelavo hrane. Pri tem je potrebno omeniti tako prednosti kot
pomanjkljivosti gensko spremenjenih rastlin. Te so res bolj odporne na vročino,
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sušo in škodljivce, vendar je to tudi sprožilo masoven poboj žuželk. Samo prejšnje
leto je v ZDA pomrlo več kot polovica vseh čebel. Trenutno po vsem svetu poteka
debata o množičnem umiranju čebel in velikih posledicah, če te izumrejo.
Zaključimo lahko, da tehnologija sicer lahko omogoči lažjo pridelavo hrane, več
pridelka; vendar je ključno, da to ostane nepatentirano in da se ne posega v
naravo v taki meri, da to lahko ogrozi celotne živalske, rastlinske ali celo človeško
vrsto.
Rifkin (2007, str. 28-31) navaja, da se bližamo vodikovi dobi, ki bo zamenjala
energetski režim, kot ga poznamo in da bi ta lahko končal svetovno odvisnost od
nafte, zmanjšal globalno segrevanje, ker pa se vodik nahaja povsod na zemlji bi
lahko postal prvi demokratični energetski režim in ne bo centraliziranega pretoka
energije, ki ga vodijo naftne družbe in energetska podjetja. Upoštevati pa
moramo, da so mnogi pričakovali, da bo že z nastopom jedrske energije ta
praktično zastonj, pa se to ni zgodilo. Danes imajo nekatere države v razvoju
velike zaloge nafte, vendar te ne znajo izkoristiti za družbeno dobro oziroma za to
ni interesa. Tudi, če pride do vodikovega energetskega režima, vidimo negativen
vpliv v dejstvu, da bodo še vedno močne korporacije želele zapreti trg z raznimi
patenti, koncesijami in lastništvi.
Rifkin (2007, str. 293-302) dodaja, da vsa avtomatizacija in stroji zaradi vse
hitrejšega tempa dela s seboj prinašajo tudi stres, z namenom, da bi povečali
produktivnost. Vsi stroji povzročajo nek napor, to je lahko zvok stroja, slika
monitorja, itd. Mednarodna organizacija dela (v Rifkin, 2007) pravi, da je v 20.
stoletju stres postal eden od največjih zdravstvenih problemov. Tudi Marx (1867,
str. 552) je že napovedal, da stroj diktira tempo proizvodnje in prisili delavca do
roba bioloških zmogljivosti. Stroj odvzame delavcu vsakakršno veselje do
proizvajanja, hkrati pa pripelje do monotonosti dela. V EU že vsak četrti delavec
trpi zaradi stresa na delovnem mestu (Razboršek, 2008). Potrebno pa je omeniti,
da stres ni samo posledica tehnologije, ampak je posledica nezadovoljstva z
delovnimi razmerami, tudi zaradi "prisile" k čim večji produktivnosti.
Ugotovili smo, da so povečana produktivnost, večja natančnost, nespremenjena
kakovost dela, nižji strošek dela in večji dobiček pomembni razlogi za zamenjavo
delavcev s tehnologijo in stroji. Anketirana podjetja in prebivalstvo so odgovorili,
da vidijo največjo koristnost kot posledico uvedbe novih tehnologij za podjetja v
večji natančnosti ( x podjetja=4,08 oziroma x prebivalstvo=4,05). Kelly (2012)
navaja, da so že ustvarili robota, ki lahko opravlja več različnih opravil, vendar so
transportni stroški postali višji kot proizvodni. Nadaljuje, da nekaterih opravil brez
robotov sploh ne bi mogli opravljati, npr. iskanje rakavih celic, hitro računanje,
raziskovanje vesolja.
Kot drugo največjo koristnost so podjetja ocenila večjo produktivnost ( x =3,90).
Rifkin (2007, str. 197-206) omenja, da tehnologija in posledično večja
produktivnost vplivata tudi na kmetijstvo. Zaradi povečane produktivnosti se je
zmanjšalo število zaposlenih v kmetijski industriji s 60 % delovnega prebivalstva v
kmetijstvu leta 1850 na manj kot 2,7 % danes. Traktor je tako s kmetij izrinil
delovnega konja. Rastlinski biologi so uvajali nove vrste paradižnikov, koruze in
ostale zelenjave. Povečala se je uporaba insekticidov, herbicidov in kemičnih
pesticidov. V preteklosti je en kmet pridelal količino hrane, da je lahko nahranil
štiri ljudi, danes pridela toliko, da lahko nahrani več kot 78 ljudi. Doctorow (v
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Wohlsen, 2014) meni, da če se korist od povečane produktivnosti ne porazdeli med
vse, bomo prišli do točke, kjer ne bo dovolj ljudi, da bodo kupili vse, kar roboti
proizvedejo ter da, če bi se odprava privatne lastnine odvila mirno, bi nas roboti
lahko praktično osvobodili dela. Hedrick (2012) pa podaja primer hiperprodukcije
zaradi povečane produktivnosti in sicer je prekomerna proizvodnja solarnih
materialov v ZDA in Kitajski zasitila trg ter privedla do padca cen. To pa je
domače industrije v EU in njihove delavce spravilo v težaven položaj, kitajska
podjetja pa so zaradi prevelikih zalog prisiljena zmanjšati proizvodnjo in odpustiti
zaposlene.
Anketirano prebivalstvo je med dejavniki, v katerih vidijo največjo koristnost,
poleg večje natančnosti, najvišje ocenilo še dobiček ( x =3,98) in nižje stroške dela
( x =3,78). Poudariti je potrebno, da vsi ti razlogi v končni fazi služijo
maksimizaciji dobička. V naši raziskavi je malo manj kot polovica anketiranih
podjetij (46,8 %) odgovorilo, da jim uvedba novih tehnologij in strojev poglavitno
služi za povečanje dobička. Tako anketirana podjetja, kot anketirano
prebivalstvo, vidi najmanjšo korist za podjetje kot posledico uvedbe novih
tehnologij v tem, da ni potrebe po kadrovskem oddelku ( x podjetja=2,45 oziroma
x prebivalstvo=3,2) in v tem, da ni delavskih pravic ( x podjetja=2,60 oziroma
x prebivalstvo=3,28). Menimo, da ko tehnologija zamenja človeka oziroma večje
število zaposlenih, tam res ni več potreben samostojni kadrovski oddelek, prav
tako delavci izgubljajo svojo pogajalsko moč in posledično pravice. Poudariti je še
potrebno outsourcing v tuje države zaradi cenejše delovni sile, kar posledično
omogoča tehnološki razvoj.
V raziskavi nas je tudi zanimalo, kako podjetja ocenjujejo vpliv posameznih
ukrepov, če bi nove tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih. Raziskava je
pokazala, da anketirana podjetja uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka (UTD)
ocenjujejo kot niti pozitiven niti negativen ukrep ( x =3,06), podobno tudi
prebivalstvo ( x =3,22). Med strokovnjaki v Sloveniji so mnenja glede uvedbe UTDja različna (Pribac in Korošec, 2011). Menimo, da bi bilo potrebno o pravici do
zajamčenega ustreznega dohodka za vsakega državljana v nadaljevanju temeljito
razpravljati, še posebej, če se lastništvo produkcijskih sredstev ne spremeni. To je
namreč ena od redkih možnosti, ki bi državljanom zagotavljala že samo
preživetje, po drugem pa tudi kupno moč za nakup izdelkov, vendar tudi to ni
dovolj zaradi krize presežne vrednosti, do katere prihaja vse hitreje zaradi
povečane produktivnosti. Rifkin (2007, str. 398-406) pravi, da je potrebno koristi
od povečane produktivnosti razdeliti med vse člane družbe, ker bo potrebno vedno
manj delavcev, zato meni, da je smiselno oblikovati univerzalni temeljni dohodek
v zameno za opravljanje neke skupnostne storitve, ki bi koristila družbi. Menimo,
da uvedba UTD-ja ne bi smela temeljiti na opravljanju prostovoljnega dela, saj bi
šlo v tem primeru le za opravljanje dela v zameno za nepošteno plačilo ter za
nelojalno konkurenco zaposlenim. Smisel UTD-ja je socialna varnost in možnost za
preživetje, zato vidimo UTD kot nadomestilo vseh socialnih prispevkov, ta pa mora
biti dovolj visok, da ljudem omogoča preživetje.
Kot najbolj pozitiven ukrep na trgu dela v primeru, če bi tehnologija zamenjala
večino zaposlenih, so tako podjetja kot prebivalstvo ocenila podjetju ugodnejšo
zakonodajo za zaposlitev (podjetja x =3,64 oziorma prebivalstvo x =3,31).
Menimo, da sta si obe skupini anketirancev (podjetja in prebivalstvo) omenjen
ukrep razlagali po svoje, saj v vprašalniku ugodnosti niso bile konkretno
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opredeljene. Tudi avtorja Brynjolfsson in McAfee (2011, str. 77-81) kot možne
predloge navajata sprostitev zakonodaje za zaposlovanje in odpuščanje,
zmanjšanje davka na delo in davčne olajšave za zaposlovanje ljudi ter zmanjšanje
socialnih prispevkov. Vse našteto bi lahko kvalificirali kot ugodnejšo zakonodajo za
zaposlitev. Pri tem moramo upoštevati tudi negativne posledice teh ukrepov na
delavce, državo in družbo.
Naslednji pozitiven ukrep v primeru, če bi tehnologija zamenjala večino
zaposlenih, podjetja vidijo v znižanju davka na dobiček ( x =3,36). Ti rezultati so
pričakovani, saj se podjetja sama od sebe ne bodo odrekla dobičku. Kot je trdil
Henry George, bi moralo lastništvo vseh neprimičnin v državi pripadati prav
državi, saj si tako korporacije ne bi mogle nabirati moči z nakupom zemljišč in
objektov. Lastništvo neprimičnin res zmanjšuje fleksibilnost delovne sile, vendar
namen ljudi ni biti potrošna delovna sila za potrebe podjetij. Omenimo lahko, da
so bili delavci v ZDA v času Eisenhowerja po 2. svetovni vojni veliko bolj zaščiteni
kot danes, pa so vseeno podjetja zaposlovala več ljudi kot sedaj. Prav tako pa je v
času Eisenhowerja davek na dobiček znašal 91 %. Menimo, da bi bilo potrebno ob
znižanju obdavčitev na zaposlovanje in delo povečati davek na dobiček in uvesti
progresivno obdavčenje, kar bi onemogočalo tako hitro rast prepada med revnimi
in bogatimi.
Kot najbolj negativna ukrepa pa anketiranci ocenjujejo znižanje minimalne plače
( x podjetja=2,43;
x prebivalstvo=2,12) in zmanjšanje delavskih pravic
( x podjetja=2,47; x prebivalstvo=2,28). Pričakovano je, da je prebivalstvo
najslabše ocenilo ukrepa znižanje minimalne plače in zmanjšanje delavskih pravic.
Glede podjetij pa opažamo nelogičnost ocene ukrepa znižanja minimalnih plač,
saj že vrsto let lobirajo prav za njeno znižanje.
Nova tehnologija je močno povezana z izobraževanjem in ustreznim kadrom, ki bi
znal upravljati s tehnologijo. Brynjolfsson in McAfee (2011, str. 77-81) med
predlogi za sledenje tempu tehnološkega razvoja omenjata nujnost investiranja v
izobrazbo, izobraževanje v smeri podjetništva za vse šole ter sprostiti vladne
omejitve za ustvarjanje podjetij. Po drugi strani pa znani ekonomist Larry
Summers (v Tankersley, 2015) omenja, da izobraževanje in usposabljanje ljudi ne
bo izboljšalo situacije in da je to zgolj izogibanje težavi. Dodaja, da je za rešitev
potrebno povečanje moči delavcev in progresivno obdavčenje. V naši raziskavi je
kar 50% anketiranih podjetij odgovorilo, da težko pridobijo kader z ustreznim
znanjem za upravljanje novih tehnologij, druga polovica pa, da s tem nimajo
težav. Menimo, da moramo pri obravnavi teh rezultatov upoštevati dejstvo, da
podjetja na trgu dela morda najdejo kader z ustreznim znanjem za upravljanje
novih tehnologij, vendar se ne sporazumejo glede plačila za delo. To pomeni, da
je lahko kader za podjetje predrag, ali pa, da kader ni pripravljen delati za
plačilo, ki ga ponuja podjetje. Tudi odgovori anketiranega prebivalstva niso
spodbudni. Večina anketirancev (68,1 %) je namreč odgovorila, da se ne morejo
izobraževati tako hitro, kot se spreminja tehnologija. Pri tem pa moramo
upoštevati, da ima 50,9% anketiranega prebivalstva srednješolsko izobrazbo in
43,1 % višjo izobrazbo kot srednja šola, torej sklepamo, da tudi bolj izobražene
osebe težko dohajajo tehnologijo s svojim znanjem. Anketirana podjetja so kot
največji dejavnik, ki zavira uvedbo novih tehnologij in strojev, ocenila strošek
nabave tehnologije ( x =3,58), strošek uvedbe tehnologije ( x =3,54) in pa
nepoznavanje tehnologije ( x =3,48); najmanj jih zavira zakonodaja ( x =2,70) in
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moralni zadržki ( x =2,74). Nobeden od dejavnikov po mnenju anketiranih podjetij
ne izstopa kot zelo zavirajoč. Strošek nabave in implementacije novih tehnologij
je za podjetja trenutno še previsok, kar potrjuje še ocena dejavnika premajhen
izkoristek ( x =2,85). Nedostopnost tehnologije na trgu so podjetja ocenila z
x =3,03, kar lahko pripišemo tudi globalizaciji, saj danes lahko pridobimo izdelke,
končne produkte, kot proizvodne stroje s celotnega sveta.
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5. ZAKLJUČEK
V magistrskem delu smo raziskovali problematiko vpliva tehnoloških sprememb na
trg dela. Ugotovili smo, da tehnologija sicer ni glavni krivec za nastalo
problematiko, je pa tesno povezana z mnogimi problemi na trgu dela, npr. z
naraščujočo tehnološko nezaposlenostjo, prekomerno proizvodnjo produktov ter
globalizacijo.
Tehnološki razvoj je skoraj nemogoče ustaviti, zato menimo, da se bomo tudi v
prihodnosti soočali s podobnimi problemi. Čeprav nedvomno tehnologija prinaša
tudi pozitivne učinke, pa obstaja nevarnost, da bo ta razvoj prišel do točke
tehnološke singularnosti in nastopa umetne inteligence. Ta pa ne ogroža samo
delovna mesta, ki jih človek pozna, ampak tudi sam obstoj človeštva. Smatramo,
da pri terminologiji in pojmovanju na področju umetne inteligence širša javnost ni
dovolj seznanjena o tej tematiki, niti o tem, kakšne posledice bi lahko ta razvoj
imel. Zato menimo, da bomo v prihodnosti temu problemu namenjali več
pozornosti.
Razpravljali smo tudi o tehnološki nezaposlenosti in nadomeščanju delavcev s
tehnologijo, kar ni nov pojav, saj se s tem ljudje srečujejo že od prvega stroja.
Skozi zgodovino pa se ta trend konstantno povečuje, zato lahko zaključimo, da
tehnologija uniči več delovnih mest, kot jih proizvede. Podjetja nimajo zadržkov
glede nadomeščanja delavcev s stroji in praktično jih nič ne omejuje, da to
storijo, če je to le ekonomsko upravičeno. Omenili smo, da je to tudi eden od
razlogov za vedno večjo družbeno neenakost, še večji problem pa vidimo v
nerazporejeni koristi od povečane produktivnosti oziroma v lastništvu
produkcijskih sredstev
Posledica tehnološkega razvoja je tudi globalizacija. Po eni strani je ta pojav
povečal trg, z drugega konca sveta lahko pridobimo tiste surovine, ki jih v naših
krajih primanjkuje, po drugi strani pa se pojavlja težava selitve proizvodnje v
države, kjer je delovna sila ceneješa in tako povečuje brezposelnost domače
države.
Menimo, da so za rešitev težav potrebne velike sistemske spremembe, prav tako,
da je o omenjenih problemih potrebno razpravljati, zato v nadaljevanju podajamo
predloge.

5.1. PREDLOGI
V povezavi s trgom dela predlagamo razpravo o možni spremembi izraza
delodajalec, ki po našem mnenju ni najbolj smiselen. Smatramo, da podjetje, ali
druga organizacija dela ne daje, ampak delavca za delo potrebuje. Takoj, ko
zaposlenega ne potrebujejo več, ga nadomestijo oziroma odpustijo. Menimo, da bi
morali upoštevati dejstvo, da delo pravzaprav nudi celotna družba in sicer s
povpraševanjem po določenem blagu ali storitvi. Z izrazom delodajalec pa ljudi
podzavestno prepričujemo, da so podjetja ali druge organizacije tiste, ki delo
same od sebe ponujajo z dobro voljo in da morajo biti ljudje zaradi tega
zadovoljni.
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Zaradi naraščanja trenda tehnološke nezaposlenosti in ker se bo ta v prihodnosti
še povečeval, predlagamo uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). Ta bi
nadomestil vse socialne prejemke, ljudem pa bi zagotavljal preživetje in dostojno
življenje. Prav tako pa bi omogočal nakup produktov in storitev, ki jih podjetja
proizvajajo. Smatramo, da bi Uvedba UTD-ja sicer dvignila ceno delovne sile, kar
pa za podjetja ne bi smel biti hud udarec, saj namesto delavcev zaposlujejo vedno
več strojev in s tem znižujejo strošek delovne sile. Menimo, da bi uvedba UTD-ja
tudi zmanjšala stopnjo kriminala. Sredstva za financiranje UTD-ja vidimo v
sredstvih, s katerimi trenutno krijemo socialne prejemke, dodatno pa bi sredstva
pridobili iz dviga davka na dobiček in dviga dajatev na izkoriščanje vseh naravnih
virov. Menimo, da bi tako tudi zmanjšali ekonomsko neenakost med ljudmi.
Predlagamo zmanjšanje fiksnih stroškov dela, kot so razni socialni prispevki, saj to
predstavlja velik strošek za samostojne podjetnike, predvsem tiste, ki zaslužijo
zelo malo in jim ti stroški lahko celo onemogočijo poslovanje. Zavedamo se, da bi
to pomenil velik izpad sredstev državnega proračuna, zato bi hkrati povečali davek
na dobiček in progresivno obdavčitev. Menimo, da bi bil davek na dobiček
ustrezen, saj obdavči samo tiste, ki poslujejo pozitivno, progresivno obdavčenje
pa bi skrbelo, da si tudi posamezniki ne bi mogli izplačati ogrmonih sredstev preko
plač. Upoštevati moramo, da bi si posamezniki ob uvedbi socialne kapice lahko
dobiček izplačevali preko pogodbe o zaposlitvi, na ta način pa bi se izognili
velikemu plačilu davka, kar bi privedlo do oslabljenega državnega proračuna in
večje ekonomske neenakosti, zato je pomembno, da se socialna kapica izloči.
Primer visokega davka na dobiček zagovarjamo na podlagi primera predsednika
Esienhowerja v ZDA, po 2. svetovni vojni, ko je davek od dobička za korporacije
znašal 91 %, delavci so bili zelo zaščiteni, imeli so veliko socialnih pravic, gradila
se je infrastruktura po celotni državi, Eisenhower pa velja za enega najboljših
predsednikov ZDA vseh časov. Menimo, da bi njegova doktrina uspešno delovala
tudi danes. Prav tako je pomembno upoštevati, da bo tehnološke nezaposlenosti
vedno več, zato je za zagotavljanje družbene in politične stabilnosti državljanom
potrebno zagotoviti preživetje. To lahko storimo s socialnimi pomočmi ali uvedbo
UTD-ja, kot smo predlagali, sredstva pa zagotovimo iz davka od dobička in
progresivne obdavčitve.
Podatek, da ima 80 najbogatejših ljudi več denarja, kot polovica sveta podaja
jasen odgovor, koga je potrebno obdavčiti. Če bi samo tem 80-im ljudem vzeli
polovico denarja, bi to pomenilo več kot četrtino vsega denarja na zemlji. Ena od
možnosti, ki jo tudi predlagamo, je obdavčenje, kot ga je zagovarjal Henry
George, ki pravi, da se z zelo visoko stopnjo obdavči vsakakršno izkoriščanje
naravnih virov, voda, gozdovi, zemlja, nafta in ostali naravni viri, v zameno pa se
odpravi vsako obdavčenje pri trgovanju med ljudmi. Prav tako, ta doktrina
omejuje nakup zemljišč oziroma neprimičnin, te vedno ostanejo v lasti družbe in
se na ta način onemogoči kopičenje te vrste moči s strani posameznikov,
korporacij ali drugih organizacij.
Kot smo ugotovili, tehnološki razvoj prinaša tudi večjo nezaposlenost. Proizvodnja
in nekateri drugi sektorji se selijo v tuje države, kjer je delovna sila cenejša,
zaradi česar ima država manj nadzora nad proizvajanjem in manj suverenosti.
Zaradi tega predlagamo samooskrbo države, kar bi prineslo nova delovna mesta.
Menimo, da bi bil potreben začetek samooskrbe na področju proizvajanja hrane,
na področju energije in obrambe, nato pa še na ostalih področjih. Samooskrba s
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hrano in energijo bi zagotavljala delovna mesta znotraj meja države, prav tako pa
bi omogočila neodvisnost oziroma veliko manjšo odvisnost od drugih držav ter na
ta način povečala svojo suverenost. Samooskrba z obrambo bi skrbela za obrambo
države, nadzor nad proizvodnjo vojaške opreme in za lažji nadzor nad monopolom
nad silo. Menimo, da bi zaradi vse večje nezaposlenosti samooskrba odprla veliko
novih delovnih mest, saj bi v primeru proizvedenega presežka dobrin, le-te lahko
izvažali v tujino.

5.2. ZAKLJUČNI SKLEP
Tehnologija in njen razvoj prinašata veliko prednosti, pa tudi veliko nevarnosti,
tehnološka nezaposlenost je samo ena od teh. V nadaljevanju bomo opozorili na
nevarnosti, ki jih prinaša nova tehnologija z namenom, da bi javnost spodbudili k
razmišljanju glede posledic.
Okolje je utrpelo veliko škode na račun proizvodnje, saj zaradi vedno večjega
števila svetovnega prebivalstva porabimo vse več naravnih surovin. Te pa so
omejene in nekaterih že primanjkuje. Združeni narodi napovedujejo težko oskrbo
z vodo za polovico sveta do leta 2030, podobno se obeta z gozdovi, ki jih sekamo v
vse večjem obsegu zaradi večje industrije. Uničenje okolja je povzročila tudi
vedno večja uporaba različnih kemikalij v proizvodnji tekstila in v proizvodnji
hrane. Res, da na krajši rok zato pridelamo večjo količine hrane, vendar zemlja
čez nekaj let postane nerodovitna, težave pa nastopijo tudi v ozračju.
Tehnologija znižuje proizvodno ceno izdelkov, posledično tudi prodajno ceno, zato
ima vse več ljudi osebne avtomobile, kar prinaša vedno večje onesnaženje ozračja
s strani izpušnih plinov. Če bi vsi Kitajci kupili osebni avtomobil, bi se zaradi
izpušnih plinov v Evropi zadušili. V nekaterih večjih mestih v razvitih državah je ob
določenih dnevih omejena vožnja z avtomobili zaradi preveč onesnaženega
ozračja, na Kitajskem pa morajo zaradi tega v nekaterih predelih ljudje nositi
maske. Znanstveniki menijo, da smo na področju globalnega segrevanja dosegli
točko brez povratka.
Jedrska energija je prav tako ena od nevarnosti, ki se je moramo zavedati in o
njej temeljito razpravljati. Mnogi sicer zagovarjajo, da jedrske elektrarne
najmanj onesnažujejo in vplivajo na okolje, vendar je nujno upoštevati dejstvo,
da radioaktivnih odpadkov ne moremo reciklirati in da je potrebno približno deset
tisoč let, da radiacija izgine. Še bolj zaskrbljujoče so nesreče v primerih jedrskih
elektrarn, kot je bila nesreča v Chernobylu in nesreča v Fukushimi, katerih
posledice se poznajo še danes.
Nevarnost tehnologije se kaže tudi v vse manjši zasebnosti ljudi in njihovemu
nadzoru. Različne vladne organizacije in korporacije preko interneta,
računalnikov, kamer, mobilnih telefonov in ostalih digitalnih naprav vdirajo v
zasebnost državljanov za lastne interese. Kot je opozoril Edward Snowden gre za
"turnkey dictatorship" (dikatutro na ključ), kar pomeni, da lahko oblast kadarkoli
želi izvede totalitarni nadzor.
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Omenili bi še eno največjih nevarnosti, ki jih predstavlja tehnološki razvoj, to je
umetna inteligenca. Menimo, da bomo ta razvoj težko ustavili, ko pa bo prišlo do
točke nastopa umetne intelligence, bo že prepozno. Zato bomo zaključili s
citatom enega največjih znanstvenikov sedanjega časa, Stephenom Hawkingom:
"Success in creating AI would be the biggest event in human history.
Unfortunately, it might also be the last." (Stephen Hawking).
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PRILOGE
Anketni vprašalnik - Podjetja
Pozdravljeni! Sem študent Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede
in pišem magistrsko nalogo z naslovom Vpliv tehnoloških sprememb na trg dela.
Anketa je anonimna, rezultati bodo izključno uporabljeni za raziskavo. Prosim, da
odgovarjate iskreno in brez zadržkov.
1. Ali je uvedba novih tehnologij oz. strojev v preteklosti že kdaj nadomestila
vaše zaposlene?
DA

NE

2. V prihodnosti bo uvedba novih tehnologij nadomestila nekatere vaše
zaposlene.
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

1

2

Niti se ne
strinjam, niti
se strinjam
3

Se strinjam

Popolnoma se
strinjam

4

5

3. Ocenite, v kakšnem obsegu pričakujete, da bodo na naštetih področjih
tehnološke spremembe nadomestile vaše zaposlene.
V zelo
V
V
majhnem majhnem srednjem
obsegu
obsegu
obsegu

V
velikem
obsegu

V zelo
velikem
obsegu

IT
–
informacijska
tehnologija

1

2

3

4

5

Kadrovska dejavnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pravna služba

1

2

3

4

5

Vodstvene funkcije

1

2

3

4

5

Logistika in skladiščenje

1

2

3

4

5

Marketing

1

2

3

4

5

Prodaja

1

2

3

4

5

Proizvodnja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Računovodstvo
finance

Razvoj in raziskave

in
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4. Ali poizvedujete o dostopnosti in razvoju novih tehnologij na trgu?
DA

NE

5. Ali menite, da tehnološke spremembe ustvarijo več delovnih mest, kot pa
jih izrinejo?
DA

NE

6. Ali zaradi novih tehnologij težko pridobite kadre z ustreznim znanjem za
upravljanje teh tehnologij?
DA

NE

7. Ali menite, da zamenjava človeka z novimi tehnologijami ali stroji na
delovnem mestu, zmanjšuje moč sindikatov?
DA

NE

8. Ocenite, kako močno našteti dejavniki zavirajo uvedbo novih tehnologij in
strojev pri zamenjavi človeka na delovnem mestu.
Sploh
ne
zavira

Ne
zavira

Niti ne
zavira,
niti
zavira

Zavira

Zelo
zavira

zakonodaja

1

2

3

4

5

strošek nabave tehnologije

1

2

3

4

5

strošek uvedbe tehnologije

1

2

3

4

5

strošek
uporabe

1

2

3

4

5

pridobitev ustreznega kadra

1

2

3

4

5

nepoznavanje tehnologije

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

vzdrževanja

in

nedostopnost tehnologije na
trgu
moralni zadržki (zamenjava
človeka
s
strojem;
okoljevarstvo, ...)
premajhen izkoristek

9. Ali v vašem podjetju uporabljate 3D tiskalnik?
DA
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10. Ali menite, da dela ki se opravljajo izven delovnega razmerja (študentski
servis, samozaposlitev, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, itd.)
postajajo pogostejša oblika zaposlitve zaradi, novih tehnologij in strojev?
DA

NE

11. Ali se poslužujete najema zunanje delovne sile v delovnih procesih
(outsourcing), kot posledica uvedbe novih tehnologij?
DA

NE

12. Z nastankom umetne inteligence bodo ogrožena tudi delovna mesta, kjer
prevladuje umsko delo.
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

1

2

Niti se ne
strinjam, niti
se strinjam
3

Se strinjam

Popolnoma se
strinjam

4

5

13. Ocenite, kako veliko korist vidite v naštetih posledicah uvedbe novih
tehnologij in strojev.
Zelo
majhna
korist

Majhna
korist

Niti
majhna,
niti
velika

Velika
korist

Zelo
velika
korist

Večja produktivnost

1

2

3

4

5

Nižji strošek dela

1

2

3

4

5

Manjša odsotnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Večja natančnost
Nespremenjena
dela

kakovost

Ni delavskih pravic
Stroj
ne
potrebuje
izobraževanja
Ni potrebe po kadrovskem
oddelku

14. Ali vam uvedba novih tehnologij in strojev poglavitno služi za povečanje
dobička?
DA
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15. Ocenite, kako bi našteti ukrepi vplivali na trg dela, v primeru, če bodo
nove tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih.
Zelo
Negativno
Niti
Pozitivno
Zelo
negativno
pozitivno,
pozitivno
niti
negativno
Povišanje davka na
dobiček
Znižanje davka na
dobiček
Povečanje delavskih
pravic (večja plača,
krajši
delovnik,
večja moč sindikata,
itd.)
Zmanjšanje
delavskih
pravic
(manjša plača, daljši
delovnik,
manjša
moč sindikata, itd.)
Podjetju ugodnejša
zakonodaja
za
zaposlovanje
Uvedba
univerzalnega
temeljnega
dohodka*
Znižanje minimalne
plače

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

*Univerzalni temeljni dohodek (UTD) = je brezpogojni dohodek vsakega državljana,
ki ga prejema v enakem časovnem zaporedju (mesečnem) od rojstva do smrti, ne
glede na njegovo gmotno stanje, status zaposlenosti ali kak drug kriterij z
namenom, da človeku omogoča socialno varnost in temeljno pravico do osebnega
dostojanstva.
Hvala za vaš čas!
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Anketni vprašalnik - Prebivalstvo
Pozdravljeni! Sem študent Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede
in pišem magistrsko nalogo z naslovom Vpliv tehnoloških sprememb na trg dela.
Anketa je anonimna, rezultati bodo izključno uporabljeni za raziskavo. Prosim, da
odgovarjate iskreno in brez zadržkov.
1. Spol

M

Ž

2. Starost
a) od 15-25 let
č) od 46-55 let

b) od 26-35 let
e) več kot 56 let

c) od 36-45 let

3. Izobrazba:
a) manj kot srednja šola
b) srednja šola
c) več kot srednja šola
4. Oblika zaposlitve:
a) pogodba za nedoločen čas
b) pogodba za določen čas
c) študentski servis
č) podjemna pogodba
d) avtorska pogodba
e) samozaposlitev
f) nezaposlen
g) drugo ___________________
5. Ali menite, da tehnološke spremembe ustvarijo več delovnih mest, kot pa
jih izrinejo?
DA

NE

6. Ali vas je v preteklosti uvedba novih tehnologij oz. strojev že kdaj
nadomestila na delovnem mestu?
DA

NE

7. V prihodnosti me bo uvedba novih tehnologij nadomestila na delovnem
mestu.
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Niti se ne
strinjam, niti
se strinjam

Se strinjam

Popolnoma se
strinjam

1

2

3

4

5
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8. V prihodnosti bo uvedba novih tehnologij nadomestila veliko delovnih mest.
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

1

2

Niti se ne
strinjam, niti
se strinjam
3

Se strinjam

Popolnoma se
strinjam

4

5

9. Z nastankom umetne inteligence bodo ogrožena tudi delovna mesta, kjer
prevladuje umsko delo.
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

1

2

Niti se ne
strinjam, niti
se strinjam
3

Se strinjam

Popolnoma se
strinjam

4

5

10. Ali menite, da zamenjava človeka z novimi tehnologijami ali stroji na
delovnem mestu, zmanjšuje moč sindikatov?
DA

NE

11. Ocenite, v kakšnem obsegu pričakujete, da bodo na naštetih področjih
tehnološke spremembe nadomestile največ delavcev.
V zelo
V
V
majhnem majhnem srednjem
obsegu
obsegu
obsegu

V
velikem
obsegu

V zelo
velikem
obsegu

IT – informacijska
tehnologija

1

2

3

4

5

Kadrovska dejavnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pravna služba

1

2

3

4

5

Vodstvene funkcije

1

2

3

4

5

Logistika in skladiščenje

1

2

3

4

5

Marketing

1

2

3

4

5

Prodaja

1

2

3

4

5

Proizvodnja

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Računovodstvo
finance

Razvoj in raziskave

in
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12. Ali menite, da se lahko izobražujete tako hitro, kot se spreminja
tehnologija?
DA
NE
13. V kolikšnem časovnem obdobju menite, da bo razvoj 3D tiskalnikov prišel
do te stopnje, da bo lahko množično nadomestil človeka v proizvodni
dejavnosti?
a) že lahko nadomesti
b) do 5 let
c) od 6 do 10 let
č) od 11 do 15 let
d) od 16 do 20 let
e) več kot 21 let
f) nikoli
g) ne poznam izraza 3D tiskalnik
14. Ali menite, da bo v prihodnosti več zaposlitev, ki se opravljajo izven
delovnega razmerja (študentski servis, samozaposlitev, avtorske pogodbe,
podjemne pogodbe, itd.) in ali so te zaposlitve posledica tehnološkega
razvoja?
a) ne bo večjega števila zaposlitev izven delovnega razmerja
b) več zaposlitev izven delovnega razmerja, vendar tehnologija ni glavni
razlog
c) več zaposlitev izven delovnega razmerja zaradi tehnološkega razvoja
15. Ocenite, kako veliko korist vidite v naštetih posledicah uvedbe novih
tehnologij in strojev za podjetja?
Zelo
Majhna
Niti
Velika
Zelo
majhna
korist
majhna,
korist
velika
korist
niti velika
korist
Večja produktivnost

1

2

3

4

5

Nižji strošek dela

1

2

3

4

5

Manjša odsotnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nespremenjena
kakovost dela

1

2

3

4

5

Ni delavskih pravic

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Večja natančnost

Stroj ne potrebuje
izobraževanja
Ni
potrebe
po
kadrovskem oddelku
Dobiček
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16. Ocenite, kako bi našteti ukrepi vplivali na trg dela, v primeru, če bodo
nove tehnologije in stroji zamenjali večino zaposlenih.
Niti
Zelo
pozitivno,
Zelo
Negativno
Pozitivno
negativno
niti
pozitivno
negativno
Povišanje davka na
1
2
3
4
5
dobiček
Znižanje davka na
1
2
3
4
5
dobiček
Povečanje delavskih
pravic (večja plača,
krajši delovnik,
1
2
3
4
5
večja moč sindikata,
itd.)
Zmanjšanje
delavskih pravic
(manjša plača, daljši
1
2
3
4
5
delovnik, manjša
moč sindikata, itd.)
Podjetju ugodnejša
zakonodaja za
1
2
3
4
5
zaposlovanje
Uvedba
univerzalnega
temeljnega
dohodka*
Znižanje minimalne
plače

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

*Univerzalni temeljni dohodek (UTD) = je brezpogojni dohodek vsakega državljana,
ki ga prejema v enakem časovnem zaporedju (mesečnem) od rojstva do smrti, ne
glede na njegovo gmotno stanje, status zaposlenosti ali kak drug kriterij z
namenom, da človeku omogoča socialno varnost in temeljno pravico do osebnega
dostojanstva.
Hvala za vaš čas!
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POJMOVNIK
Event Horizon – dogodkovno obzorje, meja v prostoru-času, za katero dogodki ne
morejo vplivati na zunanjega opazovalca. Event horizon je pogosto povezano s
črnimi luknjami. Opredeljena je, kot točka brez vrnitve, točka kjer je
gravitacijska privlačnost tako velika, da je pobeg nemogoč, prav tako svetloba
onkraj horizonta dogodkov ali event horizona ne more doseči zunanjega
opazovalca.
Outsource – zunanje izvajanje dejavnosti, organizacija zaupa opravljanje
nekaterih dejavnosti zunanjim izavajalcem.
Polimeraza – encim, ki katalizira sintezo DNA.
Téchnē – izraz, ki izhaja iz grške besede, ki se pogosto prevaja kot obrt, izdelava
ali umetnost.
Epistēmē – izraz izvira iz starodavne grške besede za znanost ali znanje; izhaja iz
glagola vedeti.

KRATICE IN AKRONIMI
FDI:
A.I.:
DARPA:
OECD:
BDP:
SLS:
FDM:
SLA:
LEDC:
DNA:
ILO:
AJPES:
UTD:

Foreign Direct Investment
Artificial Intelligence
Defense Advanced Research Program Agency
Organisation for Economic Cooperation and Development
Bruto Domači Proizvod
Selective Laster Sintering
Fused Deposition Modeling
Stereolithography
Less Economically Developed Country
Deoxyribonucleic Acid
International Labour Organization
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Univerzalni temeljni dohodek
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