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Povzetek raziskovalnega projekta 
Projekt 'Možnosti za desegmentacijo trga delovne sile' naslavlja enega najtežjih razvojnih 
problemov v Sloveniji. Segmentacija trga delovne sile povzroča veliko rigidnost trga, hkrati pa 
vpliva tudi na neenak položaj posameznih socialnih skupin na njem. Posledica tega je težje 
prilagajanje gospodarstva na spreminjajoče se tržne razmere, kakor tudi neenakomerna 
porazdelitev bremen krize in brezposelnosti med posamezne kategorije aktivnega prebivalstva, 
ki so izpostavljene socialni izključenosti in se jim zmanjšuje socialna varnost.  
 
Cilj projekta je proučiti obseg segmentacije trga delovne sile, njegovo rigidnost, kakor tudi z njim 
povezane socialno izključenost in socialno varnost. Proučili bomo, v kolikšni meri so k temu 
prispevale krizne razmere in v kolikšni meri so te probleme s svojimi ukrepi zmanjševale 
oziroma povečevale politike zaposlovanja, izobraževanja, socialna in davčna politika ter 
ustrezne institucionalne ureditve teh področij. Posebna pozornost bo posvečena iskanju 
alternativnih rešitev oziroma ukrepom, ki bi zmanjšali segmentacijo trga delovne sile, ki bi 
povečali njegovo prožnost in bi hkrati prispevali tudi k povečevanju socialne vključenosti in 
socialne varnosti.  
 
Projekt obsega konceptualno analizo, analizo ustreznih podatkovnih baz, analizo političnih, 
evalvacijskih in institucionalnih dokumentov, analizo stališč socialnih partnerjev in političnih 
odločevalcev ter študijo primera. Usmerjen bo na obdobje krize ter na stanje v Sloveniji v 
primerjavi z izbranimi državami EU. 
 
 
Znanstvena izhodišča ter predstavitev problema in ciljev raziskav 
Segmentacijo trga delovne sile najbolj preprosto razumemo kot njegov razpad na različne 
segmente, kot so poklicni, kvalifikacijski, regionalni, znotraj organizacijski in podobni. Med temi 
segmenti je zaposlenim in iskalcem zaposlitve otežen prehod ali pa sploh ni mogoč. Z drugimi 
besedami, posameznikom je onemogočen enakovreden dostop do vseh zaposlitev, ki so na trgu 
delovne sile (Smith, 1994). Trg delovne sile ne deluje kot enoten trg, temveč v omejenem obsegu 
le znotraj posameznih segmentov.  
 
Do segmentacije trga delovne sile prihaja iz različnih razlogov. Najpomembnejši je stopnjevanje 
delitve dela in specializacije, ki jima sledijo vse večje razlike med izobrazbenimi in poklicnimi 
profili. Ljudje z določenimi znanji in poklicnimi izkušnjami so medsebojno nezamenljivi in z 
naraščajočo izobrazbo vse težje prehajajo iz enega na drugo poklicno področje ob spreminjanju 
potreb na trgu delovne sile. Nadalje velike prostorske razdalje med kraji bivanja in delovnimi 
mesti, ekonomske in kulturne ovire pri preseljevanju ljudi ali pri selitvi kapitala ustvarjajo 
presežke delovne sile v določenih regijah in njeno pomanjkanje v drugih. Segmentacija trga 
delovne sile pa je lahko tudi posledica institucionalne ureditve, ki se kaže v reguliranih poklicih, 
močnih profesijah, ki tudi s pomočjo države ustvarjajo monopole na določenih področjih dela, v 
zaščiti posameznih vrst delovnih mest in posameznih oblik delovnega razmerja ter v ukrepih 
politike zaposlovanja. Segmentacijo kot svojo strateško izbiro uporabljajo tudi posamezni 
delodajalci, da bi po eni strani pridobili in zaščitili svoje ključne delavce in da bi po drugi strani 
zmanjšali stroške dela in povečali prožnost z manjšo zaščito delavcev na manj zahtevnih 
delovnih mestih.  
 
Segmentacija trga delovne sile povzroča probleme gospodarstvu pri prilagajanju na gospodarske 
in tehnološke cikluse, saj delovna sila ni zadosti mobilna, da bi delodajalci lahko hitro reagirali 
na povečevanje in zmanjševanje potreb po njej. Kaže se tudi v obliki strukturne brezposelnosti, 
ko je v določenih poklicih ali regijah ponudba delovne sile prevelika, v drugih pa premajhna 
glede na povpraševanje, kar je tako gospodarski kot socialni problem.  



 
Socialne posledice segmentacije trga delovne sile pa se ne kažejo le v strukturni brezposelnosti, 
temveč tudi v zelo različnem in pogosto neenakopravnem položaju posameznih socialnih skupin 
na trgu, ki jim vstop v posamezne segmente trga delovne sile ni zagotovljen pod enakimi pogoji. 
Nastajajo socialne razlike in neenakosti med generacijami mladih in starejših, med spoloma, med 
domačini in priseljenci in podobnimi skupinami, ki niso posledica družbeno sprejemljivih podlag 
razlikovanja, kot so izobraževanje, delovni dosežki, podjetnost in podobni, temveč izhajajo iz 
osebnih okoliščin posameznikov, kar predstavlja kršenje temeljnih človekovih pravic.  
 
Posamezne socialne skupine, kot so mladi in priseljenci lahko postanejo ujeti v posebne 
segmente trga delovne sile in tako socialno izključeni. Iz navedenega izhaja, da ima segmentacija 
trga delovne sile ambiguitetni značaj. Po eni strani je objektivno pogojena z delitvijo dela in 
specializacijo ter temu prilagojenim sistemom izobraževanja, pa tudi z ovirami za prostorsko 
mobilnost, po drugi strani služi kot instrument poslovnih strategij podjetji, po tretji pa ima 
neželene ekonomske posledice v obliki rigidnega trga delovne sile ter neželene socialne 
posledice v obliki neenakopravnega in socialno nesprejemljivega položaja posameznih socialnih 
skupin.  
 
Kot glavni instrumenti za zmanjševanje neželenih posledic segmentacije so se doslej uporabljali 
deregulacija in povečevanje prožnosti trga delovne sile, pa tudi politike zaposlovanja, 
izobraževanja, socialna politika ter drugi zakonski posegi na trgu delovne sile. Žal pa ti 
instrumenti niso bili vedno ovrednoteni z vidika zmanjševanja segmentacije in njenih 
ekonomskih ter socialnih posledic. Celo več, zmanjševanje segmentacije trga delovne sile po poti 
njegove deregulacije in povečevanja prožnosti je pogosto povezano z naraščanjem problema 
zmanjševanja zaposlitvene in s tem tudi socialne varnosti zaposlenih.  
 
Preseganje segmentacije in rigidnosti trga delovne sile oziroma njegova večja prožnost je že od 
začetka 60-ih let 20. stoletja videna (M. Friedman, 1982) kot eden od osnovnih dejavnikov 
izboljšanja delovanja tržnega gospodarstva. Šlo je za zahteve po deregulaciji oziroma po 
zmanjšanju vpliva zakonodaje na urejanje zaposlovanja in delovnih razmerji, pa tudi po 
manjšem vplivu socialnih partnerjev nanje. EU je bila predmet kritike zaradi neprožnega trga 
delovne sile pod geslom euroskleroze (Standing, 1988; Walterskirchen, 1991). Na makro ravni je 
tako prišlo do sprememb v porazdelitvi delovnega časa, uvajanju novih oblik zaposlovanja, na 
primer za določen in skrajšani delovni čas, v manj reguliranem sklepanju in prekinjanju delovnih 
razmerij in manjši zaščiti plač (Ignjatović, 2002; Sicherl, 2003). Po drugi strani pa so delodajalci 
iskali svoje poslovne priložnosti s segmentacijo podjetniških trgov delovne sile tako, da so svoje 
ključne delavce zaščitili, druge pa skušali angažirati na čim bolj prožen način. Te prakse so bile 
popisane skozi različne modele fleksibilizacije podjetji (Crook, Pakulski, Waters, 1992; 
Ignjatović, 2002).  
 
Gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, je povzročila zunanji šok na trgih delovne sile v 
večini razvitih držav ter povečala njegove napake in neželene učinke. Kot poroča Evropska 
komisija (skupni prispevek EMCOCOM, 2010), je nedavna gospodarska kriza izničila leta 
gospodarskega in družbenega napredka ter razkrila strukturne pomanjkljivosti evropskega 
gospodarstva. Večina stalne gospodarske rasti in zmanjšanje brezposelnosti, ki smo jim bili priča 
v zadnjem desetletju, je izgubljena – BDP EU je padel za 4,1 odstotka v letu 2009, industrijska 
proizvodnja je padla na raven iz poznih 90-ih let prejšnjega stoletja in skoraj 23 milijonov ljudi, 
kar je okoli 10 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, je zdaj brezposelnih.  
 
V letih 2011/12 se kriza nadaljuje. »Opaženo je tudi bilo, da se kriza ne odraža v občutnem 
zmanjšanju celotne participacije na trgu delovne sile, ne za moške ne za ženske, ampak 
predvsem v povečanju brezposelnosti. Najbolj prizadete skupine so moški, mladi, priseljenci, 
nizko kvalificirani delavci in delavci s pogodbami za določen čas. « Navedeni trendi razvoja 
zaposlovanja nakazujejo na povečano segmentacijo evropskega trga delovne sile. Politike 



zaposlovanja, za katere so značilni pristopi varne prožnosti in aktivacije in so se v državah EU 
uporabljali pred krizo, so dale zadovoljive rezultate kar zadeva povečanja stopnje zaposljivosti 
in zmanjšanja brezposelnosti. Vendar so bili po letu 2008 pozitivni trendi na trgih dela 
prekinjeni. Države EU so, da bi ublažile posledice krize, uvedle protikrizne ukrepe. »Kriza je 
privedla do zgodovinsko edinstvenega odziva v politikah, katerih cilj je zmanjšanje neugodnih 
posledic za finančne trge ter trge proizvodov in dela, vključno z neposredno podporo 
gospodarskim sektorjem, podjetništvu in gospodinjstvom. Osemnajst mesecev kasneje ocene 
kažejo, da so evropske vlade namenile skoraj 350 milijard evrov za krizne ukrepe« (skupni 
prispevek EMCOCOM, 2010).  
 
Gospodarska kriza je slovensko gospodarstvo prizadela bolj kot večino držav članic EU. BDP se 
je zmanjšal za 8 odstotkov v letu 2009, čemur je sledilo zelo skromno okrevanje v letu 2010 ter 
ponoven padec v letu 2011. Prišlo je do zmanjšanja deleža delovne sile v odraslem prebivalstvu 
in do skoraj podvojene brezposelnosti, kljub temu da je stopnja brezposelnosti ostala pod 
povprečjem EU, zlasti v skupini mladih iskalcev zaposlitve. Slovenska politika zaposlovanja je 
sledila glavnim vzorcem EU z nekoliko šibkejšim poudarkom na varni prožnosti in aktivaciji. 
Sredstva za politiko zaposlovanja so se podvojila, prav tako pa tudi število vključenih v 
programe. Z novo zakonodajo in mednarodnimi sporazumi je bil izenačen položaj delavcev 
migrantov z domačimi delavci, z novim Zakonom o urejanju trga dela pa je bil nekoliko izboljšan 
položaj delavcev v negotovih oblikah dela. Kljub temu je mogoče opaziti, da so se učinki 
segmentacije trga delovne sile okrepili s poudarkom na socialni izključenosti delavcev 
migrantov, delavcev s fleksibilnimi pogodbami, nizko kvalificiranih, starejših in mladih. Po drugi 
strani pa mednarodne primerjalne analize nenehno opozarjajo na visoko stopnjo rigidnosti trga 
delovne sile v Sloveniji. 
 
Temeljni cilj raziskovalnega projekta je proučitev možnosti za zmanjšanje segmentacije trga 
delovne sile in s tem tudi zmanjšanje rigidnosti trga delovne sile in socialne izključenosti, kolikor 
je pogojena s položajem na trgu delovne sile. Raziskava je usmerjena na obdobje krize s ciljem 
ovrednotenja v krizi uporabljenih ukrepov in institucionalnih rešitev ter iskanja alternativnih 
rešitev. V raziskavi preverjamo, ali je kriza prinesla nove pristope v politiki zaposlovanja ali pa 
so ti ostali v tradicionalnih okvirih. Lahko bi pričakovali, da ni bilo časa za inovacije in izboljšave 
in da je Slovenija podobno kot države EU sprejela najbolj stabilne in preizkušene ukrepe. Vendar 
pa lahko podrobna analiza pokaže nekaj novosti, ki temeljijo na nedavnih izkušnjah. Pri tem bo 
posebej pomembna analiza izkušenj drugih evropskih držav.  
 

Pregled in analiza dosedanjih raziskav in relevantne literature 
Segmentacijo trga delovne sile so opazili že zgodaj. Tako je Kerr (1954) razločeval med 
tekmovalnim, obrtniškim in podjetniškim trgom delovne sile. Doeringer in Piore (1971) sta 
vpeljala koncept dualnega trga delovne sile s primarnim in sekundarnim segmentom. Loveridge 
in Mock (1980) sta s kombinacijo primarnega in sekundarnega ter internega in eksternega 
segmenta dobila štiri segmente trga delovne sile.  
 
Marsden (1986) se je posebej ukvarjal s poklicnimi trgi delovne sile. Pri nas se je z njimi 
podrobno ukvarjal Kramberger (1999). Proučevanje segmentacije se je širilo tudi v notranjo 
strukturo podjetij (Crook, Pakulski, Waters, 1992; Ignjatović, 2002), v opazovanje razmerja med 
formalnim in neformalnim segmentom trga delovne sile, ki ga pri nas spremlja Hrženjak (2010) 
na primeru skrbstvenega dela. V zadnjem desetletju pa je bilo proučevanje  segmentacije trga 
delovne sile manj pogosto. Sredi 90-ih let je »surova« fleksibilizacija liberalnega tipa zaradi 
očitnega zmanjševanja varnosti na trgu delovne sile (Standing, 1995) dobila alternativo v obliki 
koncepta varne prožnosti, ki naj bi poleg fleksibilizacije trga delovne sile zagotavljal tudi 
relativno visoko socialno varnost (Wilthagen, 1998) tistim, ki so pogosto v stiku s fleksibilnimi 
oblikami zaposlovanja. Ta različica je konec 2007 postala del evropske politike zaposlovanja, ki 
naj bi zagotavljala relativno socialno varnost fleksibilno zaposlenim v vseh državah EU.  
 



Svetovna finančna in gospodarska kriza je pomembno vplivala na hitrost implementacije tega 
koncepta ter na njegovo učinkovitost v državah, kjer je bil že implementiran. Slovenija mu je 
poskušala slediti, vendar je bila zavrnjena večina reform, s katerimi je želela povečati prožnost. 
Tako vse mednarodne in domače analize opozarjajo na preveč tog trg delovne sile (IMAD, 2011; 
OECD, 2011). Ne gre pa spregledati opozoril, da enostransko povečevanje prožnosti lahko 
bistveno zmanjša socialno varnost (Tangian, 2011).  
 
Ob konceptu varne prožnosti pa se od 90-ih let dalje v politiko zaposlovanja in tudi širšo politiko 
zagotavljanja socialne varnosti vpeljuje koncept aktivacije, ki v splošnem poudarja pomen dela 
za posameznikovo aktivno participacijo v družbi (Peck, 2001; Clasen 2001) in preprečevanje 
njegove socialne izključenosti. Princip aktivacije, podobno kot varna prožnost, promovira 
predvsem Evropska komisija v okviru Evropske strategije zaposlovanja in Odprte metode 
koordinacije.  
 
Tretja smer raziskovanja se ukvarja s socialnimi posledicami segmentacije trga delovne sile, 
kakor tudi s posledicami njegove fleksibilizacije s poudarkom na naraščanju deleža zaposlenih 
na prožen način. Poleg odpiranja splošnih vprašanj, ki se postavljajo pred posameznike, njihove 
družine in celotne družbe (Ignjatović, 2002) je bilo veliko pozornosti posvečene posameznim 
socialnim skupinam, kot so mladi, starejši delavci, imigranti, nizko kvalificirani, ženske in 
njihove družine, ki imajo vse več problemov z usklajevanjem dela in družinskega življenja 
(Kanjuo Mrčela, Černigoj Sadar, 2007; Kanjuo Mrčela, 2004). Negotovost delovnih razmerij, 
podzaposlenost, slaba plačila in delovne razmere pa, poleg gospodarskih razmer, pomembno 
vplivajo na naraščanje revščine in socialne izključenosti. Revščina in socialna izključenost se 
tako širita ne samo med brezposelno in neaktivno populacijo, temveč tudi med delovno aktivno 
populacijo. 
 
 Zgoraj omenjeni dejavniki pomembno vplivajo na nastanek in velikost populacije, ki jo 
imenujemo »zaposleni revni« (working poor), ki torej kljub svoji izkazani aktivnosti ne more 
zagotoviti življenjskega standarda nad pragom revščine. To potrjujejo podatki in raziskave 
zbrane na nacionalni ravni (Leskošek in drugi 2009), kot tudi na ravni EU (EUROFOUND, 2008). 
Poleg tega, na naraščanje revščine in socialne izključenosti vplivajo, ob pomanjkanju ustreznih 
politik (Parodi & Sciulli, 2012), s katerimi bi zmanjšali njihov vpliv na življenjski standard ljudi, 
tudi že omenjeni ukrepi finančne konsolidacije. Frazer in Marlier (2011) tako v pregledu 
socialnih posledic krize in sprejetih varčevalnih ukrepih v državah članicah EU opozarjata na 
naraščanje segmentacije trga delovne sile, revščine in socialne izključenosti ter nujnost vlaganja 
v aktivne socialne politike, predvsem v smeri preprečevanja dolgotrajne in strukturne 
brezposelnosti.  
 
Podatki o socialnih posledicah krize se razlikujejo med državami, velja pa pravilo, da države, ki 
so ohranile ravnovesje med varčevanjem in aktivnimi socialnimi politikami beležijo boljše 
rezultate v ključnih kazalnikih socialne povezanosti. Socialne posledice krize in potreba po 
konsolidaciji javnih financ opozarjata tudi na nujnost modernizacije sistemov socialne varnosti. 
Ti sistemi predstavljajo najpomembnejši mehanizem sodobnih držav (blaginje) za korekcijo 
delovanja tržnih sil in zagotavljanje socialne varnosti in vključenosti posameznikov v družbo 
(Kopač 2004) so poleg razvitih industrijskih odnosov tudi najpomembnejši element Evropskega 
socialnega modela (Hay 1999; Scharf 2002). Opozorila o nujnosti modernizacije teh sistemov v 
smeri prilagoditev novih družbenoekonomskim tveganjem, predvsem pritiskom globalizacije po 
vedno večji prožnosti trga delovne sile in demografskim trendom prihajajo s strani EU in 
strokovne javnosti že od sredine devetdesetih let dalje (EC 1993; EC 1994; Sarfati in Bonoli 
2002), finančna in ekonomska kriza pa sta to še bolj poudarili.  
 
Tako Lizbonska strategija kot tudi aktualna Strategija EU 2020 izpostavljata nujnost prilagoditve 
sistemov socialne varnosti, pri čemer se poudarja predvsem njihova vloga pri aktiviranju in 
opolnomočenju posameznikov za soočanja s tveganji na trgu delovne sile. Iskanje novega 



ravnovesja med učinkovitim delovanjem trga delovne sile in zagotavljanje socialne varnosti je 
tako v ospredju procesov modernizacije sistemov socialne varnosti (Sarfati 2002). Nekateri 
avtorji govorijo o iskanju ravnovesja med učinkovitostjo in enakostjo (EspingAndresen 1996), 
drugi o ravnotežju med prožnostjo in varnostjo (Clasen 2001). Ne glede na pojmovne razlike pa 
se iskanje ravnovesja v prvi vrsti nanaša na usklajevanje trga delovne sile kot temeljnega 
mehanizma distribucije in sistema socialne varnosti kot najpomembnejšega mehanizma 
redistribucije (Kopač 2004: 39).  
 
Modernizacija sistemov socialne varnosti ni enovit proces. Po principu subsidarnosti ostaja 
socialna politika v pristojnosti držav članic, medtem ko EU predstavlja pomemben kontekst, ki je 
okrepljen predvsem z Odprto metodo koordinacije (Kopač Mrak 2009). EU raven tako 
predstavlja kognitivno regulacijo (Goetschy 2006), ki s formiranjem konceptov vpliva na smer 
reform nacionalnih socialnih politik. Med najpomembnejše koncepte sodita prav aktivacija in 
varna prožnost (flexicurity) in tudi »making work pay«. Na ravni EU se vedno bolj promovira 
tudi t.i. integriran pristop, ki vključuje različne sektorske politike (ekonomsko, davčno, socialno, 
zaposlitveno, okoljsko, itd.) pri iskanju (optimalnih) rešitev. Ker pa so razlike v vzpostavljenih 
blaginjskih sistemih v državah članicah prevelike se v skladu s teorijo razvojne pogojenosti tudi 
odzivi držav članic razlikujejo in razlike med državami še vedno, kljub integrativnim procesom 
na ravni EU ostajajo. 
 
Zelo posplošeno gledano se države z vpeljanim socialdemokratskim blaginjskim sistemom, ki 
temelji na pristopu »socialnega investiranja« (Esping_Andersen 1996) uspešneje soočajo z 
novodobnimi tveganji, pri čemer k temu prispeva tudi njihov model industrijskih odnosov. 
Socialni partnerji (njihova organiziranost, integriranost v sistem) imajo pomembno vlogo pri 
modernizaciji sistemov socialne varnosti in iskanju izhodov iz krize (EC 2011). 
 
 Izziv segmentacije trga delovne sile izpostavlja tudi strategija EU2020, v povezavi z 
zmanjševanjem revščine in socialne izključenosti ter doseganjem cilja (polne) zaposlenosti. 
Zmanjševanje segmentacije je tako pomembno za doseganje boljšega delovanja trga delovne sile, 
pri čemer Evropska komisija, v vodilni pobudi za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta 
(COM(2010)682) izpostavlja predvsem nujnost iskanja novih rešitev pri uvajanju koncepta 
varne prožnosti in doseganja večje stopnje prehodnosti med različnimi (zaposlitvenimi) statusi. 
Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti (COM(2010)758) poudarja pomen 
dostopa do zaposlitve (tudi z zmanjševanjem segmentacije) in učinkovite koordinacije med 
različnimi politikami (socialno, izobraževalno in politiko zaposlovanja) za doseganje ciljev 
opredeljenih v strategije EU2020. Z oblikovanjem, izvajanjem in evalvacijo različnih politik se 
ukvarja tako imenovana analiza politik (policy analysis).  
 
Na področju zaposlovanja je med bolj uveljavljenimi Schmid (1996), ki zagovarja kibernetski 
pristop k ciklusu politike, ki ga sestavljajo ugotavljanje motenj na trgu delovne sile, določanje 
ciljev, oblikovanje programov in ukrepov, njihova implementacija, spremljanje in evalvacija. 
Pregledno razčlenitev politike zaposlovanja najdemo v knjigi Politika zaposlovanja (Svetlik idr., 
2002). Sicer pa je politika zaposlovanja skozi zadnjih nekaj desetletji doživljala dinamičen 
razvoj, ki so ga spremljale ustrezne študije. K pasivni politiki zaposlovanja, ki jo sestavljajo 
predvsem zavarovanje za primer brezposelnosti in ustrezne denarne in socialne pomoči, je bila 
dodana aktivna politika zaposlovanja, ki sta jo zasnovala Šveda Rehn in Meidner (1969). 
 
Kritike politike zaposlovanja so spodbudile iskanje novih rešitev. Med njimi velja zlasti 
izpostaviti model varne prožnosti (flexicurity), ki so ga najdlje razvili na Danskem (Madsen, 
2002, 2006, 2007) in želi ustrezno uravnotežiti varnost zaposlenih in brezposelnih na trgu 
delovne sile ter tako koristiti tako delavcem, kot zaposlenim. Druga pomembna novost je 
aktivacija brezposelnih oseb in delovno sposobnih prejemnikov socialne pomoči (Clasen, 
Oorschot, 2002; Kopač, 2004), ki naj bi preprečevala pasivizacijo posameznikov in njihovo 
odvisnost od pomoči drugih. Posebne pozornosti pa je deležno proučevanje celovitih rešitev, 



kjer se politika zaposlovanja kombinira z drugimi politikami, kot so socialna, izobraževalna in 
davčna. Kombinacije teh politik (policy mix) se razlikujejo med državami in predstavljajo tako 
imenovane socialne ali blaginjske modele (EspingAndersen, 1990, 1996, 1999; Sapir, 2005), kot 
so nordijski, kontinentalni, anglosaški in mediteranski. V zadnjem obdobju pa se celovitost 
pristopa povečuje s tem, da se pri zaposlovanju vse bolj upošteva tudi položaj posameznikov v 
zasebnem življenju (Schmid, 2011), njihova neformalna delovna aktivnost, kakor tudi kakovost 
dela, ki ga opravljajo (Ocampo, Jomo, 2007; Deakin, 2011; Apitzsch, Kontos, 2008). Poseben 
poudarek je na ovrednotenju učinkov politike.  
 
Če sklenemo, so dosedanja raziskovanja dala dovolj dobro podlago konceptom segmentacije in 
fleksibilizacije trga delovne sile, kakor tudi z njima povezane socialne izključenosti in socialne 
varnosti ter konceptu politike zaposlovanja. Ni pa izčrpano vprašanje povezav med temi 
koncepti, saj se spreminjajo tudi pod vplivom širših družbenih kontekstov, kot je na primer 
gospodarska kriza. Dosedanje raziskave so dale tudi širok nabor operacionalnih definicij in 
kazalnikov za merjenje segmentacije, fleksibilizacije, socialne izključenosti, socialne varnosti in 
učinkov politik, čeprav njihovo medsebojno vplivanje in pogojevanje ni bilo izčrpno proučeno. 
Glavno odprto vprašanje ostaja, v kolikšni meri so se segmentacija in rigidnost trga delovne sile 
ter z njima povezane socialna izključenost in socialna varnost povečevale oziroma zmanjševale v 
času krize ter v kolikšni meri so k temu prispevale politika zaposlovanja in druge politike. Gre za 
vprašanja ustrezne kombinacije, uspešnosti in učinkovitosti politik, njihovih morebitnih 
stranskih oziroma neželenih učinkov ter za iskanje alternativnih rešitev. Na ta vprašanja bomo 
iskali odgovor na primeru Slovenije v primerjavi z izbranimi državami EU. 
 
 


