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Сажетак
На чин ре ди стри бу ци је со ци јал них бе не фи ци ја је кљу чан кри-

те ри јум раз ли ко ва ња мо де ла др жа ва бла го ста ња у европ ској прак-
си. Си сте ми со ци јал не си гур но сти ши ром Евро пе на кон еко ном ске 
кри зе 2008. го ди не ре струк ту и ра ју со ци јал на пра ва. У скла ду са 
тим, глав ни ци ље ви ра да су од ре ђи ва ње ка рак те ра и са др жа ја ре-
ди стри бу тив не по ли ти ке у европ ским др жа ва ма бла го ста ња на кон 
еко ном ске кри зе, као и от кри ва ње пра ва ца ре форм ских по ли ти ка 
у ско ри јем пе ри о ду. Aнализом тро ше ња на со ци јал не бе не фи ци-
је пре ма ти пу и функ ци ји утвр ди ће се обра сци ре ди стри бу ци је на 
европ ском ни воу и на ни воу европ ских со ци јал них мо де ла. На ла зи 
упу ћу ју на за кљу чак да до ла зи до про ши ри ва ња ре ди стри бу тив не 
функ ци је др жа ва, по ве ћа ва ња јав них тро ше ња и ре струк ту и ра ња 
пра ва у прав цу сма њи ва ња де ко мо ди фи ка ци је. Упр кос при бли жа-
ва њи ма у фор му ли са њу и спро во ђе њу со ци јал них пра ва, др жа ве 
ли бе рал ног, кор по ра тив ног и со ци јал де мо крат ског мо де ла и да ље 
за др жа ва ју ка рак те ри сти ке со ци јал ног мо де ла ко ме при па да ју.
Кључ не ре чи: европ ске др жа ве бла го ста ња, со ци јал не бе не фи ци је,  

со ци јал ни тро шко ви, ре фор ме, еко ном ска кри за
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1.ИДЕАЛНО-ТИПСКИМОДЕЛИДРЖАВА

БЛАГОСТАЊАУОБЕЗБЕЂИВАЊУСОЦИЈАЛНЕ
СИГУРНОСТИУЕВРОПИ

По след њих де це ни ја при сут на је ди ску си ја о по сто ја њу је-
дин стве ног европ ског со ци јал ног мо де ла ко ји под ра зу ме ва ре ди-
стри бу ци ју ка по сти за њу со ци јал ног бла го ста ња у европ ским др-
жа ва ма. Са др жај овог мо де ла чи не пра ва ко ји ма се ума њу ју или 
от кла ња ју со ци јал ни ри зи ци у Евро пи, а упра во „по зи ва ње на со-
ци јал на пра ва оста је је дан од глав них те сто ва по ко ји ма се мо гу 
иден ти фи ко ва ти др жа ве бла го ста ња“.1) Упо ре до са га ран то ва њем 
со ци јал них пра ва, у од ре ђи ва њу кон цеп та др жа ве бла го ста ња ва-
жан је и на чин оства ри ва ња ових пра ва те су то оне „др жав не де-
лат но сти ко је има ју за циљ мо ди фи ка ци ју ефе ка та тр жи шних си ла, 
ка ко би се по бољ шао стан дард гра ђа на ко ји ни су у ста њу то са ми 
да учи не“.2) Ми ни мал на др жа ва бла го ста ња као нор ма тив ни кон-
цепт тре ба да об у хва ти ин тер вен ци је у слу ча ју со ци јал них ри зи ка, 
га ран то ва ње ми ни мал ног до хот ка и со ци јал не услу ге свим гра ђа-
ни ма ко је јед но дру штво сма тра нео п ход ним.3) Ме ђу тим, упра во 
због раз ли чи тог схва та ња у ко јој ме ри се дру штве но бла го ста ње 
обез бе ђу је др жав ним ин тер вен ци ја ма на спрам уче шћа на тр жи-
шту, ра зно вр сни си сте ми со ци јал не си гур но сти су пре по зна ти у 
европ ској прак си.

На до ве зу ју ћи се на ра до ве Ри чар да Тит му са ко ји ди фе рен-
ци ра ре зи ду ал ни, ин ду стриј ски мо дел оства ри ва ња ре зул та та и 
ин сти ту ци о нал но ре ди стри бу тив ни мо дел,4) за сно ва но на ем пи риј-
ским на ла зи ма Ге ста Еспинг Ан дер сен мо де лу је са вре ме не др жа ве 
бла го ста ња. Еспинг Ан дер сен и Пол Спи кер по сма тра ју ре ди стри-
бу ци ју бла го ста ња у си сте ми ма со ци јал не си гур но сти као цен-
трал но пи та ње чи ме је од ре ђе на ко ли чи на и на ме на сред ста ва за 
со ци јал не тран сфе ре. У скла ду са тим, Еспинг Ан дер сен у књи зи 
„Три све та ка пи та ли зма бла го ста ња“ ди фе рен ци ра ли бе рал ни, кор-
по ра тив ни и со ци јал но-де мо крат ски мо дел др жа ва бла го ста ња.5) 
Пре ма овом ауто ру:
1) Пол Спикер, Социјална политика: теорија и пракса, Факултет политичких наука, 

Београд, 2014, стр. 153.

2) Neil Gilbert, Paul Terrell, DimensionsofSocialWelfarePolicy, Allyn and Bacon, Boston, 
2002, стр. 41

3) Наталија Перишић, Европскисоцијалнимодели, магистарска теза, Факултет политичких 
наука, Београд, 2007, стр. 16-17.

4) Richard Titmuss, Socialpolicy:anintroduction,  Allen and Unwin, London, 1974.

5) Еспинг Андерсен је класификовао моделе полазећи од два критеријума: 
декомодификације и стратификације, тј. колико су појединац и породица у погућности 
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- у ли бе рал ном мо де лу др жа ва охра бру је тр жи ште као на-
чин по сти за ња со ци јал не си гур но сти у дру штву. Она то 
чи ни на два на чи на: про мо ви са њем при ват ног со ци јал ног 
оси гу ра ња и ни ским на кна да ма за ис кљу че не са тр жи шта 
ра да. Уни вер зал ни тран сфе ри су скром ни и зах те ва се 
прет ход на про ве ра при хо да чи ме се сма њу је об у хват ност 
ста нов ни штва пра ви ма. Из два ја ња за ове на кна де и ми ни-
мал ну со ци јал ну др жа ву се вр ше пу тем по ре за ко ји ни су 
ви со ки услед пре о ри јен та ци је ста нов ни штва да упла ћу ју 
оси гу ра ње у при ват не фон до ве. Пред став ни ци овог мо де-
ла у Евро пи су Ве ли ка Бри та ни ја и Ир ска.

- Кор по ра тив ном мо де лу при па да ју Фран цу ска, Не мач ка и 
Аустри ја, а основ оства ри ва ња пра ва у овом мо де лу чи-
не прет ход но упла ћи ва ни до при но си при че му су на кна де 
ви со ке и су же не са мо на оне ко ји су би ли за по сле ни. С об-
зи ром на то да се со ци јал на си гур ност ве зу је за прет ход-
но за по сле ње, оста ле на кна де су ни ске. При ват ни сек тор 
оси гу ра ња ни је рас про стра њен услед тра ди ци је уко ре ње-
но сти ко лек тив ног со ци јал ног оси гу ра ња.

- Со ци јал де мо крат ски мо дел не по зна је по сто ја ње ви ше 
раз ли чи тих ше ма као прет ход ни, по сто ји уни вер зал на 
ше ма у ко ју су укљу че ни сви без об зи ра на укљу че ност у 
тр жи ште. Ше ма је све о бу хват на и фи нан си ра на из по ре за, 
а ви со ке на кна де зах те ва ју ви со ке по ре зе у овом си сте му. 
Циљ је да др жа ва ство ри пред у сло ве за укљу чи ва ње у тр-
жи ште ра да ак тив ним по ли ти ка ма тр жи шта ра да. Пред-
став ни ци овог мо де ла су Швед ска, Дан ска и Фин ска.

Основ на хи по те за овог ра да је да по сто је со ци јал ни мо де ли у 
Евро пи у окви ру ко јих је раз ли чит ка рак тер со ци јал них тран сфе ра. 
У ци љу од го во ра на пи та ње да ли су го ре на ве де ни со ци јал ни мо де-
ли још увек ак ту ел ни у европ ској прак си и шта чи ни срж ре ди стри-
бу ци је бла го ста ња у др жа ва ма ко је при па да ју овим мо де ли ма, би ће 
из вр ше на ана ли за тро шко ва на со ци јал ну за шти ту у окви ру ше ма 
со ци јал не си гур но сти. По ла зи се од окви ра Европ ског си сте ма ин-
те гри са не ста ти сти ке у со ци јал ној за шти ти, при че му се узи ма ју у 
об зир со ци јал не бе не фи ци је (у нов цу и на ту ри) у скла ду са осам 
ди фе рен ци ра них со ци јал них функ ци ја у европ ским со ци јал ним 
ре жи ми ма: бе не фи ци је за бо лест/бри гу о здра вљу, бе не фи ци је за 
ин ва лид ност, ста ро сне бе не фи ци је, бе не фи ци је за по ро дич ну пен-

да обезбеде социјално благостање ван ангажовања на тржишту рада, као и на који 
начин државе врше стратификацију права. (Gesta Esping Andersen, TheThreeWorldsof
WelfareCapitalism, Princeton University Press, Princeton, 1990.)
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зи ју, бе не фи ци је за по ро ди цу и де цу, бе не фи ци је за не за по сле не, 
бе не фи ци је за ста но ва ње и бе не фи ци је за со ци јал ну укљу че ност.6)

2.РЕДИСТРИБУЦИЈАБЛАГОСТАЊА
УЕВРОПСКОЈПРАКСИ

2.1.Обрасциредистрибутивнеполитике
наевропскомнивоу

Уко ли ко по сма тра мо из два ја ње за со ци јал не бе не фи ци је у 
Евро пи, удео у БПД-у кре ће се у ра спо ну од 34,6% у Дан ској до 
14% у Ле то ни ји, док је про сеч на вред ност на ни воу це ле Европ ске 
уни је би ла 29,5% у 2012. го ди ни.7) Др жа ве са нај ве ћим сте пе ном 
тро ше ња за со ци јал не бе не фи ци је су Дан ска, Фран цу ска и Хо лан-
ди ја, док су са дру ге стра не оне др жа ве ко је су у ско ри јем пе ри о ду 
при сту пи ле Европ ској уни ји (Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Есто ни ја и Ру-
му ни ја). У ско ро свим др жа ва ма из два ја ња су по ра сла од еко ном-
ске кри зе 2008. го ди не у од но су на не ко ли ко го ди на пре кри зе (сли-
ка 1). Нај ве ћи по раст у из два ја њи ма у то ку ових го ди на има ле су 
Ир ска (од 18% до 32,5% БДП-а), Грч ка (од 24,8% до 31,2% БДП-а) 
и Фин ска (од 25,4% до 31,2% БДП-а).8)

Гра фи кон 1. Из два ја ња за со ци јал не бе не фи ци је ( % уче шћа у БДП-у) 
2000, 2007. и 2012. го ди не

На по ме на: LV – Ли тва ни ја, EE – Есто ни ја, RO – Ру му ни ја, LT – Ле то ни ја, BG – Бу гар ска, 
PL – Пољ ска, SK – Сло вач ка, MT – Мал та, CZ – Че шка, HR – Хр ват ска, HU – Ма ђар ска, 

6) Више о класификацији социјалних бенефиција према функцији и типу погледати у: 
Eurostat, ESSPROSManualTheEuropeanSystemofintegratedSocialProtectionStatistics, 
Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2011.

7) Eurostat, KeyfiguresonEurope–2015edition, Publication Office of the European Union, 
Luxembourg, 2015, стр. 42.

8) Исто.
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CY – Ки пар, LU – Лук сем бург, SI – Сло ве ни ја, ES – Шпа ни ја, PT – Пор ту гал, DE – Не мач ка, 
UK – Ује ди ње но Кра љев ство, IT – Ита ли ја, AT – Аустри ја, BE – Бел ги ја, SE – Швед ска, EL 
– Грч ка, FI – Фин ска, IE – Ир ска, NL – Хо лан ди ја, FR – Фран цу ска, DK – Дан ска
Из вор: Iain Begg et.al., TheWelfareStateinEurope–VisionsforReform, In ter net, https://www.

chat ham ho u se.org/si tes/fi les/chat ham ho u se/pu bli ca ti ons/re se arch/20150917We lf areSt ateE-
uropeNiblettBeggMushovelFinal.pdf, 2015, стр. 9.

Струк ту ра из два ја ња је од сре ди не де ве де се тих го ди на оста-
ла не про ме ње на. По ли ти ка со ци јал ног укљу чи ва ња је нај ско ри је 
уста но вље на у Евро пи и из два ја ња за ову функ ци ју чи не нај ма њи 
удео укуп них из два ја ња за со ци јал не бе не фи ци је. Нај ве ћи удео чи-
не бе не фи ци је за ста ро до ба и функ ци ју бо лест/здрав стве на не га 
(39,1% и 28,5% ре спек тив но), док бе не фи ци је за по ро ди цу/де цу 
(7,5%), ин ва лид ност (7,1%), по ро дич не пен зи је (5,4%) и не за по-
сле ност (5,2%) чи не пре о ста ле функ ци је за ко је се из два ја ви ше 
од 5% свих из два ја ња за со ци јал не бе не фи ци је у 2012. го ди ни.9) 
Функ ци је ста но ва ња и со ци јал не укљу че но сти чи не за не мар љив 
удео у из два ја њи ма, уко ли ко се по сма тра про сек у Евро пи.

На ни воу Евро пе се про цен ту ал но из два ја ско ро тре ћи на 
БДП-а за со ци јал не бе не фи ци је, а у окви ру то га срж др жа ва бла-
го ста ња чи не обез бе ђи ва ње пра ва на ста ро сне и здрав стве не бе-
не фи ци је. Дру ги ва жан аспект је су но си о ци тро шко ва со ци јал них 
бе не фи ци ја. На европ ском ни воу др жа ва је још увек глав ни но си-
лац со ци јал них тро шко ва, при че му је њен удео у укуп ним из два ја-
њи ма ре ла тив но ста би лан про те клих го ди на на кон еко ном ске кри-
зе, са тен ден ци јом бла гог ра ста. На чел но, др жа ве ко је при па да ју 
со ци јал де мо крат ском и кор по ра тив ном мо де лу по кри ва ју ви ше од 
тре ћи не со ци јал них тро шко ва, при че му у Дан ској др жа ва фи нан-
си ра 27,9% од 34,6 % БДП-а ко ји се тро ше у тој зе мљи за со ци јал не 
тро шко ве.10) Фи нан си ра ње ових тро шко ва од стра не по сло да ва ца 
на европ ском ни воу чи ни 10,4% БДП-а, док до при но си оси гу ра них 
осо ба 5,9% од укуп них 29,5% европ ског БДП-а у 2012. го ди ни.11)

2.2.Садржајредистрибутивнеполитике
нанивоуевропскихсоцијалнихмодела

2.2.1.Либералниевропскисоцијалнимодел

По чет ком еко ном ске кри зе 2008. го ди не, Ве ли ка Бри та ни ја и 
Ир ска се су о ча ва ју са на глим по ра стом не за по сле но сти. Ни ске по-

9) Исто, стр. 41.

10) Euro stat, Socialprotectionreceiptsbytype, In ter net, http://ec.euro pa.eu/euro stat/tgm/ta ble.
do?tab=ta ble&init=18plu gin=1&lan gu a ge=en&pco de=tps00108, 28/06/2016.

11) Исто.
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ре ске сто пе у овим др жа ва ма узро ку ју ма њак сред ста ва за по сто је-
ће про гра ме уну тар си сте ма со ци јал не си гур но сти, као и про блем 
фи нан си ра ња пен зиј ског си сте ма. Упр кос то ме што се зна чај на 
из два ја ња из БДП-а не ве зу ју за при пад ни ке овог мо де ла, Ве ли ка 
Бри та ни ја и Ир ска су би ле на за че љу по тро ше њу на со ци јал ну си-
гур ност у 2012. го ди ни. Ове др жа ве су тро ши ле 28,5% и 32,5% из 
БДП-а за со ци јал ну си гур ност у 2012. го ди ни,12) уз на гли по раст у 
2009. го ди ни са го ре по ме ну тим ду пли ра њем со ци јал ног тро ше ња 
у Ир ској у од но су на 2002. го ди ну.

Ана ли зи ра ју ћи струк ту ру из два ја ња за со ци јал не бе не фи ци-
је пре ма функ ци ја ма за бе ле жен је бла ги по раст из два ја ња за ста-
ро сне бе не фи ци је и бе не фи ци је за бо лест/здрав стве ну не гу. Пре ма 
ка рак те ри сти ка ма тро ше ња, бе не фи ци је ко је зах те ва ју прет ход ну 
про ве ру при хо да су про цен ту ал но нај ве ће у ове две др жа ве, упр кос 
то ме што су пре те жно уни вер зал не. Бе не фи ци је за по ро ди цу и де-
цу у Ве ли кој Бри та ни ји и Ир ској бе ле же по раст у пр вих пар го ди на 
на кон еко ном ске кри зе, да би у 2013. го ди ни опа да ле и у Ир ској се 
вра ти ле на ни во из 2006. го ди не. Из ра зи то до ми ни ра ју бе не фи ци је 
у нов цу и оне се кон ти ну и ра но по ве ћа ва ју у овим др жа ва ма у окви-
ру по ли ти ке пре ма по ро ди ци. Исто вет но трен до ви су при сут ни и 
у по ли ти ци пре ма не за по сле ни ма, с тим да је Ир ска ви ше стру ко 
уве ћа ла сво ја из два ја ња на кон кри зе док је Ве ли ка Бри та ни ја одр-
жа ла исти ни во од по чет ка 2000. го ди не. У Ир ској су бе не фи ци је 
за ста но ва ње у ве ли кој ме ри у нов цу, док је Ве ли ка Бри та ни ја за-
бе ле жи ла по ве ћа ње уде ла со ци јал них услу га, упр кос сма њи ва њу 
из два ја ња за ову функ ци ју од 2010. го ди не. Обе др жа ве су сма њи ле 
из два ја ња и за со ци јал но укљу чи ва ње на кон при вре ме ног ско ка у 
2009. и 2010. го ди ни, уз за др жа ва ње усме ре но сти ка бе не фи ци ја ма 
у нов цу уз прет ход ну про ве ру при хо да, са тим да је ова усме ре ност 
не што бла жа у Ве ли кој Бри та ни ји.

Основ на три прав ца ре фор ми у про те клим го ди на ма у ове 
две др жа ве мо гу се по де ли ти на: су жа ва ње пра ва на со ци јал не бе-
не фи ци је и услу ге, пре о ри јен та ци ја на раз ви ја ње услу га ко је су у 
функ ци ји уна пре ђе ња за по сле но сти, као и пре но ше ње од го вор но-
сти при ват ним пру жа о ци ма услу га у окви ру пен зиј ске и здрав стве-
не по ли ти ке. Ен то ни МекКeшин (AnthonyMcCashin) сма тра да је 
до шло до про ме на у по ли ти ци пре ма де ци и по ро ди ци и по ли ти ци 
пре ма не за по сле ни ма у окви ру ко јих су се бе не фи ци је у нов цу зна-
чај но сма њи ле, као и об у хват по пу ла ци је овим бе не фи ци ја ма услед 
из ме ње них кри те ри ју ма за оства ри ва ње пра ва. Овај аутор на во ди 
да су се „но ми нал ни из но си уни вер зал них де чи јих бе не фи ци ја 

12) Euro stat, KeyfiguresonEurope–2015edition, нав. де ло, стр. 41.
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сма њи ли за 20% у од но су на 2008.;(...) бе не фи ци је за не за по сле не 
и са мо хра не ро ди те ље  су огра ни че не на ли мит по го ди на ма где де-
те мо ра има ти се дам го ди на или ма ње; оси гу ра ње за не за по сле не је 
ре ду ко ва но у сред стви ма због по ве ћа них зах те ва за до при но си ма 
и тра ја ње бе не фи ци ја се пре по ло ви ло на шест ме се ци“.13) Ла ви-
ни ја Ми тон (LaviniaMitton) до ла зи до слич них на ла за у Ве ли кој 
Бри та ни ји на кон 2010. го ди не у ве зи са по ли ти ком бе не фи ци ја за 
не за по сле не при че му је сма њи ва ње тро ше ња укљу чи ва ло „про-
ме ну ин дек са ци је ко ја је ре ду ко ва ла ре ал ну вред ност бе не фи ци ја 
за не за по сле не“.14) Ра ни је уни вер зал на ше ма де чи јих бе не фи ци ја 
огра ни че на је од 2013. го ди не на де цу ро ди те ља ко ји не за ра ђу ју 
ви ше од про пи са ног мак си му ма. Ме ђу тим, у окви ру по ли ти ке пре-
ма по ро ди ци и де ци и под окри љем На ци о нал не стра те ги је бри ге 
о де ци обез бе ђу ју се суб вен ци је за бри гу о де ци пре и на кон шко ле 
ко је су усме ре не ка бо љем ускла ђи ва њу рад них и по ро дич них оба-
ве за.15) Са дру ге стра не, и у Ир ској се ак ту е ли зу је по ли ти ка пре о ри-
јен та ци је од па сив них ка ак тив ним ме ра ма у не ко ли ко обла сти. У 
то ку 2008. го ди не се уни вер зал не бе не фи ци је у нов цу за по ро ди це 
са де цом за ме њу ју јав ним пру жа њем услу га бри ге о де ци до три 
го ди не три де сет са ти не дељ но, у то ку 2011. го ди не бе не фи ци је за 
не за по сле не се ин те гри шу са услу га ма ак ти ва ци је на тр жи шту ра-
да, по чев ши од 2012. раз ви ја се мо дел по о штра ва ња пра ва на бе не-
фи ци је са мо хра ним ро ди те љи ма и по ве зи ва ње ових бе не фи ци ја са 
спрем но шћу при ма о ца да уче ству је у обу ци и ак тив ној по тра зи за 
по слом.16) Тре ћи пра вац ре фор ме пред ста вља ју до ку мен ти до не ти 
2012. го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји (HealthandSocialCareAct2012) 
и 2011. у Ир ској (ProgrammeforGovernment) ко ји охра бру ју при-
ват ни сек тор у пру жа њу здрав стве них услу га. С об зи ром на ве ли-
ке со ци јал не тро шко ве за обез бе ђи ва ње на ра ста ју ће пен зи о нер ске 
по пу ла ци је, до дат но се про мо ви шу при ват ни пен зи о ни фон до ви у 
овим др жа ва ма.

Ова ко кон ци пи ран си стем со ци јал не си гур но сти се фи нан-
си ра пре те жно из др жав них из два ја ња ко ја чи не око по ло ви не свих 
из два ја ња за со ци јал не бе не фи ци је. До при но си по сло да ва ца су у 
овим др жа ва ма ни жи у од но су на про сек у Евро пи и чи не 5,8% 
од 32,5% укуп них со ци јал них из да та ка у Ир ској и 8,2% од укуп-

13) Anthony McCashin, „Ireland: From Boom to Bust“, Challenges to European Welfare
Systems(eds. Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International 
Publishing, Cham, 2016, стр. 334-355.

14) Lavinia Mitton, „The Financial Crisis as Game Changer for the UK Welfare State“, 
ChallengestoEuropeanWelfareSystems(eds. Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna 
Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 759.

15) Исто, стр. 759.

16) Anthony McCashin, „Ireland: From Boom to Bust“, нав. дело, стр. 361-362.
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них 28,8% БДП-а у Ве ли кој Бри та ни ји, док до при но си оси гу ра ни-
ка из но се 1,8% и 3,7 % из БПД-а ових др жа ва што је по но во ис под  
европ ског про се ка (5,9%) у 2012. го ди ни.17)

2.2.2.Корпоративниевропскисоцијалнимодел
У др жа ва ма ко је при па да ју кор по ра тив ном со ци јал ном мо-

де лу (Не мач ка, Фран цу ска и Аустри ја) за бе ле же не су бла же по-
сле ди це еко ном ске кри зе у од но су на прет ход ни мо дел. Сма тра се 
да су ове др жа ве и пре кри зе спро ве ле ре фор му си сте ма со ци јал не 
си гур но сти не би ли се кон стант но одр жа вао ви сок ни во за по сле-
но сти. Ме ђу тим, иза зо ви су се по ја ви ли у ви ду ати пич них об ли ка 
за по сле ња и фи нан сиј ске одр жи во сти ис пла ћи ва ња ра ни је упла-
ће них пра ва по осно ву за по сле ња, што чи ни срж кор по ра тив ног 
мо де ла у Евро пи. Из два ја ња за со ци јал ну си гур ност у БДП-у су по-
ра сла по сле кри зе и до сти гла су нај ви ши ни во у 2010. го ди ни у Не-
мач кој и Аустри ји да би са да био за бе ле жен опа да ју ћи тренд, док 
су у Фран цу ској кон ти ну и ра но ра сла. Не мач ка је из два ја ла 29,5%, 
Фран цу ска 34,2% и Аустри ја 30,2% БДП-а за со ци јал ну си гур ност 
2012. го ди не.18)

За раз ли ку од др жа ва прет ход ног мо де ла, Не мач ка и Фран цу-
ска за функ ци ју по ро ди ца/де ца од еко ном ске кри зе уве ћа ва из два-
ја ња ко ја до сти жу нај ви ши ни во до са да у 2013. го ди ни. Бе не фи ци-
је у нов цу су из ра зи то пре до ми нант не у Аустри ји за ову функ ци ју, 
док у прет ход не две по ме ну те др жа ве оне чи не пре те жни тип со-
ци јал них бе не фи ци ја. Из два ја ња за не за по сле не бла го су по ра сла у 
пр ве две го ди не на кон кри зе за др жа ва ју ћи усме ре ност ка нов ча ним 
из два ја њи ма на су прот услу га ма. Не мач ка и Фран цу ска има ју сли-
чан ни во из два ја ња за ста но ва ње ко ја су из над европ ског про се ка, 
док Фран цу ска и Аустри ја бе ле же из ра зи то ви ша из два ја ња од Не-
мач ке за со ци јал но укљу чи ва ње.

Про ме не у кор по ра тив ном со ци јал ном мо де лу при сут не су 
у два аспек та: про ме не у оства ри ва њу пра ва ко ја су ор га ни зо ва-
на пре ма прин ци пу со ци јал ног оси гу ра ња и про ме не у пра ви ма из 
обла сти не до при но сних ше ма. Пр ви пра вац ре фор ми се од но сио 
на обез бе ђи ва ње основ на три оси гу ра ња (пен зиј ско, здрав стве но, 
за слу чај не за по сле но сти) у окол но сти ма де мо граф ских про ме-
на и еко ном ске кри зе. У Аустри ји су од 2012. го ди не по о штре ни 
кри те ри ју ми за оства ри ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју за по-
тен ци јал не ко ри сни ке ис под 50 го ди на са мо уко ли ко има ју трај ни 
ин ва ли ди тет, док се од 2014. го ди не пре вре ме ни од ла зак у пен зи ју 
17) Euro stat, Socialprotectionreceiptsbytype, нав. де ло.

18) Euro stat, KeyfiguresonEurope–2015edition, нав. де ло, стр. 41.
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омо гу ћа ва са мо они ма ко ји се ба ве „те шким“ ра дом.19) У Не мач кој 
је 2012. го ди не сту пи ла на сна гу од лу ка о по сте пе ном по ве ћа ва њу 
го ди на за од ла зак на пен зи ју са 65 на 67, док је прет ход но 2009. 
до не та кла у зу ла о ста бил но сти пен зи ја упр кос евен ту ал ном сма-
ње њу пла та (Schutzklausel).20) Сли чан пра вац ре фор ми је и у Фран-
цу ској где се од 2010. го ди не по ди жу ми ни мал не го ди не за од ла зак 
у пен зи ју, по ве ћа ва ју го ди не упла ћи ва ња до при но са ра ди сти ца ња 
пу не пен зи је, као и за по чи ња ње про це са ујед на ча ва ња до при но са 
и усло ва уоп ште за оства ри ва ње пра ва из при ват них пен зи о них и 
по себ них ше ма оба ве зног пен зиј ског оси гу ра ња. У окви ру по ро-
дич не по ли ти ке Аустри ја од 2010. го ди не про пи су је оба ве зно по-
ха ђа ње вр ти ћа ми ни мум јед ну го ди ну, де чи ји до да так је по ве ћан, а 
упо ре до је сма њен гор њи праг го ди на на 24 го ди на за до би ја ње де-
чи јег до дат ка за де цу ко ја су у оба ве зном обра зо ва њу.21) С об зи ром 
на то да су сред ства ко ја се из два ја ју за ове не до при но сне ше ме 
зна чај на али сла бо ефи ка сна, зах тев је био пре о ри јен ти са ти по ро-
дич ну по ли ти ку са бе не фи ци ја на услу ге или бар сма њи ти тра ја ње 
бе не фи ци ја чи ме би се по ве ћао удео же на на тр жи шту ра да. Не-
мач ка због то га од 2013. го ди не уво ди пра во на ме сто у уста но ва ма 
за не гу де це за сва ко де те пре ко јед не го ди не, док они  ро ди те љи 
ко ји не ко ри сте ову услу гу мо гу до би ти нов ча ну бе не фи ци ју од 150 
евра ме сеч но. Прет ход но пра во ро ди тељ ског до дат ка ко је се ис пла-
ћи ва ло фик сно две го ди не са да је за ме ње но бе не фи ци јом ко ја чи ни 
67% прет ход не пла те и ис пла ћу је се два на ест ме се ци уз до дат на 
два ме се ца ко ја мо же ко ри сти ти дру ги ро ди тељ. Ми ни мал ни из нос 
од 300 евра ме сеч но је по кри вен уко ли ко је ро ди тељ не за по слен.22) 
У про те клим го ди на ма за бе ле жен је зна ча јан на пре дак у раз ви ја њу 
пра ва ко ја се фи нан си ра ју из по ре за и не за ви се од прет ход ног за-
по сле ња. Иако ре ла тив но ка сно, Аустри ја 2010. го ди не уво ди но ву 
ше му ми ни мал ног до хот ка у окви ру ко је је нај зна чај ни ја про ме-
на обез бе ђи ва ње здрав стве ног оси гу ра ња ко ри сни ци ма нов ча не 
по мо ћи.  По ред ово га, при сут на је ак ти ва ци ја ко ри сни ка нов ча не 
19) August Osterle, Karin Heitzmann, „Reforming the Austrian Welfare System: Facing 

Demographic and Economic Challenges in a Federal Welfare State“, ChallengestoEuropean
Welfare Systems (eds. Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer 
International Publishing, Cham, 2016, стр. 24.

20) Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, „Crisis? What Crisis? Restructuring the German Welfare 
System in Times of Unexpected Prosperity“, ChallengestoEuropeanWelfareSystems(eds. 
Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, 
Cham, 2016, стр. 147. 

21) August Osterle, Karin Heitzmann, „Reforming the Austrian Welfare System: Facing 
Demographic and Economic Challenges in a Federal Welfare State“, нав. дело, стр. 29.

22) Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, „Crisis? What Crisis? Restructuring the German Welfare 
System in Times of Unexpected Prosperity“, нав. дело, стр. 151-152.
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со ци јал не по мо ћи, док је ову ре фор му Не мач ка спро ве ла ра ни је у 
окви ру Hartzре фор ми. Упр кос одр жа њу ви со ког ни воа за по сле но-
сти за хва љу ју ћи флек си бил ним тр жи шти ма ра да ко ја ну де по сло ве 
са де ли мич ним рад ним вре ме ном и дру ге ати пич не об ли ке за по-
сле ња, ова кво уче шће на тр жи шту ра да се нај ви ше ве зу је за же не. 
Ак тив на по ли ти ка тр жи шта ра да раз ви ла се на ро чи то у Аустри ји 
у ко јој су тро шко ви на ову по ли ти ку го то во утро стру че ни, чи ни ли 
су 12% у укуп них тро шко ва за тр жи ште ра да 2002. го ди не, док су 
2012. го ди не чи ни ли удео од 34%.23)

Фи нан си ра ње си сте ма со ци јал не си гур но сти у овим др жа-
ва ма се обез бе ђу је го то во под јед на ко из др жав них и до при но са 
по сло да ва ца. До при но си по сло да ва ца чи не за ни јан су ве ћи удео 
у БДП-у и из но се 10,6% у Не мач кој, 13,8% у Фран цу ској и 10,6% 
у Аустри ји, док др жав на из два ја ња из но се 10,5%, 11,5% и 10,6% 
ре спек тив но у овим др жа ва ма у 2012. го ди ни. До при но си оси гу ра-
них осо ба уче ству ју са 9,3% у Не мач кој, 6,7% у Фран цу ској и 7,6% 
у Аустри ји у по сма тра ној го ди ни.24)

2.2.3.Социјално-демократскиевропскисоцијалнимодел

Из два ја ња за со ци јал ну си гур ност у 2012. го ди ни у овим др-
жа ва ма чи не пре ко 30% БДП-а и из над су европ ског про се ка. Дан-
ска је из дво ји ла 34,6%, Фин ска 31,2% и Швед ска 30,5% БДП-а за 
си стем со ци јал не си гур но сти у 2012. го ди ни.25) Из два ја ња су кон-
ти ну и ра но ра сла у Дан ској и Фин ској у од но су на 2000. и 2005. 
го ди ну, док су у Швед ској би ла ре ла тив но ста бил на. Ове др жа ве 
тро ше ско ро две тре ћи не на ста ро сне и здрав стве не бе не фи ци је. 
Бе не фи ци је за ста рост се кре ћу од 43,4% у Дан ској до 38,4% у 
Фин ској, ко ја ком па ра тив но гле да но са дру ге две др жа ве има ни жа 
из два ја ња и за бе не фи ци је по осно ву ин ва лид но сти у 2013. го ди ни, 
иако су ви ша од европ ског про се ка. Зна чај но је ула га ње у по ли ти-
ке по др шке по ро ди ци и де ци, док у од но су на 2000. го ди ну кон-
стант но опа да ју ула га ња у по ли ти ку пре ма не за по сле ни ма у све 
три др жа ве. Кон ти ну и ра но се раз ви ја ју услу ге на су прот ис пла та-
ма бе не фи ци ја у нов цу и оне чи не пре до ми нан тан тип со ци јал них 
тро шко ва у окви ру по ли ти ка пре ма по ро ди ци и по ли ти ци ста но ва-
ња. У свим по ме ну тим др жа ва ма по ли ти ка ста но ва ња под ра зу ме ва 
ис кљу чи во пру жа ње услу га ко ри сни ци ма, док се у Дан ској го то во 

23) August Osterle, Karin Heitzmann, „Reforming the Austrian Welfare System: Facing 
Demographic and Economic Challenges in a Federal Welfare State“, нав. дело, стр. 22.

24) Eurostat, Socialprotectionreceiptsbytype, нав. дело.

25) Eurostat, KeyfiguresonEurope–2015edition, нав. дело, стр. 41.
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у свим слу ча је ви ма пру жа ју услу ге ко ри сни ци ма по ро дич не пен зи-
је што ни је слу чај у Фин ској и Швед ској ко је пре фе ри ра ју ис пла ту 
бе не фи ци ја у нов цу за ове свр хе.26)

Упр кос ви со ким сто па ма ак тив но сти на тр жи шту ра да у од-
но су на дру ге др жа ве у Евро пи, при пад ни це овог мо де ла има ју из-
ра жен про блем не за по сле но сти мла дих. Сма њи ва ње сред ста ва за 
не за по сле ност зна чи ло је пре лаз од welfare ка workfareпо ли ти ци 
за по шља ва ња ко ја под ра зу ме ва при хва та ње свих по сло ва до ступ-
них на тр жи шту ра да и сма ње ње па си ви за ци је при ма ла ца со ци јал-
них бе не фи ци ја. Тар ге ти ра не по ли ти ке пре ма гру пи мла дих до 30 
го ди на у Дан ској од 2009. го ди не су ак тив не ме ре за осо бе из ме ђу 
15 и 17 го ди на ко је ни су ни ти за по сле не ни ти на шко ло ва њу, као и 
да ва ње обра зов них гран то ва уме сто со ци јал не по мо ћи за ко ри сни-
ке мла ђе од 30 го ди на.27) Швед ска за го ва ра сли чан при ступ, уз до-
дат ну ак ти ва ци ју ми грант ске по пу ла ци је у чи јем je ци љу от по чео 
про грам у са рад њи оп шти на и јав них слу жби за за по шља ва ње.28) 
За о крет је за бе ле жен и код уво ђе ња про ве ре при хо да за оства ри-
ва ње пра ва на бе не фи ци је и услу ге на су прот до са да шњој прак си 
уни вер зал них бе не фи ци ја и услу га. Од 2014. го ди не у Дан ској се 
по ро дич не бе не фи ци је до де љу ју са мо по ро ди ца ма ко је оства ру ју 
ма ње од од ре ђе ног при хо да.

По ме ну ти си сте ми со ци јал не си гур но сти се фи нан си ра ју 
пре те жно из др жав них до при но са, при че му др жав на из два ја ња 
у Дан ској чи не пре до ми нат ни из вор фи нан си ра ња, не за бе ле жен 
у европ ској прак си. Др жав на из два ја ња као про це нат БДП-а чи не 
27,9% у Дан ској, 15,1% у Фин ској и 16% у Швед ској у 2012. го ди-
ни. До при но си по сло да ва ца у овој го ди ни су чи ни ли 4,1% (Дан-
ска), 11,2% (Фин ска) и 11,5% (Швед ска), док су из два ја ња оси гу-
ра ни ка би ла у ра спо ну од 3% у Дан ској до 4% БДП-а у Фин ској.29) 
Из два ја ња оси гу ра ни ка су се у од но су на 2000. го ди ну упо ла сма-
њи ла у Дан ској, док су у оста ле две др жа ве оста ла на ста бил ном 
ни воу, док је бла ги пад у фи нан си ра њи ма од стра не по сло да ва ца у 
Фин ској и Швед ској ком пен зо ван по ра стом уде ла фи нан си ра ња од 
стра не јав них вла сти.

26) NO SO SCO, SocialProtectionintheNordicCountries2013/2014–Scope,Expendituresand
Financing, Nor dic So cial-Sta ti sti cal Com mit tee, Co pen ha gen, 2015.

27) Bent Gre ve, „Den mark: Still a Nor dic Wel fa re Sta te af ter the Chan ges of Re cent Years?“, 
ChallengestoEuropeanWelfareSystems(eds. Kla us Schu bert, Pa lo ma de Vil lo ta, Jo han na 
Kuhlmann), Sprin ger In ter na ti o nal Pu blis hing, Cham, 2016, стр. 164.

28)  Sven E.O. Hort et.al., „Still Awa i ting the Storm? The Swe dish Wel fa re Sta te Af ter the La test 
Cri sis“, ChallengestoEuropeanWelfareSystems(eds. Kla us Schu bert, Pa lo ma de Vil lo ta, 
Jo han na Kuhlmann), Sprin ger In ter na ti o nal Pu blis hing, Cham, 2016, стр. 682.

29) Eurostat, Socialprotectionreceiptsbytype, нав. дело.
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3.РЕФОРМСКИПРАВЦИИРЕДЕФИНИСАЊЕ

ЕВРОПСКИХСОЦИЈАЛНИХМОДЕЛА
НАКОНЕКОНОМСКЕКРИЗЕ

Ре фор ме си сте ма со ци јал не си гур но сти у Евро пи на кон 
свет ске еко ном ске кри зе 2008. го ди не би ле су мо ти ви са не фи нан-
сиј ском одр жи во шћу си сте ма и од го во ром на но ве со ци јал не ри-
зи ке. Услед по ве ћа них иза зо ва у пр вим го ди на ма кри зе, на ро чи то 
ис пла ћи ва ња уста но вље них со ци јал них пра ва у слу ча ју остан ка 
без по сла и си ро ма штва, као и по ра ста тро шко ва за ис пла ту оства-
ре них пра ва из пен зиј ског и здрав стве ног оси гу ра ња, би ло је нео п-
ход но по ди ћи ни во из два ја ња за со ци јал ну си гур ност у европ ским 
др жа ва ма.

С об зи ром на то да су по ве ћа на из два ја ња ути ца ла на еко-
ном ске пер фор ман се ових др жа ва, пр во бит ни ре форм ски пра вац је 
под ра зу ме вао укљу чи ва ње што ве ћег бро ја љу ди у тр жи ште ра да 
чи ме би се по ди гла еко ном ска ак тив ност ста нов ни штва, сма њи ле 
ис пла те на кна да по осно ву си ро ма штва и не за по сле но сти и ти ме 
омо гу ћи ло не сме та но фи нан си ра ње си сте ма со ци јал ног оси гу-
ра ња од стра не за по сле них ли ца. Др жа ве се од лу чу ју да у ве ћој 
или ма њој ме ри по мог ну по је дин ци ма да обез бе де соп стве ну ег зи-
стен ци ју на тр жи шту ра да. Прак са ове ре фор ме је ва ри ра ла у за-
ви сно сти од со ци јал ног мо де ла. Ли бе рал не др жа ве су нај пре сма-
њи ле сред ства и тра ја ње за бе не фи ци је по осно ву не за по сле но сти 
и оја ча ле си стем про ве ре при хо да за оства ри ва ње пра ва, а по том 
су раз ви ле сим бо лич не услу ге у ци љу ак ти ва ци је не за по сле них. 
Ова ак ти ва ци ја је под ра зу ме ва ла раз ви ја ње ак тив них ме ра на тр-
жи шту ра да и по че так ан га жо ва ња др жа ве у пре у зи ма њу бри ге о 
де ци ра ди укљу чи ва ња што ве ћег бро ја ро ди те ља у тр жи ште ра да. 
Др жа ве кор по ра тив ног мо де ла, ко је су по зна те по мо де лу „му шког 
хра ни о ца по ро ди це“, на сто је да ак ти ви ра ју же не на тр жи ште ра да 
сма њи ва њем по ро дич них бе не фи ци ја у нов цу и по ве ћа њем услу га 
за бри гу о де ци у за јед ни ци. От клон од ни ског сте пе на де фа ми-
ли ја ри за ци је и уво ђе ње уни вер зал них не до при но сних ше ма је са-
свим но ви при ступ у овим др жа ва ма. Со ци јал де мо крат ски мо дел 
је та ко ђе био усме рен на ак ти ва ци ју вул не ра бил них гру па као што 
су мла ди и ми гран ти, али и на не ти пич но да ва ње пред но сти раз-
ли чи тим фор ма ма за по шља ва ња пре не го ква ли те ту за по шља ва ња.

Дру го, с об зи ром на то да све ове др жа ве из два ја ју ви ше 
од по ло ви не со ци јал них тро шко ва на бе не фи ци је за ста рост и за 
здрав стве ну по ли ти ку, упра во у овим сек то ри ма до ла зи до по ве-
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ћа ња при ва ти за ци је на кон еко ном ске кри зе. При ва ти за ци ја ових 
услу га у ли бе рал ном мо де лу је оја ча на про те клих го ди на, док је 
кор по ра тив ни мо дел те жио ка из јед на ча ва њу усло ва за оства ри ва-
ње пра ва из по себ них оба ве зних јав них и при ват них ше ма пен зиј-
ског оси гу ра ња чи ме би јав ни си стем био рас те ре ћен. Со ци ја де мо-
крат ске др жа ве по ред овог раз ло га за го ва ра ју при ва ти за ци ју и због 
уна пре ђе ња ква ли те та услу га, по себ но у здрав стве ном сек то ру.

Сма тра се да до ла зи до де ли мич ног при бли жа ва ња ових мо-
де ла у ре ди стри бу ци ји со ци јал них тро шко ва, ко ји су ра сли то ком 
кри зе и њи хо ва струк ту ра ни је зна чај но про ме ње на. По сто је ћа са-
др жи на тро ше ња на си стем со ци јал не си гур но сти от кри ва раз ли ке 
ме ђу др жа ва ма, упр кос де ли мич ном ре струк ту и ра њу со ци јал них 
пра ва по след њих го ди на. Из два ја ња за по ли ти ке ста но ва ња и со-
ци јал не укљу че но сти су кон вер ги ра ла ме ђу мо де ли ма, док је до ми-
нант но ула га ње у со ци јал не услу ге при сут но са мо у скан ди нав ном 
мо де лу, а по ред ових по ли ти ка и у по ли ти ка ма пре ма по ро ди ци и 
не за по сле ни ма. С об зи ром на то да др жа ва фи нан си ра и обез бе-
ђу је ове услу ге ко је су још увек пре те жно уни вер зал не, ком би ну је 
се за штит на функ ци ја си сте ма со ци јал не си гур но сти са функ ци јом 
со ци јал ног ула га ња. Пре по зна та је ва жност обез бе ђи ва ња со ци јал-
не си гур но сти пу тем тр жи шта, док је кључ на раз ли ка ме ђу европ-
ским со ци јал ним мо де ли ма у уло зи др жа ве у том про це су.
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SuzanaMihajlovicBabic

TRENDSOFWELFAREREDISTRIBUTIONIN
THEEUROPEANWELFARESTATES

Resume
The ro le of go vern ment in en su ring so cial se cu rity to ci ti zens has 

been chan ging over ti me by ex pan ding the sco pe of rights and ba lan-
cing bet we en fa mily and mar ket as al ter na ti ve so cial se cu rity ac tors. In 
spi te of chan ges, the re is a be li ef that the Euro pean sta tes to day ma ke 
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a sin gle Euro pean so cial mo del wit hin which se ve ral di ver gent wel fa re 
sta te mo dels exist. The glo bal eco no mic cri sis in 2008 has dif fe rently 
in flu en ced the re forms of the so cial se cu rity systems in Euro pe, but it 
has al so bro ught cer tain ap pro xi ma ti on among li be ral, cor po ra ti ve and 
so cial de moc ra tic Euro pean wel fa re sta tes.

Re se arch shows that the lar gest sha re of so cial be ne fits spen ding 
in GDP has been re cor ded in the co un tri es which do be long to the so cial 
de moc ra tic mo del, as well as that al lo ca ti ons for so cial se cu rity ha ve 
grown in Euro pean co un tri es af ter eco no mic cri sis in 2008. The di stri-
bu tion of costs ac cor ding to so cial fun cti ons is sta ble in all three so cial 
mo dels, whi le the pri o ri ti za tion of so cial be ne fits va ri es de pen ding on 
the ex pec ted ro le of the sta te and the re di stri bu ti ve ef fect in in di vi dual 
co un tri es wit hin the so cial mo dels. The lar gest sha re of so cial costs 
ma ke the be ne fits in ca se of old age as well as di se a se and he al thca re, 
whi le com pa ra ti vely spe a king, the fun ction of so cial in clu sion and ho u-
sing fun cti ons ta ke up the smal lest sha re of costs in Euro pean co un tri es. 
Ho we ver, whi le the re is con ver gen ce in the le vels of so cial spen ding, 
and a re la ti vely si mi lar struc tu re of al lo ca tion for so cial fun cti ons, by 
type of so cial be ne fits the so cial de moc ra tic mo del stands out in si sting 
on the de ve lop ment of ser vi ces rat her than pro vi ding be ne fits in cash. 
This com mit ment of the so cial de moc ra tic mo del is most re pre sen ted 
in fa mily po li ci es and po li ci es of so cial in clu sion. The re is a gro wing 
con ver gen ce among so cial mo dels with the fun ction of unem ployment, 
whe reby co un tri es in vest mo re re so ur ces in the de ve lop ment of ac ti ve 
em ployment po li ci es. Fi nan cing of so cial be ne fits by em ployees and 
em ployers is most pro mi nent in the cor po ra te mo del whe re it is equ a ted 
with sta te al lo ca tion, whe re as in the li be ral and so cial de moc ra tic mo-
del the ma jo rity of costs are co ve red by the sta te.

The li be ral Euro pean so cial mo del re ma i ned con si stent with the 
ori en ta tion to wards the pro mo tion of pri va te so cial se cu rity and nar ro-
wing of the rights to uni ver sal be ne fits in the events of so cial risks. The 
co un tri es of the cor po ra te mo del are fo cu sed on the re form of pen sion 
system by tig hte ning eli gi bi lity con di ti ons and en su ring ade qu a te li-
ving stan dards for tho se who ha ve left the la bor mar ket, whi le mem bers 
of the so cial de moc ra tic mo del car ried out mi nor re forms that wo uld 
fo re stall the con se qu en ces of de mo grap hic chan ge. All co un tri es ha ve 
ma in ta i ned the cha rac te ri stics of the mo del to which they be long, but 
de spi te that, the two most sig ni fi cant trends can be re cor ded in the ir re-
di stri bu ti ve po li ci es which ha ve the pur po se of su sta i ning the fi nan cing 
of so cial se cu rity systems. First, en co u ra ging the pri va te sec tor in the 
pro vi sion of pen si ons and he alth ca re ser vi ces, and then the re form of 
fa mily and la bor mar ket po li ci es in or der to in clu de lar ger po pu la tion 



СПМ број 1/2017, година XXIV, свеска 55.

156

стр. 141-156.

in the la bor mar ket, espe ci ally wo men. We can con clu de that the de-
mo grap hic chan ges, eco no mic cri ses and “new so cial risks” ha ve ma de 
ne ces sary the re form of the tra di ti o nal so cial po licy, as well as in ve sting 
in new so cial fun cti ons ac ross Euro pe.
Keywords: Euro pean wel fa re sta tes, so cial be ne fits, so cial ex pen di tu re,  

re forms, eco no mic cri sis

* Овај рад је примљен 20. јула 2016. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
21. фебруара 2017. године.
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