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Сажетак
Радсесастојииздвадела.Анализапроучаванихпро-
блемаполитикатржиштарадабазирасепресвега,
на графичким итабеларним илустрацијама. Полази
сеодопштетеоријскеоснове,гдесудатибитникон-
цептиодзначајазатемуициљистраживања.Усу-
штинијеовајдеорадаодразтеоријскихпоставкиу
везисатржиштемрадаЕУ.Другидеорадасенакон
теоријскеоснове,засниванапрактичнимапликација-
маинтервенцијанатржиштурада.Урадусеприка-
зујекомпаративниприказелеменатакојиобухватају
политикетржиштарада,односно јавнихинтервен-
ција у оквиру овог сегмента. Основни циљ ових ин-
тервенција,удоменудатихмогућности,базирасена
смањењу незапослености, уз повећање ефикасности
тржиштаитржишних решења.Приказ квантита-
тивнихподатакадатураду,одраз јенеуједначено-
стиполитикананивоуЕУ, с обзиромда сеполити-
кетржиштарадаобликујуодстранесамихземаља
чланица.Ипак,разноликостприсутнаприпрактичној
апликацијиовихполитикаодвијасеускладусаЕвроп-
скомстратегијомусвојеномодстранеземаљаЕУ.
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Oснов сва ког тр жи шног ме ха ни зма је од нос по ну де и тра жње. 
Услу ге ра да се про да ју и ку пу ју на тр жи шту, као и би ло ко ја 

дру га ро ба и услу ге. На пер фект ном тр жи шту, це не услу га ра да 
ус по ста вља ју се кроз ефи ка сну ало ка ци ју, ме ђу тим у ствар но сти 
тр жи шта ра да ни ка да ни су пер фект на, на ро чи то, ако је зе мља ма ње 
раз ви је на. За ра де (це на ра да) че сто ни су де тер ми ни са не деј ством 
кон ку рент ских сна га. У кла сич ном мо де лу, рав но те жа тр жи шта ра-
да под ра зу ме ва да су сви рад ни ци ко ји же ле да ра де у мо гућ но сти 
да про на ђу по сао уз од го ва ра ју ћу за ра ду. То је основ на прет по-
став ка мо де ла за сно ва ног на ана ли зи по ну де и тра жње ко ји се у са-
вре ме ној ма кро е ко ном ској ли те ра ту ри сма тра по год ним за по чет ну 
ана ли зу и из у ча ва ње сто пе за ра да и ни воа за по сле но сти у по сма-
тра ној еко но ми ји. На рав но да ова ква прет по став ка, ма да по год на 
за из у ча ва ње ових ва ри ја бли у ве зи са оут пу том и про дук тив но-
шћу, не од го ва ра ствар ном жи во ту у ко јем је увек при сут на од ре-
ђе на не за по сле ност. Шта то кон крет но зна чи? То зна чи да ни ка да 
ни је сва рас по ло жи ва рад на сна га ак тив но укљу че на у про из вод њу 
до ба ра и услу га.

ТЕОРИЈСКАКОНЦЕПЦИЈА
ФУНКЦИОНИСАЊАТРЖИШТАЕУ

За тр жи ште ра да кљу чан је кон цепт мар ги нал ног про из во да 
ра да (су ме екс тра оут пу та до би је не унајм љи ва њем до дај не рад не 
сна ге уз фик си ра ње ни воа тех но ло ги је и ка пи тал ног сто ка) (Гор-
дон, 1989, стр. 167). За мар ги нал ни про из вод ра да прет по ста вље но 
је да опа да са по ра стом за по сле но сти.  На ко ји на чин функ ци о ни-
ше не га тив на ре ла ци ја из ме ђу ре ал них за ра да и тра жње за рад ном 
сна гом? На сли ци 1 дат је при каз ка ко функ ци о ни ше ве за из ме ђу 
ре ал них за ра да и кван ти те та тра же не рад не сна ге. Су ма ра да (L) 
да та је на хо ри зон тал ној оси. Ре ал не за ра де и гра нич ни про из вод 
ра да ме ре не су кроз ко ли чи ну ро ба по је ди ни ци ра да и при ка за не 
су на вер ти кал ној оси. Кри ва си ла зног на ги ба пред ста вља у ства ри 
кри ву гра нич ног про из во да ра да. Она озна ча ва по ве за ност из ме ђу 
гра нич ног про из во да ра да и бро ја рад ни ка за по сле них у фир ми, тј. 
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по слов ном сек то ру. Си ла зни на гиб ове кри ве ре зул тат је опа да ју ће 
гра нич не про дук тив но сти ра да. 

Хо ри зон тал на ли ни ја ко ја по ла зи из тач ке W* ре пре зен ту је ре-
ал не за ра де са ко ји ма се пред у зе ће су сре ће на тр жи шту ра да и ко је 
фир ма узи ма као да ту ве ли чи ну. Број рад ни ка, од но сно ко ли чи на 
рад не сна ге ко ја до при но си оства ре њу мак си мал ног про фи та де-
тер ми ни са на је у тач ки пре се ка ли ни је ре ал не за ра де и кри ве гра-
нич ног про из во да ра да. У тач ки А број тра же них рад ни ка од го ва ра 
тач ки на хо ри зон тал ној оси L*.

Сли ка 1: Де тер ми на ци ја тра жње рад не сна ге

Из вор: прилагођенo пре ма Бег Д. (2010) Економија, Да та Ста тус, стр. 165.

При ни воу за по сле но сти ко ји је ма њи од L* гра нич ни про из-
вод ра да пре ва зи ла зи ре ал ну за ра ду, што се из гра фи ка да и ви-
де ти. Кри ва MPL на ла зи се из над ли ни је ре ал не за ра де. При том 
ни воу за по сле но сти фир ма мо же по ве ћа ти про фит ан га жо ва њем 
ве ћег бро ја рад ни ка. Шта ако је ни во за по сле но сти пред у зе ћа ини-
ци јал но ве ћи од оног у тач ки L*? Та да има мо си ту а ци ју у ко јој је 
гра нич ни про из вод ра да ма њи од ре ал не за ра де, та ко да фир ма или 
по слов ни сек тор мо же по ве ћа ти про фит ре ду ко ва њем за по сле но-
сти, од но сно от пу шта њем рад ни ка. Про фит но – мак си ми зи ра ју ћа 
су ма ин пу та, од но сно тра же не рад не сна ге ко ре спон ди ра са тач ком 
пре се ка кри ве гра нич ног про из во да ра да и ли ни је ре ал не за ра де. 
Ова ре ла ци ја из ме ђу тра же не ко ли чи не ра да од стра не по слов ног 
сек то ра и ре ал не за ра де са ко јом се фир ме су сре ћу на тр жи шту је-
сте у ства ри, кри ва тра жње за рад ном сна гом. С об зи ром, да MPL 
кри ва та ко ђе по ка зу је су му ра да, ко ја се тра жи при не ком ни воу 
ре ал них за ра да, он да кри ва тра жње за рад ном сна гом ко ин ци ди ра 
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са МPL кри вом, те ка ко код МPL кри ве, та ко и код кри ве тра жње за 
рад ном сна гом, на гиб је си ла зан, што нам го во ри да ко ли чи на тра-
же ног ин пу та опа да, при ра сту ре ал них за ра да. 

Не га тив на ре ла ци ја из ме ђу ре ал них за ра да и тра жње за рад-
ном сна гом ко ин ци ди ра са кри вом мар ги нал ног про из во да ра да, 
од но сно кри вом тра жње за рад ном сна гом. Уоп ште но рад (L) мо же 
би ти ме рен на раз ли чи те на чи не по пут укуп них ча со ва ра да, укуп-
них рад них не де ља или бро ја за по сле них, што за ви си од кон крет-
не апли ка ци је. Са ма кри ва тра жње за рад ном сна гом пред ста вља 
уоп ште ну ка те го ри ју, при че му L мо же има ти би ло ко ју по зи тив ну 
вред ност, без об зи ра да ли се ра ди о це лом бро ју или о фрак ци о-
нал ној ве ли чи ни. Про ме не у ре ал ној за ра ди ни су узрок по ме ра ња 
кри ве тра жње рад не сна ге. Про ме на ни воа ре ал них за ра да ме ња 
же ље ни ни во за по сле но сти. Та ко на при мер, пад ре ал них за ра да 
по ди же про фит но мак си ми зи ра ју ћи ни во тра жње за рад ном сна гом 
(сли ка 2).

Сли ка 2: Пад ре ал них за ра да

Из вор: Mi les D. and Scott A. (2002) Macroeconomics, 
John Wi ley and Sons, стр. 172.

ГРАНИЧНИПРОИЗВОДРАДА

Ко ли ко ће сва ко од нас за ра ђи ва ти у жи во ту за ви си од по сла 
ко јим се ба ви мо. У за ви сно сти од ри зи ка, прет ход них ула га ња, ис-
ку ства, при ро де по сла и ни за окол но сти ства ра ју се раз ли ке у за-
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ра да ма за по сле них. Као и код свих дру гих слу ча је ва у тр жи шној 
еко но ми ји, по ну да и тра жња у осно ви, од ре ђу ју за ра де ко је се ис-
пла ћу ју рад ни ци ма. Тен ден ци ја да гра нич ни про из вод ка пи та ла 
опа да са по ве ћа њем су ме ка пи та ла у упо тре би (уз не про ме ње но 
уче шће оста лих фак то ра про из вод ње) је сте опа да ју ћа, мар ги нал на 
про дук тив ност ка пи та ла. Еко ном ско ре зо но ва ње при опа да ју ћој, 
мар ги нал ној про дук тив но сти ка пи та ла мо же се при ме ни ти и на 
гра нич ни про из вод ра да. При из во ђе њу про из вод не функ ци је мо же 
се са гле да ти ре ла ци ја из ме ђу оут пу та и ра да, од но сно рад не сна ге 
кроз фик си ра ње ко ли чи не ка пи та ла и одр жа ва ња про дук тив но сти 
на истом ни воу. Као у слу ча ју ка пи та ла, та ко и по ве ћа ње бро ја рад-
ни ка ути че на по раст оут пу та, али по опа да ју ћој сто пи. Та ко се 
прин цип опа да ју ће мар ги нал не про дук тив но сти мо же при ме ни ти 
на рад, од но сно рад ну сна гу, ру ко во де ћи се слич ним прин ци пи ма. 
Што је ве ћи број рад ни ка, при ко ри шће њу фик си ра не ко ли чи не ка-
пи та ла и оста лих ин пу та, то је ма ња ко рист у сми слу по ве ћа ног 
оут пу та, при до да ва њу све ве ћег и ве ћег бро ја рад ни ка. 

Ка ко са гра нич ним про из во дом ка пи та ла, та ко се и са гра нич-
ним про из во дом ра да, мо же  вр ши ти ме ре ње пре ко на ги ба ли ни је 
тан ген те у од но су на про из вод ну функ ци ју. Ма ла по ве ћа ња у за-
по сле но сти, мо гу се с то га ме ри ти, пре ко на ги ба ли ни је тан ген те 
у од но су на про из вод ну функ ци ју ко ја по ве зу је оут пут и рад као 
ин пут ра ста (сли ка 3). Кон кав ни об лик про из вод не функ ци је, од раз 
је за ко на опа да ју ћих при но са, при ко јем оут пут ра сте по опа да ју-
ћој сто пи са по ра стом бро ја за по сле них рад ни ка. У исто вре ме са 
ра стом за по сле но сти опа да гра нич ни про из вод ра да. 

Гра нич ни про из вод ра да је ни жи при ви шим ни во и ма за по сле-
но сти, што је ре флек си ја опа да ју ће мар ги нал не про дук тив но сти 
ра да. Са ма про из вод на функ ци ја у јед ној на ци о нал ној еко но ми ји 
не оста је фик си ра на то ком вре ме на. По зи тив на кре та ња агре гат не 
по ну де про ис те кла из по ве ћа ња су ме оут пу та, ко ји се мо же про из-
ве сти за да ту ко ли чи ну ка пи та ла и ра да, озна ча ва ју про ме ну про из-
вод не функ ци је под деј ством по ра ста про дук тив но сти. Су прот но, 
про ме на ко јом се сни жа ва су ма оут пу та ко ја мо же би ти про из ве-
де на за да ту ком би на ци ју ра да и ка пи та ла озна ча ва се као не га тив-
ни, од но сно адвер за тив ни шок у кре та њу по ну де. Та кве про ме не у 
ствар ном жи во ту про ис те кле су на при мер, по сле ди ца  ин вен ци ја 
и ино ва ци ја, али мо гу по ти ца ти и из про ме на др жав ног за ко но дав-
ства, по пут се та за ко на, чи јом се при ме ном мо же ути ца ти на из бор 
тех но ло ги је и про из вод них ме то да.
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Сли ка 3: Про из вод на функ ци ја и гра нич ни про из вод ра да

Из вор:  Mil ler Le Roy R., Van Ho o se D. (2004) Macroeconomics,
Thom son Le ar ning, стр. 55.

ТРАНЗИТИВНАРАВНОТЕЖАНАТРЖИШТУРАДА

Основ ни зах тев рав но те жне си ту а ци је у еко но ми ји као це ли ни, 
од но си се на јед на кост агре гат не по ну де и агре гат не тра жње. То је 
основ за ефи ка сност би ло ко јег тр жи шта. Основ ни мо дел по ну де и 
тра жње на тр жи шту ра да ба зи ра се на прет по став ци да се ре ал не 
за ра де при ла го ђа ва ју бр зо, у ци љу ујед на ча ва ња по ну де и тра жње 
за рад ном сна гом. Та ко нпр. ако је по ну да рад не сна ге ма ња од ње-
не тра жње, фир ме ће се над ме та ти за рад ни ке тра же не ква ли фи-
ка ци је и спо соб но сти кроз по ве ћа ње ре ал не за ра де. У су прот ном 
слу ча ју, ако мно го рад ни ка кон ку ри ше за ре ла тив но ма ло по сло ва, 
ре ал на за ра да има тен ден ци ју па да. Прет ход но из не се ни ста во ви у 
су шти ни су од раз кла сич ног мо де ла тр жи шта ра да. Екви ли бри јум 
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(рав но те жа) тр жи шта ра да је си ту а ци ја при сут на у тач ки пре се ка 
од го ва ра ју ће кри ве по ну де и кри ве тра жње за ра дом (сли ка 4).

Сли ка 4: Рав но те жа тр жи шта ра да

Из вор: Бур да М., Ви плош Ч. (2004) Макроекономија,
Европскиуџбеник, 3. изд., ЦЛДС, стр. 77.

Фак то ри ко ји ути чу на по ме ра ње кри ве агре гат не тра жње, од-
но сно кри ве агре гат не по ну де, та ко ђе се од ра жа ва ју на рав но те жни 
ни во ре ал них за ра да и пу не за по сле но сти. Ако ана ли зи ра мо на 
при мер, деј ство при вре ме но не по вољ ног кре та ња агре гат не по ну-
де, мо же се по ста ви ти пи та ње: шта ће се де си ти са од го ва ра ју ћим 
ва ри ја бла ма по ну де и тра жње на тр жи шту ра да? Упра во оно што се 
де ша ва у тре ну ци ма еко ном ске кри зе. Не по вољ но кре та ње агре гат-
не по ну де де лу је на сма ње ње гра нич ног про из во да ра да, при сва-
ком ни воу за по сле но сти, а ово сма ње ње узро ку је по ме ра ње кри ве 
тра жње на тр жи шту ра да уле во из по ло жа ја L D

1 u L D
2 (сли ка 5). 

По што смо прет по ста ви ли да је деј ство ових про ме на при вре-
ме но, ра зло жно је оче ки ва ти да не ће има ти ефе ка та на бу ду ће ре-
ал не за ра де и бу ду ћи гра нич ни про из вод. Због то га се кри ва по ну де 
не ће по ме ра ти. Но ва рав но те жна си ту а ци ја на тр жи шту ра да озна-
че на је у тач ки Б. Као што мо дел и пред ви ђа услед прет ход них про-
ме на до ла зи до сни же ња, ка ко те ку ћих ре ал них за ра да. (W1→W2),  
т ако  и  пуног нивоа запослености ( 21 LL → ). По чет ни, рав но те жни 
ни во за по сле но сти по стиг нут на кон  ра ни јег, пот пу ног при ла го ђа-
ва ња це на и за ра да, ко ре спон ди ра тзв. market-clearing (тр жи шно 
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ефи ка сној) си ту а ци ји и озна чен је као ни во пу не за по сле но сти L 1. 
Ре ал на за ра да при том ни воу на сли ци 5, озна че на је са W 1.
Сли ка 5: Ефек ти успо ра ва ња еко ном ског ра ста  на тр жи ште ра да

Из вор: Abel A., Ber nan ke B. (2001) Macroeconomics, Ad di son We sley Long man, 
Inc. стр. 86.

Пред но сти ана ли зе мо де ла по ну де и тра жње на тр жи шту ра да 
је су у очи глед ној сим пли фи ка ци ји, са јед не стра не, и прак тич ној 
апли ка тив ној при мен љи во сти са аспек та кре а то ра ма кро е ко ном-
ске по ли ти ке, са дру ге стра не. Овај мо дел у ства ри илу стру је ка-
кав ефе кат мо гу има ти еко ном ски по ре ме ћа ји или нпр. не по вољ не 
про ме не у еко ном ској по ли ти ци на ре ал не за ра де и ни во пу не за по-
сле но сти. Ипак, као и сва ко мо де ли ра ње има огра ни че ња. Основ но 
огра ни че ње мо де ла је сте у прет по став ци да сва ки рад ник ко ји же-
ли да ра ди, по рав но те жној ре ал ној за ра ди мо же на ћи по сао. Дру ги 
не до ста так од но си се на прет по став ку не по сто ја ња не за по сле но-
сти, што не од го ва ра ствар ном еко ном ском жи во ту. Ком би на ци јом 
про из вод не функ ци је и рав но те же на тр жи шту ра да мо же се од ре-
ди ти оут пут на ни воу пу не за по сле но сти, ко ји се у ма кро е ко ном-
ској ли те ра ту ри, на зи ва и по тен ци јал ним оут пу том. По тен ци јал ни 
оут пут од го ва ра ни воу пу не за по сле но сти.

За ра де из над тр жи шног ни воа при ка за на је у мо де лу, ко ји ви-
ше од го ва ра ствар но сти, да том на сли ци 6. Ми ни мал на за ра да је 
на ни воу W*, а као глав на по сле ди ца за ра да из над рав но те жног ни-
воа, ја вља се ви шак не за по сле них рад ни ка, ко ји је јед нак ра зли ци 
из ме ђу по ну ђе не (LS) и тра же не ко ли чи не ра да (LD). Увек се та кав 
ефе кат по сти же по осно ву при ме не за ко на о ми ни мал ној за ра ди, 
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уко ли ко су исте из над рав но те жног ни воа. Ви шак не за по сле них је 
не ми нов ни ре зул тат, уко ли ко се за ра де из би ло ко јег раз ло га на ла зе 
из над екви ли бри јум ског ни воа. 

Сли ка 6: Ефе кат за ра да из над рав но те жног ни воа

Из вор: Man kiw G. (2004) PrinciplesofEconomics,Har co urt Col le ge 
Pu blis hers, стр. 121.

ПОЛИТИКАИНТЕРВЕНЦИЈАНАТРЖИШТУРАДАЕУ

Од стра не Европ ског Са ве та сво је вре ме но је об ја вље на Стра те-
ги ја европ ске за по сле но сти (ЕuropeanEmploymentStrategy, 1997). 
Стра те ги ја се углав ном са сто ји из ди ја ло га из ме ђу зе ма ља чла ни ца 
и Европ ске ко ми си је на ба зи слу жбе них до ку ме на та по пут смер ни-
ца, пре по ру ка и пе ри о дич них из ве шта ја о за по сле но сти. У ди ја лог 
су укљу че не све ин сти ту ци је од зна ча ја за про бле ма ти ку тр жи шта 
ра да на ни воу ЕУ (Европ ски пар ла мент, Европ ски еко ном ски и 
дру штве ни ко ми тет и Ко ми тет ре ги о на) (13, 2011). На осно ву те 
стра те ги је, об ја вље не су ин те гри са не смер ни це за по шља ва ња за 
2008-2010. го ди ну, ко је се ба зи ра ју на ма кро е ко ном ским по ли ти ка-
ма, ми кро е ко ном ским ре фор ма ма и по ли ти ка ма за по сле но сти. Ови 
еле мен ти тре ба да до при не су одр жи вом ра сту, ве ћој за по сле но сти 
и дру штве ној ко хе зи ји. Зе мље чла ни це ће урав но те же но убр за ти 
при ме ну: 

– пу не за по сле но сти; до сти за ње пу не за по сле но сти, ре ду-
ко ва ње не за по сле но сти и  еко ном ске не ак тив но сти пу тем 
по ве ћа ња тра жње и по ну де ра да, кроз по ли ти ке ко ји ма се 
си мул та но обез бе ђу је флек си бил ност тр жи шта ра да, ор га-
ни за ци ја ра да, рад них од но са и си гур ност по сла и со ци јал не 
за шти те.
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– по раст ква ли те та и про дук тив но сти ра да; по ди за ње сто пе 
за по сле но сти у ве зи  је са по бољ ша њем при влач но сти по-
сло ва, ква ли те та ра да, про дук тив но сти, као и сма ње њем не-
јед на ко сти по по лу и си ро ма штва. 

– оја ча ва ње еко ном ске, со ци јал не и те ри то ри јал не ко хе зи је; 
од ре ђе не ак ци је су по треб не, ка ко би се оја ча ла со ци јал на 
ин клу зи ја, сма њи ло си ро ма штво, спре чи ла ис кљу че ност са 
тр жи шта ра да, ре ду ко ва ли ре ги о нал ни дис па ри те ти у за по-
сле но сти, не за по сле но сти и про дук тив но сти. 

У по сти за њу ових ци ље ва, ак ци је зе ма ља чла ни ца тре ба да бу-
ду усме ре не на сле де ће при о ри те те:

– по раст бро ја ли ца у окви ру по ну де ра да, у ста ту су за по сле-
но сти, као и мо дер ни зо ва ње си сте ма со ци јал не за шти те;

– по ве ћа ње адап ти бил но сти рад ни ка и пред у зе ћа;
– по раст ин ве сти ци ја у ху ма ни ка пи тал, кроз бо ље ве шти не и 

обра зо ва ње.
Као крај њи, кван ти та тив но мер љи ви циљ, до кра ја 2010 го ди-

не, по ли ти ке тр жи шта ра да тре ба ло би да до при не су по сти за њу 
про сеч не сто пе за по сле но сти на ни воу ЕУ од 70 %, од но сно 60 % 
за же не и 50 % за рад ни ке од 55 до 64 го ди не, уз ре ду ко ва ње не за-
по сле но сти и рад не не ак тив но сти. Сва ка од зе ма ља чла ни ца ду жна 
је да у том по гле ду, по ста ви тар ге те на ци о нал не сто пе за по сле но-
сти (5, стр. 49,50). 

По ли ти ке тр жи шта ра да су огра ни че не у оби му и по кри ва ју 
ин тер вен ци је усме ре не ка не за по сле ни ма, као и ли ци ма ко ја се су-
сре ћу са те шко ћа ма у по зи ци о ни ра њу у тр жи шту ра да. Основ на 
циљ на гру па ко ја се же ли об у хва ти ти овим ме ра ма су не за по сле на 
ли ца, ре ги стро ва на од стра не на ци о нал них слу жби за за по шља ва-
ње. Раз вој по ли ти ка тр жи шта ра да, као и оп ште при хва ће них ме-
то до ло шких осно ва од ви јао се то ком прет ход не де це ни је. Еуро стат 
као во де ћа ста ти стич ка слу жба ЕУ, на ба зи ове ме то до ло шке осно-
ве, об ја вљу је ин те гри са не по дат ке ко ји се мо гу свр ста ти у две ка-
те го ри је: 

1) из да ци по ка те го ри ја ма, ти пу пла ћа ња, при ма о цу, од го ва ра-
ју ћој по ли ти ци и сл.

2) од ре ђе ње уче сни ка на тр жи шту ра да, као и њи хо во раз вр-
ста ва ње по раз ли чи тим па ра ме три ма.
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Ин тер вен ци је тр жи шта ра да су јав не ме ре усме ре не ка до сти-
за њу ефи ка сног функ ци о ни са ња и ис пра вља њу не рав но те жа. За 
раз ли ку од оп ште по ли ти ке за по сле но сти, овим се ме ра ма де лу је 
у прав цу тач но од ре ђе них гру па на тр жи шту ра да. Јав не ин тер вен-
ци је су ак ци је пред у зе те од стра не цен трал не, ре ги о нал не и/или 
ло кал не вла де и укљу чу ју на мен ске из дат ке у фор ми ствар них ис-
пла та или у об ли ку опро ште них по ре за, до при но са или оста лих 
тро шко ва оп те ре ће ња, ко ји се пла ћа ју под нор мал ним усло ви ма. 
Ин тер вен ци је у скло пу по ли ти ка тр жи шта ра да циљ но су усме ре не 
ка пру жа њу ко ри сти по је дин ци ма из тар ге ти ра них гру па и укљу-
чу ју од ре ђе не из дат ке. У мно гим слу ча је ви ма, ди рект ни при ма лац 
ових јав них сред ста ва мо же би ти по сло да вац или услу жни сер вис, 
при че му је крај њи ко ри сник ових ак ци ја, увек ди рект но иден ти-
фи ко ва ни пар ти ци пант. Три основ на ти па ин тер вен ци ја на тр жи-
шту ра да су при сут на: 

1) услу ге пред ста вља ју та кав тип ин тер вен ци ја, где је глав на 
ак тив ност пар ти ци па на та по тра га за по слом и где уче шће не 
ре зул ти ра у про ме ни ста ту са на тр жи шту ра да;

2) ме ре су све оста ле ак тив но сти пар ти ци па на та, ко је не об у-
хва та ју по тра гу за по слом и где уче шће обич но ре зул ти ра 
у про ме ни ста ту са на тр жи шту ра да. Ме ре као об лик јав не 
ин тер вен ци је обез бе ђу ју са мо, при вре ме ну по др шку гру па-
ма, ко је не ма ју пред но сти на тр жи шту ра да и усме ре не су 
у ве ћи ни слу ча је ва на ак ти ви ра ње не за по сле них, тран сфе ре 
из не до бро вољ не не ак тив но сти ка за по сле но сти или ка очу-
ва њу по сло ва осо ба, ко је при ти сак не за по сле но сти ди рект-
но угро жа ва. 

3) по др шке су ин тер вен ци је, ко ји ма се пру жа фи нан сиј ска по-
моћ, ди рект но или ин ди рект но, по је дин ци ма за те че ним не-
по вољ ним окол но сти ма на тр жи шту ра да. 

Сва ка од ин тер вен ци ја у окви ру по ли ти ка тр жи шта ра да при-
мар но је усме ре на ка гру па ма љу ди, ко је има ју те шко ће на тр жи-
шту ра да, при че му та ква спе ци фи ка ци ја ства ра ди рект не раз ли ке 
у од но су на по ли ти ке оп ште за по сле но сти, со ци јал не за шти те или 
ци ље ве фи скал ног сек то ра, ко ји та ко ђе има ју слич не оп ште ци ље-
ве, али је њи хо во деј ство не се лек тив но у од но су на оп шту по пу ла-
ци ју, иако су исте усме ре не ка про мо ви са њу за по сле но сти. 
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Три су основ не гру пе об у хва ће не овим об ли ком јав них ин тер-
вен ци ја:

1) не за по сле на ли ца – љу ди без по сла, рас по ло жи ви за рад, а уз 
то ак тив но тра же по сао; та кве осо бе се сма тра ју ре ги стро ва-
ним у на ци о нал ним слу жба ма за по шља ва ња, као не за по сле-
на ли ца и по пра ви лу, су укљу че на у окви ру ове де фи ни ци је, 
чак и ако не ис пу ња ва ју прет ход на три на ве де на кри те ри ју-
ма.

2) За по сле ни под ри зи ком – ова ка те го ри ја об у хва та ли ца ко ја 
ра де, али у њи хо вом слу ча ју по сто ји ри зик не до бро вољ ног 
гу бит ка по сла, на ба зи еко ном ских раз ло га, ре струк ту ри ра-
ња и слич ног. 

3) Не ак тив ни – ли ца ко ја ни су део рад не сна ге, али же ле да уђу 
на тр жи ште ра да, иако не ма ју од ре ђе не пред но сти. 

Де таљ ни ја кла си фи ка ци ја јав них ин тер вен ци ја у окви ру по-
ли ти ка тр жи шта ра да иден ти фи ку је по осно ву ти па ак ци ја јед ну 
ка те го ри ју услу га (услу ге тр жи шта ра да ) шест ка те го ри ја ме ра 
(тре нинг, ро та ци ја и по де ла по сла, ини ци ја ти ве за за по сле ност, 
по др жа на за по сле ност и ре ха би ли та ци ја, ди рект на кре и ра ња по-
сла и ини ци ја ти ве за от по чи ња ње по сла) и две ка те го ри је по др шке 
(при ход на по др шка из ван по сла и ра но пен зи о ни са ње) (15, 2011). 
Ка те го ри ја услу га тр жи шта ра да да ље се кла си фи ку је кроз услу ге 
кли јен ти ма и оста ле ак тив но сти. 

Из да ци ко ји об у хва та ју сва ку од ових ин тер вен ци ја укљу чу ју:
1)  тран сфе ре у фор ми го то вин ских ис пла та или на кна да (на-

кна де за по је дин це или суб вен ци је по сло дав ци ма);
2) вред ност ди рект но обез бе ђе них ро ба и услу га (нпр. тро шко-

ви тре нинг кур се ва у ци љу на ла же ња и при пре ме за по сао);
3)  су ме опро ште них при хо да кроз ре дук ци ју раз ли чи тих фор-

ми оба ве зних пла ћа ња. То се углав ном од но си на су ме ко је 
пла ћа за по сле ни или по сло да вац у од су ству ин тер вен ци ја 
(нпр. при вре ме но из у зи ма ње од пла ћа ња до при но са со ци-
јал ног оси гу ра ња за по сло дав це ко ји пре у зи ма ју не за по сле-
на ли ца). 

Ме ре ње свих ових из да та ка вр ши се на на чин, ко ји по ве зу је 
до га ђа је и зах те ве са при па да ју ћим оба ве за ма. Та ко на при мер, у 
слу ча ју јед но го ди шњег тре нинг кур са, из да ци се рас по де љу ју на 
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од го ва ра ју ћи на чин кроз при па да ју ће пе ри о де, а не у тре нут ку, ка-
да је услу га јед но крат но ис пла ће на. Из да ци се кла си фи ку ју пре ма 
при ма о ци ма и пре ма ти пу ме ра ко јим је из да так од ре ђен. У окви ру 
кван ти та тив них по да та ка у ве зи са из да ци ма, ба зе по да та ка ко је 
об у хва та ју ин тер вен ци је на тр жи шту ра да са др же и ква ли та тив не 
ин фор ма ци је, ко је опи су ју сва ку ин тер вен ци ју, њи хо во деј ство и 
циљ не гру пе. Мно ге од ових ак тив но сти по кри ве не су на ни воу ЕУ 
од стра не Европ ског со ци јал ног фон да (ЕСФ). При каз из да та ка у 
ап со лут ном и про цен ту ал ном из но су по став ка ма, дат  је у та бе ла-
ма:

Та бе ла 1:  
Из да ци по ли ти ке тр жи шта ра да по ка те го ри ја ма  

(2008) ЕУ – 27 и узо рак се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца  
– из нос у ми ли о ни ма евра

Еуро стат Услу ге  
(ка те го ри ја 1)

Ме ре  
(ка те го ри је 

2-7)

По др шке 
(ка те го ри је 

8 и 9)
Укуп ни 
из да ци

ЕУ-27 23765.5 56878.6 119916.4 200560.6

EU-15 22497.3 54417.0 117046.9 194411.2

Бел ги ја 679.5 3732.9 7026.8 11439.2

Бу гар ска 18.2 89.5 53.2 160.9

Дан ска 547.1 2280.3 2833.3 5660.8

Шпа ни ја 1126.7 5752.3 20520.4 27399.4

Ки пар 7.9 11.3 64.8 84.1

Ма ђар ска 92.5 220 390.8 703.3

Аустри ја 458.9 1454.6 3271.6 5185

Сло ве ни ја 31.8 34.5 99.6 165.9

Сло вач ка 70.6 96.9 279.4 446.9

Фин ска 211.6 1240.7 2494.6 3946.9

Извор:La bo ur mar ket po licy – ex pen di tu re and par ti ci pants Da ta 2008, Euro stat, 
Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2010.
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Та бе ла 2: 
Из да ци по ли ти ке тр жи шта ра да по ка те го ри ја ма  

(2008) ЕУ – 27 и узо рак се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца  
– про цен ту ал ни из нос

Еуро стат Услу ге (ка те-
го ри ја 1)

Ме ре (ка те-
го ри је 2-7)

По др шке 
(ка те го ри је 

8 и 9)
Укуп ни 
из да ци

ЕУ-27 11.8 28.4 59.8 100
ЕУ-15 11.8 28 60.2 100
Бел ги ја 5.9 32.6 61.4 100
Бу гар ска 11.3 55.6 33 100
Дан ска 9.7 40.3 50 100
Шпа ни ја 4.1 21 74.9 100
Ки пар 9.4 13.5 77.1 100
Ма ђар ска 13.2 31.3 55.6 100
Аустри ја 8.9 28.1 63.1 100
Сло ве ни ја 19.2 20.8 60 100
Сло вач ка 15.8 21.7 62.5 100
Фин ска 5.4 31.4 63.2 100

Извор:Labourmarketpolicy–expenditureandparticipantsData2008,Euro stat, 
Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2010.

Та бе ла 3:  
Из да ци по ли ти ке тр жи шта ра да по ка те го ри ја ма  

(2008) ЕУ – 27 и узо рак се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца  
– про цен ту ал ни из нос БДП

Еуро стат Услу ге (ка те-
го ри ја 1)

Ме ре (ка те-
го ри је 2-7)

По др шке 
(ка те го ри је 

8 и 9)
Укуп ни 
из да ци

ЕУ-27 0.190 0.455 0.959 1.604
ЕУ-15 0.199 0.472 1.016 1.688

Бел ги ја 0.197 1.083 2.039 3.319
Бу гар ска 0.053 0.262 0.156 0.472
Дан ска 0.235 0.979 1.216 2.429

Шпа ни ја 0.104 0.528 1.885 2.517
Ки пар 0.046 0.066 0.376 0.487

Ма ђар ска 0.088 0.208 0.370 0.666
Аустри ја 0.163 0.516 1.161 1.840

Сло ве ни ја 0.086 0.093 0.268 0.447
Сло вач ка 0.109 0.150 0.431 0.690

Фин ска 0.115 0.674 1.354 2.143
Извор:Labourmarketpolicy–expenditureandparticipantsData2008,Euro stat, 

Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2010.
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Све ове по ли ти ке ди рект но су усме ре не пре вас ход но, ка ак тив-
ном ста нов ни штву. У еко ном ском сми слу, то је рад на сна га (збир 
за по сле них и не за по сле них ли ца). У скла ду са кла си фи ка ци јом 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да (ИЛО), ли ца мо гу би ти за по сле на, 
не за по сле на и еко ном ски не ак тив на (14, 2011). Ова тре ћа ка те го-
ри ја мо же пред ста вља ти ре зер ву рад не сна ге, јер се са сто ји из еко-
ном ски не ак тив них ли ца, ко ја мо гу же ле ти да ра де, али не тра же 
ак тив но по сао или ни су тре нут но рас по ло жи ви за рад.

ОСНОВНИПАРАМЕТРИТРЖИШТАРАДАЕУ

На ни воу ЕУ, ста ти сти ка ко ја об у хва та рад ну сна гу при ка зу је 
се од го ва ра ју ћим из ве шта ји ма EULabourForceSurvey(EULFS). 
У окви ру ових из ве шта ја при ка зу је се пре глед рас по ло жи ве рад-
не сна ге по раз ли чи тим ди мен зи ја ма (по лу, ста ро сти, обра зо ва њу, 
ста ту су за по сле ња, итд.). Сто па ак тив но сти ко ја об у хва та удео по-
пу ла ци је, ко ја је еко ном ски ак тив на од но си се на осо бе од 15 до 64 
го ди не. На та бе ли 4 при ка за ни су по да ци о укуп ном и ак тив ном 
ста нов ни штву, као и при па да ју ће сто пе ак тив но сти. Сто пе за по-
сле но сти ука зу ју на удео за по сле них ли ца у укуп ној по пу ла ци ји, и 
њи хо во основ но кла си фи ко ва ње вр ши се по осно ву при пад но сти 
ста ро сним гру па ци ја ма или по по лу. За по сле не осо бе ра де у окви-
ру пу ног или де ли мич ног рад ног вре ме на и мо гу ра ди ти за по сло-
дав ца, или у окви ру ка те го ри је са мо за по сле них. Ли ца ко ја ра де за 
по сло дав ца при ма ју ком пен за ци ју у фор ми за ра да, а сам по сло да-
вац мо же би ти јав ног или при ват ног ка рак те ра. Са мо за по сле на ли-
ца ра де у окви ру соп стве ног би зни са, про фе си о нал не прак се, или 
на фар ми. Са основ ном свр хом еко ном ске за ра де, ве ћи на за по сле-
них ли ца ра ди по уго во ру раз ли чи тог вре мен ског тра ја ња. Пе ри од 
за по сле но сти се фик си ра уна пред, или се не зна уна пред, али се 
де фи ни шу објек тив ни кри те ри ју ми за ду же ња за по сле них ли ца. 

Та бе ла 4:  
По ла зни па ра ме три тр жи шта ра да ЕУ-27  

и се лек ти ра них зе ма ља чла ни ца

Укуп но ста нов ни-
штво (1000)

Ак тив но ста нов ни-
штво

 (1000)
Сто па ак тив-

но сти (%)

2000 2008 2000 2008 2000 2008
ЕУ-27 319597.6 330375.2 222049.1 238523.2 68.6 70.9
Бел ги ја 6719.2 7073.3 4394.7 4779.1 65.1 67.1
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Бу гар ска 5491.2 5169.4 3355.4 3560.4 60.7 67.8
Дан ска 3532.3 3590.8 2835.7 2951.8 80.0 80.8
Шпа ни ја 27373.3 31251.8 17485.7 22848.4 65.4 72.6
Ки пар 438.3 523.8 310.7 397.4 69.1 73.6
Ма ђар ска 6764.4 6794.2 4090.1 4208.7 60.1 61.5
Аустри ја 5374.6 5575.9 3849.0 4252.1 71.0 75.0
Сло ве-
ни ја 1396.5 1422.0 965.4 1041.8 67.5 71.8

Сло вач ка 3692.7 3891.8 2586.6 2689.5 69.9 68.8
Фин ска 3451.8 3513.8 2589.5 2702.9 74.5 75.8

Извор:La bo ur mar ket sta ti stics,Eurostat,Luxembourg:PublicationsOfficeof
theEuropeanUnion,2009.

Ти по ло ги ја еко ном ски не ак тив них ли ца об у хва та: 
– ли ца ко ја су про на шла по сао, али ће се ка сни је рад но ан га-

жо ва ти;
– ли ца ко ја тра же по сао, али ни су рас по ло жи ва за рад; 
– ли ца ко ја же ле по сао, рас по ло жи ва су за рад ни ан га жман, 

али не тра же по сао;
– ли ца ко ја же ле по сао, ни су рас по ло жи ва за рад ни ан га жман, 

и не тра же по сао;
– оста ла ли ца не за ин те ре со ва на за по сао.
У окви ру ове кла си фи ка ци је, при ка за ни су раз ли чи ти сте пе-

ни не ак тив но сти, као и мо гућ но сти за укљу че ње у тр жи ште ра да. 
Сва ка од ових ка те го ри ја раз ли ку је се по то ме да ли ли ца у њој, 
же ле да ра де, да ли тра же по сао и да ли су рас по ло жи ви за рад но 
ан га жо ва ње. Та ко на при мер, по осно ву рас по ло жи вих по да та ка, 
око 1,6 ми ли о на еко ном ски не ак тив них ли ца ни је тре нут но на рас-
по ла га њу за по сао, док 14,2 ми ли о на же ли по сао, али га не тра же. 
Нај ве ћа ка те го ри ја еко ном ски не ак тив них ли ца об у хва та све оста-
ле, ко ји ни су за ин те ре со ва ни и не тра же по сао из раз ли чи тих раз-
ло га ( 79,719 ми ли о на) (Де Ла Фу ен те, 2010, стр.5). 

У по гле ду еко ном ских ак тив но сти за по сле них ли ца, оне се 
де фи ни шу ста ти стич ком кла си фи ка ци јом еко ном ских ак тив но-
сти (NACE). Обра зов на струк ту ра за по сле них у ЕУ де фи ни ше се 
пре ма ме ђу на род ним стан дар ди ма  (ISCED 97), док се за ни ма ња 
кла си фи ку ју по осно ву ска ле ISCO-88 (COM) (17, 2011). На ни воу 
ЕУ 27 по по да ци ма из 2008. го ди не нај ве ћи про це нат за по сле них 
об у хва ћен је у сек то ру услу га (69,4%), у ин ду стри ји 24,9%, док је у 
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по љо при вре ди при сут но све га 2,7%. По струк ту ри за по сле них до-
ми нант но уче шће је по осно ву сред њег обра зов ног ста ту са 49,8%, 
ви со ко обра зо ва ње по се ду је 27% за по сле них ли ца, док је оста так 
23,3% од раз при су ства за по сле них ли ца са основ ним и ни жим се-
кун дар ним обра зо ва њем (9, стр.27-29). 

Што се ти че рад ног вре ме на за по сле них, оно се де фи ни ше као 
вре ме ко је се тро ши на про дук тив не ак тив но сти, без об зи ра на тип 
уго вор них аран жма на, ко је исти по кри ва ју, као и на то да ли су оне 
пла ће не или не. По осно ву овог па ра ме тра про сек ча со ва ра да у 
не де љи на ни воу ЕУ 27 је 41,8 за за по сле на ли ца са пу ним рад ним 
вре ме ном, док је код не пу ног рад ног вре ме на про сеч на ве ли чи на 
рад них са ти у то ку рад не не де ље 20 ча со ва ра да (9, стр. 31). Ова-
кво рад но вре ме ис кљу чу је вре ме утро ше но на пу то ва ња од ку ће 
до по сла, па у зе за обро ке, од су ства са по сла због лич них раз ло-
га, обра зо ва ња, или ча со ва обу ке ко ји ни су нео п ход ни за из во ђе ње 
про дук тив них ак тив но сти.

По стан дард ној те о риј ској де фи ни ци ји, сто па не за по сле но сти 
је про цен ту ал ни из раз уде ла не за по сле них ли ца у рад ној сна зи. 
При каз ста ња не за по сле но сти стан дард но под ра зу ме ва из два ја ње 
две спе ци фич не сто пе, и то сто пе не за по сле них код мла дих, у ко ју 
су укљу че на ли ца од 15 до 24 го ди не жи во та, као и сто па ду го роч-
не не за по сле но сти, за ли ца ко ја су не за по сле на ду же од 12 ме се-
ци. Ли це ко је је не за по сле но ак тив но тра жи по сао и у том прав цу 
пред у зи ма раз ли чи те ак тив но сти:

1)  кон так ти ра јав ни сер вис за за по шља ва ње;
2)  кон так ти ра при ват не аген ци је у ци љу про на ла же ња по сла;
3)  апли ци ра и тра жи по сао у кон так ту са по сло дав ци ма ди-

рект но;
4)  пре тра жу је огла се за по сао;
5)  рас пи ту је се у на ме ри да на ђе по сао на раз ли чи тим стра на-

ма, код ли ца ко ја му мо гу по мо ћи;
6)  тра жи и кон ку ри ше за опре му, ли цен це, до зво ле или фи нан-

сиј ска сред ства ко ја му мо гу по мо ћи да от поч не по сао;
7)  пред у зи ма ак тив но сти те сти ра ња, од ла ска на ин тер вју и са-

ње и ис пи те у ци љу до би ја ња по сла.
Ре гу ла ти вом Европ ске ко ми си је пре ци зно се де фи ни ше стан-

дар ди за ци ја не за по сле но сти (Commission Regulation (EC) No 
1897/2000). Ова де фи ни ци ја ком па ти бил на је са ИЛО стан дар ди-
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ма, али се не за по сле ним ли цем сма тра осо ба од 15 до 74 го ди на, 
без по сла то ком ре фе рент не не де ље по сма тра ња. 

Та бе ла 5: 
Ин ди ка то ри не за по сле но сти

Не за по сле на ли ца 
(1000)

Сто пе не за по сле-
но сти (%)

Сто пе ду го роч не 
не за по сле но сти  

(%)
2000 2008 2000 2008 2000 2008

ЕУ-27 19509.0 16764.8 8.7 7.0 4.0 2.6
Бел ги ја 301.9 333.4 8.5 7.5 4.1 3.0
Бу гар ска 560.8 199.7 16.4 5.6 9.4 2.9
Дан ска 122.4 98.0 4.3 3.3 0.9 0.5
Шпа ни ја 1979.6 2590.6 11.1 11.3 4.6 2.0
Ки пар 15.2 14.4 4.9 3.7 1.2 0.5
Ма ђар ска 260.9 329.1 6.4 7.8 3.1 3.6
Аустри ја 138.4 162.3 3.6 3.8 1.0 0.9
Сло ве-
ни ја 64.7 45.5 6.7 4.4 4.1 1.9

Сло вач ка 484.9 255.7 18.8 9.5 10.3 6.6
Фин ска 253.1 172.1 9.8 6.4 2.8 1.2

Из вор:Labourmarketstatistics,Lu xem bo urg: 
Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2009.

Та бе ла 6: 
Ми ни мал на ме сеч на за ра да, 2000. и 2009. го ди на

ЕУР ПKС
2000 2009 2000 2009

ЕУ-27 -- -- -- --
Бел ги ја 1096 1388 1075 1254
Бу гар ска 38 123 100 240
Дан ска -- -- -- --
Шпа ни ја 425 728 500 760
Ки пар -- -- -- --
Ма ђар ска 100 270 200 408
Аустри ја -- -- -- --
Сло ве ни ја 375 589 597 710
Сло вач ка -- 296 -- 409
Фин ска -- -- -- --

Из вор: Labourmarketstatistics,Lu xem bo urg: 
Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2009.



стр:345-368.

- 363 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

У ве ћи ни зе ма ља чла ни ца, прав ном ре гу ла ти вом ус по ста вље-
на је ми ни мал на над ни ца. С об зи ром да је за кон ски уста но вље на, 
она се при ме њу је на огром ну ве ћи ну за по сле них са пу ним рад-
ним вре ме ном. Ми ни мал не над ни це су бру то су ме, пре од бит ка 
по ре ских да ва ња и до при но са за со ци јал но оси гу ра ње. Ми ни мал-
не за ра де се раз ли ку ју у сва кој од зе ма ља ЕУ и у од ре ђе ној ме ри 
ре флек ту ју ни во це на при су тан у еко но ми ји. Да би се на пра ви ла 
упо ре ди ва осно ва и ели ми ни са ли ефек ти раз ли ка у ни во и ма це на 
из ме ђу зе ма ља упо тре бља ва се па ри тет ку пов не мо ћи, при че му се 
ми ни мал на ме сеч на за ра да у на ци о нал ној ва лу ти из ра жа ва пре ко 
за јед нич ке ве штач ке је ди ни це стан дар да ку пов не мо ћи (ПKС). 

* 
*    *

Кра јем пр ве де це ни је ово га ве ка, до шло је до по ја ве ре це си о-
них тен ден ци ја у при вре да ма ЕУ. То је на рав но би ло пра ће но ра-
стом не за по сле но сти. Тр жи ште ра да ЕУ је тек, у дру гом квар та лу 
2010. го ди не по ка за ло из ве сне зна ке по бољ ша ња на кон се дам уза-
стоп них квар та ла, у ко ји ма је био при су тан тренд ра ста не за по сле-
но сти. Број за по сле них ли ца на ни воу ЕУ 27 је ми ни мал но по рас-
тао (0,2%) у дру гом по сма тра ном квар та лу 2010. го ди не, ма да је 
све у куп на за по сле ност опа ла за 0,6% и то са мо у то ку прет ход них 
го ди ну да на, по по да ци ма Еуро ста та1). 

По зи тив ни ре зул та ти при сут ни у по ра сту при вре ме не за по-
сле но сти и са мо за по шља ва ња ука зу ју да ове две ком по нен те уоби-
ча је но ре а гу ју бр же на ци клич не флук ту а ци је и мо гу би ти ин тер-
пре ти ра не као по чет ни сиг на ли по бољ ша ња на тр жи шту ра да ЕУ. 
Ме ра у ко јој се ово де ша ва раз ли ку је се и ва ри ра у за ви сно сти од 
зе мље чла ни це. Код не ких зе ма ља, при вре ме на за по сле ност је би-
ла је ди ни или глав ни фак тор, ко ји до при но си све у ко уп ном ра сту 
за по сле но сти (нпр. Пољ ска). Го то во је си гур но да је пад укуп не за-
по сле но сти убла жен по ра стом бро ја при вре ме но за по сле них ли ца 
(нпр. Мал та, Ки пар, Швед ска). На дру гој стра ни, са мо за по шља ва-
ње до при но си ма њем ра сту укуп не за по сле но сти, али су и ту при-
сут ни  раз ли чи ти ефек ти ме ђу зе мља ма чла ни ца. У не ким зе мља-
ма чла ни ца ма, стал на за по сле ност је глав ни фак тор у ре дук ци ји 
не за по сле но сти (нпр. Ли тва ни ја, Бу гар ска, Есто ни ја). Број стал но 
за по сле них у 2010. го ди ни, по рас тао је у по је ди ним зе мља ма чла-
1) На по ме на: у за кључ ку су ко ри шће ни кван ти та тив ни по да ци из при ка за них та бе ла у 

ра ду  и са сај та Еуро ста та.  
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ни ца ма ЕУ (нпр. Мал та, Бел ги ја, Лук сем бург). На дру гој стра ни, 
сма њу је се број не ак тив них ли ца као про це нат рад но спо соб не по-
пу ла ци је и тај тренд на ста вљен је из прет ход них го ди на, пре све га, 
као ре зул тат по ра ста уче шћа жен ског де ла по пу ла ци је на тр жи шту 
ра да. 

Ипак, еко ном ски не ак тив на по пу ла ци ја оста је вр ло хе те ро ге-
на гру па на тр жи шту ра да ЕУ. При су тан тренд сма ње ња уче шћа 
еко ном ски не ак тив не по пу ла ци је од ви ја се то ком чи та ве прет ход не 
де це ни је. На ни воу ЕУ ко ре спон ди ра по ра сту од пре ко 4,6 ми ли о-
на ста нов ни ка, ко ји ра ни је ни су би ли еко ном ски ак тив ни. По раст 
уче шћа жен ског де ла по пу ла ци је у рад ној сна зи од раз је ре дук ци-
је сто па не ак тив но сти (са 39,9% у 2000. го ди ни на 35,7% у 2009. 
го ди ни). У истом по сма тра ном пе ри о ду за му шкар це је ова сто па 
оста ла ско ро не про ме ње на. 

За ак тив не по ли ти ке ра да исто вре ме но је ши ром Европ ске 
Уни је до шло до сма ње ног из два ја ња при па да ју ћих из да та ка за пе-
ри од од 2005. до 2008. го ди не у из но су од 14%. Ипак све у куп на 
из два ја ња у 2008. го ди ни су око 1,6% БДП ЕУ27. У ап со лут ном 
из но су ова су ма из но си пре ко 200 ми ли о на евра. Као и код свих 
оста лих еле ме на та тр жи шта ра да, ни у окви ру ово га не по сто ји 
ујед на че ност из ме ђу зе ма ља чла ни ца, та ко да из да ци ва ри ра ју од 
3,3% БДП у Бел ги ји до 0,25% у Ру му ни ји. Нај ве ћи део из да та ка 
(око 60%) у окви ру по ли ти ка тр жи шта ра да је сте при ход на по др-
шка у ви ду бе не фи ци ја не за по сле ни ма ко ји ак тив но тра же по сао. 

Основ ни ни во из да та ка у окви ру овог сег мен та тр жи шта ра да 
у осно ви ни је по ве зан са ни во ом не за по сле но сти, већ је пре од раз 
со ци јал но-по ли тич ких и исто риј ских фак то ра. Ипак, про ме не из-
да та ка у ви со ком сте пе ну су ко ре ла ци је са ни во ом не за по сле но сти. 
По да ци при ка за ни у прет ход ним та бе ла ма, као од раз по ли ти ка тр-
жи шта ра да, упо тре бља ва ју се за пра ће ње из вр ше ња Стра те ги је о 
европ ској за по сле но сти. Сва ка зе мља чла ни ца чи ни на пор да сма-
њи не за по сле ност кроз ак тив не и па сив не по ли ти ке тр жи шта ра да. 
Тај на пор ни је сву да пра ћен истим из два ја њем за те на ме не, јер чак 
15 зе ма ља ЕУ тро ши ма ње од 1% БДП на по ли ти ке тр жи шта ра да. 

Ак тив не по ли ти ке тр жи шта ра да про мо ви шу ин те гра ци ју не-
за по сле них, кроз тре нинг, ро та ци ју или по де лу по сла, ини ци ја ти ве 
за за по шља ва ње, одр жи во за по шља ва ње и ре ха би ли та ци ју, ди рект-
но кре и ра ње по сла и старт-уп ини ци ја ти ве. Њи хов удео у укуп-
ним из да ци ма је око 28%, од но сно 0,45% БДП ЕУ 27. Овај сег мент 
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(ме ре тр жи шта ра да) је нај ва жни ји еле мент из да та ка у Бу гар ској 
(56%) и Пољ ској (52%), а нај ма њи на Мал ти и у Ве ли кој Бри та-
ни ји, и из но си ма ње од 10%. Нај ве ћи део из да та ка (ско ро 60%), 
об у хва та па сив ну по др шку (ка те го ри је 8 и 9), у окви ру по ли ти ка 
тр жи шта ра да. Од те су ме пре ко 90% су го то вин ске ис пла те, као 
по др шка не за по сле ни ма то ком ак тив не по тра ге за по слом (ка те-
го ри ја 8), док је оста так су ме у окви ру ка те го ри је 9 (ра но пен зи-
о ни са ње). Чак три на ест зе ма ља чла ни ца ни је по тро ши ло ни шта у 
окви ру ове ка те го ри је, док је у 23 зе мље чла ни це овај вид из да та ка, 
у ви ду го то вин ских ис пла та не за по сле ни ма, об у хва ћен кроз нај ве-
ћи удео у укуп ним из да ци ма по ли ти ка тр жи шта ра да. 

Оче ку је се да из да ци у ви ду бе не фи ци ја за не за по сле не (ка те-
го ри ја 8), бу ду у ви со ком сте пе ну ко ре ла ци је са сто пом не за по сле-
но сти. Ме ђу тим, ем пи риј ски по да ци по ка зу ју да не по сто ји ко ре-
ла ци ја из ме ђу из да та ка по ли ти ке тр жи шта ра да у од но су на сто пу 
не за по сле но сти. Та ко на при мер, не ке зе мље су из дво ји ле ви сок 
ни во из да та ка за ове на ме не, упр кос чи ње ни ци да је у њи ма при-
су тан ни зак ни во не за по сле но сти (Хо лан ди ја, Дан ска и Аустри ја). 
На дру гој стра ни при су тан је и су про тан при мер ни ских из два ја ња 
и ви со ке не за по сле но сти (Сло вач ка, Ма ђар ска и Грч ка). То ука зу-
је на чи ње ни цу да по ли ти ке тр жи шта ра да ни су по ве за не са мо са 
ни во ом не за по сле но сти, већ да на њих ути чу и оста ли фак то ри, а 
пре све га те ку ћа по ли ти ка вла де. Упо тре ба ак тив них ме ра тр жи-
шта ра да, ка ко би се по бољ ша ла за по сле ност и убр за ла тран зи ци ја 
ка за по сле но сти је ва жан еле мент Европ ске стра те ги је, иако ти по-
ви про гра ма и из да ци за исте ва ри ра ју из ме ђу зе ма ља чла ни ца. 

SasaObradovic,MilenkoDzeletovic,BorisSiljkovic
EULABOURMARKETPOLICY-THEORETICAL

DETERMINATIONANDPRACTICALAPPLICATIONS
Summary

Thisarticleconsistsoftwoparts.Theanalysisstudiedthe
problem of labor market policies is based primarily on
graphicalandtabularillustrations.Itstartsfromthegene-
raltheoreticalgrounds,whereitprovidesimportantcon-
ceptsrelevanttothetopicandpurposeoftheresearch.In
essence,thispartisareflectionoftheoreticalassumptions
regardingthelabormarketoftheEU.Thesecondpartaf-
terthetheoreticalbackground,ispracticalapplicationba-
sedonlabormarketinterventions.Thispaperpresentsa
comparativereviewofelementsthatincludelabormarket
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policiesandpublicinterventionsinthissegment.Themain
objectiveoftheseinterventionsisbasedonthereduction
ofunemploymentinthedomainofthegivenoptions,whi-
leincreasingtheefficiencyofmarketsandmarketsoluti-
ons.Displayofquantitativedatapresentedinthispaper,
isareflectionoftheinconsistencyofpoliciesatEUlevel.
LabormarketpolicywasshapedbytheEUmembers.Ho-
wever,thediversitypresentedinthepracticalapplication
ofthesepoliciesiscarriedoutinaccordancewiththestra-
tegyadoptedbytheEU.
Key words: labor market, labor market policies, unem-
ployment, the EU, the marginal product of labor, em-
ployment.

ЛИТЕРАТУРА
• 1. Abel, A., Ber nan ke, B.,  Macroeconomics, Ad di son We sley Long man, 

Inc, 2001.
• 2. Бег, Д.,  Економија, 8. изд., Да та Ста тус, 2010.
• 3. Бур да, М., Ви плош, Ч., Макроекономија,Европскиуџбеник, 3. изд., 

ЦЛДС, 2004. 
• 4. CommissionRegulation(EC)No1897/2000.
• 5. „Co un cil De ci sion of 15 July 2008 on gu i de li nes for the em ployment 

po li ci es of the Mem ber Sta tes (2008/618/EC)“, Official Journal of the
EuropeanUnion, L 198, 26.7.2008.

• 6. De La Fu en te, A.,Fewerpeopleoutsidethelabourforcein2009,Euro-
stat,Po pu la tion and so cial con di ti ons, Sta ti stics in Fo cus 57/2010.

• 7. Gor don, R.,  Macroeconomics,Scott, Fo re sman Hig her Edu ca tion, 
1989.

• 8. Labourmarketpolicy–expenditureandparticipantsData2008, Lu-
xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, 2010. 

• 9.Labourmarketstatistics, Euro stat, Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of 
the Euro pean Union, 2009.

• 10. Man kiw,G., PrinciplesofEconomics,Har co urt Col le ge Pu blis hers, 
2004.

• 11. Mi les, D., Scott, A., Macroeconomics, John Wi ley and Sons, 2002.
• 12. Mil ler Le Roy, R. and Van Ho o se, D.,  Macroeconomics,Thom son Le-

ar ning, 2004.
• 13. http://ec.euro pa.eu/so cial/main.jsp?ca tId=101&lan gId=en
• 14. http://la bor sta.ilo.org/applv8/da ta/c3e.html
• 15.http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/por tal/pa ge/por tal/la bo ur_mar ket/la-

bo ur_mar ket_po licy
• 16.http://euro pa.eu/le gi sla tion_sum ma ri es/em ployment_and_so cial_po-

licy/com mu nity_em ployment_po li ci es/c11318_en.htm
• 17.http://www.ilo.org/pu blic/en glish/bu re au/stat/is co/is co88/in dex.htm



стр:345-368.

- 367 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

Resume
Theresearchpresentedinthispaperistheoreticalandap-
plicable interpretationof theEU labormarket.There is
no single EUmarket in spite of declared and improved
freedomofmovementonthebasisofworkserviceasone
ofthefactorsofproduction.Eachmemberstatehasspe-
cialregulationsandlawstocontroltheindividualmarket.
WithineachmemberstatemarketandaggregateEUlabor
marketcanbeappliedgeneraltheoreticalprinciplesand
characteristicofmarketeconomies.Therelationshipbet-
weensupplyanddemandasthedrivingforcecompliance
equilibrium in labormarkets is the startingpoint in the
regulationofthissegmentoftheEU.Thelabormarketisa
specificmarket,becausetherearecertaininefficienciesin
itthataretheoreticallyexplainedinthepaper.Howeach
countrywithintheEUistryingtoimprovethefunctioning
ofthesemarkets?
Firstofall,eachofthemarketofmemberstatesissubject
toagreaterorlesserdegreeofregulation,inaccordance
with the allocated funds for different purposes and sco-
pe,inordertofacilitateandimprovetheperformanceof
marketfunctioning.Thesemarketshavetraditionallybeen
undertheinfluencenotonlyeconomic,butalsosocial,po-
litical,sociologicalandhistoricalfactorsthatareunique
characteristicsofeachmemberstate.
Marginalproductoflaborislowerathigherlevelsofem-
ployment, which is a reflection of diminishingmarginal
productivity of labor.Production function itself in aEU
member state does not remain fixed over time. Positive
trendsinaggregatesupplyarisingfromtheincreasedto-
taloutput,whichcanbeproducedforagivenamountof
capitalandlabor,meansachangeofproductionfunction
under the influence of productivity growth. Conversely,
changeswhichreducestheamountofoutputthatcanbe
producedforagivencombinationoflaborandcapitalis
specified as negative shock in labor supply. Such chan-
gesinreallife,resultingfromchangesinEUlegislation,
whichmayaffectthechoiceofproductions.
Labourmarketpoliciesarelimitedinscopeandcoverin-
terventionsaimedattheunemployed,personswhoarefa-
cingdifficultiesinpositioninginthemarket.Attheendof
the first decadeof this century, therewasa tendencyof
occurrenceofrecessionintheeconomiesoftheEU.This
ofcourse,wasaccompaniedbyrisingunemployment.EU
jobmarkethasshownsomesignsofimprovementafterse-
venconsecutivequarters,inwhichthepresenttrendofri-
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singunemployment.Labormarketpoliciesarenotlinked
onlytothelevelofunemployment,butitwillbeaffected
byotherfactors,primarilythecurrentgovernmentpolicy.
Theuseofactivelabormarketmeasures,toenhanceem-
ploymentandaccelerate the transition toemployment is
animportantelementofEuropeanstrategy,althoughthe
typesofprogramsandexpendituresvarybetweenMember
States.

 Овај рад је примљен 18. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције      
16. марта 2011. године.
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