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Македонскиот пазар на 
трудот: Што го прави 

толку поинаков?

Никица Мојсоска Блажевски1

Неџати Куртиши2 

Резиме

Целта на овој труд е да ги испита 
движењата на пазарот на трудот во 
Република Македонија во периодот 
2006-2011, како и да прикаже спо-
редбена анализа со земјите од Ре-
ги онот и земјите од ЕУ. Повеќе од 
една декада, македонскиот пазар 
на трудот претставува енигма за ис-
тра жувачите. Иако се очекуваше по-
до брување на алокативната ефи-
кас  ност на пазарите (вклучително и 
па зарот на трудот) во процесот на 
тран  зиција, состојбата на пазарот на 
трудот во Македонија се влоши во 
те кот на транзицијата. Стапката на 
невработеност на населението на воз-
раст од 15-64 достигна 37,7% во 2005 
година, и оттогаш се намалува по-
степено, достигнувајќи 31,6% во 2011. 
Стапките на активност и вра бо теност 
од 64,2% и 43,9%, соодветно, се ниски 
во споредба со земјите од Регионот, и 
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Abstract

The aim of this paper is to investigate 
the performance of the Macedonian 
labour market in the period 2006-
2011, as well as to provide a compar-
ative analysis with the countries from 
the region and the EU. In particular, 
for over a decade, Macedonian labour 
market puzzles economic research-
ers. Despite the expected improve-
ment in the allocative efficiency of 
the markets (including labour market) 
in the process of transition to a mar-
ket economy, the performance of the 
Macedonian labour market has dete-
riorated during the transition. Unem-
ployment rate for the population aged 
15-64 reached 37.7% in 2005, though 
has been declining modestly since 
then to 31.6% in 2011. Participation 
and employment rates of 64.2% and 
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уште повеќе, во споредба со земјите 
на ЕУ. Жените во Ма кедонија се во 
уште понеповолна положба во однос 
на мажите.
Оттука, овој труд ги испитува осно-
вни те предизвици на пазарот на тру-
дот во Македонија, воопшто, како и 
за специфични групи на ра бот ни ци 
(ди ференцирани според возраст, род 
и образование). Исто така, во трудот 
е пресметано совпаѓањето помеѓу ве-
шти  ните и работните ме ста, како и 
при  суството на надобразованост и 
по добразованост (не сов паѓање). По-
на таму, трудот ги испитува ем пи ри-
ски факторите кои де луваат врз вра-
ботеноста, односно кои фактори мо-
жат да придонесат кон зголемување 
на стапките на вработеност.

 

43.9%, respectively, are low com-
pared to the peer countries form the 
region, and even more if compared 
to the EU countries. This holds even 
more so for Macedonian females.
In this regard, the paper examines the 
main challenges in the labour market, 
in general, but also does so for spe-
cific groups of workers (differentiated 
by age, gender анд education). We 
also calculate the extent of the skill 
match, as well as the presence of the 
over/under-education phenomenon 
(mismatches). Moreover, it empirically 
tests the determinants of the employ-
ment, that is which factors might bring 
higher employment rates. 
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Вовед

Македонскиот пазар на трудот се со-
о чува со ниски стапки на активност и 
вработеност и висока стапка на не-
вра ботеност. Стапката на не вра бо-
те ност во 2011 година изнесуваше 
31,6%. Таа бележи тренд на опа ѓа ње 
од 2005 година наваму, но напредокот 
е многу бавен. Стапките на активност 
и на вработеност од 64,2% и 43,9%, 
соодветно, се ниски во споредба со 
сличните земји од Регионот, како и 
со земјите од ЕУ. Од редени  групи 
на работници  бележат уште полоши 
ре зултати на па зарот на трудот. Тоа, 
главно, се млади работници, жени и 
пониско обра зовани работници.

Во оваа смисла, целта на овој труд 
е да се испита ефикасноста на ма ке-
донскиот пазар на трудот во периодот 
од 2006 до 2011 година, како и да се 
даде споредбена анализа со земјите 
од Регионот и ЕУ. Студијата во детали 
ја проучува ефикасноста на пазарот на 
трудот на различните групи работници, 
кои, главно, се  поделени според: пол, 
возраст и обра зование. Со оглед на  
слабите резултати на македонскиот 
па зар на трудот,  во трудот  е направено 
емпириско истражување на главните 
де терминанти на вработеност, со ко-
рис тење на методот на обични нај ма-
ли квадрати (ОНК). 

Структурата на трудот е како што 
следува. Дел 2 во детали ја проучува 
активноста во македонскиот пазар на 

Introduction

Macedonian labour market is chal-
lenged by the low participation and 
employment rates and high unem-
ployment rate. The unemployment 
rate in 2011 equaled 31.6%. It has 
been on a declining path since 2005, 
but the progress is very slow.  Par-
ticipation and employment rates of 
64.2% and 43.9%, respectively, are 
low compared to the peer countries 
form the region, and the EU countries. 
Certain types of workers experience 
even worse labour market outcomes. 
Those are mainly young workers, fe-
males and lower educated workers.

In this regard, the aim of this paper is 
to investigate the performance of the 
Macedonian labour market in the pe-
riod 2006-2011, as well as to provide 
a comparative analysis with the coun-
tries from the region and the EU. The 
study examines in detail labour mar-
ket performance of different groups 
of workers, mainly differentiated by 
gender, age and education. Given the 
underperformance of the Macedonian 
labour market, we provide an empiri-
cal investigation of the main determi-
nants of employment using an OLS 
estimation method. 

The structure of the paper is as fol-
lows. Section 2 examines in detail the 
participation in the Macedonian la-
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трудот, додека дел 3 се осврнува на  
движењата на вработеноста во зе мја-
та. Дел 4 ја анализира не вра  бо теноста 
во земјата, последните дви же ња и 
фак  торите кои ја при движуваат не-
вра ботеноста. Во дел 5 се истражува 
совпаѓањето меѓу работните места и 
работниците на македонскиот пазар 
на трудот. Во дел 6 се проценуваат 
глав ните детерминанти на стапките 
на вра бо те ност во европските земји, 
вклучувајќи ја и Македонија, а во дел 
7 е Заклучокот.

bour market, whereas section 3 turns 
to the employment developments in 
the country. Section 4 analyses the 
unemployment in the country, latest 
developments and factors driving the 
unemployment. In section 5 we ex-
plore the quality of the matches be-
tween jobs and workers in the Mace-
donian labour market. Section 6 esti-
mates the main determinants of the 
employment rates across the Euro-
pean countries, including Macedonia, 
whereas section 7 concludes.
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1. Активност на македонскиот 
пазар на трудот

Активноста на пазарот на трудот во 
2011 година изнесуваше 64,2%, и 
не е изменета во споредба со прет-
ход на та година (види Табела 1). Ме-
ѓу тоа, трендот е различен ана ли зи-
ра  но спо ред пол. Конкретно, по ме-
ѓу 2010 и 2011 година, стапката на 
активност кај мажите се намали за 
1,2%, додека стапката кај жените се 
зголеми за 1,6%. Намалувањето на 
активноста кај мажите е резултат на 
зголемувањето на работоспособното 
население, како и на намалувањето 
на работната си ла. Анализирано 
спо  ред возраста, ак тив носта на мла-
ди те работници (15 до 24 го дини) е 
намалена за 3,7%, што нај ве ројатно 
е резултат на зголеменото учество во 
образованието, особено во ви сокото 
образование. Така, бројот на за пи-
ша ни студенти во првата година на 
сту дии на универзитетите во земјата 
се зголеми за 10% меѓу академската 
2009/2010 и 2010/2011 година. По-
го ле миот дел од овие студенти (над 
85%) се ре довни студенти и, според 
тоа, нај ве ројатно не се активни на 
пазарот на тру дот.

Стапката на активност во земјата е 
ниска според меѓународните стан дар-
ди, што, главно, се должи на: (i) многу 
малиот број на вработени што само 
делумно се објаснува со високата 
стапка на невработеност, (ii) ефектот 
на значителните нето-при  ливи на до-
знаки (приватни тран сфери) од стран-
ство, преку зго ле му вање на ре зер ва-
цис ката плата на примачи до ма ќин-
ства/поединци, и (iii) ниската активност 
кај жените (Mojsoska-Blazevski, 2011).

1. Activity in the Macedonian 
labour market

Labour market participation in 2011 
was at 64.2%, unchanged compared 
to the previous year (see Table 1). 
However, there was a divergent trend 
by gender. In particular, between 2010 
and 2011, male participation rate de-
creased by 1.2%, whereas that of fe-
males increased by 1.6%. Declining 
participation of males is both a result 
of increasing working-age population, 
as well as a shrinking male labour 
force. From age perspective the activ-
ity of young workers (15-24) declined 
by 3.7%, which most likely is a result 
of increased participation in educa-
tion, especially in tertiary education. In 
particular, the number of students en-
rolled in the first year of studies at the 
universities in the country increased 
by 10% between the academic year 
2009/2010 and 2010/2011. Majority of 
these students (above 85%) are full-
time students and hence most likely 
inactive in the labour market.

Participation rate in the country is low 
by international standards, which is 
mainly due to: (i) the very low num-
ber of employed which is only partially 
compensated by a high incidence of 
unemployment, (ii) the effect of sizea-
ble net inflows of remittances (private 
transfers) from abroad, by increas-
ing the reservation wage of recipient 
households/individuals, and iii) low 
participation of females (Mojsoska-
Blazevski, 2011).
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Неактивноста кај жените е не сраз-
мер но распространета меѓу младите 
жени, жените во руралните средини 
и неквалификуваните, при што една 
од најважните причини за женската 
не активност се обврските во до ма-
ќинството (Angel-Urdinola and Ma-
cias, 2008; ETF, 2008). На пример, 
по датоците од Еуростат за 2011 го-
дина покажуваат дека главната при-
чи на за женската неактивност во 
Ма кедонија е заради „други семејни 
или лични одговорности“, со тоа 
што 41,9% од неактивните жени во 
Ма кедонија го наведуваат тоа како 
главна причина. Овој процент за ЕУ-
27 е 11,3%. Дополнителни 6,2% од 
же ните во Македонија се неактивни 
би дејќи се грижат за децата или за 
онес пособени возрасни лица, а тоа 
се однесува за 14,8% од неактивните 
жени во ЕУ-27. Ова значи дека околу 
по ловина од македонските жени се 
не активни заради семејни обврски, 
иако ефектот на овој фактор врз не-
активноста веројатно е поголем кај 
оние  жени со пониски нивоа на обра-
зование. Покрај тоа, големиот из-
нос на дознаки би можел да има по-
голем ефект врз активноста на же ните 
отколку на мажите (како и на младите 
и старите лица) - ка те гории кај кои 
и онака е поголема ве ро јатноста да 
бидат неактивни.

Female inactivity is disproportion-
ately spread among young, rural and 
unskilled females, though the single 
most important reason for female in-
activity is household responsibilities 
(Angel-Urdinola and Macias, 2008; 
ETF, 2008). For instance, Eurostat 
data for 2011 show that the main rea-
son for female inactivity in Macedonia 
is “other family or personal responsi-
bilities”, with 41.9% of inactive females 
in Macedonia reporting that as a main 
reason. The respective share for the 
EU-27 is 11.3%. Additional 6.2% of 
females in Macedonia are inactive 
because of taking care after children 
or incapacitated adults, whereas that 
is true for 14.8% of inactive females 
in the EU-27. This implies that about 
half of Macedonian females are inac-
tive because of family responsibilities, 
though the effect of this factor on in-
activity is likely to be magnified at the 
lower levels of education. In addition, 
the sizeable remittances might have 
greater effect on participation of fe-
males than of males (as well as that of 
youth and elderly persons) – the cat-
egories that are anyway more likely to 
be inactive.



17

Никица М. Блажевски, Неџати Куртиши                                  Nikca M. Blazevski, Nedzati Kurtisi

Табела 1 – Основни показатели на пазарот 
на трудот од 2006 до 2011 година

Table 1 - Main Labour Market Indicators, 
2006 to 2011

1  Податоците за македонскиот пазар на трудот 
за 2011 година се достапни само од базата 
на податоци на Еуростат и сé уште не се 
публикувани на национално ниво. 

1  Data for Macedonian labour market for 2011 are 
available only from the Eurostat database, but are 
not yet published nationally. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Стапка на активност 
Participation rate 62,2 62,8 63,5 64,0 64,2 64,2
   Мажи  
   men 75,0 74,8 76,6 77,6 77,7 76,8

   Жени 
   women 49,2 50,4 50,1 50,0 50,4 51,2

   Возраст 15-24 
   age 35,8 35,8 35,9 35,0 33,3 32,1

   Возраст 25-49 
   age 78,9 79,0 79,4 79,5 80,4 80,2

   Возраст 50-64 
   age 50,8 52,9 54,9 57,2 57,5 58,3

Стапка на вработеност 
Employment rate 39,6 40,7 42,0 43,3 43,5 43,9
   Мажи  
   men 48,3 48,8 50,8 52,8 52,8 52,3

   Жени 
   women 30,8 32,3 32,9 33,5 34,0 35,3

   Возраст 15-24 
   age 14,4 15,2 15,7 15,7 15,4 14,4

   Возраст 25-49 
   age 52,0 53,0 54,3 55,4 55,8 56,5

   Возраст 50-64 
   age 36,4 37,8 39,6 42,4 42,6 43,0

Стапка на невработеност 
Unemployment rate 36,3 35,2 34,0 32,3 32,2 31,6
   Мажи  
   men 35,6 34,8 33,7 32,0 32,1 31,9

   Жени 
   women 37,4 35,8 34,3 32,9 32,5 31,0

   Возраст 15-24 
   age 59,7 57,7 56,4 55,1 53,7 55,3

   Возраст 25-49 
   age 34,1 32,9 31,6 30,3 30,7 29,6

   Возраст 50-64 
   age 28,3 28,5 28,0 25,9 26,0 26,2

Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Државниот 

завод за статистика и Еуростат.1

Source: Author’s calculations based on data 
from State Statistical Office and Eurostat. 1
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Ниската активност на младите во 
Македонија (32,1% во 2011 година) 
може да се припише на неколку фак-
тори, како што се: (i) Ниската ве ро-
јат ност за вработување во земјата 
и тешкиот премин од училиште кон 
работа; ii) Неподготвеноста на ра-
бо тодавачите во Македонија да ги 
сносат трошоците за обука на ра-
бот ното место на неискусните мла-
ди, со оглед на постоењето на ис-
кус ни невработени кандидати; iii) 
Не совпаѓањето на вештините меѓу 
по требите на работодавачот и ве шти-
ните добиени од образовниот сис тем, 
итн. 

Стапката на активност на лицата со 
ви соко образование во 2011 година 
из несуваше 89,1%, што е двојно по-
веќе од стапката на активност на ра-
ботниците со основно или по нис ко 
образование (44,3%). Сепак, стап-
ката на активност на втората ка те го-
рија на работници регистрира благ 
пораст во споредба со 2010 го ди на, 
додека онаа на работниците со ви со-
ко образование е намалена за 1,4%, 
како резултат на падот на стап ка та на 
активност кај мажите.

The low participation of young per-
sons in Macedonia (32.1% in 2011) 
can be attributed to few factors, such 
as: (i) generally low employment prob-
abilities in the country, and the corre-
sponding difficulty of school-to-work 
transition, which is relatively high and 
maybe even increasing at these times, 
ii) unwillingness of employers in Mac-
edonia to bear the costs of on-the-job 
training of inexperienced youth given 
the existence of experienced unem-
ployed applicants, iii) skills mismatch 
between employer’s needs and skills 
produced by the education system, 
etc. 

Participation rate of those with tertiary 
education in 2011 was 89.1%, which 
is more than double the participation 
rate of workers with primary educa-
tion or less (44.3%). However, the 
participation rate of the latter category 
of workers registered a mild increase 
compared to 2010, while that of the 
workers with higher educational lev-
els declined by 1.4%. The latter has 
been feed by a decrease of male par-
ticipation rate.
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Графикон 1 – Стапка на активност 
на мажите и жените во ЕУ земјите-
членки и земјите-кандидати (лево) 
и нивните Z- вредности (десно) во 

2011 година

Chart 1 - Male and Female 
Participation Rate in EU/Candidate 
Countries (left) and their Z-Scores 

(right) in 2011

Source: Author’s calculations based on data 
from Eurostat.

The gender participation gap in Mace-
donia in 2011 equalled 25.6 p.p., 
which is a slight decline (by 6%) com-
pared to the previous year. Still, in 
comparable terms, the gender gap in 
Macedonia is 7 p.p. higher than that 
the EU-average. Chart 1 shows that 
a number of EU countries have lower 
participation rates of males compared 
to Macedonia (Croatia, Hungary, Ro-
mania, Bulgaria, Belgium, Poland, Ita-
ly, Slovenia, etc.). On the other hand, 
Macedonia has one of the lowest 
participation rates of females (compa-
rable to Italy, and higher than that in 
Turkey and Malta). This places Mace-
donia under the estimated line for the 
relationship between male-to-female 
activity (see Chart 1, both graphs), 
though it is not outlier (as judged by 
the calculated z-score).
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Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Еуростат.

Јазот на активноста меѓу мажите и же-
ните во Македонија во 2011 година из-
несува 25,6 п.п., што претставува мал 
пад (од 6%) во споредба со претходната 
година. Сепак, врз спо редбена основа, 
родовиот јаз во Македонија е 7 п.п. 
повисок од оној на просекот на ЕУ. 
Графикон 1 покажува дека голем 
број од земјите-членки на ЕУ имаат 
пониски стапки на активност на мажите 
во однос на Македонија (Хрватска, 
Унгарија, Романија, Бугарија, Белгија, 
Полска, Италија, Словенија, итн.). Од 
друга страна, Македонија има една 
од нај  ниските стапки на активност 
на жени (споредливо со Италија, а 
повисока од онаа во Турција и Мал-
та). Ова ја сместува Македонија под 
проценетата линија на односот по меѓу 
активноста на машката и женската 
популација (види Гра фи кон 1, двете 
слики), иако таа не прет ставува 
екстремна вредност (оценето според 
пресметаната Z- вредност).
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2. Вработеност 

Во 2011 година, пазарот на трудот во 
Македонија генерираше 8.738 ра бот-
ни места (врз нето-основа), што прет-
ставува пораст на вработеноста од 
1,4%.2 Меѓутоа, како што може да се 
види од Графиконот 2, порастот на 
вработеноста во земјата е за ба вен 
во последните неколку години, од 5% 
(или 26.640 нови работни ме ста) во 
2006 година, на 1,4% во 2011 година. 
Таквиот низок раст на вработеноста 
многу малку при до несува за на ма лу-
ва њето на не вра бо теноста.

Графикон 2 – Пораст на вработеноста 
и создавање на работни места од 

2006 до 2011 година

 

Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Анкетата 
за работната сила, Државен завод за 

статистика и Еуростат.

2. Employment 

In 2011, the labour market of the Re-
public of Macedonia generated 8,738 
jobs (in net terms), with an employ-
ment growth of 1.4%.2 However, as 
Chart 2 shows, the employment 
grow th in the country slowed down in 
the last couple of years, from 5% (or 
26,640 new jobs) in 2006 to 1.4% in 
2011. Such low employment growth 
contributed very little to a reduction of 
unemployment.

Chart 2 – Employment growth and 
jobs creation, 2006-2011

2  Анализата се заснова врз податоци од Ан ке-
тата на работна сила за популацијата на воз-
раст од 15 до 64 години. освен ако поинаку не 
е наведено. Дополнителните податоци во од-
нос на невработеноста се обезбедени од стра- 
на на Агенцијата за вработување на РМ. 

2  The analysis is based on data from the Labour Force 
Survey for the population aged 15-64, unless otherwise 
stated. Additional data, regarding unemployment, are 
provided from the Employment Service Agency.

Source: Author’s calculations based on data 
from State Statistical Office, Labour Force 

Survey and Eurostat.
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Стапката на вработеност во 2011 го-
ди  на изнесуваше 43,9%, со што про -
дол жува постепеното по до бру ва ње од 
прет  ходните години. Се пак, во по сле-
д ниот квартал од го ди  ната беше за бе-
ле жано опаѓање на стапката на вра-
бо теност од 3% на годишно ниво. Ро-
до виот јаз во стап  ката на вработеност 
е опаднат на 17 п.п. од 18,7 п.п. во 
2010 го ди на, со оглед на зголемува-
њето на вра ботеноста кај жените 
(3,8%) и опа ѓањето на вработеноста 
кај ма жи те (0,9%). Стапките на вра бо-
те  ност по пол и старосни групи се при-
ка жани во Табела 1. Стапката на вра-
ботеност на младите работници е 
намалена за 7,2% помеѓу 2010 и 2011 
година, додека стапката на вра бо  те-
ност кај примарната возрасна гру па и 
нај старата возрасна група е зго  ле ме-
на. Работниците со високо обра  зо ва-
ни е имаат релативно ви со ка стапка на 
вработеност: во 2011 година стапката 
на вработеност на ви соко обра зо ва ни-
те работници е 68,6%, што е 2,5 пати 
по голема од онаа на работниците со 
основно или со пониско образование. 
Гледајќи ја динамиката на стапките на 
вра бо теност според образование, мо-
же да се забележи релативно ви со ко 
намалување на стапката на вра бо те-
ност на работниците со ви соко обра-
зо вание, за разлика од зго ле му ва  њето 
на стапката на вра бо теност кај ра бот-
ни ците со основно или по ни с ко обра-
зо вание (види Табела 1).  

Employment rate in 2011 was at 43.9%, 
continuing the gradual improvement 
from previous years. Though, the last 
quarter of the year saw a decline in 
the employment rate of 3% on year-
ly basis. Gender employment gap 
declined to 17 p.p. from 18.7 p.p. in 
2010, given the increasing female 
employment (3.8%) and declining 
male employment (0.9%). Employ-
ment rates by gender and age groups 
are presented in Table 1. The employ-
ment rate of young workers declined 
by 7.2% between 2010 and 2011, 
whereas the employment rates of the 
prime-age workers and older workers 
increased. Workers with tertiary edu-
cation have relatively high employ-
ment rate: in 2011 employment rate of 
tertiary educated workers was 68.6%, 
which is 2.5 times that of workers with 
primary education or less. Looking at 
the dynamics of employment rates by 
education, we observe, however, rel-
atively high decrease of employment 
rate of workers with tertiary education, 
as opposed to the increase of that 
of workers with primary education or 
less (see Table 1).  
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Извор: Пресметки на авторите, 
податоци од МОТ, достапни на  http://

kilm.ilo.org/KILMnet/.

Стапката на вработеност во Ма ке   -
донија е прилично ниска во спо ред  ба 
со оние од земјите-членки на ЕУ. Така, 
стапката на вработеност во Ма ке до-
ни ја е 1,7 п.п. помала од онаа во Гр ци-
ја, земја каде што е ре гистрирана нај-
нис ка стапка на вработеност во рам-
ки те на ЕУ-27 во 2011 година (види 
Гра фикон 3). Ова се однесува за стап-
ка та на вра бо те ност и кај мажите и кај 
же ните.

И покрај релативно ниската вра бо те-
ност во земјата, пазарот на трудот ви-
соко го вреднува  образованието. На 
при мер, додека односот на стап ка та 
на вработеност на лицата со осно вно 
образование и стапката на вработеност 
на лицата со ви со ко образование во 
Македонија из не суваше 39,9% во 2011 
го дина, истиот сооднос во ЕУ-27 из не-

Графикон 3 - Стапка на 
вработеност во европските земји 

во 2010 година (население на 
возраст над 15 години)

 

Chart 3 - Employment rate in the 
European countries, 2010 (popula-

tion aged 15+)

Source: Author’s calculations, data 
from ILO, available at http://kilm.ilo.

org/KILMnet/.

Employment rate in Macedonia is 
fairly low compared to those of the 
EU member states. In particular, em-
ployment rate in Macedonia is 1.7 p.p. 
lower than that in Greece, a country 
registering the lowest employment 
rate within the EU-27 in 2011 (see 
Chart 3). This holds both for male and 
female employment rate. 

Besides the relatively low employ-
ment in the country, the labour market 
values highly the education. For in-
stance, while the ratio of employment 
rate of primary educated individuals 
to employment rate of tertiary edu-
cated individuals in Macedonia was 
39.9% in 2011, the same ratio was 
54.6% in the EU-27. However, this 
relative disadvantage of low educat-
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су ва 54,6%. Сепак, оваа релативна не-
по волност на нискообразованите ли-
ца во Македонија главно е заради ма-
ли те можности за вработување на 
жен ската популација со завршено ос-
новно образование. Така, односот на 
стапката на вработеност на же ни со 
основно и оние со високо обра зо  вание 
во 2011 година изнесуваше 26,3%, 
додека за мажите 56,5%.    

Спо ред податоците од Еуростат (АРС), 
во 2011 година околу 14.700 ра  бот ни-
ци во Македонија се изјас ни  ле дека 
има ат дополнителна ра бо  та, што е 
2,3% од вкупниот број на вработени, 
што е зголемување од 2,1% споредено 
со минатата година. Ма   жите имаат 
многу поголеми шан си да имаат до-
пол нителна работа - ова е случај за 
речиси 3% од мажите, на спро ти 1,5% 
за жените. Истото важи и за вра бо те-
ни те во елементарни за  нимања и ра-
бот ниците со средно обра  зование.

ed individuals in Macedonia is mainly 
driven by low employment opportuni-
ties for females with completed prima-
ry education. For instance, the ratio of 
employment rate of primary to tertiary 
educated females in 2011 was 26.3%, 
but 56.5% for males.    

According to the Eurostat data (from 
the LFS), about 14.700 workers in 
Macedonia reported to have a sec-
ond job in 2011, which is 2.3% of total 
employment, up from 2.1% last year. 
Males are much more likely to hold 
a second job - this is the case for al-
most 3% of males, versus 1.5% for fe-
males. The same holds for workers in 
elementary occupations and workers 
with secondary education.
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Графикон 4 - Структура на 
вработените според видот на 

економската активност во 2011 
година 
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Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Еуростат.

Структурата на вработеноста по сек-
то ри во Македонија е слична на онаа 
во Турција и Романија, каде учеството 
на работниците во земјоделството во 
вкуп ната вработеност е релативно 
високо. Делот од работниците кои се 
ан гажирани во услугите е помал во 
спо редба со Словенија, Бугарија и 
про секот на ЕУ-27 (Графикон 4).

Chart 4 – Structure of Employment 
by Type of Economic Activity, 2011 

Source: Author’s calculations based on data 
from Eurostat.

The employment structure by sectors 
in Macedonia is somewhat similar to 
that of Turkey and Romania, where 
the share of workers in agriculture 
in total employment is relatively high. 
The portion of workers engaged in 
services is smaller when compared 
to Slovenia, Bulgaria and the EU-27 
average (Chart 4).
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Табела 2 - Структура на 
вработеноста во Македонија

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Економски статус / Economic status

Вработен / employee 71,6 73,1 72,6 72,7 72,3 72,4
Работодавач / employer 5,9 5,5 5,0 5,2 5,4 5,7
Самовработени / self-
employed 12,0 11,7 12,4 12,2 12,6 12,7

Семејни работници / family 
worker 10,5 9,8 10,0 10,0 9,7 9,2

Сопственост / Ownership (15-74)

Приватна / private 66,1 69,0 71,4 73,6 73,7 74,9
Друга3 / other 33,9 31,0 28,6 26,4 26,3 25,1

Вид на договор
Скратено работно време / 
part-time 6,3 6,4 5,6 5,3 5,6 6,0

Полно работно време / full-
time 93,7 93,6 94,4 94,7 94,4 94,0

Вид на договор / Type of contract

Постојан / permanent 91,5 90,8 89,4 88,8 88,1 89,2
Привремен / temporary 8,5 9,2 10,6 11,2 11,9 10,8

Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Анкетата 
за работната сила, Државен завод за 

статистика и Еуростат.

Како што е прикажано во Табела 2, во 
2011 година бројот на ра бот ни ци  те со 
скратено работно време се зго  лемува 
за 8,8% во споредба со 2010 година, 
што претставува 6% од вкупниот број 
на вработени. Жените во Македонија 
малку повеќе го ко рис тат скратеното 
работно време (6,7% од вкупната 
вработеност кај жените), до дека 13,5% 
од вработените млади имаат договори 
за скратено работно вре ме. Во ЕУ, 
делот на работниците под договор со 
скратено работно вре ме изнесува 
18,8% во 2011 година. По датоците на 
Еуростат покажуваат дека 41% од 

Table 2 - Structure of Employment 
in Macedonia

Source: Author’s calculations based on data 
from Labour Force Survey, State Statistical 

Office and Eurostat.

As Table 2 shows, in 2011 the num-
ber of part-time workers increased 
by 8.8% compared to 2010, repre-
senting 6% of the total employments. 
Women in Macedonia make slightly 
more use of part-time employment 
(6.7% of overall female employment), 
whereas 13.5% of the employed 
youth have part-time contracts. In 
the EU, the share of workers un-
der part-time contract was 18.8% in 
2011. Eurostat data show that 41% 
of total part-time employment in 
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вкупниот број на вра бо те ни со скра те-
но работно време во Ма кедонија во 
2011 година е од при нуден карактер, 
додека во ЕУ-27 тоа се однесува за 
26,1% од вра бо ту вањата со скратено 
работно вре ме. Принудното скратено 
работно вре ме е повеќе рас про стра-
не то кај ма жите и во Македонија и во 
ЕУ-27. Во оваа смисла, кај поголемиот 
дел од жените кои работат со скратено 
ра ботно време најверојатно тоа е ре-
зултат на нивниот избор, бидејќи како 
секундарни одржувачи на се меј ството, 
тие можат да си дозволат да работат 
помалку, отколку сигнал дека 
можностите за изнаоѓање на ра бота 
за жените се слаби.

Делот на работниците со привремен 
до  говор за вработување во Ма ке до ни-
ја е релативно висок, и во 2011 го дина 
изнесува 10,8% од вкуп ниот број на 
вра ботени лица. При вре ме но то вра-
бо тување се користи повеќе за ма жи-
те, што претставува 11,6% од вкупната 
вра ботеност кај нив, от кол ку за жените. 
Многу поверојатно е мла ди те ра бот-
ни ци да работат врз при вре мена осно-
ва, со 22,1% од вкуп ниот број на вра-
бо тувањето на мла дите. Околу 3/4 од 
при временото вра бо ту ва ње во Маке-
до нија е при нуд но, а глав ната причина 
за работа со вре ме ни договори е не-
мож носта да се најде по стојана ра бо-
та. Со од вет ниот дел за ЕУ-27 е 60,4%.

Стапката на „ранливото вра бо ту ва ње“, 
која го претставува учес тво то на са мо-
вра ботените лица и не пла те ните се-
меј ни работници во вкупната вра бо те-
ност, релативно е стабилна и  во 2011 
го дина изнесува 21,9%. Светската 
бан   ка (2007 година) наоѓа дека са мо-
вра  ботувањето во земјата, главно, е 
при  криено вработување а не прет при-

Macedonia in 2011 was involuntary, 
whereas that holds for 26.1% of the 
part-time employment in the EU-27. 
Involuntary part-time employment is 
more widespread across males both 
in Macedonia and the EU-27. In 
this sense, higher share of females 
working on part-time contracts is 
probably a result of their choice 
where as a second breadwinner in 
a family they can afford to work less, 
rather than indicating poor job op-
portunities for females.

The share of workers with temporary 
employment contract in Macedonia 
is relatively high, at 10.8% of the 
total number of employed persons 
in 2011. Temporary employment is 
used more across males, represent-
ing 11.6% of their total employment, 
than for females. Young workers are 
much more likely to work on tem-
porary basis, 22.1% of total youth 
employment. About ¾ of temporary 
employment in Macedonia is invol-
untary, the main reason for working 
with temporary contract being in-
ability to find a permanent job. The 
respective share in the EU-27 is 
60.4%.

The incidence of “vulnerable em-
ployment”, that is the share of self-
employment and unpaid family work-
ers in total employment is relatively 
stable, amounting to 21.9% in 2011. 
World Bank (2007) finds that self-
employment in the country is mainly 
disguised wage-employment rather 
than entrepreneurship with high-pro-
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ем ништво со високо про дуктивна ак-
тив ност. Според тоа, тие тврдат дека 
за време на кри зи, овие работни места 
на ниско про дуктивно само вр а бо ту ва-
ње нај ве ројатно ќе се уништат, така 
што може истовремено да се случи 
на  ма лување на БДП про следено со 
зго   лемување на про дук тивноста. Се  -
пак, последните слу чу вања во струк -
турата на вра бо те ни те лица спо ред 
економски статус не го под др жуваат 
тоа тврдење. Се чини дека са мо вра-
бо тувањето е при лич но ста билно, 
иако концентрирано во ни ско про дук-
тив ни активности, и е со очено со ба-
ри ери за раст (на при мер, при ста пот 
до кредит).

Графикон 5 - Учество на 
неформалната во вкупната 

вработеност, вкупно и по пол, 2007-
2009 година

 

жени 

мажи 

вкупн
 

Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Државниот 

завод за статистика, 2010 година.

ductivity activity. Hence, they argue 
that, during downturns, these low-
productivity self-employment or dis-
guised wage employment jobs are 
most likely to be destructed, so that 
declining GDP and rising productivity 
is observed simultaneously. Though, 
recent developments in the structure 
of employed workers by economic 
status does not support that claim. It 
seems that the self-employment is 
rather stable, although concentrat-
ed in low-productivity activities, and 
faced with barriers to growth (for in-
stance, access to credit).

Chart 5 - Share of Informal in Total 
Employment, National and by Gen-

der, 2007-2009

Source: Author’s presentation based on 
data from State Statistical Office, 2010.
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Според последните податоци до стап-
ни во Државниот завод за ста тис тика 
(2010), големината на не фор малната 
вработеност во Ма ке до нија во 2009 
година е 26,4% од вкуп ната вра бо те-
ност (податоците се објавени само за 
пе риодот од 2007-2009 година) и опаѓа 
спо  ред бе но со 2008 година. Веро јат-
но ста да ра ботат во неформалниот 
сек тор е по мала за жените, односно 
24% од вра ботените жени во 2009 го-
ди на ра ботеле без договор за работа 
(Графикон 5).

3. Невработеност

Бројот на невработените во земјата е 
намален за 1,8% во периодот по ме ѓу 
2010 и 2011 година, пре диз ви ку вајќи 
мал пад на стапката на не вра ботеност 
од 32,2% во 2010 година на 31,6% во 
2011 година. Кон ти ну и ра ниот пад на 
стапката на не вра бо те ност запира во 
четвртиот квартал, ко га стапката на 
невработеноста мал ку се зголемува 
врз годишна осно ва. Влошувањето на 
состојбата на пазарот на трудот во че-
твр тиот квартал (опаѓање на стапката 
на актив ност и на вра бо те ност, заедно 
со зголемувањето на стапката на не -
вра ботеност) може да биде ре зул тат 
на рецесијата од 2009 година, со 
оглед на тоа што пазарите на тру дот 
имаат тенденција на задоцнето при-
ла  годување. Економијата во по след-
ни те две години креира многу малку 
ра ботни места во споредба со пе ри о-
дот од 2006-2008 година (Гра  фи кон 2). 
Додека стапката на активност и на 
вра  ботеност на жените е многу по нис-
ка од онаа на мажите, стапката на не-
вра ботеност, речиси, е еднакво ра-
спре делена помеѓу половите (Гра фи-
кон 6). Ова, можеби, е одраз на ре ла-
тив но високата подготвеност на же ни-

According to the latest available data 
by the State Statistical Office (2010), 
the size of the informal employment 
in Macedonia in 2009 was 26.4% 
of total employment (data are pub-
lished only for period 2007-2009), 
and declined between 2008 and 
2009. Women are less likely to work 
informally, i.e. 24% of employed fe-
males in 2009 were working without 
a work contract (Chart 5).

3. Unemployment

The number of unemployed in the 
country fell by 1.8% between 2010 
and 2011, triggering a small decli-
ne in the unemployment rate from 
32.2% in 2010 to 31.6% in 2011. The 
continuous decline in unemployment 
rate stopped in Q4, when unemploy-
ment rate somewhat increased on 
an nual basis. Worsening labour 
mar ket situation in Q4 (declining 
par ti cipation and employment rate 
along with increasing unemployment 
rate) might be a result of the 2009 
recession, as labour markets tend 
to adjust with some time lag. The 
economy in the last two years is cre-
ating very little jobs compared to the 
period 2006-2008 (Chart 2). 

While participation and employment 
rates of women are much lower than 
those of men, unemployment rates 
are almost equally distributed be-
tween the genders (Chart 6). This 
may reflect the relatively high will-
ingness of women to take up low-
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те да прифатат ниско платени, без-
бед ни работни места од јавниот сек-
тор, или работни места во но во фор-
ми  раните мали приватни фирми (Mu-
nich et al., 2004), бидејќи, според тра-
ди цијата, тие се т.н. секундарни но си-
те ли на приход во семејството. Стап-
ка та на невработеност кај ма жи те е 
не значително намалена во 2011 го-
дина во споредба со 2010 го ди на, на 
31,9%, додека стапката на не вра бо те-
ност кај жените падна за 4,6% во спо-
ред ба со 2010 година, на 30,6%. 

Графикон 6 - Стапки на 
невработеност според различни 
карактеристики во 2011 години
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Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Државниот 

завод за статистика и Еуростат.

paid, secure public sector jobs, or 
jobs in newly created small private 
firms (Munich et al., 2004), since by 
tradition, they are second-income 
family earners. Male unemployment 
rate in 2011 was slightly reduced to 
31.9%, while female unemployment 
rate fell by 4.6% compared to 2010, 
to 30.6%. 

Chart 6 
- Unemployment Rates by Different 

Characteristics, 2011

Source: Author’s calculations based on data 
from State Statistical Office and Eurostat.
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Стапката на невработеност на мла ди-
те работници во 2011 година се зго-
леми за 3% (на 55,3%), додека онаа 
на примарната возрасна група опадна 
на 29,6%, а онаа на по воз рас ните 
работници остана стабилна. Ваквите 
движења доведоа до зго ле му вање на 
соодносот на стапката на не вра бо те-
ност кај младите и во зрас ни те на 1,9 
во 2011 година, од 1,8 во 2010 година. 
За лицата со завршено основно или 
пониско образование по стои поголема 
веројатност да би дат невработени, од 
оние со средно обра зование, особено 
во споредба со оние со високо обра-
зо вание (Гра фи кон 6). Така, стапката 
на не вра бо те ност за лицата со за вр-
ше но основно или пониско обра зо ва-
ние е 21% над националниот просек, а 
онаа на лицата со високо обра зо ва-
ние е 27% под просекот. Сепак, во 
2011 година имаше одредено вло шу-
ва  ње на стапката на невработеност 
кај лицата со високо образование, што 
е поврзано со зголемената по ну да на 
ваквите работници во услови на уме-
ре на побарувачка. На пример, по меѓу 
2000 и 2011 година, бројот на ди пло-
ми рани студенти на уни вер зи те тите 
(т.е. нови учесници на пазарот на тру-
дот) се зголеми трипати, од 3.338 на 
9.944. 

The unemployment rate of young 
workers in 2011 increased by 3% (to 
55.3%), whereas that of prime-age 
working population declined to 29.6%, 
and that of older workers stayed sta-
ble. Such developments have led to 
increase of the youth-to-adult unem-
ployment ratio to 1.9 in 2011 from 1.8 
in 2010. Persons with completed pri-
mary education or less have higher 
probability of being unemployed than 
those with secondary education, es-
pecially compared to those with ter-
tiary attainment (Chart 6). Thus, the 
unemployment rate for persons with 
completed primary education or less 
is 21% above the national average, 
and that of individuals with tertiary 
education is 27% below the aver-
age. However, there was a certain 
worsening of the unemployment rate 
among persons with tertiary educa-
tion in 2011, which is related to the 
increased supply of such workers in 
an environment of moderate demand. 
For instance, between 2000 and 2011 
the number of graduated students 
from universities (i.e. labour market 
entrants) tripled, from 3,338 to 9,944. 
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Графикон 7 - Дистрибуција на 
времетраењето на невработеноста 
во 2011 година (во % од вкупниот 

број на невработени)
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Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Еуростат.

Слабото отворање на работни места и 
статичниот пазар на трудот во Ма ке-
донија, резултира со долго траење на 
невработеноста (а со тоа и висока 
дол горочна невработеност). Така, во 
2011 година, 82,6% од невработените 
во земјата бараа работа повеќе од 1 
го  дина, а 56,3% бараа работа повеќе 
од 4 години (Графикон 7). Всушност, 
по  следнава категорија на не вра бо те-
ни има повеќе карактеристики  на „не-
ак тивно население“, отколку ви стин-
ски „невработени лица“. Според Еуро-
стат, оние кои бараат работа во Ма ке-
до нија повеќе сакаат да најдат работа 
со полно работно време, иако околу 
60% од нив би прифатиле каква било 

Chart 7 – Distribution of duration 
of unemployment in 2011 (in % of 

total unemployed)

Source: Author’s calculations based on data 
from Eurostat.

The low job creation and static la-
bour market in Macedonia results 
in a long duration of unemployment 
spell (and consequently high long-
term unemployment). In particular, 
82.6% of unemployed in the country 
in 2011 searched for a job for more 
than 1 year, and 56.3% searched for 
a job for more than 4 years (Chart 
7). Though this latter category of 
workers are more likely to be “inac-
tive” than truly “unemployed”. Ac-
cording to the Eurostat, jobseekers 
in Macedonia prefer to find full-time 
employment, though about 60% of 
them would accept any available job 
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по нуда за работа, со скра тено или со 
по лно работно вре ме. Само 0,8% од 
сите невработени во 2011 година би 
сакале да започнат со пствен бизнис 
(бараат  са мо вра бо тување). Струк ту-
ра та на не вра бо те носта според видот 
на бараното вра ботување е прикажана 
во Гра фи ко нот 8.

Графикон 8 - Вид на работа која ја 
бараат невработените 

во 2011 година

0.8%

37.8%

1.7%
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Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Еуростат.

Најголемиот дел од оние кои бараат 
ра бота во Македонија го користат кон-
тактот со (регистрација во) Аген ци јата 
за вработување (АВРМ), како метод 
на барање на работа, иако може да се 
забележи одреден тренд на на ма лу-
ва ње на користење на овој канал од 
2008 година наваму. Во 2011 година 
ова е случај со 78,2% од лицата кои 
ба раат работа, што е спо редливо со 

offer, part- or full-time. Only 0.8% of 
all unemployed in 2011 would like 
to start an own business (search for 
self-employment). The structure of 
unemployment by type of employ-
ment sought is shown in Chart 8.

Chart 8 – Type of Job that Unem-
ployed Search For, 2011

Source: Author’s calculations based on data 
from Eurostat.

Jobseekers in Macedonia are most 
likely to use contact with (registration 
in) the Employment Service Agency 
(ESA) as a method of searching for 
a job, although we see some down-
ward trend in the use of this chan-
nel from 2008 onwards. In 2011 this 
is the case for 78.2% of jobseek-
ers, which is comparable to the EU 
countries with the highest share 
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зем јите од ЕУ со нај го лемо учество на 
лица кои бараат ра бота кои се ре гис-
три  ра ат во јав ни те агенции за вра бо-
ту вање (Лит ва нија - 87,7%, Чешка - 
86,8%, Хрватска – 84,6% и Германија 
-82,3%). Про се кот на ЕУ-27 е околу 
56% во 2011 го ди на. Медијаната на 
бро јот на ме то ди користени за барање 
на работа во Македонија е 4. Големата 
упо тре ба на јавната Агенција за вра-
бо  ту вање во Македонија е поврзана, 
ве  ро јатно, со долгата традиција во 
која ре гистрираните невработени се 
ква  ли фикуваат за бесплатно здрав-
стве  но осигурување, но може да биде 
по   ка зател и за релативно нискиот ин-
тен  зитет на барање на работа на не-
вра ботените (ако АВРМ се смета ка ко 
канал со ниска ефикасност за ба рање 
на работа). Системот на обез бедување 
на здравствено оси гу ру вање е изменет 
од септември 2011 го дина, така што 
Фон  дот за здрав стве но осигурување 
обез  бедува бес плат но здравствено 
оси  гурување за сите граѓани со ниски 
при  ходи (под од редено ниво) или без 
ни  какви при хо ди.  Меѓутоа, промената 
на сис те мот досега не доведе до оче-
ку ваниот ефект на намалување на 
„лаж  ното“ ре гистрирање во АВРМ на 
не  ак тив но то население или на не фор-
мал  ни те ра ботници. 

Податоците од АВРМ покажуваат кон-
ти  нуиран тренд на опаѓање на ре гис-
три   раниот број на невработени. Во 
април 2012 година, бројот на ре гис-
трирани невработени лица из не су-
ваше 272.392, што претставува пад од 
14,7% на регистрираната не вра бо те-
ност во однос на април 2011 го дина. 
Од друга страна, постои мал тренд на 
опа ѓање на бројот на за сно ва ни нови 
ра ботни односи (види Гра фи кон 9). 

of jobseekers that register with the 
public employment agency (Lithu-
ania-87.7%, Czech Republic-86.8%, 
Croatia-84.6% and Germany-82.3%). 
The EU-27 average is about 56% in 
2011. The median number of search 
methods used in Macedonia is 4. 
The high use of the ESA in Mace-
donia is probably related to the long 
tradition in which registered unem-
ployed were eligible for free-health 
insurance, though it might also be an 
indication of a relatively low search 
intensity of unemployed (if the ESA 
is considered as a low effective 
search channel). The system of pro-
vision of health insurance has been 
changed from September 2011, with 
the Health Insurance Fund provid-
ing free health insurance for all citi-
zens with low income (under certain 
threshold) or no income. However, 
the system change has so far not 
brought the intended effect of reduc-
tion of “false” registration in the ESA 
of inactive population or informal 
workers. 

Data from the ESA show a continu-
ous downward trend of the regis-
tered number of unemployed. In 
April 2012, the number of registered 
unemployed was 272,392 persons, 
which is 14.7% decline in registered 
unemployment compared to April 
2011. On the other hand, there is a 
slightly declining trend in the new 
registered work contracts (see Chart 
9). 
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Chart 9 – Number of Registered 
Unemployed and New Work Con-

tracts, I.2005-IV.2012

Графикон 9 - Број на регистрирани 
невработени и засновани нови 

работни односи, I. 2005 - IV. 2012 
година

Registered unemployed

Trendline (new contracts)
New contracts (rhs)

Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоци од Агенцијата за 

вработување, www.avrm.gov.mk.

4. Дали вештините и работните 
места на македонскиот пазар 
на трудот се совпаѓаат? 

Високиот пораст на стапките на за пи-
шување и завршување во високото 
обра зование може да доведе до фе-
но мен на надобразованост доколку 
тие работници потоа се вработата на 
работни места кои бараат пониски ни-
воа на вештини. Во овој дел се тврди 
дека зголемувањето на стап ка та на 
невработеност на ра бот ни ци те со за-
вр шено високо обра зо ва ние би мо же-
ло да укаже на тоа дека економијата 

Source: Author’s calculations based on data 
from Employment Service Agency, www.avrm.

gov.mk.

4. Are matches between the 
skills and jobs in Macedoni-
an labour market efficient? 

The high increase in the enrolments 
and graduation from tertiary educa-
tion might lead to an overeducation 
phenomenon if those workers are af-
terwards attached to jobs which re-
quire lower skill levels. In this section 
we argued that the rising unemploy-
ment rate of workers with completed 
tertiary education might suggest that 
the economy is not able to create 
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не е во можност да со зда ва работни 
ме ста за висо ко ква ли фикувана и ви-
со копродуктивна работна сила. От ту-
ка, би очекувале дека надобра зо ва но-
ста е присутна во земјата и се зго ле-
мува во по след ни те години. Од друга 
страна, би оче кувале дека по добра-
зованоста и сов паѓањето на вештините 
се во опаѓање. Широко рас про стра не-
та та по јава на на до бра зо ваноста прет-
ста вува загуба за оп штес твото – из гу-
бен раст и про дук тив ност и за по е дин-
ците – пониски стапки на принос на 
обра зованието во спо ред ба со ни вни-
те колеги со слично обра зование (Bur-
dia and Moro-Egido, 2009).

Во продолжение го испитуваме сте пе-
нот на (не)совпаѓање на ве шти ни те, 
така што ги споредуваме по да то ци те 
од АРС за вработените кла си фи ци ра-
ни според образование и спо ред за ни-
мање. Под претпоставка дека групите 
од 1 до 3 од МСКЗ4 кла си  фикацијата 
(Меѓународна стан дард на класи фи ка-
ци ја на занимања) се работни места 
за кои се потребни ви соки вештини, 
групите од 4 до 8 се ра ботни места за 
кои се потребни сред ни вештини и 
гру пата 9 е група за работни места со 
ниски вештини5, има 3 х 3 матрица, 
каде што секој еле мент (ќелија) на ма-
три цата прет ста вува учество во вкуп-
на та вра бо те ност.

high-skill and high-productivity jobs. 
Hence we would expect that the 
overeducation is present in the coun-
try and increasing in the last years. 
On the contrary, we expect that un-
dereducation and skills match are 
declining. The widespread overedu-
cation phenomenon presents a loss 
for the society - foregone growth and 
productivity and individuals - lower 
returns to education compared to 
their educational peers (Burdia and 
Moro-Egido, 2009).

We test that the extent of the skills 
(mis)match matching the LFS data 
for the employment classified by ed-
ucation and by occupation. Assum-
ing that groups 1 to 3 of the ISCO 
(International Standard Classifica-
tion of Occupations) classification 
are high skill jobs, groups 4 to 8 are 
medium skill jobs and the group 9 is 
a low skill job, we have a 3 x 3 ma-
trix, where each element (cell) of the 
matrix represents a share in the total 
employment.

4  ISCO (International Standard Classification of 
Occupations) 
5  Групата 0 – Вооружените сили, не е вклучена во 
пресметките.  

4  ISCO (International Standard Classification of 
Occupations) 
5 The group 0 – Armed forces, is not included in the 
calculations.
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6 Недостатокот на оваа анализа е тоа што 
истата ги опфаќа само формално добиените 
вештини. Така, можно е работниците да се 
здобиле со одредени вештини во неформалното 
образование или со обука.

6  This analysis has a drawback because it accounts 
only for the formally gained skills, whereas workers 
might have acquired some skills in the non-formal 
education or training.

Табела 3 – Несовпаѓање на 
вештините (образование наспроти 

занимање) во 2010 година во 
Македонија (во % од вкупната 

вработеност)

Table 3 – Skills mismatch (educa-
tion vs. occupation) in 2010 in 

Macedonia (in % of total employ-
ment)

Занимање / 
Образование 
Occupation / 

Education

Основно или пониско
МСКО, нивоа од 0 до 2 

Primary or less
ISCED, levels 0 to 2

Средно 
МСКО, нивоа  3 и 4

Secondary
ISCED, levels 3 and 4

Високо
МСКО, нивоа  5 и 6

Tertiary
ISCED, levels 5 and 6

МСКЗ, 1 до 3 
ISCO, 1 to 3

0,5  
(висока подобразованост) 

(highly undereducated)

9,7
(подобразованост) 

(undereducated)

16,7  
(совпаѓање на вештините) 

(skills match)

МСКЗ, 4 до 8 
ISCO, 4 to 8

8,6
(подобразованост) 

(undereducated)

34,0  
(совпаѓање на вештините)

(skills match)

4,2
(образованост) 
(overeducated)

МСКЗ, 9 
ISCO, 9

15,7 (совпаѓање на 
вештините)

9,7
(надобразованост) 

(overeducated)

0,6  
(висока надобразованост) 
(highly overeducated)

Извор: Пресметки на авторите врз 
основа на податоците од Еуростат.

Висината на надобразованоста ја ме-
риме како збир на делот од ра бот ни-
ците со високо образование вра бо-
тени во категориите 4-9 од кла си фи-
кацијата на занимања и ра бот ни ци те 
со средно образование кои ра бо тат во 
категоријата 9 (црвените ќе лии).6 Како 
што е прикажано во Та  бела 3, од вра-
бо тените со високо обра зование 4,2% 
ра ботат на зани ма њ а кои бараат по-
ни с ки знаења и ве штини (МСКЗ 4-8), а 
0,6% се вра бо тени во најниската ка те-
го рија на за нимања. Покрај тоа, околу 
9,7% од ра ботниците кои работат во 
нај  нис ка та категорија на занимања 
(МСКЗ 9) која бара основно или 
пониско обра зование, имаат завршено 
сред но образование. Над обра зо ва но-
ста прет ставува 14,5% од вкупната 
вра  бо теност. Во споредба со 2006 го-

Source: Author’s calculations based on data 
from Eurostat.

We measure the size of the over-
education by the share of workers 
with tertiary education employed 
in occupational categories 4 to 9, 
and workers with upper secondary 
edu cation working in occupation 9 
(red cells). As Table 3 shows, 4.2% 
of workers with tertiary education 
work in occupations which require 
lower skills and knowledge (ISCO 
4-8), and 0.6% are employed in the 
lowest occupational category. Mo-
re over, about 9.7% of workers that 
work on lowest occupational ca-
tegory (ISCO 9) which requires pri-
mary education or less, have com-
ple ted secondary education. The 
overeducation represents 14.5% of 
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ди  на бележи пораст од 29%, додека, 
пак, надобразованоста меѓу ра бот ни-
ците со високо образование (кои ра-
ботат на работни места од МСКЗ 4-9) 
е зголемено за, речиси, 49% (Moj soska 
and Ristovska, 2012). На до бра зо ва но-
ста е подеднакво рас пре делена меѓу 
половите. Процентот на на д обра зо ва-
ност во Македонија е по висок во спо-
ред ба со најголем број од земјите-
член ки на ЕУ. Така, со примена на 
иста та пресметка до а ѓаме до стапка 
на надобразованост од 13,4% во Бу га-
ри ја, 11,7% во Гер ма нија, 7,9% во Дан-
ска, 6,2% во Сло венија. Од Табелата, 
исто така, мо же да го испитаме фе но-
ме нот на по добразованост, односно 
про центот на работници со пониски 
вештини кои работат на работно место 
кое ба ра повисоки вештини. Според 
овие податоци (зелените ќелии), 
19,8% од работните места во Ма ке до-
нија се пополнети со работници кои 
имаат пониски вештини од ба ра ња та 
на работното место. Процентот на 
под  образованост е намален за 17% во 
спо редба со 2006 година. Во Сло ва-
чка, степенот на под обра зо ва ност во 
2009 година изнесува 22,5%. На 66,4% 
од сите работни места во ма ке дон ска-
та економија, работ ни ци те и ве шти ни-
те се совпаѓаат, што зна чи дека ра бот-
ни те места го ко рис тат целокупниот 
по тенцијал на ра ботниците. Оваа 
стап   ка  бележи ма ло зголемување, од 
64,5% во 2006 година.

5. Што ја одредува стапката на 
вработеноста во европските 
земји?

Овој дел ги истражува главните де тер-
минанти на стапката на вра бо те ност 
меѓу европските земји (ЕУ и зем јите 

to tal employment. It increased by 
29% compared to 2006, whereas 
the overeducation among workers 
with tertiary education (performing 
jobs from ISCO 4-9) increased by 
almost 49% (Mojsoska and Ristovski, 
2012). The overeducation is equally 
distributed among the genders. The 
overeducation in Macedonia is higher 
than that in most of the EU member 
states. For instance applying the 
same calculation we come up with an 
overeducation of 13.4% in Bulgaria, 
11.7% in Germany, 7.9% in Denmark, 
6.2% in Slovenia). The Table also 
allows us to calculate undereducation 
phenomenon, that are workers with 
lower skills performing a job that 
requires higher skills. According to 
this data (green cells), 19.8% of jobs in 
Macedonia are performed by workers 
that posses lower skills than the job 
requirements. The undereducation 
declined by 17% compared to 2006. In 
Slovakia the extent of undereducation 
in 2009 was 22.5%. At 66.4% of all 
jobs in the Macedonian economy, wor-
kers and skills and matched efficiently 
meaning that jobs make use of the 
full workers’ potential. This share has 
increased slightly, from 64.5% in 2006.

5. What determines the em-
ployment rates across the 
European countries?

This section investigates the main de-
terminants of the employment rates 
among the European countries (EU 
and Western Balkan countries). This 
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од Западен Балкан). Ова пра шање е 
важно за Македонија и ши рум земјите 
од Западен Балкан, би дејќи имаат по-
ниска стапка на вра ботеност, што им-
плицира не ис ко ристен капацитет на 
трудот, из гу бе но производство и по ни-
зок раст.

Како што е прикажано во Графикон 3, 
соодносот меѓу вработеноста и на се-
ле нието во Македонија и во си те земји 
од Западен Балкан е нај ни зок во Евро-
па (со исклучок на Ита ли ја и Унгарија). 
Покрај тоа, само Ма ке донија и Босна 
и Херцеговина има ат стапка на вра бо-
те ност по нис ка од 40%. 

Анализата ја вршиме преку про ценка 
на следниот еко но ме триски модел:

Empl.ratei = β1 + β2logGDPi + 
β3LMefficiencyi + β4LTUi + β5educationi 
+ ui,    (1) каде i стои за  земја, а про-
мен ливите се дефинирани како:

Empl.rate е соодносот меѓу вра бо-
те ност и население (во%), на се ле-
ние на возраст над 15 години,

logGDP, е логаритам на БДП по 
глава на жител во долари,

LMefficency е ефикасноста на па за-
рот на трудот, мерена на скала од 1 
до 7 (најефикасна),

LTU, е учеството на долгорочната 
во вкупната невработеност,

education, е квалитетот на обра зо-
ва нието, мерен на скала од 1 до 7 
(највисок квалитет).

Колку е повисок економскиот развој на 
една земја (т.е. колку што е по го лемо 
про изводството), толку повеќе лица се 
вработени. Интуицијата зад вклу чу ва-
ње то на долгорочната не вра ботеност 
(LTU) е дека колку е по го лемо учес-

issue is important for Macedonia and 
across the Western Balkan countries, 
as these countries suffer low employ-
ment rates, implying spare labour ca-
pacity, lost production and growth.

As Chart 3 shows, employment-to-
po pulation ratio in Macedonia and all 
West ern Balkan countries are low-
est in Europe (with exception of Italy 
and Hun gary). Moreover, only Mace-
donia and Bosnia and Herzegovina 
experien ce employment rates lower 
than 40%. 

We pursue the analysis through an 
estimation of an econometric model 
of the following form:

Empl.ratei = β1 + β2logGDPi 
+ β3LMefficiencyi + β4LTUi + 
β5educationi + ui,    (1)        

where i stands for a country and 
variables are defined as:

Empl.rate is the employment to 
population ratio (in %), population 
aged 15+,

logGDP, is logged GDP per capita 
in US$,

LMefficency, is the efficiency of 
the labour market, measured on 
a scale of 1 to 7 (most efficient),

LTU, is the share of long-term in 
total unemployment,

education, is the quality of educa-
tion, measured on a scale of 1 to 
7 (highest quality).

The higher the economic develop-
ment of a country (i.e. the higher the 
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тво то на долгорочно не вра ботените, 
тол ку е помалку ефи кас на понудата 
на работна сила (Machin and Manning, 
1999; Nickell et al., 2005). Nickell et al. 
(2005) ја де фи ни раат ефективната по-
ну да на ра бот на сила како број на  лу-
ѓе кои се „вра ботливи“ во економијата 
кои се ефи касни во намалување на 
ин фла цис ките притисоци. Во состојба 
на не ефективна понуда на работна 
си ла, монетарните и фискалните вла-
сти се ограничени во зго ле му ва ње то 
на побарувачката (и соз да ва ње то на 
ра  ботни места), бидејќи ве ро јатен 
ефект од експанзивната по ли тика би 
бил повисока инфлација. Оттука, 
глав ната детерминанта на бро јот на 
ра ботни места (т.е. вра бо ту вања) во 
една економија е ефек тив ната по ну да 
на работна сила (Mojsoska, 2006). По-
големата ефек тив ност на по ну да та на 
работна сила може да сти му ли ра со-
зда вање на работни места (Bo one and 
Van Ours, 2004). Слично на тоа, ква ли-
те тот на образованието (ка ко што е 
оце нет од работодавачите) е прок си-
ма ција за човечкиот капитал во зем ја-
та. По го ле миот човечки ка пи тал би 
зна чел поголема про дук тив ност на ра-
бо т ни ци те и по тен ци јал но по го ле ма 
вра  бо теност. Фун к цио нален и ефи ка-
сен пазар на тру дот, преку на ма лу ва-
ње на транс ак цис ките тро шо ци и по-
до б ра та ало ка ци ја на трудот, исто та-
ка, при донесува за поголема вра бо те-
но ст со по зи тив но влијание како врз 
по  барувачката на работната си ла, та-
ка и врз по ну да та на ра бот на та сила.

Примерокот вклучува 32 европски зе-
мји, односно повеќето од земјите-
член  ки на ЕУ и земјите од Западен 
Бал  кан (Албанија, Босна и Хер це го ви-
на, Хрватска, Македонија, Црна Го ра и 

production) the more people are em-
ployed. The intuition behind incorpo-
ration of long-term unemployment 
(LTU) is that the higher the share of 
LTU among unemployed, the less ef-
fective the supply of labour is (Machin 
and Manning, 1999; Nickell et al., 
2005). Nickell et al. (2005) define the 
search effective stock of unemployed 
as the number of “employable” people 
in the economy which are effective 
in reducing inflationary pressures. In 
an environment of ineffective labour 
supply, monetary and fiscal authori-
ties are constrained in boosting the 
demand (and job creation), since the 
likely effect of the expansion would 
be higher inflation. Hence, the main 
determinant of the number of jobs 
(i.e. employment) in an economy is 
the search effective stock of unem-
ployed investigated (Mojsoska, 2006). 
Greater effectiveness of labour supply 
may therefore stimulate job creation 
(Boone and Van Ours, 2004). Simi-
larly, the quality of education (as per-
ceived by the employers) is a proxy for 
the human capital in a country. Higher 
human capital would imply higher 
productivity of workers and potentially 
higher employment. Well-functioning 
and efficient labour market also con-
tributes to higher employment by pos-
itively affecting both labour demand 
and labour supply, through reduction 
of transaction costs and better alloca-
tion of labour.

The sample includes 32 European 
countries, i.e. most of the EU Mem-
ber States and the Western Balkan 
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Србија), како и Турција, како зе мја-
кандидат за членство во ЕУ. По да то-
ци те за стапката на вра бо те ност (по-
пу лација на возраст над 15 години) се 
зе мени од базата на по да тоци на Ме-
ѓу народната ор га ни за ција на трудот 
(МОТ) наречена: Клучни ин дикатори 
на пазарот на трудот (http://kilm.ilo.org/
KILMnet/), освен по да тоците за Србија 
и Црна Гора кои се земени од нивните 
служби за ста тис тика. Податоците за 
БДП по глава на жител (во американски 
до л ари), како и за ефикасноста и ква-
ли тетот на образованието на пазарот 
на тру дот се земени од податоците на 
Из веш тајот за светска конкурентност 
(World Competitiveness Report). Ефи-
кас носта на пазарот на трудот се пре-
сметува како композитен индекс од 
страна на Светскиот економски фо-
рум, со користење на податоци со бра-
ни преку Извршната анкета за ми сле-
ње на Светскиот економски фо рум.7 
Истражувањето во просек е ди стри-
буи рано до 98 испитаници (компании) 
по земја. Податоците за долгорочната 
невработеност се зе ме ни од базата на 
по датоци на Еу ро стат и од на цио нал-
ните служби за статистика (за Ал ба ни-
ја, Босна и Херцеговина, Црна Гора и 
Србија). 

Резултатите од естимацијата  преку 
ме тодот на обични најмали квадрати8 
на равенката (1) се презентирани во 

Countries (Albania, Bosnia and Her-
zegovina, Croatia, Macedonia, Mon-
tenegro, and Serbia), as well as Tur-
key as EU candidate country. Data on 
employment rates (population aged 
15+) were collected from the Inter-
national Labour Organization (ILO) 
dabase called Key Indicators of the 
Labour Market (http://kilm.ilo.org/
KILMnet/), except data for Serbia and 
Montenegro for which data were tak-
en from their statistical offices. Data 
on GDP per capita (in US$), as well 
as labour market efficiency and edu-
cational quality were collected from 
the data from the World Competitive-
ness Report. Labour market efficiency 
is calculated as a composite index by 
the World Economic Forum (WEF)7 
for which data are mainly collected 
through the Executive Opinion Survey 
of the WEF. The survey is on average 
distributed to 98 respondents (compa-
nies) per country. Data on LTU were 
taken from the Eurostat database and 
from national statistical offices (for Al-
bania, Bosnia and Herzegovina, Mon-
tenegro and Serbia). 

Results from the OLS estimation 
of the equation8 (1) are presented 
in Table 4, equation 1. The model 

7  Се работи за композитен показател кој се состои 
од следните показатели: соработка во односите 
работници - работодавач, флексибилност во утвр-
ду вањето на платата, плата и продуктивност, ин-
декс на ригидност на вработување, практики на 
ан гажирање и отпуштање работници, отпремнина, 
до верливост во професионалниот менаџмент, од-
лив на мозоци и жените во работната сила. 
8  Беше применет оценувач на коваријанса кон зис-
тен тен за хетероскедастичност и ав то ко релација 
за да ги прилагоди податоците за автокорелација 
и/или хетероскедастичност. 

7 It is a composite indicator that consists of several 
indicators: cooperation in labour-employer relations, 
flexibility of wage determination, pay and productiv-
ity, rigidity of employment index, hiring and firing 
practices, redundancy costs, reliance on professional 
management, brain drain and women in labour force.
8 Heteroskedasticity and autocorrelation consistent 
(HAC) covariance estimator has been applied to ad-
just the data for autocorrelation and/or heteroscedas-
tisity.
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Та бела 4, равенка 1. Моделот има ре-
ла тивно висока објаснувачка моќ ме-
рено според коефициентот на де тер -
минација кој изнесува 0,64 (при ла-
годен коефициент на де тер ми на ција 
од 0,59). Оценетите параметри се за-
ед ничко значајни, со тоа што кон стан-
та та и променливата за ме ре њето на 
ква литетот на обра зо ва ни ето се ин ди-
ви дуално статистички не значајни. От-
ту ка, одлучивме да ја ис клучиме од 
ре гресијата про мен ли ва та за ква ли те-
тот на образованието, што доведува 
до зголемување на при лагодениот ко-
е фициент на де тер минација, како и на 
за едничката и индивидуалната ста-
тис тичка на ста  тистичка значајност на 
дру гите ре гресори (види Табела 4, ра-
вен ка 2). Параметарот за ефикасноста 
на коефициентот на пазарот на трудот 
и параметарот на БДП по глава на жи-
тел се високо значајни на ниво на зна-
чајност од 0,1% и 1%, соодветно. Па-
ра метарот за долгорочната не вра бо-
те ност е значаен само на ниво на зна-
чај ност од 10%. Сите па ра мет ри ги 
има ат очекуваните знаци. Тол ку  ва ње-
то на параметрите е како што сле дува.

- Зголемувањето на БДП по глава 
на жител од 1% би ја зголемило 
стапката на вработеност од 2,4 
п.п.;

- Зголемувањето на ефикасноста 
на пазарот на трудот за 1 еди ни-
ца би ја зголемило стапката на 
вра бо теност за 7,8 п.п. Тоа зна чи 
де ка ако Македонија ус пее да ја 
зго ле ми ефикасноста на пазарот 
на тру дот од се гаш ни те 4,3 на 4,9 
(ка ко онаа во Есто нија), стапката 
на вра бо те ност би се зголемила 
за 4,8 п.п. 

- Намалувањето на учеството на 
дол горочната невработеност во 

has relatively high explanatory 
power as measured by R-squared 
of 0.64 (adjusted R-squared of 
0.59). The coefficients are jointly 
significant, whereas the constant 
and the variable measuring 
the quality of education are in-
dependently insignificant. Hen-
ce, we decide to exclude the 
quality of education variable, 
which increased the ad justed 
R-squared, as well as the joint 
and individual significance of the 
other regressors (see Table 4, 
equation 2). The efficiency of the 
labour market coefficient and the 
GDP per capital coefficient are 
highly significant at 0.1% and 1% 
level of significance, respectively. 
The LTU coefficient is significant 
at 10% significance level only. All 
coefficients have the expected 
signs. The interpretation of the 
coefficients is the following:

- Increasing the GDP per capita 
by 1% would increase employ-
ment rate by 2.4 p,p;

- Increasing the labour market 
efficiency by 1 unit would in-
crease employment rate by 7.8 
p.p. This implies that if Mace-
donia manages to increase the 
labour market efficiency from 
the current 4.3 to 4.9 (as that 
in Estonia), the employment 
rate would increase by 4.8 p.p. 

- Reducing the share of LTU in 
total unemployment by 1 p.p 
would increase employment 
rate by 0.1 p.p. practically, if 
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вкупната невработеност од 1 п.п. 
би ја зголемило стапката на вра-
бо теност за 0,1 п.п. Прак тич но, 
ако учеството на дол го роч ната 
не вработеност во Ма ке донија е 
пре половено на око лу 40% (како 
во Словенија, Чеш ка, Унгарија, 
Ита лија, итн.), то гаш стапката на 
вра ботеност би се зголемила  за 
4 до 4,5 п.п.

Како заклучок, релативно ниската 
стап ка на вработеност во Македонија 
(ка ко и во земјите од целиот Западен 
Бал кан) е последица на ниското ниво 
на развој, ниската ефикасност на па-
за рот на трудот и високото учес тво на 
дол горочната невра бо те ност. Спро-
тив но на нашите првични оче кувања, 
ква литетот на обра зо ва ни ето не вли-
јае врз стапката на вра бо теност.

Табела 4. Резултати од проценката 
на набљудуваните фактори на 

стапката на вработеност  

the share of LTU in Macedo-
nia is halved to about 40% (as 
in Slovenia, Czech Republic, 
Hungary, Italy, etc) then em-
ployment rate would increase 
by 4-4.5 p.p.

In conclusion, relatively low em-
ployment rate in Macedonia (as 
well as across the Western Bal-
kan countries) steams from low 
level of development, low labour 
market efficiency and high share 
of long-term unemployment. Cont-
ra ry to our initial expectations, 
the quality of education does not 
influence the employment rate.

Table 4. Estimation Results for the 
Observed Determinants of the Em-

ployment Rate 

Објаснувачки променливи/  Explanatory variables Равенка/ 
equation 1

Равенка/ 
equation 2

LogGDP 2,262** (0,965) 2,388*** (0,866)

LMefficency 5,044*** (1,802) 5,312*** (1,295)

LTU -0,091* (0,052) -0,089* (0,051)

Education 0,271 (1,259)
Константa / constant 9,197 (10,807) 7,811 (9,562)

F-статистика (р-вредност) / F-statistic (P-value) 0,000 0,000
R2 / R-squared 0,644 0,644
Прилагоден R2  / Adjusted R-squared 0,592 0,606
Akaike информациски критериум / Akaike info 
criterion 5,801 5,739

Вклучени опсервации/ Included observations 32 32
Забелешка: ***, **, и * укажуваат на ниво на значајност од 1, 5, и 10 проценти,  соодветно.
Стандардните грешки во заграда;
Извор: Пресметки на авторите.

Note: ***, **, and * indicate significance at 1, 5, and 10 percent levels, respectively.
Standard errors in parentheses;
Source: Authors’ calculations.
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6. Conclusion

The aim of this paper was to in-
vestigate the performance of the 
Macedonian labour market in the 
period 2006-2011, as well as to 
provide a comparative ana ly sis 
with the countries from the region 
and the EU countries. We com-
parative analysis sho wed that the 
labour market in Ma cedonia is un-
derperformer as measured by the 
general la bour market indicators: 
the participation rate, employment 
and unemployment rate. The ana -
lysis was differentiated by groups 
of workers, finding that females, 
young workers and low educated 
workers exhibit worse labour mar-
ket outcomes than other workers. 
Data also show relatively low qual-
ity of jobs and high presentence of 
involuntary part-time and tempo-
rary work, meaning that there are 
few good job opportunities. The 
share of long-term unemployment 
exce e ds 80%, suggesting that al-
most all workers face difficulty in 
fin ding a job.

We showed that the recent trend 
of expansion and higher subsidies 
to post-compulsory education has 
lead to declining employment rates 
of workers with tertiary education 
and increasing overeducation phe-
no menon. The findings from our 
em pirical investigation showed 
that Macedonia can increase the 
ove rall employment rate through 
higher growth rates, improved la -

6. Заклучок

Целта на овој труд е да ги испита дви-
жењата на пазарот на трудот во Ре-
публика Македонија во периодот 
2006-2011 година, како и да прикаже 
споредбена анализа со земјите од Ре-
гионот и земјите од ЕУ. Нашата ком-
паративна анализа покажува де ка 
пазарот на трудот во Македонија 
функ ционира супоптимално, мерено 
спо ред општите индикатори на па за-
рот на трудот: стапката на активност, 
вра ботеност и стапката на не вра бо те-
ност. Анализата беше ди фе рен ци рана 
според групи на работници, по ка-
жувајќи дека жените, младите ра бот-
ници и нискообразованите ра бот ни ци 
имаат полоши резултати на па зарот 
на трудот во споредба со дру гите 
работници. Податоците, исто така, 
покажуваат релативно ни зок квалитет 
на работните места и ви сока при сут-
ност на принудно скра те но работно 
време и привремена ра бота, што зна-
чи дека постојат мал ку добри можности 
за работа. Уделот на долгорочната не-
вра бо те но ст надминува 80%, што ука-
жу ва де ка, речиси, сите работници се 
со очу ваат со тешкотии во наоѓањето 
ра бота.

По кажавме дека скорешниот тренд на 
екс панзија и субвенционирање на 
пост  задолжителното образова ние до-
ве  дува до опаѓање на стапките на 
вра ботеност на работниците со ви-
соко образование и пораст на фе но-
ме  нот на надобразованост. Ре зул та-
тите од нашето емпириско ис тра жу ва-
ње покажаа дека Македонија мо же да 
ја зголеми стапката на вра бо теност 
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пре ку остварување на по ви сок еко-
ном ски раст, подобрена ефи касност 
на пазарот на трудот и на малување на 
учеството на дол го роч ната не вра бо-
те ност. 

bour market efficiency and re duc-
tion of the share of long-term un-
em ployment. 
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Активни мерки на пазарот 
на трудот во Србија – 

Предизвици и резултати

 
Д. Вуковиќ, Н. Перишиќ1  

Вовед

По периодот на промените на 
тран зицијата во Србија следеа зна чи-
тел ни политички, економски и со ци јал-
ни проблеми. По „демократските про-
мени“ од 2000 година, беше направен 
зна чителен напредок, во смисла на: 
обез бедување на макроекономска ста-
бил  ност, водење на економските ре-
форми и пораст на животниот стан-
дард. Позитивните трендови во перио-
дот пред 2008 год. беа резултат на еко-
номска политика насочена кон одржу-
вање на макроекономската стабил-
ност и високата стапка на економскиот 
раст. Постигнатите резултати се засно-
ваа врз секторот на услуги (особено во 
финансискиот), придонесот на инду-
стријата беше скромен, додека земјо-
делството стагнираше. Тој период, 
исто така, се карактеризира со експан-
зија на трговската размена со стран-
ство и огромниот трговски дефицит, 
што се должеше на ниската конкурент-
ност на српските производи на ев-
ропските пазари.

Active Labour Market 
Measures in Serbia – 

Challenges and Results

D. Vuković, N Perisić

Introduction

The period of transition chang-
es in Serbia was followed by signifi-
cant political, economic and social 
problems. After the “democratic 
changes” of 2000, a significant 
progress has been made in terms 
of providing macroeconomic stabil-
ity, conducting economic reforms 
and raising living standard. Positive 
trends in the period prior to 2008 
were a result of an economic pol-
icy aimed at maintenance of mac-
roeconomic stability and high rate 
of economic growth. The achieved 
results were based on the develop-
ment of service sector (especially 
the financial one); the contribution 
of industry was modest, while the 
agriculture stagnated. That period 
was also characterized by expan-
sion of foreign trade exchange and 
huge trade deficit, due to low com-
petitiveness of Serbian products on 
European markets.

1 Проф д-р Дренка Вукович - Факултет за по-
ли тички мауки, Унуверзитет во Белград. Др 
На талија Перишич - Асистент Факултет за 
политички мауки, Унуверзитет во Белград.

1 Drenka Vukovc, PhD, Full-time professor, Univer-
sity of Belgrade - Faculty of Political Sciences. Na-
talija Perisic, PhD, Assistant, University of Belgrade 
– Faculty of Political Sciences

364-646.2(497.11)
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Глобалната финансиска криза од 
2008 година ги запре трендовите на 
порастот, што резултираше со: нама-
лено производство, намален извоз и 
обем на странски инвестиции, влоше-
на состојба на пазарот на трудот и по-
раст на сиромаштијата. Кризата, исто 
така, се одрази врз процесот на прива-
тизацијата на останатите јавни прет-
пријатија, поништувањето на догово-
рите за концесија, поистакнатата не-
солвентност на компаниите и порастот 
на невработеноста. Невработеноста 
значително се зголеми во државниот 
сектор, додека приватниот сектор за-
бележува пораст во вработувањето. 
Забрзаниот процес на реструктури-
рањето и приватизацијата која се за-
сноваше врз отпуштање на вишокот на 
вработени, резултираше со неповолна 
состојба на огромен број на „транзици-
ски загубари.“ Масовната невработе-
ност ги погоди младите луѓе (кои ба-
раа прво вработување), жените (со 
постојано повисоки стапки на неврабо-
теност од мажите) и повозрасните ра-
ботници (кои имаа поголеми тешкотии 
во наоѓање работа).

Со намера да се намалат негатив-
ните ефекти на глобалната финанси-
ска и економска криза, Владата доне-
се антикризни мерки наменети за зго-
лемување на економската конкурент-
ност и промовирање на „социјалниот 
карактер на државата.” Кон крајот на 
2008 година, Владата ја усвои Рам ков-
на та програма, а во 2009 година беа 
имплементирани три пакети на еко-
ном   ската политика. Исто така, беа 
започнати преговори со Меѓународ-
ниот монетарен фонд (ММФ) за нов 
кредитен аранжман и мерки за убла-

The global financial crisis of 
2008 stopped the trends of growth, 
resulting in decreased production, 
reduced exports and volume of for-
eign investments, aggravated situ-
ation on the labour market and in-
creased poverty. The crisis has also 
affected the process of privatization 
of remaining public enterprises, 
cancellation of concession agree-
ments, more prominent insolvency 
of companies and rising unemploy-
ment. Unemployment significantly 
increased in the state sector, while 
the private sector registered em-
ployment growth. Accelerated pro-
cess of state sector restructuring 
and privatization which was based 
on firing redundant employees re-
sulted in unfavourable situation of 
huge numbers of “transition losers.” 
Massive unemployment has affect-
ed young people (looking for first 
employment), women (with con-
stantly higher unemployment rates 
compared to men) and older work-
ers (who have more difficulties in 
finding jobs).

With a view to reducing nega-
tive effects of the global financial 
and economic crisis, the Govern-
ment adopted anti-crisis measures 
aimed at increasing economic com-
petitiveness and promoting “social 
character of the state.” In late 2008, 
the Government enacted a Frame-
work Programme and in 2009 three 
packages of economic policy were 
implemented. Also negotiations 
with the International Monetary 
Fund (IMF) were started about a 
new credit arrangement and mea-
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жу вање на кризата ( Вуковиќ, Перишиќ, 
2010 год.). По кусиот период на за креп-
нување во 2010 година, Србија беше 
по годена од уште еден бран на ре це-
сија. Како одговор на новите пред-
извици на кризата, беше изготвен 
документот „Србија 2020“. Во со глас-
ност со Стратегијата „Европа 2020“, се 
предвидува зголемување на вра бо ту-
ва њето, инвестиции во знаењето, на-
ма лена сиромаштија и социјална ис-
клу ченост.

Социјалните ефекти од промените 
на транзицијата најдраматично се од-
ра зија во однос на негативните трен-
дови на пазарот на трудот, односно по-
сто јаното намалување на вра бо ту ва-
ње то и зголемување на невра бо те но-
ста. Неповолните трендови од 1990-
тите продолжија во следната деценија, 
за разлика од очигледниот напредок и 
економскиот раст од 2001-2008 год. 
Промените на животниот стандард 
првенствено беа предизвикани од зго-
ле мените плати и пензии, додека 
струк  турните проблеми во економијата 
и општеството значително влијаеја врз 
транзицијата на огромен број не вра бо-
те ни во неактивно население. По себ-
ниот предизвик произлегува од огром-
ни от пораст на вработеноста во јав ни-
от сектор и колапс на малите и средни 
претпријатија. Нерешените проблеми 
на формалниот пазар на трудот и не га-
тив ните ефекти на сивата економија 
се резултат на: неусогласеноста по ме-
ѓу понудата и побарувачката на па за-
рот на трудот, несоодветната структура 
на квалификации на невработените, 
бавните промени во образовниот сис-
тем и недостатоците во создавањето 
на адекватна политика на вработување.

sures to mitigate the crisis (Vukovic, 
Perisic, 2010). After a short period 
of recovery in 2010, Serbia was hit 
by another wave of recession. As a 
response to new challenges of the 
crisis, a document „Serbia 2020“ 
was produced. In compliance with 
the Strategy „Europe 2020“ it pro-
vides for increased employment, in-
vestments into knowledge, reduced 
poverty and social exclusion.

Social effects of transition chan-
ges have reflected the most dra-
matically in terms of negative labour 
market trends, i.e. constant employ-
ment decrease and unemployment 
increase. Unfavourable trends from 
the 1990s were continued in the fol-
lowing decade, apart from evident 
progress and economic growth from 
2001 to 2008. Changes in the living 
standard were primarily caused by 
increased salaries and pensions, 
while the structural problems in the 
economy and society influenced a 
significant transition of huge num-
bers of unemployed into inactive 
population. A special challenge has 
been posed by enormous employ-
ment growth in the public sector 
and collapse of small and medium 
enterprises. Unsolved problems on 
the formal labour market and nega-
tive effects of grey economy have 
been a result of non-compliance 
between labour market supply and 
de mand, inadequate qualificati-
on structure of unemployed, slow 
chan ges in educational system and 
shortages in the creation of an ad-
equate employment policy.
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Предизвиците на транзицијата и 
мерки за ублажување на кризата

Постсоцијалистичката транзиција 
во Србија беше процес во фази. Пр ви-
от период е карактеристика за 1990-
тите, додека 2000-тите се сметаат како 
вис тински почеток на транзицијата. 
Пр виот бран на политичките и економ-
ските реформи во Србија беше во ус-
лови на кризата во поранешна Ју го-
сла вија, што резултираше со дезинте-
грација на земјата и создавање на не-
колку независни држави од поранеш-
ните републики. Целите на реформите 
на „демократската Влада“ од 2000 го-
дина беа насочени кон „создавање ви-
стинска пазарна економија“ и „посилна 
со цијална политика.“ Внатрешната и 
на дворешната трговија беа либерали-
зирани, компаниите и банките беа при-
ватизирани, а даночниот систем и јав-
ните финансии, исто така, беа подло-
жени на трансформација. 

Во првите години од промените на 
тран зицијата по 2000 година, динамич-
ниот раст на БДП, како и цената и ста-
билноста на курсот на размена, беа 
реализирани заедно со континуирани-
от пораст на девизните резерви. Ме ѓу-
тоа, во средината на 2008 година, бе-
ше забележен пад на економскиот 
раст, и покрај некои проценки дека Ср-
би ја би можела да ги избегне најтеш-
ките последици од глобалната криза. 

Во периодот од 2001-2008 година, 
просечната стапка на растот на БДП 
бе ше 5,4%, а стапката на инфлација 
се намали од 40,7% (во 2001 год.) на 
6,6% (во 2006 год.), но во 2007 и 2010 

Transition challenges and 
measures to mitigate the crisis

The post-socialist transition in 
Serbia was a phased process. The 
first period is characteristic of the 
1990s, while the 2000s are consid-
ered as a real beginning of the tran-
sition. The first wave of political and 
economic reforms in Serbia took 
place in the conditions of the cri-
sis in the former Yugoslavia which 
resulted in the disintegration of the 
country and the creation of several 
independent states from former re-
publics. Objectives of reforms of the 
“democratic Government” of 2000 
were aimed at “creating a real mar-
ket economy” and “stronger social 
policy.” Domestic and foreign trade 
was liberalized, companies and 
banks were privatized, and the tax 
system and public finances under-
went transformation too. 

In the first years of transition 
changes after 2000, dynamic GDP 
growth, as well as price and foreign 
exhange rate stability were real-
ized along with continual growth of 
foreign reserves. However, in the 
mid 2008, a slowdown in economic 
growth was recorded, despite some 
estimations that Serbia could avoid 
the most severe consequences of 
the global crisis. 

In the period 2001-2008, aver-
age GDP growth rate was 5.4%; the 
inflation rate decreased from 40.7% 
(in 2001) to 6.6% (in 2006), but in 
2007 and 2010 it was again dou-
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година повторно беше двоцифрена 
бројка (10,1% и 10,3%, за секоја од 
нив). Експанзивната фискална полити-
ка, поткрепена со растот на капиталот 
и тековната потрошувачка, се рефлек-
тираа во развојот на консолидираните 
јавни расходи кои достигнаа 44,9% од 
БДП, во 2007 година. Во 2009 година, 
БДП беше намален за 3%, а во 2010 
имаше мало опоравување на еконо-
мијата и пораст на БДП од 1,2% (Ми ни-
стер ство за финансии, 2011). Во сре-
ди  ната на 2011 година, економските 
ак тивности стагнираа и се очекуваше  
ви стинскиот пораст на БДП да биде 
околу 2%. Проценките за 2012 година 
ука жуваат на пораст од околу 1,5% 
(Министерство за финансии, 2012).2

Во периодот од 2001 до 2008 годи-
на, заработувачките се зголемени за 
око лу четири пати и во 2008 година из-
несуваа 400€. Меѓутоа, во 2009 годи-
на, под влијание на кризата, опаднаа 
на 338€. Во 2010 година продолжија да 
опаѓаат (на 331€), а во 2011 година не-
значително се зголемија (337€). По ра-
стот на животниот стандард имаше 
вли јание врз намалувањето на сирома-
шти јата. Според Анкетата за мерење 
на домаќинствата, стапките на апсо-
лутната сиромаштија се намалени, од 
14% во 2002 година, на 6,6% во 2007 
година.

Првите индикатори на кризата во 
Србија3 се забележани во последниот 

ble-digit figure (10.1% and 10.3% 
respectively). Expansionary fiscal 
policy, encouraged by the growth 
of capital and current spending, 
reflected in the growth of consoli-
dated public spending that reached 
44.9% of GDP in 2007. 2009 saw 
decreased GDP for 3% and in 2010 
there was a slight recovery of econ-
omy and increase in GDP of 1.2% 
(Ministarstvo finansija, 2011). In 
the middle of 2011 economic ac-
tivities entered the stagnation and 
it was expected that the actual GDP 
growth would be about 2%. Estima-
tions for 2012 point to its growth of 
about 1.5% (Ministarstvo finansija, 
2012).2

During the period from 2001 to 
2008, earnings were increased by 
about four times and in 2008 they 
amounted to EUR 400. However, 
in 2009 under the influence of the 
crisis, they dropped to EUR 338. 
In 2010 they continued to drop (to 
EUR 331) and in 2011 there was 
a negligible increase (EUR 337). 
Increased living standard had an 
impact on poverty reduction: ac-
cording to the Household Measure-
ment Survey, rates of absolute pov-
erty decreased from 14% in 2002 to 
6.6% in 2007.

The first indicators of the cri-
sis in Serbia3 were seen in the last 

2 Врз основа на последните проценки на Светската 
банка, во 2013 година се очекува пораст на БДП од 
4% (Светска банка, 2012 година).
3 За подетален пристап, види Вуковиќ, Д. Перишиќ, 
Н. Национален годишен извештај 2010 – Пензии, 
Здравствена и долгорочна грижа, Република Ср-
би ја, достапно на: http://www.socialprotection.eu/
files_db/910/asisp_2010_Serbia.pdf

2 Based on the latest estimations of the World Bank, 
GDP growth of 4.0% is expected in 2013 (World Bank, 
2012).
3 For more detailed approach, see Vukovic, D. Perisic, 
N. Annual National Report 2010 – Pensions, Health 
and Long-term Care, Republic of Serbia, available 
at: http://www.socialprotection.eu/files_db/910/asisp 
_2010_Serbia.pdf
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квартал на 2008 година, прво во бан-
кар  скиот сектор (панично повлекува-
ње на штедните влогови) и драматич-
но намалување на вредноста на до-
машната валута. Владата подготви 
„итен пакет на економска политика, 
фо кусиран на: 1. Стимулирање на еко-
ном скиот раст; 2. Социјални мерки 
(под дршка на најранливите категории 
на населението - корисниците на со ци-
јал на помош, невработените и лицата 
на возраст од 65 и повеќе години); 3. 
Ра ционализација на владините рас хо-
ди на сите нивоа; 4. Инфраструктурни 
мер ки; 5. Мониторинг и корекција на 
па кетот на мерки, во зависност од ви-
дот на економскиот неред“ (Републички 
за вод за развој, 2009: 12). 

Владата, исто така, во август 2009 
го дина усвои План за социјална за-
шти та,  со цел за решавање на клуч ни-
те проблеми во областа на вра бо ту-
вањето и овозможување на оси гу ре ни-
кот за остварување на своите законски 
пра ва врз основа на социјалното оси-
гу рување. Планот предвидува др жа ва-
та да плаќа придонеси за старосно и 
ин валидско осигурување на вра бо те-
ни те чии работодавачи не плаќаат 
при донеси од 1 јануари 2004, до 30 
јуни 2009 година, а исто така и „по вр зу-
вање“ на годините на стажот. Планот 
се состои од: дополнително плаќање 
на придонеси за здравствено оси гу ру-
ва ње во 2009 година, во случај ра бо то-
да вачите да не го сториле тоа; обез бе-
дување на еднократни бенефиции за 
вработените со најниски примања; 
одложување на заостанатите долгови 
за електрична енергија; спречување 

quarter of 2008, first in the banking 
sector (panic withdrawal of sav-
ings) and a dramatic decline in the 
domestic currency value. The Gov-
ernment prepared “an emergency 
package of economic policy focused 
on: 1. stimulating economic growth 
2. social measures (support to the 
most vulnerable layers of popula-
tion – beneficiaries of social as-
sistance, unemployed and persons 
aged 65 and over) 3. rationalization 
of government expenditures at all 
levels 4. infrastructural measures 
5. monitoring and correction of the 
package of measures, depending 
on the type of economic disorder“ 
(Republički zavod za razvoj, 2009: 
12). 

The Government also adopted 
the Social Protection Plan in Au-
gust 2009 with a view to solving 
the key problems in the field of 
employment and enabling the in-
sured to effectuate their statutory 
rights based on social insurance. 
The Plan envisaged the state would 
pay contributions for old-age and 
disability insurance to employees 
whose employers did not pay con-
tributions from January 1, 2004 to 
June 30, 2009 and also „connect-
ing“ of the years of service. The 
Plan additionally comprised of pay-
ing health insurance contributions 
in 2009 in case employers did not 
do that, providing one-time benefits 
for employees with the lowest in-
comes, rescheduling of arrears for 
electricity, preventing abuses in the 



51

 Д. Вуковиќ, Н. Перишиќ                                                                                D. Vuković, N Perisić

на злоупотребите во процесот на 
приватизацијата, и др. На   почетокот на 
2010 година, беше усвоена Програма 
на мерки за намалување на не га тив ни-
те ефекти од глобалната економска 
кри за во 2010 година. Главната цел на 
но вата програма е да се обезбеди за-
чу вување на работните места, да се 
создаде можност за нови вработувања 
и благ пораст.

Краткорочните мерки за на ма лу-
ва ње на негативните ефекти од кри за-
та беа делумно успешни во одр жу ва-
ње то на фискалната стабилност. Кон-
тро лата на буџетските трошоци, про-
ме ните во распределбата на сред ства-
та, замрзнувањето на пензиите и пла-
ти те во јавниот сектор (2009-2010), 
до веде до целното намалување на 
де фицитот. Во декември 2010 година, 
Вла дата презентираше нацрт на ра-
звој ниот концепт „Србија 2020 го ди-
на.“4 Српските развојни цели до 2020 
го  ди на се состојат од зголемување на 
стап ки те на вработеност до 65% за ли-
ца та на возраст од 20-64 години и ин-
вес ти ции во истражувањето и развојот, 
од 0,3% до 2% од БДП. Стратегијата ја 
на гласува сериозноста на демограф-
скиот проблем и намалување на рела-
тивната сиромаштија од 17,7% во 2009 
година, до 14% во 2020 година. За да 
се постигнат зацртаните цели на со-
цијалната инклузија, потребно е да се 
зголеми износот на социјалната по-
мош и да се подобрат целните програ-
ми за развој на целосен пристап до: 

4 “Србија 2020”, Концепт за развој на Ре пу  блика 
Србија до 2020 година, достапен на http://www.
predsednik.rs/mwc/pic/doc/SRBIJA%202020%20
FINAL%2018122010.pdf

4  “Serbia 2020”, Concept of development of the 
Republic of Serbia to 2020, available at http://www.
predsednik.rs/mwc/pic/doc/SRBIJA%202020%20
FINAL%2018122010.pdf

privatization process, etc. In early 
2010, Programme of measures to 
reduce the negative effects of the 
global economic crisis in 2010 was 
adopted. The main objective of the 
new programme was to ensure the 
preservation of jobs, create oppor-
tunities for new employment and a 
slight growth.

Short-term measures to reduce 
the negative effects of the crisis 
were partially successful in main-
taining fiscal stability. Control of the 
budgetary costs, changes in the 
distribution of funds, freezing pen-
sions and wages in the public sec-
tor (2009-2010) led to the targeted 
deficit reduction. In December 2010, 
the Government presented draft 
of developmental concept „Serbia 
2020.“4 The Serbian development 
goals by 2020 consist of increas-
ing employment rates up to 65% 
for persons aged 20-64 years and 
investments into research and de-
velopment from 0.3% to 2% of GDP. 
The strategy emphasizes the seri-
ousness of the demographic prob-
lem and the reduction of relative 
poverty from 17.7% in 2009 to 14% 
in 2020. To achieve the projected 
goals of social inclusion, it is neces-
sary to increase the amount of so-
cial assistance benefits and target 
better development programmes 
for full access to education, labour, 
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образованието, работната сила, здрав-
ството и социјалните услуги (активно 
вклучување).5

Карактеристики на 
пазарот на трудот

 Основните карактеристики на 
пазарот на трудот во Србија се: ниска 
стапка на вработеност на население-
то; висока стапка на невработеност 
(долгорочна невработеност, структур-
но неповолна); скриена невработеност 
(вишокот); ниска мобилност на работ-
ната сила; голем удел од неформални-
от пазар (сивата економија); ниски пла-
ти; висок процент на млади и жени во 
вкупниот број на невработени; зголе-
мување на бројот на корисници на пра-
вото на финансиски бенефиции, итн. 
Последиците од оваа состојба се вид-
ливи во: неефикасното користење на 
човечките ресурси; потешката полож-
ба на (не)вработените; работа на ни-
ско платените работни места; сирома-
штијата и масовната невоља на многу 
ка тегории на населението ( Вуковиќ, 
2009: 178).

За време на кризата од 1990-тите, 
вкуп ниот број на вработени беше речи-
си преполовен, додека приватниот сек-
тор забележа раст, кој не можеше да го 
компензира падот во државниот и јав-
ниот сектор. Овие трендови беа пре-
дизвикани првенствено од: политичка-
та и економската криза, санкциите, вој-

5  За време на јавните дебати за „Србија 
2020“ многу јавни субјекти ги истакнаа 
неговите недостатоци во смисла на 
нереални проекции за развој, екстремниот 
и неоснованиот оптимизам и проблемите во 
реализацијата на целите.

5 During the public debate about „Serbia 2020” 
many public actors pointed to its shortages in 
terms of unrealistic projections of development, 
extreme and unfounded optimism and problems 
in the realization of the objectives.

health and social services (active 
inclusion).5

Labour market characteristics

Basic sharacteristics of the la-
bour market in Serbia are “low em-
ployment rate of the population; 
high unemployment rate (long-term 
unemployment, structurally unfa-
vourable); hidden unemployment 
(redundancy); low labour force mo-
bility; large share of informal market 
(grey economy); low wages; high 
percentage of young people and 
women in the total number of unem-
ployed; increasing number of users 
of the right to financial benefits, etc. 
The consequences of this situation 
are visible in the form of inefficient 
use of human resources; more diffi-
cult position of (un)employed; work 
in low paid jobs; poverty and mass 
misery of many layers of the popu-
lation (Vuković, 2009: 178).

During the crisis of the 1990s, 
the total number of employees 
was almost halved, while the pri-
vate sector recorded growth which 
could not compensate for a decline 
in the state and public sectors. 
Those trends were caused primar-
ily by political and economic crisis, 
sanctions, war and bombing, which 
led to GDP fall, production capac-
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на та и бомбардирањето, што доведе 
до пад на БДП, капацитетот на произ-
водството и намалувањето на продук-
тивноста. Економското закрепнување 
во текот на 2000-тите беше проследе-
но со неповолна состојба на пазарот 
на трудот - ниски стапки на активност, 
опаѓање на вработувањето и висока 
невработеност. Во структурата на ли-
ца та кои бараа работа, доминираа 
мла дите луѓе, оние кои ги бараа свои-
те први работни места, жените и по-
старите работници. Во однос на ниво-
то на образование, поголемиот дел од 
невработените имаат квалификации 
за завршено средно училиште, иако 
постои пораст во групата на неврабо-
тени лица со високо образование. 
Опаѓањето на вработувањето е особе-
но тешко во регионите со претходно 
развиени индустриски сектори, додека 
миграцијата на работната сила е насо-
чена кон големите работни зафати и 
градови, заради поголемите можности 
за вработување. 

Сегашната состојба на пазарот на 
трудот е резултат на: неповолната со-
стојба во економијата, демографските 
промени (стареењето на населението, 
миграциите), и намалувањето на рабо-
тоспособното население.6 Стапката на 
активност на работоспособното насе-
ление (15-64 години од животот) е на-
малена, додека стапката на неактив-
6 Врз основа на пописот на населението од 2011 
година, во Србија имаше 7.120.666 жители. Во 
споредба со прет  ходниот попис на населението 
од 2002, бројот на на селението е опаднат за 
377.335. Процесот на на ма лувањето на бројот 
на населението е резултат на нис киот наталитет 
и стапката на новородени и по и стак на то то 
стареење на популацијата. Во споредба со 2002, 
во 2011 година бројот на нселението опаднал во 
146 оп штини, додека само 22 од нив забележуваат 
пораст на населението (Републички завод за 
статистика, 2012).

6 Based on the Census of 2011, there were 7,120,666 
inhabitants in Serbia. Compared to the previous 
Census of 2002, the population decreased for 377,335 
inhabitants. Depopulation process is a result of low 
fertility and birth rates and more prominent ageing of 
the population. Compared to 2002, in 2011 the number 
of inhabitants decerased in 146 municipalities, while 
only 22 of them registered the growth of the population 
(Republički zavod za statistiku, 2012).

ity and productivity reduction. Eco-
nomic recovery during the 2000s 
was also followed by unfavourable 
situation on the labour market - low 
activity rates, employment decline 
and high unemployment. The struc-
ture of job seekers has been domi-
nated by young people, those look-
ing for their first jobs, women and 
older workers. In terms of education 
levels, the majority of unemployed 
have secondary school qualifica-
tions, though there is a growth in 
the group of unemployed persons 
with higher education. Employ-
ment decline has been particularly 
severe in regions with previously 
developed industrial sectors, while 
the labour force migration has been 
directed towards major works and 
cities, due to greater opportunities 
for employment. 

The current situation on the 
labour market is a result of unfa-
vourable situation in the economy, 
demographic changes (popula-
tion ageing, migrations), and the 
reduction of working age popula-
tion.6 The activity rate of the work-
ing age population (15-64 years of 
life) has decreased, while inactivity 
rate has increased. According to 
the Labour Force Survey (LFS) in 
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ност е зголемена. Според Анкетата за 
работната сила (АРС) во април 2008 
година, стапката на активност за попу-
лацијата на возраст од 15 до 64 години 
изнесува 62,8%, а истата опадна за 
околу 3% (59,5%) во периодот до ок-
томври 2011 година. Стапката на неак-
тивното население на иста возраст се 
зголеми за 4% во периодот од октомв-
ри 2008, до октомври 2010 година, а во 
2011 година беше околу 40%. 
Состојбата се одрази на ниските стап-
ки на активност на жените, младите 
(на возраст од 15 до 24 години) и по-
возрасните работници (на возраст од 
55 до 64 години).

Табела 1 – Вкупно вработување и 
вработување на лица на возраст од 
15 до 54 години (2008 до 2011 година)

Вкупен 
број на 

враб./ Total 
number of 
employed

Број на вработени 
земјоделци и членови 

на семејството кои 
придонесуваат / Number 
of employed farmers and 

contributing family members

Стапка на вработеност / 
Employment rate

Вкупно / 
Total

Мажи / 
Man

Жени / 
Women

20
08

Април/ 
April 2.652.429 - 54,0 62,3 46,0

Окт. / 
Oct. 2.646.215 443.243 53,3 62,2 44,7

20
09

Април/ 
April 2.486.734 437.957 50,8 58,7 43,3

Окт. / 
Oct. 2.450.643 411.303 50,0 57,4 42,7

20
10

Април/ 
April 2.278.504 326.623 47,2 54,3 40,3

Окт. / 
Oct. 2.269.565 352.724 47,1 54,4 39,9

20
11

Април/ 
April 2.191.392 340.528 45,5 52,2 38,8

Окт. / 
Oct. 2.141.929 329.378 45,3 52,5 37,9

Извор: Републички завод за 
статистика, 2011 година.

April 2008, the activity rate for the 
population aged 15 to 64 years of 
life was 62.8% and it fell by about 
3% (59.5%) in the period to October 
2011. The rate of inactive popula-
tion of the same age grew by 4% 
during the period October 2008 to 
October 2010 and in 2011 it was 
around 40%. The situation reflects 
the low activity rates of women, 
young people (15-24 years of life) 
and older workers (55-64 years of 
life).

Table 1 – Total employment 
and employment of persons aged 
15 to 54 years of life (2008-2011)

Source: Republički zavod za stati-
stiku, 2011.
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The fall in total employment is 
characteristic of the whole transi-
tion period and it was additionally 
intensified under the influence of 
the crisis of 2008.7 In the period 
from 2004 to 2010, the employ-
ment rate reduced by 21% and fell 
to below 50%. Regarding the gen-
der, employment is higher in men 
than women, and in April 2008, the 
difference in employment rate was 
16.3%. Negative trends continued 
in the following year. Number of 
employees, based on the LFS, has 
fallen by about 50,000 people be-
tween April 2010 and October 2011, 
when the employment rate reached 
the level of 45.3%. The employment 
rate of women has continued to de-
cline while male employment rose 
slightly (table 1) (Republički zavod 
za statistiku, 2011).

Changes in the labour market 
in the past have affected the struc-
tural characteristics of employees. 
In October 2011, 56.4% of employ-
ees worked in the private registered 
property, 31.2% in the state proper-
ty, 12.3% in the private unregistered 
property and 1.8% in other forms of 
property. Regarding the profession-
al status, the majority of workers 
were employed (70.0%); they were 
followed by self-employed (22.5%) 
and contributing family members 
(7.5%). Full time work continued to 
be dominant form of work (87.5%), 

Падот во вкупната вработеност е 
карактеристичен за целиот период на 
транзиција и беше дополнително 
засилен под влијание на кризата од 
2008 година.7 Во периодот од 2004 до 
2010 година, стапката на вработеност 
се намали за 21% и падна на под 50%. 
Во однос на полот, вработувањето е 
повисоко кај мажите отколку кај жени-
те, а во април 2008 година, разликата 
во стапката на вработеност беше 
16,3%. Негативните трендови продол-
жија и во наредната година. Бројот на 
вработените, врз основа на АРС, опад-
на за околу 50.000 лица во периодот 
помеѓу април 2010 и октомври 2011 го-
дина, кога стапката на вработеност до-
стигна ниво од 45,3%. Стапката на 
вра ботеност на жените продолжи да 
опа ѓа, додека вработеноста кај мажи-
те малку се зголеми (Табела 1), (Ре пу-
бли чки завод за статистика, 2011).

Промените на пазарот на трудот 
во минатото имаа влијание врз струк-
турните карактеристики на вработени-
те. Во октомври 2011 година: 56,4% од 
вработените работеа на приватно ре-
гистрирана сопственост, 31,2% на др-
жавна сопственост, 12,3% на приватна 
нерегистрирана сопственост и 1,8% на 
други форми на сопственост. Во однос 
на професионалниот статус, најголе-
миот дел од работниците беа вработе-
ни (70,0%); по нив следеа самоврабо-
тените (22,5%) и членовите на семеј-
ството кои придонесуваат (7,5%). Пол-
но то работно време продолжува да 

7 АРС е воведена во Србија во 1994. Меѓутоа, 
само од 2004 година стана меѓународно спо ре д-
лива. Во април 2008 година, Анкетата беше сме-
не та така за да се овозможи подобро покритие на 
чле новите кои придонесуваат во семејството и са-
мо вработените.

7 The LFS was introduced to Serbia in 1994. However, 
only from 2004 it became internationally comparable. 
In April 2008, the Survey was changed so as to enable 
better coverage of contributing family members and 
self-employed.
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би де доминантна форма на работа 
(87,5%), додека 10,1% од вработените 
имаа договори на определено време, 
и околу 1% од вработените работат на 
сезонски работни места (Републички 
завод за статистика, 2011).

Високата стапка на невработеност 
сѐ уште е најголемиот структурен 
проблем во Србија. Според АРС, во 
2007 година во Србија имало 585.472 
невработени, од кои 289.803 мажи и 
295.669 жени. Споредбата со состојба-
та во претходната година покажа дека 
невработеноста за првпат е намалена 
по кризата од 1990-тите. Анкетната 
стапка на невработеност падна од 
20,9% во 2006, на 18,1% во 2007 годи-
на. Од почетокот на кризата од 2008 
година, невработеноста се зголеми и 
во октомври 2010 година ја достигна 
бројката од 565.880 лица. Во исто вре-
ме, стапката на невработеност се зго-
леми од 14,7% во октомври 2008 годи-
на, до 20,0%, со значителни разлики 
меѓу жените и мажите и меѓу региони-
те (Табела 2) (Републички завод за 
статистика, 2011).

while 10.1% of employees had fi-
xed time contracts, and about 1% 
of employees worked on seasonal 
jobs (Republički zavod za statistiku, 
2011).

High unemployment is still the 
biggest structural problem in Ser-
bia. According to the LFS, in 2007 
there were 585,472 unemployed 
in Serbia, of whom 289,803 men 
and 295,669 women. Comparison 
with the situation in the previous 
year showed that unemployment 
decreased for the first time since 
the crisis of the 1990s. Survey un-
employment rate fell from 20.9% in 
2006 to 18.1% in 2007. Since the 
beginning of the crisis of 2008, un-
employment increased and in Oc-
tober 2010 it reached the figure of 
565,880 persons. At the same time, 
the unemployment rate rose from 
14.7% in October 2008 to 20.0% 
with significant differences between 
women and men and between the 
regions (table 2) (Republički zavod 
za statistiku, 2011).
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Табела 2 – Вкупната невработе-
ност и невработеност на лица на 

возраст од 15 до 54 години (2008 до 
2011 година)

Table 2 – Total unemployment 
and unemployment of persons 

aged 15 to 54 years of life (2008-
2011)

Вкупен број на невработени / 
Total number of unemployed

Стапка на невработеност / 
Unemployment rate

Вкупно / 
Total

Мажи / 
Man

Жени / 
Woman

20
08

Април/ 
April 432.730 14,0 12,4 16,1

Окт. / 
Oct. 457.204 14,7 12,7 17,3

20
09

Април/ 
April 486.858 16,4 15,0 18,1

Окт. / 
Oct. 516.990 17,4 16,1 19,1

20
10

Април/ 
April 572.501 20,1 19,4 21,0

Окт. / 
Oct. 565.880 20,0 19,0 21,2

20
11

Април/ 
April 649.155 22,9 22,7 23,1

Окт. / 
Oct. 690.782 24,4 23,5 25,6

Source: Republički zavod za statistiku, 
2011.

“Smaller rise in unemployment 
compared to a sharp fall in employ-
ment suggests that a large num-
ber of people who have stopped to 
work went into inactivity, and not 
unemployment. A sharp decline in 
employment and a fall in unemploy-
ment in the youngest age group 
(15-24) confirm that young people 
during the crisis often opt for further 
education, as an alternative to work. 
Another above-averaged affected 
group are those between 45 and 54 
years of life. Unlike young people, 
fall in employment in this age group 
was accompanied by relatively high 
rates of unemployment. Perhaps 

Извор: Републички завод за 
статистика, 2011 година.

„Понискиот раст на не вра бо те но-
ста, во споредба со остриот пад на 
вра  ботувањето, укажува на тоа дека 
голем број на лица кои престанале да 
работат станале неактивни, а не не-
вра ботени. Остриот пад на вработува-
ње то и намалувањето на невработе-
носта кај најмладата возрасна група 
(15 до 24 години) потврдува дека мла-
дите за време на кризата често се 
одлучуваат за натамошно образова-
ние, како алтернатива за работа. Друга 
натпросечно погодена група се оние 
на возраст помеѓу 45 и 54 години. За 
разлика од младите, падот на врабо-
теноста кај оваа возрасна група е при-
дружен со релативно високи стапки на 
невработеност. Најизразено влијание 
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на кризата може да се забележи кај 
младите, што е евидентно со намалу-
вање на договорите и работните места 
на определено време. Од друга стра-
на, повозрасната група можеби повеќе 
е погодена од завршувањето на прива-
тизацијата и преструктуирањето на 
претпријатијата, отколку од ефектите 
на кризата“ (Арандаренко, 2011a: 25).

Во периодот на транзицијата 
струк турните карактеристики на не-
вра ботените, исто така, се неповолни, 
жените се „ранлива категорија“. Во ок-
томври 2010 година, стапката на не-
вра ботеност на жените изнесува 
20,4%, а на мажите 19,2%. Уште по го-
леми се разликите во однос на стап ка-
та на вработеност: за жените изнесува 
30,9%, а за мажите 45,0%. Во однос на 
возрасните групи, највисоката стапка 
на невработеност е во категоријата на 
лица на возраст од 15 до 24 години, 
која во октомври 2010 година изнесува 
46,1%. Бројот на невработени млади 
на таа возраст изнесува 112.165 лица, 
што сочинува 19,7% од вкупната не-
вра ботеност. Кај младите луѓе, исто 
така, позабележително е што работат 
во неформалното стопанство и при-
фаќaат  работни места под своите ква-
ли фикации.

Неповолните трендови на пазарот 
на трудот и негативните ефекти од но-
виот бран на рецесија, во 2011 година, 
исто така, беа видливи. Според АРС, 
во април 2011 година, стапката на вра-
бо теност изнесува 45,5%, а таа е зна-
чи телно пониска кај жените (38,8%), 
от колку кај мажите (52,2%). Во ноемв-
ри 2011 година, имаше уште еден пад 
на севкупната стапка на вработеност 
од 0,2% (45,3%), со благ пораст кај 

the most noticeable impact of the 
crisis can be observed in the young, 
as evidenced by the reduction of 
fixed-term contracts and jobs. On 
the other hand, the older group may 
have been more affected by the 
completion of the privatization and 
restructuring of entreprises than by 
the effects of the crisis” (Arandaren-
ko, 2011a: 25).

Structural characteristics of un-
employed are also unfavourable, so 
that it appears that women are „vul-
nerable category“ throughout the 
transition period. In October 2010, 
unemployment rates for women 
and men were 20.4% and 19.2% re-
spectively. Even greater differences 
are in terms of employment rates: 
for women they were 30.9% and 
for men 45.0%. Regarding the age 
groups, the highest unemployment 
rate is in the category of persons 
aged 15-24 years of life, which was 
46.1% in October 2010. The num-
ber of unemployed young people 
of that age was 112,165 persons, 
which makes 19.7% of the total un-
employment. Young people are also 
more prominent to work in informal 
economy and accept jobs under 
their qualifications.

Unfavourable trends on the la-
bour market and the negative ef-
fects of the new wave of recession 
were visible also in 2011. Accord-
ing to the LFS, in April 2011 the 
employment rate was 45.5%, and 
it was significantly lower in wom-
en (38.8%) than in men (52.2%). 
In November 2011, there was a 
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вра ботувањето на мажите (52,5%) и 
на малување на вработувањето на же-
ните (37,9%). Регистрираната стапка 
на невработеност на лица кои активно 
бараат вработување, во октомври 
2011 година изнесува 29,6% (Ми ни-
стер ство за финансии, 2012). Поради 
неповолната ситуација во економија-
та, не се очекуваат значајни промени 
на пазарот на трудот во 2012 година.

Промените кај вработеноста и не-
вработеноста во текот на целиот пери-
од на транзиција влијаеше  и на фор-
малните и на неформалните пазари 
на работна сила. Работата во сивата 
економија, како стратегија за опстанок 
на најсиромашните беше интензиви-
рана за време на кризите, поради не-
можност да се работи и заработка на 
ниски плати. Едно истражување спро-
ведено од страна на Светската банка 
покажа дека во 2005 година неформал-
ната вработеност претставува 43% од 
вкупниот број на вработени и 27% од 
платената работа (Светска банка, 
2006 година). Младите лица и лицата 
со пониски квалификации беа доми-
нантни во вкупниот број на лица кои се 
вклучиле во паралелниот пазар (Крс-
тиќ, 2010). Според АРС, нивото на не-
фор  малното вработување се зголему-
ва од 28% (во 2002 година) до 35% (во 
2007 година), додека приходите се 
зна чително пониски отколку во фор-
мал  ниот пазар. Резултатите од АРС од 
2008 година, покажуваат пониски ни-
воа на неформалното вработување 
(23%), што се толкува како резултат на 
промените во пресметката на вработе-
носта (вклучување на земјоделците, 
самовработените и членовите на се-
мејството кои придонесуваат). Кризата 
придонесе за натамошно намалување 

further decline in overall employ-
ment rate of 0.2% (45.3%), with a 
slight increase in men employment 
(52.5%) and decrease in women 
employment (37.9%). Registered 
unemployment rate of persons ac-
tively seeking employment in Octo-
ber 2011 was 29.6% (Ministarstvo 
finansija, 2012). Due to unfavour-
able situation in the economy, sig-
nificant labour market changes are 
not expected in 2012.

Changes in employment and un-
employment in the whole transition 
period affected both formal and in-
formal labour markets. Work in the 
grey economy as a survival strategy 
of the poorest was intensified dur-
ing crises, due to inability of working 
and earning low wages. A research 
conducted by the World Bank has 
shown that in 2005 informal em-
ployment accounted for 43% of total 
employment and 27% of paid work 
(World Bank, 2006). Young people 
and people with lower qualifications 
were dominant in the total number 
of persons engaged in the parallel 
market (Krstić, 2010). According to 
the LFS, the level of informal em-
ployment increased from 28% (in 
2002) to 35% (in 2007), while earn-
ings were significantly lower than in 
the formal market. The results of the 
LFS of 2008 show lower levels of in-
formal employment (23%) which are 
interpreted as a result of changes in 
the calculation of employment (in-
clusion of farmers, self-employed 
and contributing family members). 
The crisis has contributed to further 
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на сивата економија, како резултат на 
фактот што оние без редовен работен 
однос први ги губат работните места. 

Српскиот пазар на трудот се ка-
рактеризира со очигледна двојност по-
меѓу формалното и неформалното 
вработување, работата во јавниот и 
приватниот сектор, платената, наспро-
ти неплатената работа, стандардот и 
ранливата вработеност, итн. Постојат 
бројни пречки за премин од пониско 
кон повисоко ниво на вработување, 
односно затворањето на основните 
сегменти на пазарот на трудот (јавниот 
сектор, формалното вработување, ра-
ботата со полно работно време). 
„Примарниот пазар на трудот е ограни-
чен на секупниот јавен сектор, модер-
ните услуги (како што се банкарството 
и финансиите, ИТ и маркетинг) и ма-
лиот број на големи приватизирани 
фирми во сопственост на странци. 
Секундарниот пазар се состои од: вра-
ботените со флексибилни договори за 
работа, поголемиот дел од вработени-
те во приватниот сектор, самовработе-
ните, вработените во традиционални-
те услуги, повеќето делови на инду-
стријата и земјоделството. Примарниот 
пазар на трудот се карактеризира со 
безбедност на работното место, добри 
услови за работа и натпросечни плати, 
а работните места во секундарниот 
пазар, главно, се небезбедни и слабо 
платени“ (Арандаренко, 2011a: 25).

Предвидувањата на трендовите 
на пазарот на трудот во Србија до 2020 
година се засноваат врз претпоставките 
кои се однесуваат на динамиката на 
економскиот раст и конечниот процес 
на реформите на пазарот на трудот. 
Се предвидува дека вработувањето во 

decline in informal economy, as a 
result of the fact that those without 
regular employment lose their jobs 
first. 

The Serbian labour market is 
characterized by distinct duality 
between formal and informal em-
ployment, work in the public and 
private sectors, paid versus unpaid 
work, standard and vulnerable em-
ployment, etc. There are numer-
ous barriers to moving from lower 
to higher level of employments, 
i.e. the closure of the primary seg-
ments of the labour market (public 
sector, formal employment, full time 
work). “The primary labour market 
is limited to the entire public sector, 
modern services (such as banking 
and finance, IT and marketing) and 
the small number of large privatized 
firms owned by foreigners. Second-
ary market comprises of employees 
with flexible work contracts, the ma-
jority of employees in the private 
sector, self-employed, employed in 
traditional services, most parts of 
industry and agriculture. Primary la-
bour market is characterized by job 
security, good working conditions 
and above-average wages, while 
jobs in the secondary market are 
generally insecure and poorly paid” 
(Arandarenko, 2011a: 25).

Projections of labour market 
trends in Serbia until 2020 are 
based on assumptions concerning 
the dynamics of economic growth 
and the final process of labour 
market reforms. It is predicted that 
employment in 2013 reaches the 
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level from the pre-crisis period, in 
order to grow at the pace of about 
50,000 persons on average in 
years after that. At the end of pro-
jected period, the total number of 
employees would reach an esti-
mated 3,000,000 or 440,000 people 
more compared to the situation in 
2010. Unemployment should have 
a declining trend from 2013, and 
in 2020, the total number of unem-
ployed in Serbia would be reduced 
for about 340,000. Compared to the 
target employment rate for the pop-
ulations of 15-64 and 20-64 years 
of life for the EU in 2020 (70% and 
75% respectively), the projected 
rates in Serbia are much lower 
(61% and 66% respectively) (Vlada 
Republike Srbije, 2010).

Reform directions and 
strategic basis of changes

At the beginning of the 2000s, 
extremely unfavourable labour mar-
ket indicators pointed to the need 
for urgent reforms. “It was clear that 
a profound reform is necessary and 
that the reform of labour market in-
stitutions and employment policies 
needs to be harmonized with the 
general direction of market reforms” 
(Arandarenko, Golicin, 2006: 265). 
Legislative and strategic labour 
market reforms were dynamic, but 
despite that “employment policy 
has been ignored in the process of 
overall reforms” ( Vukovic , Perisic, 
20011: 239). Actual indicators of 
the Serbian labour market point to 
changed problems in relation to the 
1990s, but also to new challenges 

2013 година го достигнува нивото од 
преткризниот период, со цел да расте 
со темпо во просек од околу 50.000 
лица во годините после тоа. На крајот 
од предвидениот период, вкупниот 
број на вработени ќе достигне околу 
3.000.000, или 440.000 лица повеќе, во 
споредба со состојбата во 2010 годи-
на. Невработеноста треба да има 
тренд на опаѓање од 2013 година, а во 
2020 година, вкупниот број на невра-
ботени во Србија ќе биде намален за 
околу 340.000. Во споредба со целна-
та стапка на вработеност за попула-
цијата на возраст од 15 до 64 и од 20 
до 64 години, за ЕУ   во 2020 година 
(70% и 75% за секоја од нив), предви-
дените стапки во Србија се многу по-
ниски (61% и 66% за секоја од нив) 
(Влада на Република Србија, 2010 го-
дина).

Реформски насоки и стратешка 
основа на промените

Крајно неповолните индикатори на 
пазарот на трудот укажуваат на потре-
бата за итни реформи на почетокот на 
2000-тите. „Беше јасно дека е потреб-
на длабока реформа и дека реформа-
та на институциите на пазарот на тру-
дот и политиките за вработување тре-
ба да бидат усогласени со генерална-
та насока на реформи на пазарот на 
трудот“ (Арандаренко, Голицин, 2006: 
265). Законодавните и стратешките 
реформи на пазарот на трудот беа ди-
намични и покрај тоа што „политиката 
за вработување не е земена предвид 
во процесот на севкупните реформи“ 
(Вуковиќ, Перишиќ, 2011: 239). Су-
штин ските индикатори на српскиот па-
зар на трудот укажуваат на променети 
проблеми во однос на 1990-тите, но 
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исто така, и на новите предизвици за 
кои креаторите на политиката не успе-
аја да најдат ефективни решенија.

Промените во регулаторната рам-
ка на пазарот на трудот започна со до-
несувањето на Законот за работните 
односи кон крајот на 2001 година. 
Потоа,  Законот за вработување и оси-
гурување во случај на невработеност 
беше донесен во 2003 година, воведу-
вајќи иновации во институционалните 
аспекти на пазарот на трудот и систе-
мот за осигурување при невработе-
ност. Овие два закона создадоа значи-
телно различен контекст на работните 
односи во споредба со претходниот 
период. Во исто време, тие ги напра-
вија прописите на пазарот на трудот 
повеќе слични со голем број на други 
земји во транзиција.8

Најзабележителната промена е 
направена со одредбите насочени кон 
создавање на пофлексибилни односи 
на пазарот на трудот, за разлика од 
претходните строги закони, врз основа 
на кои регистрираните вработени ужи-
ваа висок степен на заштита, но без-
бедноста на работното место, всуш-
ност, го компромитираа економскиот 
аспект, т.е. профитот од работата. 
Така, новата легислатива ги ограничи 
правата на вработените и ги прошири 
правата на работодавачите. Сепак, на-
скоро се докажа дека недостатокот на 
диференцијација на законските одред-
би кои го регулираат приватниот и јав-
ниот сектор, што беше мотивирано со 
креирањето на единствениот систем 

8   Причините за тоа може да се најдат во учеството 
на Светската банка во создавањето на нацртите 
на овие два закона. Нејзиното учество не може 
да се избегне заради нејзината улога на донатор 
и експерт.

8 The reasons for that can be found in the participation 
of the WB in the creation of drafts of these two laws. 
Its participation could not be avoided due to its donor 
and expert role.

for which policy makers failed to 
find effective solutions.

Changes in the regulatory fra-
mework of the labour market start-
ed with the adoption of the Labour 
Law at the end of 2001. After that, 
the Law on Employment and Unem-
ployment Insurance was enacted 
in 2003, introducing innovations in 
the institutional aspects of labour 
market and unemployment insur-
ance system. These two laws cre-
ated a significantly different context 
of labour relations compared to the 
preceding period. At the same time, 
they made the labour market regu-
lations more similar to a number of 
other transition economies.8

The most noticeable shift was 
made by the provisions aimed at 
creating more flexible labour mar-
ket relations, in contrast to previ-
ously rigid laws, based on which 
registered employees enjoyed high 
degree of protection but the job se-
curity in fact compromised the eco-
nomic aspect, i.e. profit from work. 
Thus, the new legislation restricted 
the rights of employees and wid-
ened the rights of employers. How-
ever, it soon proved that the lack 
of differentiation of legal provisions 
regulating the private and the pub-
lic sectors, which was motivated by 
creating a uniform system of em-
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на заштита на вработените, не беше 
заснован врз точната претпоставка за 
(брзо) завршување на приватизација-
та.

Либералните законски одредби, 
кои многу ги оправдаа процедурите за 
вработување и отпуштање на вработе-
ни, наидоа на спротивставувње и 
штрајкови на работниците. Од гледна 
точка на работниците, врзувањето на 
минималната плата со трошоците за 
живеење, потребите, состојбата на па-
зарот на работна сила и развојот на 
земјата, го релативизираа концептот 
на одржување на животниот стандард. 

Подеднакво важен дел од реформ-
скиот пакет беше намалувањето на 
даноците (и придонесите на плати) со 
цел да се легализира сивата еконо-
мија и унапредувањето на АППТ 
(Активните политики на пазарот на 
трудот). Во исто време, беа инкорпо-
рирани „релативно широкогради со-
цијални програми за оние кои ги губат 
своите работни места или се согласу-
ваат доброволно да ја напуштат ком-
панијата  (во согласност со Законот за 
вработување, од Фондот за транзиција 
и од средствата добиени преку прива-
тизацијата), кои требаше да го убла-
жат можното и веројатно влошување 
на социјалната состојба во текот на 
транзицијата“ (Мијатовиќ, 2005: 300).

Системот на осигурување при не-
вработеност е сменет во однос на на-
доместоците за невработеност. Во те-
кот на 1990-тите, осигурувањето при 
не вработеност беше дел од „реша-
вањето“ на проблемот на отпуштените 
од работа како вишок: правото на на-
домест беше спроведено на едноста-

ployees’ protection, was not based 
on a correct assumption about the 
(fast) completion of the privatiza-
tion.

Liberal legal provisions, which 
highly rationalized procedures of 
hiring and firing employees, were 
met with opposition and strikes of 
workers. From the perspective of 
workers, tying the minimum wage 
to the cost of living, needs, labour 
market situation and development 
of the country, relativized the con-
cept of living standard maintenance. 

Equally important part of the 
reform package was the reduction 
of taxes (and contributions on sal-
aries) with a view to legalizing the 
grey economy and promotion of 
ALMP. At the same time, “relatively 
generous social programmes for 
those who lose their jobs or agree 
to voluntarily leave the company 
(pursuant to the Law on Employ-
ment, from the Transition Fund and 
from the funds obtained through 
the privatization) which were sup-
posed to alleviate the potential and 
likely worsening of the social situa-
tion during the transition” (Mijatović, 
2005: 300) were incorporated.

The system of unemployment 
insurance was changed regarding 
unemployment benefits. During the 
1990s, unemployment insurance 
was a part of “solving” the prob-
lem of redundancy: the right to the 
benefit was effectuated in a sim-
ple manner, often until retirement. 
However, from 2003 its amount was 
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вен начин, често до пензионирањето. 
Меѓутоа, од 2003 година висината на 
надоместот е намалена на 60% од 
претходните приходи на вработениот, 
во текот на првите три месеци, а по тој 
период, на 50%. Заштитна клаузула 
беше одредбата што предвидуваше  
оваа сума да не смее да биде помала 
од минималната плата, но не повисока 
од просечната плата во Србија. Прет-
ход но валидното законско решение на 
рокот на плаќање кое траеше од 3 до 
24 месеци беше задржано, како и пра-
вото на еднократна исплата во случај 
на самовработување. Во состојба на 
недостиг на средства за плаќање на 
надоместоците, постоеше разумен 
страв од зголемување на бројот на 
лица кои бараат надоместоци (поради 
приватизацијата и реструктуирањето, 
како и полибералните одредби од За-
ко нот за работните односи). Сепак, 
овој број не беше премногу зголемен 
барем во првиот период од примената 
на Законот, бидејќи многу од оние кои 
ги загубиле своите работни места се 
од лучија за еднократни исплати од 
Тран зициониот фонд. Заострувањето 
на критериумите за подобност за надо-
ме сток за невработеност, исто така, 
про излезе од потребата да се обесхра-
брат корисниците да се потпираат на 
системот за заштита.

Донесувањето на новиот Закон за 
работните односи од 2005 година беше 
продолжување на реформите. Про ме-
ните кои ги воведе овој Закон беа оце-
нети како значајни, но не и фундамен-
тално различни од претходниот Закон 
(од 2001). Стариот Закон беше прем-
ногу крут за вработените, со оглед на 
ниското ниво на нивната безбедност, 

reduced to 60% of previous earn-
ings of employee, during the first 
three months, and thereafter at 
50%. Safeguard clause was a pro-
vision that this amount shall not be 
less than the minimum wage, but no 
higher than the average salary in 
Serbia. Previously valid legal deci-
sion on the payment period lasting 
from 3 to 24 months was retained 
as well as the right to one-time pay-
ment in case of self-employment. In 
the situation of the lack of funds for 
paying the benefits, there was a ra-
tional fear of increasing the number 
of benefit seekers (due to privatiza-
tion and restructuring, as well as 
more liberal provisions of the La-
bour Law). This number was not, 
however, excessively increased at 
least in the first period of the Law 
implementation, because many of 
those who lost their jobs opted for 
one-time payments from the Tran-
sition Fund. Tightening of eligibilty 
criteria for unemployment benefits 
also stemmed from the need to dis-
courage users to rely on the protec-
tion system.

Adoption of a new Labour Law 
of 2005 was the continuation of re-
forms. The changes it introduced 
were evaluated as significant, but 
not fundamentally different from the 
previous Law (of 2001). The old Law 
was too rigid for employees given 
the low level of their security, but it 
was not flexible enough for employ-
ers and therefore unsatisfactory for 
economic development. Numerous 
solutions have been partial in order 
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но не беше доволно флексибилен за 
ра ботодавачите и заради тоа непово-
лен за економскиот развој. Бројните 
решенија се делумно со цел да се одр-
жи компромис помеѓу оние кои се за-
лагаат за пазарната ориентација и 
оние кои се бореа за опстанокот на 
елементите од социјалистичкото са-
моуправување. Меѓутоа, бидејќи нови-
от Закон беше повеќе во корист на 
вработените, тој се соочи со силен 
протест на странските инвеститори, 
СБ и ММФ. Исто така, постои мислење 
дека иако Законот „направи одредени 
промени во корист на вработените и 
на тој начин ги избалансира основните 
предуслови за рамноправност на па-
зарот на трудот, многу решенија, кои, 
наводно, беа во корист на вработени-
те, се покажаа како неодржливи“ 
(Ѓукиќ, 2008: 213). Степенот на флек-
сибилноста на пазарот на трудот е 
малку намален, додека трошоците за 
трудот станаа поскапи. Степенот на 
заштитата на вработените се зголеми, 
но како резултат на тоа, разликата по-
меѓу вработените и невработените се 
зголеми, а можностите на невработе-
ните да влезат на пазарот на работна 
сила беа намалени. 

Стратешките цели на реформите 
на пазарот на трудот, во 2005 година 
беа јасно дефинирани за следниот пе-
риод од пет години (2005-2010). На-
цио налната стратегија за вработување 
(НСВ) беше целосно споредлива со 
Ев ропската стратегија за вработува-
ње, во смисла на инкорпорирање на 
ев ропските цели (целосна вработе-
ност, подобрен квалитет и продуктив-
ност, поголема кохезија на пазарот на 
трудот). Националните приоритети 
беа поставени како „поддршка на ди-

to maintain a compromise between 
those who advocated a market ori-
entation and those who fought for 
the survival of elements of social-
ist self-management. However, be-
cause the new Law was more in fa-
vour of employees it was faced with 
strong protest of foreign investors, 
WB and IMF. There is also an opin-
ion that although the Law “made 
some changes in favour of em-
ployees and thereby balanced the 
basic preconditions for equality in 
the labour market, many solutions 
that were allegedly in favour of em-
ployees, have proved to be unsus-
tainable” (Đukić, 2008: 213). The 
degree of labour market flexibility 
has been slightly reduced while la-
bour costs have become more ex-
pensive. The degree of employees’ 
protection has increased, but con-
sequently, the difference between 
the employed and unemployed was 
increased and the opportunities 
of unemployed to enter the labour 
market were reduced. 

The strategic aims of labour 
mar ket reforms were defined ex-
plicitly in 2005 for the next five year 
period (2005-2010). The National 
Employment Strategy (NES) was 
fully comparable with the European 
Employment Strategy in terms of 
incorporating the European objec-
tives (full employment, improved 
quality and productivity, greater la-
bour market cohesion). The nation-
al priorities were set as “support to 
direct foreign investments and ac-
tivation of domestic savings aimed 
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рект ните странски инвестиции и акти-
ви рање на домашните заштеди, со 
цел за одржување и зголемување на 
вра ботеноста и намалување на разли-
ката помеѓу регионалните пазари на 
трудот“ (Вуковиќ, 2009: 210).16 

Најновите законски измени беа 
направени во 2009 година, кога беше 
усвоен новиот Закон за вработување и 
осигурување во случај на невработе-
ност. Тој ги финализираше АППТ (Ак-
тив ните политики на пазарот на тру-
дот) и ги заостри надоместите за не-
вработеност. Уште еднаш, но сега зна-
чително повеќе, се променија прави-
лата за уредување на надоместоците 
за невработеност. Сега надоместокот 
изнесува 50% од просечната зарабо-
тувачка на вработениот во текот на 6 
месеци пред невработеноста. И покрај 
тоа што е утврдено дека тој не може 
да биде понизок од 80% од минимал-
ната плата, неговата висина, т.е. даре-
жли воста  на системот е намалена.

Новата НСВ, за периодот 2011-
2020, претставува продолжение на 
стратешкото упатство на, таканарече-
ниот, нов модел на развој, со приори-
тетите на промоцијата на вработу-
вањето, социјалната вклученост и ин-
вестирањето во човечкиот капитал. 
Воспоставувањето на ефикасен, ста-
билен и одржлив тренд на раст на вра-
ботеноста и целосна усогласеност на 
националната рамка на пазарот на ра-
ботна сила со европското законодав-
ство, се идентификувани како главна 
цел на националната политика за вра-
ботување до 2020 година.

9 Следува усвојувањето на Националниот 
акционен план (НАП) за периодот 2006-2008.

9 The adoption of the National Action Plan (NAP) for 
the period 2006-2008 followed.

at maintaining and creating employ-
ment and reducing the difference 
between regional labour markets” 
( Vuković, 2009: 210).16 

The latest legislative changes 
were made in 2009, when the new 
Law on Employment and Unem-
ployment Insurance was adopted. 
It finalized the ALMP and tight-
ened unemployment benefits. Once 
again, but now considerably more, 
rules governing unemployment 
benefit became changed. Now ben-
efit amounts to 50% of the aver-
age earnings of employee during 
6 months prior to unemployment. 
Even though it is stipulated that it 
cannot be lower than 80% of the 
minimum wage, its amount i.e. the 
generosity of the system is reduced.

A new NES, for the period 2011-
2020 presents a continuation of the 
strategic guidandce to the so-called 
new development model, with the 
priorities of employment promotion, 
social inclusion and investment into 
human capital. Establishing of an 
effective, stable and sustainable 
em ployment growth trend and the 
full compliance of the national la-
bour market framework with the Eu-
ropean acquis have been identified 
as the main objective of the national 
employment policy until 2020.
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 Активирање на невработените

Од 2003 година, системот на не-
вработеност е изменет со мерките на 
АППТ (Активните политики на пазарот 
на трудот). Исто така, изменета е за-
конската дефиниција за невработени-
те, така што таа ги вклучува само оние 
кои „активно бараат вработување“ 
(член 4 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработе-
ност, 2003 година), како и да обезбеди 
одредени процедури кои го докажува-
ат тоа. Покрај тоа, изменета е дефини-
цијата за „соодветна работа“, со цел 
да се направи прецизно издвојување 
на оние кои навистина бараат врабо-
тување, од оние кои се регистрирани 
како невработени со цел да се реали-
зираат одредени други права (Сто ја но-
виќ, 2005).

Целта на АППТ (Активните поли-
тики на пазарот на трудот) беше поста-
вена како општо подобрување на 
вредноста на човечкиот капитал, доде-
ка конкретните мерки беа: „1. Мерки за 
охрабрување за ново вработување; 2. 
Вработување на одредени категории 
на невработени (кои се во потрага по 
нова работа, долгорочно невработени-
те и лицата постари од 50 години); 3. 
Вработување на бегалците и внатреш-
но раселените лица; 4. Вработување 
на етничките малцинства со високи 
стапки на невработеност, 5. Вра бо ту-
ва ње и професионална рехабилита-
ција на лицата со посебни потреби и 
на оние со намалена работна способ-
ност; 6. Вработување на стечајните ра-
ботници; 7. Професионална мобил-
ност; 8. Самовработување; 9. Јавни 
работи и 10. Други мерки за подобру-
вање на вработувањето“ (член 31, 

Activation of unemployed

Since 2003, the system of un-
employment benefits has been 
amended by the ALMP measures. 
Also the legal definition of an unem-
ployed became changed, so that it 
includes only those “actively seek-
ing an employment” (Article 4, Law 
on Employment and Unemployment 
Insurance, 2003), as well as to pro-
vide for specific procedures proving 
that. In addition, the definition of a 
“suitable work” was changed in or-
der to make a precise spearation of 
those truly seeking an employment 
from those registered as unem-
ployed for the purpose of effectuat-
ing some other rights (Stojanović, 
2005).

The aim of ALMP was set as a 
ge neral improvement of the hu-
man capital value, while the con-
crete measures were: “1. measures 
to encourage new employment; 2. 
employment of certain categories of 
unemployed (searching a new job, 
long-term unemployed and people 
over 50 years of life); 3. employment 
of refugees and internally displaced 
persons; 4. employment of ethnic 
minorities with high unemployment 
rates; 5. employment and vocation-
al rehabilitation of disabled persons 
and those with reduced working ca-
pacity; 6. employment of redundant 
employees; 7. occupational mobil-
ity; 8. self-employment; 9. public 
works and 10. other measures for 
employment improvement” (Article 
31, Law on Employment and Unem-
ployment Insurance, 2003). Those 
measures were supposed to be 
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Закон за вработување и осигурување 
во случај на невработеност, 2003 годи-
на). Тие мерки требаше да бидат фи-
нансирани од националниот буџет, а 
исто така, и од средствата на локални-
те заедници. Тоа решение беше во со-
гласност со потребата за децентрали-
зација на процесот и, исто така, пред-
видува програмите да се изведуваат 
од страна на Националната служба за 
вработување (НСВ) и приватните аген-
ции.

Промените во законската заднина 
на АППТ се подготвени уште од 2007 
година, за конечно да се формулираат 
и да бидат ставени во сила две години 
подоцна. „АППТ во Законот се форму-
лирани на еден убав и модерен начин. 
Проблемите се јавуваат во нивната 
операционализација: ниту има пари за 
активни мерки за вработување, ниту 
НСВ работи на доволно високо ниво“ 
(Мијатовиќ, 2005: 314). Во праксата, 
мерките на посредување и образова-
ние на невработените се селективно 
применувани. Расходите за активните 
мерки во првиот период на спроведу-
вањето на Законот од 2003 година из-
несуваа само дел од еден процент од 
БДП (Мијатовиќ, 2005). 

Коригирањето на она што се пока-
жа како несоодветно во практиката, 
вклучи промена на крутите правила и 
позиционирање на НАП во клучен ин-
струмент за креирање и планирање на 
активните програми, како и општа и 
ин клузивна дефиниција на АППТ 
„оста вајќи можност надлежното мини-
стерство да се прилагоди на годишни-
от акционен план за суштинските по-
треби на пазарот на трудот и да да 
воведува промени по потреба“ (Аран-
да ренко, 2011б: 241).

funded from the national budget and 
also from the funds of local commu-
nities. That solution was consistent 
with the need to decentralize the 
process and it also provided for that 
the programmes are to be carried 
out by the National Employment Of-
fice (NEO) and private agencies.

Changes in the legal backgro-
und of ALMP have been prepared 
since 2007, to be finally formulated 
and put into effect two years later. 
“ALMP is designed in a nice and 
modern manner in the Law. Prob-
lems arise in its operationaliza-
tion: neither there are money for 
ac ti ve employment measures, nor 
the NEO operates at a sufficiently 
high level” (Mijatović, 2005: 314). 
In practice, measures of mediation 
and education of unemployed have 
been selectively applied. Expendi-
tures for active measures in the first 
period of the implementation of the 
Law of 2003 amounted to a frac-
tion of a percent of GDP (Mijatović, 
2005). 

Correcting what proved to be 
inadequate in practice, included 
changing the rigid rules and posi-
tioning NAP into a key instrument 
for the creation and planning active 
programmes, as well as general 
and inclusive definition of ALMP 
“leaving the possibility to the com-
petent ministry to adjust the annual 
action plan to the actual needs of 
the labour market and to innovate 
them as necessary” (Arandarenko, 
2011b: 241).
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НАП, според тоа, е поставен како 
основа за планирање на буџетот во 
однос на вработувањето, како и ин-
струмент за воспоставување на цели-
те и приоритетите на АППТ, на своите 
програми и мерки за следната година, 
како и ранливите групи, чии членови 
ќе имаат приоритет при вработување-
то. Годишната програма за образова-
ние и обука за потребите на пазарот 
на трудот стана составен дел на НАП. 
Во исто време, би се одредила  реали-
зацијата на НСВ во однос на спроведу-
вањето на програмите, како и сле-
дењето и проценката на ефектите од 
AППТ.

Активните мерки на пазарот на 
тру дот се редефинирани за да вклу-
чат: „1. Посредување при вработува-
ње то на лица кои бараат работа; 2. 
струч на помош и советување за плани-
ра ње на кариерата; 3. Субвенции за 
вра ботување; 4. Поддршка за само-
вра ботување; 5. Дополнителна едука-
ција и обука; 6. Стимулации за корисни-
ци те на финансиските надоместоци; 7. 
Јав ните работи; 8. Други мерки“ (член 
43, Закон за вработување и осигуру-
вање во случај на невработеност, 2009 
година). 

Посредувањето при вработување-
то се однесува на поврзување на не-
вработените и работодавачите, однос-
но усогласување на понудата и поба-
рувачката. Законот ја ублажува обвр-
ската на работодавачите во смисла на 
известување на НСВ за нивните по-
треби за пласмани - само оние кои на-
вистина очекуваат НСВ да им најде 
некој вработен, тоа треба да го пријави 
на НСВ.   Посредувањето, помеѓу дру-

The NAP is consequently posi-
tioned as the basis for the budget 
planning regarding employment as 
well as an instrument of establish-
ing goals and priorities of ALMP, its 
programmes and measures for the 
coming year, as well as vulnerable 
groups whose members will have 
priority in employment. An annual 
programme of education and training 
for the labour market needs has be-
come an integral part of NAP. At the 
same time, the performance of the 
NEO would be determined regarding 
the implementation of programmes, 
as well as monitoring and evaluation 
of the effects of the ALMPs.

Active labour market measures 
have been redefined to include: “1. 
mediation in the employment of job 
seekers; 2. vocational guidance and 
counseling on career planning; 3. 
employment subsidies; 4. support to 
self-employment; 5. additional edu-
cation and training; 6. incentives for 
users of financial benefits; 7. public 
works; 8. other measures” (Article 
43, Law on Employment and Unem-
ployment Insurance, 2009). 

Mediation in employment re-
lates to linking unemployed and 
em  ployers, i.e. matching supply 
and demand. The Law relaxes the 
obligation of employers in terms of 
reporting to the NEO their needs 
for placements – only those really 
expecting the NEO to find them an 
employee should report that to the 
NEO. Mediation includes, among 
others, counseling and develop-
ment of individual employment plan 
(IEP). The IEP is to be determined 
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гото, вклучува советување и развој на 
индивидуален план за вработување 
(ИПВ). Индивидуалната образовна 
про  грама треба да се утврди во рок од 
3 месеци откако невработениот ќе се 
регистрира во НСВ, таа треба да се 
ревидира на секои шест месеци, а по-
ранливите невработени имаат приори-
тет во развојот на ИОП.

Активностите за упатување и со-
ветување вклучуваат обезбедување 
на помош за невработените во однос 
на кариерата и изборот на работа, а 
исто така, на оние кои сакаат да ги 
променат своите професии и да одлу-
чат во врска со планирањето на своја-
та кариера. Тие се содржани во про-
фесионалното насочување, разви-
вање на способностите за донесување 
на одлуки за вработување, како и ак-
тивното барање на вработување.

Субвенциите за вработување 
вклу  чуваат финансирање на работо-
давачите кои вработуваат неврабо-
тени на ново работно место или лице 
кое припаѓа на категоријата на луѓе 
кои имаат повеќе тешкотии да добијат 
вработување. Помошта за самоврабо-
тувањето се однесува и за финанси-
ските средства и за техничката помош 
која невработениот ја добива во случај 
на самовработување. Дополнителната 
едукација и обука се насочени кон 
стекнување на теоретско и практично 
знаење и вештини кои се потребни за 
вработување и/или за самовработу-
вање.

Стимулациите за корисниците на 
надоместоците се наменети за оние 
кои ќе најдат работни места со полно 
работно време, најмалку три месеци 

within 3 months after an unemplo-
yed registers with the NEO; it is to 
be reviewed every six months and 
more vulnerable unemployed have 
priority in the development of IEPs.

Guidance and counseling activi-
ties include the provision of assis-
tance to unemployed in relation to 
career and job choices and also to 
those wanting to change their pro-
fession and make decisions related 
to planning of their career. They are 
contained in professional directing, 
developing capacities for making 
decisions about employment as well 
as actively seeking employment.

Employment subsidies include 
funding of employers who hire un-
employed for a new job or a person 
belonging to the category of people 
having more difficulties to get em-
ployment. Support to self-employ-
ment applies both to financial funds 
and technical assistance that un-
employed receives in case of self-
employment. Additional education 
and training are aimed at gaining 
theoretical and practical knowledge 
and skills necessary for employ-
ment and/or self-employment.

Incentives for users of benefits 
are intended for those who find full 
time jobs at least three months after 
effectuation of the right to benefit. 
These include payment of 30% of 
the total amount of the benefit that 
would have been paid for the re-
maining period of the right effectua-
tion.
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по стапувањето на сила на правото 
да примаат надомест. Тие вклучува-
ат пла   ќање на 30% од вкупниот износ 
на на доместокот што би се платил за 
преоста натиот период на правото на 
спроведување.

Конечно, предвидено е јавни рабо-
ти да се организираат со цел вработу-
вање, одржување и подобрување на 
работните вештини на невработените 
и реализација на посебни општестве-
ни интереси. Според тоа, НСВ ги анга-
жира ранливите категории на пазарот 
на трудот и невработените за кои има 
потреба во јавни работи.

Организацијата на НСВ прилично 
се смени во насоката на заштеда на 
одредени трошоци, додека условите 
кои се однесуваат на работата на при-
ватните агенции подетално се органи-
зирани. Обемот на нивните активности 
е проширен, како и можноста за нивна-
та соработка со НСВ, во однос на под-
готовката и спроведувањето на ИОП.

Ефектите од програмите и 
мерките на пазарот на трудот

Иако во изминатата деценија има-
ше силна потреба, а исто така, и моти-
вација, за да се минимизира учеството 
на пасивните мерки на пазарот на тру-
дот, како спротивни на активните, во 
практиката постоеја многу проблеми. 
Расходите за надоместоците за невра-
ботеност константно ги притискаат ак-
тивните мерки, кои сочинуваат дури 87 
до 96% од вкупниот буџет за активни и 
пасивни мерки на пазарот на трудот 
(Табела 3). Ова се должи на претходно 
применуваните законските одредби за 
должината и висината на надоместо-

Finally, it is envisaged that 
public works are organized for the 
purpose of employment, maintain-
ing and improving working skills 
of unemployed and the realization 
of special social interests. Accord-
ingly, the NEO engages vulnerable 
categories on the labour market 
and unemployed in need into public 
works.

Organization of the NEO has 
changed somewhat in the direction 
of certain costs saving, while condi-
tions relating to the work of private 
agencies have become arranged in 
more details. The scope of their ac-
tivities has been expanded as well 
as the possibility of their coopera-
tion with the NEO, in terms of the 
preparation and implementation of 
IEPs.

The effects of labour market 
programmes and measures

Although in the past decade 
there was a strong need, and also a 
motivation, to minimize the share of 
passive labour market measures, as 
opposed to active, there are many 
problems in practice. Expenditures 
for unemployment benefits have 
been constantly pushing out active 
measures, accounting for even 87-
96% of the overall budget for active 
and passive labour market mea-
sures (table 3). This is due to the 
previously applicable statutory pro-
visions on the length and amount of 
unemployment benefits, combined 
with decreased formal employ-
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ците за невработеност, во комбинација 
со намалените стапки на формалното 
вработување. Од друга страна, систе-
мот на осигурување во случај на не-
вработеност, кој им го овозможи пра-
вото на надоместоци само на оние кои 
претходно биле вработени, исклучи 
голем процент на невработени. Во о би-
ча ено, околу 10% од невработените го 
оствариле правото на надоместок за 
невработеност.

Табела 3 - Финансиски средства 
наменети за пасивните и 

активните мерки, 2000 - 2010
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2000 47.393 758 521 59,3 40,7

2001 51.156 2.429 1.057 70,2 29,8

2002 69.566 4.716 1.306 78,3 21,7

2003 90.995 7.891 881 90,0 10,0

2004 76.584 11.404 410 96,5 3,5

2005 63.295 12.639 1.545 89,1 10,9

2006 75.059 15.054 1.540 90,7 9,3

2007 71.334 17.920 2.165 89,2 10,8

2009 86.602 22.863 3.275 87,4 12,6

2010 79.417 25.521 3.685 87,3 12,7
Забелешка: Податоците за 2008 година 

не се достапни. Извор: Арандаренко, 
2011б; НЗС, 2010; НЗС, 2011.

ment rates. On the other hand, the 
unemployment insurance system, 
which allowed the right to benefits 
only to those who were previously 
employed, excluded large percent-
age of unemployed. Typically, about 
10% of unemployed has exercised 
the right to unemployment benefit.

Table 3 – Financial funds devoted to 
passive and active measures, 

2000-2010

Note: Data for 2008 are not available.
Source: Arandarenko, 2011b; NSZ, 2010; 

NSZ, 2011.



73

 Д. Вуковиќ, Н. Перишиќ                                                                                D. Vuković, N Perisić

Уделот на трошоците за пасивни-
те и активните мерки на пазарот на 
трудот во периодот од 2007 до 2010 
година изнесува „околу 0,5% од БДП 
за вкупните мерки и 0,1% од БДП за 
активните мерки на пазарот на трудот“ 
(Влада на Република Србија, 2011: 
115). Оваа информација се однесува 
само на оние расходи на НСВ. Со 
оглед на тоа што и двете локални и по-
краински буџети ги спроведуваат ак-
тивните програми на пазарот на тру-
дот, трошоците за активните мерки 
секако се повисоки. Меѓутоа, според 
НСВ, постојните активни мерки на па-
зарот на трудот покриваат само 5% од 
регистрираните невработени лица 
(ОЕЦД, 2008). Произлегува дека голе-
мината на расходите за активните 
мерки, која го утврдува процентот на 
корисници, има пресудно влијание врз 
крајните ефекти на (активните) поли-
тики на  пазарот на трудот. 

Службите за посредување, заедно 
со стручното усмерување и советува-
ње за планирање на кариерата, од по-
четок, имаше најголемата покриеност 
на невработените и најочигледен кон-
ти нуитет. Причините, секако, се огра -
ничените буџетски средства, т.е. најни-
ските трошоци (на овие мерки) по ко-
рисник. Нивниот развој, исто така, е 
многу динамичен и тие се развиени во 
„два брана на иновации - првиот веќе 
се случи околу 2002/2003 година, со 
воведувањето на обуката за барање 
на работа, саемите и клубовите за ра-
бота. Втората и, секако, поважната 
ино  вација, настапи во 2005 година, 
кога беа воведени програмите на груп-
но информирање, заедно со проценки-
те на можностите за вработување 

The share of expenditures for 
passive and active labour mar-
ket measures in the period 2007-
2010 amounted to “about 0.5% of 
GDP for total measures and 0.1% 
of GDP for active labour market 
measures” (Vlada Republike Srbi-
je, 2011: 115). This information re-
lates only to those expenditures of 
the NEO. Given that both local and 
provincial budgets implement ac-
tive labour market programmes, ex-
penditures on active measures are 
certainly higher. However, accord-
ing to the NEO, the existing active 
labour market measures covered 
only 5% of registered unemployed 
persons (OECD, 2008). It appears 
that the size of expenditures for ac-
tive measures, which determined 
the percentage of users, decisively 
influenced the final effects of (ac-
tive) labour market policies. 

Mediation services, together 
with vocational guidance and coun-
seling on career planning, from the 
outset, had the largest coverage of 
unemployed and the most obvious 
continuity. Reasons are certainly 
limited budget resources, i.e. the lo-
west costs (of these measures) per 
user. Their development has also 
been very dynamic and they devel-
oped in “two waves of innovations 
– the first occurred already around 
2002/2003 with the introduction of 
training for job search, job fairs and 
clubs. The second and certainly 
more important innovation occurred 
in 2005 when the programmes of 
group informing were introduced, 
along with estimates of employment 
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(про филирање на корисникот) и инди-
видуалните планови за вработување“ 
(Арандаренко, 2011б: 247). 

За разлика од услугите за посре-
дување и советување, субвенциите за 
вработување спаѓаат во најскапите 
мер ки. Нивното учество во вкупните 
активни мерки е во пораст од 2002 го-
дина, од перспектива на бројот на не-
вработени кои ги користат, како и сред-
ствата за нивното финансирање. Оваа 
мерка првично се состоеше од две 
компоненти: субвенции за самоврабо-
тување и субвенции за работодавачи-
те кои отвораа нови работни места. Со 
текот на времето, беше додадена една 
компонента на субвенционирање на 
придонесите за социјално осигуру-
вање и ослободување од данок на 
приход за работодавачите кои бараат 
да вработат ранливи категории. Ран-
ли вите категории ги вклучуваат млади-
те луѓе на возраст под 30 години, не-
вра   ботените постари од 45, односно 
50 години и лицата со хендикеп. 

Субвенциите за самовработување 
беа доделени на голем број корисници 
од 2004 до 2010 година. Најголем број 
на корисници имаше во 2005 година 
(9.674), а најмал во 2010 година (2.217) 
- во просек околу 5.000 годишно. 
Податоците покажуваат повисоко пре-
овладување на мажите (59%), како ак-
тивни корисници на оваа мерка, нас-
проти жените (41%). Во смисла на воз-
раста, доминантни се оние на возраст 
меѓу 30 и 49 години, за разлика од 25% 
од младите и само 16% од постарите 
работници. Уделот на долгорочно не-
вработените е околу половина од вкуп-
ниот број на корисници (Национална 

opportunities (user profiling) and in-
dividual employment plans” (Aran-
darenko, 2011b: 247). 

In contrast to mediation and 
co unseling services, employment 
sub sidies belong to the most ex-
pensive measures. Their share in 
overall active measures has been 
growing since 2002, from the per-
spective of the number of unem-
ployed using them, as well as funds 
for their financing. The measure ini-
tially consisted of two components: 
self-employment subsidies and 
sub sidies for employers creating 
new jobs. During time, a component 
of subsidizing social insurance con-
tributions and exemption from in-
come tax for employers seeking to 
employ vulnerable categories, was 
added. Vulnerable categories in-
clude young people under 30 years 
of life, unemployed older than 45, 
i.e. 50 years and people with dis-
abilities. 

Self-employment subsidies we-
re allocated to great number of us-
ers from 2004 to 2010. The high-
est number of users was in 2005 
(9,674) and the lowest in 2010 
(2,217) – about 5,000 on average 
per year. The data indicate a higher 
prevalence of men (59%) as active 
users of this measure, as opposed 
to women (41%). In terms of age, 
those between 30 and 49 years of 
life are dominant, as opposed to 
25% of young people and only 16% 
of older workers. The share of long-
term unemployed is about half of 
the total number of users (Naciona-
lna služba za zapošljavanje, 2011).
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служба за вработување, 2011).

Освен за релативно малата покри-
еност со програмите за обука (во про-
сек од 10.000 до 20.000 корисници го-
дишно), оваа мерка содржеше значи-
телна неповолност: беше фокусирана 
на луѓе без квалификации само марги-
нално, а најмногу на оние со високо 
образование; неколку од нив беа од 
практичен карактер и повеќето се одр-
жаа во училници и беа од општ вид.

Од 2009 година имаше значаен 
на предок во програмите за обука, со 
воведување на Првата шанса. Таа е 
на менета за субвенционирање на пр-
ва та работа на млади луѓе (помлади 
од 30 години) (Влада на Република 
Србија, 2011). Тоа го елиминира про-
блемот на ниската покриеност, бидејќи 
програмите за обука во последните 
две години претставуваа една од мер-
ките со најбрз растечки број на учесни-
ци. Во исто време, природата на стек-
натото знаење се измени и работода-
вачите покажаа поголем интерес за 
оваа програма, поради тоа што тие 
немаа обврска да ги задржат учесни-
ците за одреден минимален период по 
обуката. Сепак, програмата, генерал-
но, е насочена кон младите образова-
ни лица, така што сé уште постои јаз 
во однос на обуката на младите со ос-
новно образование. Податоците за 
2010 година укажуваат на доминант-
ното присуство на младите со средно 
образование (речиси 63%) и високо 
образование (33,5%) во оваа програ-
ма. И покрај ориентацијата спрема 
мла дите, 12,5% од корисниците беа на 
возраст  повеќе од 30 години (На цио-

Except for relatively small cov-
erage with the training programmes 
(10,000 to 20,000 users per year on 
average), this measure exhibited a 
substantial disadvantage: it was fo-
cused on people without qualifica-
tions only marginally, and mostly on 
those with university education; few 
of them had a practical character 
and more took place in classrooms 
and were of a general type.

Since 2009, there was a signi-
fi cant progress in training progra m-
mes, by introducing the First Chan-
ce. It is aimed at subsidizing first job 
of young persons (under 30 years 
of life) (Vlada Republike Srbije, 
2011). It has eliminated the problem 
of low coverage, since the training 
programmes in the last two years 
represented one of the measures 
with the fastest growing number of 
participants. At the same time, the 
nature of acquired knowledge has 
changed and employers expressed 
greater interest in this programme, 
because of the lack of their obliga-
tion to keep the participants for a 
certain minimum period after the 
training. However, the programme is 
generally aimed at educated young 
people, so that there is still a gap 
regarding the training of young peo-
ple with primary education. Data for 
2010 indicate dominant presence 
of young people with secondary (al-
most 63%) and university education 
(33.5%) in this programme. Despite 
the orientation towards the young, 
12.5% of users had more than 30 
years of life (Nacionalna služba za 
zapošljavanje, 2011).
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нал на служба за вработување, 2011).

Втората точка на дневниот ред на 
изменетите активни мерки од 2009 го-
дина, се јавните работи. Фи нан си ра-
ње то за нив, речиси, е двојно зголеме-
но. Иако сѐ уште има простор за значи-
тел но подобрување на оваа мерка, 
по датоците укажуваат на одреден на-
предок. Прво, зголемена е покриено-
ста на Ромите и лицата со хендикеп. 
Второ, во 2010 година бројот на лица-
та без квалификации ангажирани во 
јавните работи е зголемен и тој, речи-
си, е еднаков на бројот на оние со ква-
лификации од средно училиште. Во 
оваа програма, исто така, имаше зна-
чително учество на жителите од ру-
ралните средини.

„Очигледното влијанието на ком-
плетот мерки на пазарот на работна 
сила и програмите за вработување е 
грубо проценето на една третина. Тоа 
значи дека просечната стапка на вра-
ботување од шест месеци по учество-
то во одредена мерка или програма е 
една третина од сите забележани мер-
ки и програми, но во голема мерка по-
стои разлика меѓу нив“  (Глигоров, 
Огње новиќ, Видовиќ, 2011: 61). На на-
ционално ниво, програмите на допол-
нителна едукација и обука, саемите на 
работни места и обуката за активно 
барање на работа имаат потпросечни 
резултати во однос на вработувањето. 
За разлика од тоа, субвенциите за са-
мовработување, обуките за познат ра-
ботодавец и финансиската поддршка 
за приправниците, со стапка на врабо-
теност од 36% од учесниците (за при-
правници) до 70% (за програмите за 
са мовработување) имаа најдобри 

The second item in the agenda 
of altered active measures since 
2009 are public works. Funding for 
them has been almost doubled. Al-
though there is still a room for sig-
nificant improvement of this mea-
sure, data suggest to some prog-
ress. First, the coverage of Roma 
and people with disabilities has 
been increased. Second, in 2010 
the number of people without quali-
fication engaged in public works in-
creased and it was almost equal to 
the number of those with secondary 
qualifications. This programme also 
had a significant participation of ru-
ral inhabitants.

„The gross impact of the set of 
labour market measures and pro-
grammes on employment is roughly 
estimated at one third. This means 
that the average job placement rate 
six months after participation in a 
particular measure or programme 
is one third of all observed mea-
sures and programmes, but differs 
widely accross them“ (Gligorov, 
Ognjenović, Vidović, 2011: 61). At 
the national level, the programmes 
of additional education and train-
ing, job fairs and training for active 
job search have had below average 
results in terms of employment. In 
contrast to that, subsidies for self-
employment, training for a known 
employer and financial support to 
apprentices, with employment rates 
of 36% of participants (for appren-
tices) to 70% (for self-employment 
programmes) had the best effects 
(Gligorov, Ognjenović, Vidović, 
2011). 
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ефек  ти (Глигоров, Огњеновиќ, Ви до-
виќ, 2011). 

Истражувањата за влијанието на 
мерките на АППТ за вработување на 
своите учесници покажаа мешани ре-
зултати. Една неодамнешна анкета, 
спроведена од страна на Бјере, 
Емерих и Милошевиќ е фокусирана на 
ефектите од три АППТ мерки (работни 
клубови, обука, субвенции) за врабо-
тување на учесниците во период од 6 
месеци по престанокот на овие мерки. 
Најнеефикасни беа мерките на обука-
та на пазарот на трудот, со просек од 
само 25,06% вработени учесници. 
Сепак, тоа значително варира помеѓу 
општините во Србија, кои се движат од 
само 9,68% до 42,11%. Стапката на 
вработеност на учесниците во работ-
ните клубови беше 33,67%, исто така, 
со значителни разлики помеѓу општи-
ните (од 18,18% до 54,05%). Учес ни ци-
те во оваа мерка, како и во претходна-
та, претежно најдоа вработување во 
преработувачката индустрија, тргови-
ја та на големо и трговијата на мало и 
по правката на моторни возила. Ко неч-
но, субвенциите за отворање на работ-
ни места покажаа најдобри резултати, 
со стапка на вработеност од 59,26%. 
Оваа мерка го имаше, речиси, истиот 
ефект во различни (дури и во неразви-
ените) региони (Бјере, Емерих, Ми ло-
ше виќ, 2011).

Еден преглед според полот, воз-
раста и образовните карактеристики 
на учесниците, од гледна точка на 
„придобивките“ на програмата, гене-
рално укажува на малата разлика на 
корист според различните програми. 
Жените биле ангажирани во пропор-

Researches of the impact of 
ALPM measures on employment 
of their participants show mixed re-
sults. A recent survey conducted by 
Bjerre, Emmerich and Milošević has 
been focused on the effects of three 
ALMP measures (job clubs, train-
ing, subsidies) on employment of 
participants in the period 6 months 
after the termination of these mea-
sures. The least efficient was the 
measures of labour market training, 
with an average of only 25.06% em-
ployed participants. However it var-
ied significantly between the munic-
ipalities in Serbia, ranging from just 
9.68% to 42.11%. The employment 
rate of participants in job clubs was 
33.67%, also with significant differ-
ences between the municipalities 
(from 18.18% to 54.05%). Partici-
pants in this measure, as well as in 
previous one, predominantly found 
employment in processing industry, 
wholesale and retail trade and re-
pair of motor vehicles. Finally, sub-
sidies for job creation showed the 
best results with employment rate of 
59.26%. This measure had almost 
the same effect in different (even in 
underdeveloped) regions (Bjerre, 
Emmerich, Milošević, 2011).

An overview of gender, age and 
educational characteristics of partic-
ipants, from the point of “benefits” of 
the programme, generally indicates 
the minor differentiation of benefits 
under the different programmes. 
Women were hired in proportion to 
their participation in them, which 
resulted in more employed women, 
compared to men, in the context 
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ција со нивното учество во нив, што 
резултира со повеќе вработени жени, 
во споредба со мажите, во контекст на 
нивното поголемо учество во програ-
мите. Лицата со високо образование, 
како што се очекуваше, исто така, 
имаа поголема корист од клубовите и 
програмите за обука. Ова го предизви-
кува прашањето на потенцијалот за 
вработување на високо образованите, 
дури и без овие програми. Во догово-
рот, луѓето со квалификации од средно 
образование имаа најголеми придо-
бивки од програмата на субвенциите. 
Стапката на вработеност беше, како 
правило, во индиректен сооднос со 
возраста, но тоа не значи дека млади-
те луѓе имаа најголема полза од актив-
ните мерки на пазарот на работна сила 
за кои станува збор. Во прилог на ова, 
лицата без работно искуство имаа нај-
мала шанса за вработување, и обрат-
но. Конечно, со подолгото траење на 
невработеноста, стапките на вработе-
ност беа намалени, кога станува збор 
за клубовите и обуката, за разлика од 
субвенциите, каде што ова правило не 
се почитуваше.

Завршни забелешки

Поголемиот дел од системот на 
надоместоци за невработеност, ра бот-
ни те односи и законите за работни 
односи се реформираа кон ре зи дуа ли-
зам. Воведени се начелата на флекси-
билното функционирање на пазарот 
на трудот, во смисла на давање на ши-
роки овластувања на работодавачите 
и намалувањето на правата на врабо-
тените. Споменатата промена значи 
значителен дисконтинуитет со соција-

of their greater participation in the 
programmes. People with universi-
ty education, as expected, also had 
greater benefit from the clubs and 
training programmes. This chal-
lenges the question of potential em-
ployment of highly educated even 
without these programmes. In con-
tract, people with secondary quali-
fications had the greatest benefits 
from the programme of subsidies. 
Employment rate was, as the rule, 
in indirect proportion to age, but this 
does not mean that young people 
had the greatest benefit from active 
labour market measures in ques-
tion. In support of this, persons 
without working experinece had the 
least chance for employment and 
vice versa. Finally, with longer du-
ration of unemployment, employ-
ment rates were decreasing, when 
it comes to the clubs and training, 
as opposed to the subsidies, where 
this rule was not observed.

Concluding remarks

More than the system of unem-
ployment benefits, labour relations 
and labour laws were reformed to-
wards residualism. The principles 
of flexible functioning of the labour 
market have been introduced, in 
terms of giving wide authoriza-
tions to employers and reducing the 
rights of employees. The mentioned 
change means a significant discon-
tinuity with the socialist period, in 
which employees de facto had very 
wide authorizations and made their 
decisions independently. However, 
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листичкиот период, во кој вработени-
те, de facto, имаа многу широки овла-
стувања и одлучуваа независно. 
Меѓутоа, контрапродуктивноста на но-
вите законски прописи произлегува од 
фактичкиот недостаток на пошироки 
општествени услови за нивното спро-
ведување, во согласност со намерите 
на креаторите на политиката. Од една 
страна, претходно постоечкиот про-
блем на екстремната нефлексибил-
ност на работните односи и неможно-
ста да се отпуштаат вработени, пре-
стана да постои. Од друга страна, но-
вите закони имаат премногу либерал-
ни одредби - огромна понуда на работ-
на сила (висока стапка на невработе-
ност) во состојба на екстремно мала 
побарувачка (слаба економија со мал 
број на нови работни места) во пракса-
та вработените инвалидизирани лица 
да ги остварат дури и оние права што 
ги имаат врз основа на законот. Овој 
проблем е дополнително влошен од 
неразвиеноста на социјалниот дијалог, 
слабата моќ на синдикатите и непосто-
ењето на трипартизмот. Про бле ма тич-
на та приватизација резултираше со 
зголемување на стапката на неврабо-
теност, наместо со вработување на по-
веќе лица. 

Промените во системот на осигу-
рување во случај на невработеност 
нема да резултираат во неговата при-
ватизација. Како и во другите земји, не 
е присутен интерес за тоа, што се дол-
жи на економските причини. Ре фор ми-
те на системот беа во смисла на нама-
лување на износот на надоместоците 
и ограничување на нивното траење, а 
„со цел невработените да се вклучат 
поактивно да бараат работа“ (Вуковиќ, 

counterproductivity of new legal 
regulations resulted from the fac-
tual lack of wider social conditions 
for their implementation, pursuant 
to the intentions of policy makers. 
On one hand, previously existing 
problem of extreme rigidity of la-
bour relations and inability to lay 
off employees ceased to exist. On 
the other hand, new laws have too 
liberal provisions - huge supply of 
labour force (high unemployment 
rate) in the situation of extremely 
small demand (weak economy with 
small number of new jobs) in prac-
tice disabled employees to effec-
tuate even those rights they have 
based on the law. This problem is 
additionally aggravated by the un-
derdevelopment of social dialogue, 
weak powers of unions and lack of 
tripartism. Problematic privatization 
resulted in increased unemploy-
ment rates, instead in employing 
more people. 

Changes in the unemployment 
insurance system will not result in 
its privatization. As in other coun-
tries, interest in that is not present, 
due to economic reasons. The re-
forms of the system were in terms 
of decreasing the amount of bene-
fits and limiting their duration, “in or-
der to engage unemployed to seek 
jobs more actively” (Vuković, 2009: 
195). Empirical data, however, can-
not evidence this orientation in the 
practice. Costs for active labour 
market measures are very low, and 
the limited funds, even in the case 
of their optimal usage and maxi-
mumal influence, cannot essentially 
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2009: 195). Сепак, емпириските пода-
тоци не можат да ја докажат оваа ори-
ентација во праксата. Трошоци за ак-
тивните мерки на пазарот на трудот се 
многу ниски, а финансиските средства 
се ограничени, дури и во случај на нив-
ното оптимално користење и макси-
малното влијание не може суштински 
да ги променат вкупните резултати на 
пазарот на трудот (Арандаренко, 
2011). Сепак, истражувањата укажува-
ат на постојано постоење на ранливи 
групи на пазарот на трудот, и покрај 
спроведувањето на активни мерки на 
пазарот на трудот.

change total outcomes on the labor 
market (Arandarenko, 2011). How-
ever, researches point to persistant 
existence of vulnerable groups on 
the labour market, despite the im-
plementation of active labour mar-
ket measures.
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