PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
U POVODU OBJAVE PODATAKA O HARMONIZIRANOJ MJESEČNOJ STOPI
NEZAPOSLENOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU
Anketom o radnoj snazi Državni zavod za statistiku prikuplja i u tromjesečnoj dinamici obrađuje te
objavljuje podatke o ekonomskoj aktivnosti stanovništva Republike Hrvatske. Budući da je
metodologija Ankete u potpunosti usklađena s onom koju propisuje Statistički ured Europske unije
(Eurostat), rezultati za Republiku Hrvatsku omogućuju usporedbu podataka o radno sposobnom
stanovništvu (koje čine osobe starije od navršenih 15 godina), aktivnom stanovništvu (koje čine
zaposlene i nezaposlene osobe), neaktivnom stanovništvu (koje čine osobe do navršenih 15
godina i osobe u radno sposobnom stanovništvu koje nisu zaposlene ili nezaposlene) te
komplementarnih stopa aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti sa svim zemljama članicama
Europske unije.
Na temelju tromjesečnih podataka Ankete o radnoj snazi Eurostat ekonometrijskom metodom
izračunava i objavljuje harmoniziranu mjesečnu stopu nezaposlenosti za Republiku Hrvatsku, koja
nije usporediva s registriranom nezaposlenosti koju u mjesečnoj periodici izračunava i objavljuje
Državni zavod za statistiku. Razlike između harmonizirane i registrirane mjesečne stope
nezaposlenosti posljedica su različitih metodologija odnosno različitih definicija nezaposlenih
osoba prema Anketi o radnoj snazi i registriranih nezaposlenih osoba evidentiranih u Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje.
Iako se Anketom o radnoj snazi osim podataka o broju nezaposlenih i stopi nezaposlenosti
prikupljaju i podaci o broju zaposlenih i stopi zaposlenosti, Eurostat nažalost ne izračunava
harmoniziranu mjesečnu stopu zaposlenosti za Republiku Hrvatsku. Iz navedenog je razloga
podatak o povećanju stope zaposlenosti iz Ankete o radnoj snazi ostao nezamijećen.
Državni zavod za statistiku objavio je 26. ožujka 2015., na službenim stranicama www.dzs.hr, Prve
rezultate koji se odnose na „Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u četvrtom tromjesečju
2014.”. Budući da su rezultati Ankete o radnoj snazi podložni sezonskim oscilacijama, za pravilnu
analizu tržišta rada ispravno je uspoređivati rezultate tekućeg tromjesečja s istim tromjesečjem
prethodne godine.
Usporedbom objavljenih podataka za četvrto tromjesečje 2014. u odnosu na isto razdoblje protekle
godine, dolazimo do podataka da se broj radno sposobnih stanovnika Republike Hrvatske smanjio
za 6 000. Istodobno, broj ekonomski aktivnih osoba veći je za 48 000 osoba, dok je broj neaktivnih
osoba manji za 54 000. Nadalje, bilježi se povećanje broja zaposlenih osoba za 27 000 te
povećanje broja nezaposlenih za 21 000.
Takvi trendovi na tržištu rada Republike Hrvatske rezultirali su povećanjem stope aktivnosti (za 1,4
postotna poena ili 48 000), povećanjem stope zaposlenosti (za 0,9 postotnih poena) i povećanjem
stope nezaposlenosti (za 0,7 postotnih poena) u odnosu na četvrto tromjesečje 2013.
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