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У Србији је на крају 2017. године било 2.763.600 запослених, а 475.600 незапослених,
тако да је стопа запослености старијих од 15 година износила 46,3 одсто, а стопа
незапослености 14,7 одсто, саопштио је Републички завод за статистику.

  

  

На основу Анкете о радној снази, стопа активности становништва износила је 54,2 одсто,
односно мушкараца 62,8 одсто, а жена 46,2 одсто. Стопа запослености мушкараца је 54
одсто, а жена 39,1 одсто, док је стопа незапослености за мушкарце 14,1 одсто, а за
жене 15,4 одсто.

  

Стопа неформалне запослености на нивоу свих делатности износила је 19,8 одсто, при
чему готово две трећине неформалног сектора чини запосленост у пољопривреди. У
односу на трећи квартал 2017. године, број запослених је мањи за 118.300, при чему је
86 одсто тог смањења у делатностима која су сезонског карактера.
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На крају 2017. у поређењу са истим периодом претходне године, повећана је и
запосленост, за 32.200, и незапосленост, за 65.700 лица. Стопа запослености већа је за
0,8 процентних поена, а стопа незапослености за 1,6 процентних поена.

  

Унутар укупне запослености, која је већа за 32.200, дошло је до смањења неформалне
запослености за 24.300 и повећања формалне запослености за 56.500. Стопа
неформалне запослености је смањена и износила је 19,8 одсто а број неформално
запослених лица је 546.400.

  

Ако се томе дода још 172.800 формално запослених лица која не остварују право ни на
здравствено ни на пензијско осигурање и која према строжој дефиницији
формалне/неформалне запослености не припадају категорији формално запослених,
број неформално запослених је 719.200 а стопа неформалне запослености износи 26
одсто, навео је Републички завод за статистику.

  

Како је објашњено, на резултате на тржишту рада не утичу само кретања запослености
и незапослености, већ и демографски трендови, који су нарочито неповољни у
популацији узраста 15‒24 године. Број младих је у односу на исти период прошле године
мањи за 15.100, што представља половину укупног смањења целе популације.

  

У анкети о радној снази учествовала су 12.434 домаћинства, односно 29.454 грађанина
старија од 15 година.

  

Фискални савет Србије оценио је недавно да су непоуздани званични подаци о високом
расту запослености у Србији од око 20 одсто у периоду од 2012. до 2017. године, с
обзиром на низак раст бруто домаћег производа (БДП) од шест одсто.

  

Савет је навео да све различите анализе које је спровело то независно тело
недвосмислено указују да постоје проблеми у званичном статистичком праћењу кретања
запослености, односно да Анкета о радној снази још није поуздана (АРС).

  

(Агенције)
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