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СА ЖЕ ТАК: Ка ко би се об ја сни ли узро ци опа да ња еко ном ске ак тив-
но сти станoвништ ва Ср би је и по ка за ло у ко јој ме ри ста ре ње узро ку је сма-
ње ње бро ја ак тив них, у овом ра ду се упо тре бом де ком по зит ног ме то да 
кван ти фи ку је ути цај две вр сте ефе ка та: ди рект них и ком по зит них. Ди-
рект ни или ефек ти сто па на ста ју услед про ме на у по на ша њу ста нов ни штва, 
обич но због из ме ње ног кул тур ног и ин сти ту ци о нал ног кон тек ста и (не)при-
ли ка на тр жи шту ра да, док су ком по зит ни ефек ти чи сти де мо граф ски ефек ти 
ко ји на ста ју као по сле ди ца пре ком по но ва ња ста нов ни штва пре ма ста ро сти. 
У ра ду се ко ри сте по да ци по пи сне ста ти сти ке и де ком по зит ни ме тод П. Дас 
Гуп те ко ји је ода бран као нај при клад ни ји за ову вр сту ис тра жи ва ња. Ре зул-
та ти су по ка за ли да су у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду, на опа да ње 
сто пе ак тив но сти рад ног кон тингeнта у Ср би ји дво стру ко ви ше ути ца ли 
би хеј ви о рал ни не го де мо граф ски фак то ри.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: eкономска ак тив ност, де ком по зи ци ја, ста ре ње, стан-
дар ди за ци ја, Ср би ја

У све ту и код нас ра сте ин те рес за из у ча ва ње де мо граф ских ути ца ја 
на по ка за те ље тр жи шта ра да. Ин те рес за де мо граф ске де тер ми нан те еко-
ном ског раз во ја на ро чи то је по рас тао ка да су се раз ви је не зе мље су о чи ле 
са фе но ме ном не до вољ ног ра ђа ња и ста ре њем ста нов ни штва. Ове де мо граф-
ске про ме не су зна чај но из ме ни ле ста ро сну ком по зи ци ју рад ног кон тин-
ген та, оте жа ле ње го ву ре пр о дук ци ју, и ди рект но су ути ца ле на сма ње ње 
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оби ма и про дук тив но сти ак тив ног ста но ни штва [Арандаренко и сар. 2012; 
Gli go ri je vić et al. 2014]. Ме ђу тим, ни је са мо ста ре ње рад ног кон тин ген та 
ути ца ло на сма ње ње сто пе еко ном ске ак тив но сти. Услед де ло ва ња ин ди-
ви ду ал них фак то ра и ин сти ту ци о нал них и ма кр о е ко ном ских при ли ка 
ко је од ре ђу ју по ну ду и по тра жњу за ра дом, то ком вре ме на је до шло до 
про ме на спе ци фич них сто па ак тив но сти пре ма ста ро сти [Радивојевић и 
Ни ки то вић 2010]. Ко ли ки је ути цај из ме ње них спе ци фич них сто па ак тив-
но сти нај бо ље се мо же ви де ти ка да се раз ли ка у вред но сти оп ште сто пе, 
за бе ле же на то ком не ког пе ри о да, де ком по ну је на ефе кат ста ре ња (ком по-
зи ци је) и ефе кат по на ша ња (ди рект ни ефе кат или ефе кат сто па). Ре зул та ти 
ви ше сту ди ја су по ка за ли да би хеј ви о рал ни фак то ри ути чу на ин ди ка то ре 
тр жи шта ра да, и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су сна жни ји од де мо граф ских 
[Johnson 2002; Pr ska wetz et al. 2005; Pr ska wetz et al. 2008; Gar loff et al. 2013; 
Lo ic hin ger аnd Pr ska wetz 2017].

Уо би ча јен де мо граф ски ме тод за ели ми ни са ње ути ца ја ком по зит них 
ефе ка та из ме ђу две по пу ла ци је или из ме ђу два вре мен ска мо мен та је сте 
стан дар ди за ци ја (ди рект на и ин ди рект на). Због основ не сла бо сти тех ни-
ке стан дар ди за ци је, ко ја се од но си на мањ ка вост ре зул та та услед на чи на 
из бо ра стан дар да, ко ри сти се при ступ де ком по но ва ња раз ли ке из ме ђу 
сто па на ди рект не про ме не ка рак те ри сти ке ко ја се ис тра жу је (ак тив ност, 
смрт ност и сл.), и про ме не ко је су у ве зи са из ме ње ним са ста вом ста нов-
ни штва (нај че шће у ве зи са ста ро сном струк ту ром). Де ком по зи ци ја раз-
ли ке из ме ђу вред но сти ин ди ка то ра тр жи шта ра да (сто пе ак тив но сти, 
про сеч не ста ро сти рад не сна ге и сл.), ко ја на ста не то ком вре ме на, по себ-
но је зна чај на ако се пра ве по ре ђе ња из ме ђу зе ма ља. Под јед на ко опа да ње 
оп ште сто пе ак тив но сти, у раз ли чи тим зе мља ма мо же има ти вр ло раз ли-
чи те им пли ка ци је за њи хо ве еко но ми је. Ако прет по ста ви мо да две зе мље 
у ко ји ма оп шта сто па ак тив но сти под јед на ко опа да, има ју и исте ме ха-
ни зме ко ји на то ути чу, из ву ћи ће мо не по у зда не за кључ ке. У јед ној зе мљи 
сто па ак тив но сти мо же се сма њи ва ти опа да њем ак тив но сти мла дог ста-
нов ни штва а ра стом активности ста ри јих рад ни ка, без ве ћих про ме на у 
ста ро сној ком по зи ци ји рад не сна ге, док се у дру гој зе мљи пад ак тив но сти 
мо же де си ти услед ста ре ња, без зна чај ни јих про ме на у спе ци фич ним сто-
па ма ак тив но сти.

Ме тод де ком по зи ци је има не ко ли ко пред но сти ко је об ја шња ва ју 
ње го ву ве ли ку по пу ла р ност. Ма те ма тич ка пре ци зност, јед но став ност и 
ло ги ка ин тер пре та ци је ре зул та та, прак тич но нео гра ни чен број ва ри ја бли, 
њи хо во уво ђе ње без од ре ђе ног ре да, ура чу на ва ње ме ђу за ви сно сти фак то-
ра у су му глав ног ефек та и др. са мо су не ки од атри бу та ове де мо граф ске 
тех ни ке [Ki ta ga wa 1955; Das Gup ta 1978; Va u pel and Ca nu das Ro mo 2002; 
Ca nu das Ro mo 2003]. Ме ђу број ним ме то да ма де ком по зи ци је по сто је од-
ре ђе не тех нич ке раз ли ке ко је не ути чу бит но на ис ход ре зул та та, та ко да 
ода бир оп ти мал ног при сту па пре те жно за ви си од про бле ма ис тра жи ва ња 
и при ро де рас по ло жи вих по да та ка. У овом ра ду ко ри сти се ме тод Дас 
Гуп те [1993] ко ји је при ла го ђен сто па ма ко је се из ра чу на ва ју на осно ву 
по но вље них тран сфер зал них ис тра жи ва ња ка да је у ана ли зу укључeн 
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са мо је дан фак тор. У на став ку ра да нај пре се да је кра так пре глед трен до ва 
еко ном ске ак тив но сти ста нов ни штва Ср би је то ком по след њих 50 го ди на, 
а за тим се ме то дом де ком по зи ци је ана ли зи ра ре цент ни пад ак тив но сти 
за бе ле жен на кон 2002. го ди не. О до при но су ста ре ња сма ње њу сто па ак-
тив но сти, али и о ра сту ћем ути ца ју би хеј ви о рал них фак то ра еко ном ске 
ак тив но сти ди ску ту је се у за вр шном одељ ку. 

 ТРЕН ДО ВИ ЕКО НОМ СКЕ АК ТИВ НО СТИ  
СТА НОВ НИ ШТВА СР БИ ЈЕ

Од по чет ка дру ге по ло ви не 20. ве ка до да нас сто па ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та1 (у да љем тек сту сто па ак тив но сти), у Ср би ји је кон ти ну и ра но 
опа да ла, а пре ма по да ци ма по след њег по пи са све га 60% рад но спо соб ног 
ста нов ни штва је би ло ак тив но. Иа ко је опа да ње сто пе ак тив но сти от по-
че ло под ути ца јем про спе ри тет них дру штве них трен до ва (про ду же так 
шко ло ва ња, де а гра ри за ци ја, ве ћи об у хват пен зи о ним оси гу ра њем), кра-
јем про шлог ве ка ин тен зи ви ра но је под ути ца јем не по вољ них де мо граф ских 
кре та ња и не ста бил не еко ном ске и по ли тич ке си ту а ци је у зе мљи. Ста бил-
не сто пе еко ном ске ак тив но сти ста нов ни штва, ко је су то ком 70-их и 80-их 
го ди на 20. ве ка ус по ста вље не за по шља ва њем у се кун дар ном сек то ру, 
то ком по след ње де це ни је 20. ве ка осет но су сма ње не, а тренд опа да ња се 

1 Сто па ак тив но сти рад ног кон тин ген та је из ра чу на та као уче шће ак тив них ли ца у 
кон тин ген ту рад но спо соб ног ста нов ни штва, од но сно као сто па па р ти ци па ци је (ан гло сак-
сон ска ли те ра ту ра) или ис ко ри шће ност рад ног кон тин ген та [Ba le tic-Vert haj mer 1999].

Сли ка 1. Про се чне го ди шње сто пе ра ста бро ја ак тив них ли ца (у ‰)
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на ста вио и на по чет ку овог ве ка. Опа да ње уче шћа ак тив ног ста нов ни штва 
пра ти ло је сма ње ње бро ја ак тив них ли ца, а нај и зра зи ти је ап со лут но сма-
ње ње, по сто пи од 15‰ го ди шње, за бе ле же но је од 2002–2011. го ди не. 

Сто пу ак тив но сти су то ком ду гог пе ри о да ка рак те ри са ли ди вер гент-
ни трен до ви у ак тив но сти му шка ра ца и же на. Ак тив ност му шког ста-
нов ни штва се не пре кид но сма њи ва ла од 1953. го ди не до да нас, а овај 
ре ла тив но дуг пе ри од је про шао кроз три фа зе: пр ву, ко ја је тра ја ла од 
1953. до 1981. го ди не про шлог ве ка, то ком ко је је еко ном ска ак тив ност 
му шка ра ца опа да ла услед про ме на у струк ту ри при вре де, пр вен стве но 
де а гра ри за ци је; дру гу фа зу ко ја је тра ја ла то ком 80-их и 90-их го ди на 
про шлог ве ка и у ко јој су се сто пе ак тив но сти му шког ста нов ни штва за-
хва љу ју ћи ин ду стри ја ли за ци ји ста би ли зо ва ле на око 80%; и по след њу 
фа зу, у ко јој је услед тран зи ци је ка тр жи шној еко но ми ји и еко но ми ји 
услу га, сто па ак тив но сти му шког ста нов ни штва у пр вој де це ни ји овог 
ве ка па ла ис под 70%. 

Та бе ла 1. Кре та ње сто пе ак тив но сти рад ног кон тин ген та Ср би је

1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.
Све га 77,80 77,39 73,95 71,23 70,50 67,69 59,36
Му шко 100,28 97,38 90,23 82,97 81,90 77,12 69,52
Женскo 55,60 49,77 56,97 59,09 59,37 58,08 51,55

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 
2002. и 2011. го ди не, РЗС.

Иа ко се то ком по след њих пе де сет го ди на бе ле жи ло по ве ћа ње еко-
ном ске ак тив но сти жен ског ста нов ни штва, и то кон ти ну и ра но од 1953–
1991. го ди не, све ве ћи број ак тив них же на ни је за у ста вио опа да ју ћи тренд 
оп ште сто пе (Tабела 1). Осет ни ји раст бро ја за по сле них же на за бе ле жен 
је то ком пе ри о да 1961–1981. ка да је на ви со ке сто пе ра ста бро ја ак тив них 
же на ути цао раз вој ла ке ин ду стри је ко ја је у Ср би ји фор си ра на као ком-
пле мент оста лим ин ду стриј ским сек то ри ма. Раст за по сле но сти же на у 
тзв. по стин ду стриј ском дру штву, ко ји се оче ки вао на кон 2000. и ко ји је 
ви ђен у свим раз ви је ним зе мља ма и успе шни јим тран зи ци о ним еко но-
ми ја ма, у Ср би ји је из о стао услед спо рих про це са струк тур ног при ла го-
ђа ва ња, ин сти ту ци о нал них и по ли тич ких про бле ма и ути ца ја свет ске 
еко ном ске кри зе. Да нас су у Ср би ји сто пе ак тив но сти жен ског ста нов ни-
штва вр ло ни ске, тач ни је све га 50% рад но спо соб них же на је ак тив но.

Ак тив ност по страд ног кон тин ген та је не пре кид но опа да ла то ком 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, у по чет ку услед де а гра ри за ци је и ши ре ња об у-
хва та пен зи о ним оси гу ра њем, ка сни је и под ути ца јем дру ге де мо граф ске 
ди ви ден де, а на кон 2000. се, упр кос про мо ци ји кон цеп та ак тив ног ста ре ња 
тренд опа да ња на ста вио. Ак тив но ста ре ње, ко је се про мо ви ше као је дан 
од ме ха ни за ма за убла жа ва ње де ба лан са из ме ђу ак тив ног и не ак ти вог 
ста нов ни штва, у Ср би ји је још увек у до ме ну кон цеп та ко ји не ма свој 
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кван ти та тив ни из раз кроз по ка за те ље тр жи шта ра да. Та ко по да ци ан ке те 
о рад ној сна зи по ка зу ју да се ак ти вост по страд ног кон тин ген та од 2004. 
до 2016. го ди не знат но сма њи ла. Да на кон тин гент ста ри јих од 65 го ди на 
не тре ба мно го ра чу на ти ка да је реч о по ве ћа њу сто пе ак тив но сти ста нов-
ни штва, ука зу ју и ре зул та ти сту ди је о не ак тив но сти [Арандаренко и сар. 
2012] пре ма ко јој се ова ка те го ри ја, од свих дру гих ка те го ри ја по тен ци-
јал но ак тив ног ста нов ни штва на ла зи нај да ље од по нов не ак ти ва ци је на 
тр жи шту ра да.

Опа да ње сто пе ак тив но сти пра тио је раст бро ја не ак тив них ли ца2 
(из др жа ва на ли ца и ли ца са лич ним при хо дом). Пре ма по да ци ма по след-
њег по пи са у Ср би ји је 2011. го ди не би ло 4.215.642 не ак тив них ли ца, а то ком 
по след њих ше зде сет го ди на у струк ту ри не ак тив них је не пре кид но ра сло 
уче шће ли ца са лич ним при хо дом (пен зи о не ри) а сма њи вао се удео из др жа-
ва ног ста нов ни штва (до ма ћи це и де ца). Ста ре ње, пен зи о ни си стем и рад-
но за ко но дав ство су ва жни фак то ри по ра ста бро ја ста ри јих не ак тив них 
ли ца, а про ду же ње шко ло ва ња и у но ви је вре ме пад мо ти ва ци је за рад 
(на шта ука зу ју ви со ке NЕЕТ3 сто пе), глав ни су раз ло зи ра ста не ак тив-
но сти ме ђу мла ди ма. Да нас је пре ма по да ци ма Ан ке те о рад ној сна зи за 
че твр ти ква р тал 2017. го ди не 2.735.000 ли ца ста ри јих од 15 го ди на при-
вре ме но или трај но ис кљу че но са тр жи шта ра да. 

Са ра стом бро ја не ак тив них у укуп ном ста нов ни штву Ср би је, сма-
њи ва ле су се пол не раз ли ке ме ђу не ак тив ним ли ци ма. То ме су, са јед не 
стра не, до при не ле про ме не у струк ту ри при вре де ко је су по го до ва ле за по-
шља ва њу жен ске рад не сна ге, а са дру ге стра не, раст бро ја тзв. обес хра-
бре них ли ца, ме ђу ко ји ма је ви ше му шка ра ца не го же на. Обес хра бре на 
ли ца су то ком тран зи циј ских про це са из гу би ли ста тус за по сле них и пре ко 
ка те го ри је не за по сле них пре шли у ка те го ри ју не ак тив них ли ца. Пре ма 
Аран да рен ку и са рад ни ци ма [2012], обес хра бре ност је глав ни раз лог не-
ак тив но сти му шка ра ца из при мар ног рад ног кон тин ген та (25–54), а бри га 
о де ци и ста рим ли ци ма је при мар ни раз лог не ак ти ви ра ња же на исте те 
ста ро сти. 

Ин тен зив но опа да ње ре ла тив них и ап со лут них по ка за те ља ак тив-
но сти то ком по след њег ме ђу по пи сног пе ри о да од ви ја ло се исто вре ме но 
са ста ре њем рад ног кон тин ген та и про ме на у спе ци фич ним сто па ма ак-
тив но сти пре ма ста ро сти. На Сли ци 2 је при ка за на кри ва ак тив но сти и 
ста ро сни са став рад ног кон тин ген та за 2002. и 2011. го ди ну. Ме ђу тим, на 
осно ву тих по да та ка мо гу се са мо до не ти за кључ ци о по сто ја њу ко ре ла-
ци је из ме ђу опа да ња ак тив но сти и ста ре ња, али не и о то ме ко је про ме не 
су ефект ни је де ло ва ле на сни жа ва ње сто пе ак тив но сти. 

2 Не ак ти вим ли ци ма се сма тра ју сва ли ца ко ја ни су ни за по сле на ни не за по сле на, без 
об зи ра на ста рост. За раз ли ку од уо би ча је ног кон цеп та не ак тив них пре ма ко ме се из ана ли-
зе ис кљу чу ју де ца мла ђа од 15 го ди на, а ко ји се ко ри сти у Ан ке ти о рад ној сна зи, ов де је 
да та ши ра сли ка не ак тив но сти, схва ће на у кон тек сту тзв. „ак тив них по тро ша ча” [Lee et al. 
2014].

3 NE ET (од ен гле ског Young pe o ple ne it her in em ployment nor in edu ca tion and tra i ning), 
је скра ће ни ца ко ја се од но си на ли ца ста ра 18–24 го ди не ко ја ни су ак тив на, а ни су на шко-
ло ва њу или обу ци. У сло бод ном пре во ду су то мла ди ко ји ни ти ра де, ни ти се шко лу ју.
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Сли ка 2. Кон цеп ту а ли за ци ја де ком по зи ци је раз ли ке у ви си ни сто пе ак тив но сти 
2002. и 2011. го ди не. 

На Сли ци 2 уо ча ва се да је од 2002. до 2011. го ди не, са опа да њем 
сто пе ак тив но сти рад ног кон тин ген та, ра стао број ли ца ста ри јих од 55 
го ди на, опа дао број мла ђих од 29 и сре до веч них ли ца ста рих 40–49 го-
ди на, као и да су спе ци фич не сто пе ак тив но сти опа ле у свим старо сним 
ка те го ри ја ма осим за пе то го ди ште 55–64 го ди не. Пре ци зни ји од го вор о 
до при но су по је ди них ком по нен ти опа да њу сто пе ак тив но сти рад ног кон-
тин ген та мо же се до би ти де ком по зи ци јом раз ли ке из ме ђу вред но сти 
оп штих сто па ко ја је опи са на у на ред ном одељ ку.

МЕ ТОД И РЕ ЗУЛ ТА ТИ

За ис тра жи ва ње до при но са ста ре ња сма ње њу сто пе ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та, у овом ра ду је упо тре бљен де ком по зит ни ме тод Дас Гуп те 
[1993] ко ји је уте ме љен у кла сич ној де мо граф ској тех ни ци стан дар ди за-
ци је стопâ. С об зи ром да се у ана ли тич ком де лу рад осла ња на бо га ту 
по пи сну ста ти сти ку, ода бран је при ступ ко ји се пред ла же за укр ште не 
по дат ке. Пре ма Дас Гуп ти [1993], де ком по зи ци ја раз ли ке у вред но сти 
оп штих сто па у слу ча ју укр ште них по да та ка, по ред ком по зит ног ефек та, 
укљу чу је и до дат ни ефе кат ко ји се зо ве ефе кат раз ли ка у спе ци фич ним 
сто па ма, или ефе кат по на ша ња ста нов ни штва (ди рект ни ефе кат). При мер 
укр ште них по да та ка су по да ци о ак тив но сти, ста ро сти, по лу, обра зо ва њу 
и дру гим обе леж ји ма на осно ву ко јих се мо гу из ра чу на ти спе ци фич не 
сто пе за по је ди нач не ће ли је у та бе ли (на при мер за пе то го ди шње ста ро-
сне гру пе, по је ди нач не на вр ше не го ди не жи во та или за сва ког ис пи та ни ка 
по на о соб). Ако укр ште ни по да ци, на при мер, укљу чу ју ста рост (I), пол 
(Ј) и брач ни ста тус (K), тех ни ком де ком по зи ци је ге не ри са ће се че ти ри 
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ефек та: ефе кат ста ре ња (I-ефе кат), ефе кат по ла (Ј-ефе кат), ефе кат брач но-
сти (К-ефе кат) и ефе кат сто пе (R-ефе кат). 

У слу ча ју де ком по зи ци је ко ја је пред мет овог ра да, ка да по сто ји са мо 
је дан фак тор, ста рост (I), раз ли ка из ме ђу сто па ак тив но сти рад ног кон-
тин ген та за бе ле же них 2002. и 2011. го ди не, мо же се из ра зи ти на сле де ћи 
на чин: 

t. – T. = Rеф екат+ Iеф екат = [R(t–) – R(T—)] + [I(а–) – I(A—)],

где су, пре ма Дас Гуп ти [1993: 55]:

t. – T. – раз ли ка у вред но сти оп ште сто пе
R(T—) – стан дар ди зо ва на сто па ак тив но сти (стан дард сред њи број 

ста нов ни ка, по пу ла ци ја 1)

I(A—) – стан да р ди зо ва на сто па ак тив но сти (стан да рд сред ња вред ност 
спе ци фич не сто пе ак тив но сти, по пу ла ци ја 1)

R(t–) и I(а–) има ју исти из раз као прет ход на два на во да, осим што се 
од но се на по пу ла ци ју 2.

У Та бе ли 3 да та је про цент на ди стри бу ци ја ста нов ни штва ста ро сти 
15–64 го ди не (Ni, ni) и спе ци фич не сто пе ак тив но сти пре ма ста ро сти (Ti, ti) 

Та бе ла 3. Ста ро сна ди стри бу ци ја и спе ци фич не сто пе ак тив но сти ста нов ни штва 
Ср би је 2002. и 2011. го ди не

2002. (по пу ла ци ја 1) 2011. (по пу ла ци ја 2)
Старост I Ni Ti ni ti

15–19 1 10,33 18,76 8,19 10,97
20–24 2 10,68 59,79 8,95 44,80
25–29 3 10,52 79,06 9,78 71,91
30–34 4 9,93 87,27 10,11 80,65
35–39 5 10,13 88,21 10,06 81,95
40–44 6 11,09 87,24 9,57 80,66
45–49 7 12,96 82,12 9,85 77,75
50–54 8 11,91 71,04 10,59 69,21
55–59 9 8,12 44,06 12,14 49,06
60–64 10 4,33 25,08 10,76 21,88

Укуп но 15–64 100,00 67,69 100,00 59,36

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002. и 2011. го ди не, РЗС.
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за две го ди не. На осно ву њих је из ра чу на та оп шта сто па ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та за 2002. и 2011. го ди ну и стан дар ди зо ва не сто пе ак тив но сти 
пре ма два мо гу ћа стан дар да: сред њи број ста нов ни ка пе то го ди шњих 
ста ро сних гру па (I-стан да р ди за ци ја) и сред ња вред ност спе ци фич них 
сто па ак тив но сти пре ма ста ро сти (R-стан дар ди за ци ја). I-стан дар ди за ци ја 
да је вред но сти стан дар ди зо ва них сто па ак тив но сти на осно ву ко јих се из-
ра чу на ва R-ефе кат (ефе кат сто па), и обр ну то, R-стан дар ди за ци јом до би ја-
мо вред но сти на осно ву ко јих про це њу је мо ефе кат ком по зи ци је (ста ре ња).

Оп шта сто па ак тив но сти рад ног кон тин ген та из но си ла је 67,69 и 
59,36% за 2002. и 2011. го ди ну, ре спек тив но, а раз ли ка из ме ђу ове две 
вред но сти би ла је 8,34 про цент на по е на. Та бе ла 4 по ка зу је да, ако би спе-
ци фич не сто пе ак тив но сти ва ри ра ле као што је су 2002. и 2011. го ди не, а 
ста ро сна струк ту ра оста ла иден тич на до 2011, он да би сто пе ак тив но сти 
у 2002. и 2011. ре спек тив но из но си ле 66,01 и 60,67%, да ју ћи раз ли ку од 
5,34 про цент на по е на. У слу ча ју иден тич них спе ци фич них сто па ак тив-
но сти у 2002. и 2011. го ди ни, уз ува жа ва ње про це са ста ре ња рад ног кон-
тин ген та, сто пе би из но си ле 64,84% у 2002. од но сно 61,84% у 2011. да ју-
ћи раз ли ку од све га 3 про цент на по е на. Иа ко би се у сва ком слу ча ју 
сто па ак тив но сти сма њи ла, нај ма ње опа да ње би се де си ло ка да се не би 
ме ња ле спе ци фич не сто пе.

Та бе ла 4. Стан дар ди за ци ја и декoмпозиција сто пе ак тив но сти рад ног кон тин-
ген та 

Сто па ак тив но сти 

Стан дар ди за ци ја Де ком по зи ци ја

2011.
(по пу ла ци ја 2)

2002.
(по пу ла ци ја 1)

Раз ли ка
(ефек ти)

Ди стри бу ци ја 
ефе ка та у 

процентима

R стан дар ди зо ва не 
сто пе ак тив но сти 61,84 64,84

-3
I= ефе кат 
ста ро сти

-35,97

I стан дар ди зо ва не 
сто пе ак тив но сти 60,67 66,01

-5,34
R= ефе кат 

сто па
-64,03

Оп шта сто па 
ак тив но сти 15–64 59,36 67,69 -8,34 100

Из вор: Об ра чун ау то ра.

Дру гим ре чи ма, 64% оства ре не раз ли ке у ви си ни сто пе ак тив но сти 
из ме ђу два по след ња по пи са ста нов ни штва у Ср би ји, је сте тзв. директни 
ефекат (ефе кат про ме ње них спе ци фич них сто па ак тив но сти). Пре о ста лих 
35,97% укуп не раз ли ке из ме ђу сто пе ак тив но сти у 2002. и 2011. го ди ни, 
оства ри се за хва љу ју ћи про ме ни ста ро сног са ста ва ста нов ни штва. 
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ЗА КЉУ ЧАК

Са про бле мом сма ње ња оби ма рад не сна ге и ста ре њем рад ног кон тин-
ген та су о ча ва ју се све раз ви је не зе мље. Упо ре до са на ра ста ју ћим про бле-
ми ма ко ји на ста ју као ди рект на по сле ди ца опа да ња еко ном ске ак тив но сти 
ста нов ни штва (де ба ланс ак тив ног и не ак тив ног де ла по пу ла ци је, одр жи-
вост по сто је ћих си сте ма со ци јал не за шти те), ра сте по тре ба за осве тља ва-
њем узр о ка опа да ња еко ном ске ак тив но сти, по себ но ме ђу рад но спо соб-
ним ли ци ма. Ме ђу број ним фак то ри ма ко ји се спо ми њу као узр о ци све 
ве ће не ак тив но сти је су ста ре ње рад ног кон тин ген та, раст об у хва та ви со ким 
обра зо ва њем, оте жан ба ланс лич них и по слов них оба ве за, све ма ња за ин-
те ре со ва ност за рад ме ђу мла ди ма и сл. Ана ли за сто пе ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та у Ср би ји то ком по след њих 50 го ди на по ка за ла је по тре бу 
да се по себ но раз мо тре узр о ци опа да ња еко ном ске ак тив но сти то ком 
по след њег ме ђу по пи сног пе ри о да ка да је број ак тив них ли ца сма њен за 
ви ше од 420.000, или, у ре ла тив ном из но су, ка да је стопа активности сма-
ње на за 8 про цент них по е на. Ана ли зом ста ре ња рад ног кон тин ген та и кре-
та ња спе ци фич них сто па ак тив но сти пре ма ста ро сти, уо че на је ко ре ла ци ја 
из ме ђу ових де мо граф ских про ме на и опа да ња оп ште сто пе ак тив но сти, 
а при ме ном де ком по зит ног ме то да изо ло ван је ути цај ком по зит ног или 
струк тур ног ефек та (ефек та ста ре ња) и ди рект ног или бе хеј ви о рал ног 
ефек та (ефек та сто па). Стан дар ди за ци јом пре ма сред њим вред но сти ма 
сто па и сред њем бро ју ста нов ни ка, уо че на раз ли ка од 8 про цент них пое на 
је де ком по но ва на на ефек те. Ре зул тат је по ка зао да је сто па ак тив но сти у 
Ср би ји опа да ла под ути ца јем би хеј ви о рал них фак то ра дво стру ко ви ше не го 
под ути ца јем ста ре ња, од но сно да је нео п ход но ин си сти ра ти на про на ла-
же њу аде кват ног об ја шње ња за сма ње ње спе ци фич них сто па ак тив но сти 
у свим ста ро сним ко хор та ма рад ног кон тин ген та. У при лог овом за кључ-
ку мо же се на ве сти ту ма че ње Б. Ра ди во је вић [2012] у ко јем се ка же да уз 
прет по став ку да же не и му шкар ци ста ри ји од 50 го ди на у рад ној сна зи 
пар ти ци пи ра ју према истим сто па ма као њи хо ви вр шња ци у ЕУ, сто па 
ак тив но сти у Ср би ји мо гла би се по ве ћа ти за 7%. Иа ко су ре зул та ти де-
ком по зи ци је по ка за ли да и ста ре ње рад ног кон тин ген та ути че на сма ње-
ње ак тив но сти, до при нос ста ре ња је да ле ко ма њи не го што би се на пр ви 
по глед мо гло прет по ста ви ти.

С об зи ром да је нај ви ше ра до ва у ко ји ма се опа да ње сто пе ак тив но-
сти до во ди у ве зу са ста ре њем и струк тур ним еко ном ским про ме на ма, а да 
је сра змер но ма ли број ра до ва ко ји се ба ве ефек ти ма по на ша ња ста нов ни-
штва, у бу дућ но сти би фо кус тре ба ло по ме ри ти ка про ме на ма услед ко јих 
је, од уни вер зал ног обра сца сва ко днев ног функ ци о ни са ња, рад по стао са мо 
јед на у ни зу жи вот них функ ци ја, ко ја да нас пред ста вља из бор а не пра во 
и оба ве зу сва ког по је дин ца и гру пе.
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SUM MARY: To ex pla in the ca u ses of the re cent dec re a se in eco no mic ac ti vity in 
Se r bia and ascer tain the ex tent to which po pu la tion aging has con tri bu ted to this phe no-
me non, this pa per uses the de com po si tion met hod to qu an tify two dif fe rent kinds of 
ef fects: com po si te and di rect. Di rect ef fects or ra te ef fects oc cur due to chan ges in the 
po pu la tion’s be ha vi o ur, typi cally bro ught on by a chan ged cul tu ral or in sti tu ti o nal con text 
or chan ges in the sta te of the la bo ur ma r ket. Com po si te ef fects re pre sent pu rely de mo-
grap hic ef fects, ari sing due to age re-com po si tion of the po pu la tion. This pa per uses 
cen sus da ta and the Prit hwis Das Gup ta de com po si tion met hod – wi dely ac cep ted as best 
prac ti ce for this type of re se arch. The re sults ha ve shown that be ha vi o u ral fac tors we re twi ce 
as im por tant as de mo grap hic fac tors in ex pla i ning the dec re a se in the ra te of eco no mic 
ac ti vity seen in the most re cent in ter-cen sal pe riod.
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