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ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРОТ НА ТРУД  

Вовед  

Бројот на невработени и вработени лица претставуваат главните индикатори кои се 

користат при анализата на функционалноста на пазарот на труд во една земја. Овие две 

компоненти се задолжителни при секое разгледување на пазарот на труд во било која 

земја, односно преку истите треба да се направи анализа на понудата и побарувачката 

на работната сила и врз основа на нивниот сооднос да се утврдат конкретните состојби 

на овој специфичен пазар кој што опстојува во една држава. Иако секој пазар на труд во 

различна држава покажува свои специфики и карактеристики, сепак во целосно 

разгледување на еден пазар на труд може да се зборува за негови општи карактеристики, 

за негови општи обележја по кои таквиот пазар се разликува од останатите пазарни 

форми во рамките на едно општество. Посебно внимание кај секој пазар на труд 

привлекуваат образовните компетенции на лицата кои активно треба да се вклучат во 

истиот.  

Побарувачката на работна сила и понудата на работна сила се составен дел од овој 

пазар на труд, како однос кој е реален, односно како однос кој настанува директно во 

практиката. Од една страна имаме изразени тенденции на работодавачите за 

побарувачка на работници, додека пак од друга страна ги имаме изразените тенденции 

на активното работно население кое претендира да се вклучи во работниот процес. 

Функционирањето на еден ваков комплексен пазарен механизам, како што е пазарот на 

труд бара и соодветна и прецизна правна уреденост и нормираност. Правната уреденост 

и нормираност треба да претставува гаранција за успешно остварување на функциите на 

овој пазар на труд, како и гаранција за потполно остварување на интересите и на 

работодавачите и на работниците. Различните движења на пазарот на труд од аспект на 

зголемување на побарувачката на работна сила,  намалување на побарувачката на 

работна сила, како и зголемување и намалување на интересот на активното работно 



население да се вклучи во работниот процес, единствено може да се балансираат преку 

постоење на издржани законски решенија, односно издржана правна рамка која би го 

регулирала ова специфично подрачје. 

 

Образовните компетенции и пазарот на труд 

Во услови на опстојување и функционирање на една модерна економија, на една 

економија која опстојува и функционира во глобални, односно универзални рамки, од 

посебно значење е инвестирањето во сопственото образование. Инвестицијата во 

сопственото образование, преку формалното и неформалното образование како составен 

дел на севкупните вештини и компетенции на поединецот претставуваат гаранција за 

поголема конкурентност на пазарот на труд. Во услови на постојан и интензивен 

технолошки и технички напредок неизбежно е прашањето за надоградување на 

постојните знаења, како и стекнување на нови вештини и познавања, кои би одговарале 

на новите услови за работење во рамките на глобалната економија. Нема да погрешиме 

ако кажеме дека постоењето на население кое што е образовано, претставува една од 

главните карактеристики на секое развиено општество. Во рамките на овие развиени 

општества, каде што посебно внимание се посветува на образованието, секако најголема 

важност има високото образование, како степен на образование кој би требало да донесе 

конкретни придобивки за целокупниот економски систем на државата.  

Во светски рамки, а и кај нас во нашата држава во последните неколку години се 

забележува една тенденција на постојан пораст на лицата кои се стекнуваат со високо 

образование. Оваа голема продукција на високо образовано население иако во прв ред 

делува ветувачки за самата држава, за самата економија, истата треба да се разгледува 

со определена резерва, од причина што хиперпродукцијата на високо образовани лица 

може да доведе и до презаситеност на пазарот на труд. За овие опасности од 

хиперпродукцијата на високо образовано население предупредувале и авторите Tsanag 

и Levin уште во текот на 1985 година. Според нивните истражувања несомнено доаѓа до 

постојано зголемување на бројот на лицата кои што завршиле восоко образование, но во 

реалноста на пазарот на труд се појавува сложен проблем, односно пазарот на труд во 

еден момент станува презаситен и не успева да ги апсорбира сите овие лица кои активно 

бараат работа и кои имаат стекнато формално високо образование. Во ваква ситуација 

доаѓа до појавување на образовна неусогласеност на пазарот на трудот, при што во такви 



услови на опстојување и функционирање на овој пазар, голем дел од лицата иако се 

високо образовани се решаваат да работат и за пониски примања во однос на стекнатото 

образование, но и да извршуваат работни задачи и активности за кои воопшто не им е 

потребна диплома за високо образование.1 

Во услови на вакво функционирање на пазарот на труд, на кој што нема доволно 

место за сите високо образовани лица стекнатите образовни квалификации се 

манифестираат како економски проблем. Ако се има во предвид дека државата е таа која 

што во најголем дел инвестира во стекнувањето на образовни квалификации на лицата, 

логично е истата да биде и најзаинтересирана овие високо образовани лица да ги вклучи 

во конкретен работен процес во пазарот на труд. Сепак како што веќе потенциравме, 

неможноста за вклучување на овие лица во пазарот на труд, упатува на некои други 

заклучоци и констатации. Всушност во оваа ситуација се работи за таканаречени 

пропаднати инвестиции, односно попусто потрошени средства и пропуштени 

заработувачки кои реално не можат да се остварат на пазарот на труд. Од друга страна 

пак ваквите состојби на пазарот на труд демотивирачки влијаат и на самите лица кои 

имаат стекнато вакви високо образовни компетенции, како и штетно влијание на 

компаниите, па во крајна линија и на државата. Демотивирачките состојби на овие лица 

може да се манифестираат преку напуштање на сопствената држава се со цел барање на 

работа во некоја друга земја, прифаќање за извршување на работи кои не се доволно 

платени во однос на стекнатите компетнции, дел од лицата кои се вработиле како 

резултат на овие демотивирачки состојби се решаваат да не бидат продуктивни што има 

директен одраз врз успешноста на самата компанија и сл. 

Главното прашање на секоја држава во однос на утврдувањето на образовната 

политика е во насока на обезбедување на соодветно образован кадар кој реално ќе може 

да одговори на потребите на стопанството. Односно потребно е преземање на низа мерки 

и активности како би се избегнала и би се урамнотежила неусогласеноста на стекнатото 

образование со пазарот на трудот.2 Кога го разгледуваме образованието како значајна 

алка во севкупното определување на пазарот на труд треба да го имаме во предвид 

фактот дека најголемиот дел од пазарите на труд не дејствуваат во идеални и совршени 

                                                           
1 Tsang, M. C.,  Levin, H. M., (1985.): The Economics of Overeducation. Economics of Education Review, 

4(2), 93-104 
2 Alina, M. I.,  Alexandru, I. C., (2012): How does education affect labor market outcomes, Review of Applied 

Socio – Economic Research, Vol. 4 Issue 2, 130 - 135 



конкурентски услови. Во такво опстојување на пазарот на труд, како што имаме услови 

за максимална конкурентност, работодавачите најдобро ги знаат своите потреби и 

состојбите на пазарот на труд, додека пак работниците се тие кои моногу ретко се 

решаваат за промена на работните места. Односно во вакви услови на опстојување на 

пазарот на труд работодавачите многу ретко се решаваат за заменување на постојаните 

работници со нови. Сепак состојбите на терен укажуваат за сосема поинакви движења 

на пазарот на труд, односно за постоење на неусогласеност на образовните 

квалификации со пазарот на труд.  

Оваа неусогласеност на стекнатите образовни квалификации на лицата со пазарот на 

трудот се појавува како директна последица на две основни карактеристики на самиот 

пазар на труд. Првата се поврзува со хетерогеноста како одлика на пазарот на труд, 

додека втората се однесува на надворешните влијанија на пазарот на труд. 

Хетерогеноста како карактеристика на пазарот на труд пред се се однесува на 

различноста на работните места, како и различноста на самите работници. Имено, треба 

да се има во предвид фактот дека работодавачите, односно различните работни места 

имаат и различни барања од страна на лицата кои треба да бидат вклучени во работниот 

процес, во однос на образовните компетенции и вештини кои треба да ги поседуваат од 

една страна, а пак работниците имаат комплетно различни вештини и образовни 

компетенции. Токму оваа посочена различност дејствува во насока на создавање на 

образовна неусогласеност на пазарот на труд. Што се однесува пак до надворешните 

влијанија врз оваа неусогласеност на образованието со пазарот на труд, доволно е да се 

спомене фактот што секој пазар на труд функционира и опстојува во деловното 

опкружување, односно фактот дека пазарот на труд не би можеле да го анализираме 

издвоено од севкупните економски текови на една држава.  

Прашањето на неусогласеноста на образовните компетенции со пазарот на труд 

претставува прашање на кое во стручната литература му се дава големо значење. 

Анализирајќи го овој проблем Sattinger доаѓа до определени заклучоци кои се 

однесуваат на оваа состојба, односно кои се однесуваат на оваа неусогласеност. 

Неговите истражувања прават определување на причините за оваа неусогласеност на 

образовните компетенции со пазарот на труд, методите кои се применливи за 

истражување на самата појава, начините и механизмите на анализирање на појавата, 

последиците од истата, како и политиките кои би требало да бидат преземени во насока 

на намалување на оваа неусогласеност на образовните компетенции со пазарот на труд. 



Sattinger сите претходно споменати индикатори ги истражува на краток и на долг рок. 

Така во оваа смисла причините за неусогласеноста на образовните компетенции со 

пазарот на труд на краток рок тој лоцира во трошоците за наоѓање работа за поединците, 

како и во трошоците за компаниите во период додека работното место е празно, додека 

пак на долг рок неурамнотежената промена во понудата и побарувачката на работна сила 

директно влијае за оваа неусогласеност на образовните компетенции со пазарот на труд. 

Што се однесува до методите кои се применливи за анализирање на оваа појава на краток 

рок Sattinger ги поврзува со разликите во карактеристиките на поединечни работни 

места, како и во разликите во карактеристките кои ги поседуваат поединците. Што се 

однесува пак до методите за анализирање на долг рок истите се поврзуваат со 

проценките и прогнозите во промените на понудата и побарувачката на работна сила, 

како и во побарувачката на различни категории на пазарот на труд. Методите, начините 

и механизмите на анализа овој вид на неусогласеност на краток рок се поврзуваат со 

анализирањето на начините на кои поединците ја бараат својата работа, како и на 

анализирањето на начините на кои работодавачите ги вработуваат овие лица. Од друга 

страна овие механизми, начини и методи на долг рок се поврзуваат со испитување на 

последиците од трендовите како што се технолошките промени, организациските 

промени, промените кои настануваат како директна последица на глобализацијата, 

интензивниот технолошки и технички напредок и  сл. Последиците од неусогласеноста 

на образовните компетенции и пазарот на труд исто така може да се манифестираат на 

краток и долг рок. На краток рок овие последици се изразуваат и се манифестирааат 

преку високите трошоци кои ги имаат и работодавачите за барање на работници, но и 

преку високите трошоци кои ги имаат работниците за барање на работа. Од друга страна 

овие последици на долг рок се исцрпуваат преку фактот што не може да се обезбеди 

соодветен поврат или валоризирање на стекнатите знаења на поединците, а пак 

работодавачите добиваат неадекватна работна сила која што не можат правилно да ја 

искористат за своите потреби. Политиките за намалување на неусогласеноста на 

образовните компетенции и пазарот на труд на краток рок треба да се преземаат од 

страна на институциите кои би поттикнувале намалување на оваа неусогласеност, како 

и би ги редуцирале трошоците за наоѓање работа на поединците, како и трошоците за 

компаниите за наоѓање нови работници. На долг рок овие политики за усогласување на 

образовните компетенции и пазарот на труд треба директно да се насочат кон 



прилагодување на образовната политика на земјата кон постојаните промени кои 

настануваат во глобални и регионални рамки.3 

Не би требало да имаме никаква дилема во поглед на значајноста на образованието 

за целокупното општество, како и за неговото значење за пазарот на труд. Потребно е 

воспоставување на пазар на труд кој што функционира и опстојува врз заснованост на 

знаења на поединците, како знаења кои ги стекнале во рамките на формалниот и 

неформалниот систем на образование. Конкуренцијата на пазарот на труд е во директна 

зависност од стекнатите образовни компетенции на поединците, односно во зависност 

од нивното стекнато образование. Успешноста на една земја, односно успешното 

функционирање на економијата се поврзува во високиот образовен потенцијал и 

капацитет на поединците, при што максимално би требало да бидат искористени 

нивните знаења и вештини.  

Работодавачите се со цел да го искористат максимумот од своите вработени, како и 

од лицата кои евентуално би ги вработиле се поизразено ги презентираат компетенциите 

кои би требало да ги поседуваат поединците. Па така во оваа смисла може да се дојде до 

заклучок дека работодавачите пред се бараат високо образовани лица, кои поседуваат 

соодветни образовни компетенции и различен сет на вештини, како лица кои би можеле 

без потешкотии и да се прилагодат на новите и брзите промени во ситуација кога веќе 

се вработени, но и да ги задоволат барањата и очекувањата на работодавачите во 

ситуација кога претендираат да бидат дел од некоја работна средина.  

 

Заклучок 

Треба да се има во предвид дека образовната политика на една земја претставува 

комплексно прашање и кон истата треба да се пристапи на еден сериозен начин. 

Образовната политика задолжително треба да биде прилагодена и да одговара на 

потребите на стопанството, бидејќи само во тој случај би се намалила или би се 

избегнала неусогласеноста на стекнатите образовни компетенции со пазарот на труд во 

една земја. Образовната политика не би можеле да ја разгледуваме на еден општ начин, 

како политика која би била општо применлива во секоја земја. Напротив образовната 

                                                           
3 Sattinger, M., (2012): Assignment Models and Quantitative Mismatches. London: Expert Workshop ”Skill 

Mismatch and Firm Dynamics: Integrating Skills with the World of Work, 58 



политика претставува прашање кое задолжително мора да се разгледува, анализира и 

концепира во рамките на една држава, земајќи ги во предвид сите околности кои може 

да влијаат на истата. Секоја држава самоиницијативно би требало во предвид да ги земе 

сите промени кои настануваат во рамките на глобалното живеење, во рамките на 

глобалната економија и во таа смисла да ги концепира и образовните политики, кои како 

што видовме се покажаа како еден од суштествените предуслови за нормална 

функционалност на пазарот на труд, односно како суштествени предуслови за развојот 

на целокупното стопанство. 
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