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Je li ulaganje u ljude
gubitak novca
Komisija je proučila lekcije
koje bi se mogle izvući iz recesije te uvidjela kako je negativan utjecaj na nezaposlenost i
dohotke manji u zemljama s otvorenijim tržištem rada, zemljama
koje su više uložile u cjeloživotno
učenje te imaju manje segmentirana tržišta rada poput Danske,
Austrije, Švedske i Nizozemske.
Upravo su one pokazale veću otpornost na gospodarsku krizu.
Učinkovito su iskoristile
cjeloživotno učenje, pokrile velik
broj nezaposlenih, povezane su s
aktivnošću te brže odgovaraju na
gospodarske cikluse.

zašto
čitam

Osiguravanjem
potraživanja
poduzeće SID
- Prva kreditna
zavarovalnica
preuzima rizik
neplaćanja
kupaca s kojima posluje na
otvoren račun. Čitanjem
Poslovnog savjetnika
dobivamo mnogo korisnih
informacija o poduzećima
koja se svakodnevno susreću s
pitanjima poput: komu prodati,
s kojim rokom plaćanja, kako
osigurati plaćanje te što učiniti
s nepoštovanjem dogovorenih
rokova plaćanja.
Nataša Arko
Direktorica prodaje i marketinga
SID – Prva kreditna
zavarovalnica d.d.
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Odgovor je vrlo jednostavan i vrlo
konkretan: NE, apsolutno nije! Možemo
to vidjeti na različitim razinama. Na mikro
razini možemo pročitati nedavno izvješće
Europske komisije koje dokazuje kako su
zemlje koje su reformirale tržište rada i uložile
u ljudski kapital pokazale veću otpornost na
gospodarsku krizu i brži oporavak.
Ulaganje u ljudski kapital
Zemlje koje pružaju poslove
visoke kvalitete te učinkovitu socijalnu zaštitu kao i ulaganje u ljudski
kapital, pokazale su se otpornijima
na gospodarsku krizu. To je jedan
od glavnih zaključaka Izvješća o
zaposlenosti i društvenom razvoju u Europi iz 2014. Izvješće
također naglašava potrebu
za ulaganjem u oblikovanje
i održavanje pravih vještina
radne snage kako bi mogla
podržati učinkovitost, kao i
izazov o obnovi konvergencije
među državama članicama.
Podrazumijeva se kako su za
stvaranje poslova potrebne strukturne reforme, npr. smanjenje
troškova za NKV radnike i mlade.
Društvena ulaganja također su korisna tijekom gospodarskih padova jer pomažu ljudima u postizanju punog potencijala zaposlenih
te prikladne zaštite tijekom života.
Zemlje koje ulažu u obrazovanje
tijekom ranog djetinjstva, pokazale su značajan porast stope zapo-

slenosti. Izvješće također navodi
kako neke države članice čine pomake prema modelu društvenog
ulaganja koji promiče ljudske potencijale tijekom čitavog života
te podržava veće sudjelovanje na
tržištu rada. Ranije reforme o većoj
zaposlenosti žena i starijih radnika
pomogle su pri održavanju stopa
aktivnosti u Europi što potvrđuje
potrebu za daljnjim reformama na
tržištu rada te modernizacijom socijalne zaštite.
Kako bi zaposlili više ljudi ove
godine, Europska komisija pod
vodstvom Jean-Claudea Junckera pomoći će ostvariti stvarnu i
značajnu razliku u ovim ključnim
područjima implementacijom plana ulaganja za mlade te će tako
mobilizirati plan ulaganja vrijedan 315 milijardi eura koji će raspodijeliti novac na strateška
područja poput obrazovanja,
istraživanja, inovacija te podrške
rizičnim financiranjima malih i
srednjih poduzeća. Ovo otvara veliku priliku hrvatskoj Vladi i tvrtka-

ma. Nekoliko zemalja EU-a već je
počelo s konkretnim projektima
unutar navedenog plana.

Boljim vještinama
odgovaraju bolji poslovi
S obzirom na to da se EU
suočava sa stanovništvom koje
stari i koje je u opadanju, ulaganje u ljudski kapital ključno je za
održavanje produktivnosti i osiguranje rasta koje uključuje mnoštvo
poslova u budućnosti.
Izvješće naglašava kako
učinkovito ulaganje u ljudski kapital ne zahtijeva samo obrazovanje
i uvježbavanje pravih vještina, već
također i prikladan okvir koji bi ljudima pomogao održati, nadograditi te upotrijebiti vještine tijekom
čitavog radnog vijeka. U tom smislu potrebno je izraditi prikladne
politike koje bi spriječile da se
ljudski kapital potrati kroz neaktivnost ili nedovoljnu iskorištenost
potencijala zaposlenih. Ovo nije
samo zadatak za Vladu, već i za
tvrtke.

Obnavljanje konvergencije
U konačnici Izvješće također
navodi kako je obnova društveno
ekonomske konvergencije važan
zadatak uslijed kriznih godina,
posebno što se tiče 15 južnih i perifernih zemalja članica EU-a.
Iza krizom izazvane divergencije ne krije se samo veličina
gospodarskog šoka, već i strukturne neravnoteže koje su bile
prisutne i prije krize u većini
najzahvaćenijih zemalja, kao što
su slaba učinkovitost, nedostatak
ulaganja u ljudski kapital, slabosti
u bankarskom sektoru, napuhane
cijene nekretnina te sustavi socijalne skrbi.
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