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Studija Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada Ekonomskoga instituta, Zagreb, prva je
projekcija vezana uz hrvatsko tržište rada koja koristi modelski pristup i temelji se na bogatom setu
kvantitativnih podataka.
Unatoč metodološkim ograničenjima i izvorima neizvjesnosti, Studija je vrijedan izvor informacija
za donošenje i usklađivanje javnih politika obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnoga učenja i
regionalnoga razvoja. Dopunjavanjem i razvijanjem statističke osnovice i ekonometrijskoga sustava
omogućit će se izrada daljnjih kompleksnijih projekcija koje će omogućiti i procjenu učinaka
strateških dokumenata i javnih politika u području tržišta rada. Studija nije usmjerila na trendove
koje treba slijediti, već je upozorila na trendove koji bi se mogli ostvariti ako donositelji javnih
politika ne budu koristili njezine rezultate i donosili strateške odluke utemeljene na podacima.
Studija predviđa da će se hrvatsko tržište rada u sljedećih pet godina oporaviti, ali projicirana stopa
rasta neće biti dovoljna kako bi se zaposlio veći broj trenutačno nezaposlenih ili aktivirao onaj dio
stanovništva koji je izišao iz radne snage. Prilagodba tržištu rada morat će obuhvatiti i pojedince
koji su već završili svoje obrazovanje jer njihove kvalifikacije u sljedećih pet godina neće biti
usklađene s projiciranim kretanjima na tržištu rada.
Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) odličan je instrument uređenja kvalifikacija kojim se osigurava
jasnoća, kvaliteta i relevantnost kvalifikacija u odnosu na tržište rada. Primjenom HKO-a i
provođenjem Cjelovite kurikularne reforme omogućuje se stjecanje ključnih kompetencija za
cjeloživotno učenje koje su ujedno i poželjne vještine budućnosti: rješavanje problema, kritičko
mišljenje, donošenje odluka, jezična, matematička, digitalna i tehnološka pismenost, inicijativnost,
poduzetnost i dr. Takve vještine, uz potrebno teorijsko znanje i kvalitetno temeljno obrazovanje u
struci, čine podlogu za razvoj tržišta rada, a ne samo za udovoljavanje trenutačnim potrebama.
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala kao središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za
razvoj ljudskih potencijala, koje je iniciralo izradu Studije, i nadalje će donošenjem preporuka,
mišljenja i drugih dokumenata, informiranjem javnosti, organizacijom konferencija, okruglih stolova
i drugih događaja procjenjivati i usmjeravati javne politike kako bi se korištenjem sredstava iz
europskih i nacionalnih izvora učinkovito povezalo gospodarstvo, obrazovanje i strateško planiranje.
Izradom studija i analiza na temelju sektorskoga pristupa stječu se pretpostavke za strateško
planiranje dugoročnih mjera razvoja tržišta rada i zapošljavanja te javnih politika i strateških
područja razvoja RH oko kojih treba postići konsenzus. Svi donositelji i provoditelji odluka moraju
preuzeti odgovornost za (ne)djelovanje utemeljeno na podacima jer znanje obvezuje.

