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WPROWADZENIE

kcjonowanie bialoruskiego rynku pracy datuje si? od uzyskania nie- 
lleglosci w 1991 r. Zostala wowczas utworzona niezb?dna do tego baza 

lormatywna, zorganizowano panstwowa sluzb? zatrudnienia, zaprowa- 
Izono monitoring rynku pracy, rozpocz?to opracowywanie i wdrazanie 
iocznych, krajowych i regionalnych programow rozwoju rynku pracy. Do 
adan rynku pracy zaliczono: kadrowe wsparcie gospodarki, zapewnienie 
jej niezb?dnej liczby pracownikow о okreslonych kwalifikacjach, mini- 
inalizacj? stopy bezrobocia oraz socjalne wsparcie obywateli maj^cych 
udnosci w znalezieniu pracy. Zadania te zmieniaiy si? w czasie i byiy 
ualizowane zgodnie z priorytetami gospodarki narodowej. Obecnie sq 

;one zdeterminowane przechodzeniem gospodarki na innowacyjna drog? 
ozwoju, powstaniem nowych rodzajow dzialalnosci gospodarczej oraz 
dukcja tradycyjnych. Czynniki te narzucajg koniecznosc restrukturyzacji 
rielu gal?zi produkcji, uwolnienia cz?sci siiy roboczej, jej przekwalifi- 
ôwania oraz podwyzszenia kwalifikacji w celu zatrudnienia w nowych 
«ktorach gospodarki. Priorytetem rozwoju bialoruskiego rynku pracy 
st prewencyjny charakter dzialan, ukierunkowany na wsparcie przed- 

^biorstw i pracownikow, omini?cie masowych zwolnien z pracy i za- 
obieganie wzrostowi bezrobocia. Wymaga to wzmocnienia wspolpracy 

§  instytucjami oswiatowo-szkoleniowymi, zwi^zkami zawodowymi oraz 
gionalnymi organami zarzqdzania, gdyz wiele problemow rynku pracy 

lojawia si? w zwiqzku z nierownomiemym rozmieszczeniem miejsc pracy 
Ei sily roboczej w ukladzie regionalnym.
4 Niniejsze opracowanie ma na celu zapoznanie zagranicznego czytelni- 
ka z podstawowymi, aktualnymi problemami bialoruskiego rynku pracy, 
:ego ewolucjq i perspektywami dalszego rozwoju.
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1. PARAMETRY DEMOGRAFICZNE 
BIALORUSKIEGO RYNKU PRACY

Demograficzn^ charakterystyk^ bialoruskiego rynku pracy przedstawiono 
w tab. 1. Wynika z niej, ze w latach 1990-2010 liczba ludnosci Bialorusi 
zmalala о 689 tys. osob (6,76%), jednak liczba zatrudnionych spadala 
tylko w  latach 1991-2000, a nast^pnie weszla w faz§ stalego wzrostu. 
Udzial zatrudnionych w liczbie ludnosci w 1990 r. wynosil 58,3%, 
a w 2010 r. -  64%. Zmiany zaszly rowniez w strukturze zatrudnionych: 
spadl udzial osob w wieku mlodszym od ustawowo okreslonego wieku 
zdolnosci do pracy (16 lat) w ogolnej liczbie zatrudnionych w gospodarce 
krajowej, natomiast udzial osob powyzej wieku zdolnosci do pracy (na 
Bialorusi wynosi on 55 lat dla kobiet i 60 lat dla m^zczyzn) najpienv 
(1990-2006) spadl z 6% do 4,4%, a nast^pnie wzrosl -  do 5,5% w 2010 r.

Tab. 1. Charakterystyka demograficzna rynku pracy

Rok
Ludnosc, 

w  tys. osdb

Zatrud- 
nienie, 

w  tys. osob

Udzial 
zatrud
nionych 
w  liczbie 
ludnosci, 

w  %

Struktura zatrudnienia, w  %

w wieku 
zdolnosci 
do pracy

powyzej 
wieku 

zdolnosci 
do pracy

ponizej 
wieku 

zdolnoki 
do pracy

1990 10 188,9 5938,8 58,3 93,7 6,0 0,3

1995 10 210,4 5848,7 57,4 94,1 5,8 0,1

2000 10 002,5 5997,0 60,1 95,1 4,8 0,01

2005 9697,4 6106,1 63,2 95,6 4,4 0,003

2006 9630,5 6107,7 63,6 95,5 4,4 0,003

2007 9579,5 6109,9 63,9 95,3 4,6 0,003

2008 9542,4 6108,0 64,1 95,0 4,99 0,002

2009 9513,5 6081,4 64,0 95,0 4,99 0,001

2010 9499,9 6078,5 64,0 94,5 5,53 0,002

Zrodlo: [2, s. 4; 3, s. 14-18; 8, s. 27].

Rozmieszczenie zatrudnionych w przekroju regionalnym jest nierow- 
nomierne. W 2010 r. 82,5% ogolnej ich liczby mieszkalo w miastach 
(z czego 28,2% w stolicy -  Minsku), 17,5% -  w  miejscowosciach wiejskich. 
Dla miast charakterystyczny jest wyzszy udzial osob starszych zatrudnio
nych w gospodarce (w  wieku powyzej gomej granicy wieku zdolnosci do 
pracy), ktory w  2010 r. wynosil 5,7%, a w miejscowosciach wiejskich - 
4,6% (tab. 2).

Waznymi cechami demograficznymi zasobow pracy sf| wskazniki 
urodzen, zgonow oraz sredniej dlugosci zycia oczekiwanej przy narodze-
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niu. W 1990 r. liczba urodzin na 1000 osob wynosila 14, liczba zgonow -  
10,8, w 2010 r. -  odpowiednio 11,4 i 14,4. Juz od 1995 r. na Bialorusi 
odnotowuje si? wi?cej zgonow niz urodzin; w latach 1995-2004 ta nieko- 
rzystna sytuacja pogarszala si? (w  2004 r. liczba urodzin na 1000 osob 
wynosila 9,1, a zgonow -  14,7), a od 2006 r. ulegla pewnej poprawie, 
jednak mimo wzrostu liczby urodzen i spadku umieralnosci, na Bialorusi 
nadal jest zauwazalny ubytek naturalny ludnosci [3, s. 123]. Jednoczesnie 
nastqpilo obnizenie dlugosci zycia oczekiwanej przy narodzeniu -  z 71,1 
lat w 1990 r. do 70,4 lat w 2010 r. (najnizszg odnotowano w 1999 r. -  
67,9 lat). Ten ostatni wskaznik jest bardzo zroznicowany wedlug plci: dla 
mezczyzn znacznie nizszy niz dla kobiet (w  2010 r. m?zczyzni -  64,6 lat, 
kobiety -  76,5 lat).

Tab. 2. Zatrudnienie wedlug obwodow, 2010 r.
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Zatrudnienie ogolem, 
tys. osob 6078,5 852,9 765,8 898,7 656,0 1416,2 804,1 684,8

wtym:
- w miastach

5014,5 655,0 612,0 726,1 512,6 1416,2 530,9 561,7

- na wsi 1064,0 197,9 153,8 172,6 143,4 - 273,2 123,1

- w wieku zdolnosci 
do pracy

5742 813,8 726 860,1 623,4 1306,6 758,0 654,1

- ponizej i powyzej 
wieku zdolnosci 336,5 39,1 39,8 38,6 32,6 109,6 46,1 30,7
do pracy

Zrodio: [8, s. 28-29].

Udzial osob w  wieku powyzej wieku zdolnosci do pracy w  ogolnej 
liczbie ludnosci wynosil w 1990 r. 19,6%, a w  2010 r. -  22,5%, natomiast 
osob w wieku ponizej wieku zdolnosci do pracy wynosil odpowiednio 
24,5% i 16% [3, s. 65]. Oznacza to, ze ludnosc Bialorusi si? starzeje. 
Jednoczesnie udzial osob w  wieku zdolnosci do pracy w  ogolnej liczbie 
ludnosci wzrosl z 55,6% w 1990 r. do 61,6% w 2010 г., со bylo rezultatem 
wkroczenia w ten wiek osob urodzonych w okresie wyzu demograficznego 
w polowie lat 80. Jednak obecnie nast?puje spadek liczebnosci tej grupy 
wiekowej, w 2011 r. wskaznik jej udzialu wynosil 61,2%.

Z przytoczonych danych wynika, ze bialoruski rynek pracy rozwija si? 
w warunkach nasilania si? trudnych, zlozonych zjawisk demograficznych: 
tv latach 1990-2010 nastapil spadek ogolnej liczby ludnosci i jednoczesnie
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wzrost liczby ludnosci wielkich miast przy spadku liczby ludnosci wiej- 
skiej, zwi^kszylo si$ demograficzne obciazenie ludnosci zdolnej do pracy 
(wskutek wzrostu liczby osob w  wieku powyzej wieku zdolnosci do pracy), 
spadla spodziewana przy narodzeniu dlugosc zycia.

2. POZIOM I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Bialorus charakteryzuje sie stosunkowo wysoka stopa zatrudnienia, ktora 
w ciqgu omawianego okresu ulegala roznokierunkowym zmianom: vv la- 
tach 1991-2005 zmniejszyla si$, lecz od 2006 r. nieustannie rosnie. 
w 2010 r. osi^gn^la 76,7% (zob. tab. 3).

Tab. 3. Aktywnosc ekonomiczna ludnosci i zatrudnienie
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1991 5318,0 5019,7 83,3 2,3 0,05 707,0

1995 4524,2 4409,6 75,4 131,0 2,9 1324,7

2000 4539,0 4443,6 74,1 96,0 2,1 1458,0

2005 4490,6 4414,1 72,3 76,5 1,7 1615,5

2006 4534,4 4470,2 73,1 64,2 1,4 1573,3

2007 4566,9 4518,3 73,9 48,6 1,1 1543,0

2008 4654,2 4610,5 75,5 43,7 0,9 1453,8

2009 4686,1 4643,9 76,3 42,2 0,9 1395,3

2010 4701,5 4665,9 76,7 39,2 0,8 1377,0

Zrodto: [8, s. 27, 31, 32].

Jednoczesnie nast^powaly istotne zmiany sektorowej struktury zatrud
nienia, a mianowicie:

-  zmniejszyl si^ udzial zatrudnionych w  przemysle do 25, 3% 
w 2010 r. (27,6% w 2000 r.) i rolnictwie do 9,7% w 2010 r. (14,1% 
w 2000 r.),

-  wzrosl udzial zatrudnionych w  budownictwie do 9,5% w 2010 r. 
(7% w 2000 r.), handlu i gastronomii do 14,3% w 2010 r. (11% 
w 2000 r.).

W 2010 r. na Bialorusi wprowadzono nowa klasyfikacje zatrudnienia 
wedlug sektorow, zharmonizowana z miedzynarodowa statystyka pracy. 
Podzial zatrudnionej ludnosci Bialorusi wedlug nowych zasad pozwai
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stwierdzic, ze zmiany zachodzgce w tym kraju sa со do kierunku analo- 
giczne do zmian w innych krajach Europy Srodkowej i Wschodniej i pole- 
gajana redukcji zatrudnienia w rolnictwie i przemysle przy jednoczesnym 
wzroscie w sferze uslug (zob. tab. 4).

Tab. 4. Struktura zatrudnienia wedhig sektorow gospodarki 
w latach 2007-2010, w %

Sektor 2007 2008 2010

Rolnictwo 11,1 10,6 10,6

Przemysi 26,6 26,7 25,4

Ushigi rynkowe 37,6 38,4 39,8

Ushigi nierynkowe 24,7 24,3 24,8

Z rod to: dane operacyjnych bilansdw zasobow pracy i [8, s. 67].

W calym analizowanym okresie na Bialorusi utrzymywal si§ wysoki 
laczny obrot sily roboczej (w  2010 r. wspolczynnik obrotu wedhig przyj^c 
wynosil 21,8%, wedlug zwolnien -  21,4%, tzn. со piqty pracownik w cia- 
gu roku zmienil swoje miejsce pracy). Nalezy takze podkreslic wysoki 
i stale rosnqcy poziom wylcsztalcenia pracownikow; w  2010 r. udzial 
pracownikow z wyzszym wyksztalceniem wynosil 25,4% (tab. 5).

Tab. 5. Struktura zatrudnienia wedhig wyksztaicenia i wskazniki obrotu sily roboczej, 
w %

Poziom wyksztaicenia 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2010

Wyzsze 14,2 16,0 18,8 22,8 23,5 24,2 23,8 25,4

Srednie techniczne 18,1 20,4 22,4 22,8 22,8 22,8 22,7 22,6

Zasadnicze zawodowe

67,7 63,6 50,6

18,9 19,4 19,8 20,3 20,6

Srednie ogolnoksztalcace 31,2 30,4 29,7 29,8 28,5

Wspdiczynnik obrotu 
wedhig przyjec

brak
danych 15,3 23,2 25,3 25,5 25,3 26,9 21,8

Wsp6!czynnik obrotu 
wedhig zwolnien

brak
danych

20,9 24,2 25,1 24,5 24,8 25,8 21,4

Zrodto: [2, s. I l l ,  131; 8, s. 77,124, 192].

Jednoczesnie zaznaczyla si^ pewna nierownowaga mi^dzy popytem 
na pracownikow a strukturq absolwentow szkoi wedhig wyuczonych 
kwalifikacji. Przy nieznacznym wzroscie liczby absolwentow wszystkich 
poziomow ksztalcenia (z 149,9 tys. do 159,5 tys.) liczba nowo wyksztal- 
conych robotnikow spadla dwukrotnie -  z 79,1 tys. do 40,9 tys., a ich 
udzial w ogolnej liczbie absolwentow -  z 79,1% do 40,9%, natomiast
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znacznie wzrosla liczba osob konczgcych szkoly wyzsze -  z 28,6 tys. 
w 1990 r. do 73,3 tys. w 2010 г., a ich udzial odpowiednio z 19% do 
45,9% (tab. 6).

Tab. 6. Absolwenci szkol w latach 1990-2010, w  tys. osob

Rok
Absolwenci

ogdlem

W tym

wyzszych
uczelni

szk61
srednich

szk61 zasadniczych 
zawodowych

1990 149,9 28,6 42,2 79,1

1991 141,6 30,2 41,2 70,2

1995 128,7 32,5 37,0 59,2

2000 137,2 38,7 43,8 54,7

2005 156,9 53,6 49,3 54,0

2006 155,7 61,4 44,3 50,0

2007 158,7 66,9 43,1 48,7

2008 162,3 68,8 44,0 49,5

2009 165,4 74,0 42,5 48,9

2010 159,5 73,3 45,3 40,9

Zrodlo: [8, s. 175].

Liczba wolnych miejsc pracy zgloszonych do organow panstwowej 
sluzby zatrudnienia od 1995 r. wci^z rosla, ale ponad 70% wakatow do- 
tyczylo robotnikow w  tradycyjnych sektorach gospodarki (tab. 7). Dlatego 
mimo znacznej poprawy koniunktury na rynku pracy (w  2010 r. na 1 wa- 
kat przypadalo 0,7 osoby bezrobotnej), narasta na nim niezrownowazenie 
zawodowo-kwalifikacyjne. Wi^kszosc wakatow przypada na sektory tra- 
dycyjne (przemysl, rolnictwo, budownictwo), okolo 10% -  na sfer^ budze- 
towa (szkolnictwo, sluzby zdrowia), a nowe rodzaje dzialalnosci gospodar- j  

czej slabo generuja miejsca pracy.
Na Bialorusi s^ stosowane elastyczne formy zatrudnienia (praca sezo-j 

nowa i tymczasowa, na kilku etatach, praca w  zmiennym czasie i in.), I 
ktore nie zostaly jeszcze obj^te dokladna statystykg. Organy panstwowej 
sluzby zatrudnienia prowadza monitoring parametrow zatrudnienia w nie-. 
pelnym wymiarze czasu pracy z woli pracodawcy (tab. 8), poniewaz od-j 
zwierciedla on przejsciowe trudnosci przedsi^biorstw w zapewnieniu za- j 
trudnienia w  pelnym wymiarze godzinowym. Jak wynika z tych danych, ] 
wielkosc zatrudnienia w  niepelnym wymiarze czasu pracy z woli praco-' 
dawcy rosnie w  okresach trudnosci gospodarczych; najwi^ksza bylaj 
w  latach kryzysu transformacyjnego 1991-1995 oraz podczas swiatowego 
kryzysu finansowego w 2009 r.
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Tab. 7. Liczba i struktura wolnych miejsc pracy zgtoszonych do urz^dow zatrudnienia

Rok
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1991 64,8 91,7 8,3 brak danych 0,03

1995 11,3 72,9 20,9 17,8 19,1 8,0 14,0 12,0

2000 32,7 76,1 23,9 22,5 26,0 8,5 10,0 2,9

2005 35,8 78,8 21,2 25,9 15,7 16,9 7,4 1,9

2008 50,7 76,7 23,3 22,2 13,3 15,6 12,2 0,7

2009 34,5 68,9 31,1 19,0 13,1 12,6 14,5 1,8

2010 48,8 77,1 22,8 24,7 10,5 18,7 9,8 0,7

Zrodlo: [7, s. 140; 8, s. 267, 268].

Tab. 8. Zatrudnienie w niepetnym wymiarze czasu pracy z woli pracodawcy, przeci?tna 
roczna, w % ogohi zatrudnionych

Wyszczegdlnienie 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
2010

(pierwsze
polrocze)

Zatrudnieni w nie- 
petajm wymiarze 
czasu pracy z inicja
tywy pracodawcy

13,2 19,8 4,1 3,4 3,2 1,8 1,9 5,7 2,0

Przebywajacy 
na urlopach admini- 
stracyjnych

24,8 36,4 5,8 2,7 2,3 1,4 2,2 4,4 1,9

Zrtdlo: dane Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Republiki Bialorusi.

Przejscie do pracy w  niepelnym wymiarze czasowym z inicjatywy 
pracodawcy lub udzielenie pracownikom urlopu bezpiatnego z inicjatywy 
pracodawcy jest srodkiem wymuszonym, majqcym roznorakie nast?pstwa 
dlarynku pracy. Z jednej strony, jest to jeden ze sposobow przystosowania 
si? przedsi?biorstw do pogorszaj^cej si? sytuacji gospodarczej, ktory po- 
zwala uniknac duzych kosztow w przypadku zwolnienia personelu i zapo- 
biega wzrostowi bezrobocia. Z drugiej strony, ta forma zatrudnienia moze 
prowokowac odpfyw najlepszych pracownikow, powodowac spadek mo- 
tywacji do pracy, hamowac niezb?dne przeksztaicenia w strulcturze za
trudnienia.

243
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3. WYNAGRODZENIA

Na Bialorusi realne wynagrodzenia w latach 1990-1995 zmniejszafy sie, 
a od 2000 r. odnotowuje sie ich staly wzrost. Stosunek sredniego miesiecz- 
nego wynagrodzenia do minimalnego budzetu konsumenta znacznie sie 
poprawil (tab. 9).

Tab. 9. Dynamika wynagrodzen

Wyszczegol-
nienie

1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nominalne 
srednie mie- 
si?czne wy
nagrodzenie, 
w tys. BYR

541,1 755,2 58,9 463,7 582,2 694 868,2 981,6 1217,3

Minimalny bu- 
dzet konsumen
ta, w  tys. BYR

brak
da-

nych
706,9 46,7 229,3 256,6 284,5 340,1 385,3 446,2

Relacja srednie
go miesieczne- 
go wynagrodze
nia do minimal
nego budzetu 
konsumenta, 
w  %

brak
da-

nych
106,8 126,0 202,2 226,9 244,0 255,3 254,7 272,8

Wzrost realne- 
go wynagro
dzenia, w  % do 
1990 r.

100 55,7 95,0 194,5 228,3 250,9 273,4 273,6 310

Wzrost wydaj- 
nosci pracy, 
w  % do 1990 r.

100
brak
da-

nych
102,7 148,3 161,1 173,0 186,8 185,9 199,1

Zrodlo: [2, s. 6, 181; 7, s. 36,145; 8, s. 312].

Cecha szczegolna bialoruskiego rynku pracy jest nizszy poziom vvyna-l 
grodzen niz w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej oraz w krajach bai-j 
tyckich, ktore przeszly transformacje- W porownaniu z krajami WNP,J 
wynagrodzenie na Bialorusi jest nizsze niz w  Rosji, Azerbejdzanie i Ka-| 
zachstanie, ale znacznie wyzsze niz na Ukrainie, w  Armenii, KirgizjiJ 
Moldawii i Tadzykistanie (zob. tab. 10).

Duzy wplyw na ksztaltowanie wynagrodzen wywieraja regulacje za- 
warte w umowach zbiorowych i roznego rodzaju porozumieniach general-1 
nych oraz branzowych. Mozna je  traktowac jako rezultat „skutecznego 
targu” , gdyz okreslajq nie tylko poziom wynagrodzen, ale takze liczbe 
zachowanych miejsc pracy. Mechanizm ksztaltowania wynagrodzen tra-
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'ab. 10. Nominalne srednie wynagrodzenie miesi^czne na Bialorusi oraz w pari- 
twach WNP i Europy Srodkowo-Wschodniej, w USD

Panstwo 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Biatorus 73,6 215,2 271,2 323 403,9 350,2

Azerbejdzan 49,5 130,7 166,8 251,5 334,0 370,7

Armenia 42,1 113,7 149,7 217,0 285,7 264,3

Kazachstan 101,1 256,3 323,5 428,2 505,4 456,5

Kirgizja 25,7 63,7 81,4 106,4 147,1 143,6

Moldowa 32,8 104,7 129,2 170,2 243,5 247,2

Rosja 79,0 302,5 391,2 531,6 696,3 588,3

Tadzykistan 8,5 26,8 35,2 47,4 67,5 68,9

Ukraina 42,3 157,3 206,2 267,5 342,9 244,6

Bulgaria 107,2 207,8 233,4 304,2 408,1 437,9

W?gry 383,5 935,6 934,7 1142,9 1312,6 1133,1

botwa 248,8 440,9 547,7 780,7 1086,6 913,1

Litwa 267,6 493,0 580,6 755,1 921,5 835,1

Polska 517,8 790,7 839,4 986,2 1238,7 999,8

tumunia 133,3 336 412 578,2 708,1 606,8

ilovvacja 408,2 827,2 903,1 1070,4 1197,8 1170,7

'zechy 373,7 840,7 945 1120,9 1436,9 1316,2

istonia 290,0 642 754,6 992,2 1213,4 1093,5

Zrddlo: [8, s. 345, 348].

ie opieral si^ na jednym systemie taryfowym, со we wspolczesnych 
each spowodowaio obnizenie motywacji pracownikow do wydajnej 
przede wszystkim z powodu slabego zroznicowania wynagrodzen 
r pracownikami wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi oraz 
nia osobistego wkiadu w osigganie celow pracodawcy. Dlatego 
2 duza wags przywi^zuje sis do ksztaltowania elastycznych form 
now wynagradzania. W 2011 r. Ministerstwo Pracy i Ochrony So- 
sformulowalo zalecenia dotyczgce stosowania elastycznych syste- 
ynagradzania w podmiotach komercyjnych [6], w ktorych wskaza- 
aki sposob przedsi^biorstwa mog^ samodzielnie opracowac siatki 
re, stosowac prowizyjny system wynagrodzen, system wynagrodzen 
/ch”, poziomy zaszeregowania. Wykorzystanie elastycznych syste- 
ynagradzania pozwoli na podwyzszenie motywacji pracownikow 
iznicowana ocen^ ich wkladu w osiaganie zalozonych przez przed- 
;two celow.



246 Elena V. Vankevich

4. BEZROBOCIE I JEGO CECHY SZCZEGOLNE

Bezrobocie na Bialorusi jest rejestrowane od 1991 r. Oficjalna stopa bez- 
robocia wynosila w 2010 r. 0,8%, ale istnieje rozpi^tosc mi^dzy liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych w ci^gu roku a liczba bezrobotnych, 
ktorymi zajmuje si^ panstwowa sluzba zatrudnienia w ciagu calego roku. 
W zwiqzku z tym stopa bezrobocia obliczona jako stosunek uznanych za 
bezrobotnych w ciqgu roku do liczby ludnosci aktywnej ekonomicznie 
w 2010 r. wynosila 4,37%, tzn. 5,5 razy wi^cej niz stopa bezrobocia na 
koniec roku (zob. rys. 1).

- й -  stopa bezrobocia na koniec danego roku, % stosunek liczby osdb uznanych za bezro-
botne w ci^gu danego roku do liczby 
ludnosci aktywnej ekonomicznie, %

Rys. 1. Stopa bezrobocia w Republice Bialorusi, w %

Zrodlo: [8].

Wsrod bezrobotnych przewazaja kobiety (52,6% w 2010 r.), jednak ich 
udzial systematycznie zmniejsza si$, tzn. pogl^bia si^ bezrobocie wsrod 
mezczyzn. Kobiety dominuja rowniez wsrod dlugotrwale bezrobotnych. 
W ogolnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych mlodziez w wieku 
16-25 lat w 2010 r. stanowila 24,1%. Dzieki konsekwentnej dzialalnosci 
panstwowej sluzby zatrudnienia tendencja do wzrostu bezrobocia mio- 
dziezowego i dlugotrwalego w ciagu ostatnich lat zostala zatrzymana. 
Sredni czas pozostawania bez pracy w 2010 r. wyniosl 3,9 miesi^cy.

Powszechnie przyjetym w swiatowej praktyce narzedziem sluzacym 
okresleniu faktycznej stopy bezrobocia jest ankietowe badanie sily robo- 
czej, zgodnie z ktorym do bezrobotnych sa zaliczane osoby odpowiadajac 
kryteriom Mi^dzynarodowej Organizacji Pracy. Na Bialorusi takie badani 
zacz^to prowadzic systematycznie dopiero w 2012 r. Wczesniej bylypo- 
dejmowane tylko okresowo, w ramach realizacji panstwowego programu
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Tab. 11. Spoleczno-demograficzne cechy bezrobocia na Bialorusi

Rok
Udzial kobiet 

w  liczbie bezro- 
botnych, w  %

Udzial m lodziezy 
w  wieku do 25 lat 
w  liczbie bezro- 

botnych, w  %

Udzial dlugotrwa- 
le bezrobotnych 

(ponad 1 rok) 
w  liczbie bezro
botnych, w  %

Sredni czas 
pozostawania 

bez pracy, 
w  miesiqcach

1991 80,0 brak danych 3,8 (1993) brak danych

1995 64,3 34,7 15,7 brak danych

2000 60,7 40,9 12,6 6,4

2005 68,9 36,8 11,7 5,8

2006 66,0 29,0 10,5 5,1

2007 65,6 26,9 10,3 4,9

2008 60,7 26,3 8,2 4,4

2009 57,0 27,3 6,2 4,0

2010 52,6 24,1 6,4 3,9

Zrodlo: [2, s. 154, 161,166; 8, s. 245, 253, 333, 337-341].

zatrudnienia i badari gospodarstw domowych w niektorych, wybranych 
rejonach administracyjnych. W ich wyniku stwierdzono, ze obliczona 
metoda stopa bezrobocia jest znacznie wyzsza od oficjalnej, ustalonej na 
podstawie bezrobocia rejestrowanego. Przykiadowo, w  2006 r. w  rejonie 
czasnickim wyniosia ona 11,4% przy oficjalnym wskazniku 2,2%, a w re
jonie bieriezowskim 13,1% przy oficjalnym 2,4%. To rowniez potwierdza 
znaczne regionalne zroznicowania rynku pracy.

5. PANSTWOWA REGULACJA RYNKU PRACY

Podstawowymi dokumentami regulujqcymi oddziaiywanie panstwa na 
zatrudnienie i bezrobocie na Bialorusi s^: konstytucja, kodeks pracy 
oraz ustawa „0  zatrudnieniu ludnosci Republiki Bialorusi”, uchwalona 
15 czerwca 2006 r. Zgodnie z ta ustawq [5] polityka panstwa w  zakresie 
zatrudnienia jest ukierunkowana na:

-  zapewnienie wszystkim obywatelom rownych mozliwosci w zakresie 
prawa do pracy, oznaczajgcego prawo do wyboru zawodu, rodzaju 
zaj^cia i pracy zgodnie z osobistymi preferencjami i zdolnosciami, 
wyksztalceniem, przygotowaniem zawodowym, z uwzgl^dnieniem 
potrzeb spolecznych, jak rowniez prawa do ochrony zdrowia i bez- 
piecznych warunkow pracy;

-  zorientowanie systemu szkolnictwa na przygotowanie kadr zgodnie 
z potrzebami rynku pracy;
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-  zapewnienie obowi^zkowego panstwowego ubezpieczenia spolecz- 
nego dla bezrobotnych, udzielenie im okreslonych gwarancji socjal- 
nych i wyplatQ zasilkow;

-  wspieranie pelnego, produktywnego i swobodnie wybranego za
trudnienia wszystkimi dost^pnymi srodkami (sluzba zatrudnienia, 
przygotowanie zawodowe, przekwalifikowanie i podwyzszenie 
kwalifikacji i in.);

-  udzielenie dodatkowych gwarancji zatrudnienia obywatelom szcze- 
golnie potrzebuj^cym ochrony socjalnej i niezdolnym do konkuren- 
cji na rynku pracy na rownych warunkach z pozostalymi osobami;

-  zmniejszenie bezrobocia, zapobieganie masowemu bezrobociu;
-  wspieranie pracodawcow prowadzgcych szkolenia zawodowe dla 

pracownikow zagrozonych zwolnieniem, poszukujacych pracy po 
raz pierwszy lub niemajacych zawodu, jak rowniez pracodawcow 
zachowuj^cych juz istniejace i tworzacych nowe miejsca pracy, 
w  tym dla obywateli szczegolnie potrzebujacych ochrony socjalnej 
i niezdolnych do konkurencji na rynku pracy;

-  koordynacj^ polityki zatrudnienia z innymi kierunkami polityki 
gospodarczej i spolecznej;

-  udzial partnerow spolecznych w opracowaniu i realizacji paristwo- 
wej polityki zatrudnienia;

-  miedzynarodowa wspolprace w rozwiazywaniu problemow zatrud
nienia.

W celu realizacji polityki zatrudnienia i zapewnienia obywatelom od- 
powiednich gwarancji na rynku pracy zostala utworzona panstwowa 
sluzba zatrudnienia, na czele ktorej stoi Ministerstwo Pracy i Ochrony 
Socjalnej Republiki Bialorusi. Dzialalnosc tej sluzby jest zorientowana na:

-  ocenQ stanu i prognoze rozwoju zatrudnienia ludnosci, informowa- 
nie о sytuacji na rynku pracy;

-  opracowanie i realizacji programow wsparcia zatrudnienia ludnosci;
-  wsparcie obywateli przy poszukiwaniu odpowiedniej pracy, a pra

codawcow -  przy doborze niezb^dnych pracownikow;
-  organizacji preorientacji zawodowej, przygotowania zawodowego, 

przekwalifikowania i podwyzszenia kwalifikacji bezrobotnych;
-  rejestracji obywateli jako bezrobotnych i dokonywanie wyplatso- 

cjalnych w postaci zasilkow dla bezrobotnych, stypendiow w okre
sie nauki podejmowanej na podstawie skierowania organow pan
stwowej sluzby zatrudnienia;

-  udzielenie wsparcia finansowego bezrobotnym i czlonkom ich ro- 
dzin, znajdujacym sie na ich utrzymaniu;

-  prowadzenie ewidencji wolnych miejsc pracy (wakatow) oraz oby
wateli, zwracajcjcych sie w sprawach zatrudnienia;

-  swiadczenie uslug w zakresie zatrudnienia i preorientacji zawod 
wej zwalnianym pracownikom i niezatrudnionej ludnosci;
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-  zwiekszenie zainteresowania pracodawcow zachowaniem juz istnie- 
jacych i tworzeniem nowych miejsc pracy;

-  wspieranie bezrobotnych przy uruchamianiu wiasnej dzialalnosci 
gospodarczej;

-  pomoc w  przeprowadzce bezrobotnych i czlonkow ich rodzin do 
nowego miejsca zamieszkania w zwi^zku z podejmowana prac?;

-  wspieranie odplatnych prac spolecznych;
-  kontrole przestrzegania prawa о zatrudnieniu ludnosci.
Organy panstwowej sluzby zatrudnienia koordynuj? swoja dziaialnosc 

ze zwi?zkami zawodowymi i pracodawcami. Uslugi zwiazane ze wspar- 
ciem zatrudnienia obywateli s? swiadczone nieodpiatnie.

Podstawowe wskazniki dzialalnosci panstwowej sluzby zatrudnienia sa 
przedstawione w tab. 12. Wynika z nich, ze dziaialnosc tej sluzby stale 
poszerza si?. W latach 1991-2010 liczba obywateli, ktorzy zwrocili si? do 
jej organow, wzrosla pi?ciokrotnie: z 67,2 tys. w 1991 r. do 328,7 tys. 
w 2010 r., czyli do 13,2% ludnosci aktywnej ekonomicznie. Obywatele 
prosza nie tylko о wsparcie w zatrudnieniu, ale takze о stosown? porad?.
0 tym, ze sluzby zatrudnienia Bialorusi zgromadzily znaczny potencjal
1 zdobyly duze doswiadczenie w  swojej dzialalnosci, swiadczy wysoki 
odsetek osob, ktore poszukiwaly pracy i znalazly j?  za posrednictwem tych 
skizb -  w 2010 r. wyniosl on 62,1%.

W latach 2000-2010 wzrosla liczba poszukujqcych pracy emerytow 
irencistow (z 12 tys. w 2000 r. do 15,3 tys. w 2010 r.), jak rowniez studen- 
tow i uczniow poszukujacych pracy w czasie wolnym od nauki (z 37,7 tys. 
w 2000 r. do 41,4 tys. w  2010 r.). Mimo pewnych wahan, przeci?tny 
odsetek zatrudnienia obywateli, ktorzy zwrocili si? po pomoc do organow 
panstwowej sluzby zatrudnienia, w  tym okresie wyniosl 59,3%.

Osobom bezrobotnym panstwo zapewnia:
1. Bezplatn^ preorientacj? zawodow^, wsparcie psychologiczne, 

przygotowanie zawodowe, przekwalifikowanie si? i podwyzszenie 
kwalifikacji z uwzgl?dnieniem potrzeb spolecznych i zgodnie z in- 
dywidualnymi zdolnosciami. Ushigi szkoleniowe, swiadczone przy 
wsparciu organow panstwowej sluzby zatrudnienia, stanowiq waz- 
n? pomoc dla bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy, zwi?kszajq 
ich aktywnosc i konkurencyjnosc zawodowq. Liczba osob kierowa- 
nych do nauki zawodu w latach 1991-2010 wzrosla z 0,6 tys. do 
25 tys., со w  2010 r. wynosilo 10,2% poszukujacych zatrudnienia 
(w latach 1992-1995 4,l% -5,3% ). Wsrod nich znaczny cz?sc sta- 
nowila mlodziez w  wieku 16-29 lat (w  2010 r. 66,2%). Organy 
panstwowej sluzby zatrudnienia prowadza takze prac? w  zakresie 
przygotowania zawodowego bezrobotnych m?zczyzn w  wieku 
poborowym w zawodach i specjalnosciach poszukiwanych przez 
wojsko i zapewniajacych im zatrudnienie po odbyciu sluzby woj- 
skowej. Duzo uwagi poswi?caja szkoleniu bezrobotnych w  zakresie



Tab. 12. Liczba osob zwracajacych si? do organow paiistwowej stuzby zatrudnienia

Wyszczegdlnienie 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Osoby poszukujqce pracy, w tys. 67,2 231,7 299,1 297,7 309,3 327,8 322,2 335,2 328,7

Z nich prac? uzyskato, w tys. 39,9 118,8 224,1 187,1 187,9 201,3 199,3 196,2 204,1

W % zatrudnienia 59,4 35,7 74,9 62,9 60,8 61,4 61,8 58,5 62,1

Osoby chcqce zmienic miejsce pracy, w tys. brak danych brak danych 22,8 18,3 17,5 13,9 14.3 14,7 17,1

Z nich prac? zmienilo, w tys. brak danych brak danych 20,2 2,7 2,8 2,3 2,2 2,5 4,9

Studenci i uczniowie poszukujqcy pracy 
w czasie wolnym od nauki, w tys.

brak danych brak danych 37,761 37,82 46,719 53,406 50,827 44,566 41,420

Z nich zatrudniono, w tys. brak danych brak danych 28,873 32,537 40,669 47,602 44,488 40,826 36,081

Emeryci i rencisci poszukujtjcy pracy, w tys. brak danych brak danych 11,989 9,379 40,475 12,541 12,402 13,612 15,288

Z nich prac? uzyskalo, w tys. brak danych brak danych 10,646 0,808 0,833 1,802 2,133 2,361 2,927

Ogolem osoby, ktore zwrocily si? do orga
now paiistwowej siuzby zatnidnienia, w tys.

67,2 231,7 371,65 363,2 413,9 407,65 399,7 408,1 402,5

Z nich prac? uzyskato, w % 59,4 35,7 76,3 61,4 46,1 62,06 62,0 59,3 61,6

Zrodlo: [2, s. 152; 8, s. 260, 261].
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ab. 13. Podstawowe wskazniki dziaialnosci panstwowej sluzby zatrudnienia

Wyszczegdlnienie 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2010
tjestrowani bezrobotni, 

sian na koniec roku, 
w tys. osdb

2,3 131,0 95,8 67,9 52,0 44,1 33,1

Znich uzyskaio pracg, w % 0,0 27,8 48,0 49,9 95,6 94,3

Skierowani na szkolenia 
zawodowe, w tys. osdb

0,6 15,6 27,5 27,7 26,5 23,8 25,0

Utworzone nowe miejsca 
ipracy, w tys.___________ 0,9 4,9 4,4 3,5 2,6 2,7

Udzielone bezrobotnym 
pozyczki i dofinansowania, 
w tys. jednostek

0,2 1,6 2,4 2,8 2,8 3,1

Skierowani do tzw. odpiatnych 
ac spolecznych, w tys. osdb 0,9 57,7 120,8 112,9 110,4 101,1 96,1

Przesiedlone rodziny bezrobot- 
ch, jednostek 38 279 318 380 332 386

Bezrobotni otrzymujacy zasi- 
iek, w % ogohi bezrobotnych

69,6 52,4 39,1 55,7 52,7 53,4

to: [8, s. 260].

podstaw dziaialnosci gospodarczej i prowadzenia biznesu. Zostaly 
przygotowane i zatwierdzone programy przygotowania zawodo- 
wego bezrobotnych w wielu poszukiwanych zawodach i specjalno- 
sciach. Jednym z priorytetow jest nauczanie bezrobotnych zawodu 
na kierunkach zamawianych przez pracodawcow z gwarancjq 
zatrudnienia. Ushigi preorientacji zawodowej sprzyjajq wypracowa- 
niu u mlodych ludzi motywacji do zdobycia zawodu i psychicznej 
gotowosci do wi^czenia si^ do proponowanych przez shizby zatrud
nienia programow nauczania. Kazdego roku odbywa si$ caiy szereg 
masowych przedsiewziec w  zakresie preorientacji zawodowej: „Dni 
preorientacji zawodowej dla mlodziezy”, „Znajdz swoj biznes”, „Dni 
absolwenta”, „Dni otwarte”, „Zloty absolwentow” , „Targi pracy” , 
roznego rodzaju spotkania pracodawcow z absolwentami i in.

2. Wyplat^ zasiikow dla bezrobotnych, stypendiow w okresie nauki 
zawodu, swiadczenie pomocy finansowej bezrobotnym i czionkom 
ich rodzin. Zarejestrowanym bezrobotnym jest wyplacany zasilek -  
w ciagu pierwszych 13 tygodni w wysokosci 70%, a w okresie kolej- 
nych 13 tygodni 50% sredniego wynagrodzenia w  ostatnim miejscu 
pracy, ale w wysokosci nie mniejszej niz jedna jednostka podsta- 
wowa placy i nie wi^kszej niz dwie takie jednostki, jednak pod 
warunkiem, ze bezrobotny w okresie 12 miesi^cy poprzedzaj^cych 
rejestracj^ wykonywal odplatnq pracQ (osiqgal dochod) przez со
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najmniej 12 tygodni w pelnym wymiarze godzin lub w niepehiym 
wymiarze w przeliczeniu na 12 tygodni w pelnym wymiarze godzin. 
Udzial bezrobotnych otrzymujqcych zasilek w latach 1991-2010 
zmniejszyl si$ z 70-80% do 45-50%. Wedlug stanu z 1 stycznia 
2011 r. zasilek dla bezrobotnych otrzymywalo 14,6 tys. osob, bylo 
to 44,1% liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Srednia wysokosc 
zasilku na jednego bezrobotnego wynosila w 2010 r. 54,2 tys. BYR 
(okolo 20 USD lub 25% minimalnego budzetu konsumenta). Obec- 
nie rozpatrywane jest podwyzszenie kwoty tego zasilku do poziomu 
minimalnego budzetu konsumenta. Ustawa „О zatrudnieniu lud
nosci Republiki Bialorusi” okresla dodatkowe gwarancje socjalne 
i wyplaty obywatelom, maj^cym problemy z zatrudnieniem. I tak, 
osobom zwolnionym z pracy w zwiqzku z likwidacjg zatrudnia- 
jacego je  dotychczas podmiotu w przypadku braku mozliwosci 
zatrudnienia zamiast zasilku dla bezrobotnych moze bye wyplacana 
ze srodkow panstwowego funduszu wsparcia zatrudnienia wcze- 
sniejsza emerytura, w tym rowniez na warunkach preferencyjnych, 
ale nie wczesniej niz dwa lata przed ositjgni^ciem okreslonego 
ustawowo wieku emerytalnego. Obywatelom skierowanym przez 
organy panstwowej sluzby zatrudnienia ludnosci do przygotowania 
zawodowego, przekwalifikowania i podwyzszenia kwalifikacji sg 
wyplacane okreslone stypendia.

3. Rekompensat§ kosztow przeprowadzki w zwiazku ze skierowaniem 
przez organy panstwowej stuzby zatrudnienia do pracy (nauki) 
w  innej miejscowosci. W celu poszerzenia mozliwosci zatrudnienia 
obywateli utworzono panstwowy bank danych о wolnych miejscach 
pracy (wakatach) z zapewnieniem mieszkania w  sektorze rolnictwa. 
Rosnie liczba rodzin, ktore otrzymaly wsparcie z tytulu przesiedle- 
nia si^ do nowego miejsca zamieszkania, gdzie jest zapewniona 
stala praca; w 1995 r. bylo ich 38, a w 2010 r. -  386. Kazdemu bez- 
robotnemu, ktory zawarl umow? z pracodawee} w nowym miejscu 
zamieszkania, jest wyplacane swiadczenie finansowe w wysokosci 
pi^ciokrotnego minimalnego budzetu konsumenta (okolo 480 USD) 
oraz rownowartosc jednego minimalnego budzetu konsumenta na 
kazdego czlonka rodziny. Z tego rodzaju pomocy korzystaja glownie 
rodziny wielodzietne i niepelne, ktore otrzymuja w ten sposob nie 
tylko mozliwosc zatrudnienia, ale rowniez polepszenia swoich 
warunkow mieszkaniowych, prowadzenia wlasnego gospodarstwa 
pomocniczego.

4. Mozliwosc wykonywania odplatnych prac spolecznych. Prace 
te staly si^ obecnie skutecznym instrumentem ochrony socjalnej 
bezrobotnych i innych kategorii ludnosci niezatrudnionej. Sa 
realizowane na podstawie umow zawieranych przez urz^dy za
trudnienia z wlasciwymi podmiotami gospodarczymi. Mozliwosci
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sluzby zatrudnienia w zakresie organizowania i prowadzenia tych 
prac zostaly znacznie poszerzone, dzi?ki czemu со roku bierze 
w nich udzial okolo 100 tys. osob (w  2010 r. bylo to 96,1 tys. osob, 
w tym 49,9 tys. bezrobotnych). Oprocz bezrobotnych, w  pracach 
spolecznych uczestniczg osoby zatrudnione, ktore podejmujq si? 
tych prac w czasie wolnym od pracy podstawowej, a takze eme- 
ryci, studenci, uczniowie i in. Pozwala to im nie tylko uzupelnic 
swoje dochody, ale tez zdobyc pozyteczny nawyk pracy. Sezonowa 
praca bezrobotnych wspiera m.in. krajowe rolnictwo. Ponadto, 
sluzby zatrudnienia starajq si? cz?sc odplatnych prac spolecznych 
ukierunkowac na potrzeby rozwoju sfery spolecznej. Umozliwia to, 
zjednej strony, rozwi^zanie problemu tymczasowego zatrudnienia 
ludnosci, a z drugiej -  wzmocnienie infrastruktury spolecznej oraz 
zwi?kszenie zakresu uslug socjalnych.

5. Wsparcie w uruchamianiu dzialalnosci gospodarczej. Polega 
ono na udzielaniu pozyczek i dofinansowywaniu bezrobotnych 
organizujgcych wlasny biznes. Mogg je  otrzymac osoby fizyczne 
w ciagu dwoch lat od momentu zarejestrowania swej dzialalnosci 
gospodarczej. Dziaialnosc ta dotyczy drobnej produkcji: wyrobow 
odziezowych, mebli, artykulow spozywczych, uprawy warzyw 
i owocow oraz roznych ushig dla ludnosci: handlowych, szycia 
i naprawy odziezy, naprawy sprzetu AGD, uslug transportowych, 
remontowo-budowlanych, prac stolarskich i ciesielskich, wykoncze- 
nia mieszkari, uslug fryzjerskich i kosmetycznych, naprawy sprz?tu 
rolniczego i in. Liczba bezrobotnych korzystajacych z tej formy 
wsparcia wciqz rosnie: z 211 w 1995 r. do 1572 w 2000 r., 2837 
w 2007 r. i 3086 w 2010 r. Ponadto, sluzba zatrudnienia swiadczy 
rowniez pomoc metodyczna, m.in. w  sporzadzaniu biznesplanow, 
organizuje nauk? podstaw prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. 
W 2010 r. z tego rodzaju pomocy skorzystalo 977 osob, czyli 32% 
liczby tych osob, ktore otrzymaly pomoc finansowa.

Zgodnie z ustaw^, panstwo zapewnia dodatkowe gwarancje zatrud- 
:enia wybranym kategoriom obywateli, szczegolnie potrzebuj^cym 
hrony socjalnej i niezdolnym do konkurowania na rynku pracy na 

ownych warunkach: osobom niepelnosprawnym, sierotom, rodzicom 
i rodzin wielodzietnych i niepelnych oraz wychowuj^cych dzieci niepel- 
osprawne, zwolnionym z zakladow kamych, poszukujacym pracy po raz 
ienvszy przed 21. rokiem zycia, osobom w  wieku przedemerytalnym 

i in. W 2010 г. со czwarty bezrobotny nalezal do jednej z tych kategorii. 
W 2010 r. z 5,5 tys. niepelnosprawnych, ktorzy zwrocili si? о pomoc 
wznalezieniu zatrudnienia, prac? uzyskalo 2,4 tys., w tym 1,1 tys. na 
przednio zarezerwowanych miejscach pracy, a 482 niepelnosprawnych 
ierowano do nauki zawodu. W ramach specjalnych programow zatrud- 
eniowych pracodawcy zapewnili przystosowanie do pracy 533 osob nie-
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pelnosprawnych, sfinansowali zakup specjalistycznego sprz^tu niezbedne- 
go do utworzenia 207 miejsc pracy dla niepelnosprawnych. W osrodkach 
prac spolecznych w  wielu miastach (Grodno, Mohylew, Minsk i in.) dla 
bezrobotnych niepelnosprawnych zorganizowano rehabilitacjQ zawodowa 
i utworzono miejsca pracy dofinansowane ze srodkow panstwowego fun- 
duszu wsparcia zatrudnienia.

Paristwo zapewnia pierwsze miejsce pracy absolwentom panstwowych 
szkol zasadniczych zawodowych, srednich technicznych i wyzszych, oso- 
bom uposledzonym, ktore opanowaly programy nauczania szkol ogolno- 
ksztalcacych lub przewidziane dla nich programy specjalne, jak rowniez 
wojskowym zwolnionym z jednostek sil zbrojnych Bialorusi.

Duze znaczenie ma organizacja praktyk dla mlodziezy, w trakcie 
ktorych osoby mlode nabywajg wiedz^ i umiej^tnosci zawodowe oraz 
nawyki, poprawiajqce ich konkurencyjnosc na rynku pracy i poszerzajace 
mozliwosci zatrudnienia. Dla praktykantow firmy organizujt} specjal
ne miejsca pracy z wykorzystaniem srodkow panstwowego funduszu 
wsparcia zatrudnienia. W 2010 r. w  ramach programu „Praktyki dla 
mlodziezy” zatrudniono 1695 absolwentow szkol, a tymczasowe zatrud
nienie w okresie wakacji i w czasie wolnym od nauki znalazlo 32,4 tys. 
osob sposrod studentow i ucz^cej si^ mlodziezy (w  2007 r. -  46,1 tys., 
w 2004 r. -  28,7 tys.).

Podane przyklady dowodza, ze organy panstwowej sluzby zatrud
nienia swiadcz^ szerokie spektrum uslug obywatelom, ktorzy zwrocili 
si^ w  sprawach zatrudnienia. Sluzby te nie tylko zajmujg si  ̂ zarejes- 
trowanymi bezrobotnymi, ale takze ogolnymi problemami zatrudnienia 
w  kraju, regionach i przedsi^biorstwach. Temu celowi sluzg: staly 
monitoring wewn^trznych rynkow pracy w duzych przedsiebiorstwach, 
kompleksowe oceny stanu regionalnych rynkow pracy, wyrywkowe 
badania ankietowe faktycznego bezrobocia wedlug metodologii MOP, 
analizy cech i struktury ludnosci nieaktywnej ekonomicznie, wspolpraca 
z organami wladzy i instytucjami oswiatowo-szkoleniowymi pod katem 
zapewnienia pelnego i efektywnego zatrudnienia. Dzialania te przynosza 
pozytywne rezultaty.

Uwzgledniajac obiektywna koniecznosc podniesienia wydajnosci pra 
cy, a zatem i niezb^dne zmiany w  strukturze zatrudnienia, restrukturyza 
cj^ przedsi^biorstw i prawdopodobne zwolnienia cz^sci pracownikow 
nalezy podkreslic, ze konieczne jest dalsze wzmocnienie potencjalu pan 
stwowej sluzby zatrudnienia. Oznacza to rozwijanie wspoldzialania orga 
now tej sluzby z innymi instytucjami rynku pracy w taki sposob, aby raze~ 
rozwiazywac nowe zadania, powstajace wraz z rozwojem gospodarki in- 
nowacyjnej, gospodarki opartej na wiedzy w warunkach globalizacji.
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6. REGIONALNE RYNKI PRACY IICH REGULOWANIE

Na rynku pracy Bialorusi uksztaltowalo si? znaczne zroznicowanie mi?- 
dzyregionalne (zob. tab. 14). Stopa bezrobocia w Mirisku byla znacznie 
nizsza niz w regionach (obwodach). Z drugiej strony, stolica kraju wyroz- 
niala si? najwi?kszym udzialem mtodziezy w  strukturze bezrobotnych. 
Czas pozostawania bez pracy najdhizszy byl w obwodzie brzeskim, 
a najwyzsz? liczby bezrobotnych w wieku powyzej 50 lat charakteryzowal 
si? obwod witebski. Jednak, ogolnie rzecz biorgc, wskazniki rynkow 
pracy obwodow nie byly zbyt zroznicowane, со oznacza, ze sytuacja na 
regionalnych rynkach pracy ksztaltowala si? podobnie. Wyjatek stanowi 
rynek pracy Minska, ktoremu wlasciwe sa szczegolne cechy struktury 
i dynamiki dzialalnosci gospodarczej.

Tab. 14. Regionalne zroznicowanie rynku pracy wedlug obwodow, 2010 r.
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Bialorus 0,7 0,7 38,1 17,9 3,9

Brzeski 0,8 0,8 37,0 16,9 4,9

Grodzienski 0,8 0,9 36,6 17,8 4,3

Homelski 0,9 1,2 41,2 16,7 3,9

Miasto Minsk 0,3 0,2 43,5 18,7 3,1

Minski 0,7 0,8 40,1 15,7 3,5

Witebski 0,9 1,1 31,5 22,3 4,4

Zrodlo: [7, s. 130, 132].

W obwodach, ktore sa duzymi jednostkami terytorialno-administracyj- 
nymi, moga funkcjonowac bardzo zroznicowane lokalne rynki pracy. Aby 
je rozpoznac, nalezy poddac analizie rynki pracy w  rejonach administra- 
cyjnych. Dokonano tego na przykladzie obwodu witebskiego, ktory sklada 
sie z 25 jednostek rejonowych, w  tym 4 miast stanowi^cych oddzielne 
jednostki (zob. tab. 15). Analiza ta pokazala, ze lokalne (rejonowe) rynki 
pracy s? znacznie bardziej zroznicowane niz regionalne (obwodowe). 
Wzgledne dysproporcje w oficjalnej stopie bezrobocia si?gaja 3,5 razy (od 
0,4% w rejonie wierchniedzwinskim do 1,4% w  lepelskim), wskazniki 
koniunktury rynku pracy (tzn. liczby bezrobotnych przypadajqcych na 
jeden wakat) wykazuj? jeszcze wi?ksze, ponad 7-krotne zroznicowania



Tab. 15. Lokalne rynki pracy obwodu witebskiego wedlug rejonow administracyjnych, 
2010 r.
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Bieszenkowicki 17,7 18,4 1,0 0,81 15,4

Braslawski 16,9 17,7 0,8 6,79 0,0

Wierchniedzwinski 14,9 21,5 0,4 0,68 3,9

Witebski 21,0 24,2 1Д 2,32 11,0

Gtubocki 17,6 20,3 0,5 1,06 9,5

Horodecki 17,4 19 0,9 1,20 25,0

Dokszycki 16,1 17,9 0,7 0,68 10,4

Dubrowienski 16,2 18,9 0,7 3,87 43,1

Lepelski 18,1 20,2 1,4 1,28 25,5

Loznienski 16,2 20,3 0,8 0,62 5,1

Miorski 15,8 18,2 0,6 1,36 9,8

Orszanski 17,6 19,8 1,2 0,65 4,3

Polocki 17,2 19,5 1,3 1,16 11,0

Postawski 15,2 20,5 1,3 3,93 7,1

Rossonski 16,4 20,1 0,8 4,44 7,5

Siennenski 15,0 18,4 0,7 0,89 3,7

Toloczynski 14,9 18,6 0,6 3,43 12,7

Uszacki 15,2 20 1,0 1,08 33,8

Czasnicki 16,1 18,2 0,5 0,71 25,0

Szarkowszczynski 15,1 18,5 0,9 1,12 31,6

Szumiliriski 14,9 20,6 0,9 1,03 6,6

Miasto Witebsk 28,2 24,4 0,9 1,01 4,9

Miasto Nowopolock 27,3 24,2 0,9 0,85 6,8

Miasto Orsza 18,8 20,1 1,1 1,79 11,5

Miasto Polock 21,7 25,5 0,9 0,70 3,7

Obwod witebski ogolem 21,7 21,9 0,9 1,09 9,3 |

Zrodlo: dane witebskiego obwodowego centrum zatrudnienia ludnosci.
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(od 0,62 w rejonie loznienskim do 4,44 w  rossonskim). Niektore rejony 
cechuj'3 siQ wysokim poziomem bezrobocia dhigotrwalego, kilkukrotnie 
przekraczaj^cym sredni poziom obwodowy. Nalezg do nich rejony: dubro- 
wienski (udziai bezrobotnych pozostajgcych bez pracy ponad jeden rok 
w ogolnej liczbie bezrobotnych w  tym rejonie wynosit 43,1%), uszacki 
(33,8%), szarkowszczynski (31,58%), lepelski (25,47%), horodecki i cza- 
snicki (po 25%). Duze roznice wyst^pujq rowniez w strukturze zatrudnio- 
nych w poszczegolnych rejonach, chociaz na poziomie obwodu sq one 
malo widoczne. Zaobserwowane zroznicowania maj3 charakter trwaly, 
a rynki pracy niektorych rejonow sa permanentnie niezrownowazone, 
powstaje zatem koniecznosc opracowania dla nich specjalnych programow 
zatrudnienia z uwzgl^dnieniem specyficznych cech gospodarki lokalnej.

Analiza ujawnila [9], ze podstawowa wlasciwoscia regionalnych ryn
kow pracy Bialorusi jest ich wewn^trzna niejednorodnosc, wywolana od- 
miennosciq sytuacji w  duzych i malych miastach, dywersyfikacja lub 
\v3sk3 specjalizacjq niektorych z nich, kontrastami mi^dzy rynkami 
miejskimi a wiejskimi. W rezultacie rynki pracy malych miast i miejsco- 
wosci wiejskich cigza ku mono- lub oligopolistycznej strukturze zatrudnie
nia. S3 na ogol slabo zdywersyfikowane, dlatego ryzyko bezrobocia jest 
tam wyzsze w porownaniu z bardziej zdywersyfikowanymi rynkami pracy 
duzych miast. Na obszarach wiejskich, rolniczych, poziom zatrudnienia 
iaktywnosci ekonomicznej ludnosci jest nizszy, a system instytucjonalny 
znacznie slabszy. Na poziomie regionow zroznicowania rynkow pracy S3 
0 wiele mniejsze w  porownaniu z poziomem lokalnym. W przypadku re
gionow do czynnikow powodujqcych omawiane zroznicowania nalezq 
przede wszystkim: obecnosc przedsi^biorstw miastotworczych, wzgl§dne 
odosobnienie regionalnych rynkow pracy, slaby rozwoj infrastruktury. 
Dlatego panstwowa polityka zatrudnienia powinna, obok stosowania 
standardowych srodkow wspierania zatrudnienia, przewidzianych w  usta- 
wie „0  zatrudnieniu ludnosci” i w panstwowym programie zatrudnienia, 
podejmowac dodatkowe przedsi^wziecia, uwzgl^dniaj^ce specyfik^ regio- 
nu i priorytety jego rozwoju. Swego rodzaju „regionalizacja” tej polityki 
pozwolilaby zwi§kszyc jej skutecznosc, dzi^ki czemu moglby poprawic si$ 
poziom zycia ludnosci. Szczegolna uwage nalezy zwrocic na rynki pracy 
tzw. monomiast1 oraz obszarow wiejskich. I tak, dla niezrownowazonych 
rynkow pracy monomiast zalecane jest opracowanie programu wsparcia 
potencjalu kadrowego, poprawy efektywnosci zatrudnienia w  przedsi^- 
biorstwach miastotworczych i poprawy jakosci zarzqdzania zasobami 
pracy. Z kolei wiejskie, rolnicze rynki pracy S3 uwarunkowane problema- 
mi demograficznymi i odplywem ludnosci ze wsi oraz specyficznymi dla 
obszarow wiejskich uwarunkowaniami tworzenia nowych miejsc pracy,

1 Miasta, w  ktorych jeden duzy pracodawca, z reguly duzy zaklad przemystowy, domi- 
nuje na lokalnym rynku pracy.



258 Elena V. Vankevich

jak: trudna sytuacja finansowo-gospodarcza wiejskich podmiotow gospo- 
darczych, slabe zwiazki kooperacyjne, niewystarczajacy poziom malego 
i sredniego biznesu, sezonowosc prac w rolnictwie oraz znaczacy udzial 
pracujcjcych w  prywatnych gospodarstwach pomocniczych, zorientowa- 
nych na samowystarczalnosc (okolo 3% ludnosci aktywnej ekonomicznie). 
Dla tych rynkow perspektywicznym kierunkiem jest rozwoj infrastruktury, 
rozbudowa zwiazkow kooperacyjnych w zakresie przetworstwa i zbytu 
produkcji rolniczej, rozwoj agro- i ekoturystyki.

ZAKONCZENIE: PERSPEKTYWY ROZWOJU 
RYNKU PRACY NA BIALORUSI

Dalszy rozwoj gospodarlci bialoruskiej wymaga uksztaltowania elastycz- 
nego i efektywnego rynku pracy. Restrukturyzacja gospodarki i jej ukie- 
runkowanie na innowacyjnosc beda powodowac wzrost popytu na wysoko 
wykwalifikowanych pracownikow, ktorzy z kolei maja wysokie wymaga- 
nia wobec miejsc pracy -  warunkow pracy, jakosci stosunkow mi^dzyludz- 
kich w  miejscu zatrudnienia, wynagrodzen. Realizacja nowych zadan 
stojqcych przed organami panstwowej shizby zatrudnienia b^dzie mozliwa 
pod warunkiem wzmocnienia potencjalu tych sluzb i poszerzenia dialogu 
spolecznego oraz partnerstwa w  dziedzinie zatrudnienia i rozwoju kapita- 
lu ludzkiego. W tej sytuacji do priorytetowych kierunkow rozwoju rynku 
pracy Republiki Bialorusi nalezy zaliczyc:

-  wspieranie wzrostu zatrudnienia na drodze tworzenia nowych, 
ekonomicznie efektywnych miejsc pracy w innowacyjnym sektorze 
gospodarki;

-  popraw^ jakosci i konkurencyjnosci sily roboczej, zapewnienie 
zgodnosci struktury sily roboczej ze strukturg miejsc pracy 
z uwzgl^dnieniem perspektywicznych kierunkow rozwoju gospo
darki i restrukturyzacji;

-  realizacja aktywnej polityki rynku pracy, zapobieganie marginali- 
zacji roznych grup spolecznych na rynku pracy, wspieranie aktyw- 
nosci zawodowej osob о ograniczonej konkurencyjnosci na rynku 
pracy (niepelnosprawni, miodziez, kobiety, osoby w wieku emery- 
talnym chcacy nadal pracowac i in.);

-  popraw^ elastycznosci rynku pracy, w tym elastycznosci sily robo
czej, form zatrudnienia i instytucji rynku pracy;

-  rozwoj regionalnych rynkow pracy, wzmocnienie regionalizacji 
polityki zatrudnienia z uwzglednieniem specyficznych uwarunko- 
wari regionalnych rynkow pracy;

-  doskonalenie infrastruktury rynku pracy, wspieranie walki z barie 
rami instytucjonalnymi dla rozwoju zatrudnienia i samozatrudni 
nia obywateli, wspieranie wspolpracy i konsolidacji wysilko
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podmiotow rynku pracy (panstwowej sluzby zatrudnienia, miejsco- 
wych organow wladzy, zrzeszen pracodawcow, zwiazkow zawodo- 
wych, organizacji spoiecznych) w usuwaniu niezrownowazenia na 
rynku pracy.

Bialorus jest krajem о gospodarce otwartej, zorientowanej na eksport, 
dlatego tym bardziej poprawa elastycznosci krajowego rynku pracy jest 
dla niej obiektywn^ koniecznosciq. Pozwoli ona na przeprowadzenie 
niezbednych zmian strukturalnych w gospodarce, minimalizujacych kosz- 
ty spoleczne (wzrost bezrobocia i biedy), na zachowanie wysokiego pozio- 
mu zatrudnienia ludnosci, umozliwi dostarczenie gospodarce narodowej 
zawodowo mobilnej i wykwalifikowanej sily roboczej, zapobiegajgc jed- 
noczesnie jej odplywowi w warunkach ksztaltowania si? otwartego glo- 
balnego rynku pracy. W tych warunkach wazne jest polqczenie elastycz
nosci rynku pracy z juz utworzonymi w  kraju mechanizmami ochrony 
socjalnej pracownikow, maj^ce na celu popraw? efektywnosci zatrudnie
nia i lagodzenie napi?c spolecznych w zespolach pracowniczych i calym 
spoleczenstwie.

Mechanizm zarzadzania elastycznosci^ rynku pracy na Bialorusi powi- 
nien odpowiadac zasadom koncepcji flex-security [2, s. 49-50] i zakladac:

-  na poziomie mikroekonomicznym: segmentacj? personelu, zroz- 
nicowanie warunkow kontraktowych dla roznych segmentow, 
wsparcie wewn?trznej (wewnatrzfirmowej) mobilnosci personelu, 
rozbudow? systemu szkoleri, podwyzszenia kwalifikacji i przekwa- 
lifikowania, rozwoj outsourcingu, utworzenie sluzb outplacementu 
w duzych przedsi?biorstwach;

-  na poziomie regionalnym i branzowym: rozwoj systemu szkolnictwa 
zawodowego, podwyzszania kwalifikacji i przekwalifikowywania, 
gdyz elastycznosci przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracownikow 
na mikropoziomie powinny towarzyszyc gwarancje szybkiej 
zmiany pracy (na tym polega istota elastycznosci rynku pracy na 
mezopoziomie); wzmacnianie zaufania i rozwoj dialogu partnerow 
spolecznych na rynku pracy w  celu podwyzszenia gotowosci jego 
uczestnikow (organow zarzadzania, sluzb zatrudnienia, zwiazkow 
zawodowych, jednostek edukacyjnych regionu, stowarzyszen 
spolecznych i agencji kadrowych) do maksymalnego wspierania 
pracodawcow w optymalizacji liczebnosci zatrudnionych i zmianie 
struktury zatrudnienia w celu poprawy konkurencyjnosci jednostek 
gospodarczych, zgodnie z zasadq: „ochrona socjalna powinna 
wspierac, a nie powstrzymywac mobilnosc” [4, s. 50];

-  na poziomie makroekonomicznym: przedefiniowanie procedur re- 
gulujcjcych zwalnianie pracownikow w  celu poprawy elastycznosci 
stosunkow pracowniczych (w  sposob zroznicowany dla roznych seg
mentow personelu); ksztalcenie ustawiczne; rozbudow? aktywnej 
polityki rynku pracy, adresowanej nie tylko do osob zwracajqcych
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si^ do organow panstwowej sluzby zatrudnienia oraz zarejestro
wanych bezrobotnych, ale rowniez do pracownikow zagrozonych 
zwolnieniem; normatywne regulacje leasingu pracowniczego 
i pozataryfowych systemow wynagradzania oraz zapewnienie ich 
stosowania w zarzadzaniu kadrami na mikropoziomie; rozwoj e-za- 
trudnienia, malego i sredniego biznesu jako generatorow nowych 
miejsc pracy; popraw^ instytucjonalnej elastycznosci rynku pracy 
(zroznicowane obnizenie opodatkowania funduszu wynagrodzen, 
odejscie od obowigzkowego wykonania planowych wskaznikow 
wzrostu wynagrodzen, liberalizacja procedury rejestracji bezrobot
nych, wprowadzenie nowoczesnego systemu ubezpieczeri spolecz- 
nych opartego na zasadach kumulacyjnych, a nie wyrownawczych). 
Sens elastycznosci rynku pracy polega na utworzeniu wi^kszej 
liczby miejsc pracy dla roznych kategorii ludnosci i zapewnieniu 
wysokiej mobilnosci funkcjonalnie elastycznej i stale rozwijajacej 
si$ sily roboczej oraz tworzeniu stosunkow pracy za pomoca aktyw- 
nego dialogu mi^dzy organami wladzy a partnerami spolecznymi.
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