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МОП Глобальні тенденції зайнятості 2011 р. 

Доповідь МОП попереджає: слабке відновлення робочих місць, буде тривати впродовж 2011 

року, працевлаштування молоді – світовий пріоритет 

 

ЖЕНЕВА (Новини МОП) - Глобальне безробіття, як офіційно зазначено, досягло рекордного рівня 

за третій рік поспіль з початку економічної кризи, Міжнародне Бюро Праці (МБП) попередило у 

своєму щорічному огляді тенденцій зайнятості, що слабке відновлення робочих місць ймовірно, 

продовжиться у 2011 році, особливо у розвинених країнах. 

Доповідь: «Глобальні тенденції зайнятості 2011 року: проблеми відновлення робочих місць»1, 

вказують на високо диференційоване відновлення на ринках праці, з постійно високим рівнем 

безробіття, а також зростаючим  розчаруванням в розвинених країнах, та ріст зайнятості і 

підтримка високого рівня незахищеної зайнятості та бідності серед працюючих в країнах, що 

розвиваються. Ці тенденції різко контрастують з відновленням, яке спостерігалося в кількох 

ключових макроекономічних показниках:  світовий ВВП, приватне споживання, інвестиції , 

міжнародна торгівля і фондові ринки -  які були відновлені в 2010 році, перевищивши докризові 

рівні. 

«Незважаючи на досить диференційоване відновлення на ринках праці по всьому світу,  величезні 

людські втрати від рецесії все ще з нами», сказав Генеральний директор МБП Хуан Сомавія. 

Оскільки готується Всесвітній Економічний Форум у Давосі, пан Сомавія підкреслив: «Існує одне 

спільне завдання: ми повинні переосмислити нашу стандартну макроекономічну політику сумішей 

і зробити створення якісних робочих місць та гідну працю центральною метою макроекономічних 

політик, разом з високими темпами зростання, низькою інфляцією та збалансованими державними 

бюджетами. Ми не повинні забувати, що для людей,  якість роботи визначає якість суспільства.» 

Незважаючи на різке відновлення темпів економічного зростання у  багатьох країнах,  офіційне  

глобальне безробіття складало  205 млн. людей в 2010 році, практично не змінившись з 2009 року, 

та на 27, 6 млн. більше, ніж напередодні глобальної економічної кризи у 2007 році.  МОП 

прогнозує глобальний рівень безробіття у 6, 1%, що еквівалентно 203,3 млн. безробітних  

протягом 2011 року. 

Доповідь показує, що 55 % підвищення глобального безробіття в період між 2007 і 2010 роках 

відбулося в розвинених країнах та регіонах Європейського Союзу (ЄС), в той час, як  регіон 

нараховує лише 15 % світової робочої сили. У низці економічно розвинених країн, таких як 

Бразилія, Казахстан, Шрі-Ланка, Таїланд та Уругвай, рівні безробіття насправді впали нижче своїх 

докризових рівнів. 

 

1МОП: Глобальні тенденції зайнятості 2011р.: Проблема відновлення робочих місць (Женева,2011р.) 

 



У доповіді зазначається, що в глобальному масштабі, за оцінками, 1.53 млрд. робітників 

перебувало у вразливій зайнятості у 2009 році, що відповідає рівню вразливої зайнятості у   50,1%2 

Частка вразливої зайнятості залишається незмінною з 2008 року, що різко контрастує з стійким і 

значним зниженням в роки, що передували кризі. 

У доповіді також наголошується, що у 2009 році 630 млн. працівників (20, 7 %,  від загальної 

кількості працівників у світі), жили зі своїми родинами бідно на 1, 25 доларів США в день. Це 

кореспондується  з додатковими 40 млн. працюючих бідних , що є на 1, 6 відсоткового пункту 

вище, ніж прогнозовано на основі докризових тенденцій. 

 78 млн. молодих людей по всьому світі  були безробітними впродовж 2010 року, що набагато 

вище докризового рівня, який складав 73.5 млн. в 2007 році, але нижче  в порівнянні з 80 млн. у 

2009 році. Рівень безробіття серед молоді віком 15-24 років складав 12, 6 %,  в 2010 році, що 

перевищує  у 2, 6 рази рівень безробіття серед дорослих. Разом з тим, МОП також попередила, що 

серед 56 країн, щодо яких наявні дані, припадало  на 1, 7 млн.  менше молоді на ринку праці, ніж 

очікувалося на основі докризових тенденцій, а також зазначила, що ці розчаровані молоді люди не 

є в числі безробітних, тому що вони не займаються пошуками роботи активно. 

«Працевлаштування молоді є світовим пріоритетом»,  заявив пан Сомавія. «Слабке відновлення  

гідної праці посилює стійку нездатність світової економіки  забезпечити майбутнє для всіх 

молодих людей. Це підриває сім’ї, соціальну згуртованість та довіру до політики», додав він. 

У дослідженні вказується, що затримка процесу  відновлення ринку праці розглядається не тільки 

з точки зору відставання  між зростанням виробництва і зростанням зайнятості, але і в контексті 

здобутків у продуктивності, які бідно віддзеркалені у зростанні реальної заробітної плати в 

багатьох країнах. «Це може поставити під загрозу  подальшу перспективу відновлення, оскільки 

існують тісні зв'язки між зростанням реальної заробітної плати, споживанням  та майбутніми 

інвестиціями»  говориться у доповіді. 

Серед інших ключових висновків: 

 Глобальна зайнятість у промисловості скоротилася в 2009 році, що є основною  

відмінністю з історичним щорічним рівнем зростання, який складав 3, 4 %,  у період з 2002 

по 2007 рік. У розвинених країнах і регіонах Європейського Союзу, зайнятість у 

промисловості впала до 9, 5 млн. у період між 2007 і 2009 роках, в той час як у регіонах, 

що розвиваються, зайнятість у промисловості зросла, хоча і набагато більш повільними 

темпами. 

  Рівень глобальної зайнятості у сільському господарстві зріс в 2009 році, що показує 

відмінність у порівнянні з історичними тенденціями і відображає, що низько продуктивний 

сільськогосподарський сектор часто виступає в якості буфера для робітників, які 

втрачають робочі місця у  промисловості та сфері послуг. 

 Зростаючі ціни на харчові продукти у світі представляють зростаючу загрозу. Для 

несільськогосподарських секторів  продовження різкого зростання цін на харчові продукти 

може призвести до втрати зайнятості, якщо інфляція перейде на інші галузі економіки.   

2Робітники, які перебувають у вразливій зайнятості, визначаються як ті, що самостійно здійснюють свою трудову 

діяльність, з меншою ймовірністю мають офіційні  оформлення на  роботі, і, отже, щодо яких більш імовірно  

відсутність елементів, пов'язаних з гідною працею, таких як належного соціального забезпечення та звернення до 

ефективних соціальних механізмів діалогу. 

                               



У Південно-Східній Азії і  зоні Тихого океану, рівні безробіття в середньому не зростали під час 

кризи, проте кількість робітників у вразливій зайнятості зросла до 173. 7 млн. в 2009 році,  що є на 

5, 4 млн. більше, ніж у 2007 році.  У Південній  Азії  найвищий рівень вразливої зайнятості в світі, 

що становив 78. 5 %,  від загальної зайнятості в 2009 році. У Східній Азії  рівень безробіття серед 

молоді залишається однією з основних проблем,  і сягав 8,3%,  в 2010 році , що є у 2, 5 рази вище, 

ніж рівень безробіття серед дорослих. 

У країнах Латинської Америки та Карибського басейну  швидке відновлення призвело до значного 

збільшення кількості робочих місць, однак, вразлива зайнятість також зросла. 

У країнах Африки, що на південь від Сахари, більш ніж три чверті працівників перебувають у 

вразливій зайнятості, у той час як четверо з п'яти працівників живуть зі своїми сім'ями на менш 

ніж на 2 долари  США на людину в день, а в Північній Африці 23, 6 %, економічно активних 

молодих людей були безробітними в 2010 році, говориться в доповіді. 

У країнах Центральної та  Південно-Східної Європи і СНД рівень безробіття знизився до 9,6 %, 

досягнув піку у 2009 році, що складав 10.4 %  - найвищого регіонального рівня у світі.3 

У доповіді також попереджається, що в розвинених країнах "вузька" концентрація уваги, на 

зменшенні бюджетного дефіциту без вирішення проблеми створення робочих місць призведе до 

подальшого ослаблення перспективи зайнятості в 2011 році для безробітних, для тих, хто випав з 

робочої сили внаслідок розчарування,  а також  для тих, хто вперше на ринку праці. 

У доповіді підкреслюється важливість заходів, які можуть стимулювати створення зайнятості та 

підштовхнути початок стійке  відновлення робочих місць, наголошуючи, що покращення 

результатів на ринку праці буде підтримувати більш широке макроекономічне відновлення, і може 

допомогти компенсувати негативні наслідки фіскальної  консолідації. 

«Відновлювати рівновагу глобальної економіки потрібно таким чином,  щоб економічне зростання  

було сильним і стійким вимагає більше ніж просте коригування валют і фінансових режимів», 

сказав пан Хуан Сомавія.  Сприяння підприємництву, інвестиціям у реальну економіку 

інклюзивним ринкам праці та економіці зростання,  спрямованої  на підвищення доходів,  як 

засобів досягти економічного зростання, розширяючи соціальний захист і водночас поліпшуючи 

якість робочих місць, дозволить забезпечити більш стійкі результати.»  «Це взаємовигідна 

ситуація як для підприємств так  і працівників при одночасному підвищенні довіри до державної 

політики», додав він. 

Інтерв'ю може бути заплановане через МОП Департамент Комунікації і Громадської Інформації  

по тел. +41 22 77912 або communication@ilo. org.  

Мовні компанії можуть отримати доступ до відео-прес-релізу, освітлення прес-конференції та 

інтерв'ю з авторами, зв'язавшись з Радіо МОП і телебаченням  за тел. +41 22 77935 або 

електронною поштою TV_radio@ilo. org. 

 

Будь ласка, зверніться до "ключових висновків" розділу доповіді для більш повного резюме регіональних тенденцій. 

 

 

 


