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ANNOTATION. In the article the employment trends in the EU are
examined. There is done the analysis of employment’s structural
changes in the European Union.

KEY WORDS: Gross domestic product, unemployment, employment,
productivity, employment rate of the economically active population.

Постановка проблеми. Фінансова криза, що розпочалась у
2008 р., здійснює тривалий негативний вплив на економічну си-
туацію в країнах Європи. Хоча впродовж 2009—2010 рр. і спо-
стерігались певні ознаки пожвавлення, перспективи зростання
ВВП і рівня зайнятості в цілому погіршились у зв’язку зі зрос-
танням економічної і фінансової невизначеності. Крім того,
вплив кризи був неоднаковим у галузевому розрізі. Таким чином,
можна очікувати, що несприятливі перспективи в короткостроко-
вій і довгостроковій перспективі здійснюватимуть диференційо-
ваний вплив на активність і зайнятість у різних країнах і секторах
економіки.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. У даній статті ми
спирались на дослідження зарубіжних і вітчизняних учених і
фахівців у сфері дослідження проблем ринку праці і зайнятості
[1—8].

Виклад основного матеріалу дослідження. У Європейсько-
му союзі економічна криза здійснила вплив на диференціацію
ВВП і попит на робочу силу. Найзначніший ступінь зниження
ВВП спостерігається в Ірландії і трьох країнах Балтії, в цих це
країнах спостерігаються крупно масштабні втрати робочих місць.
В інших країнах ступінь скороченості зайнятості помітно відріз-
няється, навіть при аналогічному спаді ВВП, що відображає різ-
ний ступінь результативності заходів зі збереження робочих
місць (шляхом зниження продуктивності праці або скорочення
робочого часу, або їх комбінації).

У цілому рівень зайнятості в ЄС скоротився на 2 % у період
між третім кварталом 2008 р. і третім кварталом 2010 р. Скоро-
чення становило приблизно 9 % у Латвії, майже 8 % в Естонії,
8 % в Ірландії і біля 7 % у Литві і Іспанії. В той же час зайнятість
зросла в Люксембургу, Німеччині, Мальті і лалишилаь на не-
змінному рівні в Польщі (табл. 1).

В абсолютному вираження кількість безробітних у Європей-
ському Союзі в 2010 р. становила 24,55 млн чол., у євро-зоні —
17,134 млн чол. По 27 країнах Євросоюзу рівень безробіття досяг
10,2 % [4].
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Таблиця 1
РІВЕНЬ ЗАНЯТОСТІ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО

НАСЕЛЕННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ В 2007—2010 рр., % [7]

Найскладнішою є ситуація з безробіттям в Іспанії (23,6 %)
(рис. 1) і Греції (21 %). Найбільші показники демонструють Ав-
стрія (4,2 %), Нідерланди (4,6 %) і Люксембург (5,2 %). Найроз-
винутіша економіка зони євро — Німеччина — також демон-
струє низький рівень безробіття (5,7 %). У третій по величині
економіці регіону — Італії — безробіття зросло з 9,1 % до 9,3 %
(для порівняння: у США безробіття становило 8,3 %, в Японії —
4,5 %).

Падіння ВВП в Іспанії було таким же, як і в середньому по
ЄС. Спад у сфері зайнятості призвів до суттєвого підвищення
продуктивності впродовж досліджуваного періоду (рис. 1).
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Рис. 1. ВВП, зайнятість, продуктивність праці і кількість
відпрацьованих годин в Іспанії (% у порівнянні
з відповідним періодом попереднього року) [7]

У Німеччині ВВП скоротився більше, ніж у середньому по ЄС
(і більше, ніж в Іспанії). Незмінний рівень зайнятості в даному
випадку позначився на значному зниженні продуктивності праці
(рис. 2). Значні відмінності між країнами у зміні рівня зайнятості
впродовж рецесії лише частково пояснюються з точки зору від-
мінностей у масштабах спаду ВВП. Інші фактори, які вплинули
на ці відмінності, стосувались заходів зі збереження робочих
місць (зниження продуктивності або скорочення відпрацьованих
годин), заходів державної політики (скорочення робочого часу,
заходи з боку роботодавців, погоджені з профспілками), а також
структурних відмінностей між секторами. В той час, як в Іспанії
загальна кількість відпрацьованих годин скоротилась незначним
чином, у Німеччині зменшення даного показника було більш ви-
раженим внаслідок широкого застосування заходів зі скорочення
робочого часу.

Падіння ВВП у 2009 р. у ЄС-27 становило трохи більше 4 %.
У 2010 р. спостерігалось деяке зростання — біля 1,8 %, і майже
2 % — у 2011 р., набагато нижче, ніж показники темпів зростання
до настання кризи. Зайнятість впала менше ніж на 2 % у 2009 р. і
на 0,5 % у 2010 р. У цілому скорочення зайнятості впродовж
2008—2010 рр. становило 2,4 % (що еквівалентно втраті 5,6 млн
робочих місць), що менше прогнозованого значення в 4 %. Від-
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булось це з двох причин. По-перше, меншим у порівнянні із про-
гнозованим виявився спад ВВП (біля 2 % у порівнянні з очікува-
ним значенням 4 %), по-друге, були вжиті заходи зі збереження
робочих місць (різною мірою в різних країнах).

Рис. 2. ВВП, зайнятість, продуктивність праці і кількість
відпрацьованих годин у Німеччині (% у порівнянні
з відповідним періодом попереднього року) [8]

Ступінь спаду зайнятості визначався галузевою приналежніс-
тю сфер економічної діяльності. Так, найбільшим у 2008—2010 рр.
падіння зайнятості було в будівництві (11 %) і промисловості
(8 %). У галузях основних послуг (готелі, ресторани, транспорт)
падіння зайнятості було меншим, ніж зниження доданої вартості
(2,7 % і 5,7 % відповідно). У сфері суспільних і особистих, а та-
кож фінансових послуг характер зміни рівня зайнятості відпові-
дав характеру зміни доданої вартості (збільшення на 2,5 % і змен-
шення на 2 % відповідно).

Оскільки рецесія економіки здійснює диференційований вплив
на зайнятість, дослідження галузевого аспекту даної проблеми є
надзвичайно ускладненим.

Як свідчать дані табл. 2, для ЄС характерна нерівномірна га-
лузева структура зміни зайнятості.
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Таблиця 2
СЕРЕДНЬОРІЧНІ ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
ПО СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ В ЄС, 1975—2007 рр., % [7]

Відхилення від середньорічних темпів зростання по секторах
ЄС представлено на рис. 3. Як видно з даних рис. 3, у довгостро-
ковій перспективі темпи зростання в сільському господарстві,
гірничовидобувній промисловості, комунальних послугах і про-
мислвоості загалом були від’ємними, позитивні етмпи зростання
спостерігались у сфері послуг, зокрема, у фсері бізнес-послуг.

Стурктурні зрушенян в зайнятості обумовлені відмінністю
співвідношення показників темпів зростання доданої вартості і
показнків темпів зрсотання продуктивності праці. Зокрема, в га-
лузях сільського господарства і промисловості.

Рис. 3. Відхилення від середньорічних темпів зростання
в ЄС-15 у 1975—2007 рр., % [4]
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Зокрема, галузі сільського господарства і промисловості де-
монструють значення нижче середнього у відношенні темпів зро-
стання доданої вартості, що пояснюється відносним зниженням
попиту. Одночасно дані галузі характеризуються темпами зрос-
тання вище середнього в аспекті продуктивності праці за рахунок
технічних інновацій і ефекту масштабу. Сфера послуг у цілому і
сфера бізнес-послуг зокрема, характеризуються темпами зрос-
тання продуктивності праці нижче середнього, але вище серед-
нього за рівнем доданої вартості.

Крім того, важливим моментом у процесі перерозподілу пра-
цівників між різними галузями і секторами економіки є мобіль-
ність робочої сили, особливо у випадку швидких змін або еконо-
мічної кризи.

Що стосується тенденцій розвитку зайнятості в короткостро-
ковій перспективі, вони ускладнюються поглибленням проблеми
зовнішнього боргу і тиску фінансового ринку на країни єврозони
з великими потребами запозичення. Це призвело до практично
повсюдного застосування заходів фіскальної консолідації у краї-
нах ЄС з метою скорочення дефіциту державного бюджету (під-
вищення податків, скорочення державних витрат). Тим не менш,
у результаті вжитих заходів очікується незначне зростання ВВП
або повна відсутність вказаного зростання в 2012—2013 рр. До
2013 р. ВВП, за прогнозами, з урахуванням можливих коливань,
усього на 1,5 % перевищить до кризовий рівень 2007 р. (табл. 3).

Відповідно, погіршуються перспективи працевлаштування в
багатьох державах ЄС. Так, у країнах, у яких спостерігався най-
сильніший вплив кризи, кількість зайнятих у 2013 р. прогнозува-
лась нижче докризового рівня: в Ірландії — нижче на 15 % рівня
2003 р., в Іспанії — на 9—10 %, в Естонії — на 7 % (табл. 3).

У Німеччині, відповідно до прогнозів, кількість зайнятих буде
незначно відрізнятись від рівня 2007 р., у той час як в Італії і Ве-
ликобританії очікується зниження даного показника. В Естонії,
Литві і Фінляндії, хоча ВВП в 2013 р. і прогнозується на рівні
вище значення 2007 р., зростання рівня продуктивності праці
(якщо не враховувати коливань, пов’язаних з відпрацьованим ча-
сом) очікується значно меншим у порівнянні з тією швидкістю,
яка спостерігалась в роки, що передували початку рецесії (біля
1 % на рік у двох країнах Балтії, на відміну від 6 % упродовж
2003—2007 рр., і 0,5 % і 3 % на рік відповідно в Фінляндії).

При цьому галузева модель розвитку зайнятості у Європі вка-
зує а потребу ринку праці у висококваліфікованих працівниках.
Відповідно до даних CEDEFOP, ця потреба буде розширюватись
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за наступними професійними групами: менеджери (12 %), техніч-
ні фахівці (13 %). З іншого боку, очікується скорочення попиту
на клерків (–20 %), сільськогосподарських працівників (–11 %) і
військовослужбовців (–24 %) (табл. 4).

Таблиця 3
ВП І ЗАЙНЯТІСТЬ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

В 2003—2013 рр., % ДО 2007 р. [4]
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Таблиця 4
ПРОГНОЗ ПОПИТУ НА ПРОФЕСІЇ В ЄВРОСОЮЗІ НА 2010—2020 рр. [3]

Висновки з проведеного дослідження. Можна стверджувати,
що головним завданням Євросоюзу в довгостроковій перспективі
має стати укріплення конкурентоспроможності виробників у ЄС
з метою забезпечення безперервного зростання кількості робочих
місць. Структурні зміни в промисловості, поява нових компаній і
ліквідація існуючих можуть мати важливі наслідки для зайнятос-
ті, що, в свою чергу, може привести до соціальних наслідків, які
вимагатимуть застосування заходів державної підтримки.
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