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Аннотация
Эканамiчны крызiс 2008–2009 гадоў закрануў усе краiны, у тым лiку тыя,
якiя маюць гэтак званую развiтую рынкавую эканомiку. Адным з наступстваў з’явiлася пагаршэнне сацыяльнай абароненасцi жыхароў еўрапейскiх дзяржаў, што непазбежна вяло да збяднення насельнiцтва. Таму ўрады гэтых краiн распрацавалi i ўкаранiлi шэраг захадаў, накiраваных на
барацьбу са збядненнем. Асаблiвасцi iх выкарыстання могуць быць цiкавымi для эканомiкi i сацыяльнай палiтыкi Беларусi.

Abstract
The economic crisis of 2008-2009 affected all the countries including
ones with so-called developed market economy. One of its consequences
is a downgrade of social protection of people in European states, what
inevitably leads to their poverty. That’s why the governments of these
countries had elaborated and had introduced a lot of measures to combat
the impoverishment of people. The features of its use can be interesting for
economy and social domain of Belarus.
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Уводзiны

Развiццё рынкавай эканомiкi мае адной з характарыстык цыклiчнасць, пры якой непазбежным этапам кожнага цыклу з’яўляюцца крызiсы ў той цi iншай галiне
эканомiкi. Крызiс увогуле прыводзiць да станоўчых
вынiкаў, бо спрыяе аздараўленню эканомiкi, стымулюе шукаць новыя альтэрнатыўныя шляхi развiцця
i ўкараннення розных вiдаў iнавацый. Але бясспрэчным адмоўным вынiкам усялякага эканамiчнага крызiсу з’яўляецца збядненне насельнiцтва i вiдавочнае
пагаршэнне ўзроўню ягонага жыцця. Калi ў звычайных
умовах галоўная задача дзяржавы ў рынкавай эканомiцы – гэта сацыяльная абарона насельнiцтва, то ва
ўмовах эканамiчных крызiсаў значнасць гэтай задачы
павышаецца ў разы. Гэта тлумачыцца тым, што сацыяльная незадаволенасць грамадзян панiжае iх эканамiчную актыўнасць, iнiцыятыўнасць i, такiм чынам,
знiжае магчымасцi вылучэння новых iдэяў, стабiлiзацыi i iнавацыйнага прарыву эканомiкi.
Эканамiчны крызiс 2008–2009 гадоў, якi распачаўся
ў развiтых эканамiчных краiнах, зноў прадэманстраваў
значнасць сiстэмы сацыяльнай абароны, нягледзячы
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на тое, што яна моцна крытыкуецца ўрадамi за яе вялiкi
кошт.
Распачаўшыся з фiнансавай сферы, крызiс хутка перакiнуўся на рэальную экономiку i вызначыў моцнае
пагаршэнне ўмоваў працы. Сутыкнуўшыся з гэтымi
праблемамi, еўрапейскiя ўрады здолелi абаперцiся на
тыя меры сацыяльнай абароны, што ўжо былi закладзеныя ў дзеючую ў кожнай краiне сацыяльную палiтыку.
Менавiта гэтыя меры i склалi аснову мерапрыемстваў па барацьбе з беднасцю. Палiтыку сацыяльнай
абароны ў розных краiнах Еўрапейскага саюзу можна
размеркаваць па чатырох наступных мадэлях [1, 2]:
• кантынентальная (яе тыпавыя прадстаўнiкi – Францыя, Германiя, Нiдэрланды);
• лiберальная (Вялiкабрытанiя);
• паўночная (Швецыя, Нарвегiя, Фiнляндыя, Данiя);
• мiжземнаморская (Iспанiя, Партугалiя, Iталiя, Грэцыя).
Вылучаюць розныя падыходы да вымярэння беднасцi, якiя могуць суiснаваць адначасова, аднак найбольш
зручнымi з’яўляюцца грашовыя вымяральнiкi. З гэтага
боку гледжання беднымi лiчацца тыя, хто мае даход
менш за 60 % ад медыяннага даходу (заробку) [1]. Сапраўды, гэткае вымярэнне з’яўляецца найбольш зруч-
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ным для мiжнародных параўнанняў, таму найбольш
часта выкарыстоўваецца ў аналiтычных даследваннях,
прысвечаных беднасцi.

Як крызiс павялiчвае рызыку беднасцi
Аналiз узроўню беднасцi з пункту гледжання занятасцi
насельнiцтва паказвае, ў якой меры занятасць гарантуе
найбольшую абарону i як, нягледзячы на гэта, пашыраецца беднасць працуючага насельнiцтва. Тыя, хто
маюць працу, ў сярэднiм заўсёды лепш абаронены ад
рызыкi збяднення, чым астатняе насельнiцтва, а беспрацоўныя i iншыя катэгорыi эканамiчна неактыўнага
насельнiцтва (апрэч пенсiянераў) церпяць найбольш.
Рызыка збяднення беспрацоўных у ЕС, такiм чынам, у
5–6 разоў вышэйшая адносна тых, хто мае працу. У 15
вядучых краiнах ЕС беднасць сярод працуючых складае
8 % i дасягае 44,4 % сярод беспрацоўных [1]. З гэтага
боку гледжання рост узроўню беcпрацоўя – найбольш
важная асаблiвасць, бо ён – галоўны напрамак росту
збяднення, нават пры тым, што моцнае пагаршэнне
ўмоваў працы (частковая занятасць, скарачэнне працоўнага часу, знiжэнне заробкаў i г.д.) таксама вядзе да
росту беднасцi сярод працуючага насельнiцтва.
Пасля моцных падзенняў на рынке працы ў
2008–2009 гадах было адзначана запавольванне
росту беспрацоўя, а ў некаторых краiнах – нават яго
знiжэнне. Аднак сiтуацыя была досыць кантрастнай,
калi параўноўваць розныя краiны. Калi ў Швецыi i
Вялiкабрытанii ўзровень беспрацоўя стабiлiзаваўся,
то ў Францыi i асаблiва у Iспанii назiраўся ягоны рост,
прычым у Iспанii ён быў найбольшы [1]. Германiя
ў гэтым шэрагу з’явiлася выключэннем, таму што
ўзровень беспрацоўя падчас крызiсу ўзрос там зусiм
нязначна. Патлумачыць гэта можна масавым выкарыстаннем такiх захадаў, як частковая занятасць,
скарачэнне ў сярэднiм працягласцi працоўнага часу.
Таму найбольшая небяспека для Германii была ў росце
збяднення працуючага насельнiцтва.
Калi прааналiзаваць катэгорыi насельнiцтва еўрапейскiх краiнаў, якiя закранае збядненне, то сярод iх трэба
вылучыць найменш абароненыя: жанчыны, працуючая
моладзь, працаўнiкi старэйшага ўзросту, нiзкаквалiфiкаваны персанал, iмiгранты. Спецыялiсты адзначаюць
апярэджваючыя тэмпы роста беспрацоўя сярод гэтых
катэгорый у параўнаннi з сярэднiмi тэмпамi. У значнай
меры гэта можна патлумачыць тым, што ў большасцi
яны занятыя на такiх працоўных месцах, якiя нельга
лiчыць надзейнымi [1].
Як ужо адзначалася вышэй, занятасць з’яўляецца
важным бар’ерам на шляху збяднення, а атрыманыя
працоўныя даходы адбiваюцца на станах хатнiх гаспадарак i на тых асобах, якiя знаходзяцца ў залежнасцi
ад працуючага, менавiта дзецi, мужы цi жонкi. Рэзкае
падзенне даходаў, справакаванае ростам беспрацоўя ў
Еўропе, мела магчымасць закрануць i iншыя катэгорыi
насельнiцтва. Гэта датычылася у першую чаргу дзяцей,
гадаваных ў няпоўных сем’ях.
Апрэч уплыву занятасцi трэба ўлiчваць i iншыя напрамкi росту збяднення насельнiцтва. Так, падзенне
бiржавых курсаў мела магчымасць абумовiць знiжэнне
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даходаў пенсiянераў у тых краiнах, дзе моцна развiта
сiстэма капiталiзацыi пенсiйных назапашванняў, напрыклад у Вялiкабрытанii. Крызiс нерухомасцi закрануў i такiя краiны, як Iспанiя i Вялiкабрытанiя (цэны
продажу знiлiся ў 2008 годзе адпаведна на 6,8 % i на
22,5 % [1]). Уплыў гэтага аспекта крызiсу на збядненне
з’яўляецца неадназначным. З аднаго боку, падзенне
коштаў на жылыя памяшканнi можа прывесцi да знiжэння кватэрнай арэнднай платы, што зробiць жыллё
больш дасяжным для найбольш бедных. З другога боку,
гэтая сiтуацыя павышае ўразлiвасць тых гаспадарак,
якiя узялi пазыкi, каб у будучынi стаць уласнiкамi жылля (каб здаваць яго ў арэнду), i якiя, да ўсяго iншага,
рызыкуюць стаць беспрацоўнымi. Колькасць закранутых гэтай праблемай рэзка ўзрасла (напрыклад, тэмп
роста ў 2008 годзе ў Iспанii склаў 128 %), нават нягледзячы на тое, што гэта закранула i некаторую частку
пазычальнiкаў. Звышзапазычанасць датычыць таксама бягучых спажывецкiх выдаткаў. У прыватнасцi, ў
Iспанii яе прырост склаў 32,5 % у 2008 годзе [1].

Спецыяльныя захады па барацьбе са збядненнем
насельнiцтва
1. Сацыяльныя трансферты: розная эфектыўнасць
у розных краiнах. Рызыка грашовай беднасцi залежыць ад двух фактараў: з аднаго боку – ад першаснага даходу гаспадарак, i з другога боку – ад таго, як
ён пераразмяркоўваецца памiж iмi. Першасны даход
гаспадарак вызначаецца у першую чаргу працоўнымi даходамi. Следствам гэтага з’яўляецца тое, што
ўзровень беднасцi адлюстроўвае няроўнасць у размеркаваннi працоўных даходаў i доступе да рынку
занятасцi. Аднак гэтак званыя сацыяльныя трансферты маюць на мэце згладжванне гэтай няроўнасцi за
кошт пераразмеркавання, якое яны ажыццяўляюць.
Трэба адзначыць, што здольнасць розных мадэляў
кiраваць рызыкай збяднення насельнiцтва залежыць ад сацыяльных трансфертаў, ажыццяўляемых у
напрамку ад катэгорый насельнiцтва, якiя найменш
церпяць, да тых, якiя найбольш уразлiвыя. Але, як
ужо адзначана, асобныя катэгорыi застаюцца больш
закранутымi, чым усё насельнiцтва ў сярэднiм: дзецi, моладзь, людзi сталага веку, iмiгранты, iнвалiды.
Iхнiя праблемы тлумачацца недастатковай магчымасцю доступа на рынак працы. Традыцыйна лiчыцца, што шведская i французская сiстэмы сацыяльнай
абароны адносна больш эфектыўныя, чым у iншых
краiнах Еўропы. У Iспанii рызыка беднасцi да атрымання сацыяльных трансфертаў больш нiзкая, чым
у астатнiх краiнах, але пераразмеркаванне адносна
менш эфектыўнае: увогуле ў Iспанii ўзровень беднасцi пасля атрымання трансфертаў складае 19,6 %,
што вышэй на тры адсоткавыя пункты за сярэднееўрапейскi ўзровень. I ўрэшце, сацыяльныя трансферты ў Вялiкабрытанii i Германii значна панiжаюць
узровень беднасцi, але меншая рызыка беднасцi да
атрымання трансфертаў у Германii дазваляе дасягнуць значна больш нiзкага ўзроўню пасля трансфертаў
(15,2 % супраць 18,8 % у Вялiкабрытанii [1]).
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Выгады ад мер сацыяльнай абароны калi i не даюць
аднароднай абароны ўсяму насельнiцтву, застаюцца вызначальнымi фактарамi ў недапушчэннi збяднення асобных iндывiдаў. Такую роля яны граюць
таксама ва ўмовах крызiсу.
2. Роля страхавання ад беспрацоўя ў кантэксце
крызiса занятасцi. Адзначана, што здольнасць
страхавання ад беспрацоўя ўтрымаць ад збяднення
беспрацоўных i iхнiя сем’i з’яўляецца ключавой на
шляху абмежавання сацыяльных страт ад крызiсу.
Але iснуюць iстотныя адрозненнi па ўзроўню беднасцi сярод беспрацоўных. У 2008 годзе гэты ўзровень
разнiўся ад 37,6 % у Iспанii да 56,8 % у Германii, у
той час, як сярэднi ўзровень знаходзiўся на адзнаке 44,4 % у 15 краiнах ЕС [1]. У Вялiкабрытанii гэты
паказчык наблiжаецца да германскага, складаючы
54,5 % беспрацоўных, якiя збяднелi, тады як у Швецыi
i Францыi ён у сярэднiм нiжэйшы i складае адпаведна
40,1 % i 39,2 % беспрацоўных, што апынулiся за парогам беднасцi. Аднак ёсць меркаванне, што гэтыя
ўзроўнi недаацэненыя ў Iспанii i ў Вялiкабрытанii,
бо ўзровень неактыўнага насельнiцтва там значна
вышэйшы [1].
Гэтыя адрозненнi могуць тлумачыцца дзвума фактарамi. Узровень беднасцi беспрацоўных залежыць
перш за ўсё ад памераў i маштабаў страхавання ад
беспрацоўя, сумы i тэрмiнаў выплаты дапамогi. Так,
скупасць брытанскай сiстэмы тлумачыць узровень
беднасцi беспрацоўных, якi перавышае сярэднееўрапейскi, i робiць iх асаблiва ўразлiвымi да гэткiх праяваў крызiсу. I наадварот, iншыя даследаваныя краiны ў сукупнасцi маюць адносна больш шчодрыя сiстэмы страхавання беспрацоўя.
Аднак iншыя, больш спецыфiчныя фактары могуць адмоўна ўплываць на ўзровень беднасцi беспрацоўных. Такiм паказчыкам з’яўляецца перш за ўсё
доля беспрацоўных, якiя доўгi час не маюць працы.
Гэта абумоўлена тым, што калi завяршаецца права
на атрыманнi дапамогi, яна пачынае знiжацца. Беспрацоўныя, у якiх завяршаецца права на дапамогу,
бяруцца пад апеку гэтак званай сiстэмай садзейнiчання, якая размяркоўвае сумы, часта фiксаваныя
нiжэй за парог беднасцi. Асаблiва гэта характэрна
для Германii, ў меншай меры – для Францыi. Ва ўмовах крызiсу гэтая характарыстыка магла бы стацца
неспрыяльнай у выпадку працяглай падтрымкi беспрацоўных на павышаным узроўнi. Структура рынка
працы таксама ўключае, у прыватнасцi, долю працуючых з няўстойлiвай занятасцю. Сапраўды, iх абарона страхаваннем ад беспрацоўя або больш слабая,
або адсутнiчае, таму што яна залежыць ад папярэднiх унёскаў у той цi iншы рэжым страхавання, зробленых за кошт страхавых узносаў. Да таго ж, гэтыя
працаўнiкi з найбольшай верагоднасцю апынуцца
беспрацоўнымi ў выпадку змянення кан’юнктуры
рынка працы. Гэтая яго асаблiвасць была характэрна
для Iспанii i ў вынiку менавiта яна выклiкала ўзрыў
беспрацоўя, якi зведала гэтая краiна.
Сур’ёзнасць надышоўшага ў 2008–2009 гадах крызiса прывяла шэраг аналiзуемых краiнаў да прыняцця тэрмiновых мер, заклiканых дапоўнiць iснуючыя
сiстэмы сацыяльнай абароны i гэтак абмежаваць са-
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цыяльныя наступствы крызiса. Апрача страхавання
ад бепрацоўя, якое ўжо дзейнiчае, некаторыя ўрады таксама рэалiзуюць больш кропкавыя меры падтрымкi даходаў, маючы на мэце найбольш уразлiвыя
катэгорыi насельнiцтва.
3. Меры падтрымкi даходаў беспрацоўных. Выплаты, атрымлiваемыя па страхоўцы ад беспрацоўя, могуць у першы час дазволiць зменшыць наступствы
падзення даходаў, звязанага са стратай працы, у прыватнасцi ў тых краiнах, дзе гэтая сiстэма досыць
шчодрая. Аднак працяглы рост ўзроўню беспрацоўя
вядзе да рызыкi механiчнага павелiчэння зваротаў
па выплаце сродкаў сацыяльнай падтрымкi ў сувязi
з тым, што масава будуць завяршацца тэрмiны на
права атрымання дапамогi па беспрацоўю. Але найбольш часта гэтыя выплаты не дазваляюць падтрымлiваць узровень жыцця iх атрымальнiкаў вышэйшым
за парог беднасцi [1]. Зыходзячы з гэтай акалiчнасцi, некаторыя краiны рэалiзавалi яшчэ i дадатковыя
меры. Швецыя скарацiла тэрмiн выплаты ўнёскаў,
неабходны для атрымання права на дапамогу. У Iспанii былi ўзмоцнены меры сацыяльнай абароны для
наемных працаўнiкоў з няпоўнай занятасцю або з
кароткiмi перыядамi незанятасцi. Таксама той час,
якi трэба было чакаць пачатку атрымання дапамогi, быў часова адменены. У Германii максiмальны
тэрмiн выплаты дапамогi быў падоўжаны з 18 да 24
месяцаў для працаўнiкоў, старэйшых за пяцьдзесят
гадоў. Сiтуацыя ў Францыi падаецца значна больш
супярэчлiвай. У лютым 2009 года была прынята адпаведная канвенцыя, якая дапамагла лепш улiчваць
перспектывы найбольш уразлiвых катэгорый наемных працаўнiкоў, каб вызначыць пачатак iх правоў
на атрыманне дапамогi. Але яна ў той жа час значна
скарацiла тэрмiн гэтых жа выплат для iншых катэгорый працаўнiкоў. Зрэшты, гэта адзначылася ў 2010
годзе праблемным пытаннем, звязаным з масавым
з’яўленнем беспрацоўных, у якiх завяршаюцца права
на дапамогу ў самы разгар крызiсу занятасцi [1].
4. Асобныя мэтавыя (кропкавыя) меры. Таксама былi рэалiзаваныя розныя меры, накiраваныя на падтрымку не толькi беспрацоўных, але i больш шырокiх пластоў насельнiцтва. Гэтак, асобныя напрамкi
палiтыкi падтрымкi даходаў рэалiзуюцца праз скарачэнне падаткаў або падатковы крэдыт. У Iспанii 16
мiльёнаў падаткаплацельшчыкаў атрымалi падатковы крэдыт у 400 еўра ў 2009 годзе. У Германii таксама
было прынята рашэнне па значным знiжэннi падаткаў на самыя нiзкiя даходы. У Вялiкабрытанii больш
за 20 мiльёнаў падаткаплацельшчыкаў скарысталiся
знiжкай у 120 фунтаў стэрлiнгаў у 2008 годзе (гэтая
дапамога была часткай усеагульнага знiжэння падаткаабкладання, рашэнне аб якiм было прынятае яшчэ
да пачатку крызiса). У Францыi падатковы крэдыт
для гаспадарак закрануў пяць мiльёнаў гаспадарак з
нiзкiм даходам i склаў у сярэднiм 186 еўра [1].
Мэтавая дапамога з’яўляецца адным з iстотных
складнiкаў палiтыкi падтрымкi даходаў. Гэтыя меры
найчасцей датычаць найбольш уразлiвых катэгорый
насельнiцтва i прымаюць форму кропкавага ўздзеяння. Калi яны выкарыстоўваюцца ў прыярытэтным парадку ў мэтанакiраваным уздзеяннi на насельнiцтва,
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якое жыве ў нястачы, сума не заўсёды важная. Германiя, ў прыватнасцi, папярэджвае рызыку «дзiцячай» беднасцi праз часовае павышэнне на 35 еўра ў
месяц сумы дапамогi дзецям беспрацоўных. Да гэтага дадаюцца кропкавыя выплаты ў памеры 100 еўра
на дзiця тым гаспадаркам, якiя мелi нiзкiя заробкi
цягам 2009 года. У Вялiкабрытанii ўрад узгаднiў выплаты ў 60 фунтаў пятнаццацi мiльёнам грамадзян з
уразлiвых катэгорый, у асноўным пенсiянерам. Таксама было вырашана аказваць дапамогу па аплаце
палiва. У Францыi гэтак званая прэмiя актыўнай салiдарнасцi ў памеры 200 еўра была выплачана чатыром мiльёнам хатнiх гаспадарак, таксама зроблена
пераацэнка мiнiмальных выплат па старасцi. Мiнiмальныя выплаты па старасцi былi перагледжаны i
ў Iспанii. Вялiкабрытанiя i Iспанiя рэалiзавалi сiстэму падтрымкi, што грунтуецца на выплаце займаў
беспрацоўным [1].
Урэшце рэшт, нельга казаць, што прынятыя меры
выключнай дапамогi значна пахiснулi сiстэму сацыяльнай абароны нават у крызiсных умовах. Адзначана, што найбольш шчодрыя сацыяльныя сiстэмы
ў гэтым выпадку выяўляюцца яшчэ большымi абаронцамi. Але важна адзначыць, што дапаможныя
выплаты не былi павышаныя нi ў адной з прааналiзаваных тут краiн. Гэта хвалюючы фактар з пункту
гледжання рызыкi беднасцi, таму што колькасць атрымальнiкаў гэтых выплат значна ўзрастала ў тых
краiнах, дзе вялiкi ўздым беспрацоўя не заўсёды ўдавалася стрымаць.
5. Палiтыка актывiзацыii ў кантэксце крызiса.
Некаторыя меры, якiя ў еўрапейскай практыцы прынята называць актывiзацыяй, заслугоўваюць разгледжання ў гэтым кантэксце, таму што яны набываюць
ўсё большую ролю дзякуючы iхняй мяркуемай здольнасцi падтрымлiваць сувязь з занятасцю i прытым
быць эфектыўным iнструментам у барацьбе з беднасцю. Асаблiва накiрункi гэтай палiтыкi мабiлiзуюцца
ва ўмовах крызiсу. Уздзеянне на рызыку беднасцi такiх мераў, як падтрымка стварэння працоўных месцаў або адукацыйных праграм падрыхтоўкi, не так
вiдавочна, як уздзеянне прамых захадаў па падтрымцы даходаў. У сапраўднасцi трэба адрознiваць розныя тыпы прымаемых мераў. З аднаго боку, мэтавая
падтрымка стварэння працоўных месцаў мае непасрэдны ўплыў на даходы тых гаспадарак, якiя гэтым
карыстаюцца. З другога боку, ўздзеянне палiтыкi,
якая закранае працаўладкаванне беспрацоўных (праграмы падрыхтоўкi i суправаджэння, павялiчэнне
сродкаў службы занятасцi), больш складана ацанiць.
На самой справе яны дапускаюць, што iснуюць незанятыя працоўныя месцы i што такiя меры спрыяюць
пераразмеркаванню ў межах усёй эканомiкi. Такое
бачанне, магчыма, пацвердзiлася ў сярэднетэрмiновым перыядзе, але ў кароткатэрмiновым перыядзе
крызiс характарызуецца менавiта рэзкiм падзеннем
колькасцi незанятых працоўных месцаў. Уздзеянне
палiтыкi, якая павялiчвае працаўладкаванасць, не
будзе неадкладным, але зможа дазволiць лепш падрыхтавацца да выхаду з крызiсу. З пункту гледжання
яе здольнасцi эфектыўна змагацца з беднасцю, ёс-
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ць верагоднасць, што гэтая палiтыка цалкам можа
замяняць пасiўную палiтыку падтрымкi даходаў.
Заканчэнне артыкулу будзе ў наступным нумары.
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