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Регіональний розподіл трудових ресурсів в контексті економічної реструктуризації та
оновлення: досвід Росії
Метою статті є виявлення впливу державної політики економічної реструктуризації та оновлення на
розподіл трудових ресурсів у регіонах та містах Росії. Державна політика впливає на розподіл трудових
ресурсів, але іноді має суперечливий вплив. Це особливо вірно у період економічної реструктуризації та
оновлення. В якості науково-методичної бази було використано аналіз економічної структури та
чотирьохфакторний аналіз структурних зрушень, використаний авторами у попередніх роботах.
Використання статистичних даних з 98 міст у п’яти федеральних округах Росії у 2009–2015 рр. дозволило
авторам виявити сумнівний вплив державної політики економічної реструктуризації та оновлення на
розподіл трудових ресурсів у регіонах та містах Росії. Автори підтверджують, що політика реструктуризації
та оновлення економіки Росії та інших країн супроводжується змінами у розподілі трудових ресурсів.
Говорячи про позитивний вплив, автори зазначають, що економічна реструктуризація та оновлення
впливають на баланс просторового розподілу трудових ресурсів. Говорячи про негативний вплив
економічної реструктуризації та оновлення, автори статті вказують на інертний характер економічної
структури (видобувна галузь зберігає лідируючу позицію в плані показників зайнятості) та зниження
трудового потенціалу периферійних міст, що не відповідає заданим цілям політики економічної
реструктуризації та оновлення. У статті показано, що місцева влада здатна здійснити більший вплив на
зміни у економічній структурі, ніж зазвичай. Автори вважають, що країни, які запроваджують політику
реструктуризації та оновлення, мають брати до уваги зміни у розподілі трудових ресурсів у регіонах та
містах для дотримання балансу у розвитку регіонів та уникнення потрапляння у пастку, у якій економічний
розвиток регіонів за рахунок залучення трудових ресурсів може бути досягнутий за рахунок інших регіонів.
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Целью статьи является выявление влияния государственной политики экономической реструктуризации и
обновления на распределение трудовых ресурсов в регионах и городах России. Государственная политика влияет
на распределение трудовых ресурсов, но иногда имеет противоречивое влияние. Это особенно верно в период
экономической реструктуризации и обновления. В качестве научно-методической базы был использован анализ
экономической структуры и четырехфакторный анализ структурных сдвигов, использованный авторами в
предыдущих работах. Использование статистических данных с 98 городов в пяти федеральных округах России в
2009–2015 гг. позволило авторам выявить сомнительное влияние государственной политики экономической
реструктуризации и обновления на распределение трудовых ресурсов в регионах и городах России. Авторы
подтверждают, что политика реструктуризации и обновления экономики России и других стран сопровождается
изменениями в распределении трудовых ресурсов. Говоря о положительном влиянии, авторы отмечают, что
экономическая реструктуризация и обновление влияют на баланс пространственного распределения трудовых
ресурсов. Говоря об отрицательном влиянии экономической реструктуризации и обновления, авторы указывают
на инертный характер экономической структуры (добывающая отрасль сохраняет лидирующую позицию в плане
показателей занятости) и снижение трудового потенциала периферийных городов, что не отвечает заданным
целям политики экономической реструктуризации и обновления. В статье показано, что местная власть способна
оказать большее влияние на изменения в экономической структуре, чем обычно. Авторы считают, что страны,
внедряющие политику реструктуризации и обновления, должны принимать во внимание изменения в
распределении трудовых ресурсов в регионах и городах для соблюдения баланса в развитии регионов и во
избежание попадания в ловушку, в которой экономическое развитие регионов за счет привлечения трудовых
ресурсов может быть достигнуто за счет других ресурсов.
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