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Iedere maand houdt het Russische Staatsbureau voor de Statistiek (Rosstat) 

een steekproef onder de bevolking over arbeidsmarktkwesties. Uit het 

onderzoek van de tweede week van maart 2016 blijkt onder meer dat de 

werkloosheid bescheiden blijft, ondanks de economische crisis.  

De beroepsbevolking bestaat uit personen tussen de 15 en 72 jaar die werken of 

willen werken. In het eerste kwartaal van 2016 was de omvang van de Russische 

beroepsbevolking 76 miljoen, nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder. Dit is 52 

procent van de totale bevolking van Rusland van 146,5 miljoen (inclusief de 2,3 

miljoen inwoners van de Krim) en 69 procent van de leeftijdsgroep 15 tot en met 71 

jaar.  

Dus bijna een derde van de Russen die in de leeftijd zijn dat ze aan het 

arbeidsproces zouden kunnen meedoen, streven officieel niet naar werk. Zij zijn de 

economisch inactieven. Een deel van hen kan niet werken wegens ziekte of 

invaliditeit. Maar het grootste deel van hen wil niet werken, zoals huisvrouwen, 

scholieren, full time studenten, niet-werkende gepensioneerden. De 

pensioengerechtigde leeftijd is 60 voor mannen en 55 voor vrouwen; in veel beroepen 

is dit nog lager. 

Omvang beroepsbevolking, werkenden en werklozen, absoluut (x1000) en relatief (%) 

 

1e kwartaal 

2016 

2016 

1e kwartaal 

2015 

Verschil 1e 

kwartaal 16 

t.o.v. 1e 

kwartaal 15 

januari februari maart 

Beroepsbevolking 

15-72 (x1000) 
75.950 75.761 75.947 76.142 75.962 -12 

van wie 

Werkenden (x1000) 71.475 71.333 71.518 71.576 71.602 -127 

Werklozen (x1000)   4.475   4.428   4.429   4.567   4.360   115 

Aandeel beroeps-

bevolking (% van 

leeftijdsgroep 15-72) 

68,9 68,7 68,9 69,1 68,6 0,3 

Aandeel werkenden 

(% van leeftijds-

groep 15-72) 

64,8 64,7 64,9 64,9 64,6 0,2 

Werkloosheid (% 

beroepsbevolking) 
5,9 5,8 5,8 6,0 5,7 0,2 

Bron: Staatsdienst voor de statistiek Rosstat (www.gks.ru)  

In maart 2016 was de Russische beroepsbevolking iets groter dan het gemiddelde 

van de eerste drie maanden van 2016: 76,1 miljoen werkkrachten. Hiervan werkt 94 

procent (71,6 miljoen) en is 6 procent (4,6 miljoen) werkloos volgens de definitie van 
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de Internationale Arbeidsorganisatie (Engelse afkorting: ILO): geen enkel inkomen uit 

werk, actief op zoek naar werk en in staat in de onderzochte week te gaan werken. 

De ILO baseert zich alleen op enquêtes, zodat ook degenen die zich niet bij een 

arbeidsbureau hebben ingeschreven of niet in aanmerking komen voor een uitkering, 

toch als werkloos beschouwd worden. 

Iedereen die niet aan de ILO-definitie voldoet, wordt niet beschouwd als werkloos en 

valt niet onder de beroepsbevolking. Dus werkwillenden die niet (meer) actief naar 

werk zoeken en/of niet op korte termijn kunnen beginnen, vallen buiten de 

statistieken. Daarnaast zijn er ook veel werkenden die liever meer uren zouden 

werken. Als we hen meerekenen en alle feitelijk werklozen die niet aan de officiële 

definitie voldoen, dan is de werkloosheid een groter probleem. Dit is geen typisch 

Russisch fenomeen: in alle landen is de feitelijke werkloosheid en de vraag naar 

arbeid veel hoger dan uit de statistieken blijkt. 

De nevenstaande grafiek van 

Rosstat toont dat de Russische 

werkloosheid in maart 2016 het 

hoogste niveau bereikte: 6,0 pro-

cent. Dit is 0,1 procentpunt hoger 

dan in maart 2015 (exclusief 

seizoensfactoren). Op de grafiek lijkt 

de stijging nog wat voor te stellen 

omdat de reikwijdte ervan slechts 

binnen een procentpunt beweegt: 

tussen de 5,0 en 6,0 procent. 

Het percentage werklozen van 6,0 procent is een gemiddelde van heel Rusland. In 

het grootste deel van Europees Rusland ligt de werkloosheid lager dan het landelijk 

gemiddelde. De laagste werkloosheid van Rusland is te vinden in de steden Moskou 

en Sint Petersburg, waar de arbeidsmarkt met een grote arbeidsparticipatie en 1,8 

procent werkloosheid overspannen genoemd mag worden. 
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In de drie grootste Europees Russische districten ligt de werkloosheid lager dan het 

landelijk gemiddelde: het Noordwesten, het Centrum en het Wolga-district. In het 

Zuiden en vooral de Noordelijke Kaukasus, is de werkloosheid hoger. Ook op de Krim 

is dit het geval, hoewel de daling van de werkloosheid alhier fors was. In maart 2015 

waren hier nog bijna evenveel werklozen als in de Noordelijke Kaukasus. In de 

oostelijke districten van Rusland is de werkloosheid hoger dan het landelijk 

gemiddelde: het Verre Oosten, de Oeral en vooral in Siberië. 
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