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Dzi ki napływowi pracowników z Ukrainy 
udało si  w ostatnich latach ustabilizowa  
polski rynek pracy, cierpi cy na coraz wi kszy 

niedostatek rodzimej siły roboczej. Według 
ostro nych szacunków w naszym kraju pra-
cuje od 1,5 do 2 milionów obywateli ukrai -
skich. Trzeba jednak uczciwie przyzna , e to 
co jest dobre dla naszej gospodarki przyczy-
nia si  jednocze nie do destrukcji rynku pracy 
naszego wschodniego s siada. Przyczyn  jest 
oczywi cie ponad czterokrotna ró nica wy-
soko ci płac mi dzy obu krajami. Pracownicy 
z Ukrainy trafi aj  tak e do innych pa stw UE 
z naszego regionu. Według danych Mi dzy-
narodowej Organizacji ds. Migracji, Ukraina 
straciła od 2015 r. prawie 12% swojej siły ro-
boczej. Je eli dodatkowo wzi  pod uwag  
niekorzystne zmiany demografi czne, a wi c 
starzenie si  tamtejszego społecze stwa, 
to jasnym jest, e przyszło  ukrai skiego ryn-
ku pracy jest zagro ona.

W tym kontek cie nale y spojrze  na najnow-
sz  inicjatyw  MOP oraz rz du du skiego. 
W czerwcu 2018 r. zainicjowano pi cioletni 

program wsparcia tworzenia miejsc pracy na 
Ukrainie ‒ najwi kszy, który MOP prowadzi 
w regionie Europy Wschodniej. Finansowany 
jest on przez rz d Danii w ramach tzw. Progra-
mu S siedztwa (DANEP) kwot  8,6 mln USD. 
Jest to ju  utrwalona tradycja ‒ od 1978 r. 
w du skim parlamencie istnieje konsensus 
polityczny, aby niezale nie od tego jaka opcja 
polityczna b dzie rz dzi , przeznacza  mini-
mum 0,7% dochodu narodowego brutto na 
pomoc rozwojow  dla innych pa stw.

Program ma pomóc w pełnym wykorzysta-
niu istniej cych jeszcze rezerw na ukrai skim 
rynku pracy. Dlatego w szczególno ci b dzie 
skierowany do osób młodych, które nie ucz  
si , nie szkol , ani te  nie pracuj  (tzw. NEET). 
Szacuje si , e osób w takiej sytuacji jest na 

 MOP pomoże w reanimowaniu 

 ukraińskiego rynku pracy 
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Ukrainie około 1,5 miliona. Drugi wa ny ele-
ment to podnoszenie kwalifi kacji i dostoso-
wywanie ich do potrzeb rynku pracy. Ukra-
ina z której wyemigrowało około 5,8 miliona 
obywateli zmaga si  z coraz wi kszymi nie-
doborami kwalifi kacyjnymi na rynku pracy. 
Rz d Ukrainy wi e du e nadzieje z tym pro-
gramem, a zwłaszcza z dost pem do wspar-
cia eksperckiego. Andrij Reva, minister polityki 
społecznej podkre lił, e to nie pieni dze s  
w tej chwili kwesti  najwa niejsz , ale spe-
cjalistyczna wiedza na wysokim poziomie jak 
poprawi  polityk  rynku pracy na Ukrainie. 
Z kolei w ocenie Heinza Kollera z MOP, wa -

ne jest to, aby w kontek cie ukrai skiej sytu-
acji zrozumie , e kwestie zwi zane z zatrud-
nieniem i rynkiem pracy stanowi  wspólne 
wyzwanie - nie tylko dla rz du i jego słu b 
zatrudnienia, ale tak e dla systemu edukacji 
i partnerów społecznych. Warto zwróci  uwa-
g , e w projekcie wezm  czynny udział du -
skie organizacje pracodawców i zwi zków za-
wodowych.
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