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INSTYTUCJONALNE BARIERY EFEKTYWNEJ
ALOKACJI ZASOBÓW PRACY NA UKRAINIE

Streszczenie: W 2014 r. Ukraina weszáa w nową fazĊ reform rynkowych warunkujących
uzyskanie wsparcia finansowego z MFW, ukierunkowanych na zbliĪenie ze strukturami
Unii Europejskiej. W artykule przyjĊto, Īe przeprowadzenie reform bĊdzie wymagaáo
racjonalizacji zatrudnienia, która jest moĪliwa przy odpowiedniej infrastrukturze instytucjonalnej rynku pracy. Celem artykuáu jest ocena áadu instytucjonalnego rynku pracy
Ukrainy ze wzglĊdu na ograniczenia utrudniające konieczną, efektywną alokacjĊ zasobów pracy w tym kraju. Przeprowadzono ją na podstawie powszechnie stosowanych
wskaĨników oceniających regulacje rynku pracy, a takĪe przeglądu szczegóáowych rozwiązaĔ z zakresu ochrony stosunku pracy i pokrewnych, objaĞniających specyficzne
problemy, czĊsto o patologicznym charakterze, wystĊpujące na ukraiĔskim rynku pracy
jako skutek nadmiernej i nieprawidáowej regulacji rynku pracy.
Sáowa kluczowe: Ukraina, rynek pracy, regulacje.

Wprowadzenie
W rezultacie przemian politycznych, jakie nastąpiáy na Ukrainie w 2014 r.,
kraj ten wszedá na drogĊ reform, uwarunkowanych, w pierwszej kolejnoĞci, koniecznoĞcią uzyskania wsparcia finansowego ze strony MFW, ale takĪe docelowo prowadzących do budowy sprawnej i efektywnej gospodarki rynkowej,
zdolnej do integracji ze strukturami Unii Europejskiej. W dwóch programach
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– z kwietnia 2014 r., a nastĊpnie z lutego 2015 r. – MFW1 zaleciá Ukrainie
zmiany umoĪliwiające odzyskanie stabilnoĞci finansowej, gáównie poprzez
wzmocnienie systemu bankowego, uzdrowienie finansów publicznych, zwáaszcza urealnienie cen noĞników energii i redukcjĊ pozapáacowych kosztów pracy,
a takĪe przeprowadzenie reform strukturalnych ukierunkowanych na rozwój
przedsiĊbiorczoĞci i poprawĊ klimatu inwestycyjnego oraz reformĊ przedsiĊbiorstw paĔstwowych [IMF, 2015, s. 1-2; Sadowski, 2015]. W szybkim tempie
przygotowano takĪe program prywatyzacji, który w maju 2015 r. ulegá rozszerzeniu na 300 przedsiĊbiorstw. PrzyjĊto teĪ, Īe docelowo moĪe byü ich nawet
tysiąc [Kozak, 2015].
W związku z planowanymi zmianami zaáoĪono redukcjĊ zatrudnienia
w sferze budĪetowej o okoáo 3%, w tym o 1/5 stanu zatrudnienia w administracji
paĔstwowej, przewidziano takĪe racjonalizacjĊ zatrudnienia w edukacji i ochronie zdrowia. PrzyjĊto m.in., Īe w 2015 r. stopa bezrobocia moĪe wzrosnąü do
11,5% [IMF, 2015, s. 25-26]. Racjonalizacja struktury zatrudnienia wymaga
dokonania realokacji czynnika pracy, która jest moĪliwa, gdy nie blokują jej
ograniczenia instytucjonalne, zarówno formalne, jak i nieformalne. Tworzenie
warunków do efektywnej alokacji zasobów, obok wspierania konkurencyjnoĞci,
funkcji antykryzysowej i stabilizacyjnej oraz ochronnej jest uwaĪane za jedną
z gáównych funkcji oddziaáywania paĔstwa na rynek pracy [Bandur i Kovenska,
2015]. Problem ten wydaje siĊ niedoceniany zarówno przez MFW, jak i przez
struktury rządowe na Ukrainie.
Efektywna alokacja czynnika pracy wymaga odpowiedniego áadu instytucjonalnego. W artykule przyjĊto, za D.C. Northem, Īe struktura okreĞlająca efektywnoĞü gospodarki skáada siĊ ze wspóázaleĪnych instytucji i wprowadzana zmiana
instytucjonalna ograniczona do jednej tylko sfery byáaby niepeána, a nawet przeciwskuteczna [North, 2014, s. 165]. Dlatego z punktu widzenia przeprowadzanych
na Ukrainie reform waĪny jest takĪe áad instytucjonalny rynku pracy.
Celem artykuáu jest ocena áadu instytucjonalnego rynku pracy Ukrainy ze
wzglĊdu na ograniczenia potencjalnie utrudniające konieczną, efektywną alokacjĊ zasobu pracy w tym kraju. Posáugując siĊ odpowiednimi przykáadami, dokonano w nim weryfikacji hipotezy badawczej stanowiącej, Īe w sferze instytucjonalnej rynku pracy na Ukrainie są obecne rozwiązania, które mogą blokowaü
poĪądane zmiany zatrudnienia. Wymagają one rozpoznania i rekomendacji
zmian. W artykule wykorzystano metodĊ krytycznej analizy materiaáów Ĩródáo1

Nowy program reform z 2015 r. byá związany z koniecznoĞcią zwiĊkszenia skali pomocy finansowej ze wzglĊdu na konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, co byáo moĪliwe m.in. ze wzglĊdu
na zadowalającą ocenĊ pierwszych miesiĊcy przygotowywania reform.
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wych, piĞmiennictwa oraz regulacji rynku pracy wyselekcjonowanych ze wzglĊdu na przedmiot badaĔ.
Opracowanie skáada siĊ z dwóch czĊĞci. W pierwszej dokonano ogólnej
oceny áadu instytucjonalnego rynku pracy na Ukrainie za pomocą charakterystyk
uĪywanych do tego celu przez Bank ĝwiatowy i liczonych na ich podstawie
wskaĨników. W drugiej zaprezentowano szczegóáowe rozwiązania wykraczające
poza standardową ocenĊ organizacji miĊdzynarodowych, ujawniające bariery
efektywnej alokacji zasobów pracy. W artykule wykorzystano publikacje Fraser
Institute, The Heritage Foundation, MiĊdzynarodowego Funduszu Walutowego
i Banku ĝwiatowego, PaĔstwowego UrzĊdu Statystycznego Ukrainy, PaĔstwowego UrzĊdu Zatrudnienia, a takĪe wybrane przepisy tworzące formalny áad
rynku pracy na Ukrainie.

1. Regulacje rynku pracy na Ukrainie – ogólna charakterystyka
w ujĊciu organizacji miĊdzynarodowych
Efektywna ekonomicznie alokacja zasobu pracy w gospodarce podlegającej
transformacji polega przede wszystkim na takim przemieszczeniu czynnika pracy,
by umoĪliwiaá on wzrost wydajnoĞci pracy i sprzyjaá w ten sposób wejĞciu na
ĞcieĪkĊ wzrostu gospodarczego. Rynek zaĞ wymaga odpowiednich ram instytucjonalnych, by mógá byü efektywny [North, 2015, s. 166 i 173]. Skróconą analizĊ
regulacji rynku pracy przeprowadza Bank ĝwiatowy (Bĝ), dokonując standardowej oceny warunków do zakáadania i prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej,
w tym dotyczących zasad zwalniania pracowników i przyjmowania do pracy jako
jednego z kluczowych obszarów istotnych dla rozwoju przedsiĊbiorczoĞci [Doing
Business, 2015, s. 90-93]. Stanowią one jednoczeĞnie ramy instytucjonalne dla
procesu realokacji zasobów pracy. NiĪej dokonano ich krótkiej charakterystyki.
Na Ukrainie dopuszczalne jest zwolnienie pracownika z powodu redukcji
zatrudnienia, ale w charakterze utrudnienia Bĝ wskazuje wymóg zawiadomienia
organów publicznych o planowanym zwolnieniu pracownika, bez koniecznoĞci
uzyskania zgody na przeprowadzenie zwolnieĔ, nawet przy zwolnieniu wiĊkszej
liczby (analizowana przez Bĝ skala to 9) pracowników. Na pracodawcy ciąĪy
obowiązek przeszkolenia lub przeniesienia na inne stanowisko pracownika objĊtego redukcją, jeĪeli istnieje taka moĪliwoĞü. Redukowani pracownicy mają
takĪe pierwszeĔstwo w przypadku ponownej decyzji przedsiĊbiorstwa o zwiĊkszeniu zatrudnienia. Koszty redukcji zatrudnienia odnoszą siĊ do dáugoĞci okresu wypowiedzenia, wynoszącego Ğrednio 8,7 tygodnia, w którym wypáacane jest
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wynagrodzenie, oraz odprawy w wysokoĞci Ğrednio 4,3-tygodniowego wynagrodzenia (zarówno pracownikowi z rocznym, jak i z 10-letnim staĪem pracy).
Zatrudnienie na okres próbny jest ograniczone do 1 miesiąca [Doing Business,
2015, s. 92], czyli relatywnie szybko pracownik zaczyna korzystaü z przywilejów,
jakie daje umowa o pracĊ, ale dotyczy to stanowisk robotniczych (w rzeczywistoĞci Kodeks praw o pracy (K.p.) Ukrainy dopuszcza 3-miesiĊczny okres próbny,
a nawet 6-miesiĊczny – za zgodą związków zawodowych, co podnosi elastycznoĞü decyzji pracodawców [Ʉɨɞɟɤɫ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, art. 27]).
W zakresie ograniczeĔ dotyczących zatrudniania pracowników Bĝ zwraca
uwagĊ na zakaz stosowania umów na czas okreĞlony w stosunku do pracowników, których obowiązki mają staáy charakter, brak ograniczenia maksymalnego
czasu trwania pojedynczej umowy na czas okreĞlony (z wyjątkiem prac sezonowych – do 6 miesiĊcy), jak równieĪ skumulowanej dáugoĞci takich umów przy
ich odnawianiu. Na Ukrainie obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracĊ,
którego wysokoĞü w przypadku pracownika w wieku 19 lat z rocznym staĪem
pracy w 2014 r. wynosiáa w przeliczeniu 147,69 USD, a relacja páacy minimalnej do wartoĞci dodanej przypadającej na pracownika byáa równa 0,32. W odniesieniu do czasu pracy wĞród wystĊpujących ograniczeĔ Bĝ podkreĞla brak moĪliwoĞci wydáuĪenia tygodnia roboczego do 50 godzin w przypadku sezonowego
wzrostu zamówieĔ (w praktyce praca w godzinach nadliczbowych jest zabroniona), maksymalna dáugoĞü tygodnia roboczego wynosi 5,5 dnia, a za pracĊ
w godzinach nocnych przysáuguje minimum 20% dodatku i 100% dodatku za
pracĊ w dniu wolnym lub ĞwiĊto. DáugoĞü urlopu wypoczynkowego to 18 dni
roboczych (niezaleĪnie od staĪu pracy, art. 75 K.p.). Wymienione charakterystyki publikowane przez Bĝ są brane pod uwagĊ przy konstrukcji wskaĨników
okreĞlających stopieĔ regulacji rynku pracy.
Do ogólnej oceny regulacji rynku pracy moĪna wykorzystaü wskaĨniki publikowane przez znane podmioty badawcze: regulacji rynku pracy (bĊdący skáadową wskaĨnika wolnoĞci ekonomicznej) Fraser Institute [Gwartney, Lawson
i Hall, 2015, s. 3-4 i 212-213] i wskaĨnik swobody zatrudnienia (skáadowa
wskaĨnika wolnoĞci gospodarczej) liczony przez The Heritage Foundation
[www1] (tabela 1).

Izabela Ostoj

122

Tabela 1. WskaĨniki charakteryzujące instytucje rynku pracy na Ukrainie
WskaĨnik
WskaĨnik regulacji rynku pracy (2013)
w tym:
regulacje zatrudnienia i páaca minimalna
regulacje przyjĊü i zwolnieĔ
centralizacja negocjacji páacowych
regulacje czasu pracy
koszty zwolnieĔ
pobór do wojska
WskaĨnik swobody zatrudnienia (2014)

Skala

Poziom

0-10

5,37

Pozycja
w Ğwiatowym
rankingu
120

5,57
4,88
6,53
6,00
9,25
0,00
0-100

48,2

145

ħródáo: Gwartney, Lawson i Hall [2015, s. 15, 175]; [www 2].

Im niĪszy jest wskaĨnik regulacji rynku pracy, tym wiĊkszy zakres ograniczeĔ swobody mechanizmu rynkowego. Na stosunkowo niską pozycjĊ Ukrainy
w rankingu 157 krajów ma wpáyw m.in. obowiązek sáuĪby wojskowej w relatywnie dáugim wymiarze (ponad 18 miesiĊcy). Znaczenie mają teĪ wspomniane wyĪej
restrykcje w zakresie stosowania umów na czas okreĞlony, natomiast páaca minimalna, jak podkreĞlano, stosunkowo niska, nie powinna stanowiü istotnego ograniczenia, choü jest nim juĪ sam fakt jej obowiązywania. Jako relatywnie restrykcyjne zostaáy teĪ ocenione regulacje przyjĊü i zwolnieĔ, czyli w wiĊkszoĞci są
narzucone przez przepisy i w niewielkim stopniu stanowią przedmiot indywidualnych uzgodnieĔ. Negocjacje páacowe zmierzają raczej w kierunku zdecentralizowanych. WczeĞniej wskazywane restrykcje dotyczące godzin nadliczbowych są
tylko jednym z piĊciu elementów regulacji czasu pracy, dlatego áączna ocena tej
komponenty regulacji jest Ğrednia. Koszty zwolnieĔ w konstrukcji tego wskaĨnika
(koszt zwolnienia pracownika z 10-letnim staĪem) zostaáy ocenione jako w niewielkim stopniu ograniczające funkcjonowanie rynku pracy.
Wedáug wskaĨnika swobody zatrudnienia (LF) The Heritage Foundation
Ukraina zostaáa zaklasyfikowana jako kraj, w którym wolnoĞü jest táumiona
(w przedziale 0-49) i uplasowaáa siĊ na znacznie bardziej odlegáym miejscu na
182 kraje ujĊte w tym rankingu. WskaĨnik ten uwzglĊdnia 6 zmiennych, w tym:
stosunek páacy minimalnej do wartoĞci dodanej w przeliczeniu na pracownika,
ograniczenia w zatrudnianiu dodatkowych pracowników, sztywnoĞü czasu pracy, trudnoĞci w zwalnianiu pracowników, dáugoĞü okresu wypowiedzenia i koszty zwolnienia. Cztery spoĞród nich są uwzglĊdnione we wskaĨniku Instytutu
Frasera, ale są inaczej wyraĪone i mają inne wagi. W konstrukcji wskaĨnika LF
znaczenie ma poziom danej wielkoĞci w stosunku do Ğredniej Ğwiatowej, dlatego
uzyskano wyniki oceny róĪne w porównaniu do poprzedniego wskaĨnika.
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Zwáaszcza koszty zwolnieĔ odnoszone do Ğredniej Ğwiatowej mogą byü traktowane jako wiĊksze ograniczenie. Kategorii kosztów zwolnieĔ warto bliĪej siĊ
przyjrzeü, gdyĪ w ukraiĔskich publikacjach zwraca siĊ uwagĊ na utrzymywanie
nadmiernego zatrudnienia w warunkach spadku zamówieĔ, co moĪe byü związane z kosztami zwolnieĔ.
Na podstawie informacji publikowanych przez Bĝ moĪna wstĊpnie okreĞliü, Īe obok formalnych ograniczeĔ redukcji zatrudnienia i kosztów zwolnieĔ na
szersze omówienie zasáugują ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych. Problemem mogą teĪ byü pozapáacowe koszty pracy, których Bĝ
ani przytoczone wskaĨniki nie uwzglĊdniają, a mowa o nich w programie reform
MFW. W tym celu konieczne jest odwoáanie siĊ do szczegóáowych regulacji
stosowanych na Ukrainie.

2. W poszukiwaniu barier efektywnej alokacji zasobów pracy
– analiza wybranych problemów
UkraiĔscy badacze rynku pracy uznają sferĊ instytucjonalną tamtejszego
rynku pracy za dalece niedoskonaáą, zwracając uwagĊ na funkcjonowanie nieformalnych, czĊsto patologicznych praktyk, jak np. utrzymywanie nadmiernego
zatrudnienia, które pojawiáo siĊ jako odpowiedĨ na nieprzystające do rzeczywistoĞci przepisy. Oceniają ją jako przeregulowaną z jednej strony, z drugiej charakteryzują jako system rozwiązaĔ báĊdnych i czĊsto sprzecznych [Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ,
2014]. Problemy te nie są zwykle ujmowane we wskaĨnikach liczonych przez
miĊdzynarodowe organizacje.
W wielu przedsiĊbiorstwach mimo potrzeby redukcji zatrudnienia jest ono
utrzymywane ze wzglĊdu na formalne trudnoĞci w przeprowadzeniu zwolnieĔ
oraz ich wysokie koszty, czĊsto natomiast zawieszana jest wypáata wynagrodzeĔ. Na Ukrainie prowadzona jest nawet oficjalna statystyka tej wielkoĞci.
Przykáadowo áączna suma niewypáaconych wynagrodzeĔ na 1 czerwca 2015 r.
wyniosáa 1811 mln hryw. i stanowiáa 5,4% funduszu páac za miesiąc maj [ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɫɿɱɟɧɶ-ɱɟɪɜɟɧɶ 2015 ɪɨɤɭ,
s. 67]. Jest to rezultat nadmiernej ochrony zatrudnienia.
WĞród formalnych ograniczeĔ rzutujących na moĪliwoĞü dopasowania liczby i struktury zatrudnionych do rzeczywistych potrzeb przedsiĊbiorstw, zaliczanych do tzw. nadmiernej ochrony pracowników, znajdują siĊ m.in. liczne warunki wymienione w K.p., dające pracownikowi pierwszeĔstwo w zachowaniu
pracy w przypadku koniecznoĞci redukcji zatrudnienia ze wzglĊdu na zmianĊ
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organizacji pracy. Do szczególnie chronionych osób naleĪą m.in. jedyni Īywiciele rodzin, osoby z dáugim staĪem pracy, osoby uczące siĊ, osoby, które
w ciągu dwóch lat zakoĔczyáy sáuĪbĊ wojskową i wiele innych, co daje znaczne
pole do uznaniowoĞci oraz w praktyce komplikuje i tak trudną procedurĊ redukcji zatrudnienia. Jak wczeĞniej podkreĞlano, przy redukcji zatrudnienia
z powodu reorganizacji dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa nie jest wymagana zgoda,
a jedynie poinformowanie organizacji związkowej, ale w kaĪdym innym przypadku juĪ tak (oprócz zwolnieĔ dyscyplinarnych). KaĪdy przypadek likwidacji
przedsiĊbiorstwa, reorganizacji, zmiany formy wáasnoĞci czy decyzji o ograniczeniu produkcji, pociągający za sobą koniecznoĞü zmniejszenia zatrudnienia,
wymaga takĪe konsultacji zmierzających do zaniechania zwolnieĔ lub ograniczenia ich do minimum, a takĪe dziaáaĔ na rzecz zminimalizowania ich konsekwencji w ciągu trzech miesiĊcy od podjĊcia decyzji (art. 49.4). WydáuĪa to
i komplikuje procesy dopasowaĔ.
W danych Bĝ wskazywano na koniecznoĞü wypáaty odprawy osobie zwalnianej w wysokoĞci co najmniej jednomiesiĊcznej páacy, jednak istnieją okolicznoĞci,
w których bywa ona znacznie wyĪsza – np. w przypadku naruszenia umowy o pracĊ
lub ukáadu zbiorowego pracy przez wáaĞciciela – nie niĪsza od trzymiesiĊcznego
wynagrodzenia (art. 44), co wydatnie podnosi koszty zwolnieĔ. Zarówno dla osoby
z rocznym, jak i dziesiĊcioletnim staĪem pracy dáugoĞü okresu wypowiedzenia
i wysokoĞü odprawy są praktycznie takie same, co dodatkowo zniechĊca do zatrudniania nowych pracowników w niepewnej sytuacji gospodarczej.
Wskazane regulacje wpáywają negatywnie na wydajnoĞü pracy i generują
patologiczne nieformalne rozwiązania, np. pracodawcy proponują pracownikom
zwolnienia za porozumieniem stron w zamian za wypáatĊ zalegáego wynagrodzenia zamiast redukcji zatrudnienia z powodu reorganizacji firmy. W tych warunkach nie powinno dziwiü, Īe Ukraina nie doĞwiadczyáa do tej pory wysokiego
jawnego bezrobocia, co sprawia, Īe problemy rynku pracy bywają bagatelizowane. Stopa bezrobocia rejestrowanego od 2010 r. do czerwca 2015 r. ksztaátowaáa
siĊ na poziomie ok. 2%, a liczona wg metodologii MOP w tym samym okresie
wahaáa siĊ w przedziale od 7 do ok. 9%. Natomiast udziaá nieformalnego zatrudnienia na koniec 2014 r. wynosiá ok. 25% [Ⱦɟɪɠɫɬɚɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2015;
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɋɥɭɠɛɚ Ɂɚɣɧɹɬɨɫɬi, 2015].
MoĪliwoĞü szybkiego reagowania na przykáad na zwiĊkszenie zamówieĔ
daje praca w godzinach nadliczbowych, jednak co do zasady na Ukrainie jest
ona zabroniona i powinna byü stosowana w przypadkach ĞciĞle okreĞlonych
prawem, na przykáad koniecznoĞci zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej
czy gazu. Ponadto wiąĪe siĊ z ona z wypáatą dodatku w wysokoĞci 100% stawki
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godzinowej (art. 106), co sprawia, Īe generuje ogromne koszty dla pracodawcy
i w praktyce nie jest stosowana. To kolejny czynnik utrudniający efektywną
alokacjĊ zasobów pracy.
Czynnikiem ograniczającym skáonnoĞü przedsiĊbiorców do zatrudniania mogą byü relatywnie wysokie pozapáacowe koszty pracy. Samo opodatkowanie dochodów z pracy nie naleĪy do wysokich (15% – dochody do wysokoĞci 10-krotnoĞci páacy minimalnej miesiĊcznie i 20% przy wyĪszych dochodach)
[ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ, art. 167]. WysokoĞü obowiązkowych skáadek na
ubezpieczenia spoáeczne okreĞla ustawa o poborze i obliczaniu jednolitej skáadki
na obowiązkowe, paĔstwowe ubezpieczenia spoáeczne, na które skáadają siĊ ubezpieczenia: emerytalne, na wypadek bezrobocia, na wypadek czasowej utraty zdolnoĞci do pracy, od nieszczĊĞliwych wypadków w miejscu pracy i chorób zawodowych. Ustawa przewiduje aĪ 67 klas ryzyka zawodowego róĪnicujących wysokoĞü
skáadki od 36,76% do 49,7% wynagrodzenia z wszystkimi dodatkami, natomiast
w sferze budĪetowej – na poziomie 36,3%. Od wynagrodzeĔ wynikających
z umów cywilnoprawnych opáacana jest skáadka w wysokoĞci 34,7%; skáadkĊ
opáaca pracodawca [Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 08.07.2010 ɪɨɤɭ ʋ 2464-VI, art. 4, 7 i 8].
Na Ukrainie nadmiar regulacji wspóáwystĊpuje z ich niską jakoĞcią. CzĊĞciowo moĪe to táumaczyü obowiązujący na Ukrainie kodeks praw o pracy
z 1971 r., nowelizowany w okresie transformacji ponad 260 razy, co przyczyniáo
siĊ do powstania regulacji niezmiernie szczegóáowych i niespójnych. ZauwaĪono,
Īe efekty oddziaáywania prawa są w takich warunkach odwrotne do zamierzonych, gdyĪ przepisy ukierunkowane na ochronĊ pracowników powodują faktyczne kurczenie siĊ praw pracowniczych i wywoáują negatywne zjawiska na rynku pracy [Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ, 2014].

Podsumowanie
àad rynku pracy Ukrainy jawi siĊ jako przykáad struktury przeregulowanej,
która nie odpowiada potrzebom gospodarki przechodzącej reformy gospodarcze
zgodnie z wytycznymi MFW. MoĪna zaryzykowaü twierdzenie, iĪ we wspóázaleĪnych sferach instytucjonalnych brakuje zmian speániających warunek kompletnoĞci. Przepisy zostaáy tak skonstruowane, by zatrudnienie byáo maksymalnie chronione, a nadmierna ochrona pracowników doprowadziáa do narastania
patologicznych zjawisk. Ranga tych problemów zdaje siĊ byü niedoceniana zarówno przez organizacje miĊdzynarodowe, jak i struktury rządowe. Typowa
ocena regulacji rynku pracy prowadzona przez miĊdzy-narodowe organizacje, na
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przykáad Bĝ, nie ujmuje záoĪonoĞci tej sytuacji, koncentruje siĊ na ocenie standardowych cech regulacji, nie biorąc pod uwagĊ skali „wyjątków”. Konieczne
w tej sytuacji wydaje siĊ:
– przywrócenie, a w znacznym stopniu dopiero zbudowanie prawidáowych
rynkowych relacji pomiĊdzy popytem na pracĊ i podaĪą pracy, umoĪliwiających wáaĞciwą wycenĊ pracy, a takĪe regularne wypáaty wynagrodzeĔ,
– ograniczenie przywilejów pracowniczych utrudniających dostosowanie struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiĊbiorstwa i przeniesienie ciĊĪaru ochrony
osób w trudnej sytuacji Īyciowej z przedsiĊbiorców na sáuĪby zatrudnienia
i pomoc spoáeczną,
– bardziej elastyczne podejĞcie do pracy w godzinach nadliczbowych, stanowiące minimalny warunek zapewnienia zdolnoĞci reagowania firm na wahania
popytu rynkowego,
– ograniczenie pozapáacowych kosztów pracy generujących wysokie obciąĪenie
dla przedsiĊbiorców i táumiących skáonnoĞü do zatrudniania i podejmowania
legalnej pracy.
W dáugim okresie natomiast konieczna jest budowa kooperacyjnych relacji pomiĊdzy pracownikami i pracodawcami, opartych na wspóápracy i zaufaniu. MoĪna sądziü, Īe nadmierna ochrona zatrudnienia jest, mimo upáywu ponad 20 lat, pozostaáoĞcią po okresie gospodarki centralnie zarządzanej. Wynika
z lĊku przed mechanizmem rynkowym, ale teĪ braku zaufania do pracodawców i do paĔstwa.
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INSTITUTIONAL BARRIERS OF EFFECTIVE LABOUR RESOURCES
ALLOCATION IN UKRAINE
Summary: In 2014 Ukraine entered the new phase of market reforms preconditioning the
financial support from IMF related to the EU cohesion policy. In the article an assumption
was made that the reform implementation will require the rationalization of the employment (structure) which can be successful only when accompanied by appropriate institutional infrastructure of labour market. The main aim of the paper is to assess the institutional order in Ukraine with the emphasis on the limitations which disable necessary and
effective labour resources allocation in this country. The analysis was based on commonly
used indices which measure the labour market regulations. Moreover, the paper presents
a detailed overview of the solutions elaborated in the area of employment protection and
other areas, which are specific to the Ukrainian labour market, frequently pathological due
to regulatory imperfections and general overregulation of the labour market.
Keywords: Ukraine, labour market, regulations.

