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Wstęp

Wpływ imigrantów na hiszpański rynek pracy datuje się od 
połowy lat 80. XX wieku. Za czasów dyktatury generała Francisco 
Franco (lata od 1936 roku do 1975 roku), jak i w okresie przed ak-
cesją do Wspólnot Europejskich w 1986 roku, Hiszpania nie była 
interesującym krajem dla imigrantów zarobkowych. Przełomowym 
był rok 1975 – zakończenie dyktatury generała Franco. Już w latach 
70. promowano wymianę studentów, przyjmowano specjalistów 
i biznesmenów z Syrii, Jordanii, Iraku, a także Libanu. W 1977 roku 
w Hiszpanii osiedliła się grupa uchodźców palestyńskich, a w 1979 
roku uchodźcy irańscy (Biernacka 2011: 162). Gwałtowna zmiana sy-
tuacji sprawiła, że powoli zinstytucjonalizowno politykę migracyjną. 
W 1993 roku powołano Dyrektoriat ds. Migracji przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, a w 1994 roku przygotowano Międzyministe-
rialny Plan Integracji Migrantów. Zdecydowany wzrost migracji na-
stąpił od roku 2000 (od 173 tys. osób do 746 tys. osób w 2010 roku). 
Wśród migrantów dominującą społecznością byli nisko wykwalifi-
kowani pracownicy, zatrudnieni na umowy czasowe, wykonujący 
prace ręczne. Negatywny wpływ kryzysu gospodarczego (w latach 
2007-2011) zaowocował zahamowaniem nowych migracji, ale nie 
zainicjował powrotów imigrantów do kraju ojczystego. Wśród ten-
dencji datowanych na pierwszą połowę pierwszej dekady XXI wieku 
odnotowujemy spadek miejsc pracy wśród mężczyzn o 33% oraz 
bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych osób rzędu 68,8% (Co-
lectivo Ioe Montera 2012: 1-2). W przypadku Hiszpanii struktura 

Justyna Salamon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa

Analiza wpływu imigrantów muzułmańskich 
na rynek pracy w Hiszpanii

Analysis of the impact of Muslim immigrants 
on the labour market in Spain

The aim of the article is to analyze the labour market in Spain 
in the context of the participation of working immigrants from 
Muslim countries, the so-called MENA region (the North Africa 
and the Middle East). The current situation and prospects for the 
future are described. The comparative method presents similar-
ities and differences between the situation of employees-immi-
grants in the Autonomous Communities, where their percentage 
is the highest. The conclusions are that the influence of immi-
grants on the labour market in Spain takes on a sinusoidal curve. 
Depending on internal factors (program and priorities of political 
parties, exercising power and microeconomic situation, includ-
ing the unemployment rate) as well as external (relations with 
third countries, macroeconomic situation, participation in inter-
national organizations and their impact on the internal situation) 
access for Muslim immigrants to legal work, active participation 
in the labour market and employment conditions are changing.

Keywords: Islam, labor market, migrations, Spain.

Celem artykułu jest analiza rynku pracy w Hiszpanii w kontek-
ście udziału w nim pracujących imigrantów, pochodzących z państw 
muzułmańskich tzw. regionu MENA (Afryka Północna i Bliski Wschód). 
Omówiono rys historyczny migracji i towarzyszące temu zjawisku zmia-
ny legislacyjne, strukturę imigrantów muzułmańskich i ich znaczenie 
w zależności od sektora zatrudnienia i Wspólnoty Autonomicznej, którą 
zamieszkują. Opisano obecną sytuację i perspektywy na przyszłość. Za 
pośrednictwem metody porównawczej przedstawiono podobieństwa 
i różnice między sytuacją pracowników-imigrantów we Wspólnotach 
Autonomicznych, gdzie ich odsetek jest najwyższy. Wpływ imigrantów 
na rynek pracy w Hiszpanii przybiera krzywą sinusoidy. W zależności od 
czynników wewnętrznych (programu i priorytetów partii politycznych, 
sprawujących władzę oraz sytuacji mikroekonomicznej w tym stopy 
bezrobocia), jak i zewnętrznych (relacje z państwami trzecimi, sytuacja 
makroekonomiczna, uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych 
i ich wpływ na sytuację wewnętrzną) dostęp dla imigrantów muzuł-
mańskich do legalnej pracy, aktywne uczestnictwo w rynku pracy oraz 
warunki zatrudnienia zmieniają się.

Słowa kluczowe: Hiszpania, islam, migracje, rynek pracy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Salamon J., (2019) Analiza wpływu imigrantów muzułmańskich na rynek pracy w Hiszpanii, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(33)/2019, s. 48-
51, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-2-2019/RSK-2-2019-Salamon-Analiza-wpływu-imigrantow-muzulmanskich-na-rynek-pracy-w-Hiszpanii.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

gospodarcza i struktura rynku pracy jest różna w każdym regionie. 
Nie możemy wskazać dwóch takich samych Wspólnot Autonomicz-
nych. Sytuacja gospodarcza i poziom rozwoju wpływają na ruchy mi-
gracyjne i integrację populacji imigrantów. Z tego punktu widzenia 
analizuje się, jakie działania są konieczne w regionie wiejskim lub 
w dużych obszarach metropolitalnych. W rezultacie okazuje się, że 
położenie geograficzne jest jednym z najważniejszych elementów 
przyciągających imigrantów. W ten sposób powstają różnice między-
regionalne i różnicuje się udział poszczególnych sektorów: rolnictwa, 
przemysłu i usług.

Rozważania definicyjne

Celem zrozumienia relacji zachodzących między zjawiskiem 
migracji a sytuacją na rynku pracy w Hiszpanii konieczne jest przy-
pomnienie głównych definicji, odnoszących się do omawianego 
obszaru badań. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
zjawisko migracji to: „ruch osoby lub grupy ludzi, czy to przez grani-
cę międzynarodową, czy w obrębie państwa. Jest to ruch ludnościo-
wy, który obejmuje każdy rodzaj ruchu ludzi. Bez względu na jego 
czas trwania, skład i przyczyny. W konsekwencji obejmuje zarówno 
migrację uchodźców, wysiedleńców, migrantów ekonomicznych, jak 
i osób przemieszczających się w innych celach, w tym w celu łą-
czenia rodzin” (IOM Glossary on Migration 2011: 62-63). Analizując 
problematykę w kontekście migracji zarobkowej należy zdefiniować 
ten termin: „jest to ruch ludzi z jednego państwa do drugiego lub 
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w ich własnym kraju zamieszkania w celu zatrudnienia. Niektóre 
państwa odgrywają aktywną rolę w regulacji migracji zarobkowej za 
granicą i poszukiwaniu możliwości dla swoich obywateli za granicą” 
(IOM Glossary on Migration 2011: 58). Jako cechy kraju imigranc-
kiego przyjmuje się zazwyczaj trzy warunki wyodrębnione przez  
M. Piore’a. Pokazując, że migracje stanowią immanentną właści-
wość gospodarki przemysłowej, uznaje on mianowicie, że niewy-
czerpane napływy imigrantów uwarunkowane są przez: 1/ Istnienie 
popytu na siłę roboczą; 2/ Dostępność informacji na temat istnie-
nia popytu na siłę roboczą; 3/ Atrakcyjność możliwości związanych 
z imigracją – korzyści ekonomicznych dla gospodarstw domowych 
oraz społeczności imigranckich (Piore 1979, 1986: 23-33).

Aspekty prawne

Według art. 35 Konstytucji Królestwa Hiszpanii obywatelom 
hiszpańskim zapewniono swobodny dostęp do rynku pracy i zabez-
pieczenia socjalnego bez dyskryminacji ze względu na płeć. Dotyczy 
to również hiszpańskich emigrantów, którym art. 42 gwarantuje 
prawa ekonomiczne i socjalne (Constitución Española 1978: 7,8). 
W kontekście imigrantów niebędących obywatelami Hiszpanii za-
stosowanie mają także ustawy przyjęte przez Kortezy Generalne. 
Przede wszystkim należy mieć na uwadze Ustawę o Cudzoziemcach 
z 1985 roku oraz późniejsze akty prawa wewnętrznego. W konse-
kwencji jednym z kluczowych momentów w relacjach hiszpańsko-
-marokańskich było uchwalenie właśnie Ustawy o cudzoziemcach 
(Ley de Extranjería), która przyznawala ułatwienia w nabywaniu 
obywatelstwa cudzoziemcom o tożsamości i kulturowych powiąza-
niach z Hiszpanią (LEY ORGÁNICA 7/1985). Brak preferencji w Ceu-
cie i Melilli dla imigrantów z Afryki Północnej (głównie pochodzenia 
arabskiego i berberyjskiego) skutkował wzrostem napięć w relacjach 
bilateralnych. Dopiero rok później umożliwiono im nabycie obywa-
telstwa według prawa ziemi (w odróżnieniu od prawa krwi, obo-
wiązującego na Półwyspie Iberyjskim). Niemniej jest to przedmio-
tem wielu nadużyć. Współcześnie marokańskie kobiety starają się 
przedostać na terytorium hiszpańskich enklaw, aby ich potomkowie 
automatycznie nabyli hiszpańskie obywatelstwo. Drugim ważnym 
aktem prawnym jest LEY ORGÁNICA 4/2000, w którym enumeratyw-
nie wymieniono prawa i wolności cudzoziemców przebywających 
w Hiszpanii. W artykule 3 zapisano: „Prawa cudzoziemców i inter-
pretacja przepisów.

1. Cudzoziemcy korzystają z praw i wolności uznanych w tytule 
I Konstytucji w Hiszpanii na warunkach określonych w trak-
tatach międzynarodowych, w niniejszej ustawie oraz w tych, 
które regulują wykonywanie każdego z nich (...);

2. Zasady odnoszące się do podstawowych praw cudzoziem-
ców należy interpretować zgodnie z Powszechną Deklaracją 
Praw Człowieka oraz z międzynarodowymi traktatami i po-
rozumieniami dotyczącymi tych samych kwestii obowiązują-
cymi w Hiszpanii, bez powoływania się na wyznanie religijne 
lub przekonania ideologiczne lub kulturowe (...)”.

W kolejnych artykułach uwzględniono dostęp do dokumenta-
cji (art. 4), swobodę przemieszczania się (art. 5), prawo uczestnic-
twa w życiu publicznym – prawo głosowania (art. 6), zrzeszenia się 
i manifestowania (art. 7 i 8), prawo dostępu do edukacji (art. 9), 
pracy i zabezpieczenia socjalnego (art. 10), prawo do strajku (art. 

11). Szczegółowo opisano zasady odnoszące się do łączenia rodzin 
migrantów (wymogi oraz procedurę). Określono również, w jakich 
przypadkach cudzoziemiec może nie zostać wypuszczony do kraju 
bądź niezwłocznie z niego wydalony.

W dokumencie z 2003 roku (LEY ORGÁNICA 14/2003) przede 
wszystkim należy podkreślić postępującą instytucjonalizację polityki 
migracyjnej. Zapisano: „(...) Aby zapewnić odpowiednią koordynację 
działań administracji publicznej posiadającej kompetencje w zakre-
sie integracji imigrantów, zostanie utworzona Wyższa Rada Polityki 
Imigracyjnej, w której wezmą udział przedstawiciele wspólnot au-
tonomicznych oraz gmin, których skład zostanie określony w drodze 
rozporządzenia. Wyższa Rada ds. Polityki Imigracyjnej przygotuje 
roczne sprawozdanie na temat zatrudnienia i integracji społecznej 
imigrantów, w których może wydać zalecenia dotyczące poprawy 
i ulepszenia polityk w tych obszarach. W celu wykonywania swoich 
funkcji Wyższa Rada ds. Polityki Imigracyjnej może konsultować się 
i zbierać informacje od organów administracyjnych, państwowych 
lub niezależnych, a także od czynników społecznych i gospodarczych 
związanych z imigracją i obroną praw obcokrajowców (...)”.

W ustawie z 2009 roku w zasadzie powtórzone zostały zapisy 
praw i wolności cudzoziemców z 2000 roku, aczkolwiek zwrócono 
uwagę na konieczność dostosowania się do aktów prawa unijnego 
(LEY ORGÁNICA 2/2009).

Analiza ruchów migracyjnych

Gwałtowny wzrost liczby migrantów możemy zaobserwować od 
końca XX wieku (wykres 1). Po kilkunastoletniej tendencji wzrosto-
wej nastąpiło zahamowanie liczby imigrantów związane z kryzysem 
gospodarczym w 2013 roku. Dopiero na przełomie 2017 i 2018 roku 
ponownie zwiększyła się liczba imigrantów. Według Narodowego 
Instytutu Statystycznego (INE) w 2018 roku wśród cudzoziemców 
dominowali Marokańczycy w liczbie 825 674. Zlokalizowani byli 
przede wszystkim w obrębie Barcelony (gdzie stanowili 20% ogółu 
imigrantów) a także Madrytu i Alicante. Dominują we Wspólnotach 
Autonomicznych: Katalonii, Andaluzji, Balearów. Przyjmują oni stra-
tegię asymilacji w sprawach pracy oraz gospodarki, ale całkowitą 
separację w zakresie wyznania, światopoglądu i obyczajów (87% 
z nich deklaruje, że są praktykującymi muzułmanami). Marokań-
scy migranci w sposób szczególny czują się społecznie wykluczeni 
i zamykają się w obrębie własnych dzielnic tzw. barrio. Wpływ na 
to ma fakt wyższego poziomu bezrobocia w porównaniu z ogółem 
hiszpańskiego społeczeństwa. Coraz częściej pojawia się również 
podział na: los de aquí i los de afueras (Ci stąd oraz Ci spoza) (Bier-
nacka 2011: 184). Społeczność muzułmańska grupuje się w spro-
filowanych organizacjach takich jak m.in. Asociación Emigrantes 
Marroquíes en España (AEME) czy Asociación de Trabajadores Imi-
grantes Marroquíes en España. Główne kierunki migracji morskiej 
wyznaczone są przez  następujące korytarze: Wyspy Kanaryjskie, 
Baleary, Gibraltar oraz Ceutę i Melillę. Przemieszczają się przede 
wszystkim Marokańczycy, ale także Algierczycy i obywatele Afryki 
Subsaharyjskiej (Lopez-Sala 2015: 175). Marokańscy imigranci domi-
nują jako pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnoty 
Autonomiczne, w których odnotowano największy wskaźnik zatrud-
nienia w przemyśle przetwórczym, znajdują się głównie w północnej 
części kraju (w Kraju Basków, w regionie Nawarra i La Rioja – dane 
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na rok 2008). Te trzy wspólnoty mają najwyższy odsetek pracują-
cych w sektorze przemysłowym od 20% do 25% (w porównaniu 
z całkowitą liczbą pracujących), znacznie powyżej średniej krajowej 
(14% w czwartym kwartale 2012 roku). Regiony, które również prze-
kraczają tą średnią to: Aragonia i Katalonia, gdzie wartości osiągają 
18%. Natomiast we Wspólnotach Autonomicznych wewnętrz i na 
południu kraju rolnictwo ma bardziej istotne znaczenie (np. Murcja, 
Estremadura, Andaluzja, Kastylia La Mancha i Kastylia León). Z kolei 
sektor usług dominuje na wybrzeżu oraz na Wyspach Kanaryjskich 
i Balearach (mniej więcej 85% i 83%) (Godenau, Rinken, Martinez 
de Lizarrondo Artola, Moreno Márquez 2014: 37, 38).

Wykres 1. Zmiany w liczbie imigrantów rezydujących w Hiszpanii w latach 
1998-2008

Źródło: González-Enriquez 2019.

Rysunek 1. Narodowość imigrantów według prowincji hiszpańskich

Źródło: www.lagisteria.com [07.06.2019].

Zgodnie z danymi INE, Marokańczycy uzyskali najwięcej zezwo-
leń na pracę jako cudzoziemcy. Zostały one przyjęte w 2016 roku 
na łączną liczbę 13 372, a w 2017 roku – 12 430. Większość z nich 
ma jednocześnie tytuły czasowego pobytu i pracy (w 2016 roku – 9 
600, w 2017 roku – 8 776). Decyzje odmowne sformułowane były 
w łącznej liczbie 2 753 (2016) i 2 455 (2017). Z kolei liczba nowych 
imigrantów wyniosła (w 2016 roku – 8 642, w 2017 roku – 8 174). 
Według danych (INE) zarejestrowano w sumie 4 663 726 cudzo-
ziemców. Największy wzrost odnotowano w przypadku imigrantów 
z Wenezueli oraz Kolumbii. Niemniej społeczność marokańska także 
dynamicznie się rozwija i jest największą grupą osób wyznania mu-
zułmańskiego.

 Analiza głównych uwarunkowań wewnętrznych przepływów 
migracyjnych w Hiszpanii wskazuje, że zmienne ekonomiczne (róż-
nice płac lub względne stopy bezrobocia) odgrywają decydującą rolę 
w podejmowaniu decyzji dotyczących mobilności osób, często doty-
czy to całych rodzin a nie tylko pojedyńczych osób (Bentolila, Jime-

no 1998; Bentolila 2001; Maza, Villaverde 2004; Maza, Moral-Arce 
2006). Centra miejskie wydają się być głównym źródłem i miejscem 
migracji wewnętrznej (Artal Tur 2015: 37).

Według danych INE począwszy od 2019 roku Hiszpania będzie 
potrzebowała 270 000 imigrantów każdego roku, aby zaspokoić po-
trzeby rynku pracy.

Wykres 2. Zmiany stopy bezrobocia w Hiszpanii od 2008 roku do 2019 roku

Źródło: www.ine.es [07.06.2019].

Skutkiem kryzysu gospodarczego był wzrost różnic w saldach 
migracyjnych zarówno między wspólnotami autonomicznymi, jak 
i między prowincjami, bardzo wysoka polaryzacja między regiona-
mi hiszpańskimi (przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej) 
(Artal Tur 2015: 156, 166). Znacznie spadła liczba imigrantów maro-
kańskich (począwszy od roku 2012 roku). Zebrane materiały w Ma-
roku przez lokalnego eksperta projektu ITHACA M. Lahlou pokazują, 
że wielu imigrantów opuściło Hiszpanię, aby zamieszkać w Maroku 
(gdzie koszty utrzymania są znacznie mniejsze) lub w innych krajach 
UE, zachowując rejestrację w Hiszpanii w celu zachowania ich prawa 
pobytu i otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych (González-Enriqu-
ez, Martinez-Romera 2016: 10). W porównaniu z innymi grupami 
migracyjnymi i ogółem ludności hiszpańskiej, marokańscy imigranci 
w Hiszpanii są młodzi (53% z nich ma od 25 do 45 lat), w większo-
ści są w związkach małżeńskich (64%), z przewagą mężczyzn (58%). 
Dwie ostatnie cechy charakteryzują model migracyjny, w którym 
mężczyźni emigrują najpierw i kilka lat później sprowadzają swoje 
żony. Marokańskie gospodarstwa w Hiszpanii są stosunkowo duże 
(ze średnio czterema osobami), a ich wskaźnik urodzeń jest dość 
wysoki (2,75 dziecka na kobietę). Poziom wykształcenia jest niski 
w porównaniu do innych grup narodowych, a nawet w porównaniu 
z Marokańczykami zamieszkałymi w innych krajach europejskich, 
z wysokim odsetkiem analfabetyzmu, szczególnie wśród kobiet 
(Onion, Requena 2009). Odsetek osób bez formalnego wy- kształ-
cenia siąga 10%. Zaledwie 9% posiada wykształcenie wyższe (Gon-
zález-Enriquez 2016: 13).

Podsumowanie

 Mimo stagnacji gospodarczej, która dotknęła Hiszpanię w I po-
łowie drugiej dekady XXI wieku, sytuacja mikroekonomiczna stop-
niowo się poprawia. Bezrobocie wśród imigrantów utrzymuje się na 
stabilnym poziomie 21% (dane INE na rok 2018). Przyczyną wzrostu 
liczby przybywających z Maroka osób wydaje się być kilka czynni-
ków: niedawne ogłoszenie o ponownym przywróceniu obowiąz-
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13. LEY ORGÁNICA 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, BOE-A-2009-299.

14. www.ine.es [07.06.2019].
15. www.lagisteria.com [07.06.2019].

kowej służby wojskowej, dotkliwa susza w 2017 roku, stłumienie 
protestów w rejonie Rif i rosnąca frustracja oraz oczekiwania mło-
dzieży. Z drugiej strony należy podkreślić, że znaczna część nielegal-
nych imigrantów przybywa drogą morską z Maroka i Algierii. Z tym 
zjawiskiem udaje się walczyć Hiszpanii dzięki umowom o powrotach 
z oboma krajami (tzw. Umowy o readmisji). Niestety nie dotyczy 
to tych, którzy pochodzą z krajów subsaharyjskich (większość przy-
bywających przez Ceutę i Melillę oraz część przybywających drogą 
morską), co jest problem nie tylko Hiszpanii, ale całej Europy (Gon-
zález-Enriquez 2019: 7, 8).

 Tak zwane prognozy krótkoterminowe INE (na rok 2023), 
uwzględniają ujemne saldo przepływów migracyjnych, które wyda-
je się zasadniczo reagować na ciągłość wyjazdu najmłodszych oby-
wateli, częściowo zrekompensowane przyjazdem osób w starszym 
wieku. Jednak korelacja między pogorszeniem sytuacji na rynku 
pracy i stratą młodszych grup jest tak oczywista, że w sytuacji de-
ficytu na rynku pracy pojawi się zapotrzebowanie na imigrantów. 
Z punktu widzenia omawianej problematyki badawczej warto na 
koniec zwrócić uwagę na kontrowersje związane z umieszczeniem 
kolczastego drutu na granicy hiszpańsko-marokańskiej. W zależnośći 
od rządu sprawujacego władzę był on zdejmowany i ponownie tam  
umieszczany. Po dymisji rządu premiera Mariano Rajoya z PP, nowy 
socjalistyczny rząd (PSOE) Pedro Sáncheza zapowiedział zdjęcie dru-
tu ze względu na niehumanitarny charakter tego typu praktyk.
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