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Wybrane aspekty migracji zarobkowych 
i ich wpływ na rynek pracy 

Chosen aspects of economic migrations 
and their impact on the labour market

The article portrays economic migrations and their impact 
on the labor market. The purpose of the paper is to point out the 
various aspects of the economic background of migrations. The 
author tries to define the image of contemporary migration out of 
Poland. The second part of the article is an attempt to identify the 
migration as a labor market phenomenon. It points out also the 
consequences of workforce mobility for the countries that people 
are emigrating from. 
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Artykuł ukazuje migracje zarobkowe i ich wpływ na rynek pra-
cy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty migra-
cji zarobkowych o podłożu ekonomicznym. W niniejszym artykule 
Autorka podjęła próbę nakreślenia obrazu współczesnych migracji 
z Polski, które przedstawiła, w oparciu o dostępny materiał źródło-
wy, przez pryzmat kilku podstawowych źródeł danych. W drugiej 
części artykułu podjęła próbę identyfikacji migracji jako fenomenu 
rynku pracy i skutków, jakie mobilność może mieć dla rynków pracy 
krajów wysyłających.

Słowa kluczowe: migracja zarobkowa, rynek pracy.
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Mobilność terytorialna, w tym również migracja zagra-
niczna, jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania czło-
wieka. Jako element rozwoju demograficznego, społeczne-
go i ekonomicznego staje się zaś obiektem zainteresowania 
różnorodnych dyscyplin badawczych, a także przedmiotem 
zainteresowania polityków. Kompleksowość migracji spra-
wia przy tym, że są one fascynującym tematem badaw-
czym. Niełatwo poddają się prostym i jednoznacznym 
ocenom, skłaniając do interdyscyplinarnych poszukiwań 
(Kaczmarczyk 2005).

Migracja nie jest nową kwestią społeczną, lecz stra-
tegią, dzięki której ludzie od zawsze próbowali rozwiązać 
trudne sytuacje i zagrożenia towarzyszące ich życiu. Jednak-
że nie do końca zdawali sobie sprawę, że zmieniając miej-
sce życia i pracy na stałe lub czasowo, stają wobec nowych 
wyzwań i nowych trudności (Koczyńska-Butrym 2009).

Polska i Polacy mieszczą się w wartkim strumieniu mi-
gracji. W ostatnich latach wyjazdy Polaków w poszukiwaniu 
pracy zarobkowej są głównie efektem przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, a następnie ratyfikowania przez kra-
je Unii umowy z Schengen, co otworzyło przed Polakami 
niektóre rynki pracy (Koczyńska-Butrym 2009). Mobilność 
zagraniczna Polaków stała się jednym z najgorętszych oraz 

najszerzej dyskutowanych tematów w debacie publicznej 
i medialnej. Zjawisko to wydaje się nie do końca uzasad-
nione, choćby ze względu na fakt, że wyjazdy zagraniczne 
nie są w Polsce czymś nowym, wręcz przeciwnie, to nie-
odłączny składnik społeczno-ekonomicznej historii naszego 
kraju. Przy wyjazdach polskich emigrantów do wielu krajów, 
głownie europejskich, zniesiony został obowiązek posiada-
nia wiz, a dowód osobisty coraz częściej zastępuje paszport. 
Zlikwidowano bowiem szereg występujących wcześniej ad-
ministracyjnych ograniczeń i utrudnień związanych z wyjaz-
dem Polaków na Zachód (Koczyńska-Butrym 2009). W efek-
cie mamy do czynienia ze zjawiskiem relatywnie silnego od-
pływu siły roboczej, którego czas trwania można szacować 
na przynajmniej dekadę. W tych warunkach należy liczyć 
się zarówno z krótkookresowymi (przejściowymi), jak i dłu-
gookresowymi skutkami ekonomicznymi tego zjawiska.

Pojęcie migracji w kontekście współczesnych 
tendencji społecznych

Niemal zawsze wędrówki ludzi na Ziemi stanowiły zja-
wisko dość powszechne. Ludzie od zarania dziejów prze-
mieszczali się na znaczne nieraz odległości. Decydowały 
o tym przyczyny socjalno-bytowe – np. poszukiwanie wody, 
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ekonomiczne – np. odnajdywanie terenów nadających się 
pod działalność rolniczą, czy polityczne i religijne  np. kon-
flikty zbrojne i podboje konkretnych terytoriów. Jednakże 
dopiero od stosunkowo niedawna są one odbywane na 
dłuższe dystanse i wymagają przystosowania do innego 
otoczenia kulturowego czy społecznego, lub nawet zerwa-
nia więzi ze środowiskiem pochodzenia.

Poglądy na istotę migracji ulegały ewolucji wraz z upły-
wem czasu i stopniowym poznawaniem przez badaczy róż-
nych aspektów tego zjawiska. Słowo „migracja” pochodzi 
od łacińskiego słowa migratio i oznacza wędrówkę, czyli 
przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu (To-
karski 1980). Przyczyny migracji są zazwyczaj różne. Mogą 
one mieć charakter ekonomiczny (migracja zarobkowa) lub 
polityczny (wojna, prześladowania itp.).

Migracja jest zjawiskiem wieloaspektowym: decyzje 
o migracji wynikają z różnorodnych przesłanek politycz-
nych, ekonomicznych, społecznych, rodzinnych (Kłos 2006). 
Z uwagi na swoją złożoność, zjawisko migracji objaśniane 
jest w ramach kilku teorii. Migracja w rozumieniu teorii 
neoklasycznej jest konsekwencją różnic dochodów, lub sze-
rzej, standardów życia między krajami i jest podejmowana 
w celu wyrównywania tych dysproporcji. Osoby, które mi-
grują, traktowane są przy tym jako autonomiczne jednostki 
podejmujące racjonalne decyzje, które nie wywołują kosz-
tów ubocznych i nie podlegają ani ryzyku, ani niepewno-
ści. Migracja stanowi dla nich inwestycję, ukierunkowaną 
na maksymalizację zysków, której koszty zostaną spłacone 
w przyszłości. Najnowsze teorie ekonomicznych migracji 
rozszerzyły ramy interpretacyjne zjawiska o kwestię decyzji 
w sprawie migracji podejmowanej dla dywersyfikacji ryzyka 
lub pozyskiwania środków finansowych bardziej na płasz-
czyźnie gospodarstwa domowego, aniżeli w trybie indywi-
dualnym przez migranta (Marczewski, Sokołowska 2006).

Obserwując wędrówki ludzi w poszukiwaniu pracy 
w ogóle lub pracy lepiej opłacanej, częściej mówimy o mi-
gracji w drugim znaczeniu, o migracji związanej ze zmianą 
miejsca w przestrzeni geograficznej, terytorialnej, ze zmianą 
miejsca zamieszkania, pracy i życia. Na ogół, choć nie zawsze, 
jest to wystarczająco zaznaczane, równolegle ze zmianą prze-
strzeni geograficznej następują zmiany w usytuowaniu spo-
łecznym, w przestrzeni społecznej, w społecznych kontaktach 
i dystansach osób migrujących. Zmiany te wiązać się mogą 
zarówno z awansem, jak i z degradacją. W trakcie, i w wy-
niku, zmiany miejsca zamieszkania, dochodzi do zmiany za-
równo podmiotów kontaktów społecznych, jak i charakteru 
kontaktów oraz do powstawania lub pogłębiania jednych 
dystansów społecznych i niwelowania innych (zmiana relacji 
z dawnymi znajomymi, nawiązanie nowych znajomości, wej-
ście lub utrata miejsca w grupie interesów).

Migracja jako wieloaspektowe
 zjawisko w ekonomii

Dzieje ludzkości od zawsze związane są z przebiegiem 
procesów migracyjnych, a jedną z ich głównych przyczyn 
zawsze pozostawało dążenie do poprawy warunków bytu. 
Zjawisko migracji jest nierozerwalnie związane z procesem 
globalizacji gospodarki światowej. Nie ulega wątpliwości, 
że duża część występujących we współczesnym świecie 
zachowań migracyjnych posiada wymiar ekonomiczny, 
w szczególności zarobkowy. Jednocześnie migrację można 
traktować jako czynnik uelastyczniający rynek pracy, umoż-
liwiający dostosowanie poziomu zatrudnienia do zmienia-
jących się warunków popytowych.

Teorie ekonomiczne zakładają, że na migracje najwięk-
szy wpływ mają zmienne o charakterze ekonomicznym. 
Człowiek jest uważany za homo oeconomicus – przemiesz-
cza się do tego miejsca, gdzie jego potrzeby materialne 
zostaną zaspokojone w oczekiwany przez niego sposób. 
Migracja jest zatem wypadkową indywidualnej kalkulacji 
potencjalnych ekonomicznych zysków i kosztów ewentu-
alnego przemieszczenia. Pozamonetarne koszty migracji, 
np. koszty psychologiczne, są w teoriach ekonomicznych 
z reguły pomijane.

Pojęcie migracji wywodzi się od łacińskiego słowa mi-
grare, oznaczającego w naukach społecznych wędrówkę 
lub przenoszenie się w nowe miejsce. Określa ono proces 
zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub na pewien okres 
(Encyklopedia Powszechna PWN 1985). Zmiana miejsca 
zamieszkania może być determinowana czynnikami wy-
nikającymi z warunków wykonywanej pracy, chęci nauki, 
utrzymywania kontaktów rodzinnych, rozrywką oraz z ko-
nieczności ucieczki przed zagrożeniami. Migracja obejmuje 
różnorodne motywy wyjazdu: zarobkowe, rodzinne, poli-
tyczne (Kaczmarczyk 2004) mowa tu o relatywnie trwałym 
pobycie w nowym regionie bądź społeczeństwie (Kaczmar-
czyk 2005).

Migracje to skompilowany proces, który polega na 
zmianie sposobu życia jednostek. Imigranci, znajdując się 
w nowym środowisku, zwykle poddawani są trudnym i dłu-
gotrwałym procesom adaptacyjnym, zmuszeni są do pozna-
wania obcych tradycji i obyczajów. Często napotykają na 
swojej drodze nieznane sobie wartości i normy społeczne. 
Asymilacja w nowym środowisku oraz integracja w trud-
nym okresie przystosowawczym może doprowadzić do tzw. 
kosztów psychicznych.

Jedno z bardziej syntetycznych ujęć obu stron efektów 
migracyjnych stanowi teoria korzyści netto Michaela Toda-
ro. Zgodnie z nią badacz założył, że migracja jest wyrazem 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016                                                                                                    

8

indywidualnej i racjonalnej decyzji. Jednostka jest motywo-
wana do wyjazdu wizją poprawy poziomu swojego życia. 
Decyzja o podjęciu migracji zapada w chwili, gdy kalkula-
cja potencjalnych kosztów oraz korzyści, wynikających z jej 
podjęcia, prowadzi do dodatniego salda rachunku. Analizie 
poddane zostają nie tylko korzyści, wynikające z możliwości 
osiągnięcia dobrobytu, ale również koszty, te bezpośrednie, 
ale i alternatywne, jak np. utracone korzyści wynikające 
z zaniechania podjęcia migracji (Borkowska 2001). Migrant 
wyjedzie tam, gdzie zysk netto z migracji jest największy 
(Kaczmarczyk 2012). Należy zaznaczyć, że niewiele publi-
kacji zawiera głębszą analizę efektów migracji.

Przyczyny migracji w Polsce 

Niezależnie od zmian koniunktury gospodarczej zjawi-
sko migracji zarobkowych jest i będzie, a jego skutki będą 
odczuwalne w życiu gospodarczym i społecznym kraju. 
Swoboda przepływu pracowników w ramach Unii Europej-
skiej pozwala na bardziej elastyczne reagowanie rynków 
krajów członkowskich, co może przyczynić się do poprawy 
sytuacji na krajowym, ale też na unijnym rynku pracy. Na 
rozmiar ruchów migracyjnych zasadniczy wpływ ma stan 
gospodarki. Obecny kryzys finansowy może przyczynić się 
do zmniejszenia skali odpływu ludności z Polski.

W obecnym świecie państwa bogate coraz pilniej strze-
gą swoich granic w obawie przed niepożądaną migracją, 
mimo faktu, że czynników wpływających na chęć ludzi do 
zmiany miejsca zamieszkania jest coraz więcej. Kiedyś ta-
kim bodźcem była chęć poznania innego kraju, zobaczenia 
czegoś nowego i nieznanego (Kryńska 2001). Dzisiaj dają 
się wyróżnić m.in. czynniki technologiczne i ekonomiczne, 
jak np. rozwój gospodarek, który pociąga za sobą wzrost 
poziomu życia. Wzrost miejsc pracy daje przyzwolenie na 
migrację i wpływa zachęcająco na potencjalnych migran-
tów. Z kolei brak stabilizacji, rozwoju, perspektyw w kra-
ju zamieszkania, popycha obywateli tego kraju do zmiany 
miejsca zamieszkania.

Na poziome indywidualnym, z ułatwieniami lub bez 
ułatwień ze strony państwa, wiele ludzi poszukuje zatrud-
nienia, możliwości zwiększenia swoich dochodów, pod-
niesienia standardu życia i perspektyw życiowych swoich 
rodzin oraz nabycia umiejętności i doświadczeń. Migracja 
zarobkowa jest zjawiskiem, które występuje przede wszyst-
kim w krajach uboższych i obejmuje strumień przepływu 
ludzi do krajów postrzeganych jako bogatsze. Rodzi się z po-
trzeb człowieka i uświadamia sobie możliwość ich zaspoko-
jenia (Koczyńska-Butrym 2009).

Przemiany polityczne, jakie miały miejsce od początku 
lat dziewięćdziesiątych w Polsce, dokonały transformacji 
gospodarczej. Nastąpiło przejście od gospodarki central-
nie zarządzanej do systemu wolnorynkowego. Pomimo 
pokaźnych sukcesów w reformowaniu gospodarki, wraz 
z likwidacją dużych i nierentownych zakładów pracy oraz 
masowych zwolnień zatrudnionych tam pracowników, przy-
czyniło się to do wysokiej stopy bezrobocia. Przez wiele lat, 
mimo stałego wzrostu poziomu rozwoju gospodarki, stopa 
zatrudnienia w Polsce nie wzrastała. Spowodowane to było 
między innymi dążeniem przedsiębiorców do poprawy wy-
dajności pracy oraz zmniejszania kosztów funkcjonowania 
firm głównie poprzez redukcję zatrudnienia. 

Bezrobocie pociąga za sobą bardzo negatywne skutki 
zarówno dla osób nim dotkniętych i ich rodzin, jak i dla 
całej gospodarki. Duża stopa bezrobocia przyczyniła się 
w sposób istotny do zubożenia części społeczeństwa oraz 
obniżenia się poziomu życia wielu gospodarstw domowych. 
Do innych skutków bezrobocia można zaliczyć wzrost prze-
stępczości, pogorszenie stanu zdrowia oraz dezaktywację 
zawodową i związane z nią poczucie frustracji, agresję, 
poczucie rezygnacji i wycofania, zahamowanie rozwoju 
osobowości oraz obniżenie aspiracji edukacyjnych, a tak-
że lęk o przyszłość, itp. W skali makroekonomicznej duża 
liczba osób bez pracy pociąga za sobą drenaż finansów pu-
blicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne oraz na pro-
gramy przeciwdziałania bezrobociu. Poza tym, powoduje 
zmniejszenie dochodów budżetowych państwa, ponieważ 
bezrobotni nie płacą podatków dochodowych, nie płacą 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz kupują dużo mniej 
towarów. Skutkiem mniejszej konsumpcji wewnętrznej, 
z jednej strony są mniejsze wpływy do budżetu państwa 
z tytułu podatków pośrednich (VAT, akcyza), z drugiej zaś 
mniejszy rozwój przedsiębiorstw, z racji mniejszego popytu 
na ich towary i usługi.

Obniżony standard życia, trudności w znalezieniu pracy 
oraz brak perspektyw na przyszłość stały się przyczyną nasi-
lającej się w Polsce, na niespotykaną dotąd skalę, migracji 
zarobkowej obywateli. Jest ona ściśle związana z poszuki-
waniem pracy niezbędnej do przeżycia oraz dążeniem do 
polepszenia warunków życiowych poza granicami kraju lub 
regionu pochodzenia.

Informacje o rozmiarach i kierunkach czasowej 
emigracji z Polski w latach 2010-2014

W badaniach nad migracją i mniejszościami zasadnicze 
znaczenie ma analiza danych statystycznych, jednak bardzo 
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ważna jest świadomość, jakie ograniczenia się z tym wiążą. 
Informacje statystyczne gromadzi się na rozmaite sposoby, 
używając różnych metod i zgodnie z rozmaitymi definicjami 
przyjmowanymi przez poszczególne państwa. Różnice mogą 
pojawić się nawet w ramach tego samego kraju – między 
zbierającymi dane agencjami (Castetles, Miller 2011).

Migracje zagraniczne to zjawisko społeczno-ekono-
miczne na trwałe wpisane we współczesną historię Polski. 
Prezentowane w tabeli 1 dane dotyczą szacunkowej liczby 
mieszkańców Polski przebywających w końcu danego roku 
czasowo za granicą. Obrazują wielkość tzw. zasobów imigra-
cyjnych Polaków w innych krajach – według stanu na koniec 
każdego roku (w okresie 2004-2014), nie jest to zatem licz-
ba wyjazdów w danym roku.

Prezentowane dane dotyczą szacunkowej liczby miesz-
kańców Polski przebywających w końcu danego roku czaso-
wo za granicą. Dane te obejmują osoby, które – zachowując 
zameldowanie na pobyt stały w Polsce – przebywają poza 
krajem. Często zdarza się, że osoby te przebywają za gra-
nicą przez wiele lat, ale w związku z tym, że nie dokonały 
wymeldowania z pobytu stałego w Polsce, można przypusz-
czać, że wyjazd ten nie jest definitywny.

W 2014 roku odnotowano znaczący wzrost liczby Po-
laków przebywających w Niemczech oraz w Wielkiej Bryta-

nii, czyli w głównych krajach docelowych emigracji z Polski 
w ostatnich latach. W przypadku Niemiec liczba ta wzrosła 
o 174 tysiące tj. prawie o 20%. Pełne otwarcie niemieckie-
go rynku pracy, sąsiedztwo z Polską, niska stopa bezrobocia 
w Niemczech (w grudniu 2014 roku wynosiła 4,8%) spra-
wiają, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają do tego kraju. 
W Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost o 105 tysięcy (6,7 
%). Wielka Brytania w dalszym ciągu pozostaje na pierw-
szym miejscu jako kraj docelowy emigracji, ale różnica li-
czebności przebywających czasowo Polaków w obydwu kra-
jach zmniejsza się. Spośród krajów Unii Europejskiej dalszy 
wzrost liczby Polaków zaobserwowano również w Holandii.

Wpływ migracji na rynek pracy

Od kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej po-
zwoliło to na swobodny przepływ obywateli w ramach 
Wspólnoty oparty na trzech swobodach: 

• swobodzie przepływu pracowników; 
• swobodzie przepływu osób prowadzących samo-

dzielną działalność gospodarczą; 
• swobodzie przepływu osób pozostających poza za-

trudnieniem (studenci, emeryci).

Tabela 1. Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2010-2014 a liczba osób przebywających za granicą na koniec roku

Kraj przebywania
Liczba emigrantów w tysiącach osób

2010 2011 2012 2013 2014

Ogółem 2 000 2 060 2130 2 196 2 320

Europa 1 685 1 754 1 816 1 891 2 013

Unia Europejska  
w tym:
Austria
Belgia
Cypr 

Dania
Finlandia
Francja
Grecja

Holandia
Hiszpania
Irlandia 
Niemcy

Portugalia
Czechy
Szwecja

Wielka Brytania
Włochy

1 601

29
45
3

19
3

60
16
92
48

133
440

1
7

33
580
92

1 607

25
47
3

21
2
6

15
95
40

120
470

1
7

36
625
94

1 713

28
48
2

23
2

63
14
97
37

118
500

1
8

38
637
97

1 783

31
49
1

25
3

63
12

103
34

115
560

1
8

40
642
96

1 889

34
49
1

28
3

63
9

109
32

113
614

1
9

43
685
96

Kraje spoza Unii Europejskiej
w tym: 
Norwegia

78

50

85

56

96

65

102

71

112

79

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2016) Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-
-w-latach-2004-2014,11,1.html [29.07.2016].
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2014,11,1.html
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W gospodarce rynkowej rynek pracy jest regulowany 
przez prawo popytu i podaży. O wielkości podaży na rynku 
pracy świadczy liczba osób poszukujących pracy, natomiast 
o wielkości popytu – liczba wolnych miejsc pracy. Zwykle 
na rynku pracy istnieje nadwyżka podaży nad popytem, co 
prowadzi do zjawiska bezrobocia. Występuje ono wtedy, 
gdy brakuje pracy dla osób, które jej poszukują i są zdolne, 
by ją wykonywać.

Proces nasilenia migracji, przy niedopasowaniu struk-
turalnym popytu i podaży na polskim rynku pracy, może 
do pewnego stopnia ograniczyć bezrobocie, ale z drugiej 
strony może także spowodować redukcję zatrudnienia. 
Niedostateczna podaż pracy (szczególnie osób z wysokimi 
kwalifikacjami) stała się jedną z barier rozwoju dla krajo-
wych przedsiębiorców, ponieważ coraz trudniej pozyskać 
im nowych pracowników oraz utrzymać już zatrudnionych. 
Wielu krajowych specjalistów zdecydowało się na wyjazd 
za granicę, gdyż ma tam zagwarantowane wyższe dochody. 
Odpływ fachowców naraża gospodarkę na to, że nie odzy-
skuje się nakładów poniesionych na edukację.

Zjawisko odpływu za granicę osób dobrze wykształ-
conych należy postrzegać jako utratę kapitału ludzkiego. 
Okazuje się, że polscy naukowcy i studenci podejmujący 
badania lub studia za granicą, kierują się nie tyle jakością 
kształcenia placówek akademickich za granicą lub wysokim 
poziomem badań w tamtejszych instytutach badawczych, 
ile wyższym statusem społeczno-ekonomicznym, który nie-
sie ze sobą praca i mieszkanie w krajach bogatszych (Dusz-
czyk, Wiśniewski 2007).

Wobec utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy 
i niedopasowań w zakresie alokacji czynnika pracy w ukła-
dzie terytorialnym i sektorowym, migracja, zwłaszcza czaso-
wa, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem utraty zatrudnienia 
w Polsce lub ograniczenia szans jego znalezienia po powro-
cie do Polski, tzw. podwójnej marginalizacji społecznej, a co 
za tym idzie – ze zwiększeniem stopy bezrobocia i spowol-
nieniem lokalnej aktywności ekonomicznej. Migracja sezo-
nowa natomiast nie powoduje żadnych zmian w statusie 
bezrobotnego na polskim rynku pracy, gdyż statystycznie 
taka osoba może być zarejestrowana jako bezrobotna, 
a dodatkowo pozostawać poza siłą roboczą w Polsce. Dla-
tego migracja związana z pracą sezonową ma umiarko-
wany wpływ na wysokość stopy bezrobocia w Polsce, co 
więcej – może przyczynić się do stałego spadku aktywności 
zawodowej w skali lokalnej i regionalnej (efekt dezaktywa-
cji zawodowej wskutek uzależnienia rodzin migrantów od 
transferów jego zarobków).

Wpływ migracji na równowagę na rynku pracy i wzrost 
gospodarczy, szczególnie w krajach, z których wyjechali, 
jest trudno ocenić także dlatego, że informacje dotyczące 

aktywności gospodarczej emigrantów i ich kwalifikacji są 
ograniczone. Jeszcze większych trudności przysparza osza-
cowanie potencjalnych skutków makroekonomicznych mi-
gracji, z tytułu zmian salda rachunku obrotów bieżących 
i kursu walutowego. Ponadto, w długim okresie, głównym 
problemem dla prowadzonych w tym zakresie badań i reali-
zowanej polityki, pozostaje – w świetle starzenia się ludno-
ści europejskiej – rola migracji w przekształceniu gospodar-
ki europejskiej w system bardziej innowacyjny i wydajny.

Podsumowanie

Motywy podjęcia pracy za granicą mogą być związa-
ne z kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, kulturowy-
mi i politycznymi. Emigracja zarobkowa ostatnich lat ma 
podłoże przede wszystkim ekonomiczne. Bardzo wysokie 
bezrobocie w Polsce w roku 2004 było dla osób poszuku-
jących pracy czynnikiem wypychającym z kraju. Szczegól-
nie uwidaczniało się to w regionach o słabiej rozwiniętym 
przemyśle. Dla gospodarki najbardziej poważnym negatyw-
nym skutkiem migracji zarobkowych jest osłabienie podaży 
na lokalnym rynku pracy. Jednak w regionach o wysokim 
bezrobociu możliwości zastąpienia pracowników są duże, 
chociaż niektóre specjalistyczne branże mogą mieć więk-
sze kłopoty w tym zakresie. Migracja zarobkowa przyno-
si jednak gospodarce krajowej wiele korzyści, do których 
należą przede wszystkim ograniczenie bezrobocia, wzrost 
podaży pieniądza na rynku, wzrost popytu na rynku, wzrost 
wynagrodzeń, wzrost produkcji. Na pewno suma korzyści 
zdecydowanie przekracza sumę kosztów.

Migracja zarobkowa ma na pewno potencjał, który 
przyczynia się do poprawy standardu życia zarówno indy-
widualnych osób, jak i społeczności. Gdyby tak nie było, 
założyciele Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nie 
stworzyliby podstawowej zasady integracji ekonomicznej – 
integracji poprzez większą i łatwiejszą migrację zarobkową. 
Tym niemniej, migracja jest zjawiskiem delikatnym, zarów-
no dla krajów, z których pracownicy wyjeżdżają, jak i dla 
tych, do których przyjeżdżają, a w najgorszym razie, nawet 
dla samych migrantów. 

Niestety trzeba pamiętać też, że nasilenie zjawiska 
emigracji, wraz z mającym miejsce obecnie ujemnym 
przyrostem naturalnym, prowadzi do zmniejszenia liczby 
ludności Polski. Znacząca skala wyjazdów z kraju wpływa 
równocześnie na strukturę ludności oraz pracowników ak-
tywnych zawodowo, zatem w okresach przejściowych może 
destabilizować lokalne rynki pracy. W większym stopniu na 
pracę za granicą decydują się osoby młode, coraz częściej 
lepiej wykształcone o wyższych kwalifikacjach. Jednocze-
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śnie zmiany w strukturze ludności Polski – wchodzenie 
roczników wyżu demograficznego w wiek poprodukcyjny, 
„starzenie się społeczeństwa”, spowoduje zmniejszenie licz-
by osób aktywnych na rynku pracy.

Wiek migracji już zmienił świat i wiele jego społe-
czeństw. Większość wysoko rozwiniętych oraz wiele spo-
śród mniej rozwiniętych krajów stała się znacznie bardziej 
zróżnicowana, niż jeszcze pokolenie wcześniej. W gruncie 
rzeczy, niewiele nowoczesnych narodów cechowała kiedy-
kolwiek etniczna homogeniczność, lecz nacjonalizm ostat-
nich dwóch stuleci dążył do wytworzenia takiego mitu (Ca-
stles, Miller 2011).

Podsumowując można stwierdzić, że na migracjach za-
granicznych zyskują i tracą zarówno kraje wysyłające, jak 
i przyjmujące. Zyski krajów przyjmujących mają mniejszy, 
choć trwalszy charakter, zaś ich straty dotyczą tylko wy-
branych grup społecznych. Są one tym większe, im lepiej 
wykształceni są imigranci.
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