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Wpływ imigracji 
na rynek pracy1 

The Impact of Immigration 
on the Labour Market

The aim of this paper is to examine the impact of migration 
on the labour market. The article focuses on the effects of immi-
gration and ignores the consequences of emigration due to the 
topicality of the former issue in the public discourse in Poland 
and other developed countries. The article is mainly theoretical, 
but presented considerations are illustrated by the relevant em-
pirical data. It uses a critical appraisal of literature and reasoning. 
Based on the analysis, the author concludes that the opinions 
about the negative impact of immigrants on the labor market of 
the host country, are neither confirmed by economic theory nor 
by empirical data. 

Keywords: migration, immigration, labour market, migration cri-
sis, immigration to Poland.

Celem artykułu jest wskazanie i opisanie wpływu migracji na 
rynek pracy. Artykuł skupia się na efektach imigracji, pomijając 
skutki emigracji, ze względu na aktualność tej tematyki w dyskur-
sie publicznym w Polsce i innych krajach rozwiniętych. Praca ma 
charakter przede wszystkim teoretyczny, niemniej zaprezentowane 
rozważania będą poparte danymi empirycznymi. Autor wykorzystu-
je metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowanie. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy Autor dochodzi do wniosku, 
że opinie o negatywnym wpływie imigrantów na rynek pracy kraju 
przyjmującego nie znajdują potwierdzenia ani w teorii ekonomii, 
ani w danych empirycznych.

Słowa kluczowe: migracje, imigracja, rynek pracy, kryzys migra-
cyjny, imigracja do Polski.
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Migracje1 międzynarodowe to istotne zjawisko społecz-
no-gospodarcze. Szacuje się, że w 2013 roku 3,2% świa-
towej oraz 10% europejskiej populacji stanowiły osoby 
mieszkające na stałe w innym kraju niż się urodziły (ONZ 
2013). Wpływ imigracji na gospodarkę kraju przyjmujące-
go, a szczególnie na jego rynek pracy, od dawna wywołuje 
sprzeczne opinie pośród społeczeństwa, w tym ekonomi-
stów. Kontrowersje te nasiliły się wraz z ostatnim maso-
wym napływem imigrantów do Europy2. Istotnie, imigra-
cja oraz jej skutki gospodarcze są jednym z najgorętszych 
i najczęściej podejmowanych obecnie tematów w dyskursie 
publicznym w tzw. krajach rozwiniętych. Europejski kryzys 
migracyjny i obawy z nim związane doprowadziły do wzro-
stu zainteresowania ekonomicznym aspektem imigracji3. 

1 Praca częściowo bazuje na referacie pt. Ekonomiczna teoria migracji. Wnio-
ski dla kryzysu imigracyjnego w Europie wygłoszonym przez autora na XIII 
Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Człowiek, Przedsię-
biorstwo, Gospodarka Światowa: Praca, Płaca, Migracje” w dniu 4.12.2015 
roku. Zorganizowanej przez  Uniwersytet Wrocławski.
2 Według danych OECD (2015a) w 2014 roku w UE zostało złożonych 630 
tysięcy wniosków o azyl, zaś w 2015 roku – 1,3 mln (Gurría 2016).
3 Przykładowo, pierwszy numer publikacji Migration Policy Debates wyda-
wanej przez OECD ukazał się w maju 2014 roku. 

Tematyka ta stała się jednym z kluczowych zagadnień po-
ruszanych zarówno w trakcie kampanii prezydenckiej w Sta-
nach Zjednoczonych, jak i w kampanii na rzecz wyjścia Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej (Curtice 2016), zaś w lutym 
2014 roku Szwajcarzy, w referendum, opowiedzieli się za 
ograniczeniem imigracji (Polskie Radio 2014). 

Przeciwnicy imigracji często argumentują, że imigran-
ci bądź „zabierają miejsca pracy” ludności natywnej, bądź 
przyczyniają się do obniżenia otrzymywanych przez nią 
płac. Celem tego artykułu będzie weryfikacja tego typu po-
glądów i określenie rzeczywistych skutków imigracji na ry-
nek pracy w świetle zarówno teorii, jak i empirii. Autor ma 
nadzieję, że analiza wniesie tym samym wartość dodaną 
do trwającej debaty na temat bilansu korzyści i strat wyni-
kających z imigracji dla kraju przyjmującego oraz rozwieje 
pewne mity dotyczące skutków gospodarczych imigracji.

W drugiej części artykułu Autor dokonuje przeglądu 
literatury teoretycznej na temat wpływu imigracji na rynek 
pracy, wykazując niedostatki neoklasycznej teorii imigra-
cji i przedstawiając argumenty, dlaczego imigracja nieko-
niecznie musi prowadzić do obniżenia płac w kraju przyj-
mującym lub wypchnięcia części pracowników natywnych 
z rynku pracy. Dalej Autor omawia badania empiryczne 
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poświęcone skutkom imigracji na rynek pracy i rozszerza 
analizę z imigrantów zarobkowych (ekonomicznych) na 
osoby migrujące z powodów humanitarnych, co ze wzglę-
du na niedawny kryzys migracyjny w Europie wydaje się 
interesującym badaniem. Na koniec artykułu Autor skupia 
się na wpływie imigracji na polski rynek pracy – biorąc pod 
uwagę wzmożoną imigrację z Ukrainy do Polski w ostatnim 
czasie, również to zagadnienie wydaje się stanowić ciekawy 
problem badawczy. Pracę zamyka podsumowanie.  

Teoria imigracji i jej wpływu na rynek pracy

Choć istnieje kilka głównych ekonomicznych teorii mi-
gracji, dominującym podejściem pozostaje teoria neokla-
syczna (Kurekova 2011). Zakłada ona, że migracje wynikają 
z różnic w poziomie płac między krajami i zachodzą one 
dopóty, dopóki różnice te nie zanikają. Podejście neokla-
syczne traktuje zatem migracje jako „mechanizm rynkowej 
regulacji wysokości zarobków” (Janicki 2007: 289): wzrost 
imigracji powoduje wzrost płac w kraju wysyłającym i spa-
dek płac w kraju przyjmującym. Badania empiryczne nie 
potwierdzają zakładanego wpływu imigracji na płace. Dla-
czego? Przypuszczenie takie wynika wprost z przyjmowa-
nych założeń przez neoklasyczną teorię migracji, takich jak: 
homogeniczność kapitału ludzkiego, stała podaż kapitału 
oraz brak zmian w popycie na pracę.

Przy takich założeniach, wzrost podaży pracy rzeczy-
wiście przekłada się na spadek płac, zgodnie z najprostszą 
wersją prawa podaży. Będzie to jednak tylko krótkotermi-
nowy efekt. W rzeczywistości bowiem podaż kapitału oraz 
popyt na pracę nie są stałe, a przynajmniej nie w długim 
okresie. Imigranci bowiem nie tylko powiększają podaż 
pracy, ale także zgłaszają popyt na dobra i usługi, co może 
zintensyfikować również popyt na pracę, zwłaszcza jeśli 
płace przejściowo spadną. Innymi słowy, imigranci nie są 
jedynie pracownikami, ale także konsumentami4. Zatem ich 
podaż pracy generuje popyt na inne usługi lub dobra, co 
O. B. Bodvarsson i inni (2007) określają „imigracyjnym pra-
wem Saya”. Rzeczywiście, doniosłą implikacją prawa Saya 
jest to, że „im producenci są liczniejsi a produkcja większa, 
tym zbyt jest łatwiejszy, rozmaitszy i bardziej rozległy” (Say 
1960: 212). Podobnie zatem jak dobre zbiory przynoszą ko-
rzyść nie tylko rolnikom (Say 1960), dobra praca przynosi 
korzyść nie tylko imigrantom5. 

4 Nie można również zapominać, że część imigrantów to przedsiębiorcy 
otwierający własne firmy, co w bezpośredni sposób zwiększa popyt na pracę.
5 Warto zauważyć, że imigranci często migrują z regionów o niższych pła-
cach i niższej produktywności do regionów o wyższych płacach i wyższej 
produktywności (Freeman 2006). Oznacza to, że imigracja zwiększa produk-
tywność światowej gospodarki, zaś ograniczenia w swobodnym przepływie 

Nie można zapominać, że imigranci często akceptują 
niższe płace od pracowników natywnych – zatem firmy za-
trudniające imigrantów odnoszą korzyść kosztową, którą 
mogą spożytkować np. na stworzenie dodatkowych sta-
nowisk pracy dla pracowników natywnych. D. Card (2001) 
potwierdził występowanie takiego zjawiska (tj. dystrybu-
owania nadwyżki powstałej na skutek niższych wynagro-
dzeń wypłacanych imigrantom w postaci dodatkowych 
wynagrodzeń dla pracowników natywnych) w gospodarce 
amerykańskiej.

Założenie o stałej podaży kapitału w neoklasycznej 
teorii migracji również jest wątpliwe. Imigracja poszerza 
bowiem rynek zbytu, co może przyciągnąć kapitał i nowe 
inwestycje, zwiększając popyt na pracę i płace. Poziom 
produkcji dostosowuje się bowiem do liczby mieszkańców 
i popytu – zgodnie z modelem R. M. Solowa (1956), w dłu-
gim okresie współczynnik kapitału do pracy i płaca osiągają 
stan równowagi (na skutek wzrostu inwestycji) i wracają 
do poziomu sprzed wzrostu podaży siły roboczej na sku-
tek imigracji. Właściwie, poziom płac może wzrosnąć, po-
nieważ imigracja umożliwia intensywniejszy podział pracy 
i wzrost specjalizacji, co może zwiększyć produktywność 
pracy i przyczynić się do wyższych płac (Powell 2010). Już 
A. Smith (1954) zauważył, że podział pracy zależy od roz-
ległości rynku. Wzrost imigracji zwiększa rozległość rynku, 
co umożliwia wzrost podziału pracy i produktywności. In-
nymi słowy, liczba miejsc pracy w gospodarce nie jest stała 
– imigranci nie tylko zwiększają konkurencję o istniejące 
stanowiska, ale także kreują nowe miejsca pracy6. W tym 
kontekście warto odnotować, że masowa imigracja do Sta-
nów Zjednoczonych w XIX w. była dodatnio skorelowana ze 
wzrostem gospodarczym, zaś według niektórych badaczy 
przyczyniła się ona w znaczący sposób do rewolucji prze-
mysłowej w tym kraju (Kim 2007). 

Ponadto, rynek pracy ma charakter heterogeniczny, 
co dostrzega teoria dualnego rynku pracy (Brzozowski 
2011). Oznacza to, że imigranci niekoniecznie muszą być 
substytucyjni względem pracowników natywnych. Można 
argumentować, że miejsca pracy zajmowane przez imi-
grantów są raczej komplementarne względem miejsc pra-
cy ludności natywnej7. Istotnie, wiele badań wskazuje, że 

osób zmniejszają produktywność pracy. Według szacunków przytaczanych 
przez Clemensa (2011), zniesienie wszelkich barier międzynarodowej mi-
gracji zwiększyłoby światowe PKB od 67% do 147%.
6 Tak samo nowe technologie nie tylko niszczą pewne miejsca pracy, ale 
także kreują inne. Gdyby liczba miejsc pracy była stała, każdy wzrost licz-
by ludności powodowałby wzrost stopy bezrobocia. Historia rewolucji 
przemysłowej pokazuje jednak, że wzrost liczebności populacji może za-
chodzić wraz z polepszającymi się warunkami na rynku pracy (Williamson 
1982).
7 Niemniej, imigranci mogą być substytucyjni względem niektórych grup 
pracowników – badacze wskazują często na wcześniejszych imigrantów 
oraz na pracowników o najwyższych bądź najniższych kwalifikacjach 
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imigranci i pracownicy natywni posiadają odmienne umie-
jętności oraz specjalizują się w innego rodzaju zadaniach 
(Freeman 2006). U. Dadush i M. Niebuhr (2016) zwracają 
uwagę, że imigranci często mają uboższą sieć kontaktów 
i niższe oczekiwania płacowe oraz nie znają dobrze języka 
obowiązującego w kraju przyjmującym. Z tego m.in. po-
wodu imigranci rzadziej angażują się w zajęcia wymaga-
jące zdolności komunikacyjnych (np. Peri, Sparber 2009). 
Poza tym, zgodnie z teorią dualnego rynku pracy, imigran-
ci często aplikują o stanowiska niechciane przez ludność 
natywną. Tym samym, wzrost imigracji nie tylko nie musi 
powodować wypchnięcia pracowników natywnych z rynku 
pracy i spadku płac, lecz przeciwnie – poprzez rozwój spe-
cjalizacji lub umożliwienie ludności natywnej podejmowania 
bardziej produktywnych zajęć8 – może prowadzić do wzro-
stu produktywności i płac. Z punktu widzenia teorii ekono-
mii, brak pełnej substytucyjności pomiędzy pracownikami 
natywnymi a imigrantami nie powinien zaskakiwać. Prawo 
przewagi komparatywnej odniesione do rynku pracy suge-
ruje bowiem, że każdy pracownik będzie specjalizował się 
w tym, w czym posiada względną przewagę (Mises 2007)9, 10.

Oddziaływanie imigracji na rynek pracy wykracza poza 
wpływ na płace. Imigracja zwiększa oczywiście podaż siły 
roboczej, co powiększa PKB kraju przyjmującego, ale tak-
że ją odmładza, ponieważ średnia wieku imigrantów jest 
na ogół niższa niż ludności natywnej, co ma niebagatelne 
znaczenie dla wielu krajów, które borykają się z problemem 
starzejącego się społeczeństwa (OECD 2014). Według OECD 
(2014), imigranci odpowiadali za 47% wzrostu siły roboczej 
w Stanach Zjednoczonych i 70% wzrostu siły roboczej w Eu-
ropie w latach 2000-2010. Wzrost udziału imigrantów może 
także wywrzeć konkurencyjną presję do inwestowania 
w kapitał ludzki (edukację) przez ludność natywną (Hunt 
2012), jak również zwiększać elastyczność rynku pracy. 
Imigranci są bowiem często bardziej mobilni od ludności 
natywnej (Røed, Schøne 2010), dzięki czemu zwiększają 
zdolność dostosowania się rynku pracy do zewnętrznych 
szoków, stabilizują gospodarkę w trakcie cyklu koniunk-

(OECD 2014). Nawiasem pisząc, teoria dualnego rynku pracy nie dostrze-
ga, że imigranci nie wykonują wyłącznie najmniej płatnych zajęć – w wielu 
krajach imigrantami są często osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach. 
Imigranci tacy także są komplementarni względem większości pracowni-
ków natywnych, co pogłębia podział pracy i specjalizację oraz zwiększa 
produktywność gospodarki kraju przyjmującego.
8 Przykładem może być zatrudnianie nisko wykwalifikowanych imigrantów 
jako taniej pomocy domowej, dzięki czemu wysoko wykwalifikowani pra-
cownicy natywni mogą zwiększyć swój udział w rynku pracy.
9 Według L. Misesa (2007) wrodzona nierówność ludzi pod względem ich 
zdolności do wykonywania różnych rodzajów pracy stanowi przyczynę 
stosowania podziału pracy.
10 Innym, teoretycznym argumentem tłumaczącym, dlaczego wzrost imigracji 
nie musi powodować spadku płac jest to, że popyt na pracę może być do-
skonale elastyczny. Listę przyczyn, dla których wzrost imigracji nie musi pro-
wadzić do spadku płac pracowników natywnych, przedstawia G. Peri (2014).

turalnego oraz redukują strukturalne niedopasowania na 
rynku pracy (OECD 2014). Warto też zauważyć, że zmiany 
w zatrudnieniu imigrantów (którzy częściej są zatrudnieni 
w szarej strefie bądź w ramach elastycznych form zatrud-
nienia i łatwiej ich zwolnić) mogą stabilizować zatrudnienie 
pracowników natywnych.

Neoklasyczna teoria migracji utrzymuje zatem, że imi-
gracja zwiększa zatrudnienie, jednak obniża płace w kraju 
przyjmującym11. Przewidywanie takie, które może stanowić 
teoretyczną podstawę sprzeciwu wobec przyjmowania imi-
grantów zarobkowych, opiera się jednak na nierealistycz-
nych założeniach przystających co najwyżej do krótkoter-
minowej analizy, lecz nie do badania długookresowego 
wpływu imigracji na rynek pracy w dynamicznej gospodar-
ce. Jeśli chodzi o wpływ krótkookresowy, to zależy on od 
charakteru imigracji i stopnia substytucyjności imigrantów 
względem pracowników natywnych. Jest to zatem kwestia 
empiryczna, która stanowi przedmiot dalszych rozważań.

Badania empiryczne dotyczące
 wpływu imigracji na rynek pracy

Badania empiryczne nie potwierdzają tezy o silnym ne-
gatywnym wpływie imigracji na rynek pracy. Według R. M. 
Friedberg i J. Hunt (1995) imigracja nie ma wpływu na za-
trudnienie i jedynie niewielki wpływ na płace pracowników 
natywnych. Dokonany przez nich przegląd wcześniejszej lite-
ratury wykazał, że wzrost udziału imigrantów w rynku pracy 
o 10% redukuje płace pracowników natywnych o maksy-
malnie 1%. Podobny wynik uzyskali S. Longhi i inni (2005) 
– według nich wzrost współczynnika liczby imigrantów do 
pracowników natywnych o 1 punkt procentowy obniża pła-
ce tych ostatnich o 0,119%. Nowsza literatura potwierdza te 
wyniki – zdecydowana większość badań sugeruje, że imigra-
cja (nawet znaczna) nie wywiera istotnego wpływu na rynek 
pracy kraju przyjmującego (Kerr, Kerr 2011)12. Negatywne 
efekty, jeśli istnieją, są niewielkie i ograniczają się do relatyw-
nie wąskiej grupy pracowników najbardziej substytucyjnych 
względem imigrantów (często są to wcześniejsi imigranci). 

11 Warto zauważyć, że nawet jeśli imigracja istotnie obniżałaby płace, nie 
musiałoby to być negatywne zjawisko dla pracowników natywnych, jeśli 
ceny dóbr i usług spadałyby szybciej na skutek wzrostu produktywności. 
Nie można w tym kontekście zapominać, że imigranci obniżają ceny usług 
nabywanych przez ludność natywną. Przykładowo, P. Cortes (2008) wyka-
zała, że wzrost udziału nisko wykwalifikowanych pracowników w sile robo-
czej o 10% obniża ceny usług świadczonych w wysokim stopniu przez imi-
grantów (ang. immigrant-intensive services) o 2%. Trzeba też pamiętać, że 
obniżka płac pracowników natywnych byłaby korzystna dla pracodawców 
i mogłaby poprawić konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw.
12 Znacznymi wyjątkami są prace G. Borjasa (np. Borjas 2003), jednak wie-
lu badaczy kwestionuje przyjęte przez niego założenia i użytą metodolo-
gię. Ich krytykę przedstawia np. D. Card (2012).
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G. Peri (2014) również stwierdza, że większość ba-
dań empirycznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 
30 lat nie wykazuje wpływu imigracji na przeciętną płacę 
w gospodarce kraju przyjmującego, lecz jedynie niewielki 
efekt na rozpiętość płac między bardziej i mniej wykwali-
fikowanymi pracownikami. Badacz ten zwraca uwagę, że 
negatywne efekty imigracji mogą być powodowane przez 
sztywne rynki pracy w krajach przyjmujących, jednak jest 
to argument za liberalizacją rynku pracy, a nie przeciw imi-
gracji. Podkreśla on również, że w długim okresie imigra-
cja, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych pracowników13, 
zwiększa zakres posiadanych umiejętności przez pracowni-
ków oraz innowacyjność i produktywność gospodarki. 

G. Hong i J. McLaren (2015), posługując się danymi dla 
Stanów Zjednoczonych w latach 1980-2000, wykazali, że 
każdy pracujący imigrant kreuje 1,2 miejsc pracy. Z kolei            
M. Manacorda i inni (2010) wykazali brak efektu imigracji 
na płace pracowników natywnych w Wielkiej Brytanii, zaś 
Ch. Dustmann i inni (2013) pokazali, że imigracja zarobko-
wa do Wielkiej Brytanii w latach 1997-2005 spowodowała 
niewielki wzrost przeciętnej płacy14. Jak zatem widać, ist-
niejący konsensus co do braku wyraźnych negatywnych 
efektów imigracji zarobkowej na sytuację pracowników 
natywnych na rynku pracy, odnosi się także do gospodarki 
Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii (Home Office 
i Department for Business and Skills 2014). Powyższe bada-
nia obalają zatem popularne opinie o szkodliwych efektach 
imigracji na sytuację pracowników natywnych formułowa-
ne ostatnio w tych krajach.

Wnioski dla kryzysu migracyjnego

Do tej pory rozważania dotyczyły imigracji zarobko-
wej. Kryzys migracyjny w Europie dotyczy jednak imigracji 
humanitarnej, zwanej także wymuszoną. Dlatego wnioski 
z dotychczasowej analizy nie mogą być bezpośrednio do 
niej odniesione. Imigracja humanitarna różni się bowiem 
pod pewnymi istotnymi względami od imigracji zarobko-
wej. Przede wszystkim inna jest motywacja stojąca za ta-
kim rodzajem migracji. W przypadku imigracji zarobkowej 
celem jest dobrowolna poprawa sytuacji ekonomicznej 
poprzez pracę lub działalność gospodarczą, natomiast imi-
granci humanitarni migrują z powodu wojen, katastrof na-
turalnych, prześladowań itp., zaś ich migracja ma charakter 

13 G. Peri (2014) zauważa, że w wielu krajach odsetek osób z wyższym 
wykształceniem jest większy pośród imigrantów niż ludności natywnej.
14 J. Wadsworth i inni (2016) pokazują ponadto, że imigranci w Wielkiej 
Brytanii są przeciętnie młodsi oraz bardziej wyedukowani niż ludność 
natywna. W większym stopniu pracują, zaś w mniejszym korzystają 
z zasiłków dla bezrobotnych.

w pewnym sensie wymuszony. W ich przypadku silniejszą 
rolę odgrywają tzw. czynniki wypychające niż przyciągają-
ce15. Imigracja humanitarna ma zatem w dużym stopniu 
charakter egzogeniczny. Można zatem argumentować, że 
pozytywna selekcja16 jest mniej prawdopodobna w przy-
padku migrantów nieekonomicznych (Chiswick 1999)17, któ-
rzy w mniejszym stopniu dokonują racjonalnej oceny swo-
ich szans zatrudnienia w kraju przyjmującym. OECD (2015a) 
zwraca uwagę, że poziom wykształcenia uchodźców jest na 
ogół niższy niż w przypadku pracowników natywnych czy imi-
grantów zarobkowych. Mogą być zatem w większym stopniu 
substytucyjni względem nisko wykwalifikowanych pracowni-
ków natywnych, zwłaszcza tych pracujących w szarej strefie 
(uchodźcy często pracują bez niezbędnych pozwoleń). 

Prawdopodobnie to właśnie z powodu słabszej pozy-
tywnej selekcji, uchodźcy charakteryzują się na początku 
niższą stopą zatrudnienia od imigrantów zarobkowych 
(po kilkunastu latach następuje jednak konwergencja)18, 
co tłumaczy dlaczego wywierają początkowo bardziej ne-
gatywny wpływ na finanse publiczne kraju przyjmującego 
(OECD 2015a). Kluczowe zatem wydaje się szybkie włącze-
nie uchodźców w rynek pracy (Legrain 2016). 

Nie oznacza to, że wpływ imigracji humanitarnej na 
rynek pracy kraju przyjmującego jest negatywny. Zgodnie 
bowiem z prawem przewagi komparatywnej, potencjał do 
korzyści z wymian zależy od przewag względnych, a nie 
absolutnych – innymi słowy, podział pracy pozwala od-
nosić korzyści wszystkim współpracującym nawet wtedy, 
gdy „jednostka lub grupa pod każdym względem bardziej 
wydajna współpracuje z jednostką lub grupą pod każdym 
względem mniej wydajną” (Mises 2007: 136).

Ponieważ w krótkim i średnim okresie imigranci huma-
nitarni w mniejszym stopniu partycypują w rynku pracy, ich 
bezpośredni wpływ nań będzie ograniczony19. Ich oddzia-

15 Wiele osób ubiegających się o status uchodźcy wyemigrowało jednak 
podczas europejskiego kryzysu migracyjnego do krajów o najlepszych 
warunkach ekonomicznych (OECD 2015a), co pokazuje, że różnice mię-
dzy migracją humanitarną i zarobkową nie zawsze są wyraźne. Większość 
jednak tego typu migrantów zatrzymuje się w państwach regionu, w pań-
stwach sąsiedzkich. Taki charakter migracji może ograniczać wzrost pro-
duktywności w jej wyniku (nie następuje ona wtedy od państw o niskich 
płacach i produktywności do państw o wysokich płacach i produktywno-
ści, lecz do najbliżej położonych państw, w których płace i produktywność 
są często na zbliżonym poziomie).
16 Pozytywna selekcja w kontekście migracji oznacza, że migrują przede 
wszystkim jednostki ponadprzeciętne, tj. bardziej odważne, pracowite, 
przedsiębiorcze itp.
17 Jednakże OECD (2015a) twierdzi, że uchodźcy dysponują kapitałem 
ludzkim większym od przeciętnego poziomu w ich krajach pochodzenia.
18 Nie można jednak zapominać, że w wielu krajach istnieją poważne 
ograniczenia prawne szybkiej integracji z rynkiem pracy przez uchodźców 
(OECD 2015a).
19 Z drugiej jednak strony, może być on trwalszy, ponieważ imigranci hu-
manitarni – w przeciwieństwie do migrantów zarobkowych – mogą nie 
chcieć bądź nie być w stanie wrócić po pewnym czasie do kraju wysyła-
jącego. Trzeba też zauważyć, że napływ imigrantów humanitarnych ma 
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ływanie na rynek pracy będzie słabsze także dlatego, że na 
ogół imigranci humanitarni stanowią relatywnie niewielki 
odsetek rynku pracy, niższy niż w przypadku imigrantów 
zarobkowych (OECD 2015b). Ponieważ imigranci humani-
tarni w większym stopniu korzystają z pomocy publicznej, 
mogą wywierać przez początkowe lata negatywny pośredni 
wpływ na rynek pracy, jeśli pomoc dla nich będzie finanso-
wana poprzez podatki obciążające pracę.

Podobnie jak w przypadku literatury dotyczącej imigra-
cji zarobkowej, badania nad wpływem niedawnej fali imi-
gracji humanitarnej na rynek pracy krajów przyjmujących 
nie potwierdzają opinii, że imigranci przyczyniają się do 
istotnego obniżenia płac pracowników natywnych. Przykła-
dowo, X. Del Carpio i M. Wagner (2015) pokazali, że napływ 
uchodźców z Syrii do Turcji w 2014 roku przyczynił się do 
wzrostu przeciętnej płacy. Imigracja ta wypchnęła jednak 
z rynku pracy część nisko wykwalifikowanych pracowników 
nieformalnych, choć jednocześnie wykreowała wyżej płatne 
miejsca pracy. Z kolei A. Fakih oraz M. Ibrahim (2016) badali 
efekt niedawnej imigracji humanitarnej z Syrii na rynek pra-
cy w Jordanii i nie znaleźli istotnego wpływu.

 
Wnioski dla Polski

Europejski kryzys migracyjny ożywił kontrowersje związa-
ne z ekonomicznymi skutkami imigracji także w Polsce. Warto 
zatem przyjrzeć się zjawisku imigracji w polskiej gospodarce, 
zwłaszcza, że literatura dotycząca tego tematu jest ograniczo-
na. Badacze do tej pory skupiali się bowiem na gospodarczych 
skutkach emigracji (np. Kaczmarczyk, Okólski 2008), co było 
zresztą uzasadnione trendami migracyjnymi. Jednak od nie-
dawna widać wzmożoną imigrację do Polski, przede wszyst-
kim o charakterze zarobkowym20, co w naturalny sposób ro-
dzi pytania o efekty tych procesów dla polskiego rynku pracy. 
Dynamika wydanych zezwoleń na pracę w latach 2000-2010 
pokazuje, że zainteresowanie cudzoziemców pracą w Polsce 
systematycznie rośnie od 2005 roku, a zwłaszcza od 2008 
roku, co może mieć związek z relatywnie dobrymi wynikami 
gospodarczymi kraju na tle Europy pogrążonej w kryzysie oraz 
z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Choć imigracja 
wzrasta, warto pamiętać, że pozostaje ona zjawiskiem mar-
ginalnym. Na koniec 2013 roku zezwolenie na pobyt w Pol-
sce miało 121,1 tysięcy cudzoziemców, co stanowiło zaledwie 
0,3% ludności Polski (Konieczna-Sałamatin 2015)21.

na ogół gwałtowniejszy charakter niż stopniowy napływ imigrantów za-
robkowych.
20 Według K. Becka i innych (2015), w 2012 roku ponad 50% imigrantów 
przyjechało do Polski ze względów zarobkowych.
21 Oczywiście, dane te zaniżają rzeczywistą skalę imigracji do Polski, po-
nieważ wielu cudzoziemców przebywa w Polsce na podstawie wiz.

 Liberalizacja przepisów imigracyjnych dokonana nową 
Ustawą o cudzoziemcach obowiązującą od dnia 1.05.2014 
roku oraz konflikt krymski i niestabilna sytuacja społecz-
no-gospodarczo-polityczna na Ukrainie przyczyniły się do 
wzrostu zainteresowania legalizacją pobytu cudzoziemców 
na terenie kraju, w tym do zwiększonego zainteresowania 
uzyskaniem statusu uchodźcy w Polsce (Urząd ds. Cudzo-
ziemców 2015a; Urząd ds. Cudzoziemców 2015b)22. Warto 
zauważyć, że wzrost imigracji w ostatnich latach wystąpił 
równocześnie ze spadkiem stopy bezrobocia, co falsyfikuje 
opinie, według których imigracja negatywnie oddziałuje na 
krajowy rynek pracy (GUS 2016).

Szczególnie wysokie zainteresowanie pracą w Polsce 
wykazują migranci z Ukrainy, odznaczający się relatywnie 
młodym wiekiem i wysokim poziomem edukacji (Wysień-
ska, Karpiński 2011). Co ważne, istnieją silne argumenty za 
tym, że imigracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter kom-
plementarny względem pracowników natywnych (Górny 
i inni 2009; Wysieńska, Karpiński 2011). W 2011 roku wśród 
zezwoleń na pracę dominował typ A, który jest wydawany 
wtedy, gdy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadro-
wych pracownikami natywnymi. Ponadto, wielu Ukraińców 
pracuje w oparciu o oświadczenie pracodawcy o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi, jako pracownicy sezo-
nowi w rolnictwie odczuwającym niedobory na polskim 
rynku pracy. Komplementarność imigrantów pracujących 
w Polsce względem pracowników natywnych oraz niewielki 
wciąż ich procentowy udział w rynku pracy (według S. Ci-
chockiego i innych (2016) udział osób urodzonych poza gra-
nicami kraju w polskim rynku pracy to maksymalnie kilka 
procent23) tłumaczy zapewne, dlaczego dostępne badania 
empiryczne wykazały bardzo słabe oddziaływanie imigran-
tów na polski rynek pracy (Beck i inni 2015).

Imigracja do Polski wciąż jest zjawiskiem o ograniczo-
nym zakresie. W wymiarze narodowościowym dominuje 
imigracja z Ukrainy, zaś w wymiarze rodzajowym imigracja 
zarobkowa o charakterze okresowym (czasowym). Imigran-
ci zarobkowi mają tendencję do skupiania się w określo-
nych sektorach rynku pracy, przede wszystkim rolniczym, 
budowlanym i usług osobistych (Górny i inni 2013), zaś ich 
charakter jest raczej komplementarny aniżeli substytucyj-
ny24. Wnioski z teorii ekonomii, jak i badań empirycznych 

22 Imigracja humanitarna wciąż stanowi jednak zjawisko marginalne 
w Polsce. Na koniec 2013 roku azylanci, uchodźcy oraz osoby, które uzy-
skały pobyt tolerowany bądź ochronę uzupełniającą, stanowili zaledwie 
4% imigrantów posiadających zezwolenie na pobyt (Konieczna-Sałamatin 
2015).
23 Według danych Eurostatu (2015), odsetek osób urodzonych za granicą 
wyniósł 1 stycznia 2014 roku 1,6% i był znacznie niższy niż średnia unijna.
24 Przykładowo, wiele Ukrainek świadczy usługi na rzecz gospodarstw do-
mowych (takie jak sprzątanie czy opieka nad dziećmi), co może przekła-
dać się na wyższy współczynnik zatrudnienia Polek (Duszczyk i inni 2013).
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dla Polski oraz innych krajów sugerują, że wpływ imigracji 
na polski rynek pracy powinien być niewielki, przynajmniej 
dopóty, dopóki skala tego zjawiska nie zwiększy się istot-
nie. Podobnie jak w innych krajach, choć w krótkim okresie 
mogą wystąpić negatywne efekty dla pracowników o naj-
bardziej zbliżonym charakterze do imigrantów, to jednak 
w długim okresie gospodarka – a więc i ogół pracowników 
– powinna zyskiwać na imigracji.

Podsumowanie

Przekonanie, że imigranci „zabierają miejsca pracy” 
lub obniżają płace pracowników natywnych stanowi echo 
koncepcji maltuzjańskich i wynika ze statycznej wizji gospo-
darki, w której zwiększa się podaż pracy, lecz inne czynniki 
pozostają niezmienione. W rzeczywistości jednak te inne 
czynniki nie są stałe. Imigracja oddziałuje również na nie, 
co tłumaczy, dlaczego badania empiryczne wykazują brak 
wpływu imigracji na poziom płac i zatrudnienia w krótkim 
okresie. Innymi słowy, ekonomiści powinni uwzględniać nie 
tylko krótkoterminowe efekty imigracji, ale także – a może 
nawet przede wszystkim – długoterminowe konsekwencje, 
co postulował już F. Bastiat (2003).

Choć zatem w krótkim terminie imigracja może wy-
wrzeć pewne negatywne efekty dla wybranych grup zawo-
dowych (najbardziej substytucyjnych pracowników wzglę-
dem imigrantów, którymi często są wcześniejsi imigranci), 
to istnieje konsensus, że w długim okresie wpływ imigracji 
jest pozytywny dla całego rynku pracy i gospodarki. Innymi 
słowy, zniesienie ograniczeń w imigracji może powodować 
pewne krótkoterminowe efekty dystrybucyjne, niemniej 
jest pozytywne dla ogółu społeczeństwa. Wnioski te doty-
czą także Polski, ale w stosunku do imigracji humanitarnej 
można je odnieść tylko z pewnymi zastrzeżeniami. Choć 
ze względu na tematykę bieżącego numeru kwartalnika 
i ograniczoną objętość artykułu, Autor skupił się na wpły-
wie imigracji na rynek pracy, warto zauważyć, że imigracja 
w długim okresie wywiera także pozytywny wpływ na sy-
tuację demograficzną krajów przyjmujących, finanse pu-
bliczne25 oraz PKB (Ortega, Peri 2009)26. Przykładowo, imi-
granci zwiększyli liczbę ludności UE – neutralizując ujemny 
25 Dokładny wpływ imigracji na finanse publiczne nie jest łatwy do oszaco-
wania i zależy od wielu czynników (cech imigrantów, przyjętych założeń, 
itp.). W krótkim okresie imigranci (zwłaszcza humanitarni) mogą gene-
rować pewne koszty, ponieważ odznaczają się niższą stopą zatrudnienia. 
Jednak z czasem konwergują (przynajmniej częściowo) do poziomu lud-
ności natywnej. Wraz z integracją z rynkiem pracy następuje spadek kosz-
tów i wzrost korzyści. Warto też zauważyć, że imigracja osób w wieku pro-
dukcyjnym jest korzystniejsza dla finansów publicznych niż zwiększanie 
siły roboczej wyłącznie za sprawą przyrostu naturalnego (Kerr, Kerr 2011). 
26 Przykładowo, OECD (2016) szacuje, że napływ imigrantów odpowiadał 
za połowę wzrostu brytyjskiego PKB w latach 2005-2015 roku.

przyrost naturalny – oraz odpowiadali za 70% przyrostu za-
trudnienia w UE w latach 2003-2013 (OECD 2014). Wzrost 
zatrudnienia zwiększa PKB oraz hamuje negatywny wpływ 
starzenia się społeczeństw, ponieważ imigranci są przecięt-
nie młodsi od ludności natywnej (OECD 2014)27.

Długoterminowe korzyści ze swobodnego przepływu 
osób nie powinny zasadniczo dziwić, biorąc pod uwagę 
rolę wolnego handlu w kreacji dobrobytu. Podobnie, jak 
w przypadku nieskrępowanego handlu dobrami, swobo-
da przepływu siły roboczej pozwala na jej efektywniejszą 
alokację i na zwiększenie produktywności czynnika pracy28. 
Mimo tych korzyści – które wydają się szczególnie ważne 
w dobie spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego – 
rola międzynarodowego przepływu osób pozostaje istotnie 
niższa niż w przypadku dóbr i usług oraz kapitału (Freeman 
2006). Biorąc pod uwagę obecne tendencje protekcjoni-
styczne i antyimigracyjne (np. Durusoy i inni 2016), swo-
boda przepływu osób może ulec dalszemu zmniejszeniu, 
ze szkodą dla światowej gospodarki. 

Bibliografia

1. Bastiat F., ([1848] 2003), Co widać i czego nie widać, tłumaczenie 
Stachura P., Lublin-Rzeszów: Instytut Liberalno-Konserwatywny, 
Wydawnictwo Dextra.

2. Beck K., Gawrońska-Nowak B., Schabek T., (2015) Polski rynek pracy 
a imigracja [w:] Konieczna-Sałamatin J., (red.), Imigranci o wysokich 
kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, 
Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, s. 211-235. 

3. Bodvarsson O.B., Lewer J.J., Van den Berg H.F., (2007) Measuring 
Immigration’s Effects on Labor Demand: A Reexamination of the 
Mariel Boatlift, “IZA Discussion Paper”, nr 2919. 

4. Borjas G., (2001) Does Immigration Grease the Wheels of the Labor 
Market? “Brookings Papers on Economic Activity”, nr 1.

5. Borjas G., (2003) The labor demand curve is downward sloping: 
Reexamining the impact of immigration on the labor market, “Qu-
arterly Journal of Economics”, nr 118, s. 1335-1374.

6. Brzozowski J., (2011) Ekonomiczne teorie migracji międzynarodo-
wych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
nr 855, s. 55-73.

7. Card D., (2001) Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local 
Market Impacts of Higher Immigration, “Journal of Labor Econo-
mics”, tom 19, nr 1, s. 22-64.

8. Card D., (2012) Comment: The Elusive Search for Negative Wage 
Impacts Of Immigration, “Journal of the European Economic Asso-
ciation”, tom 10, nr 1, s. 211-215.

27 Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że – wbrew wielu entuzjastycznym 
opiniom – imigracja nie stanowi trwałego rozwiązania starzejących się 
społeczeństw i niewydolnych systemów emerytalnych. Wynika to z dwóch 
powodów. Po pierwsze, z niewystarczającej wielkości imigracji (Freeman 
2006). Po drugie, imigranci również się starzeją (Feldstein 2006).
28 Umożliwienie imigrantom podjęcia pracy w kraju przyjmującym można 
uważać w pewnym sensie za równoważne ze zniesieniem barier handlo-
wych między krajem przyjmującym a wysyłającym. R. B. Freeman (2006) 
zwraca jednak uwagę, że przepływy pracy, kapitału i dóbr oraz usług nie 
muszą być w pełni substytucyjne, lecz komplementarne względem siebie.



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

38

9. Chiswick B., (1999) Are Immigrants Favorably Self-Selected, “The 
American Economic Review”, tom 82, nr 2.

10. Cichocki S., Saczuk K., Strzelecki P., Tyrowicz J., Wyszyński R., (2016) 
Kwartalny raport o rynku pracy w I kwartale 2016 roku, NBP, nr 01/16.

11. Clemens M., (2011) Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills 
on the Sidewalk? “Journal of Economic Perspectives”, tom 25, nr 
3, s. 83-106.

12. Cortes P., (2008) The Effect of Low-Skilled Immigration on U.S. Pri-
ces: Evidence from CPI Data, “Journal of Political Economy”, tom 
116, nr 3, s. 381-422.

13. Curtice J., (2016), The Two Poles of the Referendum Debate: Immigra-
tion and the Economy, “Analysis Paper”, NatCen Social Research, nr 4.

14. Del Carpio X., Wagner M., (2015) The Impact of Syrian Refugees 
on the Turkish Labor Market, “Policy Research Working Paper”, nr 
7402, World Bank Group.

15. Dadush U., Niebuhr M., (2016), The Economic Impact of Forced Mi-
gration, “OCP Policy Paper, nr PP-16/05.

16. Durusoy S., Sica E., Beyhan Z., (2016) Economic Crisis and Protectio-
nism Policies: The Case of the EU Countries, “International Journal 
of Humanities and Social Science”, tom 5, nr 6(1).

17. Dustmann Ch., Frattini T., Preston I.P., (2013) The Effect of Immigra-
tion along the Distribution of Wages, “Review of Economic Studies”, 
nr 80, s. 145-173.

18. Duszczyk M., Góra M., Kaczmarczyk P., (2013) Costs and Benefits of 
Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Part-
ner Countries. Country Report: Poland, Warszawa.

19. Eurostat, (2015) Migration and migrant population statistics: tables 
and figures, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ima-
ges/5/5a/Migration_and_migrant_population_statistics_YB2015.
xlsx [13.07.2016].

20. Fakih A., Ibrahim M., (2016) The Impact of Syrian Refugees on the 
Labor Market in Neighboring Countries: Empirical Evidence from 
Jordan, “IZA Discussion Papers”, nr 9667.

21. Feldstein M.S., (2006) The Effects of the Ageing European Popula-
tion on Economic Growth and Budgets: Implications for Immigration 
and Other Policies, “NBER Working Paper”, nr 12736.

22. Freeman R.B., (2006) People Flows in Globalization, “NBER Working 
Paper”, nr 12315.

23. Friedberg R.M., Hunt J., (1995) The Impact of Immigrants on Host 
Country Wages, Employment and Growth, “Journal of Economic 
Perspectives”, tom 9, nr 2, s. 23-44.

24. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M., (2009) 
Poland: becoming a country of sustained immigration, “IDEA Wor-
king Papers”, nr 10.

25. Górny A., Kaczmarczyk P., Napierała J., Toruńczyk-Ruiz S., (2013) 
Raport z badania imigrantów w Polsce, Warszawa: Ośrodek Badań 
nad Migracjami.

26. Gurría A., (2016) The refugee crisis: Challenges and responses for 
social investment, Speech at CEB-OECD High-Level Seminar, Paris.

27. GUS, (2016) Stopa bezrobocia w latach 1990-2016, http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/sto-
pa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html [19.07.2016 r.].

28. Home Office and Department for Business and Skills, (2014) The im-
pacts of migration on UK native employment: an analytical review 
of the evidence, Occasional Paper, nr 109.

29. Hong G., McLaren J., (2015) Are Immigrants A Shot In The Arm For 
The Local Economy?, “NBER Working Paper”, nr 21123.

30. Hunt J., (2012) The Impact of Immigration on the Educational Atta-
inment of Natives, “CEPR Discussion Papers”, nr 9170. 

31. Janicki W., (2007) Przegląd teorii migracji ludności, „Annales Univer-
sitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio B, tom LXII/14, s. 285-304.

32. Kaczmarczyk P., Okólski M., (2008) Demographic and labour-market 
impacts of migration on Poland, “Oxford Review of Economic Poli-
cy”, tom 24, nr 3, s. 599-624.

33. Kerr S.P., Kerr W.R., (2011) „Economic Impacts of Immigration: 
A Survey”, Harvard Business School Working Paper, nr 09-013.

34. Kim S., (2007) Immigration, Industrial Revolution and Urban Growth 
in the United States, 1820-1920: Factor Endowments, Technology 
and Geography, “NBER Working Paper”, nr 12900.

35. Konieczna-Sałamatin J., (2015) Imigracja do Polski w świetle danych 
urzędowych [w:] Konieczna-Sałamatin J., (red.), Imigranci o wyso-
kich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-
2015, Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, s. 
61-82.

36. Kurekova L., (2011) Theories of migration: Conceptual review and 
empirical testing in the context of the EU East-West Flows, “Interdi-
sciplinary conference on Migration. Economic Change, Social Chal-
lenge”, April 6-9, University College London.

37. Legrain P., (2016) Refugees worgk: A Humanitarian Investment That 
Yields Economic Dividends, Tent Foundation and Open Political Eco-
nomy Network.

38. Longhi S., Nijkamp P., Poot J., (2004) A Meta-Analytic Assessment of 
the Effect of Immigration on Wages, “Tinbergen Institute Discussion 
Papers”, nr 04-134/3.  

39. Manacorda M., Manning A., Wadsworth J., (2010) The Impact of 
Immigration on the Structure of Wages: Theory and Evidence from 
Britain, “CEPR Discussion Paper, nr 7888.

40. Mises L., (2007) Ludzkie działanie, tłumaczenie Falkowski W., War-
szawa: Instytut Ludwiga von Misesa.

41. OECD, (2014) Is migration good for the economy? “Migration Policy 
Debates”, nr 2. 

42. OECD, (2015a) Is this humanitarian migration crisis different? “Mi-
gration Policy Debates”, nr 7.

43. OECD, (2015b) How will the refugee surge affect the European eco-
nomy? “Migration Policy Debates”, nr 8.

44. OECD, (2016) The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Deci-
sion, “OECD Economic Policy Paper”, nr 16.

45. ONZ, (2013) International Migration Report 2013, ONZ, Department 
of Economic and Social Affairs, Population Division.

46. Ortega F., Peri G., (2009) The Causes and Effects of International Mi-
grations: Evidence from OECD Countries 1980-2005, “NBER Working 
Paper”, nr 14833.

47. Peri G., Sparber Ch., (2009) Task Specialization, Immigration, and 
Wages, “American Economic Journal: Applied Economics”, tom 1, 
nr 3, s. 135-169.

48. Peri G., (2014) Do immigrant workers depress the wages of native 
workers? “IZA World of Labor”, nr 42.

49. Polskie Radio, (2014) Szwajcarzy mają dość imigrantów. „To cios 
dla rządu”, 9.02.2014 roku, http://www.polskieradio.pl/5/3/Arty-
kul/1044876,Szwajcarzy-maja-dosc-imigrantow-To-cios-dla-rzadu 
[19.07.2016]. 

50. Powell B., (2010) An Economic Case for Immigration, Library of 
Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Columns/
y2010/Powellimmigration.html [11.07.2016 r.].

51. Røed M., Schøne P., (2012), Does immigration increase labour mar-
ket flexibility? “Labour Economics”, tom 19, nr 4, s. 527-540.

52. Say J.B., (1960) Traktat o ekonomii politycznej, tłumaczenie Gieł-
żyński W., Czernecki S., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

53. Solow R.M., (1956) A Contribution to the Theory of Economic Gro-
wth, “The Quarterly Journal of Economics”, tom 70, nr 1, s. 65-94.

54. Smith A., (1954) Badania nad naturą i przyczynami bogactwa na-
rodów, tłumaczenie Wolff S., Einfeld O., Sadowski Z., Prejbisz A., 
Jasińska B., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

55. Urząd Do Spraw Cudzoziemców, (2015a) Podsumowanie Roku Obo-
wiązywania Ustawy o Cudzoziemcach, Warszawa.

56. Urząd Do Spraw Cudzoziemców, (2015b) Komentarz do danych do-
tyczących zestawienia za pierwsze półrocze 2015 roku, http://udsc.
gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Komentarz-do-danych-do-
tycz%C4%85cych-zestawienia-za-pierwsze-p%C3%B3%C5%82ro-
cze-2015-roku.pdf [13.07.2016].

57. Wadsworth J., Dhringa S., Ottaviano G., Reenen J., (2016) „Brexit 
and the Impact of Immigration on the UK”, “Brexit Analysis”, Cen-
tre for Economic Performance, London School of Economics and 
Political Science, nr 5.

58. Williamson J., (1985) Did British Capitalism Breed Inequality?, Bo-
ston: Allen and Unwin.

59. Wysieńska K., Karpiński Z., (2011) Ekonomia Imigracji – Imigranci Na 
Polskim Rynku Pracy, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy”, Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej, nr 6/2011.

Licencja:           Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. 
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ 
Publikacja dostępna w sieci pod adresem: http://kwartalnikrsk.pl


