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Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków wynikających z nurtu
ekonomicznego teorii migracji dla kształtowania polityki migracyjnej, rozumianej jako
ogół regulacji przepływów osób (w szczególności siły roboczej) pomiędzy danym obszarem a resztą świata.
Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia głównych kwestii rozważanych przez
twórców polityk migracyjnych oraz decydentów. W zasadniczej części artykułu przedstawiono kolejne ekonomiczne teorie migracji, z uwypukleniem ich znaczenia dla osób
tworzących politykę migracyjną. Artykuł zakończony jest podsumowaniem rozważań
oraz przedstawieniem postulatów badawczych.

Polityka imigracyjna – podstawowe problemy
i ich ekonomiczna optymalizacja
Regulacja przepływów siły roboczej jest jedną z najważniejszych, ale i najbardziej
spornych kwestii z zakresu polityki publicznej w zamożnych państwach. Trzy podstawowe pytania, na które twórcy polityk migracyjnych starają się odpowiedzieć, dotyczą:
1) liczby imigrantów, którzy mieliby zostać dopuszczeni do miejscowego rynku pracy,
2) sposobu ich selekcji oraz 3) zakresu praw, które mieliby oni otrzymać po dopuszczeniu do rynku pracy1. Warto wyraźnie zaznaczyć, m.in. za M. Ruhsem z Uniwersytetu
Oksfordzkiego, że większość debat na ten temat prowadzonych jest głównie z punktu
widzenia ludności miejscowej przy założeniu, że polityka imigracyjna powinna być tworzona tylko z myślą o tej grupie2.
W kwestii selekcji imigrantów większość ekonomistów przekonuje, że co do zasady
należy w państwach zamożnych wybierać głównie imigrantów z wysokimi kwalifikacjami, zaś tych z niskimi – tylko w wyjątkowych okolicznościach, co jest zgodne z neoklasyczną teorią kapitału ludzkiego3. Ta preferencja wynika z trzech czynników, a mianowicie z:
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•• większej komplementarności wykwalifikowanych imigrantów z kwalifikacjami i kapitałem będącymi w posiadaniu ludności miejscowej,
•• większego prawdopodobieństwa pozytywnych korzyści dla budżetu państwa
(chyba że znacząco ograniczone zostałyby prawa do zasiłków imigrantów z niskimi kwalifikacjami),
•• większego prawdopodobieństwa pozytywnych długofalowych efektów takiego napływu dla wzrostu gospodarczego4.
W teorii dualnego rynku pracy5 z punktu widzenia państwa przyjmującego, posiadającego rozwinięty segment pierwotny (z produkcją kapitałochłonną), należy starać
się formułować taką politykę imigracyjną, która pozwoliłaby kierować migrantów do
obszarów, gdzie występują niedobory siły roboczej, tj. w szczególności do segmentów
rynku cechujących się dużą intensywnością wykorzystania pracy. M. Ruhs zawęża jeszcze to ujęcie do siły roboczej z niskimi kwalifikacjami, dodając, że należy dodatkowo
sprawdzić, czy nie jest możliwa mechanizacja procesu produkcji (zastąpienie pracy kapitałem i zmniejszenie przeciętnego kosztu produkcji) oraz czy nie jest możliwa likwidacja niedoborów siły roboczej przez podwyżkę płac6. W przeciwnym wypadku programy
rekrutacji imigrantów mogą zniechęcać pracodawców do zwiększania efektywności oraz
płac ludności miejscowej.
Bardziej skomplikowana jest kwestia optymalnej liczby imigrantów. Jak zauważa
M. Ruhs, wśród dostępnych badań ekonomicznych brak takich, które oferowałyby prostą metodę mogącą stać się podstawą wyznaczenia takiej liczby, a dodatkowo w większości państw dane dotyczące imigrantów nie są wystarczające, aby taką analizę przeprowadzić7. Większość dostępnych danych dotyczących ekonomicznych skutków imigracji
sugeruje pozytywne, ale stosunkowo niewielkie ekonomiczne skutki imigracji. Jedynie
znaczące pozytywne efekty zewnętrzne w postaci wzrostu wydajności oraz przyspieszenia wzrostu gospodarczego mogłyby stanowić wystarczający bodziec do liberalizacji polityki imigracyjnej.
Trzecia kwestia, ograniczanie praw społeczno-ekonomicznych imigrantów, może
następować przez ograniczenie zatrudnienia do określonego sektora lub zawodu – co
pozwala zapewnić komplementarność siły roboczej (a tym samym zwiększyć dobrobyt
ludności miejscowej), a także przez ograniczenie dostępu imigrantów do niektórych
świadczeń społecznych. M. Ruhs zauważa, że o ile ten pierwszy sposób może być z powodzeniem stosowany, to ten drugi – nawet przyjmując perspektywę czysto ekonomiczną – może stworzyć więcej kosztów niż oszczędności8.
Nie jest to jedyne możliwe podejście. Jak przekonuje neoklasyczna ekonomiczna teoria migracji9, swobodny przepływ siły roboczej, tj. brak restrykcji migracyjnych, powinien być w dłuższym okresie korzystny dla wszystkich stron, jako że prowadzi stopniowo do zrównania płac, z czym wiąże się osłabienie, a w końcu ustanie presji migracyjnej.
Teoria ta może być uznawana za jedno z uzasadnień dla swobody przepływu siły roboczej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przykład imigrantów
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z państw UE-810 pokazuje, że siła walut państw wysyłających i przyjmujących wyrównuje się, a z migracji korzystają (choć ponosząc też pewne koszty) nie tylko sami migranci
i państwa ich pochodzenia (często równocześnie spadało w nich bezrobocie i wzrastały
napływające przekazy pieniężne), ale też państwa przyjmujące: skrupulatne obliczenia
ekonomistów Uniwersytetu Londyńskiego wykazują, że beneficjentem tejże imigracji
był np. budżet Zjednoczonego Królestwa (ZK)11. Stale otwarte drzwi do brytyjskiego
rynku pracy ułatwiają imigrantom z tych państw decyzję o ewentualnym powrocie, co
również ma miejsce: pogorszenie sytuacji gospodarczej zbiegło się ze zwiększeniem liczby powrotów imigrantów z państw UE-8, a od jesieni 2008 r. praktycznie cały spadek
imigracji obywateli niebrytyjskich (ponad 50 tys. osób) w ciągu roku od tego okresu
przypada na obywateli państw UE-812. Tym niemniej znaczący napływ imigrantów, nawet tymczasowy, generuje także dodatkowe koszty związane z utrzymaniem i rozbudową istniejącej infrastruktury oraz usług publicznych13.
Wspólnym mianownikiem większości stanowisk względem polityki imigracyjnej
jest łączenie zgody na otwarcie rynku z potrzebami rodzimego rynku pracy i – ogólniej –
gospodarki narodowej. Te „potrzeby” nie są jednak – na co zwracają uwagę B. Anderson
i M. Ruhs – rozumiane w jednolity sposób. Wyjaśnienia wymaga to, czym tak naprawdę
są potrzeby imigracyjne, jak różnią się w zależności od konkretnego sektora i zawodu
oraz jak zmieniają się w czasie wzrostu gospodarczego i kryzysu14.
Wśród podejść do tej kwestii wymienić można następujące stanowiska:
•• pracodawcy podkreślają (szczególnie – choć nie tylko – w czasach rozkwitu gospodarki) potrzebę rekrutacji imigrantów do prac wymagających określonych kwalifikacji, których ludność „miejscowa” (w tym kontekście jest to samo w sobie pojęcie
kontrowersyjne) nie jest w stanie lub nie chce wykonywać; sceptycy zwracają jednak
uwagę, że może to odzwierciedlać preferencje pracodawców do zatrudniania taniej
i podatnej na nadużycia siły roboczej w stosunku do podwyższania płac i innych warunków zatrudnienia;
•• niektórzy różnicują potrzeby gospodarki w czasach wzrostu i kryzysu; zgodnie z tym
podejściem, gdy wzrasta bezrobocie, zmniejsza się potrzeba imigracyjnej siły roboczej; innymi słowy, polityka imigracyjna na dobre gospodarczo czasy jest całkowicie
nieodpowiednia, gdy nadchodzi recesja; z drugiej strony i tu można znaleźć kontrargumenty, przede wszystkim zakorzenione w teorii dualnego rynku pracy: wysoka
segmentacja i zróżnicowanie rynku pracy sprawiają, że w niektórych zawodach nowi
imigranci mogą być potrzebni nawet w czasach kryzysu15.
To ostatnie podejście cechowało politykę imigracyjną np. rządu brytyjskiego w czasie
recesji (rozpoczętej w II kwartale 2008 r. i zakończonej w III kwartale 2009 r.). Jacqui Smith,
brytyjska minister odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, stwierdziła, że tak jak w okresie wzrostu gospodarczego Zjednoczonego Królestwa potrzebowała imigrantów, aby ten
wzrost podtrzymać, tak w czasie spowolnienia zasadne jest bardziej wybiórcze podejście
do poziomu umiejętności imigrantów i silniejsze wsparcie dla pracowników brytyjskich16.
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Z uwagi na sporną naturę problemu niedoboru siły roboczej oraz duże znaczenie
tej kwestii dla polityki imigracyjnej, niektóre państwa (oprócz ZK także m.in. Hiszpania, Kanada i Australia) zdecydowały się powierzyć identyfikację tych niedoborów niezależnym panelom ekspertów, których głos ma charakter doradczy w decyzjach rządu.
Przykładem takiego panelu jest istniejący w ZK Migration Advisory Committee (MAC),
który rozpoczął działalność w grudniu 2007 r. Przy identyfikacji niedoborów siły roboczej bierze pod uwagę17:
•• spojrzenie przedsiębiorców; głównym źródłem są badania ankietowe prowadzone
wśród pracodawców, którzy zwykle podają informacje o problemach ze znalezieniem pracowników przy – co istotne – obecnych płacach i warunkach zatrudnienia;
•• analizy mikroekonomiczne podstaw niedoborów: uwzględnia się czynniki wpływające na popyt ze strony pracodawców i podaż siły roboczej, ich interakcje na konkretnych rynkach pracy oraz w obrębie określonego kontekstu społecznego (np. to,
czy dana praca jest uznawana za bardziej typową dla danej płci czy za mającą określony status społeczny); taka analiza bada różne opcje, które pracodawcy deklarujący niedobory siły roboczej mają do dyspozycji oraz ograniczenia tych możliwości.

Ekonomiczne teorie migracji
W bardziej szczegółowy i usystematyzowany sposób odpowiedzi na postawione wyżej trzy pytania udziela poniższy opis ekonomicznych teorii migracji. Teorie migracji
nurtu ekonomicznego wychodzą z założenia, że ludzie są rozsądni, tzn. maksymalizują
swoją użyteczność i są wierni swoim preferencjom18. Człowiek, jako homo economicus,
decyduje o przemieszczeniu, kalkulując związane z migracją potencjalne korzyści i koszty natury ekonomicznej (czynniki innego rodzaju są z reguły pomijane).
Poniżej, za H. de Haasem19, przedstawione zostały dwa główne ujęcia teorii migracji
w ramach tego nurtu: neoklasyczne i historyczno-strukturalne. Skupiają się one na przyczynach przemieszczeń, mechanizmach je utrwalających oraz wywołanych przez fale
migracyjne procesach transformacji gospodarczej i społecznej, co pozwala na przedstawienie kontekstu, bez którego ocena możliwego wpływu migracji staje się niejasna.
Poniżej znaleźć będzie można także nawiązania do koncepcji E. Lee oraz typologii
migracji sporządzonych przez W. Petersena i A. Richmonda20. Nie bez znaczenia bowiem jest to, czy migracja siły roboczej jest postrzegana jako desperacka ucieczka ludzi
ubogich od nędzy (są oni tym samym zmuszeni migrować), czy też dobrowolne przedsięwzięcie młodych, ambitnych osób, z intencją zgromadzenia kapitału, który mógłby
zostać zainwestowany w swoje własne przedsiębiorstwo po powrocie. Przyjęcie określonych założeń w tym względzie, możliwie bliskich empirii, ma bezpośredni wpływ na
wnioski dotyczące, np. długości migracji i w konsekwencji jej wpływu na gospodarkę
państwa przyjmującego. W ramach ujęcia neoklasycznego poniżej zaprezentowano:
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••
••
••
••

teorię neoklasyczną w różnych formach,
teorię dualnego rynku pracy,
neoklasyczną teorię kapitału ludzkiego,
Nową Ekonomiczną Teorię Migracji.
W obrębie zaś nurtu historyczno-strukturalnego bliżej przedstawiono teorię systemu światowego. W każdym przypadku starano się wskazać implikacje wynikające z danej teorii dla polityki migracyjnej, czyniąc jednak stosowne zastrzeżenia będące pochodnymi znanych mankamentów poszczególnych teorii.
Ujęcie neoklasyczne. Ujęcie to w skali makro wyjaśnia migrację występowaniem
różnic geograficznych w podaży i popycie na siłę roboczą, które powodują różnice w poziomie płac. Jak pisał J. Hicks, brytyjski noblista będący jednym z ojców tejże szkoły, „zróżnicowanie korzyści ekonomicznych netto, głównie zaś zróżnicowanie płac, to
główna przyczyna migracji”21. Migranci kompensują występujące w przestrzeni różnice
gospodarcze i społeczne, przenosząc się z obszaru, gdzie występują nadwyżki siły roboczej (i niskich płac) do regionu, gdzie siła robocza jest względnie rzadsza (a płace
wyższe); w drugą stronę podąża kapitał. Migracja pomaga więc niwelować niedoskonałości rynku, a w doskonale neoklasycznym świecie następuje proces wyrównywania się
wielkości zasobów czynników produkcji (model Heckschera-Ohlina22) oraz dochodzi
do konwergencji płac zasobów w kraju wysyłającym i przyjmującym23. Transfer ludności
jest tym samym korzystny zarówno dla obszaru wysyłającego, jak i przyjmującego.
Z kolei w skali mikro pracownicy dążą do maksymalizacji korzyści. Zakładając
swobodę wyboru i pełny dostęp do informacji, pracownicy wybierają obszar, w którym
mogą być najbardziej produktywni, tj. zdolni do uzyskiwania najwyższych płac. Zależy
to z pewnością od konkretnych umiejętności, które dana osoba posiada, oraz od struktury danego rynku pracy.
Ujęcie neoklasyczne rozciągnąć można także na inne obszary badawcze, np. geografię (równowaga przestrzenna w wyniku przemieszczeń z obszarów gęsto do rzadziej
zaludnionych), tym niemniej to wyjaśnienia ekonomiczne zdominowały zarówno popularne, jak i naukowe podejście do migracji (już E. Ravenstein – autor słynnych siedmiu praw migracji – zakładał, że większość przyczyn migracji ma naturę ekonomiczną).
Dzieje się tak pomimo faktu, że kwestia migracji nie przyciągnęła znaczącej uwagi w ramach ogólnej teorii ekonomii24.
Neoklasyczna makro- i mikroekonomiczna teoria migracji. W ramach podstawowej teorii nurtu neoklasycznego największe znaczenie zdobyły koncepcje powstałe
na podstawie teorii handlu zagranicznego, cechujące się specyficznym podejściem do
zagadnień dotyczących mobilności, a mianowicie rozpatrujące migrację jedynie w kontekście mobilności czynników produkcji. Zgodnie z teorią neoklasyczną migracja służy osiąganiu przestrzennej równowagi ekonomicznej przez równoważenie rynku pracy
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przez migrantów. Migracja następuje z obszaru niskich płac (względnie zasobniejszego
w pracę – L), charakterystycznego dla tradycyjnego sektora gospodarki (często jest to
sektor rolny), do obszaru wysokich płac (względnie zasobniejszego w kapitał – K), gdzie
dominuje sektor nowoczesny (rysunek 1). Dzieje się tak, gdyż krańcowa produkcyjność
w tym ostatnim jest wyższa, zaś w sektorze tradycyjnym równa zeru. Rozwijające się
nowoczesne branże potrzebują do dalszego wzrostu siły roboczej, a dostęp do jej podaży
pozwala utrzymać poziom płac i tym samym pozostać konkurencyjnym cenowo. Według W.A. Lewisa, aby potencjalni migranci zdecydowali się na zmianę miejsca zatrudnienia, różnica płac powinna wynosić co najmniej 30 %25.
Rysunek 1. Mechanizm neoklasyczny prowadzący do równowagi

Źródło: S. Öberg, Theories on interregional migration: an overview, Luxemburg 1995, s. 2.

Przepływy te równoważą rynek pracy, kompensując różnice płac (płace, tj. cena L,
spadają, gdy wzrostowi zasobu L nie towarzyszy co najmniej proporcjonalny wzrost zasobu K). Przepływ kapitału (pracochłonnego, inwestowanego na miejscu w sektor przemysłowy) oraz często też wysoko wykwalifikowanej siły roboczej – uzupełniając niedobór specjalistów – następuje w przeciwnym kierunku. Proces ten trwa do czasu, gdy
wysokość realnych płac się zrówna, a nadwyżka siły roboczej jest wyczerpana. Wówczas
migracja (wraz z przepływami kapitału w drugą stronę) ustaje – jest więc ona zjawiskiem
tymczasowym – a w sektorze tradycyjnym następuje modernizacja (praca jest stopniowo
zastępowana przez kapitał) i warunki rozwoju obu sektorów się wyrównują.
Proces ten przekłada się na szerszą skalę, tj. relacje między państwami o różnym poziomie płac realnych – krajem przyjmującym jest ten, w którym płace realne
są wyższe26. Przy braku barier do przemieszczania się pracowników ich przybycie
skutkuje ograniczeniem wzrostu płac i zwiększeniem możliwości kreacji kapitału
w państwie przyjmującym. Z kolei w państwie wysyłającym spada bezrobocie i rosną płace, a wzrost jest napędzany dodatkowo przez przysyłane z zagranicy pieniądze
oraz dzięki kwalifikacjom nabytym przez osoby powracające z zagranicy. Proces ten
trwa do czasu, gdy wysokość realnych płac się zrówna – wówczas migracja ustaje.
W długim okresie migracja jest więc korzystna dla obu stron: silnie zróżnicowane
gospodarczo obszary potrzebują migracji, gdyż pracownicy z obszarów zacofanych,
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z nadwyżkami siły roboczej, zasilają nowoczesne sektory i przyspieszają ich rozwój,
zwiększając – dzięki obniżonym kosztom pracy – konkurencyjność. Z kolei rejony zacofane nie mogą kontynuować już ekstensywnego wykorzystania siły roboczej
i zmuszone są dokonać modernizacji.
Dla porównania: celem migracji w skali mikro jest maksymalizacja produktywności
pracy. Każdy potencjalny migrant indywidualnie szacuje potencjalne i realne zyski oraz
korzyści przenosin – w identycznych okolicznościach zróżnicowane jednostki mogą
więc podjąć odmienne decyzje. Ta produktywność jest tym większa, im większa jest produktywność pracy migranta w pierwotnym miejscu pracy przed emigracją i w miejscu,
do którego się udał.
Neoklasycy doszli do wniosku, że w skali makro – gdzie sumują się te indywidualne
wybory – powinien występować związek intensywności przepływów z występującymi
geograficznie różnicami w zarobkach (lub – według późniejszego uzupełnienia autorstwa M. Todaro z New York University – oczekiwanych zarobkach), poziomie wykształcenia i stopie bezrobocia27.
Wnioski dla polityki migracyjnej. Swobodny przepływ siły roboczej, tj. brak restrykcji migracyjnych, powinien być na dłuższą metę korzystny dla wszystkich stron,
prowadząc do stopniowego zrównywania płac, z czym wiąże się osłabienie, a w końcu
ustanie presji migracyjnej. Stąd neoklasyczne ujęcie migracji uważa się za dobrze wyjaśniające przepływy nieczułe na rodzaj stosowanej polityki imigracyjnej, tj. przypadki,
gdy motywacja do migracji następuje z przyczyn, które następują niezależnie od ewentualnych barier administracyjnych (np. migracje osób o wysokich kwalifikacjach, migracje
powrotne)28. Jak pokazuje analiza R. Jennissena z Holenderskiego Interdyscyplinarnego
Instytutu Demograficznego (NIDI), ich wystąpienie i intensywność zależą w największym stopniu od różnic poziomu PKB per capita oraz stopy bezrobocia29.
Z drugiej strony, oparcie się na wielu założeniach (takich jak pełna wiedza o korzyściach czy brak barier dla migracji) powoduje oddalenie się od rzeczywistości, mankamentem jest zwłaszcza pominięcie barier (też psychologicznych) migracji. W rzeczywistości wiedza niemal zawsze jest niepełna, a ocena posiadanych informacji zawsze
subiektywna – wiele zysków i kosztów trudno zdyskontować. Kolejne założenie dotyczy
podejmowania decyzji o migracji – neoklasycy podkreślają, że jest ona podejmowana
tylko przez jednostki, podczas gdy w rzeczywistości odpowiedzialność dzielą rodziny
(co podkreśla nowa ekonomiczna teoria migracji O. Starka) lub większe społeczności.
Krytykowane jest także założenie neoklasyków o symetrycznym traktowaniu przepływów osób i towarów – siła robocza jest znacznie mniej mobilna z uwagi na więzy rodzinne i etniczne, a także bariery językowe, kulturowe, społeczne czy polityczne30.
Nie można również pominąć faktu, że olbrzymie różnice dochodów na świecie
nie powodują w rzeczywistości równie dużej skali migracji (a zgodnie z teorią powinny): rocznie tylko ok. 2,2 % ludzi na świecie zmienia stałe miejsce zamieszkania31. Tę
lukę starali się zapełnić P. Fischer, R. Martin i T. Straubhaar, tworząc koncepcję insi-
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der-advantage approach, w której podkreślali wartość braku mobilności32. Zgodnie z tą
koncepcją pozostanie w danym miejscu pomimo tego, że podejście neoklasyczne sugerowałoby migrację, może wynikać z wcześniejszej inwestycji w aktywa i umiejętności specyficzne dla miejsca pobytu, wobec czego bodźce promigracyjne musiałyby być
silniejsze.
Trzeba też pamiętać, iż nawet pełna liberalizacja przepływu pracowników (łącznie
z likwidacją granic) nie znosi samoczynnie wszystkich barier. Wraz z migracją zmienia
się porządek instytucjonalny, a przystosowanie się do nowego jest kosztowne (obejmując
też koszt czasu przeznaczonego na ten cel). Oprócz instytucji, także język i, ogólnie rzecz
biorąc, kultura tworzą bariery skutecznie spowalniające czy nawet hamujące mobilność.
Duży na nacisk w tej teorii położony został na stronie podażowej, z której wypływa
nadwyżka siły roboczej. Struktura popytu na pracę w potencjalnym państwie przyjmującym nie musi pokrywać się z potencjałem migracyjnym. Typową sytuacją migracyjną
jest nawet to, że ów potencjał przewyższa popyt na pracę migrantów (a więc występuje
presja migracyjna), co sprawia, że to strona popytowa determinuje cały proces (a krzywa
podaży jest w skrajnej sytuacji pozioma)33. Do odwrotnej sytuacji może dojść w zasadzie
jedynie w przypadku wojen czy klęsk żywiołowych w państwach wysyłających – wówczas krzywa podaży zbliża się do pionu, gdyż migracja jest niezależna od warunków
oferowanych na rynku pracy państwa przyjmującego. Zwykle migracja następuje w warunkach pomiędzy tymi sytuacjami pod wpływem zarówno strony popytowej, jak i podażowej (rysunek 2).

Rysunek 2. Uwarunkowania migracji

Źródło: A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji
teoretycznych, „Prace Migracyjne”, nr 49, Instytut Studiów Społecznych UW, listopad 2003, s. 26.

Zważywszy stopień komplikacji kwestii migracji, można teorii tej zarzucić także jednowymiarowość – ograniczenie się tylko do ich wymiaru ekonomicznego, podczas gdy
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maksymalizacja zysku to nie jedyny cel migracji. Wyjeżdżającym chodzi też np. o minimalizację ryzyka dla gospodarstwa domowego, co podkreśla omówiona dalej nowa
ekonomiczna teoria migracji.
Teoria dualnego rynku pracy. Naprzeciw wielu postulatom wymienionym powyżej wychodzi teoria dualnego rynku pracy. Uzupełnia ona podejście neoklasyczne
przede wszystkim o analizę strony popytowej, uwypuklając rolę uwarunkowań strukturalnych związanych z funkcjonowaniem rynku pracy w państwie przyjmującym.
W teorii neoklasycznej różne sektory gospodarki znajdowały się na odmiennych etapach rozwoju i procesy migracji prowadziły w efekcie do wyrównania ich warunków
rozwoju; tu natomiast zróżnicowanie gospodarki jest stałe, a segmentacja rynku pracy
– głęboka34.
Teoria dualnego rynku pracy koncentruje się na analizie miejsca docelowego migracji. Wyjściowym stwierdzeniem dla analizy tej teorii jest to, że poszczególne segmenty
rynku cechują się różną intensywnością wykorzystania pracy i kapitału, a tym samym
różnym popytem na te czynniki produkcji. Generalnie rzecz biorąc (w praktyce jest wiele wariantów pośrednich), wyodrębnić można segmenty: pierwotny – z produkcją kapitałochłonną – i wtórny, gdzie w produkcji bardziej korzysta się z nakładu pracy, a stymulowany jej niedoborem wzrost efektywności ma swoje techniczne ograniczenia. Podział
ten skutkuje więc różnym popytem na pracę w zależności od segmentu rynku pracy.
Wykwalifikowani pracownicy segmentu pierwotnego cieszą się wyższym statusem
społecznym, większym dochodem i lepszymi warunkami zatrudnienia niż ich odpowiednicy w drugim segmencie. Zwłaszcza w państwach zamożniejszych dość wyraźnie
wyodrębniony jest z reguły zakres zawodów – zawsze w ramach wtórnego segmentu
– które są relatywnie proste, ale gorzej płatne, często także sezonowe i niebezpieczne,
a tym samym mniej prestiżowe (najczęściej też z niewielkimi szansami na społeczny
awans). Obywatele unikają takich zajęć35, co – oprócz kwestii motywacyjnych – jest po
części także wynikiem zmian społecznych i demograficznych: zwłaszcza ekspansji oświaty i spadku stopy narodzin, ale też zmiany roli zawodowej kobiet (co wiąże się również ze
wspomnianym upowszechnieniem edukacji), których życie zawodowe znacznie częściej
związane jest z sektorem pierwotnym36. Ale istnienie sektora wtórnego (czy drugorzędnego, jak go nazywa jeden z dwóch37 twórców tej teorii, M. Piore z MIT) jest też w dużej
mierze spowodowane ochroną miejsc pracy w sektorze pierwotnym przez układy instytucjonalne, co pozwala złagodzić niepewności nieodłącznie związane z działaniem
gospodarki kapitalistycznej38. Te ostatnie jednak w warunkach rynkowych nie mogą całkiem zniknąć, są więc w dużej części absorbowane przez sektor wtóry.
Z kolei migranci mogą rozwiązać problem niedoboru siły roboczej, który występuje,
gdy osoby miejscowe skłonne do wykonania pracy w sektorze wtórnym są skoncentrowane geograficznie lub niezbyt liczne, nie wpływając w dodatku na wzrost bezrobocia
wśród ludności miejscowej. Utrzymywanie się niedoborów mogłoby wszak skutkować
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wystąpieniem inflacji strukturalnej (wzrost płac szybszy niż wzrost wydajności, co uderza rykoszetem w wydajniejsze sektory przez zakłócenie efektywnej alokacji zasobów).
Migranci są więc częścią mechanizmu stabilizacji ekonomicznej, zgodnie z jednym
z podstawowych wniosków wynikających z badań w ramach nurtu neoklasycznego. Co
istotne, migranci – postrzegając swój pobyt najczęściej jako tymczasowy – często abstrahują od związku wykonywanej pracy z prestiżem czy pozycją społeczną na miejscu39.
Utrzymywanie kontaktu z krajem pochodzenia, gdzie zarobki ich znajomych mogą być
niższe, może nawet dawać poczucie awansu społecznego.
M. Piore systematyzuje tę kwestię, wymieniając w swoim dziele z 1979 r. trzy przyczyny popytu na siłę roboczą z zagranicy: potrzeba zapełnienia dolnych pozycji w hierarchii miejsc pracy, ogólne niedostatki siły roboczej lub obie sytuacje występujące łącznie, tj. niedobory siły roboczej w segmencie wtórnym40.
W bardziej rozbudowanej analizie należałoby zwrócić uwagę w szczególności na niżej wymienione czynniki.
1. Ekspansja ekonomiczna części państw wymusiła wzmożoną konkurencję o pracowników. Aby przyciągnąć najlepszych, pracodawcy mogli oferować wyższe stawki płac
lub/i lepsze warunki pracy (na czym w dużej mierze skorzystała ludność miejscowa,
która była dostępna od razu, bez dodatkowych procedur, a ponadto nie stwarzała problemów związanych z istnieniem barier kulturowych), mogli także próbować
zastępować pracę kapitałem (co rozwijało sektor kapitałochłonny). Te trzy procesy,
zważywszy ograniczoną podaż siły roboczej na rynku krajowym oraz ograniczenia
technologiczne, cechują się jednak malejącą krańcową użytecznością – zatrudnienie
kolejnej jednostki siły roboczej lub wdrożenie kapitału obarczone jest coraz większym kosztem i w konsekwencji przynosi coraz mniejszy zysk, co otwiera furtkę dla
innych opcji, w szczególności dla importu siły roboczej (można więc np. zakładać,
że zatrudnienie kolejnej jednostki pracy z ludności miejscowej jest wówczas droższe
niż dostosowanie imigranta do nowych warunków pracy).
2. Powiązanie stawki płac ze statusem społecznym. Zwiększenie stawki płac w sektorach cieszących się niższym prestiżem społecznym mogłoby pociągnąć za sobą
wzrost płac także w pozostałych sektorach, aby utrzymać różnicę w ich statusie, co
w konsekwencji spowodowałoby inflację strukturalną. Dopuszczenie do rynku pracy imigrantów, którzy są w stanie zaakceptować niższe zarobki, pozwala takiej inflacji zapobiec41.
3. Różnice między kapitałem a siłą roboczą. Ten pierwszy jest zwykle traktowany jako
bardziej stabilny czynnik produkcji, tzn. w przypadku recesji pracodawca rezygnuje
raczej z pracy niż z kapitału, gdyż jest to łatwiejsze i zwykle tańsze. W konsekwencji technologia kapitałochłonna wykorzystywana jest często do zaspokajania popytu stałego, zaś pracochłonna – popytu o cechach bardziej zmiennych42. Imigranci,
zatrudnieni głównie w sektorach pracochłonnych, pozwalają ludności miejscowej
złagodzić negatywne skutki dekoniunktury lub nawet ich uniknąć.
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4. Według M. Piore możliwe jest, że to „akumulacja i utrzymywanie statusu społecznego, a nie dochodu, skłania ludzi do pracy” (co dość często jest pomijane w nurcie
neoklasycznym), w związku z czym pojawia się problem z zapełnieniem miejsc pracy
„na samym dole społecznej hierarchii, ponieważ nie ma tam mowy o zachowywaniu pozycji oraz w przypadku prac bez perspektyw, które niezależnie od lokalizacji
w hierarchii zasadniczo nie umożliwiają awansu zawodowego”43. Migranci z zagranicy akceptują mniej prestiżowe zawody, gdyż są w stanie zarobić więcej niż w swoim
kraju, a jest to tym łatwiejsze, że rodacy najczęściej tego nie widzą i w perspektywie
jest powrót do kraju oraz podniesienie statusu dzięki zarobionym środkom. Celnie
ujął tę kwestię M. Piore podkreślając, że „społeczna tożsamość jednostki jest związana z miejscem pochodzenia, rodzimą społecznością. Migracja do społeczeństwa
przemysłowego i wykonywana tam praca ma charakter czysto instrumentalny: jest
środkiem zgromadzenia dochodu; dochodu, który może być zabrany w określone
miejsce w tej właśnie strukturze społecznej. Z perspektywy migranta, praca jest
w gruncie rzeczy aspołeczna: jest środkiem na drodze do pewnego celu. W tym sensie migrant jest zasadniczo istotą ekonomiczną (true economic man), prawdopodobnie jednostką najbliższą w realnym świecie do koncepcji homo economicus znanej
z teorii ekonomii”44. Nie tylko więc zróżnicowanie stawek płac, ale też specyficzny
tryb życia pozwalają migrantom na zgromadzenie oszczędności w wysokości, która
nie byłaby możliwa w kraju pochodzenia.
5. Traktowanie imigrantów jako traget earners, tj. osoby charakteryzujące się zakrzywioną krzywą podaży pracy (z grubsza odpowiadając trzeciej sytuacji z rysunku 2),
dla których podniesienie stawki płacy może oznaczać redukcję liczby godzin pracy45.
Zrozumiałe jest więc, że pracodawcy nie są zainteresowani podnoszeniem poziomu
płac imigrantów. W konsekwencji – jak zauważa M. Piore – „ekonomia stawek płac
dla pracowników-migrantów jest […] ogólnie rzecz biorąc ekonomią stawki minimalnej”46.
Dużym wkładem teorii dualnego rynku pracy jest wyjaśnienie, dlaczego imigranci
niekoniecznie muszą stanowić konkurencję dla rodzimych pracowników. Również założenie, że to czynniki przyciągające (pull factors), w szczególności sytuacja na rynku
pracy państw przyjmujących, determinują wielkość i kierunki międzynarodowych przepływów z obszarów biedniejszych do bogatszych, znajduje potwierdzenie w analizach47.
Wnioski dla polityki migracyjnej. Z punktu widzenia państwa przyjmującego, posiadającego rozwinięty segment pierwotny (z produkcją kapitałochłonną), ważne jest,
aby starać się formułować taką politykę imigracyjną, która pozwoliłaby kierować migrantów do obszarów, gdzie występują niedobory siły roboczej, tj. w szczególności do
segmentów rynku cechujących się dużą intensywnością wykorzystania pracy. Teorię dualnego rynku pracy uważa się za dobrze wyjaśniającą przepływy wrażliwe na rodzaj stosowanej polityki imigracyjnej, takie jak migracje osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Administracyjne zniesienie określonych barier motywuje bowiem do migracji48.
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Największy wpływ na poziom migracji w takim przypadku ma poziom bezrobocia
w państwie przyjmującym: gdy jest wysoki, zniechęca do migracji przez zaostrzoną politykę imigracyjną, na którą wpływ mogą mieć m.in. naciski opinii publicznej49. Jednak
należy pamiętać, że nawet przy jego niskim poziomie osłabienie presji na płace spowodowane przybyciem imigrantów jest zwykle niekorzystnie odbierane przez związki
zawodowe, które często naciskają na ograniczenie liczby imigrantów. Badania H. Hofera
i H. Brückera pokazują, że jedną z głównych przyczyn takiego stanowiska jest to, że
zwiększenie zatrudnienia zagranicznych pracowników w danej branży o 1 % skutkuje
ograniczeniem wzrostu płac o od 0,25 % (Austria) do 0,6 % (Niemcy)50. Trzeba więc
uwzględnić w analizach, na ile realne jest wystąpienie bezrobocia wśród miejscowych
pracowników, na ile zaś relatywne pogorszenie ich zarobków jest konieczne do utrzymania konkurencyjności (w skrajnych przypadkach nawet uratowania miejsc pracy) i opanowania inflacji.
Z drugiej strony należy pamiętać — podobnie jak w przypadku koncepcji omawianej
wcześniej — o jednowymiarowości tej teorii przez to, że skupia się tylko na wymiarze ekonomicznym migracji. W rzeczywistości także inne czynniki, zwłaszcza polityczne, znacząco wpływają na przepływy migracyjne, a ich uwzględnienie, jak się wydaje,
przybliżyłoby ten model do rzeczywistości. Należy jednak docenić dostrzeżenie przez
M. Piore np. aspektów socjologicznych w swojej analizie i przyjęcie perspektywy znacznie bardziej holistycznej.
Neoklasyczna teoria kapitału ludzkiego. W przeciwieństwie do twierdzeń pierwszych teorii migracji formułowanych przez klasyków, ich neoklasyczni następcy zauważyli, że choć migracje zasadniczo prowadzą do obustronnych korzyści, to jednak w pewnych segmentach rynku pracy lub niekorzystnych okresach równowaga może przechylać
się na jedną ze stron. Przykładem takiej sytuacji może być kwestia „drenażu mózgów”
(brain drain), której wyjaśnieniu może pomóc posłużenie się neoklasyczną teorią kapitału ludzkiego, jako uzupełnieniem ww. teorii nurtu neoklasycznego. Ważnym wkładem tejże teorii jest stwierdzenie, że to wykształcenie i kwalifikacje imigrantów decydują
o ich pozycji na rynku pracy i ich możliwościach integracji zawodowej.
Osoby wykształcone zasadniczo mają większą skłonność do emigracji, gdy ich ambicje są niezaspokojone, a także dlatego, że koszty przystosowania się do nowego otoczenia są niższe (znajomość języków, szybsze uczenie się). Dzięki przekazom pieniężnym
oraz nabytemu doświadczeniu po możliwym powrocie zyskuje kraj wysyłający, z kolei
państwo przyjmujące korzysta z możliwości zapełnienia luki w podaży wykształconej
siły roboczej często za mniejsze pieniądze niż w przypadku rodzimych pracowników
i bez konieczności inwestowania w ich edukację. Dla państwa ich pochodzenia, jeśli nie
wrócą bogatsi doświadczeniem, są to stracone pieniądze; choć niewykluczone, że boleśniejsza jest strata często najbardziej przedsiębiorczych jednostek, które mogłyby przyczyniać się do rozwoju kraju.
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Również dla państw przyjmujących mogą pojawić się niekorzystne efekty tego zjawiska, głównie w sferze kształcenia. Jeśli można w łatwy sposób zatrudnić specjalistę
z zagranicy, to istnieje pokusa oszczędności na oświacie lub – w przypadku firm – na
wydatkach na szkolenia (zostało to zaobserwowane np. w USA i Wielkiej Brytanii)51.
Mimo wszystko niektórzy eksperci, jak np. K. Zimmermann52, apelowali w przededniu
akcesji państw UE-8 do Wspólnot Europejskich o otwarcie granic, aby nie ryzykować,
że lepiej wykształceni pracownicy regionu wybiorą inne państwo i niewielkim kosztem
pomogą mu się rozwijać. Inni badacze, np. G. Biffl z Austriackiego Instytutu Badań Ekonomicznych (WIFO), zwracają uwagę, że dzieje się tak wyłącznie w przypadku zatrudnienia imigrantów w sektorach cechujących się wysoką efektywnością, a w pozostałych
sektorach ich pozytywny wpływ kompensują problemy z przystosowaniem do nowych
miejsc i sytuacji53.
Wnioski dla polityki migracyjnej. Z pewnością należy ułatwiać migrantom zatrudnienie w sektorach cechujących się wysoką efektywnością. W pozostałych sektorach można być bardziej ostrożnym, choć warto skorzystać z możliwości zapełnienia
luki w swojej podaży wykształconej siły roboczej za mniejsze pieniądze niż w przypadku
rodzimych pracowników i bez konieczności inwestowania w ich edukację. Liberalna polityka imigracyjna pozwoli zapewnić, że lepiej wykształceni pracownicy kraju wysyłającego nie wybiorą innego państwa i to nie jemu pomogą się rozwijać. Sam twórca teorii
kapitału ludzkiego i noblista, G. Becker z University of Chicago (choć nie zajmował się
szczegółowo kwestiami migracyjnymi), wypowiadał się na rzecz liberalizacji polityki
imigracyjnej USA54.
Powyższa analiza przekonuje, że należy brać pod uwagę możliwe problemy imigrantów z przystosowaniem do nowych miejsc i sytuacji, a także monitorować sytuację
w oświacie, aby napływ specjalistów nie pogorszył oferty edukacyjnej w kraju przyjmującym.
Ciekawe wydaje się zestawienie wkładu do polityki migracyjnej niniejszej teorii oraz
teorii dualnego rynku pracy: ta pierwsza przekonuje, że warto otwierać się na wykwalifikowanych imigrantów, ta druga – dlaczego potrzebni są imigranci niekoniecznie posiadający wysokie kwalifikacje.
Trzeba stwierdzić, że w omawianym przypadku nie mamy do czynienia z holistyczną teorią migracji, ale próbą zastosowania istniejącej teorii i badań z zakresu korzyści
z edukacji do wyjaśnienia poszczególnych zjawisk towarzyszących migracjom. Istotnym
wkładem teorii kapitału ludzkiego są badania nad kwestią tzw. drenażu mózgów oraz
nad wyjaśnieniem związku wykształcenia i kwalifikacji imigrantów z ich pozycją na rynku pracy.
Należy zaznaczyć także, że import specjalistów na przełomie stuleci traci na znaczeniu. Jest to wynikiem upowszechnionej oświaty na poziomie średnim i wyższym oraz
wzrostu wydajności pracy (która jest dobrem rzadkim też dla osób wykształconych).
W rezultacie coraz częściej obserwuje się sytuację, że za przepływem kapitału, zwłaszcza
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w formie inwestycji bezpośrednich, lub zwyczajnie w ślad za satysfakcjonującymi ofertami pracy, których w kraju może w danej chwili nie być lub o które jest duża rywalizacja,
następuje przepływ migrantów do państw słabiej rozwiniętych.
Nowa Ekonomiczna Teoria Migracji (NELM55). Teoria ta wyrosła z teorii klasycznej i może być traktowana jako jej modyfikacja na poziomie mikrospołecznym. Charakterystyczna dla niej jest koncentracja nie na maksymalizującej zysk jednostce, a na
gospodarstwie domowym56, które minimalizuje ryzyko, w tym wypadku dotyczące wystąpienia trudności materialnych. Zasadniczym sposobem zmniejszania tego ryzyka jest
dywersyfikacja źródła dochodów. Teoria ta pozwala więc wyjaśniać migracje pomiędzy
rejonami cechującymi się podobnym poziomem życia.
Warto zauważyć, że w przypadku tej teorii zniesione zostały założenia o braku ryzyka w przypadku migracji oraz o doskonałej informacji, co przybliża ją do rzeczywistości,
ale też sprawia, że na znaczeniu zyskuje to, jaki stosunek do ryzyka ma dane gospodarstwo domowe. Osoba niemaksymalizująca dochodu, ale użyteczność, uwzględnia nie
tylko wysokość dochodu możliwego do uzyskania, lecz także – gdy nie jest neutralna
w stosunku do ryzyka – prawdopodobieństwo, że to nastąpi, a w konsekwencji może
nie wybrać opcji migracyjnej, nawet jeśli z punktu widzenia kosztowego może się ona
wydawać korzystna. Informacja ma też znaczenie w przypadku oceny produktywności
danej osoby przez pracodawcę:
•• jeśli ta informacja jest pełna, płaca jest równa produktywności (osoby mające wysokie kwalifikacje, z założenia wysoce produktywne, będą więc wybierać rynki pracy,
gdzie będą należycie ocenione);
•• jeśli tak nie jest, pracownicy otrzymują płacę równą średniej produktywności; jest
to częsty przypadek wśród imigrantów, których rzeczywiste kwalifikacje nie zawsze
są proste do rozpoznania i porównania – może to skłaniać do migracji osoby z niższymi kwalifikacjami, które mogą wówczas otrzymać rentę związaną z niedoskonałością informacji57.
Najważniejsze wnioski wypływające z tej teorii omówiono poniżej.
Aktywność w kraju i za granicą nie musi być ze sobą sprzeczna (tzn. gospodarstwo
domowe niekoniecznie musi między nimi wybierać); takie połączenie może często przynieść lepszy efekt, w postaci lepszego zabezpieczenia się przed sytuacjami krytycznymi.
Ma to zwłaszcza znaczenie dla rodzin żyjących na skraju ubóstwa, często tych na wsiach
utrzymujących się z hodowli i plonów bez gromadzenia nadwyżek. Warto zaznaczyć,
że w takim przypadku dążenie do dywersyfikacji aktywności dotyczy zarówno innych
obszarów geograficznych, jaki i różnych zastosowań pracy.
Mając na względzie m.in. pojęcie relatywnej deprywacji58 należy rozpatrywać kwestie dochodu także w kategoriach względnych – spojrzenie jedynie w kategoriach absolutnych nie pozwoli uchwycić znaczenia, które ta sama kwota może mieć dla danego
gospodarstwa czy danej jednostki. Jak podkreślają O. Stark i D. Bloom, „osoba może

Ekonomiczne podstawy polityki migracyjnej

225

migrować z jednej lokalizacji do innej, aby zmienić jej relatywną pozycję w określonej
grupie odniesienia lub po to, by zmienić grupę odniesienia”59. O. Stark podał w swojej
pracy z 1984 r. przykład pozwalający uzmysłowić sobie, jaka jest różnica między rozwiązaniami uwzględniającymi tę koncepcję i ją pomijającymi: jeśli dochód każdego gospodarstwa na wsi jest równy 100 jednostek, a w mieście 200 jednostek i nastąpi interwencja
państwa zwiększająca dochód połowy gospodarstw wiejskich do 150, to w świetle tradycyjnej teorii neoklasycznej bodźce do migracji powinny zostać ograniczone w wyniku wzrostu dochodu. Natomiast zgodnie z NELM połowa gospodarstw wiejskich po
interwencji państwa znajduje się w stanie relatywnej deprywacji i pojawiają się dla niej
bodźce migracyjne60. To, że w ocenie własnej sytuacji przez gospodarstwo duże znaczenie ma jego otoczenie, sprawia, że społeczności bardziej zróżnicowane wewnętrznie
pod względem poziomu życia (zwłaszcza, gdy jest on niewysoki) powinny cechować się
większą stopą migracji61.
W sytuacji gdy niedoskonałości rynkowe można niwelować mobilnością międzynarodową, czynnik ten ma duże znaczenie dla stymulacji strumieni migracyjnych.
W państwach rozwiniętych szeroko rozpowszechnione są programy rządowe minimalizujące ryzyko, na które wystawione są gospodarstwa domowe, powszechnie dostępne
są też analogiczne oferty firm ubezpieczeniowych. W słabiej rozwiniętych regionach
dostępność instytucji tego typu jest znacznie bardziej ograniczona, a ich działanie nie
zawsze spełnia wysokie standardy ich odpowiedników w krajach wysoko rozwiniętych. Stanowi to poważny problem tak dla gospodarstw cechujących się dużą awersją do ryzyka, jak i tych, którym niedoskonałości rynku kredytowego krzyżują plany
inwestycyjne62.
Pominięcie wielu założeń, a także zwrócenie uwagi na rolę gospodarstwa domowego oraz możliwości migracji między podobnymi obszarami w celu dywersyfikacji ryzyka (odejście od koncepcji różnic w poziomie płac jako determinanty migracji) czyni
z NELM teorię, która na poziomie mikrospołecznym wzbudza stosunkowo największy
entuzjazm badaczy63.
Wnioski dla polityki migracyjnej. Rozważając decyzję o otwarciu rynku pracy dla
obywateli danego kraju, należy zbadać nie tylko o ile niższe, ale też jak bardzo zróżnicowane są dochody w potencjalnym państwie wysyłającym – im większe zróżnicowanie
wewnętrzne poziomu życia, tym większe prawdopodobieństwo migracji. Trzeba także
porównać stopień rozwoju i dostępność programów rządowych minimalizujących ryzyko, na które wystawione są gospodarstwa domowe oraz oferty firm ubezpieczeniowych –
im większa rozbieżność między różnymi obszarami, tym większe prawdopodobieństwo,
że zaistnieją migracje, które będą miały na celu minimalizację ryzyka.
Jedyna wyraźna niedoskonałość, której należy być świadomym, omawiając NELM,
jest taka, że rozważając przyczyny migracji, teoria ta pomija analizę miejsca docelowego
i koncentruje się tylko na miejscu pochodzenia migranta. Tym samym znacząco zostaje
ograniczona możliwość analizy kierunków migracji.
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Ujęcie historyczno-strukturalne
Radykalnie różną interpretację migracji zaproponowano w latach 60. XX wieku,
a była ona zakorzeniona w koncepcji polityczno-ekonomicznej K. Marksa. Historyczni
strukturaliści stwierdzali, że:
•• władza gospodarcza i polityczna są nierówno rozdzielone między państwa rozwinięte a rozwijające się,
•• ludzie mają różny dostęp do surowców.
Zamiast jednak się unowocześniać i dokonywać konwergencji (co wynikałoby z ujęcia neoklasycznego) państwa słabiej rozwinięte wydają się znajdować w pułapce w wyniku swojej gorszej pozycji w globalnej strukturze geopolitycznej, a ekspansja kapitalistyczna wydaje się wzmacniać ww. nierówności.
Dla historycznych strukturalistów migracje są ubocznym efektem zakłóceń, które
są nieodłącznie związane z procesem akumulacji kapitału, a tym samym jedną z wielu
form, przez które manifestuje się penetracja kapitalistyczna oraz coraz bardziej nierówne warunki wymiany między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Podkreślano,
że warunkiem rozwoju państw wysoko rozwiniętych jest wykorzystywanie ich słabszych
odpowiedników, a migracje są jednym z czynników pogłębiających różnice (m.in. przez
zjawisko drenażu mózgów).
Historyczni strukturaliści krytykowali jedno z podstawowych założeń neoklasyków
o wolnym wyborze jednostek, twierdząc, że jednostki są ograniczone w swoich decyzjach przez siły strukturalne. Ludzie bardziej zmuszeni są do migracji niż podejmują
takie decyzje, gdyż tradycyjne struktury gospodarcze ulegają fundamentalnym zmianom wskutek włączenia ich do globalnego systemu polityczno-gospodarczego. W obrębie tych procesów społeczności wiejskie w coraz większym stopniu stają się miejskim
proletariatem pracującym na korzyść obszarów „rdzenia”. Ten ostatni zaś opiera się na
taniej pracy, często świadczonej przez imigrantów.
Z nurtu tego wywodzi się zaprezentowana poniżej teoria systemu światowego, a także teoria zależności A. Franka. Ta ostatnia postrzega migracje nie tylko jako niekorzystne dla państw słabiej rozwiniętych, lecz także uważa je za jedną z przyczyn ich obecnej
sytuacji rozwojowej (a nie – jak neoklasycy – za ścieżkę do rozwoju) – migracja rujnuje
społeczności wiejskie, działa na niekorzyść ich gospodarek oraz wykorzenia ludność ze
swoich naturalnych obszarów bytowania64.
Teoria systemu światowego. Podstawy koncepcyjne tej teorii stworzył I. Wallerstein
(nie dotyczyła ona jednak bezpośrednio migracji), a do analizy mobilności wykorzystywali ją m.in. R. Pryor i S. Amin65. Teoria systemu światowego tłumaczy migracje istnieniem określonej struktury powiązań gospodarki światowej – systemu światowego66,
a w szczególności potrzebą dalszego rozwoju bogatych państw. W zależności od roli
w systemie dany obszar może należeć do centrum/rdzenia (którego gospodarkę cechuje
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wysoka wydajność i gdzie dominuje produkcja dóbr wysoko przetworzonych), peryferii
(monokulturowe, często rolnicze) lub półperyferii (których istnienie ma uzasadnienie
polityczne – stanowią one bowiem bufor zabezpieczający centrum przed buntem wykorzystywanych obszarów).
Relacje między rdzeniem a peryferiami opierają się na nierównej wymianie – w systemie podziału pracy z daleko posuniętą specjalizacją peryferie stanowią dla centrum
rezerwuar m.in. siły roboczej. Oprócz tańszej siły roboczej, państwa centrum poszukują
za granicą surowców mineralnych (wyczerpujących się w kraju) i inwestują tam kapitał, tworząc sobie jednocześnie nowe rynki zbytu i zmieniając struktury zatrudnienia
w państwach półperyferyjnych lub peryferyjnych.
Zmiany te, np. odpływ z sektora rolnego, którego nie jest w stanie wchłonąć rozwijający się dopiero przemysł, wyzwalają migrację w kierunku państwa rdzenia, zwykle
do słabiej płatnych zajęć, co jest korzystne dla państw posiadających niedobory w tych
segmentach rynku pracy.
Państwa peryferyjne często uzależniają się także politycznie od danego centrum,
co utrwala ich sytuację. System ten nie zawiera mechanizmów samoczynnie prowadzących do wyrównywania się poziomów – takie decyzje muszą zostać podjęte politycznie.
Między innymi S. Sassen, socjolog z Columbia University, zauważyła, że politycy kierują się przede wszystkim staraniem o utrzymanie dobrobytu własnych społeczeństw,
a żeby ten cel osiągnąć należy utrzymywać i zwiększać rentowność poszczególnych sektorów gospodarki, czemu sprzyja zaspokojenie ich popytu na pracę dzięki zapewnieniu
napływu migrantów67.
Tej presji ze strony przedsiębiorstw towarzyszy jednak niechęć do dzielenia się dobrobytem, a kompromisowym rozwiązaniem staje się często selektywna polityka imigracyjna. Chociaż restrykcje sprzyjają nielegalnej migracji zarobkowej, sam fakt nielegalnego pobytu migrantów zmniejsza możliwość korzystania przez nich z różnych
świadczeń, przez co rządy mogą ich tolerować.
Przykładem selektywnego podejścia do migracji może być polityka Niemiec.
Niemcy długo stosowały politykę migracyjną jako swoisty „bufor koniunktury” – już
od 2. połowy XIX w. siła robocza, głównie z państw ościennych, przybywała tylko
okresowo (regulacje zabraniały np. robotnikom rolnym zimować u gospodarzy), aby
łatwiej zmniejszyć ich liczbę, gdy przychodziła dekoniunktura – wówczas liczba zagranicznych robotników spadała kilkakrotnie68. Z czasem słaby rozwój demograficzny
wymusił zmiany i stopniowo zgadzano się na pozostanie tzw. gastarbeiterów i ich rodzin, aby wyrównać straty wynikające ze zmiany liczebności populacji. Niemcy i Austria to państwa, które najdłużej utrzymywały restrykcje dla obywateli nowych państw
członkowskich. Otwieranie rynku przez państwa rdzenia może być też formą przyjęcia
odpowiedzialności za los innych społeczeństw, w przypadku dziedzictwa kolonialnej
przeszłości.
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Wnioski dla polityki migracyjnej. Państwa imigracyjne mogą, korzystając ze swojej silniejszej pozycji, wprowadzać zgodnie z zapotrzebowaniem selektywny dostęp do
swojego rynku pracy. W podejściu takim rezerwuar taniej siły roboczej z peryferii traktowany jest jako swoisty bufor, którego wielkość może się stosunkowo łatwo zmieniać,
w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego.
Patrząc z szerszej (niekoniecznie ograniczonej tylko do polityki imigracyjnej sensu
stricto) perspektywy wniosków dla państwa przyjmującego, inwestycje w obszarach peryferyjnych mogą zmniejszać różnice, osłabiając presję migracyjną i łagodząc konflikty,
a dodatkowo prowadząc do tworzenia nowych rynków zbytu.
Teoria dobrze wyjaśnia migracje nielegalne, często następujące pomiędzy byłymi koloniami (rejony peryferyjne) i ich dawnymi metropoliami (centra). Ludzie zatrudnieni
nielegalnie mają małe możliwości przedstawienia swoich racji, przez co mogą być łatwo
represjonowani. W czasie recesji mogą być łatwo pozbawiani pracy i zmuszani do powrotu do kraju pochodzenia – w ten sposób koszt dekoniunktury zostaje przerzucony na
obszary peryferyjne. W konsekwencji korzyści z migracji między krajami rozdzielone są
w sposób asymetryczny: państwo przyjmujące pozyskuje kapitał ludzki po niższej cenie
oraz zaspokaja niedobór siły roboczej, zaś przyjmujące – korzysta tylko z ewentualnej
obniżki poziomu bezrobocia.
Z drugiej strony zauważyć trzeba, że omawiana teoria nie tłumaczy przepływów
między państwami o podobnym poziomie życia ludności. Można także dostrzec zbytnią – w stosunku do rzeczywistości – automatyzację działania ludności państw peryferyjnych. Ogólnie nurt historyczno-strukturalny krytykowany jest często za zbytni
determinizm i konsekwentny nacisk na pasywność jednostek, które przystosowują się
do sił działających na poziomie makro69. Praktyka każe odrzucić skrajną postać nurtu:
włączanie się gospodarek Azji Południowo-Wschodniej czy Europy Południowej (po
obaleniu reżimów autorytarnych) – wcześniej cechujących się nadmiarem siły roboczej – do globalnego systemu kapitalistycznego zakończyło się ich wejściem na ścieżkę
trwałego wzrostu. W rezultacie coraz większa jest zgodność wśród badaczy, że to nie
kapitalizm jako taki powinien być obarczany winą za problemy państw słabiej rozwiniętych, ale raczej warunki, w jakich następuje inkorporacja danego regionu do systemu
globalnego (tj. szersze struktury instytucjonalne, wewnętrzna spójność społeczno-polityczna czy ekonomiczna siła danego obszaru)70. Tak jak włączenie w system światowy może mieć pozytywne i negatywne efekty w różnych obszarach i dla różnych grup
społecznych, analogicznie migracja nie może być postrzegana jedynie jako ucieczka
przed nędzą. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że często to nie najbiedniejsi migrują, ale
też dlatego, że nie można wykluczyć migracji w drugą stronę: tej towarzyszącej przepływom kapitału i migracji powrotnej. Nie można także zapominać o pozytywnych
efektach dla państwa wysyłającego w postaci napływu przekazów pieniężnych, idei
czy wiedzy.
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Rozważania nad możliwością sformułowania
uniwersalnej teorii migracji
Aż do początku lat 80. ubiegłego stulecia teoretyczna debata nad migracjami była
stosunkowo spolaryzowana: z jednej strony spectrum swoje miejsce znalazł nurt neoklasyczny, z drugiej – historyczno-strukturalny (z teorią systemu światowego). Odtąd jednak debata – m.in. pod wpływem postmodernizmu – stała się znacznie mniej spolaryzowana i zaczęła cechować się rosnącą synergią między teoriami migracji wywodzącymi
się z różnych dyscyplin i mających różne paradygmaty. Chociaż, jak twierdzi H. de Haas,
naiwne byłoby oczekiwanie, że teoria migracji obejmująca i wyjaśniająca wszystko kiedykolwiek powstanie, to jednak więcej powstało przestrzeni do pisania o teoriach migracji i o tym, w jaki sposób łączą się one z szerszymi procesami rozwoju71.
Część badaczy (m.in. D. Massey i J. Arango) sygnalizuje potrzebę ujednolicenia
powstałych teorii, aby kolejne badania mogła cechować sekwencyjność, a tym samym
mogły być udoskonalane. Z kolei inni (np. R. Pryor) kwestionują możliwość zastosowania takiego podejścia, argumentując, że istniejące regionalne różnice, np. te kulturowe,
nie dają takiej szansy. Wśród wyjaśnień, dlaczego tak trudno generalizować na temat
przyczyn i konsekwencji migracji, przywołuje się72 zróżnicowanie i złożoność tego zjawiska oraz trudność oddzielenia migracji od innych procesów socjoekonomicznych
i politycznych. Co więcej, często trudno połączyć teorie migracji na poziomie makroi mikroekonomicznym. Stąd wielu badaczy (oprócz wspomnianego H. de Haasa – również m.in. J. Salt) dochodzi do wniosku, że stworzenie ogólnej teorii migracji prawdopodobnie nie będzie możliwe73.
Próbując połączyć te dwa – wydawałoby się sprzeczne – systemy myślenia M. Kritz,
L.L. Lim i H. Zlotnik sformułowali teorię systemów migracyjnych74. Zgodnie z nią po
pewnym czasie od pierwszych migracji w ramach danej grupy państw da się zauważyć pewne prawidłowości (mogące jednak z czasem nieco się zmieniać) składające się
na system migracyjny. Do systemu takiego powinny należeć państwa silnie powiązane pod względem ekonomicznym, cechujące się dużym stopniem podobieństwa pod
względem kulturowym i instytucjonalnym oraz znajdujące się na podobnym poziomie
rozwoju. Tak wyczerpującej definicji nie spełnia jednak większość współczesnych migracji75.
Spośród istniejących holistycznych koncepcji migracji za najbardziej obiecującą
uważa się teorię ogłoszoną w 1999 r. przez D. Masseya, starającą się łączyć istniejące koncepcje migracyjne i ukazać możliwości dokonania kompleksowej, interdyscyplinarnej
analizy migracji76. Masowe migracje z państw słabiej rozwiniętych najlepiej, wg Masseya,
opisuje teoria systemu światowego, która w syntezie z teorią neoklasyczną i teorią dualnego rynku pracy umożliwia identyfikację strukturalnych czynników odpowiedzialnych
za popyt na pracę cudzoziemców. Sposób tworzenia i funkcjonowania powiązań między
obszarami uczestniczącymi w migracjach pomaga wyjaśnić, obok teorii systemu świato-
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wego, także teoria kapitału społecznego, motywacje i zachowania inwestycyjne – teoria
neoklasyczna i NELM, a dynamikę procesu migracyjnego – teoria skumulowanej przyczynowości77. Massey postuluje także szersze uwzględnienie roli aktorów politycznych
(zwłaszcza państw narodowych), którzy – mimo postępów globalizacji – nie przestają
oddziaływać na procesy migracyjne78.

Podsumowanie i postulaty badawcze
Dwa główne zespoły teorii w ramach ekonomicznego nurtu migracji stanowią ujęcia: neoklasyczne i historyczno-strukturalne. Autorzy teorii w obrębie ujęcia neoklasycznego przekonują, że swobodny przepływ siły roboczej, tj. brak restrykcji migracyjnych, powinien być w dłuższej perspektywie korzystny dla wszystkich stron, prowadząc
do stopniowego zrównywania płac, z czym wiąże się osłabienie, a w końcu ustanie
presji migracyjnej. Główną teorię nurtu uzupełniają teoria dualnego rynku pracy oraz
neoklasyczna teoria kapitału ludzkiego, a na poziomie mikroekonomicznym – Nowa
Ekonomiczna Teoria Migracji (NELM). Ciekawe wydaje się zestawienie wkładu dwóch
pierwszych z nich: teoria dualnego rynku pracy przekonuje, że warto otwierać się na
wykwalifikowanych imigrantów, zaś ta druga wskazuje, dlaczego potrzebni są imigranci
niekoniecznie posiadający wysokie kwalifikacje. Z kolei twórcy NELM przekonują, że
rozważając decyzję o otwarciu rynku pracy dla obywateli danego kraju, należy zbadać
nie tylko o ile niższe, lecz także jak bardzo zróżnicowane są dochody w potencjalnym
państwie wysyłającym. Im większe zróżnicowanie wewnętrzne pod tym względem, tym
większe prawdopodobieństwo migracji.
Według ujęcia historyczno-strukturalnego państwa imigracyjne mogą, korzystając
ze swojej silniejszej pozycji, wprowadzać, zgodnie z zapotrzebowaniem, selektywny dostęp do swojego rynku pracy. W podejściu takim rezerwuar taniej siły roboczej z peryferii traktowany jest jako swoisty bufor, którego wielkość może się stosunkowo łatwo
zmieniać w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego. Patrząc jednak z szerszej (niekoniecznie ograniczonej tylko do polityki imigracyjnej sensu stricto) perspektywy wniosków dla państwa przyjmującego, inwestycje w obszarach peryferyjnych mogą zmniejszać różnice, osłabiając presję migracyjną i tym samym łagodząc konflikty, a dodatkowo
prowadząc do tworzenia nowych rynków zbytu.
Wniosek ten pozwala w płynny sposób przejść do postulatów badawczych. Wydaje
się bowiem, że w toczącej się debacie na temat migracji (przede wszystkich w państwach
przyjmujących imigrantów, co dostrzec można po liczbie renomowanych publikacji
naukowych) potrzebne jest położenie większego nacisku na punkt widzenia państw
wysyłających. Zwracają na to uwagę R. Rowthorne z Cambridge University, a także
M. Ruhs z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ten pierwszy podkreśla, że brak tych kwestii
w debacie na temat imigracji wyjaśnia, dlaczego jest ona tak konfliktowa: „Ludzie, któ-
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rzy mówią, że migracja jest dobra, są trochę jak Schindler w „Liście Schindlera”, znajdujący powód, by móc uratować Żydów w tym, że są oni dla nazistów ekonomicznie
użyteczni. Wydaje im się, że muszą udowodnić, że imigranci są dla nas dobrzy. A może
być tak, że ci imigranci nie są dla nas szczególnie dobrzy, jednak możemy wyświadczać
im przysługę”79.
W podobny sposób M. Ruhs zwrócił uwagę na to, że regulacja imigracji siły roboczej
w wielu państwach wysoko rozwiniętych kładzie bardzo silny nacisk na maksymalizację
interesów obecnych obywateli oraz innych długoterminowych rezydentów, podczas gdy
istnieją silne powody moralne, aby więcej uwagi przy tworzeniu polityk poświęcić także
oddziaływaniu na (obecnych i przyszłych) migrantów oraz ich państwa pochodzenia80.
M. Ruhs podkreślił, że kluczową kwestią w zakresie regulacji przepływów nisko lub średnio wykwalifikowanych imigrantów z państw ubogich do wysoko rozwiniętych wydaje się rozwój programów migracji tymczasowej: z jednej strony ograniczenie swobody
przepływu imigrantów oraz ich praw do świadczeń socjalnych wydaje się korzystne ekonomicznie dla ludności państw bogatych, z drugiej uboższe państwa mogą korzystać
m.in. z przekazów pieniężnych przesyłanych do kraju pochodzenia81.
Nieprzewidziane problemy, które wyniknęły z podobnych programów m.in. w USA
w latach 60. (pracownicy fizyczni zatrudniani w ramach programu Bracero przedłużali swoje pobyty i uruchomili falę nielegalnej imigracji) czy w Niemczech w latach 70.
(masowe sprowadzanie rodzin), pokazują jednak, jak dużo pokory wymagane jest od
ekonomistów uczestniczących w debatach na temat imigracji. Badania ekonomiczne
mogą – jak twierdzi M. Ruhs – odgrywać istotną rolę w wyjaśnianiu interesów i bodźców ekonomicznych, które leżą u podstaw dyskusji o regulacji imigracji siły roboczej
w państwach wysoko rozwiniętych, ostatecznie jednak polityka imigracyjna, podobnie jak samo zjawisko migracji, jest sprawą w naturalny sposób interdyscyplinarną,
która wymaga rozważenia całego zakresu racji nieekonomicznych82. Uznanie ograniczeń i krytyczna ocena badań z różnych dyscyplin należy do kluczowych wyzwań
stojących przed badaczami migracji oraz twórcami polityk imigracyjnych opartych
na faktach.
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The economic foundations of migration policy
Summary
This paper aims at presenting conclusions for shaping migration policy resulting
from economic migration theories. Migration policy is understood in a comprehensive
manner, as all regulations dealing with the free movement of persons (in particular labour) between a given area and the rest of the world. Regulation of the free movement
of labour is one of the most important, but also one of the most controversial public
policy issues in affluent countries. Three basic questions that migration policy makers
try to answer deal with: the number of immigrants to be admitted to the local labour
market, the method of selecting them, and the scope of rights they would receive after
admission.
Two main approaches within economic theories of migration are these created by
the neoclassicals and the historical structuralists. The authors implementing neoclassical approach convince that lack of barriers to migration should be beneficial to all in
the long run, resulting in equalisation of wages, as well as weakened and, finally, stopped
migratory pressure. The main theory in this approach is supplemented by the dual labour market theory, the neoclassical theory of human capital, and - on the microeconomic level – by the New Economics of Labour Migration (NELM). Putting together the
first two, while focusing on finding implications for migration policy, gives interesting
results: the former can be used as an argument why it is beneficial to open up a labour
market to qualified immigrants, whereas the dual labour market theory – why also lowskilled immigrants are needed. The authors of NELM, in turn, convince that, when considering the decision to open up a local labour market to citizens of a particular country,
it is important to assess not only the difference of income between the receiving and the
sending country, but also to what extent the income is unevenly distributed in the sending country. The high internal diversification of income tends to increase the probability
of emigration.
The historical-structuralist approach appears to advise policy makers in immigration countries to use their stronger position and introduce selectivity of labour market
access when needed. Cheap labour from peripheries is treated here as a buffer that can be
adjusted in size to the current needs, matching a particular phase of the economic cycle.
Taking a broader perspective of a receiving country, however, can lead to the conclusion
that investment in its peripheries can help close the economic gap, easing migratory
pressure and thus decreasing probability of possible conflicts, while at the same time
leading to the creation of new markets for their products and services.

