
 
 

 

 

Materiał pomocniczy nr 1.         

Korzyści z migracji dla gospodarki. 

Migracja stała się ostatnio ważnym tematem debaty publicznej, zarówno w krajach zachodnich, jak i 

w Polsce. Rzadko dyskutuje się jednak o korzyściach, które niesie ona dla gospodarki.  

Najbardziej oczywista korzyść związana jest z rynkiem pracy i systemem emerytalnym. Imigranci 

zwiększają liczbę osób w wieku produkcyjnym w kraju, do którego przybyli. Pozwala to zwiększyć 

stosunek liczby osób pracujących do liczby osób na emeryturze, co odciąża system emerytalny i 

pozytywnie wpływa na finanse publiczne. Jest to szczególnie istotne w przypadku krajów, które, jak 

Polska, borykają się z problemem starzenia się społeczeństwa.  

Migranci przybywający do danego kraju są często osobami młodymi i przedsiębiorczymi. Ci z nich, 

którzy są wysoko wykwalifikowani, przywożą ze sobą swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe, 

jednak gospodarka czerpie korzyści również z nisko wykwalifikowanych migrantów. Wysoko 

wykwalifikowani imigranci znajdują zatrudnienie w specjalistycznych działach gospodarki, 

generujących wysoką wartość dodaną. Natomiast ci słabo wykwalifikowani często wykonują proste 

prace, na które nie chcą się zdecydować miejscowi: wraz ze wzrostem kapitału ludzkiego Polaków, 

coraz mniej opłaca się, żeby wykonywali prace o niskiej wartości dodanej. 

Jednym z tematów budzących najwięcej emocji jest kwestia transferów socjalnych, z których 

imigranci mogliby korzystać. Imigrują zazwyczaj osoby młode, zdolne do pracy, czyli z grupy 

demograficznej najmniej obciążającej budżet państwa w kategorii kształcenia, ochrony zdrowia, czy 

emerytur. Stąd badania zwykle pokazują, że imigranci więcej dokładają do państwowej kasy niż z niej 

otrzymują, np. C. Dustmanna i T. Frattiniego na przykładzie Wielkiej Brytanii. Jednak symulacje 

Kancsa i Lecca (2016) pokazują, że nawet w przypadku uchodźców z krajów trzeciego świata do Unii 

Europejskiej, w których przypadku państwa członkowskie ponoszą znaczne krótkookresowe koszty 

(np. organizacji lekcji języka czy szkoleń zawodowych), długookresowy wpływ na wzrost gospodarczy 

jest pozytywny. 

Restrykcje migracji powodują duże zniekształcenia w gospodarce światowej, ponieważ 

produktywność pracy jest silnie specyficzna dla danego miejsca. Jeżeli polski pracownik przeprowadzi 

się do Niemiec, to wytwarzana przez niego wartość dodana gwałtownie wzrośnie, dzięki prawie 

trzykrotnie większemu kapitałowi przypadającemu w Niemczech na jednego pracownika. 



 
 

Obserwujemy to bezpośrednio w 

różnicach zarobków. Modele ekonomiczne wskazują na gigantyczne 

korzyści z likwidacji barier migracyjnych na świecie w przedziale 50-150% światowego PKB (Clemens, 

2011). Oczywiście pozostaje pytanie jak dużą skalę imigracji byłyby w rzeczywistości w stanie 

udźwignąć systemy polityczne państw rozwiniętych, w których przy znacznie niższym obecnie 

poziomie migracji obserwujemy szerzenie się nastrojów anty-imigracyjnych. 

W dyskusjach medialnych na temat migracji strony rzadko odwołują się do badań naukowych na 

temat jej skutków. Te jednak pokazują, że migracja może ze sobą nieść bardzo istotne, pozytywne 

korzyści dla gospodarki. Ciekawy przegląd literatury na ten temat znaleźć można na 

http://bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/ (w języku angielskim).  

Jak uważasz, jakie są najważniejsze korzyści gospodarcze płynące z migracji?  

Dodatkowe źródła: 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/zmniejszenie-imigracji-szkodzi/ 

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/778070,raport-unijna-migracja-korzystnie-wplywa-na-

gospodarke.html 

http://mckinsey.pl/publikacje/wplyw-migracji-na-swiatowa-gospodarke-dwa-raporty-mgi/ 

Oraz w języku angielskim: 

http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1114/051114-economic-impact-EU-immigration 

http://bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/ 
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