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Światowe trendy migracyjne. 
Globalizowanie migracji i co z tego wynika

Wędrówka zawsze była obecna w historii ludzkiego rodzaju. Już w starożytności czy 
we wczesnym średniowieczu grupy osadników migrowały – z różnych powodów zmu-
szane do zmiany miejsca zamieszkania. Z jednej strony mogło to być poszukiwanie 
lepszych warunków egzystencji (klimatu, urodzajnych gleb, zwierzyny), z drugiej 
– ucieczka przed niebezpieczeństwem utraty życia czy dobytku1.

Również w erze nowożytnej migracje ludności nie należały do rzadkich zjawisk. 
Przyjmowały różnoraką formę, powodowane wolnym wyborem lub przymusem. Przy-
kładem tego ostatniego jest trwający niemal cztery stulecia handel niewolnikami, czy-
niący z Murzynów darmową siłę roboczą, wykorzystywaną głównie na plantacjach 
trzciny cukrowej i bawełny obu Ameryk. Także Europa lat 1500–1800 nie była wol-
na od wędrówek grup ludności uznanych za niepożądane. Klasycznym przykładem 
uchodźstwa z powodów (pretekstów) religijnych były masowe wypędzenia żydów 
z Portugalii, Hiszpanii czy Anglii oraz hugenotów z Francji.

W dalekiej Azji na przełomie XVIII i XIX wieku na dużą skalę organizowano wy-
chodźstwo chińskich pracowników rekrutowanych do pracy w kopalniach złota na 
Borneo. Specjalnie w tym celu powołane agencje werbunkowe, działające na zlecenie 
pracodawców, angażowały na kilkuletnie kontrakty setki tysięcy osób gotowych do 
ciężkiej pracy. Kilka dekad później migracje o podobnym charakterze objęły milio-
ny mieszkańców Indii, Japonii i Oceanii, wysyłanych głównie do kolonii brytyjskich 
i francuskich w Afryce, do obu Ameryk, a także do innych niepodległych państw2.

Ruchy migracyjne zatem, charakteryzowane przez różnorodne przyczyny, przebieg 
i skutki, jedno mają wspólne: pozostawiają ślady w kulturze, gospodarce i polityce za-
równo kraju wysyłającego, jak i przyjmującego migrantów. Aby przybliżyć specyfikę 

 1 Za przykład może tutaj służyć imperium mongolskie. Jego twórca Dżyngis-chan, prowadząc po-
litykę podboju, wykorzystywał siłę armii złożonej z setek tysięcy wojowników. Działaniom tym 
towarzyszyły przemieszczenia ludności; patrz: R. Findlay, K.H. O’Rourke, Power and Plenty: 
War, Trade, and the World Economy in the Second Millennium, Princeton 2007, s. 87–108; też 
BBC, Radio 4, In Our Time: Genghis Khan, audycja emitowana 1 lutego 2007.

 2 Robotników tych określano jako coolies. Tworzyli oni bardzo tanią, niewykwalifikowaną siłę 
roboczą, która zastąpiła – nielegalną już wtedy – pracę niewolniczą; patrz: D. Held, A. McGrew, 
D. Goldblatt, J. Parraton, Global Transformations. Politics, Economics and Culture, Stanford 
1999, s. 293–294.
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wychodźstwa, a tym samym spróbować określić siłę i charakter jego oddziaływania 
na społeczeństwa, konieczne jest wyznaczanie czynników wpływających na kształt 
migracji.

Uproszczoną typologię migracji zawiera tabela 1, grupująca ruchy wychodźcze ze 
względu na motyw, zasięg, kierunek, czas trwania, wymiar socjalno-kulturowy i go-
spodarczy. 

Tab. 1. Typologia migracji

Motyw

Przeludnienie,
katastrofy natural-
ne, zagospodaro-

wanie
nowych obszarów

Prześladowa-
nia,

konflikty zbroj-
ne, polityczne, 

religijne

Praca, lepsze 
możliwości 

zarobku

Poznawanie świata, innych 
kultur oraz wychodźstwo 
tzw. emerytalne (emeryci 

emigrujący na resztę życia do 
krajów o lepszym klimacie)

Zasięg lokalny regionalny kontynentalny międzykontynentalny

Ruch/kierunek w jedną stronę wielokierun-
kowy wahadłowy powrotny

Czas trwania 
wychodźstwa sezonowy kilkuletni całe życie 

zawodowe całe życie

Przestrzeń so-
cjalno-kulturowa wieś–wieś wieś–miasto miasto–miasto krąg kulturowy, własny/obcy

Sektor 
gospodarczy rolnictwo przemysł usługi specjaliści najwyższej klasy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Enzyklopädie. Migration in Europa vom 17. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, K. Bade, P. Emmer, L. Lucassen, J. Oltmer (red.), München 2007

Pierwsza fala globalizacji 

Historycy rozwoju gospodarczego świata zwykli określać przedział lat 1870–1913 jako 
czas, na który przypadła pierwsza fala globalizacji. Charakteryzowała ją większa niż 
wcześniej liberalizacja handlu międzynarodowego, nieskrępowany transfer kapitału 
oraz utworzenie specjalnych, uniwersalnych standardów do rozliczeń finansowych 
między państwami (standard waluty złotej)3. Okres ów odznaczał się dodatkowo jesz-
cze jedną cechą, a mianowicie niespotykaną w poprzednich epokach skalą masowych 
migracji. Przyjmuje się, że we wspomnianym przedziale lat blisko 60 milionów osób 
opuściło Europę, udając się na emigrację do krajów tzw. Nowego Świata, a więc: Sta-
nów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii4. Wy-
chodźstwo tej wielkości było możliwe z kilku powodów. Po pierwsze, istniała realna 

 3 B. Eichengreen, Globalizing Capital. A History of the International Monetary System, Princeton 
1996.

 4 T. Hatton, J. Williamson, The Age of Mass Migration. Causes and Economic Impact, New York 
1998. Inne kraje Ameryki Południowej, które stały się wtedy celem migracji Europejczyków, to: 
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potrzeba rąk do pracy na rynkach wschodzących (czyli właśnie w gospodarkach wy-
mienionych krajów), po drugie, państwa przyjmujące nie stosowały (przynajmniej na 
początku) barier ograniczających napływ cudzoziemców5. Do podjęcia wychodźstwa 
dodatkowo zachęcały intensywnie działające „w terenie”, w krajach wysyłających, 
agencje werbunkowe. Po trzecie, znacznemu udoskonaleniu uległy transport i komuni-
kacja, jeśli idzie o formę, szybkość i dostępność cenową.

Czynników przyciągających, wypychających (tzw. push & pull) i ułatwiających było 
zatem dość, by ruch migracyjny przybrał skalę globalną.

Dwie wojny światowe – utrudnione migracje

Pierwsza wojna światowa (1914–1918) zaangażowała ponad 3/4 potencjału gospo-
darczego, militarnego i ludzkiego całego globu6. Stała się jednocześnie czynnikiem 
wstrzymującym bądź w poważnym stopniu ograniczającym swobodne strumienie mi-
gracyjne. Kolejnymi przeszkodami w przepływie osób były: kryzys gospodarczy prze-
łomu lat 20. i 30. zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce przeniesiony 
także do gospodarek europejskich, oraz II wojna światowa (1939–1945). 

W okresie międzywojennym ruch imigracyjny na tereny odrodzonej II Rzeczy-
pospolitej był w skali narodu polskiego znaczny, jednak w odniesieniu do wielkości 
globalnych pozostawał niewielki. Był dodatkowo pomniejszany przez wychodźstwo 
(najczęściej zaoceaniczne) polskich żydów. W tym samym czasie za wschodnią gra-
nicą Polski, w Rosji sowieckiej, władze reżimowe prowadziły restrykcyjną politykę 
ograniczającą swobodę poruszania się, połączoną jednak z przymusowymi masowymi 
wywózkami w głąb kraju tzw. wrogów politycznych i ich rodzin. 

Generalnie, w okresie międzywojnia nastąpiła podwójna zmiana – zarówno co do 
liczby migrantów, jak i kierunków wychodźstwa. Na arenie światowej Stany Zjedno-
czone, dotychczas przyjmujące największą liczbę imigrantów, oddały pierwsze miejsce 
państwom Ameryki Południowej, Australii i Nowej Zelandii; w Europie Środkowej 
osłabione ruchy migracyjne przebiegały ze wschodu na zachód oraz z południa na 
północny zachód.

Urugwaj, Kuba, Meksyk, Chile; patrz: A. Solimano, Globalization and international migration: 
the Latin American experience, „Cepal Review” 2003, nr 80, s. 55.

 5 Jedyną rzeczywistą barierą ograniczającą dostęp do nowego kraju był stan zdrowia imigran-
ta. Z reguły nie przyjmowano osób upośledzonych fizycznie bądź psychicznie. W późniejszym 
czasie, w miarę nasycania rynku obcą siłą roboczą (lata 1915–1920), roczne kwoty limitu liczby 
cudzoziemców zaczęły się zaostrzać. W wypadku Stanów Zjednoczonych początkowo dotyczyło 
to imigrantów z Azji (głównie Chin), później także innych przybyszów: z Europy Wschodniej 
i Południowej.

 6 A. Wiest, Historia I wojny światowej, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2003.
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Druga fala globalizacji 

Koniec II wojny światowej zwiastował szereg zmian, nie tylko politycznych, ale też 
gospodarczych i społecznych. Rekonstrukcja gospodarek Europy, odbudowa relacji 
handlowych, odtwarzanie zdolności produkcyjnych oraz odzyskiwanie rynków inwe-
stycyjnych były zjawiskami typowymi dla państw końca lat 40. i początku 50. XX wie-
ku. Nastąpił wtedy czas rysowania i umacniania nowych struktur współpracy między-
narodowej, spolaryzowanych wokół dwu przeciwnych bloków politycznych. W sferze 
ekonomicznej podejmowano wysiłki zmierzające do ustalenia nowego ładu gospodar-
czego, opartego m.in. na handlu międzynarodowym rozliczanym według waluty świa-
towej, a to z kolei wymuszało określenie ścisłych zasad relacji walut narodowych. 

Dla krajów o gospodarce wolnorynkowej okres przyspieszonego rozwoju gospodar-
czego trwał do początku siódmej dekady XX wieku. Wtedy nastąpiło osłabienie wzrostu 
gospodarczego, spowodowane kilkoma nakładającymi się czynnikami. Wśród nich trzy 
wydają się najistotniejsze: parokrotny gwałtowny wzrost światowych cen ropy naftowej, 
pojawienie się na rynku międzynarodowym dużej podaży relatywnie łatwo dostępnych 
środków kapitałowych oraz coraz bardziej dominujący sektor usług w gospodarkach 
państw wysoko rozwiniętych. Zachodzące zmiany uświadomiły ekonomistom i politykom 
skalę, intensywność i głębokość powiązań poszczególnych gospodarek narodowych.

Lata 70. stały się dekadą powojennej, nowoczesnej kontynuacji procesów globaliza-
cyjnych. Dwadzieścia lat później nastąpiła intensyfikacja wychodźstw, powodowana 
upadkiem bloku komunistycznego, postępującą liberalizacją handlu międzynarodo-
wego oraz swobodą przepływu kapitału w skali globalnej. Ułatwionemu transferowi 
towarów, usług i środków finansowych nie towarzyszył jednak równie nieskrępowany 
przepływ czynnika ludzkiego. Okazało się, że ludzie napotykają większe przeszkody 
niż pozostałe czynniki produkcji7.

Globalizacja i migracje w nowym wieku

Dzisiejszy obraz globalnej dynamiki migracyjnej jest z oczywistych powodów inny od 
poprzednich, występujących w odmiennych ramach relacji społecznych, kulturowych, 
a przede wszystkim ekonomicznych i politycznych. Współczesne wędrówki nakreślone 
przez nowe uwarunkowania przebiegają inaczej. 

Zdaniem badaczy globalnych migracji, we współczesnych ruchach migracyjnych 
przeważają te stymulowane czynnikami ekonomicznymi. Dlatego można dziś wyróż-
nić trzy główne ośrodki przyciągające strumienie migrantów. Są nimi Ameryka Pół-
nocna, Unia Europejska oraz – na Dalekim Wschodzie – Singapur i Hongkong8.

 7 M. Abella, Sending Workers Abroad, International Labor Office, Genewa 2000; P. Stalker, Workers 
Without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration, Boulder, Colorado 2000; 
patrz także: J.W. Moses, International Migration. Globalization’s last frontier, New York 2006.

 8 Globalisation. Small is Beautiful, „The Economist”, 27 października 2007; patrz też: I. Bensi-
doun, A. Chevallier, Indicators of regionalisation in North America, Asia, Central and Eastern 
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Obserwacja trendów migracyjnych ostatnich 25 lat skłania do kilku konkluzji – po 
pierwsze, nastąpiła dywersyfikacja geograficzna regionów – źródeł migracyjnych, po 
drugie, na świecie wzrosła liczba państw o znacznym, ponad 15-procentowym udzia-
le imigrantów w poszczególnych gospodarkach9, po trzecie, zwiększyła się koncen-
tracja imigrantów w krajach przyjmujących (przykładowo w Stanach Zjednoczonych 
w 2000 roku mieszkało 20% światowego zasobu cudzoziemców)10, a po czwarte, co 
może być pewnym zaskoczeniem, nie ma jednoznacznego, wprost proporcjonalnego 
nasilania się procesów migracyjnych wraz ze wzrostem stopnia otwartości poszczegól-
nych gospodarek narodowych; innymi słowy – tempo procesów globalizacji gospodarek 
jest szybsze niż tempo globalizacji migracji11. Powodów takiego stanu rzeczy należy 
upatrywać w postępującej regionalizacji (wyłanianiu się lokalnych i regionalnych cen-
trów) będącej zjawiskiem towarzyszącym procesom integracyjnym oraz limitowaniu 
(od połowy lat 70. XX wieku) napływu imigrantów przez kraje przyjmujące, w ramach 
założeń tzw. polityki migracyjnej. 

Tłumaczenie współczesnych migracji nie jest łatwe, przede wszystkim z powodu 
braku odpowiedniej perspektywy czasowej. Niemniej jednak próby usystematyzowa-
nia dzisiejszych ruchów migracyjnych są podejmowane. Jedną z nich jest propozycja 
opracowana przez Douglasa Masseya, ujmująca przyczyny, przebieg oraz skutki mi-
gracji w następujący sposób12:
1. Źródeł migracji należy upatrywać w wielowymiarowych transformacjach, przede 

wszystkim ekonomicznych, a później politycznych i społecznych; są one stymulo-
wane przez kapitał finansowy szukający nowych rynków oraz nowych możliwości 
inwestycyjnych; szczególnie wyraźnie widać to w relacjach państw o kapitalistycz-
nej strukturze gospodarki z partnerami słabiej rozwiniętymi, o słabych lub nieist-
niejących mechanizmach wolnorynkowych. Skutkiem tego w wypadku słabszych 
gospodarek jest zastąpienie dotychczas istniejących układów ekonomicznych nowy-
mi, które pociągają za sobą kolejne zmiany społeczne, a w konsekwencji i politycz-
ne. Przyczyn światowych migracji należy zatem upatrywać bezpośrednio w rozwoju 
ekonomicznym, przenoszonym z obszaru wysoko rozwiniętego na jego obrzeża.

2. W okresach zmian i transformacji gospodarczo-ustrojowych nie wszystkie jednostki 
mogą lub potrafią szybko przestawić się do wymagań nowej rzeczywistości. Dlatego 
najszybszym – choć nie zawsze najprostszym – sposobem zapewnienia sobie oraz naj-
bliższym utrzymania w nowych warunkach staje się emigracja pracownicza. Sprze-
daż własnych umiejętności na rynkach lepiej opłacających ludzki wysiłek staje się wy-
tyczną i geograficznie wyznacza kierunek wychodźstwa. Wychodźstwo w dłuższym 

Europe and the Mediterranean Basin [w:] Globalisation, Migration and Development, OECD, 
Paris 2000, s. 15–33.

 9 H. Zlotnik, International migration 1965–96: An overview, „Population and Development Re-
view” 1998, nr 3, s. 429–468.

 10 J. Salt, J. Clarke, S. Schmidt, Patterns and Trends in International Migration in Western Europe, 
Eurostat, Luxembourg 2000.

 11 G. Tapinos, D. Delaunay, Can one really talk of the globalization of migration flows? [w:] Globa-
lisation, Migration, dz.cyt., s. 35–58.

 12 D.S. Massey, Why does immigration occur? A theoretical synthesis [w:] Ch. Hirschman, P. Kasi-
nitz, J. de Wind, The Handbook of International Migration. The American Experience, New York 
1999, s. 34–52.
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okresie (ponad rok) może być ciągłe lub przerywane powrotami do kraju pochodzenia. 
Może także skutkować całkowitym przesiedleniem się jednostki i jej rodziny.

3. W przypadku emigracji tymczasowej bardzo często występuje zjawisko repatriacji 
zarobków do ojczyzny – jako pomocy finansowej dla członków rodziny, spłaty za-
dłużenia lub formy inwestycji.
Jak duże mogą to być kwoty, ilustruje zestawienie w tabeli 2 i 3, ukazujące skalę 

transferowanych funduszy w 2006 roku. 

Tab. 2. Roczny transfer zarobków emigrantów do krajów rozwijających się (mld USD) 

Region Wielkość przekazów

Azja 116
Ameryka Łacińska 68
Europa 61
Afryka 39
Bliski Wschód 17,5
RAZEM 301,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Special Report: Migration, „Th e Economist”, 3 stycznia 2008

Tab. 3. Procent PKB tworzony przez zarobki emigrantów przesyłane do kraju ich pochodzenia, 
dane za rok 2006

Region Procent PKB

Gwinea Bissau 48
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 39
Erytrea 37
Tadżykistan 36
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 34,5
Laos 34,5
Republika Zielonego Przylądka 34
Kirgistan 31
Mołdawia 31
Grenada 31

Źródło: opracowanie własne na podstawie Special Report: Migration, „Th e Economist”, 3 stycznia 2008

Kraje o niewielkiej powierzchni, dysponujące niewielkim zasobem surowców natu-
ralnych, są dużo bardziej zależne niż inne od eksportu. Jednym z podstawowych dóbr 
eksportowych w tym wypadku jest ludzka praca, wykonywana na miejscu w kraju lub 
przez emigrantów za granicą.

W gospodarkach przyjmujących obcą siłę roboczą powstają nisze zorientowane na 
zatrudnianie cudzoziemców. Dzieje się tak z powodu braku zainteresowania rodzimych 
pracowników wykonywaniem określonych – w ich mniemaniu gorzej płatnych, niecie-
kawych – profesji. Niższe segmenty rynku z gorzej opłacaną pracą zgłaszają zatem 
wysoki popyt na zagraniczną, tańszą siłę roboczą. Tymczasem segmenty wyższe przy-
ciągają rodzimych pracowników, stwarzając im większą i szybszą możliwość awansu 
społecznego i ekonomicznego. 
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Jednakowoż nie tylko jednostki o niskich kwalifikacjach podejmują wychodźstwo. 
Zjawisko tzw. brain drain, kojarzone z werbunkiem dobrze wykształconych emigran-
tów, specjalistów i profesjonalistów przyciąganych przez lepiej płatną pracę za granicą, 
ma negatywne konotacje. Wiąże się z tworzeniem i utrwalaniem podziałów na regiony 
świata „wyspecjalizowane” w wykonywaniu ściśle określonych profesji, z jednej strony 
tych wymagających pracy fizycznej, z drugiej – pracy umysłowej. Obok wspomnianego 
wyżej terminu pojawia się często określenie brain waste – związane z zatrudnianiem za 
granicą dobrze wykształconych osób poniżej ich kwalifikacji. Zarówno jedno, jak i dru-
gie pociąga za sobą odmienne skutki dla kraju przyjmującego i wysyłającego migrantów. 
Bezpośrednim beneficjentem takich transferów jest oczywiście kraj przyciągający13. Po-
cieszające jednak w tym wszystkim jest to, że w średnio- i długookresowej perspekty-
wie zjawiska te słabną, co pokazuje przykład Hiszpanii, Grecji czy Portugalii14. 

Korzystanie z wysoko wykwalifikowanej siły pracowniczej niekoniecznie musi odby-
wać się w miejscu, gdzie powstaje na nią popyt. W dzisiejszej dobie szeroko stosowanego 
Internetu, szybkiego przesyłania informacji oraz sprawnej telekomunikacji międzynaro-
dowej specjalistyczne prace mogą być wykonywane na odległość. Outsourcing, bo o nim 
mowa, jest zatem w pewnym stopniu rozwiązaniem problemu drenażu rynku z wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. Nie wyczerpując oczywiście w tym miejscu zagadnie-
nia „drenażu mózgów”, na zakończenie tej kwestii należy wspomnieć o jego odwrotności – 
używając terminologii anglojęzycznej – brain gain. Powracający migranci przynoszą z sobą 
doświadczenie, nowe umiejętności, a także nową myśl, np. przedsiębiorczą, polityczną czy 
społeczną15. W dłuższej perspektywie czasu ma to zwykle pozytywne skutki. 

Mekki migracyjne i etnokrajobrazy 

W latach 70. XX wieku nastąpiła wzmożona dywersyfikacja kierunków geograficznych 
światowych migracji. Prócz fali migracyjnych różnych narodowości nawiedzających 
systematycznie niektóre obszary (Stany Zjednoczone, Kanada, kraje Zatoki Perskiej, 
Europa Zachodnia, wysoko rozwinięte państwa Azji Południowo-Wschodniej oraz 
Australia), występowały okresowo ruchy wychodźcze o zasięgu subkontynentalnym. 
Przykładami tych ostatnich są migracje ludności w Ameryce Południowej (Wenezuela, 
Argentyna) czy w Afryce (RPA, Kongo i Wybrzeże Kości Słoniowej). 

Dwadzieścia lat później jeden z najbardziej dynamicznych strumieni migracyjnych 
kierował się do krajów Zatoki Perskiej, gdzie w latach 90. XX wieku przebywało 13% 

 13 Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, 
luty 2007, s. 10–18.

 14 Tamże, s. 18.
 15 R. Sheldon, Globalization, Skilled Migration and Poverty Allievation: Brain Drains in Context, De-

velopment Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Brighton 2005, s. 25; patrz 
też: Wyzwania dla narodowej polityki migracyjnej w kontekście UE. Doświadczenia Polski i Nie-
miec, Podsumowanie seminarium zorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych 
w Warszawie, 11 września 2003, s. 32; Ch. Lindgren, P.K. Madsen, Arbete till alla. En nordisk profil 
för en öppen europeisk arbetsmarknad, Nordiska ministerrĺdet, Köpennhamn 2003, s. 28, 138–139.
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światowych zasobów migracyjnych. Zatrudnieni cudzoziemcy pochodzili głównie 
z Indii, Egiptu, Pakistanu, Jordanii, Bangladeszu, Sri Lanki oraz Filipin, w sumie two-
rząc grupę ponad dwa razy liczniejszą od rodzimych pracowników. Obcy najmowa-
ni byli przede wszystkim do zawodów fizycznych, głównie w sektorze budowlanym 
(34 pracowników imigrantów na 1 pracownika tubylca) i w przetwórstwie (7 obcych 
pracowników na 1 zatrudnionego tubylca)16. 

Dzisiejszy skład demograficzny krajów Zatoki Perskiej jest konsekwencją zjawi-
ska zapoczątkowanego w latach 90. XX wieku i zawiera wysoką liczbę cudzoziem-
ców w stosunku do autochtonów. W wypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
proporcje wynoszą: 26 imigrantów na 1000 mieszkańców. Inne państwa tego regionu 
wykazują podobną tendencję: Kuwejt – 16 imigrantów na 1000 mieszkańców, Ka-
tar – 13 imigrantów na 1000 mieszkańców. Dla Omanu i Arabii Saudyjskiej relacje te 
wynoszą w przybliżeniu odpowiednio 20 i 21%17. 

Innym przykładem intensywnych migracji jest Unia Europejska oraz wysoko rozwi-
nięte kraje europejskie niestowarzyszone z Unią. Niemcy z liczną społecznością turec-
ką, Francja z imigrantami z krajów Maghrebu, Wielka Brytania przyjmująca przyby-
szów z Indii oraz z obszaru Morza Karaibskiego – stanowią przykłady współczesnych, 
wielokulturowych społeczeństw, powstałych właśnie w wyniku migracji międzynaro-
dowych. Konsekwencje tak zrodzonej różnorodności dostarczają tematów do wielu go-
rących dyskusji nie tylko naukowcom i politykom, ale też zwykłym obywatelom. Za-
sadniczym pytaniem jest, jak pogodzić ową „mieszankę” kulturową w obrębie jednego 
społeczeństwa, którego tradycje różnorodności są o wiele krótsze niż w państwach 
o rodowodzie imigranckim – na przykład w Stanach Zjednoczone czy Kanadzie. 

W obszarze europejskim konstruowanie liberalnej, „otwartej” przestrzeni społecz-
nej dla odmienności kulturowej, etnicznej, religijnej ciągle trwa i nie zawsze przebiega 
bezkonfliktowo (przykład niemieckich Turków czy francuskich Algierczyków i Maro-
kańczyków)18. Poszukiwanie odpowiedniej formuły relacji społecznych pozostaje zatem 
problemem ciągle aktualnym, tym bardziej że od lat 70. XX wieku znacznemu przy-
spieszeniu uległ proces powstawania skupisk etnicznych, tworzących swoistego rodzaju 
etniczne krajobrazy. Latynizacja, karaibizacja, arabizacja czy hinduizacja stały się zja-
wiskiem codziennym wieloetniczych społeczeństw19. Polegają one na stopniowym zasie-
dlaniu miasta, jego części lub dzielnicy przez przybyszów z określonych obszarów geo-
graficznych. Prowadzi to do łatwego, niejako naturalnego, powstawania tzw. gett etnicz-
nych i kulturowych. Co ciekawe, enklawy te, wspierane nowymi falami imigracyjnymi, 
zajmują coraz większe przestrzenie; tracąc swój początkowy ekskluzywny charakter, 
stają się przestrzenią inkluzywną, wchłaniającą inne dzielnice, miasta, regiony20.

 16 M. Okólski, Migracje a globalizacja [w:] Globalizacja od A do Z, Warszawa 2004, s. 214–215.
 17 CIA, The World Factbook, dane za rok 2007.
 18 Używam tutaj tych określeń, rozumiejąc przez nie społeczności imigranckie o korzeniach turec-

kich (w Niemczech) i marokańskich lub algierskich (we Francji).
 19 Patrz: A. Giddens, Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, London 1999; też 

W. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 159–160.
 20 Przykładowo: Miami/Floryda – Kubańczycy, Nowy Jork – mieszkańcy Karaibów, Birmingham, 

Liverpool – Hindusi, Pakistańczycy, Rynkeby k. Sztokholmu – emigranci z Bliskiego Wschodu, 
głównie Irakijczycy.
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W procesach migracyjnych transferowi ponad granicami państw podlegają tak-
że relacje społeczne, typowe dla poszczególnych kultur. Zjawiska regionalne czy 
lokalne, z wpisanymi w nie układami społecznymi, „zaistniewają” w układzie glo-
balnych powiązań, przenoszone właśnie dzięki migracjom. Podczas tego procesu do-
chodzi często do – bardziej lub mniej zauważalnych modyfikacji, rodzimych treści 
kulturowych. Przy zetknięciu z nowymi realiami prowadzi to do powstawania tzw. 
etnokrajobrazów – swoistego rodzaju „wysp kulturowych”, które nie są już izolowaną 
częścią diaspory/diaspor, lecz raczej formą „narodu poza ojczyzną”21. Wyspy kulturo-
we osadzone w jednym wymiarze państwowym stają się zatem istotą wielokulturowe-
go społeczeństwa, tak charakterystycznego dla epoki globalizującego się świata.

Globalizacja – lecz nie dla wszystkich 

Małe państwa o dobrze rozwiniętej i funkcjonującej gospodarce, stabilnych rządach 
i bezpiecznym klimacie dla prowadzenia działalności gospodarczej okazują się naj-
bardziej zglobalizowane22. W jaki sposób można to stwierdzić? Służą do tego kryteria 
opracowane przez uznaną na arenie międzynarodowej agencję AtKearny – dwanaście 
kryteriów podzielonych na cztery grupy: stopień integracji ekonomicznej (w tym: pro-
centowy udział eksportu i BIZ w PKB danego kraju), mobilność ludności (m.in. częste 
osobiste kontakty z zagranicą), zaangażowanie polityczne kraju w sprawy międzyna-
rodowe oraz stopień rozwoju technologicznego. Zestawienie przedstawione w tabeli 4, 
uwzględniające te właśnie specyfikacje – obejmuje dziesięć najbardziej oraz dziesięć 
najmniej zglobalizowanych państw. 

Tab. 4. Najbardziej i najmniej zglobalizowane państwa

Lp. 10 najbardziej 
zglobalizowanych państw

10 najsłabiej 
zglobalizowanych państw

1. Singapur Pakistan
2. Hongkong Bangladesz
3. Holandia Turcja 
4. Szwajcaria Chiny
5. Irlandia Brazylia
6. Dania Wenezuela
7. Stany Zjednoczone Indonezja
8. Kanada Algieria
9. Jordania Indie

10. Estonia Iran

Źródło: http://www.atkearney.com/main

 21 M. Kearney, The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationa-
lism, „Annual Review of Anthropology” 1995, vol. 24, s. 547–565.

 22 A.T. Kearney, „Foreign Policy Magazine”, http://www.atkearney.com/main.
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Różnice w tempie i stopniu partycypowania krajów w globalnej społeczności wy-
nikają z wielu czynników. Wśród nich mobilność członków społeczeństwa, a więc 
– innymi słowy – uczestniczenie w ruchach migracyjnych, odgrywa główną rolę. Cha-
rakterystyczne jest także to, że osiem państw z pierwszej grupy to kraje o małej po-
wierzchni, z ograniczonym zasobem surowców naturalnych oraz niewielkim rynkiem 
wewnętrznym. W siedmiu z nich liczba mieszkańców nie przekracza ośmiu milionów, 
jednak spory ich odsetek jest regularnym użytkownikiem szerokopasmowych łącz 
internetowych, stając się tym samym uczestnikiem globalnego rynku – lub inaczej, 
bardziej metaforycznie ujmując – „migruje” wirtualnie.

Możliwość skutecznej komunikacji (zarówno bardzo, jak i mniej zaawansowanej) 
ułatwia podjęcie decyzji o wyjeździe: stałym, tymczasowym lub wahadłowym. Komu-
nikowanie się jest zatem bardzo istotnym czynnikiem „promigracyjnym”, nawet jeśli 
zachodzi przy wykorzystaniu technologicznie nieskomplikowanych sposobów. 

Jeśli chodzi o kraje o najniższej „stopie zglobalizowania”, charakteryzują je wzmo-
żone migracje wewnętrzne, zwłaszcza z obszarów agrarnych do miast. Powodem tego 
zjawiska jest szybki rozkwit aglomeracji, zgłaszających popyt na siłę roboczą. Nigeria, 
Bangladesz czy Indonezja są przykładami państw, gdzie tempo rozwoju miast znacz-
nie przewyższa wskaźniki dla państw z pierwszej dziesiątki23. 

Szczególny przypadek państwa słabo zglobalizowanego stanowi Japonia. Według 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), japoński rynek należy do 
najbardziej zamkniętych. Objawia się to m.in. bardzo niskim stopniem penetracji im-
portowej, niewielkim udziałem BIZ, znikomą odsprzedawalnością rodzimych firm 
podmiotom zagranicznym oraz unikaniem zatrudniania cudzoziemców. Prócz tego na 
izolację Kraju Kwitnącej Wiśni wpływa, od wielu dekad oscylująca wokół zerowej 
wartości, migracja netto, będąca skutkiem restrykcyjnej polityki imigracyjnej24. I znów 
w tym miejscu pojawia się kwestia przepływu ludności. Okazuje się bowiem, że mi-
gracje nie tylko odmładzają „starzejące się” społeczeństwa, ale także (co jest oczywi-
ście skutkiem tego pierwszego) wpływają uzdrawiająco na gospodarkę, włączając ją 
w globalny rynek.

Migracje do krajów obcych 

Wbrew przypuszczeniom, że ubogie kraje nie mają nic do zaoferowania migrantom, 
jest inaczej. Raport Banku Światowego z 2005 roku podaje przybliżoną wielkość stru-
mieni migracyjnych obejmujących państwa słabo rozwinięte i rozwijające się. Okazuje 
się, że dwóch z pięciu tzw. globalnych migrantów to osoby poruszające się poza strefą 
krajów bogatych. Ich liczbę szacuje się na mniej więcej 78 milionów25. 

Ustalenie dokładniejszych wielkości jest trudne, bo brakuje odpowiednich form 
i praktyki rejestrowania ruchów migracyjnych w biedniejszych częściach globu. Pań-

 23 Foreign Policy, The Globalization Index 2007, www.foreignpolicy.com.
 24 Special Report, No country is an island, „The Economist”, 29 listopada 2007.
 25 D. Ratha, W. Shaw, Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and 

Migration, World Bank 2005.
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stwa, takie jak Meksyk, Turcja, Indie czy nawet RPA, nie są w stanie dokładnie ustalić 
liczebności cudzoziemców przebywających na ich terytorium. 

Według amerykańskiego Instytutu Polityki Migracyjnej (Migration Policy Institu-
te, Washington D.C.), można tylko spekulować o wielkości skali tego transferu. Przy-
czyna tkwi w jego regionalnym charakterze, co zdaniem IPM czyni ten temat mniej 
zauważalnym dla oka badaczy. Tak jest w wypadku migrantów do regionów południo-
wo--wschodniej Azji, których prawie połowa (tak się przypuszcza) oscyluje w obrębie 
tegoż regionu. Podobnie jest z 2/3 migrantów ze wschodniej Europy czy centralnej 
Azji, którzy podejmują migracje o mniejszym zasięgu. 

Migracje afrykańskie mają zbliżony charakter: regionalno-kontynentalny. Więk-
szość ruchów wychodźczych (blisko 70% migrujących osób) Afryki subsaharyjskiej 
pozostaje na kontynencie. Po pierwsze, z przyczyn ekonomicznych, po drugie, psy-
chologicznych, po trzecie, administracyjnych. Przykładem tych ostatnich jest liberalna 
polityka dotycząca ruchu granicznego w krajach Afryki Zachodniej, takich jak Ghana 
czy Nigeria, które nie stosują ograniczeń w ruchu przez granice, co oczywiście ułatwia 
fluktuację ludności.

Kolejną kategorię tworzą państwa będące tzw. pasami tranzytowymi. Maroko, Mek-
syk, Turcja czy Liban same dostarczają emigrantów, do których dołączają obcy, pocho-
dzący z ościennych krajów. Zwłaszcza w wypadku Maroka i Turcji – swoistych „drzwi 
do Europy” – zjawisko to jest wyraźne. 

Z kolei Indie, Rosja, Argentyna, Chile czy RPA stanowią docelowe miejsce podję-
tych migracji. Przykładowo Chile sprowadza fachową siłę roboczą z Peru, pozwalając 
peruwiańskim lekarzom i pielęgniarkom, a także pomocom domowym na podjęcie le-
galnej pracy. Zambia, Sudan, Nigeria czy Angola chętnie przyjmują chińskich migran-
tów, których liczba w całej Afryce określana jest między 80 a 400 tysiącami osób.

Rosnąca liczba obcych pracowników, a często też ich rodzin, budzi niepokój wśród 
ludności tubylczej. Tak samo jak w wypadku krajów wysoko rozwiniętych, występują 
obawy, niechęć, a nawet wrogość wobec przybyszów. Klasyczne argumentowanie o za-
bieraniu miejsc pracy, rosnącej przestępczości, nadużywaniu instytucji socjalnych etc. 
ma stanowić usprawiedliwienie dla wykluczenia imigrantów z życia społecznego i go-
spodarczego. Jednak ci uznani za nielegalnych i w konsekwencji deportowani wracają. 
Nieszczelny system kontroli granicznej oraz wysoki stopień skorumpowania wśród 
urzędników państwowych pozwala na ponowne przenikanie na teren kraju – celu emi-
gracji. Mimo wszystko, zadowolonych z taniej siły roboczej w postaci imigrantów jest 
sporo. Należą do nich na przykład farmerzy, ogrodnicy, właściciele drobnych zakładów 
produkcyjnych czy rzemieślniczych, a także bogatsze rodziny zatrudniające pomoc 
domową.

Szczególnym miastem na kontynencie afrykańskim, gdzie nielegalna, a przez to ta-
nia siła robocza znajduje pozytywny odbiór, jest Johannesburg (RPA). Konglomerat 
grup etnicznych i rasowych (euroamerykańskiej, afrykańskiej, azjatyckiej) decyduje 
o charakterze tego miejsca, określanego często jako „Mały Londyn”. Jedna czwarta 
jego dzisiejszych mieszkańców to cudzoziemcy, wśród których są na przykład nauczy-
ciele z Zimbwawe pracujący jako sprzedawcy i ochroniarze czy kongijscy prawnicy 
zatrudniani jako kelnerzy lub na stanowisku szefa kuchni. Polityka imigracyjna RPA 
zakłada jednak coraz większe obostrzenia, których konsekwencją jest coraz efektyw-
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niejsze uszczelnianie granic oraz masowe deportacje nielegalnych przybyszów. W roku 
2007 tygodniowo z tego kraju wydalano średnio cztery tysiące osób26. 

Ile kosztuje migracja?

Należałoby raczej zapytać, ile kosztuje powstrzymywanie migracji, jej utrudnianie 
bądź limitowanie. Cenę w tym wypadku płacą obie strony: ta, która podejmuje wy-
chodźstwo, oraz ta, która będąc celem migracji, „broni się” przed niechcianymi imi-
grantami.

Na szeroko tutaj rozumianą cenę wpływają czynniki ekonomiczne i psychologiczne. 
Przede wszystkim koszty ponosi migrująca jednostka. Ale nie tylko ona płaci. Płacą 
najbliżsi, krewni, jeśli udzielili wsparcia, płacą także osoby całkowicie niezwiązane 
z migrantem, będące obywatelami kraju – celu emigracji.

Bogate państwa uszczelniają swoje granice, próbują powstrzymać nielegalny napływ 
imigrantów, wydatkując na ten cel ogromne sumy. Programy, takie jak europejski Fron-
tex, mają ułatwić kontrolę ruchu granicznego, czyniąc go możliwie całkowicie stero-
walnym. Dodatkową pomoc mają zapewnić specjalne systemy ewidencyjne wzorowane 
na amerykańskim IAFIS, będącym systemem przetwarzania i archiwizowania infor-
macji o imigrantach. Na gruncie europejskim mamy podobną, pankontynentalną bazę 
Eurodac, gromadzącą odciski palców osób ubiegających się o azyl w którymś z krajów 
członkowskich UE. Pozwala to urzędnikom na monitorowanie takich jednostek. W Wiel-
kiej Brytanii planuje się z końcem 2008 roku rozpocząć wprowadzanie biometrycznych 
dowodów identyfikacyjnych, w pierwszej kolejności dla cudzoziemców, a później także 
dla reszty obywateli. We Francji prezydent Nicolas Sarkozy przestawił i mocno poparł 
pomysł przeprowadzania testów DNA dla osób spoza Unii starających się o legalny 
pobyt. Takie badania miałyby wyeliminować wypadki oszustwa i ograniczać liczbę 
imigrujących do tylko tych, których celem jest rzeczywiste ponowne złączenie rodzin. 

Prócz rozwiązań prawnych ograniczaniu migracji służą ciągle rozbudowywane 
i coraz lepiej wyposażane służby graniczne. Nowoczesny i kosztowny sprzęt trafia do 
coraz liczniejszych funkcjonariuszy patrolujących granice UE (zwłaszcza regionów: 
Wysp Kanaryjskich i basenu Morza Śródziemnego) czy na południowe granice Sta-
nów Zjednoczonych. Państwa mniej zamożne, a będące celem „nielegalnych” migracji, 
rozwiązują problem innymi, tańszymi sposobami: budują zasieki, wznoszą kolczaste 
ogrodzenia, takie jak chociażby na granicy indyjskiej z Bangladeszem. Ciągnąca się na 
długości przeszło czterech tysięcy kilometrów, wysoka na dwa i pół metra, podwójna 
ściana z drutu ma skutecznie chronić Indie przed bangladeskimi imigrantami. Jeszcze 
inną taktykę rozwiązywania problemu niechcianych obcych zastosowała wspomniana 
już wcześniej RPA, masowo deportując osoby bez zalegalizowanego pobytu.

Metody zdały swój egzamin, a wysiłki nie poszły na marne. Okazuje się, że szczel-
ność tak pilnie kontrolowanych granic znacznie wzrosła. Świadczą o tym dane licz-
bowe. W trzech kwartałach 2007 roku o ponad 70% zmniejszył się ruch graniczny na 

 26 Keep out, „The Economist”, Special Report: Migration, 3 stycznia 2008.
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Wyspy Kanaryjskie osób spoza Unii; podobnie w krajach śródziemnomorskich o 40% 
w stosunku do lat poprzednich zmalała liczba migrantów przekraczających południo-
we granice. Stany Zjednoczone w 2007 roku także odnotowały spadek o 1/5 liczby 
osób chcących przedostać się na amerykańskie terytorium27.

Utrudnienia w przekraczaniu granicy sprawiają, że cena za przedostanie się do lepsze-
go świata rośnie. Coraz kosztowniejsze – ekonomicznie, fizycznie i psychicznie – staje się 
migrowanie dla jednostek pochodzących z krajów niezamożnych czy wręcz biednych.

W tabeli 5 zestawienie przedstawia, na przykładzie kilku państw, średni koszt prze-
mytu jednej osoby. Cena może obejmować wszystkie, kilka lub tylko jeden ze skład-
ników: transport, przekupienie odpowiednich urzędników, wyrobienie fałszywych 
dokumentów, opłatę za przewodnika, haracz dla mafii.

Tab. 5. Cena przemytu jednej osoby w 2007 roku, z wyjątkiem Jemenu (2006) i Chin (2005) (w USD)

Granica Cena Sposób

Meksyk–USA/Nogales 1 000 brak
Meksyk–USA/Phoenix 2 500–3 000 brak
Meksyk–USA/San Diego 1 500–3 000 brak
Maroko–Hiszpania 1 000–1 500 łódka lub łódź
Maroko–Hiszpania 5 000–6 000 ciężarówka
Turcja–Samos/Grecja 1 000 łódka
Róg Afryki–Jemen 100–150 brak
Chiny– USA/Nowy Jork 60 000 brak

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Th e Economist, Special Report: Migration [za:] Moises Naim, 
Illicit, 2005 

Koszt psychiczny i fizyczny jest równie wysoki. Media co pewien czas informują 
o tragicznych zdarzeniach z udziałem wychodźców, którzy podczas próby wyemigro-
wania do lepszego kraju tracą życie. Ci mający więcej szczęścia przeżywają, jednak 
później trudno im zapomnieć koszmar podróży, często podejmowanej w ukryciu, przy 
wyczerpującym stresie i w niepewności o jutro. 

Przekraczanie granic pozostało trudne, ryzykowne i kosztowne, jeśli kierunek wę-
drówki biegnie z biednej strefy do bogatej. Pod tym względem w migracjach niewiele 
się zmieniło.

Prognozy w globalnym ruchu migracyjnym

Jaki kształt przybiorą globalne migracje w najbliższym ćwierćwieczu? To pytanie zada-
ją sobie zarówno zwykli ludzie, jak i grupy ekspertów. Są wśród nich ekonomiści, socjo-
logowie, psychologowie społeczni czy politolodzy, którzy coraz wyraźniej wypowiadają 
nie wszędzie chętnie przyjmowane stwierdzenie o nieuniknionym narastaniu migracji. 

 27 Tamże.
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Nawet wśród polityków istnieje świadomość nasilania się tendencji w globalnym 
ruchu wychodźczym. Wszelako akurat oni, tak dalece zależni od głosów wyborców, 
nie mogą się afiszować z tym poglądem. Powodem jest brak społecznej akceptacji dla 
swobodnego przepływu osób zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwija-
jących się28.

Pośród wielu złożonych czynników kształtujących współczesne, a zarazem przyszłe 
trendy migracyjne możemy wyróżnić kilka zbiorów. 

Pierwszą grupą – od dawien dawna obecną – jest ta związana z olbrzymią glo-
balną dysproporcją poziomu zarobków i standardu życia. Naturalnym zachowaniem 
człowieka jest dążenie do poprawy bytu własnego i najbliższych. Dlatego tak długo, 
jak długo na świecie będą miejsca „skażone” biedą i (każdego rodzaju) niedostatkiem, 
ludzie będą migrować lub czynić starania, by wyemigrować. Powstrzymywanie siłą, 
w postaci regulacji prawnych czy bez nich, ruchów wychodźczych już teraz jest bar-
dzo kosztowne. Ponadto brak mu moralnego uzasadnienia. Jak bowiem usprawiedliwić 
jako etyczną odmowę dostępu do lepszego świata osobie urodzonej w Sierra Leone, 
Kambodży czy Somalii, a przez miejsce swojego urodzenia skazanej na o wiele gorszą 
egzystencję? Przyjmowanie uchodźców z regionów dotkniętych konfliktami zbrojny-
mi jest niewystarczające i nie rozwiązuje kwestii nierówności i niesprawiedliwości. Co 
prawda, od dłuższego już czasu trwają wspólne wysiłki międzynarodowych organizacji 
i instytucji (np. ONZ, WTO, MFW) zmierzające do wypracowania sposobu/sposobów 
niwelowania dysproporcji w standardzie ludzkiego życia, jednak nie przyniosły za-
kładanych rezultatów. Nadal utrzymują się olbrzymie różnice w jakości życia między 
mieszańcami bogatej części naszego globu a mieszkańcami regionów objętych nędzą 
i chroniczną biedą29. 

Drugim zbiorem bodźców promigracyjnych są, i nadal będą, różnice w zgłasza-
nym zapotrzebowaniu na ludzką pracę. Dywersyfikacja przy jednoczesnej narastającej 
specjalizacji regionów będzie określać typ migracji: specjaliści i wysoko wykwalifi-
kowane osoby versus robotnicy i osoby bez podstawowych kwalifikacji. Niejednako-
wy popyt na pracowników, a ściślej ujmując, na konkretne zawody czy specjalizacje, 
będzie zatem wyznaczał kierunki i stopień intensywności ruchów migracyjnych. Już 
dziś wyraźnie to widać, zwłaszcza w wypadku tzw. stacjonarnych zawodów, wyma-
gających „bycia na miejscu”, takich jak robotnik rolny i budowlany, pielęgniarz, kelner 
czy sprzedawca30.

Przyszłe migracje będą również kształtowane przez obecne tendencje demogra-
ficzne. Niski, a nawet w niektórych wypadkach ujemny przyrost naturalny w krajach 
wysoko rozwiniętych prowadzi do starzenia się tych społeczeństw. Konsekwencją tego 

 28 A.M. Mayda, Who is against immigration? A cross-country investigation of individual attitudes 
towards immigration, CEPR Centre for Economic Policy Research, London 2007; też: http://
www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=5055.

 29 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Raport o rozwoju społecznym 2005, 
Międzynarodowa współpraca na rozdrożu. Pomoc, handel i bezpieczeństwo w świecie pełnym 
nierówności, http://www.unic.un.org.pl/hdr/hdr2005/hdr2005_streszczenie.doc.

 30 L. Pritchett, The future of migration: Irresistible Forces meet Immovable Ideas, konferencja The 
Future of globalization: Explorations in light of the recent turbulence, Yale University, Center for 
the Study of Globalization, 10 października 2003.
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jest potrzeba importowania już teraz młodej siły roboczej, której obecność pomoże za-
bezpieczyć stabilność systemów emerytalnych. Należy się spodziewać, że taki zabieg 
w polityce migracyjnej konkretnego państwa (np. Włoch, Francji czy Hiszpanii) nie 
będzie jednorazowy i krótkotrwały.

Czwarta kategoria czynników oddziałujących na przyszły kształt ruchów migracyj-
nych wiąże się z coraz intensywniejszymi i coraz bardziej rozległymi powiązaniami 
międzynarodowymi o charakterze: zawodowym i prywatnym. Ułatwienie i przyspie-
szenie przepływu towarów, usług i pieniądza pociąga za sobą niejako naturalnie fluk-
tuację osób, chociaż ta – jak można zauważyć – napotyka większe przeszkody niż trzy 
poprzednie. Eksperci oceniają jednak, że nieuniknione stanie się złagodzenie obostrzeń 
w wolnym przepływie czynnika ludzkiego. Przykładem takich liberalizujących działań 
jest chociażby Unia Europejska, w której granicach podróżowanie obywateli państw 
członkowskich stało się dziś o wiele łatwiejsze niż było jeszcze dziesięć lat temu.

Istotne oddziaływanie na przyszłe fale migracyjne będą miały zmiany klimatycz-
ne. Naukowcy już teraz alarmują o wzrastającej temperaturze na naszej planecie, co 
może doprowadzić m.in. do wystąpienia długotrwałej suszy w pewnych regionach, 
w innych zaś do podniesienia poziomu mórz i oceanów. Klęski suszy i powodzi będą 
przyczyniać się do „wypychania” ludności z obszarów zagrożonych. Dziś 12% afry-
kańskich i 18% azjatyckich mieszkańców miast żyje w strefach przybrzeżnych i poło-
żonych na niewielkiej wysokości ponad poziomem morza. Podczas międzynarodowego 
sympozjum The Intergovernmental Panel on Climate Change w 2007 roku uczestni-
czący w nim eksperci wyrazili obawy, że miliony osób mogą być wkrótce, na sku-
tek zachodzących zmian klimatycznych, narażone na niedostatek lub całkowity brak 
wody i głód, co doprowadzi zapewne m.in. do masowych migracji. Już dziś mamy 
na to pewne przykłady. Afrykański region Sahel na skutek powtarzających się dłu-
gotrwałych okresów suszy dawno przestał być atrakcyjny dla rolników i spowodował 
ich przeniesienie się do miast. Podobnie przez ostatnie czterdzieści lat zwiększenie 
się zasięgu obszarów pustynnych w Sudanie spowodowało migracje ludności, a także 
– zdaniem niektórych – stało się przyczyną krwawych konfliktów zbrojnych31. Dziś 
wiele wskazuje na to, że ludność Afryki Subsaharyjskiej znajduje się w przededniu 
podjęcia wielkich migracji: najpierw do miast w regionie, a jeśli te wykażą niską ab-
sorpcję imigrantów – poza granice kraju.

Opublikowany w 2005 roku raport Instytutu Środowiska i Bezpieczeństwa Człowie-
ka w Bonn zawiera stwierdzenie, że zmiany klimatyczne mogą w połowie XXI wie-
ku spowodować wymuszoną migrację około 150 milionów osób. Jest to kolejny głos 
wieszczący narastanie ruchów migracyjnych32. 

 31 Special Report: Migration... 
 32 Tamże; też Institute for Environment and Human Security in Bonn; też: A. Guterres, A World of 

People on the Move, „The Daily Star”, 3 grudnia 2007.
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Podsumowanie 

W procesach globalizującego się świata migracje stanowią dziś jedno z kluczowych 
zjawisk. Na koniec 2007 roku liczbę osób pozostających poza krajem swojego urodze-
nia szacowano na blisko 200 milionów, co znaczyłoby, że co 38 mieszkaniec naszego 
globu to migrant. Większość współczesnych państw doświadcza skutków migracji, któ-
re mimo że określane przez różnorodne czynniki, oddziałują na sfery: ekonomiczną, 
demograficzną, polityczną, kulturową czy naukową. Jakkolwiek zmiany w transporcie 
i komunikacji ułatwiły pokonywanie dystansów fizycznych, a tym samym migrowa-
nie, to nadal pozostają bariery (np. prawne) w różnym stopniu blokujące swobodny 
przepływ ludności. Kontrolowanie migracji jest konieczne, lecz nie powinno sprowa-
dzać się do polityczno-prawnych ograniczeń. Raczej chodzi tu o właściwe zarządzanie 
ruchami migracyjnymi, tak by przynosiły korzyść wszystkim stronom: wysyłającej 
emigrantów oraz przyjmującej ich. Zdaniem ekspertów jest to możliwe. Należy wśród 
społeczeństw upowszechnić pogląd o korzystnym wpływie migracji na gospodarkę, co 
jest o tyle łatwe, że na poparcie tego służą konkretne dane statystyczne oraz raporty. 
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji publikuje takie informacje w Światowym 
Raporcie Migracyjnym, specyfikując koszty i korzyści płynące z migracji. Uwzględ-
nianych w nim jest pięć obszarów: rynek pracy, rozwój społeczny, stopień integracji 
społeczeństwa, zdrowie publiczne oraz struktura instytucjonalna państwa.

Błędny, lecz niestety powszechny pogląd o negatywnym wpływie imigrantów na 
gospodarkę czy kulturę można obalić niejednym przykładem z doświadczenia konkret-
nego państwa przyjmującego cudzoziemców. Raport brytyjskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych zawierający dane dla lat 1999 i 2000 stwierdza, że imigranci wnieśli do 
budżetu państwa w postaci podatków 4 miliardy USD więcej niż wyniosły wypłacone 
im zapomogi. Ponadto specjalne opracowanie przedstawione przez tamtejszy Instytut 
Studiów Polityki Społecznej (Institute for Public Policy Research) stwierdza ciągle ro-
snący udział imigrantów w finansowaniu wydatków publicznych. Za okres 2003–3004 
wyniósł on 10% całości wpłacanych podatków.

Inny przykład pozytywnego wpływu aktywności imigrantów na państwowe finan-
se pochodzi z Niemiec. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (International 
Labor Organization) przeciętny imigrant wpłaca w postaci należności podatkowych 
średnio, w ciągu całego swojego życia, sumę około 50–60 000 USD.

Koszty migracji ujawniają się wtedy, kiedy brakuje właściwej polityki migracyj-
nej. Odpływ rodzimych, wysoko wykwalifikowanych pracowników jest jednym z tego 
przejawów. Innym – rosnące napięcia społeczne. Zarówno pierwszemu, jak i drugiemu 
można zapobiegać, tworząc i wprowadzając odpowiednie sposoby bądź to zachęcania 
do inwestowania w rodzimym kraju kapitału wypracowanego za granicą, bądź eduka-
cji i integracji społecznej.

Pozytywne rezultaty wpływu migracji są zatem widoczne, ale przeważnie nie od 
razu i nie dla każdego kraju w jednakowym stopniu. 




