
JAK M IGRACJA WPŁYWA NA GOSPODARKĘ?Migracja może mieć zarówno pozytywny, 
jak i negatywny wpływ na gospodarkę. 

Zwykle korzyści przeważają nad 
ujemnymi stronami.

Często powoduje to spory.

Przykład Dol iny Krzemowej CZY 
MIGRANCI 

ZABIERAJĄ PRACĘ 
LOKALNYM 

MIESZKAŃCOM?

Zazwyczaj 
nie.

Np. w USA imigranci tworzą miejsca pracy 
dwa razy częściej niż osoby miejscowe, a 

dziesięć razy częściej są innowatorami 
(właścicielami patentów).

Imigranci często podejmują prace, 
których lokalni mieszkańcy nie potrafią 

lub nie chcą wykonywać.

Dzięki migrantom zarobkowym zostają 
utrzymane lokalne miejsca pracy, które 

inaczej zostałyby przeniesione za granicę. 
W ten sposób pracę zachowują np. 

kierownicy produkcji czy specjaliści HR.

CZY Z POWODU 
MIGRANTÓW 

MALEJĄ 
WYNAGRODZENIA?

Kraje zabezpieczają 
wysokość lokalnych 

zarobków przez kryterium 
wynagrodzenia ustalające 

płacę minimalną 
migrantów.

Migracja zwiększa zarobki w 
zawodach o średnim i wysokim 

wynagrodzeniu.

Dolina Krzemowa 
pokazuje, że migracja 

może być 
i błogosławieństwem, 

i przekleństwem.

Najlepsi specjaliści z całego 
świata to cenny zasób dla 
gospodarki, bo dają pracę 

lokalnym mieszkankom 
i płacą podatki.

Jednocześnie rosną 
ceny nieruchomości, 

na które nie stać 
lokalnych 

mieszkańców.

Ma mały 
negatywny wpływ 
na niżej opłacane 

prace.

W kraju pochodzenia ma miejsce 
eksplozja demograficzna. Znacznie 

więcej ludzi osiąga dorosłość niż jest 
potrzebnych na rynku pracy.

Część emigrantów wraca, aby 
wykorzystać nowe umiejętności 

i wiedzę oraz wspierać rozwój 
swojego kraju.

Młodzi ludzie w wieku produkcyjnym 
migrują i podejmują prace w sektorach 

mniej dochodowych.

Wzrasta poziom życia migrantów. Płacą 
podatki i są konsumentkami lokalnych 

produktów i usług, co rozwija 
gospodarkę kraju przeznaczenia.

Wysyłają pieniądze do kraju, kupują 
tam nieruchomości i produkty. 

Wzrost gospodarczy kraju 
rodzinnego.

Nisko wynagradzani imigranci nie są w 
stanie zgromadzić poduszki finansowej, 
co zwiększa koszty państwa, jeśli utracą 

pracę.

Osoby wykształcone z kraju o 
malejącej populacji podejmują 
za granicą pracę wymagającą 

niskich kwalifikacji.

To strata dla kraju 
pochodzenia, który 
zainwestował w ich 

edukację.

Maleją szanse przedsiębiorstw o wysokiej 
wartości dodanej, większość zawodów ma 

niską wartość dodaną. Cierpi na tym 
gospodarka kraju pochodzenia.

Migracja przynosi małe 
korzyści krajowi 

przeznaczenia, bo 
ekonomiczna wartość 

dodana imigranta jest mała.

Poziom życia migrantów może trochę 
wzrosnąć, ale nie mają możliwości 

samorealizacji. Ich sytuacja jest 
niepewna, bo zawody o niskich 

kwalifikacjach można 
zautomatyzować.

Migracja 
zwiększa 

liczbę 
pracowników i 
podatniczek.

Migranci zabierają 
pracę lokalnym 

mieszkankom lub 
żyją na koszt 

nowego kraju.

NEGATYWNY 
SCENAR IUSZ

Pozytywne i  negatywne 
aspekty m igracj i

Infografiki o migracji powstały w ramach projektu „Shared journeys”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Estonian Centre for International Development (EstDev).
Tłumaczenie na język polski zostało zrealizowane w ramach projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść wyraża wyłącznie 
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