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Spo eczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewn trznych 
mieszka ców obszarów wiejskich 

Social and economic consequences of rural dwellers’ external 
migrations 

Synopsis. Artyku  prezentuje skutki migracji ludno ci obszarów wiejskich w aspekcie ekonomicznym 

i spo ecznym. W opracowaniu, poza zdefiniowaniem zjawiska migracji zewn trznych na tle 

wspó czesnych tendencji spo ecznych, zaprezentowano zestawienie motywów migracyjnych 

z uwzgl dnieniem czynników wypychaj cych (kraj macierzysty) oraz przyci gaj cych (kraj 

goszcz cy) w odniesieniu do trzech p aszczyzn: ekonomiczno-demograficznej, politycznej i 

spo eczno-kulturowej. W dalszej kolejno ci sporo miejsca po wi cono ekonomicznym skutkom 

przep ywu ludno ci z punktu widzenia funkcjonowania pa stw dotkni tych masow  migracj . W 

cz ci empirycznej skupiono si  na analizie wyników bada  przeprowadzonych metod  ankietow  na 

grupie blisko 100 osób podejmuj cych zagraniczne wyjazdy zarobkowe. 

S owa kluczowe: ekonomika rolnictwa, migracje zewn trzne, obszary wiejskie. 

Abstract. The article presents the outcomes of rural dwellers’ migrations in the economic and social 

aspect. Apart from defining the phenomenon of external migration against the background of current 

social trends, also a review of motives for migration including the push factors (home country) and the 

pull factors (host country) in three aspects: economic-demographic, political and socio-cultural are 

presented. Furthermore, the economic effects of population flows from the perspective of functioning 

of the countries affected by mass emigration are discussed extensively. The empirical part of the 

article is focused on an analysis of results of studies conducted on a group of approximately 100 

person involved in economic emigration. Respondents, whose permanent place of residence is South-

Eastern part of Poland, have most frequently chosen the USA or Canada as the target country, whereas 

in Europe they migrated to Ireland, Germany and the United Kingdom. Willingness to improve their 

material status, the threatening unemployment or continuation of education prevailed among the 

reasons for migration. These elements were also most frequently indicated as positive outcomes of the 

decisions, whereas an additional asset of the emigration was an improvement of one’s status in the 

society or better chances for professional promotion, but also a cognitive motive. On the other hand 

the respondents pointed to negative results of migration, among which social effects like trauma 

caused by prolonged separation from the family, loosened family bonds or health injuries, and in the 

economic aspect  the considerable costs incurred by the mobility. 

Key words: agricultural economics, external migrations, rural areas. 

Wprowadzenie 

Ekonomiczna analiza procesów migracyjnych w uj ciu klasycznym k adzie nacisk na 

uzyskanie korzy ci netto odniesionych przez migranta na skutek zmiany lokalizacji 

swojego gospodarstwa domowego. Przekonanie to stanowi ce fundament ekonomicznej 
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teorii migracji sformu owanej przez J. Hicksa nie bierze pod uwag  szeregu zmian 

zachodz cych w dotychczasowym rodowisku osoby podejmuj cej decyzj  o wyje dzie 

zarobkowym. Zmiany te maj  charakter nie tylko socjo-spo eczny czy polityczny, ale 

równie  wywieraj  du y wp yw ekonomiczny, przyczyniaj c si  do transformacji w sferze 

gospodarczej wielu obszarów dzia alno ci cz owieka.  

Liczne konsekwencje masowych migracji zewn trznych mo na zaobserwowa  

wspó cze nie na polskiej wsi. Na istotno  podj tego tematu badawczego wp ywa zatem 

skala zjawiska migracji, z jak  mamy do czynienia w ostatnich latach, a tak e skutki, 

zarówno te ju  obserwowane, jak i od o one w czasie, zarówno w sferze spo ecznej, jak i 

ekonomicznej. Globalizacja rynków w po czeniu z transgranicznymi przep ywami ludzi, 

us ug czy kapita u nada y wspó czesnym migracjom zupe nie nowy wymiar. Skokowy 

wzrost mobilno ci w aktualnej fazie gospodarki wolnorynkowej jest efektem i zarazem 

jedn  z si  sprawczych procesu nazywanego turbokapitalizmem [Tu i tam… 2007]. W 

polskich warunkach moment wej cia do struktur europejskich i post puj ca liberalizacja w 

dost pie do poszczególnych rynków pracy spowodowa y znacz ce zmiany w postrzeganiu 

kwestii migracji, trwa o ci i nieodwracalno ci procesów spo ecznych, a tak e daleko 

id cych zmian o charakterze mikro- i makroekonomicznym. Zakres i dynamika tych 

zdarze  wskazuj  na konieczno  prowadzenia bada  w tym zakresie, nie tylko w celach 

poznawczych, ale nade wszystko dla wypracowania skutecznej i konsekwentnej polityki 

neutralizuj cej ujemne skutki migracji zewn trznych. 

Poj cie migracji w kontek cie wspó czesnych tendencji spo ecznych 

Ludzie od zarania dziejów przemieszczali si  na znacz ce nieraz odleg o ci. 

Decydowa y o tym przyczyny socjalno-bytowe, np. poszukiwanie wody, ekonomiczne, np. 

odnajdywanie terenów nadaj cych si  pod dzia alno  rolnicz , czy polityczne i religijne, 

np. konflikty zbrojne i podboje konkretnych terytoriów. Migracja ze wsi do miasta mia a 

swój pocz tek w okresie redniowiecza. Tendencja ta przybra a na sile w wieku XIX, gdy 

bezrolni ch opi w drowali ze wsi do miasta w celu poszukiwania pracy. Rozwijane, a tak e 

tworzone cz sto od podstaw o rodki przemys owe absorbowa y nadwy ki si y roboczej 

pochodz ce z przeludnionych terenów rolniczych. Masowa migracja wewn trzna zwi zana 

z szybkim uprzemys owieniem kraju b d ca domen  Europy powojennej (w Polsce do lat 

80-tych XX wieku), ma obecnie miejsce w krajach o dynamicznym rozwoju gospodarczym, 

jak Indie czy Chiny. 

Migracja z miasta do wsi jest odwrotnym kierunkiem przep ywu ludno ci i jest 

obserwowana od niedawna. Przejawia si  ona tendencj  spadku poziomu urbanizacji i 

nast puje w krajach wysoko rozwini tych, takich jak Belgia, Niemcy, Holandia czy 

Francja. Czynnikami wp ywaj cymi na tego typu migracj  jest ogólny stan rodowiska 

miasta, mniejsze koszty utrzymania, a tak e ruchy pro-ekologiczne. Migracja ze wsi do wsi 

jest wewn trznym przep ywem ludno ci w obr bie danego obszaru (z regu y dotyczy ona 

obszarów s siaduj cych ze sob ). Podobnie jak migracja z miasta do miasta nie ma 

charakteru masowego i jest zazwyczaj spowodowana wieloma czynnikami w tym: statusem 

spo ecznym, statusem zawodowym, itp. [S ownik... 2001]. 

Migracja zewn trzna polega na zmianie nie tylko miejsca zamieszkania, ale i kraju 

(wi e si  to bardzo cz sto ze zmian  obszaru kulturowo-spo ecznego, religijnego, 

ekonomicznego itp.). Rozró niamy emigracj  (inaczej wyjazd obywateli z pa stwa i 
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osiedlenie si  w innym), imigracj  (przyjazd obywateli innych pa stw do naszego i 

osiedlenie si  w nim na sta e), reemigracj  (powrót do ojczyzny po dobrowolnym 

opuszczeniu jej), repatriacj  (powrót osób przebywaj cych przymusowo d u szy czas poza 

granicami swego kraju do ojczyzny, takich jak je cy, uchod cy, przesiedle cy), oraz 

deportacj  (przekazanie danemu krajowi nielegalnych imigrantów, którzy przybyli z jego 

terytorium) [Biuletyn... 2006]. 

Migracja definiowana jest jako „proces przemieszcze  przestrzennych ludzi, zmiany 

miejsca zamieszkania (pobytu) osób, które przenosz  si  z miejsca pochodzenia (miejsca 

wyjazdu) do miejsca przeznaczenia (miejsca przyjazdu)” [Psychologia... 2001]. Analizuj c 

migracj  jako ruch masowy warto zaznaczy , i  „jest to ca okszta t przesuni  

przestrzennych ludno ci, prowadz cych do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu” 

[Migracje... 2007]. 

Wed ug jeszcze innego punktu widzenia migracja „jest to zmiana miejsca 

zamieszkania (pobytu sta ego lub czasowego) w obr bie kraju, polegaj ce na przekroczeniu 

granicy administracyjnej gminy, w tym, w przypadku gmin miejsko-wiejskich, zmiany 

miejsca zamieszkania w obr bie gminy z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie” 

[Rocznik... 2007]. 

W pewnym sensie „ka d  migracj  mo na scharakteryzowa  jako „przymusow ”, 

gdy  ka da migracja wskazuje na pewien stopie  niezaspokojenia istotnych potrzeb 

yciowych, co powoduje decyzj  w o wyje dzie. Ludzie decyduj  si  przenie  gdzie 

indziej, poniewa  pewne pragnienia nie s  nale ycie zaspokojone w dotychczasowym 

miejscu” [Walaszek 2007]. Emigrant decyduj c si  na wyjazd za granic  motywowany jest 

g ównie obiektywnymi warunkami rozwoju w ojczy nie i porównuje je z warunkami, jakie 

zastanie na emigracji. 

Skutki spo eczne i ekonomiczne ruchów migracyjnych  

Socjologiczna analiza zjawiska migracji pokazuje, e „decyzja o migracji jest 

wynikiem dzia ania czynników wypychaj cych w miejscu pochodzenia i czynników 

przyci gaj cych w potencjalnym miejscu pobytu oraz przeszkód, jakie potencjalny 

emigrant musi pokona , aby znale  si  w miejscu docelowym” [Nakonieczna 2007].  

Najwa niejszymi skutkami migracji w aspekcie spo ecznym s  [Walaszek 2007]: 

• spadek przyrostu naturalnego; 

• rozbicie rodzin, zmiany w poj ciach rodzina i jej znaczenia; 

• spadek liczby ludzi zdolnych w kraju wskutek wyjazdu ludzi dobrze wykszta conych; 

• starzenie si  spo ecze stwa (powstawanie problemu wy u i ni u demograficznego i 

pytania o przysz o  osób starzej cych si ); 

• zmniejszenie si  bezrobocia w kraju; 

• prezentacja/promocja kraju wyjazdu poprzez czynniki migracyjne; 

• zmiany struktur spo eczno-kulturowych (najbardziej widoczne to jest w Izraelu, 

Australii, Francji, Kanadzie). 

G ówne czynniki powoduj ce migracj  na wiecie maj  charakter stricte 

ekonomiczny. „Cz  mieszka ców krajów biedniejszych stara si  przenie  do krajów 

wysoko rozwini tych Ameryki Pó nocnej, Australii i Europy Zachodniej. Przemieszczanie 
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si  ludno ci spowodowane jest problemami ekonomicznymi obywateli spowodowanymi 

ogóln  sytuacj  polityczn  i ekonomiczn  danego kraju” [Dadak 2008].  

Rozpatruj c temat wp ywu migracji na sytuacj  ekonomiczn  pa stw przyjmuje si  

dwie optyki. Z jednej strony bada si  wp yw makroekonomiczny na inflacj , poziom 

bezrobocia, stabilno  gospodarcz  i konkurencyjno  gospodarki. Z drugiej strony analizie 

poddawane s  efekty mikroekonomiczne, takie jak: wp yw na likwidacj /pojawianie si  luk 

na rynku pracy, wahania w zakresie wynagrodze  pracowników rodzimych, 

konkurencyjno  poszczególnych bran , czy te  zmiany w zakresie wydatków spo ecznych. 

W wi kszo ci przypadków skutki migracji wywo uj  reakcje a cuchowe o charakterze 

mikroekonomicznym i przek adaj  si  na efekty w skali makro. St d pojawia si  trudno  

w rzeczywistym rozgraniczeniu obu kategorii. 

Do najwa niejszych ekonomicznych skutków ruchów migracyjnych zaliczamy 

[Micha ków 2010]: 

• spadek poda y pracy w kraju wysy aj cym, a wzrost poda y pracy w kraju 

przyjmuj cym; prowadzi to do spadku bezrobocia w kraju wysy aj cym i zarazem do 

jego wzrostu w kraju przyjmuj cym,  

• wyrównanie si  p ac realnych; realne p ace rosn  w kraju wysy aj cym, a spadaj  w 

przyjmuj cym, 

• spadek PKB w  kraju wysy aj cym, a w kraju przyjmuj cym jego wzrost, 

• wzrost cznej produkcji w kraju wysy aj cym i przyjmuj cym, przy czym produkcja w 

kraju wysy aj cym obni a si ; oznacza to, i  spadek produkcji w kraju wysy aj cym jest 

mniejszy ni  przyrost produkcji w kraju przyjmuj cym, 

• spadek w kraju macierzystym migranta stopy zwrotu z kapita u i jej wzrost z kapita u 

znajduj cego si  w kraju migracji; efektem tego jest spadek atrakcyjno ci inwestycyjnej 

kraju pochodzenia migranta, 

• mo liwo  zwi kszenia dochodów krajowych gospodarstw domowych dzi ki 

przekazom pieni nym od migrantów; to z kolei mo e spowodowa  wzrost popytu i cen 

na rynku dóbr pa stwa wysy aj cego, 

• obni enie si  rentowno ci sprzeda y eksportowej kraju wysy aj cego, je eli eksporterzy 

nie zrekompensuj  wzrostu kosztów si y roboczej przez podwy szenie cen na 

zagranicznych rynkach zbytu lub przez obni enie innych kosztów produkcji.. 

Niepokoj cym skutkiem zjawiska migracji, wp ywaj cym na rynek pracy w kraju 

wysy aj cym, jest utrata ludzi wykszta conych i uzdolnionych (tzw. brain drain). W 

miejscu migracji zarabiaj  oni o wiele wi cej ni  w kraju macierzystym. Dochodzi wi c do 

sytuacji, kiedy to pa stwo najpierw op aca o edukacj  przysz ych lekarzy, informatyków 

czy in ynierów, a ci po sko czeniu nauki wyje d aj  nap dza  gospodark  innego kraju. 

Odwrotnie ma si  sytuacja dla krajów przyjmuj cych. Dla nich imigracja stanowi ród o 

taniej si y roboczej, której nie trzeba edukowa  i motywowa  do pracy. Korzystny wp yw 

migracji na kraje przyjmuj ce potwierdza raport Organizacji Narodów Zjednoczonych pt. 

World Population Monitoring, Focusing on International Migration and Development 

[D bowska 2007], z którego wynika, e „w samej Wielkiej Brytanii oszacowano, e w roku 

2005 praca imigrantów przynios a do bud etu wk ad w wysoko ci 3 mld euro, nie 

uwzgl dniaj c przy tym wp ywów z tytu u podatków po rednich ( na przyk ad VAT)”. 

Niepodwa aln  tez  jest, e migracja osób aktywnych zawodowo jest niekorzystna dla 

gospodarki kraju, z którego pochodz , ale je eli osoby te przesy aj  cz  zarobionych 

pieni dzy do kraju rodzimego, to odgrywa to bardzo pozytywn  rol . 
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Wed ug wielu ekonomistów wp yw transferów na gospodark  krajów wysy aj cych 

jest zale ny od ich skali, przeznaczenia, a tak e efektywno ci ich wykorzystania, ale w 

g ównej mierze przyczyniaj  si  one do spadku ubóstwa oraz znacznie zmniejszaj  deficyt 

w obrotach zagranicznych. 

Warto tak e zwróci  uwag , e transfery mog  by  wydatkowane na codzienne 

potrzeby (konsumpcja) lub na inwestycje, a to przyczynia si  do rozwoju lokalnej 

gospodarki i lokalnego rynku pracy i mo e prowadzi  do zwi kszenia zatrudnienia 

[Kaczmarczyk i Tyrowicz 2007]. 

W przypadku Polski transfery rodków pieni nych przyczyniaj  si  do umocnienia 

z otego, gdy  powoduj  wzrost poda y walut obcych na rynku. Ponadto nast puje wzrost 

pieni dza gotówkowego w obiegu do czego przyczynia si  mi dzy innymi wymiana 

zarobionych za granic  pieni dzy na z ote. 

Ogromn  korzy ci  jest powrót cz ci migrantów, gdy  wi e si  on z jednorazowym 

transferem zgromadzonego kapita u oraz przywiezieniem nowych umiej tno ci, warto ci, 

kontaktów i standardów pracy [D bowska 2007]. 

Skutki migracji ludno ci w wietle bada  

Analiza wyników przeprowadzonych bada  ankietowych wskazuje na wyra n  

dominacj  czynników ekonomicznych w ród motywów wyjazdów zagranicznych. Z 

danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, i  to w a nie gro ba bezrobocia, niski 

poziom p ac, a tak e zagro enie ubóstwem decyduje o podejmowaniu decyzji o migracji.  

 

 

Rys. 1. Deklarowane powody wyjazdu migracyjnego (mo liwe 3 odpowiedzi), % wskaza   

Fig. 1. Declared reasons for migration (possible choice of 3 answers), % of responses 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Czynniki socjalne jako powód wyjazdu dotycz  tak e zaniedba  ze strony polityki 

spo ecznej pa stwa. Respondenci wskazuj  tutaj na problemy z podstawow  opiek  

zdrowotn , systemu edukacji czy dora nej pomocy materialnej. 

Z kolei w tabeli 1 zestawiono pozytywne i negatywne skutki migracji.  
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Tabela 1. Pozytywne i negatywne skutki migracji w opinii respondentów, % wskaza   

Table 1.  Positive and negatives outcomes of migration, % of responses 

Plusy % wskaza  

znajomo  j zyków obcych 81 

korzy ci materialne 69 

zdobycie do wiadcze  i umiej tno ci 47 

poznanie innego kraju 40 

podniesienie presti u w swoim rodowisku 38 

sprawdzenie si  w innych warunkach 32 

zwi kszenie szans na awans 30 

Minusy  

urazy psychiczne zwi zane z roz k  z rodzin  93 

d ugookresowe skutki stresów 58 

koszty finansowe zwi zane z wyjazdem 56 

uszczerbek na zdrowiu 33 

ryzyko zwi zane z podejmowaniem nielegalnej pracy 10 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych.. 

Spo ród udzielonych odpowiedzi, poza oczywistymi w tym przypadku korzy ciami 

finansowymi i stabilizacj  zawodow , badania wskazuj  na mo liwo  poprawy 

znajomo ci j zyków obcych (4/5 badanych wyra a tak  opini ), niemal po owa wskazuje 

na zdobycie nowej wiedzy i umiej tno ci podczas pobytu zagranic . Poprawa presti u we 

w asnym rodowisku, przy jednoczesnej mo liwo ci sprawdzenia si  w innych warunkach, 

to równie  istotne korzy ci odnoszone z wyjazdów zarobkowych. Z kolei spo ród 

negatywnych skutków migracji najcz ciej wymieniane s  konsekwencje zwi zane z 

kondycj  psychiczn  osób przebywaj cych poza domem: stres, poczucie wyobcowania, 

strach z powodu podj cia pracy nielegalnej. Wa nym minusem migracji jest tak e 

konieczno  poniesienia znacz cych kosztów finansowych zwi zanych z wyjazdem 

zarobkowym. 

Istotne konsekwencje wyjazdów zagranicznych wi  si  tak e z kwesti  priorytetów 

wydatkowych migrantów. Na rysunku 2 przedstawiono g ówne kierunki ich rozchodów 

pieni nych, z uwzgl dnieniem podzia u na sfer  wydatków w kraju, do którego 

wyemigrowa y badane osoby, jak te  sfer  wydatków finansowanych z transferu kapita u 

do ojczyzny.  
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Rys. 2. Priorytety w wydatkach migrantów (mo liwe kilka odpowiedzi), % wskaza , 

Fig. 2.  Priorities in migrants’ expenses (home and host country, several answers possible), % of responses 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych 

Ponad 80% badanych deklaruj , i  wypracowane rodki finansowe przeznaczane s  na 

sp at  zobowi za  zagranic , 40% badanych reguluje tak e owe zobowi zania w kraju. 

Znacz ce wydatki dotycz  równie  sfery bytowej, poprawy zdrowia a tak e polepszania 

sytuacji mieszkaniowej respondentów. Ponad 2/3 badanych przeznacza rodki na podró e 

(g ównie do ojczyzny), co drugi wydatkuje równie  znaczne kwoty na przemieszczanie si  

zagranic . Znamienne jest, i  migranci raczej nie chc  wi za  si  z miejscem 

tymczasowego pobytu. Jedynie 10% osób inwestuje w nieruchomo ci zagranic , ale a  

70% deklaruje, i  przeznacza rodki na nabycie lokum w Polsce. Cz  kapita u lokowana 

jest tak e w biznes. W asn  dzia alno  planuje, b d  ju  prowadzi, 38% osób zagranic , z 

kolei co 4 deklaruje prac  na w asny rachunek w kraju, z wykorzystaniem rodków 

pochodz cych z zarobków zagranic . 

Wnioski 

Na podstawie dokonanego przegl du literatury i przeprowadzonych bada  mo na 

sformu owa  nast puj ce wnioski. 

• Migracje we wspó czesnym wiecie maj  charakter masowy, oddzia uj c nie tylko na 

ekonomiczn  i spo eczn  sytuacj  jednostek czy grup zawodowych, ale tak e na ca y 

system demograficzny i gospodarczy w uj ciu globalnym. 

• G ówne powody emigracji Polaków zwi zane s  z ch ci  poprawy sytuacji bytowej, 

zwi kszeniem szans edukacyjnych. Przyczyn  takich decyzji s  równie  zaniedbania 

systemowe, g ównie w polityce spo ecznej. 

• Spo ród pozytywnych konsekwencji migracji respondenci poza korzy ciami 

finansowymi wskazuj  na popraw  znajomo ci j zyków obcych, wzrost do wiadczenia 

i umiej tno ci w sferze zawodowej i osobistej, a tak e wi ksze szanse na awans po 

powrocie do ojczyzny. Negatywne skutki migracji zarobkowej dotycz  g ównie sfery 
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psychicznej i s  nast pstwem d ugotrwa ego przebywania poza w asnym kr giem 

kulturowym. 

• Wi kszo  osób migruj cych, poza przeznaczaniem znacz cych rodków na 

zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych i popraw  stanu zdrowia, inwestuje w 

nieruchomo ci lub rozpoczyna w asn  dzia alno  gospodarcz . Znacz ca cz  

rodków zostaje równie  zaoszcz dzona w formie lokat bankowych. 
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