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EXECUTIVE SUMMARY 

O opracowaniu 

 

Po czterech latach po wybuchu kryzysu migracyjnego, liczba uchodźców przybywających  

do Europy po raz pierwszy zaczyna spadać. Nie oznacza to jednak, że tendencje migracyjne 

zostały zahamowane. Liczba migrantów międzynarodowych w 2015 r. (ostatnie dostępne 

dane światowe) w stosunku do roku 2000 wzrosła w skali globalnej o 155 mln osób  

i najprawdopodobniej będzie rosła nadal, a ze skutkami tego procesu będzie musiała zmierzyć 

się zarówno Europa, jak i Polska. Sformułowanie właściwej polityki migracyjnej wymaga 

oparcia jej na danych. Niniejszy raport przedstawia opis sytuacji migracyjnej w Europie  

i w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami, bazujący na kompleksowej analizie danych.  

 

Pierwszy rozdział raportu poświęcony jest specyfice migracji do Europy, jej przyczynom  

i wpływie na społeczeństwo i gospodarkę. Dodatkowo, jako studia przypadku, przedstawiono 

szczegółowo sytuację w Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W kolejnej części 

raportu (rozdziały drugi i trzeci) analizujemy przemiany społeczne i polityczne, jakie zaszły  

w Europie pod wpływem napięć migracyjnych ostatnich lat. Odnosimy się do włoskiej Legi, 

austriackiej FPÖ i niemieckiej AfD. Następnie opisujemy konsekwencje, jakich można się 

spodziewać wewnątrz wybranych państw UE, w relacjach między tymi państwami  

i w relacjach zewnętrznych. Rozdział czwarty przedstawia sytuację w Polsce, specyfikę  

i najważniejsze kierunki migracji. Jako studium przypadku opisana została szerzej imigracja  

z Ukrainy i Białorusi oraz jej wpływ na rynek pracy. Wreszcie w rozdziale piątym zawarte są 

wnioski i prognozy na przyszłość, a w szóstym – rekomendacje dla tworzących politykę 

migracyjną. 

 

Specyfika migracji do Europy 

 
Europa do lat 70. XX wieku była per saldo obszarem emigracji. Mniej więcej w połowie lat 70., 

ze względu na szybki rozwój gospodarczy, przekształciła się w obszar imigracyjny, na który 

przyjmowano kolejne fale cudzoziemców. W kolejnych latach w Europie, a zwłaszcza w UE, 

nastąpił lawinowy wzrost liczby imigrantów zarobkowych i ich rodzin. Dodatkowo procesy 

migracyjne wewnątrz UE przyspieszyło włączenie w 2004 r. i później nowych państw 

członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Na rok 2015 datuje się początek kryzysu 

migracyjnego, związanego z większym niż dotychczas przypływem uchodźców  

ze zdestabilizowanego Bliskiego Wschodu.  

 

Liczba imigrantów do Unii Europejskiej rośnie w ostatnich latach. Największa liczba 

cudzoziemców mieszka w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Rośnie też liczba 

imigrantów otrzymujących obywatelstwo państw UE – najczęściej nadawały je im Włochy  

i Hiszpania. Do nowych obywateli państw UE najczęściej należeli dotychczasowi obywatele 

Maroka, Albanii, Indii, Pakistanu i Turcji. Populacja cudzoziemców jest młodsza niż obywateli 

UE, a wśród osób imigrujących nieco więcej jest mężczyzn niż kobiet. 
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Wpływ imigracji na rynek pracy jest co do zasady pozytywny, o ile imigranci podejmują pracę 

i dostosowują swoje kwalifikacje do potrzeb rynku. W przypadku niepodejmowania pracy 

imigracja zwiększa obciążenia socjalne państwa, zagrożenie ubóstwem i innymi rodzajami 

wykluczenia społecznego. Zgromadzone dane wskazują natomiast, że wpływ imigracji  

na gospodarkę jest raczej neutralny. 

 

Sama migracja prawie na pewno nie odwróci natomiast tendencji starzenia się społeczeństwa 

w Europie – kraje „starzejącej się Europy” będą musiały w najbliższym czasie aktywnie 

poszukiwać innych niż tylko migracyjne narzędzi odwrócenia niekorzystnych trendów 

demograficznych. 

 

Kryzys migracyjny oraz problemy z integracją części imigrantów spowodowały zmianę 

podejścia społeczeństw UE do tych ostatnich – w wielu krajach na bardziej negatywne  

(Wielka Brytania, Szwecja, Holandia). Pojawiają się obawy związane z zagrożeniami 

terroryzmem, działaniami dezinformacyjnymi i wzrostem poziomu przestępczości. 

 

Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by w przewidywalnej przyszłości osłabła presja 

migracyjna na Europę, zwłaszcza z krajów MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna),  

z Afryki Subsaharyjskiej i z obszaru poradzieckiego. 

 

Społeczne i polityczne skutki migracji 

 

Kwestia imigracji stała się w państwach UE przedmiotem politycznego sporu,  

który zdeterminował kształt debaty politycznej po 2015 roku. Pod wpływem zmian oczekiwań 

społecznych, stosunek partii socjaldemokratycznych oraz liberalnych, dotąd tradycyjnie 

przychylnych przyjmowaniu imigrantów, często zmieniał się w kierunku negatywnym 

(przykładem takiej korekty mogą być VVD w Holandii czy La République En Marche!  

we Francji). Od 2017 r. wybory częściej wygrywają partie, które przyjęły umiarkowanie 

negatywny lub negatywny stosunek wobec imigracji. Choć nie nastąpiła gruntowna zmiana, 

można mówić o umocnieniu prawej strony sceny politycznej i wzroście znaczenia partii  

o profilu nacjonalistycznym i populistyczno-prawicowym. Jednakże, jeżeli nie zostanie 

stworzona wspólna grupa partii, które łączy m.in. eurosceptycyzm i restrykcyjne podejście  

do imigracji, ruchy te nie powinny zagrozić większości proeuropejskiej, tworzonej  

przez Europejską Partię Ludową (EPP) oraz Partię Europejskich Socjalistów (PES)  

przy potencjalnym udziale liberałów z ALDE/Renew Europe. 

 

Mimo zwiększenia imigracji w ostatnich latach, Polska nadal należy do krajów emigracyjnych, 

nie zaś imigracyjnych, i klasyfikowana jest jako państwo niedotknięte bezpośrednio kryzysem 

migracyjnym. Jednak kryzys ten został w naszym kraju wykorzystany do wzmocnienia emocji 

w kampaniach wyborczych 2015 i 2018 r. Przekaz informacyjny z jednej strony sceny 

politycznej służył wzmocnieniu strachu przed migrantami obcymi kulturowo, z drugiej zaś  

jako przeciwwaga pojawiła się opcja przesadnej poprawności politycznej, usprawiedliwianej 

humanitaryzmem.  

Wśród obywateli państw, które uznają Polskę za atrakcyjny kierunek imigracji znajdują się 

Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini, a także obywatele państw azjatyckich (Wietnamczycy, 
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Chińczycy, Hindusi) i obywatele państw Kaukazu Południowego (Ormianie, Gruzini – te dwie 

ostatnie grupy szczególnie po liberalizacji systemu wizowego do UE). Niewielką grupę,  

w porównaniu z innymi grupami migrantów do Polski, stanowią uchodźcy oraz osoby objęte 

innymi formami ochrony międzynarodowej, na co wpływ ma także fakt, że Polska sprzeciwiła 

się proponowanemu przez Komisję Europejską mechanizmowi relokacji. 

 

Według szacunków Rządowej Rady Ludnościowej, z uwagi na niską dzietność kobiet Polska 

będzie potrzebowała ok. 5 mln imigrantów, tylko dla utrzymania obecnego poziomu 

gospodarczego. W tym kontekście szczególnie ważna jest imigracja z Ukrainy. Obecność 

pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy jest coraz bardziej konieczna, a stwarzanie 

ułatwień dla nich bardzo potrzebne, bowiem stają się pożądani także na innych rynkach 

zachodnich. 

 

W ostatnich latach w Polsce wprowadzono szereg ułatwień dla cudzoziemców. Z drugiej 

strony społeczeństwo polskie jest wciąż postrzegane (dość stereotypowo) jako niechętne 

cudzoziemcom, a przepisy polskiego prawa, mimo aktualizacji, wciąż stanowią dość istotną 

barierę w dostępie do rynku pracy i edukacji. 

Ze zgromadzonego materiału wynika, że sytuację w Polsce będą w najbliższym czasie 

współkształtowały dwa trendy. Jeden o charakterze przede wszystkim politycznym  

i zewnętrznym – to presja ze strony instytucji unijnych oraz państw członkowskich UE 

najbardziej dotkniętych problemem wzmożonej migracji po roku 2015, by Polska aktywniej 

włączyła się w rozwiązywanie tego problemu. Drugi trend natomiast, o charakterze głównie 

wewnętrznym i ekonomicznym – to postępujące pogłębianie się luki w wielu sektorach 

polskiego rynku pracy, szczególnie odnośnie stanowisk związanych z niższymi kwalifikacjami  

i gorzej płatnych. Polska do tej pory faktycznie nie miała spójnej polityki migracyjnej  

– była ona zastępowana doraźnymi reakcjami na różnokierunkowe wyzwania, 

nieskładającymi się w strategicznie uzasadnioną całość. Potrzebą chwili jest więc budowa 

merytorycznych zrębów optymalnej strategii, obejmujących trwałe mechanizmy edukacji 

obywatelskiej, system kursów i szkoleń umożliwiających imigrantom zdobycie niezbędnych 

kwalifikacji społecznych (językowych, kulturowych) i zawodowych (nie tylko bieżących, ale też 

perspektywicznych). Efektywna polityka migracyjna musi obejmować nie tylko pierwsze 

pokolenie migrantów, ale również ich dzieci i wnuki, i powinna być prowadzona nie tylko  

na szczeblu centralnym, ale także regionalnym i lokalnym. 
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1. EUROPA CZTERY LATA OD WYBUCHU KRYZYSU 
MIGRACYJNEGO  

1.1. KONTEKST HISTORYCZNY  

Przez większą część XIX wieku rządy państw europejskich nie zajmowały się kwestiami 

związanymi z migracjami. Wpływ na porządek ruchów przesiedleńczych rozpoczął się z chwilą 

zakończenia I wojny światowej i związany był z kryzysem ekonomicznym, który z jednej 

strony zahamował masową migrację w myśl niemieckiego hasła „przede wszystkim własny 

naród”, z drugiej zaś nasilił strumień imigrantów liczących na pomoc socjalną państwa.  

Okres powojenny w odniesieniu do kwestii migracji to czas wzmacniania i formowania 

systemu międzypaństwowego poprzez politykę kontroli granic i definiowanie możliwości 

otrzymania obywatelstwa1.  

 

Okres po II wojnie światowej znacząco wpłynął na ruchy migracyjne ludności. Podczas gdy 

przed wojną migracje ukierunkowane były głównie na Stany Zjednoczone, Kanadę i Australię 

(również Brazylię i Argentynę), to po jej zakończeniu koncentrowały się na Europie.  

Fala migrantów z południa Europy kierowała się w stronę bogatej Północy (przede wszystkim 

do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii). To właśnie ta część świata począwszy od lat  

50. XX wieku stała się miejscem docelowym dla setek mieszkańców krajów Trzeciego Świata.  

 

Po 1973 roku, tj. po wybuchu kryzysu naftowego, ukształtowały się na świecie cztery wyraźne 

bieguny (ośrodki migracji globalnych), które cechowało zróżnicowanie migracyjne: 

cywilizacyjne, kulturowe oraz etniczne. Na ich tle (tzn. Stanów Zjednoczonych,  

Azji Wschodniej i Oceanii oraz obszaru Zatoki Perskiej) Europa stanowi aktualny i ważny 

obszar na świecie, do którego udają się migrujący. Według Marka Okólskiego, demografa  

i ekonomisty, w latach 1993-2016 dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego, Europa jest tym kontynentem, na którym obserwuje się zarówno wzmożony 

napływ ludności, jak i jej ubytek w postaci zjawiska emigracji.  

 

Szczególnie ważną kwestią z punktu widzenia migracji do Europy jest wielka emigracja 

przedstawicieli świata islamu. Okres jej (równolegle do sukcesywnego odradzania się państw 

narodowych po uzyskaniu przez nie niepodległości)2 rozpoczął się po II wojnie światowej. Pierwsza 

fala (1960-1974) migrujących muzułmanów miała charakter stricte ekonomiczny, druga  

(1975-1989) obejmowała program łączenia rodzin, kolejne były związane z konfliktami zbrojnymi 

i przemianami politycznymi o charakterze globalnym (np. wojna domowa w Somalii,  

czy na Bałkanach). W konsekwencji na początku XXI wieku liczbę muzułmanów w krajach Europy 

Zachodniej szacowano na około 16-18 mln, co dawało ok. 5 proc. ogólnej liczby mieszkańców3. 

 

 
1  V. Gul-Rechlewicz, Nauka, polityka, integracja. Kontrowersje wokół holenderskiej polityki imigracyjnej, wyd. II, Compus PU, 

Kielce 2017, s. 24. 
2  Dot. Wietnamu, Korei, Indonezji (1945), Syrii i Jordanii (1946), Indii i Pakistanu (1947), Libii (1951), Egiptu (1953), Tunezji  

i Maroka (1956) oraz Algierii (1962). 
3  R.M. Machnikowski, Muzułmanie w Europie – między integracją a radykalizacją, Zeszyt 43, Centrum Europejskie, Natolin, 

Warszawa 2010, s. 15. 
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Zjawisko migracji europejskich, które Marek Okólski nazywa Europejskim Cyklem 

Migracyjnym, posiada wspólny mianownik dla wszystkich krajów, tj. jednakowe tło 

historyczne i związane z nim późniejsze zjawiska społeczno-polityczne oraz gospodarcze. 

Okólski podkreśla zwłaszcza tzw. „przejścia demograficzne”, które spowodowały w efekcie 

zmiany w strukturach rodzinnych, powodujące spadek rozrodczości do poziomu 

niezapewniającego w wielu krajach odtwarzania się kolejnej generacji mieszkańców, a nawet 

doprowadziły do ujemnego przyrostu naturalnego.  

1.1.1. Fazy migracji 

Wskazuje się na cztery fazy migracji do Europy, które przypadają na lata:  

• od 1945 do połowy lat 70., 

• od połowy lat 70. do połowy lat 90.,  

• od połowy lat 90. do 2008 roku,  

• od 2008 roku do chwili obecnej4.  

 

Fazy te są ściśle powiązane ze stadiami rozwoju gospodarczego w krajach europejskich  

i towarzyszącymi im zmianami w zakresie ideologii ekonomicznej, struktury europejskiego 

popytu na rynku pracy, zmianami demograficznymi oraz z procesami mającymi miejsce  

w zakresie integracji europejskiej, włącznie z akcesją nowych państw w szeregi Wspólnoty.  

 

Europa do lat 70. XX wieku była per saldo obszarem emigracji. Ten proces transformacji statusu 

– z emigracyjnego na imigracyjny – zakończył się pod koniec trzeciej ćwierci XX wieku5.  

Poza krajami Europy Zachodniej oraz Północnej, do zmian migracyjnych doszło również w innych 

częściach kontynentu, w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Na przełomie XX i XXI wieku fala 

migracji objęła również Europę Środkowo-Wschodnią (a w niej tzw. przyszłe kraje imigracyjne): 

Republikę Czeską, Słowenię oraz – w pewnym stopniu – Chorwację i Węgry. Pozostałe państwa 

leżące w tej części świata sklasyfikowane zostały jako stojące na pograniczu zjawisk emigracji 

oraz imigracji. Polska jest przykładem kraju stojącego właśnie na takim rozdrożu.  

 

Obecnie 30 proc. mieszkańców Europy jest bezpośrednio związanych z migracją. Oznacza to 

m.in., że spośród 500 mln mieszkańców Unii Europejskiej aż 20 mln to obywatele państw 

trzecich, bądź osoby urodzone za granicą, mające obywatelstwo kraju UE6.  

Udziały cudzoziemców w UE zbliżają się do 10 proc., średnia sięga 7 proc., ale w większości 

krajów te wartości są wyższe7. 

 

Faza I: Od 1945 r. do połowy lat 70. Przemiana Europy w obszar imigracji 

 

Zmiany w strukturze ekonomicznej krajów europejskich (ekspansja przemysłowa, rozwój 

aglomeracji miejskich) po II wojnie światowej spowodowały zapotrzebowanie ze strony 

europejskiej gospodarki na tanią siłę roboczą (pracowników głównie z rejonu  

 
4  H. de Haas, European Migrations. Dynamics, Drivers, and the Role of Policies, EUR 29060 EN, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg 2018, s. 5-12. 
5  M. Okólski, Europa-kontynent imigrantów, w: J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura 

przyjęcia, Rządowa Rada Ludnościowa, MZBM, UKSW, Warszawa 2013, s. 19. 
6  Tamże, s. 15. 
7  Tamże, s. 21. 
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Morza Śródziemnego, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz krajów Maghrebu, tj. Maroka, 

Algierii oraz Tunezji). Jedynymi reprezentantami państw komunistycznych byli wówczas 

Jugosłowianie. Migracjom tym towarzyszyła „strategia tymczasowości”, którą założyły kraje 

przyjmujące, wykluczając tym samym, niejako z założenia, możliwość osiedlenia się na stałe 

przybyłym cudzoziemcom (de facto pracownikom-gościom). Żaden z krajów europejskich  

w latach 60. XX wieku nie zakładał stałego pobytu przybyłych imigrantów, toteż nie była 

wobec nich prowadzona żadna konkretna strategia polityczna (polityka imigracyjna).  

 

Faza II: Od połowy lat 70. do połowy lat 90. Neoliberalizm, wzloty i upadki 

 

Okres trwający od połowy lat 70. do połowy lat 90. XX wieku cechował się coraz częstszym 

występowaniem neoliberalnej polityki gospodarczej, zdominowanej przez deregulację 

gospodarczą, uelastycznienie rynków pracy (m.in. zwiększenie zakresu czasowego rekrutacji 

pracowników-migrantów), zawieszenie dotacji państwowych dla sektorów takich jak 

górnictwo, przemysł stoczniowy i przemysł ciężki, prywatyzację przedsiębiorstw 

państwowych, obniżenie podatków progresywnych, rosnące nierówności oraz częściową 

erozję systemów zabezpieczenia społecznego8. Wszystkie te zjawiska doprowadziły  

do masowych zwolnień, zwłaszcza w kopalniach oraz fabrykach. Zwalniano głównie imigrantów 

zarobkowych. Istotne jest, że liczba imigrantów z krajów Maghrebu, Turcji oraz innych krajów 

utrzymywała się jednak na stosunkowo wysokim poziomie z uwagi na politykę łączenia rodzin, 

która była prowadzona również w okresie recesji gospodarczej w krajach europejskich9. 

 

Od 1974 roku w krajach zachodnich, ze względu m.in. na znaczny spadek popytu na nisko 

wykwalifikowaną siłę roboczą, zaprzestano rekrutacji pracowników zagranicznych,  

a w niektórych krajach wręcz jej zabroniono. Nie przeszkodziło to jednak w przyjęciu kolejnej 

fali imigrantów i utrzymaniu dotychczasowych w myśl realizowanego programu łączenia 

rodzin, co doprowadziło do przybycia kolejnej, wielomilionowej grupy cudzoziemców, 

głównie z krajów pozaeuropejskich (np. z Turcji oraz Maroka).  

 

Proces ten trwał do połowy lat 80. XX wieku, kiedy to nastąpił znaczący wzrost gospodarczy wielu 

krajów Europy. Nie miał on jednak przełożenia na zmianę poziomu zatrudnienia nisko 

wykwalifikowanych pracowników w przemyśle, bowiem popyt na rynku pracy skierowany był 

głównie na obszar gospodarki opartej na usługach. Doprowadziło to w efekcie do przedłużającego 

się bezrobocia pracowników niewykwalifikowanych, głównie o korzeniach imigranckich10. 

Jednocześnie wzrósł popyt na pracowników fizycznych w sektorach prac uznawanych  

za niestabilne, takich jak rolnictwo oraz w formalnych i nieformalnych sektorach. Wzrosła również 

liczba miejsc pracy o charakterze specjalistycznym, co zwiększyło zapotrzebowanie na wysoko 

wykwalifikowanych pracowników/imigrantów. Efektem było wprowadzenie kolejnych zmian  

w prawie traktatowym UE, umożliwiających swobodne przemieszczanie się w granicach 

Wspólnoty pracownikom, również tym o korzeniach imigranckich. 

 

 
8  H. de Haas, European Migrations..., dz. cyt., s. 7-8. 
9  H. Entzinger, The Return Migration In Western Europe: Current Policy trends and their implications, in particular  

for the second generation, “International Migration” XXIII (2), 1985, s. 263-290. 
10  S. Castles, H. de Haas, M. J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 

Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014, passim. 
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Od początku lat 90. XX wieku europejskie regiony uległy wielu istotnym przemianom.  

Kraje Europy Południowej silnie ugruntowały swoją pozycję, stając się docelowym miejscem 

osiedlenia dla wielu milionów imigrantów, zaś Europa Środkowo-Wschodnia stała się dla nich 

nowym rynkiem pracy (również w pewnym stopniu miejscem osiedlania się). 

 

Faza III: Od połowy lat 90. do 2008 r. Nowa migracja z Europy Wschodniej 

 

Okres rozpoczynający się w połowie lat 90. i trwający do 2008 roku (tj. do globalnego kryzysu 

gospodarczego), to czas trzeciej fazy ewolucji europejskiej, charakteryzujący się dalszą 

liberalizacją ekonomiczną oraz włączeniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej  

do wolnego europejskiego obszaru migracji. Polska, Ukraina, Albania, Rumunia, Bułgaria  

oraz kraje bałtyckie, takie jak Litwa, Łotwa i Estonia, stały się nowymi obszarami emigracji  

do krajów Europy Zachodniej oraz Południowej, m.in. do Włoch i Hiszpanii. Same zaś stały się 

częściowo krajami imigracyjnymi oraz tranzytowymi. 

 

„Nowa” migracja (zwłaszcza z krajów Europy Środkowo-Wschodniej) cechuje się płynnością 

(pobyt tymczasowy, powierzchowna integracja, motyw czasowego zatrudnienia), 

zindywidualizowaną strategią migrujących (zorientowanie na przesłanki ekonomiczne)  

oraz intencjonalną nieprzewidywalnością (reagowanie na impulsy na całym świecie).  

Te wszystkie cechy wskazują, że bariera ryzyka związana z migracjami we współczesnym, 

zglobalizowanym świecie (zwłaszcza na rynku pracy) została znacznie zmniejszona11. 

 

Faza III związana jest też z ponownym wzrostem gospodarczym i powstaniem nowych miejsc 

pracy w zachodnich i południowych regionach Europy. Fala migrantów zasiedliła wówczas 

przede wszystkim Irlandię, Włochy oraz Hiszpanię. Byli to zwłaszcza przybysze z Europy 

Wschodniej, Północnej i Zachodniej Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. W omawianym okresie 

nastąpiła zmiana w zakresie struktury etnicznej przybywających do Europy migrantów, 

bowiem do lat 90. XX wieku większość stanowili obywatele Turcji oraz krajów Maghrebu. 

Jednocześnie w samej Unii Europejskiej doszło do wielu spektakularnych zmian, tj. utworzono 

strefę Schengen oraz wzmocniono kontrole graniczne na zewnętrznych jej granicach. 

Charakterystyczne jest również zakończenie przez Włochy oraz Hiszpanię przemian 

migracyjnych i ustalenie swoich pozycji jako krajów docelowych.  

 
Faza IV: Od 2008 r. do dziś. Stabilizacja i kryzys migracyjny 

 

Określany jako faza czwarta, ostatni okres zmian w obszarze europejskich migracji, 

rozpoczyna się w 2008 roku i trwa do dziś. Charakteryzuje się konsolidacją i stabilizacją 

migracji wewnątrz Wspólnoty oraz wyższym niż oczekiwano napływem migrantów z państw 

trzecich. Kryzys gospodarczy w 2008 roku (podobnie jak ten z 1973 roku) spowodował pewien 

spadek przybywających do Europy migrantów, ale utrzymał niższy niż się spodziewano poziom 

opuszczających Europę, zwłaszcza imigrantów niezachodnich. Wyższy wskaźnik zaznaczył się 

natomiast wśród cudzoziemców przemieszczających się w obszarze samej Europy, tzn. tych, 

którzy posiadali pełne prawo do swobodnego poruszania się po krajach Unii Europejskiej.  

 
11  M. Okólski, Europa..., dz. cyt., s. 24. 
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Fakt ten można tłumaczyć tym, że migranci z możliwością legalnego poruszania się po krajach 

UE automatycznie reagowali (reagują) na cykle koniunkturalne, podczas gdy ci mający więcej 

ograniczeń w tym względzie pozostają w miejscu swojego zamieszkania.  

 

Szacuje się, że w 2008 roku do Europy przybyło prawie 4 mln migrantów, z których 2 mln było 

obywatelami państw trzecich. Prawie po ¼ z nich pochodziło z Azji, obu Ameryk, Europy (poza UE) 

oraz Afryki. Największą liczbę imigrantów zgłosiło w 2010 roku Zjednoczone Królestwo (591 000), 

a następnie Hiszpania (465 200), Włochy (458 900) oraz Niemcy (404 100). Te cztery państwa 

przyjęły łącznie 61,9 proc. wszystkich imigrantów, którzy przybyli do państw członkowskich UE12.  

 

Na 2015 rok datuje się początek tzw. kryzysu migracyjnego. W tymże roku państwa 

członkowskie UE otrzymały ponad dwukrotnie więcej wniosków o azyl niż rok wcześniej. 

Przyczyną tego kryzysu była niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz różne nakładające 

się wydarzenia, takie jak wojna domowa w Syrii i Libii oraz konflikt między sunnitami i szyitami 

w Libanie, a także konflikt na Ukrainie. Dopiero w 2019 r. liczba uchodźców przybywających 

do UE zaczęła spadać, w dużej mierze dzięki podpisaniu oświadczenia UE-Turcja w marcu 2016 r. 

(obejmującego m.in. otwarcie tureckiego rynku pracy dla Syryjczyków, zgodę na odesłanie 

migrantów o nieuregulowanym statusie do Turcji etc.). 

 

Biorąc pod uwagę 2017 rok, przekrój narodowy ubiegających się o azyl w krajach europejskich 

uległ znacznej zmianie. Złożyło się na to kilka czynników. Jednym z nich jest wprowadzona 

korekta na liście tzw. krajów bezpiecznych, z których znaczna liczba migrantów 

ekonomicznych starała osiedlić się w Europie. Wśród 68 bezpiecznych państw znalazły się 

m.in. do niedawna jeszcze uznawane za niebezpieczne kraje bałkańskie  

(Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, Albania, Macedonia), kraje Maghrebu  

oraz szereg innych, m.in. Brazylia, Trynidad i Tobago, Jamajka, Gruzja czy Ghana13. Dlatego 

mieszkańcy tych krajów nie mają już możliwości ubiegania się o azyl w krajach Wspólnoty.  

 

Według prognoz, migranci z Afryki i z Bliskiego Wschodu będą nadal przybywać  

do atrakcyjnych dla nich krajów Europy Zachodniej i zjawisko to nie będzie krótkotrwałe. 

Przewiduje się, że przybyli po uzyskaniu statusu azylanta będą starali się sprowadzić również 

swoje rodziny14.  Komisja Europejska podkreśliła, że mimo sukcesów osiągniętych w ostatnich 

latach (wspieranie najbardziej zagrożonych państw członkowskich, wzmacnianie ochrony 

zewnętrznych granic, zacieśnianie współpracy, zmniejszenie liczby nielegalnych migrantów – 

spadek w 2017 roku o 63 proc.), rządom państw europejskich pozostaje jeszcze bardzo wiele 

do zrobienia, między innymi w zakresie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego 

i umacniania partnerstwa z państwami trzecimi. Komisja zaznaczyła przy tym,  

że wymaga to dużych nakładów finansowych – zwiększenia środków na te cele. 

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, odnosząc się do kwestii imigracji, 

nazwał ją wyzwaniem, jakie czeka całe pokolenie Europejczyków15. 

 
12  Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl [dostęp: 21.04.2019]. 
13  K.H.D.M. Dijkhoff, Uitbreiding list veilige landen van herkomst vijfde tranche, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag, 

24.04.2017. 
14  Przyszłość polityki migracyjnej, Przedstawicielstwo KE w Polsce, https://ec.europa.eu/poland/news/171207_migration_pl 

[dostęp: 26.04.2019]. 
15  Tamże.  

https://ec.europa.eu/poland/news/171207_migration_pl
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1.2. MIGRACJE – PODSTAWOWE LICZBY I STRUKTURA 

1.2.1. Liczba migrantów, kraje pochodzenia i przybycia 

Na całym świecie, według szacunków z 2015 roku, 3,3 proc. mieszkańców (tj. 244 mln osób) 

stanowili migranci międzynarodowi. W stosunku do roku 2000 (kiedy stanowili 2,8 proc.)  

jest to wzrost o 155 mln osób w skali globalnej16.  

 

Liczba osób zamieszkujących Unię Europejską, a posiadających obywatelstwo państwa 

nienależącego do UE, wyniosła w 2017 roku 21,6 mln (tj. 4,2 proc. ogółu mieszkańców UE). 

Liczba zaś imigrantów posiadających obywatelstwo innego państwa członkowskiego wynosiła 

16,9 mln osób. W krajach Unii zamieszkuje obecnie 36,9 mln osób urodzonych poza UE  

oraz 20,4 mln, które urodziły się w innym państwie Wspólnoty. Jak wskazuje Eurostat, liczba 

osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE była wyższa od liczby osób urodzonych 

poza Unią jedynie na Węgrzech, w Irlandii, Luksemburgu, na Słowacji i Cyprze17.  

 

W wartościach bezwzględnych największa liczba cudzoziemców przebywających  

w państwach członkowskich UE (na dzień 1 stycznia 2017 r.) mieszkała w Niemczech (9,2 mln 

osób), w Wielkiej Brytanii (6,1 mln), we Włoszech (5,0 mln), we Francji (4,6 mln) oraz Hiszpanii  

(4,4 mln). Mieszkający tam cudzoziemcy stanowili w sumie 76 proc. łącznej liczby 

cudzoziemców osiedlonych we wszystkich państwach Unii, przy czym ludność tych samych 

pięciu krajów członkowskich to 63 proc. ogółu ludności UE.  

 

Warto zaznaczyć fakt niedoszacowania liczby imigrantów w takich krajach jak Niemcy, 

Francja czy Wielka Brytania, który wynika z naturalizacji przybyłych. W każdym z tych krajów 

do całkowitej liczby imigrantów należy dodać jeszcze kolejne 2-3 mln osób, które posiadają 

korzenie imigranckie.  

 

Państwem członkowskim UE o najwyższym odsetku cudzoziemców był Luksemburg (2017), 

gdzie stanowili oni 48 proc. ludności ogółem. Wysoki odsetek cudzoziemców (co najmniej  

10 proc. populacji rezydentów) odnotowano również na Cyprze, w Austrii, Estonii, na Łotwie, 

w Belgii, Irlandii, na Malcie i w Niemczech.  

 

Z drugiej strony cudzoziemcy stanowili mniej niż 1 proc. ludności w Polsce i Rumunii  

(po 0,6 proc.) oraz na Litwie (0,7 proc.). W 2016 r. Belgia, Irlandia, Cypr, Luksemburg, Węgry, 

Malta, Niderlandy, Słowacja oraz Wielka Brytania były jedynymi państwami członkowskimi 

Wspólnoty, w których większość zamieszkałych cudzoziemców pochodziła z państwa 

nienależącego do UE. W przeważającej części krajów UE większość cudzoziemców stanowili 

obywatele państw spoza UE. W przypadku Łotwy i Estonii, jak wskazuje Eurostat, „odsetek 

mieszkańców pochodzących z państw trzecich jest szczególnie wysoki ze względu na dużą 

liczbę uznanych bezpaństwowców – „nieobywateli” (głównie obywateli byłego Związku 

Radzieckiego, którzy na stałe mieszkają w tych państwach, lecz nie nabyli żadnego innego 

obywatelstwa)” 18.  

 
16  World Migration Report 2018, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, 

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf [dostęp: 11.04.2019]. 
17     Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl [dostęp: 11.04.2019]. 
18  Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838 [dostęp: 29.04.2019]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838
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1.2.2. Napływ imigrantów 

W 2016 r. łącznie 4,3 mln imigrantów zasiedliło kraje Unii Europejskiej, w tym 2 mln osób 

reprezentowało kraje spoza Wspólnoty. W tym samym roku państwa członkowskie UE nadały 

obywatelstwo blisko 1 mln cudzoziemców. Liczba osób, które otrzymały obywatelstwo państwa 

członkowskiego UE, wyniosła 994,8 tys., co oznacza wzrost o 18 proc. w porównaniu z 2015 r.  

 

Najwięcej osób uzyskało obywatelstwo Włoch (201,6 tys., czyli 20 proc. łącznej liczby 

obywatelstw nadanych w UE), Hiszpanii (150,9 tys.), Wielkiej Brytanii (149,4 tys.), Francji 

(119,2 tys.) oraz Niemiec (112,8 tys.). W wartościach bezwzględnych największy wzrost  

w porównaniu z 2015 r. odnotowano w Hiszpanii, gdzie obywatelstwo tego kraju uzyskało  

o 36 600 więcej osób, a następnie w Wielkiej Brytanii (31 400), we Włoszech (23 600), w Grecji 

(19 300) oraz w Szwecji (12 300). Największe spadki w ujęciu bezwzględnym odnotowano 

natomiast w Irlandii (w porównaniu z 2015 r. – o 3 500 mniej osób otrzymało obywatelstwo 

tego kraju) i w Polsce (o 300 mniej)19.  

 

Podobnie jak w poprzednich latach, największą grupę nowych obywateli państw 

członkowskich UE stanowili obywatele Maroka (101 300, czyli 10,2 proc. wszystkich 

przypadków nabycia obywatelstwa), Albanii (67 500 – 6,8 proc.), Indii (41 700 – 4,2 proc.), 

Pakistanu (32 900 – 3,3 proc.) oraz Turcji (32 800 – 3,3 proc.). W porównaniu z 2015 r. 

liczba obywateli Maroka, którzy nabyli obywatelstwo państwa członkowskiego UE, wzrosła 

o 17,7 proc. Większość Marokańczyków otrzymała obywatelstwo Hiszpanii (37 proc.), Włoch 

(35 proc.) lub Francji (18 proc.), zaś większość Albańczyków nabyła obywatelstwo Włoch 

(55 proc.) lub Grecji (42 proc.). Przeważająca większość obywateli Indii (59 proc.) otrzymała 

obywatelstwo brytyjskie, podobnie jak ponad połowa Pakistańczyków (51 proc.), zaś połowa 

Turków – obywatelstwo Niemiec (50 proc.).  

 

W 2016 r. unijne obywatelstwo nabyło łącznie 863,3 tys. obywateli państw spoza UE, 

zamieszkałych w jednym z państw członkowskich UE – było to o 19 proc. więcej niż w 2015 r. 

Obywatele państw trzecich stanowili zatem 87 proc. wszystkich osób, które otrzymały 

obywatelstwo państwa członkowskiego UE w 2016 r. Ci nowi obywatele UE pochodzili głównie 

z Afryki (30 proc. łącznej liczby przypadków nabycia obywatelstwa), Azji (21 proc.), Europy 

poza UE (20 proc.) oraz Ameryki Północnej i Południowej (15 proc.). Liczba obywateli państw 

członkowskich UE, którzy nabyli obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, wyniosła 

120,2 tys.; stanowili oni 12,1 proc. wszystkich osób, które uzyskały obywatelstwo w UE. 

W wartościach bezwzględnych najliczniejszą grupą mieszkańców Wspólnoty, którzy nabyli 

obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, byli obywatele Rumunii zamieszkujący 

Włochy (13,0 tys. osób) lub Republikę Federalną Niemiec (3,8 tys.), Polacy, którzy otrzymali 

obywatelstwo niemieckie (6,7 tys.) lub brytyjskie (4,4 tys.), Włosi – osiedleni w Niemczech 

(3,6 tys.) lub Wielkiej Brytanii (1,3 tys.), Bułgarzy – którzy nabyli obywatelstwo Niemiec  

(1,7 tys.) lub Wielkiej Brytanii (1,2 tys.), Brytyjczycy – obywatelstwo niemieckie (2,7 tys.)  

lub szwedzkie (1,0 tys.) oraz Portugalczycy, który stali się obywatelami  Francji (2,6 tys.)  

lub Luksemburga (1,1 tys.). W Luksemburgu i na Węgrzech większość osób, które otrzymały 

obywatelstwo, pochodziła z innych państw członkowskich UE. W przypadku Luksemburga 

 
19  Tamże. 
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największy odsetek stanowili Portugalczycy, Francuzi, Włosi, Niemcy oraz Belgowie,  

zaś w przypadku Węgier nabywającymi obywatelstwo tego kraju byli prawie wyłącznie Rumuni20.  

 

Istotnym trendem z punktu widzenia zjawiska migracji jest wzrost liczby zezwoleń na pobyt 

w krajach Unii Europejskiej. W 2017 roku wydano ok. 3,1 mln (tj. 4 proc. więcej  

niż w 2016 roku) zezwoleń na pobyt w krajach UE obywatelom państw trzecich, z których  

32 proc. przyjechało do Europy z przyczyn ekonomicznych, 26 proc. – rodzinnych, 17 proc.  

– edukacyjnych oraz innych, m.in. spowodowanych konfliktami społeczno-politycznymi  

czy katastrofami (24 proc.)21. Głównymi beneficjentami stali się obywatele Ukrainy  

oraz Syrii22. Najwyższą liczbę zezwoleń pobytowych wydano w Polsce (22 proc.),  

Niemczech (17 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (16 proc.). W porównaniu do innych krajów UE 

(Francja – 8 proc., Hiszpania – 7 proc., Włochy – 6 proc., Szwecja – 4 proc.) liczba ta wydaje 

się bardzo wysoka, zwłaszcza jeśli chodzi o Polskę.  

1.2.3. Struktura migracji 

Wg zrealizowanej przez Eurostat analizy struktury wiekowej ludności, w UE populacja 

cudzoziemców jest młodsza niż populacja obywateli. W dniu 1 stycznia 2017 r. mediana wieku 

krajowej ludności UE wynosiła 44 lata, natomiast mediana wieku cudzoziemców 

mieszkających w UE to 36 lat. Zdecydowana większość imigrantów jest w tzw. wieku 

mobilnym (między 20 a 45 rokiem życia), co można przeciwstawić populacji rdzennej 

zamieszkującej Europę w tej samej grupie wiekowej, która jest o połowę mniejsza  

niż imigrancka. Rdzenni Europejczycy reprezentują przede wszystkim grupę niemobilną,  

tj. powyżej 45 roku życia oraz w wieku emerytalnym23.  

 

Jeśli chodzi o rozkład według płci, to w 2016 r. wśród osób imigrujących do państw 

członkowskich UE było więcej mężczyzn niż kobiet (55 proc. w porównaniu z 45 proc.). 

Państwem członkowskim, które odnotowało najwyższy odsetek imigrantów płci męskiej  

była Słowenia (63 proc.); natomiast Francja odnotowała najwyższy odsetek imigrujących 

kobiet (51 proc.)24.  

 

Imigrantów można sklasyfikować według kategorii obejmujących: imigrantów 

postkolonialnych, zarobkowych, rodzinnych oraz uchodźców. Te cztery grupy przybyłych 

stanowią fundament wielokulturowych społeczeństw w całej niemal Europie.  

 

Imigranci postkolonialni (m.in. Hindusi i Pakistańczycy, Algierczycy, Surinamczycy, 

Senegalczycy) zasiedlili Wielką Brytanię, Francję oraz Holandię. Zarobkowi (m.in. Włosi, Turcy, 

Marokańczycy, Hiszpanie) skoncentrowali się głównie w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Belgii, 

Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji. Imigranci „rodzinni” (przybyli w ramach 

 
20  Tamże. 
21  First residence permits issued in the EU Member States remain above 3 million in 2017, Eurostat Newsrelease (166/2018 –  

25.10.2018), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-
8bb5-a8075f639167 [dostęp: 16.04.2019]. 

22  Tamże. 
23  Marek Okólski, Europa..., dz. cyt., s. 21. 
24  Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838 [dostęp: 29.04.2019]. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838
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programu łączenia rodzin) zamieszkali w granicach krajów aktywnych imigracyjnie od lat  

60. XX wieku, tj. Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemczech25. Natomiast uchodźcy, 

stanowiący najbardziej zróżnicowaną grupę cudzoziemców w krajach europejskich  

– dopełnioną liczebnie i etnicznie na skutek wydarzeń zwanych Arabską Wiosną w Tunezji 

(2010), Egipcie, Libii (2011) i w innych krajach Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu –  

skoncentrowani są zwłaszcza w Niemczech, Holandii, Francji oraz Szwecji. Najliczniejszą grupę 

stanowią Syryjczycy, których blisko 5 mln w okresie kryzysu szukało azylu w Europie.  

 

Oprócz uchodźców emigrowali również imigranci ekonomiczni z krajów nieobjętych wojnami  

i konfliktami, ale mniej lub bardziej niestabilnymi politycznie i gospodarczo, m.in. z Afganistanu, 

Pakistanu, Iranu, Iraku, Albanii czy Kosowa26.  

 

Migracje do Europy na przestrzeni lat rozkładały się w sposób nierównomierny – formy i salda 

migracji były zróżnicowane. Również w konkretnych krajach europejskich widoczne były 

wyraźne podziały, charakteryzujące się saldem ujemnym lub dodatnim w zakresie 

osiedlających się na terenie danego kraju migrantów (np. podział „północ/południe”  

w krajach skandynawskich, Francji czy we Włoszech). W przypadku Szwecji imigracyjny bilans 

dodatni jest widoczny w południowej części kraju, w Holandii imigranci skupieni są w rejonie 

największych aglomeracji miejskich (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht), zaś we Francji obszar 

północno-wschodni jest najmniej zasiedlony przez imigrantów. Specyficzna jest sytuacja 

Republiki Federalnej Niemiec, na terenie której 70 proc. imigrantów zamieszkuje cztery 

zachodnie landy (Badenię-Wirtembergię, Bawarię, Hesję oraz Nadrenię Północną-Westfalię).  

1.3. STUDIA PRZYPADKU. KONSEKWENCJE DLA WYBRANYCH PAŃSTW 
EUROPY  

1.3.1. Studium przypadku: Holandia 

Podstawowe liczby 

 

Królestwo Niderlandów (szacunkowa liczba wszystkich mieszkańców: 17 181 084,  

z dn. 07.04.2019, Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS)27 jest krajem cechującym się,  

w odniesieniu do pozostałych członków Unii Europejskiej, największą zmiennością polityk 

skierowanych wobec imigrantów (również uchodźców). Niezależnie od tego, że Holandia była 

postrzegana już w 1967 roku jako kraj przeludniony28, nieprzerwanie docierały do niej kolejne 

fale imigrantów oraz uchodźców. Obecnie (dane na rok 2018), według holenderskiego CBS, 

liczba imigrantów zasiedlających Holandię wynosi 3 971 85929. Wśród nich największe 

 
25  A. Skowron-Nalborczyk, Islam w Europie – zagrożenie czy wyzwanie?, http://www.arabia.pl/content/viev/263763/55  

[dostęp: 21.04.2017]. 
26  V. Gul-Rechlewicz, Udział organizacji pozarządowych w holenderskiej polityce wobec uchodźców, PU Compus, Kielce 2017,  

s. 7-8. 
27  Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 1 januari, 14.05.2018, 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37325/table?ts=1554624751564 [dostęp: 4.04.2019]. 
28  M. Bruquetas-Callejo, B. Garces-Mascarenas, R. Penninx, P. Scholten, The case of the Netherlands, w: G. Zincone, R. Penninx, 

M. Borkert (red.), Migration Policymaking in Europe, The Dynamics of Actors and Contexts in Past and Present, IMISCOE 
Research, Amsterdam University Press, Amsterdam 2011, s. 129. 

29  Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond..., dz. cyt. 

 

http://www.arabia.pl/content/viev/263763/55


POLSKA W EUROPEJSKIM KRYZYSIE MIGRACYJNYM 

 

EUROPA CZTERY LATA OD WYBUCHU KRYZYSU MIGRACYJNEGO 
 

  

                       16 

diaspory stanowią imigranci niezachodni, tj. 2 242 843; zachodnich zaś jest 1 729 01630.   

Do pięciu największych diaspor niezmiennie od lat należą: turecka (2,35 proc.), marokańska 

(2,31 proc.), indonezyjska (2,10 proc.), niemiecka (2,06 proc.) oraz surinamska (2,05 proc.). 

Zmiany natomiast odnotowuje się w przypadku „nowej” imigracji, tj. polskiej (por.: w 2015 r. 

– 0,82 proc.; w 2018 r. – 1,01 proc.) oraz syryjskiej (por.: w 2015 r.  – 0,13 proc.; w 2018 r.  

– 0,53 proc.). Liczba obu z tych grup w ostatnich latach wzrosła zarówno w ujęciu 

bezwzględnym, jak i względnym31.  

 

CBS, cyklicznie przedstawiające prognozy związane ze wzrostem populacji mieszkańców 

Holandii, wskazuje w nadchodzących latach na wzrost liczby obywateli o korzeniach 

imigranckich i odwrotną tendencję: zmniejszającą się liczbę rdzennych Holendrów.  

Warto zauważyć, że kwestię tego ostatniego określenia podnoszą naukowcy Leo i Jan 

Lucassen, którzy twierdzą, że jest ono bardzo mylące, bowiem – de facto – odnosi się do tych 

mieszkańców Holandii, których przodkowie zawsze zamieszkiwali Niderlandy, a tych jest 

prawdopodobnie 2 proc., tj. około 340 000 osób. Pozostałe 98 proc. Holendrów ma (również) 

zagranicznych przodków32. Co istotne, termin „rdzenny” (nid. autochtoon), jeszcze  

do niedawna często używany w Holandii w celu wskazania różnicy odnośnie do mniejszości 

etnicznych (nid. allochtoon/allochtonen), dziś zastępowany jest nową formą zdefiniowaną 

przez Centralne Biuro Statystyczne. Według CBS, mieszkaniec Holandii o pochodzeniu 

migracyjnym to osoba, której przynajmniej jeden rodzic urodził się za granicą;  

zaś o „pochodzeniu holenderskim”, to ten, którego dwoje rodziców urodziło się w Holandii 

(nie biorąc pod uwagę ich pochodzenia migracyjnego)33. Zgodnie z tak przyjętą definicją, 

wskazując dane CBS, około 23,1 proc. populacji Holendrów (na dzień 1 stycznia 2018 r.)  

ma pochodzenie migracyjne, zaś 76,9 proc. reprezentuje pochodzenie holenderskie34. 

Według ostatniej prognozy CBS (obejmującej lata 2018-2060)35, ogólna liczba obywateli 

holenderskiego pochodzenia zmniejszy się z 13,2 mln (dane z końca 2018 r.) do 12,1 mln  

w 2060 roku. Szacuje się, że odsetek mieszkańców o pochodzeniu migracyjnym wzrośnie  

z 4,1 mln (2018) do 6,5 mln w 2060 roku. Inaczej niż odsetek mieszkańców z tłem imigranckim, 

który wzrośnie do 35 proc. w 2060 roku, czyli stanowić oni będą 1/3 wszystkich obywateli 

Holandii. Prognoza przewiduje również, że podobnie jak obecnie, jedna połowa populacji  

o pochodzeniu imigranckim urodzi się za granicą (pierwsza generacja), druga zaś połowa  

w Holandii (druga generacja). Aktualnie 56 proc. osób ze środowisk imigranckich  

ma pochodzenie niezachodnie. Zakłada się, że udział tej populacji w 2060 roku wzrośnie  

do około 60 proc.36 

 
30  Tamże. 
31  Tamże. 
32  Szerzej: L. & J. Lucassen, Vijf eeuwen migratie, Een verhaal van winnaars en verliezers, Atlas Contact B.V. 2018. 
33  Wat verstaat het CBS onder een allochtoon?, https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/wat-verstaat-het-cbs-onder-een-

allochtoon- [dostęp: 7.04.2019]. 
34  Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, Centraal Bureau voor de Statistiek, z dn. 1.01.2018, 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37325/table?ts=1527594185950 [dostęp: 4.04.2019]. 
35  Prognoza na lata 2018–2060 jest aktualizacją prognozy ludności przedstawionej wcześniej, tj. obejmującej lata 2017–2060, 

zob.: 18,4 miljoen inwoners in 2060, CBS, z dn. 19.12.2018, https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/51/18-4-miljoen-
inwoners-in-2060 [dostęp: 4.04.2019]. 

36  Prognose bevolking naar migratiegrond, CBS, z dn. 18.12.2018, https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/51/prognose-
bevolking-naar-migratieachtergrond [dostęp: 4.04.2019]. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/wat-verstaat-het-cbs-onder-een-allochtoon
https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/wat-verstaat-het-cbs-onder-een-allochtoon
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/51/18-4-miljoen-inwoners-in-2060
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/51/18-4-miljoen-inwoners-in-2060
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/51/prognose-bevolking-naar-migratieachtergrond
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/51/prognose-bevolking-naar-migratieachtergrond
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W nadchodzących dziesięcioleciach liczba ludności Holandii będzie rosła jedynie w wyniku 

migracji, a liczba mieszkańców o pochodzeniu holenderskim zmniejszy się. Obecnie ponad 

połowa osób ze środowisk imigranckich urodziła się w Holandii, a sytuacja ta, według 

przewidywań Centraal Bureau voor de Statistiek, będzie miała miejsce również  

w przyszłości37. 

 
Rys historyczny 

Holandia do 1945 r. stanowiła czasowe miejsce pracy dla wielu, najczęściej europejskich, 

imigrantów, którzy prędzej czy później decydowali się na opuszczenie jej granic i powrót  

do kraju pochodzenia lub skutecznie asymilowali się ze społeczeństwem holenderskim38.  

Po 1945 roku imigranci, tym razem spoza europejskiego kręgu kulturowego  

(np. Indonezyjczycy przybyli po uzyskaniu przez Indonezję niepodległości w 1949 r.  

czy pracownicy-gastarbeiterzy rekrutowani z rejonu Morza Śródziemnego – Turcy, 

Marokańczycy, Tunezyjczycy, Włosi, Grecy, Hiszpanie, Portugalczycy, Jugosłowianie), 

traktowali już Holandię w kategoriach kraju docelowego, o czym świadczą w latach 70.  

oraz 80. ich udane starania w celu sprowadzenia do kraju członków swoich rodzin39.  

 

Inną grupę przybyszy, tym razem o charakterze postkolonialnym, stanowili Surinamczycy, 

którzy osiedlali się w Holandii jeszcze przed uzyskaniem przez Surinam niepodległości (1975), 

tj. od 1973 do 1980 roku. Szacunkowo przyjmuje się, że Holandię w tym okresie zasiedliła 

prawie połowa obywateli pochodzących z Surinamu. Podobnie czynną migracyjnie grupą byli 

Antylianie (mieszkańcy Antyli Holenderskich i Aruby), których aktywność na tym polu była 

widoczna zwłaszcza w latach 1987-199140.     

 

Lata 50. XX wieku wskazywane są jako okres rozpoczynający – trwający do dziś – exodus 

różnych grup mniejszościowych (etnicznych, religijnych i kulturowych) do Królestwa 

Niderlandów, które dopiero w 2001 roku zyskało miano kraju imigracyjnego41. W latach 70. 

XX wieku Holandia w ramach prowadzonej polityki wobec przybyszy aktywnie wspierała 

zarówno imigrantów ekonomicznych (dodatkowo umożliwiając im łączenie się z rodzinami), 

jak i uchodźców ubiegających się o azyl. Gwałtowny wzrost tej ostatniej grupy miał miejsce  

w 80. oraz 90. latach XX wieku. Wówczas to liczba osób poszukujących schronienia  

w Królestwie wzrosła z 1330 (1980 r.) do 21 210 (1990 r.). Granice Holandii zostały otwarte 

dla tysięcy osób ubiegających się o pobyt czasowy bądź stały.  

 

W latach 1983-1993 o azyl w Holandii ubiegali się uchodźcy reprezentujący ponad pięćdziesiąt 

różnych narodowości. Jedna trzecia z nich pochodziła z Afryki (Somalijczycy), jedna czwarta  

z Bliskiego Wschodu (Turcy i Irańczycy) oraz jedna czwarta z Europy Wschodniej (głównie  

 
37  Prognose: 18,4 miljoen inwoners in 2060, CBS, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/prognose-18-4-miljoen-inwoners-

in-2060 [dostęp: 8.04.2019].  
38  H. Entzinger, R. Biezeveld, Benchmarking In Immigrant Integration, ERCOMER, Study carried out for the European 

Commission, DG Justice and Home Affairs, Rotterdam 2003, s. 53. 
39  P. de Beer, C.P. Velden, Perspectief op de arbeidsmark, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005, s. 144. 
40   R.P.W. Jennissen (red.), De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende international 

migratietypen, WODC, Den Haag 2011, s. 256-260. 
41  Nederland als immigratiesamenleving, Wettenschappelijke Raad voor Regerinsbeleid, SdU, Den Haag 2001. 
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z byłej Jugosławii), reszta – z pozostałych części świata. Faktem jest, że nie wszystkie wnioski 

o azyl były rozpatrywane pozytywnie, jednak decyzja negatywna nie zawsze pociągała za sobą 

opuszczenie Holandii przez daną osobę czy wydalenie jej poza granice kraju. W praktyce 

bowiem część wnioskodawców pozostawała w Holandii ze względu na odmowę przyjęcia ich 

przez kraj macierzysty lub niski dla policji priorytet w kwestii deportacji takich osób  

– zostawały one zatem w kraju nielegalnie.  

Liczba uchodźców starających o azyl w Holandii rosła lawinowo: w latach 1980-1984 było to 

11 000 osób, w okresie 1985-1989 już 46 000, w latach 1990-1994 ok. 150 000 osób starało 

się pozostać w Holandii, z których – co istotne – ponad 50 tys. przybyło w samym tylko  

1994 roku. Na koniec roku 1999 liczba uchodźców w Holandii wynosiła według danych ONZ 

138 646 osób. Azylu udzielono m.in. ok. 40 tys. imigrantom z Afganistanu, do największych 

grup należeli też uchodźcy z Angoli, Armenii, Azerbejdżanu, Iraku oraz Somalii42. Po 2001 roku, 

na skutek tragicznych wydarzeń związanych z zamachem na World Trade Center, ale również 

i w samej Holandii, zaczęto ograniczać uchodźcom oraz azylantom prawa związane 

z  możliwością osiedlenia się w tym kraju, co praktycznie doprowadziło do zmniejszenia się 

liczby pozytywnie rozpatrywanych wniosków o azyl43. Sytuacja ta trwała do 2014 roku,  

tj. do czasu nasilenia się emigracji z Syrii, Afganistanu oraz Erytrei. 

W latach 2014-2015 liczba wniosków o azyl skierowanych do holenderskich władz wzrosła 

ponad dwukrotnie w stosunku do lat poprzednich, stawiając tym samym Holandię w czołówce 

krajów europejskich, cieszących się największym zainteresowaniem ze strony uchodźców.  

W 2014 roku liczba wnioskujących o azyl wynosiła 29 890, zaś w 2015 roku podwoiła się  

i osiągnęła 59 10044. Zdecydowaną większość ubiegających się w tym czasie o możliwość 

pobytu w Holandii stanowili mężczyźni (ok. 70 proc.), z tego 20 proc. – osoby niepełnoletnie. 

Do grupy przybyłych dołączyła w międzyczasie kolejna fala, spośród której – tym razem – 

większość stanowiły kobiety (ok. 60 proc.)45. Od stycznia 2013 do października 2016 r. zgodę 

na pozostanie w Holandii uzyskali przede wszystkim uchodźcy z Syrii (42 proc.) oraz Erytrei 

(21 proc.). Zaraz po nich uplasowali się tzw. bezpaństwowcy (11 proc.), reprezentowani 

głównie przez Palestyńczyków zamieszkujących obozy dla uchodźców syryjskich46.  

W okresie od 1 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku liczba wszystkich uchodźców 

ubiegających się o azyl wynosiła 36 730, z czego aplikujących po raz pierwszy było 16 849,  

po raz drugi 1 894, dołączających do swoich rodzin 17 987, zaś małoletnich bez opieki – 1 690. 

Wśród wnioskujących po raz pierwszy przeważali Syryjczycy (40 proc.), następnie 

Erytrejczycy (9 proc.), Marokańczycy (5 proc.), Algierczycy (4 proc.), pozostali (36 proc.)  

 
42  E. Dourlijn, J. Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afganse, Iraakse en Somalische 

migranten, Social en Cultureel Planbureau, Den Haag 2011, s. 35-41.  
43  R. Weiler, M. Wijnkoop, Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd 60 Jaar vluchtelingenbescherming: de Nederlandse praktijk 

en VluchtelingenWerk als maatschappelijke beweging, w: A.B. Terlouw, K. Zwaan (red.), Tijd en asiel. 60 jaar 
vluchtelingenverdrag, Kluwer, Deventer 2011.   

44  Totale instroom 2015 was 59 100, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, https://www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/totale-
instroom-2015-was-59100 [dostęp: 5.04.2019]. 

45  From Refugees to Workers, Mapping Labour-Market Integration Support Measures for Asylum Seekers and Refugees in EU 
Member States, Volume II: Literature Review and Country Case Studies, Bertelsmann Stiftung 2016, s. 93.  

46  Welke landen staan op de lijst van veilige landen van herkomst?, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/ 
vraag-enantwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst [dostęp: 5.04.2019]. 

https://www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/totale-instroom-2015-was-59100
https://www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/totale-instroom-2015-was-59100
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/%20vraag-enantwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/%20vraag-enantwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst
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oraz bezpaństwowcy (6 proc.); po raz drugi, Afgańczycy (24 proc.), Irakijczycy (10 proc.), 

Irańczycy (7 proc.), Ormianie (4 proc.), Somalijczycy (4 proc.) oraz pozostali stanowiący  

51 proc. Starający się o azyl członkowie rodzin, którzy dołączyli do swoich bliskich, to głównie 

osoby przybyłe z Syrii (71 proc.) oraz Erytrei (11 proc.). Jedenaście procent stanowią również 

Irakijczycy, a następnie bezpaństwowcy (11 proc.), pozostałe grupy narodowościowe (4 proc.) 

oraz osoby niezidentyfikowane etnicznie (2 proc.). Należy jeszcze zwrócić uwagę na osoby 

małoletnie, pozostające bez opieki, z których największą liczbę stanowią Erytrejczycy  

(55 proc.), a pozostali to Syryjczycy (7 proc.), Marokańczycy (5 proc.), Algierczycy (4 proc.), 

Afgańczycy (4 proc.) oraz inni, stanowiący łącznie 25 proc. wszystkich małoletnich przybyłych 

do Holandii47. 

Utrzymujący się trend ubiegania się przez uchodźców o możliwość pozostania w Holandii 

widoczny jest w 2018 roku. Świadczą o tym dane CBS, wskazujące na wzrost o ponad jedną 

czwartą (20 510 aplikujących) starających się o azyl w tym roku i, co istotne, składających 

wniosek po raz pierwszy48. W stosunku do 2017 roku (16 145 osób) jest to wyraźna tendencja 

wzrostowa, jednak nieporównywalna do rekordowego roku 2015, kiedy Holandia otrzymała 

43 000 pierwszych wniosków49. Zmienia się natomiast częściowo profil wnioskujących.  

Od 2016 r. ubiegający się o azyl są przedstawicielami takich krajów, jak Jemen czy Mołdawia. 

Fakt ten tłumaczy trwająca wojna w Jemenie oraz brak stabilizacji politycznej (kwestia 

Naddniestrza) w Mołdawii. Uderzający jest również ciągły wzrost liczby osób przybywających 

z Turcji. Od czasu nieudanego zamachu stanu w lipcu 2016 r., coraz więcej mieszkańców tego 

kraju prosi o azyl w Holandii. Rośnie również liczba uchodźców przybywających z Nigerii  

oraz Iranu. Uległa zwiększeniu, chociaż nieznacznie, w stosunku do 2017 roku liczba 

Albańczyków. Dość stabilną natomiast grupę reprezentują ubiegające się o azyl osoby 

pochodzące z Syrii. Zaś składających wnioski z Iraku oraz Erytrei jest w 2018 roku mniej  

niż w latach poprzednich (2016, 2017)50.  

Zgodnie z prognozą CBS (2017) w nadchodzących dziesięcioleciach populacja holenderska 

będzie nadal rosła, prawdopodobnie osiągając w roku 2060 ponad 18,4 mln wszystkich 

mieszkańców. Oczekuje się, że już w 2031 r. będzie ona wynosiła 18 milionów. W przyszłości, 

zgodnie z przewidywaniami, Holandię będzie zamieszkiwało więcej osób starszych i więcej osób 

ze środowisk migracyjnych. Liczba ludności rośnie, ponieważ do Holandii przybywa więcej 

imigrantów, niż ją opuszcza, a także z powodu wydłużającej się średniej długości życia. W ciągu 

najbliższych kilku lat według CBS urodzi się w Holandii więcej dzieci, ale – co jest podkreślane – 

nie wystarczy to do zrównoważenia coraz większej z drugiej strony liczby zgonów51. 

 
47  Asylum Trends, Monthly Report on Asylum Applications in The Netherlands, Immigratie en Naturalisatiedienst, Ministerie 

van Veiligheid en Justitie, czerwiec 2017, s. 4, https://ind.nl/en/Documents/AT_June_2017.pdf [dostęp: 6.04.2019]. 
48  Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/meer-asielzoekers-in-2018-minder-

nareizigers [dostęp: 6.04.2019].  
49  Aantal eerste asielaanvragen vorig jaar met kwart toegenomen, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/10/aantal-eerste-

asielaanvragen-vorig-jaar-met-kwart-toegenomen-a3653442 [dostęp: 8.04.2019]. 
50  Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers, CBS, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/meer-asielzoekers-in-2018-

minder-nareizigers [dostęp: 6.04.2019]. 
51  Prognose: 18,4 miljoen inwoners in 2060, CBS, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/prognose-18-4-miljoen-inwoners-

in-2060 [dostęp: 9.04.2019]. 

 

https://ind.nl/en/Documents/AT_June_2017.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/meer-asielzoekers-in-2018-minder-nareizigers
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/meer-asielzoekers-in-2018-minder-nareizigers
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/10/aantal-eerste-asielaanvragen-vorig-jaar-met-kwart-toegenomen-a3653442
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/10/aantal-eerste-asielaanvragen-vorig-jaar-met-kwart-toegenomen-a3653442
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/prognose-18-4-miljoen-inwoners-in-2060
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Polityka migracyjna 

W literaturze przedmiotu nierzadko podkreślana jest niefrasobliwość holenderskich elit 

rządzących w odniesieniu do prowadzonej przez nie polityki wobec imigrantów52. Krytyczny 

niejednokrotnie, chwilami ostry w swej wymowie, język reprezentowany przez niektóre 

gremia polityczne, naukowe, a także publicystyczne pozwala sądzić, że zmiany w zakresie 

polityki imigracyjnej w tym kraju, następujące mniej więcej co dekadę, nie ewoluują  

w kierunku, który satysfakcjonowałby wszystkich. Wiele lat holenderska „polityka  

bez polityki” w zakresie regulacji statusu przybyszów opierała się na strategii zakładającej 

tymczasowość ich pobytu, co dotyczyło zwłaszcza 60. i 70. lat XX w. Brak konkretnej i dobrze 

przemyślanej polityki wobec mniejszości etnicznych poskutkował pogłębiającą się ich izolacją, 

a w efekcie brakiem chęci zintegrowania się ze społeczeństwem holenderskim53. Dodatkowo, 

promowana przez decydentów zbyt liberalna strategia wobec przybyszy doprowadziła  

do wysokiego bezrobocia w tej grupie oraz niskiego poziomu wykształcenia54.   

Zmiany wprowadzone w latach 1980, 1981 oraz 1983 (w ramach tzw. „Polityki Mniejszościowej”), 

które miały poprawić byt imigrantom, okazały się niewystarczające55. Mimo że działania 

ówczesnego rządu w sposób istotny zmodyfikowały poprzednią politykę wobec przybyszów,  

nie dokonały jednak spektakularnych zmian, dały natomiast początek nowym rozwiązaniom. 

Polityka lat 90. XX wieku, choć różniąca się od poprzedniej (imigranci uznani zostali za stałą część 

holenderskiego społeczeństwa)56, w dużym stopniu miała podobny, również pomocowy 

charakter. Jednym z przykładów może być rozpoczęcie finansowania nauki języków mniejszości 

etnicznych (tureckiego oraz arabskiego) z budżetu państwa, co w efekcie paradoksalnie 

doprowadziło do zaniedbań w obszarze znajomości języka niderlandzkiego przez imigrantów57. 

Zdecydowanie jednak zupełnie nowym w tym czasie elementem, wprowadzonym do debaty 

politycznej, stał się wątek islamski. Silny głos ze strony opozycji, burzący dotychczasowy porządek, 

rozpoczął nowy rozdział w holenderskiej debacie o imigrantach, zwłaszcza tych o korzeniach 

muzułmańskich. Frits Bolkestein, repezentujący Partię Ludową na Rzecz Wolności i Demokracji 

(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD), użył mocnych słów w stosunku do zasiedlającej 

kraj mniejszości muzułmańskiej. Twierdził, że to właśnie religia islamska stanowi zagrożenie  

dla liberalnej demokracji i jest przeszkodą w integracji imigrantów58. W ostrym tonie wypowiadali 

się również niektórzy naukowcy (m.in. Jan Rath), nazywając imigrantów muzułmańskich 

„przybyszami niezdolnymi do integracji”59. Polityczna poprawność zastąpiona została wkrótce 

nowym typem dyskursu, określanym przez Baukje Prins „Nowym Realizmem”60.  

 
52  Np. A. Leerkes, P. Scholten, Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief, Rotterdam 2016; 

R. Dekker, P. Scholten, Tsunami of tragedie? Media aandacht en beeldvorming rond het vreemdelingenbeleid, WODC en 
Erasmus Universiteit Rotterdam 2015; H. Entzinger, The rise and fall of multiculturalism: The case of the Netherlands,  
w: C. Joppke, E. Morawska (red.), Toward assimilation and citizenship: Immigrants in liberal nation-state, Hampshire 2003. 

53  L. Rietbergen, Migratie en vestiging in Nederland: Bronnenoverzicht en geselecteerde bibliografie Werkuitgave, Amsterdam 
1994, s. 75-77. 

54  R. Penninx, Etnische minderheden. A/Rapport aan de regering. B/Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid?, 
Staatsuitgeverij, Den Haag 1979, s. 156. 

55  M. Bruquetas-Callejo, B. Garces-Mascareňas, R. Penninx, P. Scholten, The case of the Netherlands, w: G. Zincone, R. Penninx, 
M. Borkert (red.), Migration Policymaking in Europe. The Dynamics of Actors and Contexts in Past and Present, Amsterdam 
University Press, Amsterdam 2011, s. 132-133. 

56  Zob. Raport Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Holandii: Regeringsstandpunt ten aanzien van het rapport 
Allochtonenbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer 1989-1990, 21472, nr 2. 

57  I. Magnee, Holenderskie getta, Wprost, nr 18/2004 (1118). 
58  H. Tepper, Toespraak Frits Bolkestein te Luzern met kritiek op het Nederlands integratiebeleid, 6 september 1991, 

http://www.henktepper.nl/2016/09/05/toespraak-frits-bolkestein-te-luzern-met-kritiek-op-het-nederlandsintegratiebeleid-6-
september-1991 [dostęp: 08.04.2019]. Zob. też: R. Witte, Al eeuwenlang een gastvrij volk, Racistisch geweld en 
overheidsreacties in Nederland (1950-2009), Amsterdam 2010, s. 100-101. 

59  J. Rath, R. Penninx, K. Groenendijk, A. Meijer, Nederland en zijn islam. Een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan 
van een geloofsgemeeschap, Het Spinhuis, Amsterdam 1996, s. 60. 

60  B. Prins, The standpoint in question: Situated knowledges and the Dutch minorities discourse, Utrecht University, Utrecht 
1997, s. 83. 
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Polityka imigracyjna na początku XXI w. charakteryzuje się zmianą wektora z kierunku 

integracyjnego na asymilacyjny wobec mniejszości etnicznych zamieszkujących Holandię. 

Przykładami są opublikowany w 2000 roku esej Paula Scheffera „Wielokulturowy dramat” 

(nid. Het multiculturele drama)61 oraz wypowiedź Hana Entzingera, który wskazywał,  

że „milcząca większość jest zmęczona wielokulturowością” („stille meerderheid vermoeid 

door multiculturalisme”)62. Przywołując dyskurs tamtych lat, warto wymienić cztery 

najważniejsze jego elementy poruszane wówczas w debatach, tj. klęskę integracji oraz polityki 

imigracyjnej kraju; zagrożenie dla demokracji ze strony islamu, zwłaszcza jego 

fundamentalistycznego odłamu; oskarżenie elit politycznych (również środowiska 

naukowego)63 o przyczynienie się do klęski integracji poprzez ukrywanie rzeczywistych 

problemów za maską poprawności politycznej oraz wskazanie wspólnej ofiary tej polityki  

– społeczeństwa holenderskiego (tj. holenderskiego wyborcy). Wymienione wątpliwości  

są powtarzane również dzisiaj w niezmienionej formie jako szereg zarzutów w stosunku do lat 

minionych, jak również obecnej sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym. Mimo upływu 

czasu wydają się one wciąż aktualne i zarazem budzące niepokój. 

Konsekwencją wydarzeń ostatnich lat oraz kierunku polityki wobec imigrantów (zwłaszcza 

uchodźców) jest utrata zaufania do państwa, zarówno ze strony „rdzennych” Holendrów,  

jak i mieszkańców o korzeniach imigranckich. Taki stan rzeczy generuje frustracje z jednej  

i z drugiej strony. Sytuacja związana z kryzysem migracyjnym wydaje się jeszcze tylko 

zwiększać przepaść w społeczeństwie, które podzieliło się na tych otwartych i wciąż 

tolerancyjnych względem przybyszy oraz na tych, którzy głośno mówią o swoich obawach, 

manifestując brak zgody na – ich zdaniem – łamanie wartości demokratycznych przez 

„starych” imigrantów oraz nową falę uchodźców masowo napływających do kraju.  

Politykę wobec cudzoziemców zamieszkujących Holandię tworzono w oparciu o ideę 

tolerancji. Ostatnie lata pokazały jednak, że polityka ta ulega systematycznym zmianom, 

stając się tym samym jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Zmianie uległo również 

nastawienie holenderskiego społeczeństwa. Obok tolerancji i akceptacji dla wielokulturowości 

coraz częściej widoczne są przejawy nietolerancji, a nawet dyskryminacji przedstawicieli 

mniejszości etnicznych i narodowych64. Z ankiety przeprowadzonej przez Ipsos wynika,  

że ponad połowa Holendrów (55 proc.) uważa, że liczba imigrantów zamieszkujących 

Niderlandy jest za wysoka. Inne badania wskazują przy tym, że przedstawiciele środowisk 

mniejszościowych są bardziej dyskryminowani dzisiaj, niż miało to miejsce dwadzieścia lat 

temu65. Warto zauważyć, że kwestia dyskryminacji jest postrzegana w społeczeństwie 

holenderskim jako poważny problem, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę ostatnich kilka 

lat. Za sprawcę takiej sytuacji nierzadko uznawany jest Geert Wilders, lider antyimigracyjnej 

partii PVV (Partia dla Wolności, nid. Partij Voor de Vrijheid), głoszący hasła godzące  

w mniejszości etniczne. Wydaje się jednak, że byłoby zbyt dużym uproszczeniem tylko w tym 

 
61  P. Scheffer, Het multiculturele drama, NRC, 29.01.2000. 
62  H. Entzinger, The rise and fall of multiculturalism: The case of the Netherlands, w: C. Joppke, E. Morawska (red.), Toward 

assimilation and citizenship: Immigrants in liberal nation-states, Palgrave, Hampshire 2003, s. 71. 
63  V. Gul-Rechlewicz, Nauka, Polityka, Integracja. Kontrowersje wokół holenderskiej polityki imigracyjnej, wyd. II, PU Compus, 

Kielce 2017, s. 113-139. 
64  European Islamophobia Report 2016, SETA, Foundation for Political, Economic and Social Research, Istambul, Washington, 

Kair 2016. 
65  J. de Ridder, I. Andriessen, P. Dekker, Nederlanders dubel over discriminatie, „Burgerperspectieven” 2017/2, Sociaal en 

Cultureel Planbureau, s. 36. 



POLSKA W EUROPEJSKIM KRYZYSIE MIGRACYJNYM 

 

EUROPA CZTERY LATA OD WYBUCHU KRYZYSU MIGRACYJNEGO 
 

  

                       22 

kontekście tłumaczyć postawy Holendrów względem cudzoziemców. Faktem bowiem jest,  

że postrzeganie przez Holendrów imigrantów oraz ich integracji jako pierwszoplanowego 

problemu społecznego wzmogło się wraz z pojawieniem się w kraju większej liczby 

uchodźców i imigrantów zarobkowych, niż miało to miejsce do niedawna.  

 

W 2008 roku badania, które objęły 46 krajów europejskich, pokazały, że Holandia zajmuje 

pierwsze miejsce w rankingu państw, które mają najwyższy poziom akceptacji przybyłych  

(95 proc.). Dziś, na co wskazują raporty SCP (2017), ten poziom znacznie się obniżył  

(31 proc.)66. Wydaje się, że na obecną sytuację miało wpływ kilka czynników, wśród których 

na czoło wysuwają się, obok zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych i Europie, 

również incydenty w samej Holandii (wciąż żywe w świadomości Holendrów zabójstwa 

polityka Pima Fortuyna czy reżysera Theo van Gogha). Kolejnymi są kryzys ekonomiczny  

(np. poziom bezrobocia w Holandii w krytycznym 2013 roku sięgał 6,6 proc.)67 oraz kryzys 

migracyjny, który – jak się wydaje – mocno nadwyrężył tolerancję Holendrów względem 

„obcych”. Podczas gdy w społeczeństwie holenderskim rosną nastroje antyimigracyjne,  

w społecznościach imigranckich – zwłaszcza muzułmańskich – umacnia się przekonanie,  

że Holandia staje się dla nich mniej otwarta, co wiąże się z odczuwanym przez te grupy 

ludności nierównym traktowaniem i malejącą ich akceptacją. Doświadczenie wykluczenia  

z holenderskiego społeczeństwa skutkuje natomiast u cudzoziemców wzrostem poczucia 

przynależności do własnej grupy etnicznej, co w sposób oczywisty oddala ich od integracji.  

 

Wobec tak postawionego problemu, oczywista wydaje się konieczność aktywizacji na tych 

obszarach, na których dochodzi do procesów integracyjnych, tj. rynków edukacyjnego  

i mieszkaniowego oraz rynku pracy. W odniesieniu do doświadczeń oraz analiz procesów 

integracji „starych” grup uchodźców przybyłych do Holandii, można przypuszczać,  

że integracja np. Syryjczyków czy Erytrejczyków będzie przebiegała podobnie. Analogicznie 

istnieje obawa, że mogą oni stanowić duży odsetek bezrobotnych lub – w najlepszym 

wypadku – pracować poniżej swoich kwalifikacji. Problemem może być również duża skala 

przestępczości w tej grupie w porównaniu z rdzennymi Holendrami, jaką odnotowuje się 

np. w drugim pokoleniu imigrantów, zwłaszcza tych o korzeniach muzułmańskich68.  

Przed holenderską polityką integracyjną stoi zatem poważne wyzwanie, zważywszy 

dodatkowo, że w tak krótkim czasie tak duża fala uchodźców z różnych rejonów świata jeszcze 

nigdy w historii do Holandii nie napłynęła. Dodatkowo, trzeba jeszcze raz podkreślić,  

że to właśnie imigracja oraz integracja przybyszy są obecnie wymieniane jako największe 

problemy społeczne w Holandii69.  

 
66  H. Wansink, Zijn Nederlanders toleranter geworden tegenover migranten?, Volkskrant, 13.12.2017, 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/zijn-nederlanders-toleranter-geworden-tegenover-migranten-~bebf8a3f/  
[dostęp: 9.04.2019]. 

67  Werkloosheid daalt verder, Centraal Bureau voor de Statistiek, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/16/werkloosheid-
daalt-verder [dostęp: 9.04.2019]. Zob. też: T. Overdijk, Werkloosheid in Nederland hoger dan voor crisis, 
https://www.places.nl/nieuws/werving-&-selectie/werkloosheid-in-nederland-hoger-dan-voor-de-crisis/ [dostęp: 9.04.2019]. 

68  Jaarrapport Integratie 2016, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire 2016, s. 74-77; Aandeel 
geregistreerde verdachten van misdrijven naar achtergrond, BVH, CBS/SSB 2016.  

69  D. Jansen, Immigratie en integratie het grootse probleem van Nederland, De Monitor, 11.02.2017, https://demonitor.kro-
ncrv.nl/artikelen/immigratie-en-integratie-het-grootste-probleem-van-nederland [dostęp: 9.04.2019]. 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/zijn-nederlanders-toleranter-geworden-tegenover-migranten-~bebf8a3f/
https://www.places.nl/nieuws/werving-&-selectie/werkloosheid-in-nederland-hoger-dan-voor-de-crisis/
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1.3.2. Studium przypadku: Szwecja 

Podstawowe liczby 

 

Współczesne szwedzkie społeczeństwo jest dziś społeczeństwem etnicznie i kulturowo mocno 

zróżnicowanym, złożonym z wielu różnorodnych grup mniejszościowych o imigranckim, często 

pozaeuropejskim rodowodzie. Urodzeni za granicą obywatele dzisiejszej Szwecji stanowią  

18,5 proc. z 10 milionów mieszkańców kraju, około 849 000 pochodzi z Europy, natomiast blisko 

1 mln z regionów pozaeuropejskich, w szczególności z Bliskiego Wschodu i Azji70. 

 

Wskutek kryzysu migracyjnego (2015-2016), Szwecja stała się domem dla kolejnych 

potrzebujących. W 2015 r. Szwecja przyjęła najwięcej osób ubiegających się o azyl na świecie 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Większość z nich stanowili Syryjczycy, Afgańczycy  

i Irakijczycy. Inne duże grupy obejmowały Irańczyków, Somalijczyków oraz Erytrejczyków.  

W 2015 roku, który był początkiem kryzysu migracyjnego, doszło do szeregu zmian  

w szwedzkiej ustawie i polityce imigracyjnej, których punktem kulminacyjnym była 

tymczasowa ustawa o azylu i łączeniu rodzin z 2016 r. Skutkowała ona obostrzeniami  

w zakresie ubiegania się o możliwość stałego pobytu ze strony imigrantów, np. ograniczała 

świadczenia socjalne oraz gospodarcze (dzienne diety, bezpłatne zakwaterowanie etc.).  

Nowe prawo nie wpłynęło jednak na program przesiedleń uchodźców. W 2017 r. Szwecja 

przyjęła 3400 uchodźców objętych narzuconą kwotą, a w 2018 r. zwiększyła tę liczbę  

do 500071.  

 

Rys historyczny 

 

Szwecja ma bardzo długą historię migracji sięgającą czasów średniowiecznych. Związana jest 

ona zarówno z emigracją ludności rdzennej, jak i imigracją tych, którzy szukali w niej miejsca 

do pracy czy azylu, zmieniając tym samym strukturę demograficzną kraju. Ubóstwo, 

prześladowania religijne, ograniczenia polityczne (w przypadku Szwedów tęsknota  

za przygodą związaną z emigracją do Stanów Zjednoczonych w poszukiwania złota) stanowią 

wspólne tło migracyjne, zarówno w odniesieniu do szwedzkiej emigracji, jak i imigracji.  

 

Szwecja, podobnie jak i inne kraje europejskie, do wybuchu II wojny światowej określana 

była  jako kraj emigracyjny (była wówczas relatywnie homogeniczna pod względem 

ludnościowym). Do czasu, kiedy skutki wojny i gwałtowny napływ uchodźców powojennych 

nie zmieniły tendencji migracyjnych tego kraju, które utrzymują się – przy nieco innym profilu 

migrantów – po dziś dzień. Sprzyja temu szwedzka postawa negocjacyjna, skłonna bardziej 

do szukania kompromisu niż do rozwiązań konfliktowych. Wspólne tworzenie przestrzeni 

społecznej bezpiecznej dla każdego obywatela („folkhemmet”, „dom dla ludzi”) budowało 

jeszcze do niedawna nieco sielankowy obraz Szwecji, a termin „welfare state” kojarzył się 

nieodłącznie z dobrze zarządzaną polityką społeczno-gospodarczą tego kraju72.  

 
70  A. Skodo, Sweden: By Turns Welcoming and Restrictive in its Immigration Policy, 

https://www.migrationpolicy.org/article/sweden-turns-welcoming-and-restrictive-its-immigration-policy [dostęp: 
25.04.2019]. 

71  Tamże. 
72  Od połowy lat 90. XX wieku Szwecja odeszła od stosowanego od lat modelu państwa dobrobytu na rzecz neoliberalnego, 

postnarodowego, opartego na pracy reżimu. Zob. więcej za: M. Banaś, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 132, w: B. Jessop, The future of the Capitalist State, Cambridge 2002. 
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Za początek kształtowania się multikulturalnych tradycji w Szwecji można uznać okres 

powojenny związany z boomem gospodarczym w Europie. Pierwsi imigranci przybyli  

do Szwecji z ościennych krajów skandynawskich, kolejni z pozostałych rejonów Europy  

oraz krajów azjatyckich. Pierwsza fala imigrantów zarobkowych pochodziła z krajów Europy 

Południowej (Włoch, Grecji, Jugosławii), a następne – z Turcji. W niespełna trzydzieści lat  

w Szwecji zamieszkało 650 000 osób. Kolejne fale imigrantów (tym razem uchodźców) 

stanowili uciekinierzy z Bliskiego Wschodu (Iraku, Iranu, Libanu, Somalii, Erytrei)73. 

Najliczniejsze grupy wychodźców przybyłych do Szwecji w latach 80. i 90. XX wieku stanowili 

obywatele byłej Jugosławii (93 000), Iranu (40 000), Iraku (25 000), Chile (25 000)  

oraz Kurdowie (20 000)74. Poważne wstrząsy polityczne, wojny i interwencje na całym 

świecie zaczęły stwarzać warunki dla rekordowych migracji przesiedleńczych. Szwecja stała 

się wówczas głównym krajem przyjmującym, znanym jako raj humanitarny dla uciekających 

przed prześladowaniami z obu bloków zimnowojennych.  

 

Szwecja obok pozostałych krajów nordyckich uznawana jest za państwo, które znajduje się  

w ścisłej czołówce krajów zapewniających mieszkańcom wysoki standard życia, zaś polityka 

integracji mniejszości etnicznych w powszechnej opinii uznawana była jeszcze do niedawna 

za skuteczną. Świadczyć o tym może stanowisko Komisji Europejskiej z 2004 roku, chwalące 

Szwecję za inwestycje w obszarze m.in. edukacji i kształcenia oparte na budowanej wspólnie 

polityce z wykorzystaniem potencjału, jaki wnoszą imigranci75.  

 

Obok pozytywnych komentarzy na temat szwedzkiej polityki integracyjnej, co podnosi  

M. Banaś, obecna była również jej krytyka, co w efekcie prowadziło do pewnego 

paradoksu76. Z jednej bowiem strony przedstawiano Szwecję jako kraj o wysokim wskaźniku 

rozwoju społecznego i wysokiej stopie życiowej mieszkańców, z drugiej zaś wskazywano 

występujące w niej etnicyzację i podziały społeczeństwa. Ta dychotomia dotyczyła zwłaszcza 

rynku pracy (podstawowej płaszczyzny integracji)77, a pogłębiona została dodatkowo  

na skutek kryzysu gospodarczego (na przełomie 80. i 90. lat XX wieku), co w efekcie 

doprowadziło do „stworzenia i umacniania się tzw. gett zawodowych, segmentacji miast  

na lepsze i gorsze kwartały, wprowadzania lub podtrzymywania atmosfery niepokoju  

– a nawet lęku – wobec wyzwań codzienności”78. Najbardziej zagrożonymi stali się imigranci 

o pozaskandynawskim oraz pozaeuropejskim rodowodzie. Zasygnalizowany stan rzeczy 

utrzymuje się do dziś (imigranci kojarzeni są z niskimi płacami, ubogimi dzielnicami, szkołami 

o niskim standardzie nauczania itd.)79 i godzi zarówno w obywateli o szwedzkim,  

jak i imigranckim rodowodzie, tym samym pogłębiając podział w społeczeństwie.  

 
  

 
73  M. Banaś, Szwedzka polityka..., dz. cyt., s. 119. 
74  Statistik över invandringen 1980-1997, Immigrant-institutet, http://www.immi.se/asyl/198097.htm [dostęp: 16.04.2019]. 
75  Progress Towards the Common Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks, Commission of the 

European Communities, 2004, s. 83. 
76  M. Banaś, Szwedzka polityka..., dz. cyt., s. 129. 
77  G. Esping-Andersen, Three worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge 1990, s. 47-66. 
78  Za: M. Banaś, Szwedzka polityka…, dz. cyt., w: P. Bourdieu (red.), La Misère du Monde, Paris 1993. 
79  M. Banaś, Szwedzka polityka…, dz. cyt., s. 130. 
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Polityka migracyjna 

 

Polityka wobec imigrantów przechodziła różne etapy. Ta prowadzona w latach 60. i 70.  

XX wieku (obejmująca wprowadzenie prawa do bezpłatnego pobierania nauki języka 

szwedzkiego – 1965; przyjęcie ustawodawstwa o cudzoziemcach i obywatelstwie – 1969; 

ratyfikację konwencji ONZ o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej  

wraz z wprowadzeniem do kodeksu karnego zakazu „podburzania przeciwko grupom 

narodowym i bezprawnej dyskryminacji” – 1970)80 była następnie poddawana weryfikacji  

na skutek zmian w samej Szwecji, jak i poza nią (wspomniany uprzednio kryzys ekonomiczny 

mający konsekwencje społeczne). Raport „Imigranci i mniejszości narodowe”, który ukazał 

się w 1974 roku, stał się fundamentem pod przyjęte następnie przez parlament główne cele  

i kierunki polityki imigracyjnej państwa, mające swoje odniesienia do równości, wolności 

wyboru i współpracy81. Od połowy lat 80. szwedzka polityka wobec mniejszości zmieniła swój 

charakter z imigracyjnej na uchodźczą. W związku z powyższym, w 1988 roku wprowadzono 

nowe regulacje dotyczące rozpatrywania wniosków dla poszukujących azylu; w 1989 roku 

znowelizowano ustawę o cudzoziemcach, w której m.in. zdefiniowano pojęcie azylu  

oraz zasady udzielania pomocy uchodźcom. Ta ostatnia regulacja została ponownie 

znowelizowana w 1997 roku82. Nowa orientacja w polityce imigracyjnej Szwecji znalazła 

swoje uzasadnienie w propozycji rządu, przedłożonej w parlamencie, w dużym stopniu 

krytykującej dotychczasową formę polityki wobec mniejszości i upatrującej w niej 

zinstytucjonalizowanych mechanizmów społecznego wykluczenia83. Zmiany miały polegać  

na wspólnym (ze strony autochtonów oraz imigrantów) budowaniu zintegrowanego, 

wieloetnicznego, wielokulturowego społeczeństwa w myśl „nowej szwedzkiej tożsamości 

oraz narodowej wspólnoty, umocowanej bardziej we wspólnie wyznawanych 

demokratycznych wartościach, niż we wspólnej historii”84.  

 

Podsumowując, od lat 90. XX wieku Szwecja wciąż dokonuje zmian w obszarze polityki wobec 

mniejszości, które koncentrują się wokół np. prawa do nauki języków ojczystego  

oraz szwedzkiego, ochrony zdrowia, prawa do zasiłku, działań antydyskryminacyjnych etc., 

jednakże główne założenia i cele sięgające lat 70. pozostają niezmienne. Istotne jest jednak 

wskazanie, w odniesieniu do lat 70., odejścia państwa od polityki asymilacji (dominującej  

w tym okresie) na rzecz integracji przybyłych. Bardzo szybko koncepcja integracyjna zyskała 

ogólnospołeczne poparcie, a integracja imigrantów zaczęła być postrzegana jako sposób 

równorzędnego traktowania wszystkich mieszkańców Szwecji.  

 

Przystąpienie Szwecji do Unii Europejskiej (1995 r.) zmieniło również nastawienie państwa  

do imigrantów, zakończyło bowiem okres szczodrej polityki wobec ubiegających się  

o możliwość zamieszkania w kraju. Koncepcja „trzeciej drogi”, zdefiniowana przez Giddensa85, 

 
80  E. Muciek, Nowe mniejszości w procesie kształtowania społecznego społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Szwecji, 

w: E. Golewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 140. 

81  Ch. Westin, Equality, Freedom of Choice and Partnership: Multicultural Policy in Sweden, w: J.W. Dacyl (red.), Management  
of Cultural Pluralism in Europe, Stockholm 1995, s. 45-47. 

82  E. Muciek, Nowe mniejszości w procesie kształtowania społecznego społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Szwecji, 
w: E. Golewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości…, dz. cyt., s. 142. 

83  Za: M. Banaś, Szwedzka polityka…, dz. cyt., s. 134, w: Regeringens Proposition 1998. 
84  Za: M. Banaś, Szwedzka polityka…, dz. cyt., s. 134, w: Regeringens Proposition 1997/98, Sverige, framtiden och mångfalden 

– från invandrarpolitik till integrationspolitik, s. 23. 
85  A. Giddens, The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Oxford 1998, s. 26. 
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wprowadzona do polityki imigracyjnej kraju w latach 90. XX wieku wskazała przybyszom 

konieczność przyjęcia najpierw obowiązków wynikających z uczestnictwa w życiu społecznym 

kraju przyjmującego, a dopiero później przysługujących im praw. Tym samym został odwrócony 

model wcześniejszy. Polityka wobec imigrantów w nowej odsłonie wymuszała bowiem na nich 

pewien wysiłek sprowadzający się m.in. do podjęcia przez nich trudu inwestowania we własny 

kapitał zawodowy, intelektualny oraz społeczny, zachęcała do podjęcia samozatrudnienia86. 

Kolejne rządy opierały swą politykę na przekonaniu, że obok życia, wolności, równości  

i sprawiedliwości, to praca stanowi podstawowe dobro. Deklarowano postawy 

antydyskryminacyjne, tak w obszarze politycznym, gospodarczym, jak i społecznym, co niestety 

nie przełożyło się na panujące realia, zwłaszcza na rynku pracy. Między pracownikami rodzimymi 

a imigrantami widoczne były duże dysproporcje na niekorzyść tych drugich, co uwidaczniały 

statystyki tamtego okresu87. Procesy społecznego i ekonomicznego wykluczania, 

zapoczątkowane w latach 90. XX wieku, na przestrzeni minionych lat uległy utrwaleniu,  

co spowodowało w konsekwencji podział w społeczeństwie szwedzkim na „swoich” i „obcych”. 

 

W 2018 r. rząd przedstawił dziesięcioletni plan walki ze złożonym problemem segregacji, 

ubrany w język, który jest wyrazem gestów w kierunku polityki integracyjnej w innych krajach 

UE. Plan wyróżnia pięć obszarów priorytetowych: mieszkalnictwo, edukacja, rynek pracy, 

demokracja i społeczeństwo obywatelskie oraz przestępczość. Wśród inicjatyw są m.in. 

szybka ścieżka dla nowo przybyłych imigrantów do wejścia na rynek pracy i stania się 

samowystarczalnymi, a także wezwanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego  

do pomocy imigrantom w poznawaniu demokracji i znaczenia głosowania. Plan przewiduje 

przeznaczenie 2,2 miliarda koron szwedzkich (338 milionów dolarów) rocznie na różne 

instytucje i organizacje na poziomie krajowym, okręgowym i miejskim. 

 

Mimo że szwedzka polityka integracyjna sprawdziła się dobrze w porównaniu z innymi krajami 

UE, kraj ten boryka się jednak z utrzymującymi się problemami integracyjnymi. Segregacja 

geograficzna i społeczna jest karą za luki integracyjne, z czym zgadza się większość 

obserwatorów i polityków. Ta segregacja była niezamierzonym wynikiem programu 

rozpoczętego jeszcze w 1965 roku, mającego na celu stworzenie miliona nowych mieszkań  

w granicach dużych szwedzkich miast, takich jak Malmö, Sztokholm czy Göteborg. To właśnie 

na ich przedmieściach panuje obecnie bardzo wysokie bezrobocie wśród młodzieży, 

odnotowuje się niższy poziom edukacji oraz wyższe wskaźniki przestępczości niż na obszarach 

zamieszkanych przez rodowitych Szwedów.  

 

Według „The Economist”, zaledwie 40 proc. mężczyzn i 20 proc. kobiet spośród przyjętych 

przez Szwecję uchodźców jest zatrudnionych88. W odniesieniu do rdzennych obywateli 

Szwecji (80 proc. posiadających pracę) budzi to niepokój, zważywszy na kwestię integracji 

imigrantów w tak istotnym dla państwa obszarze. Niepokój mogą również budzić słowa 

wypowiedziane dwa lata temu przez szwedzką minister finansów89 Magdalenę Andersson, 

 
86  M. Banaś, Szwedzka polityka..., dz. cyt., s. 132-135. 
87  Rapport Integration 2005, Integrationsverket, Norrköping 2006, s. 32. 
88  Sweden fails to form a government, The Economist, 17.11.2018, https://www.economist.com/europe/2018/11/17/sweden-

fails-to-form-a-government [dostęp: 12.04.2019]. 
89  Słowa Andersson nie spotkały się z aprobatą rządu i zostały skomentowane jako wypowiedź niekorespondująca z jego 

stanowiskiem. 
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która już wówczas wskazywała na przeszacowanie liczby przyjmowanych przez Szwecję 

uchodźców (ponad 160 000 w skali 2015 roku) w stosunku do możliwości recepcyjnych kraju. 

Andersson miała powiedzieć: „Integracja nie działa prawidłowo. Nie zadziałała również przed 

jesienią 2015 r., ale dla mnie jest oczywiste, że nie możemy przyjąć większej liczby osób 

ubiegających się o azyl, niż jesteśmy w stanie zintegrować. Nie jest to dobre dla ludzi, którzy 

tu przyjeżdżają i nie jest to również dobre dla całego społeczeństwa”90. 

  

Inny obraz Szwecji i integracji imigrantów (zwłaszcza uchodźców) przedstawia szwedzka 

badaczka Bi Puranen utrzymując, że uchodźcy przebywający w Szwecji (próba na 6 500 osobach 

pochodzących spoza Europy) czują się bezpiecznie i odczuwają przynależność do kraju, który 

udzielił im schronienia. Uważa również, że przekaz medialny ilustrujący przemoc ze strony 

imigrantów i ich brak dostosowania się do norm i wartości obowiązujących w Europie  

jest nieprawdziwy. Te sprzeczne opinie wskazują na wyraźny rozdźwięk w optyce postrzegania 

imigrantów zamieszkujących Szwecję i w polityce prowadzonej wobec przybyłych. 

 

Według badań przeprowadzonych na początku 2018 roku, aż 73 proc. Szwedów uważa,  

że integracja imigrantów zakończyła się niepowodzeniem, 61 proc. jest zdania, że za problem 

rosnącej przestępczości w kraju odpowiedzialni są imigranci, zaś 58 proc. utrzymuje,  

że imigranci stanowią zbyt duże obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej91.  

1.3.3. Studium przypadku: Wielka Brytania 

Podstawowe liczby 

 

W 2018 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 6,2 mln osób, które miały obywatelstwo innego kraju 

(9 proc. całkowitej populacji). Wśród nich, około 3,7 mln osób było obywatelami innego kraju 

UE (6 proc. populacji)92. Natomiast 1,3 miliona Brytyjczyków wyjechało ze swojej ojczyzny  

i mieszka w innych krajach Unii Europejskiej.  

 

Migracja netto nadal powiększa populację tego kraju, ponieważ w 2018 r. szacunkowo 

283 000 więcej osób przeniosło się do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem pozostania 

12 miesięcy lub dłużej niż wyjechało. W ciągu roku, do Wielkiej Brytanii przeniosło się  

627 000 osób i 345 000 osób opuściło ten kraj.  

 

Swobodny przepływ pracowników stał się dla Wielkiej Brytanii po 2004 roku sporym 

wyzwaniem. Brytyjczycy myśleli, że napływ pracowników będzie stosunkowo niewielki  

i nie nałożyli ograniczeń przejściowych na migrantów z państw członkowskich, które dołączyły 

do UE w tym roku (tzw. A8). W latach 2004-2005 migracja netto stanowiła dwie trzecie zmiany 

 
90  Finance minister to asylum seekers: Don’t come to Sweden, Radio Sweden, z dn. 22.12.2017,  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6848940  [dostęp: 13.04.2019]. Zob. też: Integrationen 
fungerar inte som den ska, Dagens Nyheter, 21.12. 2017, https://www.dn.se/nyheter/politik/integrationen-fungerar-inte-
som-den-ska [dostęp: 13.04.2019]. 

91  Special Eurobarometer 469: Integration of immigrants in the European Union, 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/ S2169_88_2_469_ENG [dostęp: 12.04.2019]; Facts about migration, 
integration and crime in Sweden, Government Offices of Sweden, https://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-
migration-and-crime-in-sweden [dostęp: 12.04.2019]. 

92  G. Sturge, Migration Statistics, Briefing Paper, grudzień 2018. 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6848940
https://www.dn.se/nyheter/politik/integrationen-fungerar-inte-som-den-ska
https://www.dn.se/nyheter/politik/integrationen-fungerar-inte-som-den-ska
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/%20S2169_88_2_469_ENG
https://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden
https://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden
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populacji93. W tym przypadku migracja z A8 była znacznie większa niż oczekiwano.  

W 2013 roku w Zjednoczonym Królestwie było około 1,1 miliona osób z tych krajów,  

z których około 660 000 pracowała94. 

 

Szacuje się, że 202 000 obywateli z innych krajów UE przyjechało do Wielkiej Brytanii w ciągu 

roku do września 2018 r., a około 145 000 wyemigrowało za granicę. Zatem „migracja netto” 

z UE wyniosła około 57 000 – był to najniższy poziom odnotowany od 2009 roku.  

W roku poprzedzającym referendum (2015), migrację netto z UE oszacowano na 189 000, 

więc po głosowaniu nastąpił duży spadek, a zatem proces brexitu miał wpływ na zjawisko 

migracji w Wielkiej Brytanii. Natomiast szacowana migracja netto spoza UE wynosi  

261 000 rocznie – to najwyższy poziom odnotowany od 2004 r. Od dziesięcioleci jest prawie 

niezmiennie wyższy niż migracja z UE95.  

 

Około 4 na 10 mieszkańców z krajów Unii Europejskiej przyjechało do Wielkiej Brytanii  

w celach zarobkowych. Reszta przyjeżdża na studia (22 proc.), w celu dołączenia do rodziny 

(8 proc.) lub z innych powodów96. 

 

Wśród migrantów spoza Unii Europejskiej, 53 proc. jako cel przybycia do Zjednoczonego 

Królestwa podaje chęć studiowania, 23 proc. – cele zarobkowe, 5 proc. – poszukiwanie pracy, 

12 proc. chce dołączyć do członków swojej rodziny zamieszkujących Wyspy Brytyjskie, 

a 7 proc. nie zdefiniowało powodów swojej imigracji. 

 

Rys historyczny i polityka migracyjna 

 

Historia polityki migracyjnej w Wielkiej Brytanii sięga aż 1905 roku, kiedy uchwalona została 

ustawa o cudzoziemcach (Aliens Act 1905), w której znalazł się zapis, że „niepożądanym 

imigrantom” odmawia się wjazdu do Wielkiej Brytanii97. Ograniczenia zawarte w tym akcie 

były nie do końca wyraźnie sprecyzowane. 

 

Kolejny akt prawny dotyczący imigrantów to British Nationality and Status of Aliens Act 

z 1914 r. (ustawa o obywatelstwie brytyjskim i statusie cudzoziemców). Na jego podstawie 

mieszkańcy kolonii brytyjskich otrzymywali status brytyjskiego poddanego. Akt ten regulował 

również kwestie obywatelstwa kobiet zamężnych z obcokrajowcami98. 

 

W 1948 roku uchwalona została ustawa o obywatelstwie brytyjskim (British Nationality Act 

1948) przewidująca obywatelstwo brytyjskie oraz obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa  

i kolonii99. Kolejne prawo dotyczące imigrantów (Commonwealth Immigrants Act) przyjęte 

zostało w 1968 roku. Stworzyło wymogi przedstawienia przez imigrantów dowodu na to,  

że oni, ich rodzice lub dziadkowie urodzili się w Wielkiej Brytanii. 

 
93  D. G. Blanchflower, J. Saleheen, C. Shadforth, The Impact of the Recent Migration from Eastern Europe on the UK Economy, 

“IZA Discussion Papers”, No. 2615, 2007, s. 2. 
94  J. Springford, Is immigration a reason for Britain to leave the EU?, Centre of European Report, October 2013, s. 1. 
95  EU immigration to the UK, Full Fact, https://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/ [dostęp: 12.04.2019]. 
96  Dane – wrzesień 2018. 
97  Poniższy podrozdział przygotowany na podstawie: UK immigration acts through the ages, BBC News, 10.10.2013, 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-24463873 [dostęp: 12.04.2019]. 
98  British Nationality and Status of Aliens Act 1914, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/17/enacted [dostęp: 

12.04.2019]. 
99  British Nationality Act 1948, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/56/enacted [dostęp: 12.04.2019]. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/4-5/17/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/56/enacted
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W 1971 roku uchwalona została Immigration Act, na mocy której obywatele Commonwealthu 

utracili automatyczne prawo do pozostania na terytorium Wielkiej Brytanii. Musieli spełnić 

wymogi takie same jak wszyscy inni obcokrajowcy. Immigration Act z 1988 r. regulował 

kwestie małżonków poligamicznych małżeństw. W szczególności, tylko jedna żona lub wdowa 

otrzymała prawo przyjazdu do Wielkiej Brytanii. 

 

Ustawa o azylu i imigracji z 1996 roku (Asylum and Immigration Act 1996) ustanawiała,  

że przestępstwem jest zatrudnianie imigranta, którego status uniemożliwia mu pracę  

w Wielkiej Brytanii. Kolejny był Immigration and Asylum Act z 1999 roku, na mocy którego 

utworzono National Asylum Service. W 2001 roku uchwalona została ustawa  

o antyterroryzmie, zapobieganiu przestępstwom i bezpieczeństwie (Anti-terrorism,  

Crime and Security Act)100. W 2002 weszła w życie Nationality, Immigration and Asylum Act  

– ustawa o narodowości, imigracji i azylu, która przewidziała możliwość przeprowadzenia 

egzaminu obywatelskiego dla imigrantów i wprowadziła zabezpieczenia przeciwko fałszywym 

małżeństwom. Ustawa o Imigracji, Azylu i Narodowości (Immigration, Asylum and Nationality 

Act of 2006), która powstała jako odpowiedź na zamachy w Londynie w 2005 roku, 

przewidywała odmówienie azylu każdemu, kto byłby w jakikolwiek sposób zaangażowany  

w działalność terrorystyczną. UK Borders Act (2007) zapewnił brytyjskiej agencji granicznej 

uprawnienia do zwalczania nielegalnej pracy i automatycznego deportowania niektórych 

cudzoziemców uwięzionych za określone przestępstwa lub przez ponad rok. Dało to 

funkcjonariuszom imigracyjnym uprawnienia podobne do policji, takie jak zwiększone 

aresztowanie i role związane z poszukiwaniem i wjazdem. Ustawa umożliwiła stworzenie 

obowiązkowych kart biometrycznych dla imigrantów spoza UE.  

 

Borders, Citizenship and Immigration Act (2009) zmienił zasady tak, aby osoby spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego miały status osoby osiedlonej przez osiem lat,  

zanim będą mogły uzyskać naturalizację. Osoby starające się o naturalizację poprzez 

małżeństwo musiały być małżeństwem przez pięć lat.   

 

Po wygranych w 2010 r. wyborach parlamentarnych Partia Konserwatywna rozpoczęła 

działania w celu obniżenia poziomu salda migracji poniżej 100 tys. do 2015 r.101 Badania 

opinii publicznej wykazały, że imigracja jest dla Brytyjczyków jedną z kluczowych kwestii, 

z którymi boryka się ich kraj. Znaczna liczba osób twierdzi, że była to najczęstsza przyczyna 

głosowania za opuszczeniem Unii w referendum w 2016 r. Większość obywateli brytyjskich 

chce obniżenia poziomu imigracji. 

 

Organem, który monitoruje i raportuje na temat skuteczności i efektywności funkcji 

imigracyjnych, azylowych, narodowościowych i celnych przeprowadzanych przez Home 

Secretary oraz urzędników i innych w jego imieniu, jest Niezależny Główny Inspektor Granic  

i Imigracji. Główny inspektor jest mianowany na stanowisko publiczne i niezależny od rządu, 

a jego sprawozdania są składane przed Parlamentem102. 

 
100  Anti-terrorism, Crime and Security Act, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents [dostęp: 12.04.2019]. 
101  L. Żak, Polityka imigracyjna Wielkiej Brytanii, http://www.psz.pl/121-spoleczenstwo/polityka-imigracyjna-wielkiej-brytanii 

[dostęp: 01.04.2019]. 
102  Independent Chief Inspector of Borders and Immigration, https://www.gov.uk/government/organisations/independent-chief-

inspector-of-borders-and-immigration [dostęp: 01.04.2019]. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents
http://www.psz.pl/121-spoleczenstwo/polityka-imigracyjna-wielkiej-brytanii
https://www.gov.uk/government/organisations/independent-chief-inspector-of-borders-and-immigration
https://www.gov.uk/government/organisations/independent-chief-inspector-of-borders-and-immigration
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1.3.4. Studium przypadku: Hiszpania 

Hiszpania jest państwem o długiej tradycji przepływu ludności. Bliskość Afryki, kolonialna 

przeszłość, historia podbojów Półwyspu Iberyjskiego i współistnienie religii (Al-Andalus103) 

ukształtowały otwartość. Obecnie Hiszpania jest jednym z 10 państw o największej liczbie 

imigrantów (jest ich tam 6,5 mln)104. 

 

Po śmierci generała Franco (1975 r.) kraj wyszedł z wymuszonego izolacjonizmu, a wejście  

do Unii Europejskiej i zasilenie gospodarki (fundusze UE) spowodowało rozwój turystyki  

i sektora budowlanego. W połowie lat 90. nastąpiła fala imigracji (odpowiedź na powstanie 

setek tysięcy nowych miejsc pracy). Imigranci przybywali głównie z Ameryki Łacińskiej 

(wspólnota językowa). W efekcie od 2000 r. zwiększyła się liczba ludności oraz wzrósł 

współczynnik dzietności. Do czasu kryzysu, tj. 2008 r., rynek pracy nie był zagrożony, gdyż 

imigranci wykonywali zawody mniej pożądane przez Hiszpanów. Zmiana polityki rozpoczęła 

się wraz z „austerity” wprowadzaną przez rząd M. Rajoya (m.in. mało efektywny system 

instytucjonalnych zachęt do powrotów). Z powodu kryzysu część młodych Hiszpanów zaczęła 

szukać zatrudnienia poza krajem i obecnie (od 2016 do końca 2018 r.) znowu zaczęła wzrastać 

liczba zatrudnianych imigrantów (220 tys.)105.  

 

Polityka wobec imigrantów stanowi jeden z elementów gry wyborczej (przyspieszone wybory 

w kwietniu br.). Rosnący w siłę nowy populizm (m.in. partia Podemos) ściera się  

z tradycyjnymi ugrupowaniami (konserwatywna Partido Popular i socjaldemokratyczna 

PSOE), a nową jakością jest skrajna prawica (Vox). Jest ona przeciwna wszelkim imigrantom, 

a ponieważ odniosła sukces w „bastionie socjaldemokratów” tj. Andaluzji (pierwszy taki 

przypadek od ponad 40 lat), można prognozować dalsze jej umacnianie (wybory 

parlamentarne). Lokacja imigrantów dotyczy głównie dużych miast (Barcelona, Madryt, 

Walencja). Saldo migracji za pierwsze półrocze 2018 r. wynosi 123 254 (cudzoziemcy)106.  

1.4. WPŁYW POLITYKI HANDLOWEJ I CELNEJ NA MIGRACJE 

Istotną przyczyną kryzysu migracyjnego jest polityka celna i handlowa Europy wobec krajów 

Afryki. Polityka ta ma na celu ochronę producentów europejskich, a jej efektem jest upadek 

afrykańskiego rolnictwa i rosnące ubóstwo, które z kolei powoduje kolejne fale migracji.  

Już w 2001 r. na Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Dosze, stolicy 

Kataru, ówczesny dyrektor generalny WTO Mike Moore wskazywał na zagrożenie migracjami 

ekonomicznymi z Afryki i postulował zmianę zasad handlu, jednak konferencja ta nie zmieniła 

podejścia Unii Europejskiej.  

 

 
103  A. Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 

Wydawnictwo UJK, Kielce 2018 r.  
104  España, entre los diez países con mayor número de inmigrantes, https://www.abc.es/espana/20130912/abci-espana-

inmigrantees-201309111955.html, ABC, 12.09.2013,[dostęp: 27.03.2019]. 
105  R. Perez, Los trabajadores extranjeros vuelven a España: más de 220.000 en dos años, ABC Economia, 11.02.2019.  
106  Movimientos migratorios exteriores, Instituto Nacional de Estadistica, 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos&idp=1254735
573002 [dostęp: 27.03.2019]. 
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83 proc. produktów importowanych do Afryki pochodzi z Europy. Komisja Europejska, 

regulująca cła i zasady handlu, chroni europejskich producentów przed afrykańską 

konkurencją. Od 2012 roku rośnie wartość europejskiego eksportu do Afryki, natomiast 

wartość towarów sprowadzanych do Europy maleje. W przypadku tonażu wymienianych 

towarów, rachunek będzie dokładnie odwrotny. Afryka sprzedaje coraz więcej drewna, węgla, 

ropy oraz surowców mineralnych, ale dostaje za to mniej pieniędzy. Mówi się dziś  

o 30-miliardowym, i wciąż rosnącym, deficycie Afryki w handlu z Europą.   

 

W książce „African Exodus”, analizującej ekonomiczne źródła migracji do Europy, 

Asfa-Wossen Asserate opisuje przykłady tej polityki. Jednym z nich są zbiory pomidorów  

w regionie Apulii, w południowych Włoszech, w trakcie których większość prac wykonują 

imigranci z Ghany. UE dopłaca do zbiorów pomidorów, a w praktyce – płaci pensje imigrantów.  

 

Bardziej dochodowa jest produkcja i sprzedaż przetworów. W tym zakresie Unia Europejska 

chroni swoich producentów, wprowadzając 14-procentowe cło na afrykańskie pomidory  

w puszce (i więcej w przypadku bardziej przetworzonych produktów, np. keczupu czy sosu 

pomidorowego). Dodatkowo włoskie czy francuskie koncentraty pomidorowe mogą liczyć na 

eksportowe zwolnienia podatkowe. Subsydia obejmują całą gamę produktów  

– od pomidorów przez brzoskwinie, gruszki czy owoce cytrusowe. Subsydia rolne Komisji 

Europejskiej wynoszą 40 mld euro rocznie i nieustannie wzrastają. W ich wyniku na półkach 

afrykańskich sklepów znaleźć można np. włoskie przeciery pomidorowe, niemieckie płatki 

śniadaniowe, mielonkę z Holandii i mleko w proszku z Danii.   

 

Nieprawdziwe w tym świetle okazują się stereotypy o braku chęci pracy wśród Afrykanów. 

Według Banku Światowego, Afryka posiada aż 200 milionów hektarów niewykorzystanych 

gruntów rolnych, wyłączając ziemie na obszarach objętych wojną (Sudan, Nigeria, Kongo). 

Tereny te leżą odłogiem, gdyż afrykańscy rolnicy nie wytrzymują konkurencji z tanią żywnością 

z Europy. Ci, którzy mimo wszystko pracują, to przede wszystkim pracownicy dużych 

koncernów spożywczych z udziałem europejskich firm, uprawiających kawę, kakao i – coraz 

częściej – rośliny do produkcji biopaliw do europejskich samochodów i egzotyczne drzewa  

na europejskie meble czy podłogi. Mimo wysokich cen żywności, mało kto jest zainteresowany 

uprawą warzyw, zbóż czy hodowlą bydła, gdyż żywność z Europy jest albo tańsza, albo wręcz 

darmowa w ramach kontyngentów z pomocą humanitarną. Rocznie Unia Europejska wydaje 

na pomoc humanitarną i dostawy żywności nieco ponad miliard euro.  

 

Do przykładów oddziaływania protekcjonistycznej polityki handlowej UE należy rynek kawy  

i produktów z kawy. W 2016 r. największe na świecie firmy produkujące kawę miały swoją 

siedzibę w Niemczech. Państwa afrykańskie w 2016 roku zyskały na eksporcie kawy  

2,5 miliarda dolarów, zaś firmy niemieckie zyskały 3,8 miliarda dolarów na reeksporcie. 

Niemal cały przemysł oparty o afrykańską kawę znajduje się w Europie. Jest to efekt polityki 

celnej: cło na nieprzetworzone ziarna kawy z Afryki wynosi w UE 0 proc. (co podkreśla się 

nieraz jako pomoc dla głodującej Afryki), jednak cło na kawę wypalaną wynosi już 5 proc.,  

na kawę bezkofeinową – 7,5 proc., zaś na produkty na bazie kawy – 11,5 proc.  
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Innym przykładem jest rynek czekolady. Ziarno kakaowca trafia do Europy, podobnie  

jak w przypadku kawy, bez żadnych obciążeń celnych. Cło na masę kakaową wynosi  

już 7,5 proc., na tabliczki czekolady – 30 proc., zaś na inne produkty (batony, chrupki 

czekoladowe) dochodzi do 40 proc. wartości produktu. W takiej sytuacji inwestycja np. w linię 

produkcji czekolady w Afryce staje się całkowicie nieopłacalna. 

 

Wbrew retoryce wspierania afrykańskiej samodzielności i niepodległości, polityka handlowa 

UE powoduje blokowanie modernizacji i rozwoju technologii w Afryce, co pozwoliłoby  

na dodatkowe zyski i skuteczne konkurowanie z europejskimi firmami, a co najważniejsze, 

choć częściowo pomogłoby zahamować exodus do Europy.  

1.5. POZOSTAŁE EKONOMICZNE PRZYCZYNY NAPŁYWU IMIGRANTÓW  

Wśród głównych regionów, z których pochodzi obecnie najwięcej imigrantów ekonomicznych 

do UE, należy wskazać:  

• państwa Afryki Subsaharyjskiej, 

• państwa Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Gruzja), 

• państwa azjatyckie. 

 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze przyczyny ekonomiczne migracji z tych obszarów. 

1.5.1. Imigracja do UE z państw Afryki 

Po kryzysie migracyjnym ostatnich lat, państwa Unii Europejskiej odczuwają kolejną presję 

imigracyjną, tym razem o charakterze głównie zarobkowym. Spodziewana fala imigrantów 

przybędzie do UE z państw Afryki: Etiopii, Ghany, Kenii, Mali, Nigerii, Senegalu, Wybrzeża 

Kości Słoniowej. Już obecnie szacuje się, że od roku 2010 na obszar UE (a także Norwegii  

i Szwajcarii) przybyło ok. miliona osób z państw Afryki Subsaharyjskiej. Imigranci ekonomiczni 

pochodzą również z takich państw jak: Angola, Kamerun, Somalia, RPA i Demokratyczna 

Republika Konga.  

Do najważniejszych ekonomicznych przyczyn migracji z państw Afryki należą: 

• brak możliwości zatrudnienia w kraju pochodzenia z powodu braku miejsc pracy, 

• brak kwalifikacji zawodowych wobec ofert zatrudnienia, 

• niskie płace, złe warunki pracy, 

• chęć podniesienia standardu życia własnego i rodzin pozostawionych w krajach 

rodzimych, 

• rosnące aspiracje, podsycane przez osoby, które już udały się na emigrację i uważają 

ten krok za właściwe posunięcie (ważna jest tu rola mediów społecznościowych)  

oraz przez osoby czerpiące profity z nielegalnej działalności przemytniczej, 

• chęć skorzystania ze spodziewanych świadczeń socjalnych w Unii Europejskiej, które są 

wyższe niż płace nawet w lepiej opłacanych sektorach wielu państw pochodzenia 

imigrantów. 
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Do innych przyczyn należą katastrofy naturalne (susze, powodzie, brak dostępu do wody 

pitnej) i konieczność przemieszczenia się w związku z poszukiwaniem źródeł utrzymania  

i zarobkowania. Zalicza się do nich także słaba kondycja zdrowotna wielu osób z powodu 

rosnącego od 2015 roku wskaźnika chronicznego niedożywienia (20 proc. ludności  

na kontynencie afrykańskim, czyli ok. 257 mln osób, z czego 80 proc. w regionie Afryki 

Subsaharyjskiej) lub odwodnienia i chorób eliminujących z rynku pracy (AIDS, gruźlica,  

inne choroby zakaźne). 

Przyczyny, które określamy jako „ekonomiczne”, mają w rzeczywistości różne tło.  

Obok toczących się konfliktów, które w sposób oczywisty uszczuplają lub czynią zupełnie 

niemożliwym zarobkowanie poprzez postępujący proces dekonstrukcji lokalnych gospodarek 

(likwidacja miejsc pracy), odnajdujemy szereg innych czynników wpływających w sposób 

pośredni lub bezpośredni na decyzje o emigracji do państw wyżej rozwiniętych. 

Wśród nich istotne miejsce zajmuje presja demograficzna w wielu państwach afrykańskich. 

Ok. 70 proc. ludności Afryki to osoby poniżej 30 roku życia. Według szacunków ONZ, liczba 

obywateli niektórych państw afrykańskich w ciągu najbliższych 30 lat (do roku 2050) ulegnie 

podwojeniu przy obecnym ogólnym wskaźniku dzietności 4,7 (choć w niektórych państwach 

osiąga on poziom nawet 8,00)107. Już obecnie palącym problemem jest znalezienie 

zatrudnienia (wśród ludzi młodych bezrobocie osiąga poziom nawet 50 proc.). Przykładem 

jest Kenia, gdzie corocznie na rynek pracy wchodzi ok. 1 mln ludzi w wieku produkcyjnym,  

przy ok. 200 tys. dostępnych nowych miejscach pracy. Ogółem w Afryce ok. 60 proc.  

siły roboczej stanowią ludzie młodzi, do 30 roku życia108. Tylko w państwach Afryki 

Subsaharyjskiej, skąd pochodzi duża liczba imigrantów do UE, do 2050 r. liczba ludności 

będzie wynosiła ok. 2,2 mld (większość z nich będzie najprawdopodobniej pochodziła  

z Nigerii), z czego znakomitą większość będą stanowili ludzie młodzi. Już obecnie ok. 300 mln 

osób w Afryce Subsaharyjskiej (SSA) jest w przedziale wiekowym 10-24 lat, a w roku 2050  

ta liczba wzrośnie do ok. 560 mln ludzi.  

Ogółem pracy poszukuje obecnie w państwach afrykańskich ok. 75 mln osób w wieku  

15-24 lat. Według różnych szacunków, tylko w Kenii od 2 do 10 mln osób w wieku 15-34 lat 

pozostaje trwale bezrobotnymi. Migrują oni z regionów wiejskich (często dotkniętych 

katastrofami naturalnymi) do obszarów zurbanizowanych, gdzie tworzą się slumsy, z których 

młodzi ludzie chcą się wydostać właśnie poprzez emigrację do wysokorozwiniętych państw 

zachodnich. Tworzenie się slumsów (w których koczują również często obywatele państw 

sąsiednich – uchodźcy z obszarów konfliktów) dodatkowo sprzyja wzrostowi przestępczości, 

co także motywuje osoby pragnące chronić swoją rodzinę do wyjazdu poza kontynent.  

Oprócz braku odpowiedniej liczby miejsc pracy (wdrażane programy zatrudnienia  

dla młodzieży w wielu państwach Afryki są niewystarczające), problemem jest również brak 

odpowiednich kompetencji osób wchodzących na rynek pracy (głównie ze względu na niską 

jakość edukacji) i brak dostosowania do zmian, jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa 

(konieczność podnoszenia kwalifikacji do prac w sektorach wymagających wyższych  

 
107  Jeśli nie poddano inaczej, dane za: World Population Prospects 2019, Department of Economic and Social Affairs of the UN 

Secretariat, https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ [dostęp: 12.04.2019]. 
108  Dane za: Population Reference Bureau, https://www.prb.org/ [dostęp: 12.04.2019]. 
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lub wysokich kwalifikacji). Jak podaje Raport World Economic Forum („Future of Jobs”) z 2016 r., 

szacunkowo 4. rewolucja przemysłowa może przynieść utratę nawet 5 mln miejsc pracy  

w gospodarkach rozwijających się, w tym w wielu państwach kontynentu afrykańskiego109.  

W państwach Afryki rosną także nierówności społeczne. Na przykład w Republice 

Południowej Afryki (druga pod względem wielkości gospodarka na kontynencie afrykańskim 

oraz światowy „lider”, jeśli chodzi o dysproporcje w zarobkach) tylko 20 proc. populacji 

odpowiada za ponad 60 proc. konsumpcji. Bezrobocie wśród młodych osiąga tam poziom  

50 proc. Ogółem wśród 19 państw, w których zanotowano największe nierówności  

w poziomie osiąganego dochodu, 10 pochodzi z Afryki110. Rodzi to zrozumiałe resentymenty 

wśród najgorzej sytuowanych i motywuje do podjęcia decyzji o emigracji. W wielu państwach 

przyczyną nierówności jest ogromna skala korupcji władz odpowiadających za redystrybucję 

dochodów. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na emigrację zarobkową, która stanowi 

jedyny sposób utrzymania, najczęściej licznej, rodziny. Szacuje się, że rocznie ok. 70 mld 

dolarów (ok. 3 proc. PKB Afryki) zasila w formie międzynarodowych przepływów finansowych 

Afrykańczyków, którzy pozostali w swoich państwach.  

Istotnym paradoksem imigracji z państw Afryki jest to, że wiele z nich notowało w ostatnim 

okresie znaczący wzrost gospodarczy. Wśród najszybciej rozwijających się gospodarek świata, 

6 państw pochodzi właśnie z Afryki. Należy do nich np. Etiopia ze wzrostem ok. 8,2 proc.  

w 2018 r., głównie dzięki inwestycjom w produkcję i infrastrukturę. Także Ghana odnotowuje 

w ostatnich latach dość wysoki wzrost gospodarczy i jest nawet uznawana za czołową 

gospodarkę Afryki Zachodniej. Dobre wyniki gospodarcze, relatywnie stabilny wzrost  

oraz rosnące możliwości rozwojowe widać również w Nigerii (jest nawet zaliczona do grupy 

11 państw o istotnym potencjale rozwojowym – Global Growth Generating Countries – 3G). 

Analitycy wskazują jednak, że w wielu przypadkach wzrost bazuje na rosnących cenach 

surowców, co nie generuje zasadniczo wielu nowych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach 

spoza obrotu surowcami. Co interesujące, w indeksie Doing Business 2019 wskazano,  

że poprawia się możliwość rozwoju biznesu w krajach SSA, które wdrożyły rekordową w skali 

świata liczbę istotnych reform i zlikwidowały w ostatnich latach wiele barier  

dla przedsiębiorców. W pierwszej 30. państw, które oferują najlepsze warunki  

dla przedsiębiorców, znalazła się jednakże tylko Rwanda. Gospodarki afrykańskie wciąż tracą  

z powodu istotnych braków infrastrukturalnych (transport, elektryczność) oraz problemów  

w zarządzaniu (korupcja, niejasność przepisów prawnych etc.). Według danych African 

Development Bank, na inwestycje infrastrukturalne w państwach afrykańskich potrzeba  

ok. 170 mld dolarów rocznie.  

Istotną gałęzią gospodarki wielu państw afrykańskich jest również sektor usług. Wahania 

koniunktury w tym sektorze również przyczyniają się do spadku dochodów osób w nim 

zatrudnionych. Jak podaje portal goafrica.gov.pl, w 2014 r. np. Kenia odnotowała znaczny 

spadek przychodów z turystyki: około 10 proc. w porównaniu z 2012 rokiem i 5 proc. wobec 

2013 roku. Spadek ten był spowodowany atakami terrorystycznymi w Mombasie i Nairobi,  

w wyniku których ucierpiał sektor turystyczny (hotele, biura podróży). Podobna sytuacja 

 
109  The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 

2016, https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs/ [dostęp: 12.04.2019]. 
110  Więcej szczegółów zob. Income Inequality Trends in sub-Saharan Africa Divergence, Determinants and Consequences 

Overview, UNDP, 2017. 
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miała miejsce w niektórych państwach Afryki Północnej (Egipt, Tunezja), gdzie konflikty 

wewnętrzne oraz zamachy terrorystyczne spowodowały na długi okres zanik branży 

turystycznej. Brak stabilizacji i konflikty powodują, że państwa afrykańskie tracą możliwości 

dochodu poprzez niechęć inwestorów do tworzenia tam przedsiębiorstw. W trudnej sytuacji 

bezpieczeństwa, na inwestycje decydują się przede wszystkim państwa, które nie liczą się  

z zagrożeniami lub są w stanie je ograniczać poprzez ścisłe związki z administracją państwową 

lub władzami lokalnymi, wśród których niekwestionowanym liderem są Chiny. Ich działalność 

biznesowa w Afryce nie prowadzi jednak do powiększenia dochodów Afrykańczyków. 

Przeciwnie, masowy skup ziemi rolnej przez duże korporacje (także z Brazylii) i przymusowe 

wysiedlanie rolników na tereny mniej żyzne powoduje wpędzanie w ubóstwo całych rzesz ludzi.  

Problemem bezrobocia i nierówności w dochodach nie zostanie w najbliższych czasach 

rozwiązany także ze względu na fakt, iż wiele państw Afryki konkuruje na rynkach globalnych 

w przyciąganiu inwestycji głównie dzięki niskim kosztom pracy, co oznacza niskie płace  

dla robotników i ich rosnące niezadowolenie. Rekordowo niskie poziomy płacy minimalnej 

odnotowuje się w Burundi i Ugandzie (odpowiednio 6$ i 7$ miesięcznie)111. W szeregu 

państw Afryki wciąż odnotowuje się wiele przypadków skrajnego ubóstwa (Nigeria). 

Kolejnym czynnikiem warunkującym imigrację są zmiany klimatyczne. Warunki bytowe  

w wielu państwach Afryki pogarszają się. Według szacunków ONZ, liczba osób 

niedożywionych zwiększyła się od 2015 do 2019 roku o 35 mln osób. Ogółem szacuje się, 

że  1/5 populacji Afryki pozostaje niedożywiona (ok. 257 mln osób), w szczególności  

w państwach Afryki Zachodniej oraz Środkowej112. Wśród powodów takiego stanu rzeczy 

wymienia się, oprócz innych przyczyn, postępujące zmiany klimatyczne. Podwyższenie 

temperatury na Ziemi o 5°C już przyczynia się do postępującego pustynnienia ogromnych 

obszarów Afryki i spadku produkcji rolnej o 25-50 proc. w SSA113. Szacuje się, że z powodu 

zmian klimatycznych do roku 2050 ponad 70 mln ludzi będzie miało problem z zapewnieniem 

sobie odpowiedniej ilości pożywienia, z czego połowa w regionie SSA. Prowadzi to  

do znacznego uszczuplenia możliwości zarobkowania w rolnictwie i z pewnością napędzi 

kolejne fale migracyjne, nie tylko do innych regionów Afryki, ale także do Europy.  

Można spodziewać się również wybuchu nowych konfliktów o dostęp do ziemi rolnej  

oraz wody. Już w 2014 r. ok. 400 mln osób na kontynencie afrykańskim nie miało dostępu  

do wody pitnej, choć nie jest to wynikiem braku jej zasobów, ale braku odpowiedniej 

infrastruktury. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, prawie połowa mieszkańców 

Afryki jest dotknięta problemem niedostatku wody pitnej. Program Środowiskowy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ustalił w zeszłym roku, że tylko osiem spośród 53 krajów Afryki zdoła 

zrealizować do połowy 2015 roku wyznaczone przez ONZ tzw. cele milenijne dotyczące 

dostępu do wody oczyszczonej (Algieria, Tunezja, Libia, Botswana, Angola, RPA i Egipt).  

Na problem niedożywienia (i odwodnienia) nakłada się wciąż słaby poziom opieki zdrowotnej, 

choć należy odnotować, że średnia długość życia w państwach Afryki wzrosła do ok. 60 lat.  

 
111  What do minimum wages look like in sub-Saharan Africa?, World Economic Forum, 

https://www.weforum.org/agenda/2015/10/what-do-minimum-wages-look-like-in-sub-saharan-africa/ [dostęp: 
12.04.2019]. 

112  Dane za: Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition. Addressing the Threat from Climate Variability and 
Extremes for Food Security and Nutrition, FAO 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca2710en.pdf 
[dostęp: 12.04.2019]. 

113  Zob. tamże, s. ix. 
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1.5.2. Przyczyny imigracji do UE z państw Partnerstwa Wschodniego 

Istotną liczbę imigrantów do UE z przyczyn ekonomicznych stanowią obywatele państw 

Partnerstwa Wschodniego. Ciekawym przykładem są Gruzja i Armenia, z których emigruje  

do UE liczne grono osób, a także Białoruś i Rosja, z której do Polski (obok Ukrainy,  

która dominuje w statystykach imigracyjnych) przybywa coraz więcej osób. Zazwyczaj są to 

osoby wykwalifikowane, które wypełniają luki na polskim rynku pracy. 

Jeśli chodzi o ekonomiczne przyczyny imigracji (motyw dominujący wśród państw 

Partnerstwa Wschodniego), dobrze pokazuje je przykład Gruzji. Mimo dość stabilnego  

i konsekwentnego wzrostu gospodarczego w tym kraju, wprowadzonych reform, napływu 

zagranicznych inwestycji, nadal brakuje perspektyw rozwojowych dla ludzi z wyższymi 

kwalifikacjami zawodowymi, a także dominuje niepewność zatrudnienia (szczególnie  

w administracji, która przechodzi okresowe „czystki”, co powoduje powrót wielu ludzi  

na wieś, do gospodarstw rolnych lub emigrację). Bezrobocie i ukryte bezrobocie to wciąż 

problemy, z którymi borykają się przede wszystkim ludzie młodzi. Ponad 50 proc. osób wciąż 

pracuje w rolnictwie, choć dochody z tego sektora do PKB wnoszą jedynie 10 proc.  

jego wartości114. Co znaczące, w Gruzji aż 38 proc. wśród bezrobotnych stanowią osoby  

o bardzo wysokich kwalifikacjach, a 17 proc. osoby o kwalifikacjach typu „medium-level 

specialist”. Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią ludzie młodzi. Główną przyczynę 

emigracji stanowi zatem brak perspektyw znalezienia pracy zgodnej z kwalifikacjami. Zachętą 

do emigrowania jest podpisane z UE porozumienie o ruchu bezwizowym oraz ułatwione 

procedury zatrudniania. 

Co więcej, zgodnie z danymi UNICEF z 2017 r., ponad 20 proc. Gruzinów (17 proc. emerytów  

i ponad 27 proc. dzieci) żyje poniżej progu ubóstwa (2,5$ dziennie). 5 proc. społeczeństwa 

żyje w skrajnej biedzie (1,25$ dziennie). Wskaźniki te w ostatnich latach rosną. Na dodatek 

pogłębiają się nierówności społeczne w sferze dochodów. Według wskaźnika Giniego, w Gruzji 

mamy do czynienia z największymi nierównościami w Europie Wschodniej (wskaźnik wyższy 

niż w pozostałych państwach Kaukazu Południowego).  

1.5.3. Przyczyny migracji do UE z Azji 

Poza Afryką i krajami Partnerstwa Wschodniego liczną grupę imigrantów do Unii Europejskiej 

stanowią Azjaci, choć historycznie państwa europejskie nie stanowiły tradycyjnego kierunku 

emigracji. W 2010 r. imigranci z Azji stanowili zaledwie 13 proc. ogółu całej populacji 

imigrantów, choć w ostatnich latach proporcje te zwiększyły się nawet do ¼ w państwach 

takich jak Finlandia, Szwecja, Dania czy Republika Czeska. Obecnie wśród migrantów są 

zarówno wysoko kwalifikowani specjaliści (głównie z Indii, Filipin i Korei Południowej),  

jak i osoby bez kwalifikacji zawodowych (Wietnamczycy, Pakistańczycy). Co interesujące, 

wśród państw UE Polska i Irlandia przyciąga najwięcej wysoko kwalifikowanych imigrantów  

z państw azjatyckich. Wiele osób przyjeżdża także do państw UE w celach edukacyjnych.  

Naturalnie, do UE migrują przede wszystkim obywatele dawnych kolonii (Indie, Pakistan, 

Indonezja, Wietnam) oraz obywatele państw azjatyckich ogarniętych wojną i niedających 

 
114  Zob. B. Górka-Winter, K. Kakachia, B. Lebanidze, Georgia Country Paper, EU-Listco, PISM, 2019. 
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żadnych perspektyw natury ekonomicznej (Afganistan). Szczególne znaczenie ma tu znajomość 

języka oraz więzy rodzinne (dominują wśród Pakistańczyków i Wietnamczyków), choć w chwili 

obecnej te czynniki przestają już mieć dominujące znaczenie. Na przykład obywatele Chin  

czy Korei Południowej przyjeżdżają do państw UE w dużej mierze w celach edukacyjnych.  

Tradycyjne wzorce migracyjne oraz aktywności zawodowe, w jakie angażują się migranci, 

ulegają zatem zasadniczym zmianom. Przekonanie, że imigranci z państw azjatyckich będą 

angażować się tradycyjnie w sektory usług (prowadzenie barów, restauracji, pralni, drobny 

i hurtowy handel) powinno ulec zmianie. Coraz więcej osób z wyższym wykształceniem 

i wysoko kwalifikowanych specjalistów jest zatrudnianych przez duże korporacje (także z Azji) 

na wysokich stanowiskach menadżerskich.  

Po kolejnych rozszerzeniach UE, także „nowi członkowie” stają się coraz atrakcyjniejszym 

kierunkiem imigracji z państw azjatyckich. Kierunkami migracji z Azji są: Francja, Wielka 

Brytania (Azjaci stanowią tu najliczniejszą grupę imigrantów spoza UE) czy Królestwo 

Niderlandów, choć w ostatnich latach także inne państwa UE, takie jak np. Polska, również 

przyciągają coraz więcej migracji z tych państw. Poza tym, Włochy przyciągają najwięcej 

imigrantów z Filipin oraz z Chin, Szwecja – z Pakistanu, Niemcy – z Korei Południowej  

i z Wietnamu (wielu Wietnamczyków zamieszkuje obecnie także w Republice Czeskiej i w Polsce). 

Nieustająco największym wyzwaniem dla państw UE będzie integracja społeczna i kulturowa 

imigrantów z państw azjatyckich, w szczególności tych, którzy nie władają językiem państw,  

w których się osiedlają, jak również dbałość o to, by charakter ich działalności biznesowej opierał 

się na standardach wypracowanych w państwach UE. Nie jest tajemnicą, że wiele aktywności,  

np. w diasporze chińskiej, opiera się na pracy niewolniczej, którą jednakże trudno zweryfikować, 

biorąc pod uwagę brak współpracy samych zainteresowanych z odpowiednimi organami 

kontrolnymi. Poza tym imigranci z tych państw wykazują tendencję do budowania swoistych 

„państw w państwie” z własnymi instytucjami finansowymi, a nawet wymiarem sprawiedliwości.  

 

Kolejnym narastającym problemem jest szpiegostwo ekonomiczne i narastające obiekcje 

państw takich jak Stany Zjednoczone, ale i niektóre państwa UE, co do swobody zatrudniania 

oraz dostępu do edukacji obywateli niektórych państw azjatyckich, a Chin w szczególności. 

1.6. WPŁYW IMIGRACJI NA RYNEK PRACY I SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ 
WYBRANYCH PAŃSTW UE W OSTATNICH LATACH 

1.6.1. Jak mierzyć wpływ imigracji na gospodarkę? 

Dla oceny wpływu migracji na rynek pracy i sytuację gospodarczą kraju – oprócz jej skali – 

ważna jest struktura migracji, oceniana względem wieku, płci, poziomu wykształcenia,  

a w szczególności wykwalifikowania. Takie informacje pozwolą na ocenę dostosowania 

migrantów do wymogów rynku pracy i są niezbędne dla polityki ich integracji. Źródłem takich 

danych powinno być państwo emigracji, co pozwoliłoby określić nie tylko wpływ migracji  

na państwo przyjmujące, ale również wysyłające oraz wpływ migracji na sytuację samych 
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migrantów115. Kluczowa jest różnica pomiędzy poziomem i jakością wykwalifikowania 

ludności kraju przyjmującego a imigrantami. Teoretycznie imigranci poprzednich fal są 

najbardziej konkurencyjni względem nowych, i to głównie ich dotykać będą negatywne skutki 

migracji dla rynku pracy116. 

 

Wpływ imigracji na sytuację gospodarczą w dużej mierze zależy od podziału 

wykwalifikowania pomiędzy mieszkańców kraju rodzimego i imigrantów. Ważne jest, 

że  grupa imigrantów rzadko kiedy stanowi odzwierciedlenie struktury społecznej swojego 

państwa. Jest to grupa, która znalazła wystarczająco wysoką motywację, aby zdecydować się 

na emigrację. Decyzja o migracji może mieć podłoże ekonomiczne i pozaekonomiczne, 

i w związku z tym możemy mieć do czynienia z falą migracji osób słabo wykwalifikowanych 

lub wysoko wykształconych (przeciętny migrant może być lepiej lub gorzej wykształcony 

od przeciętnego pracownika w swoim kraju macierzystym). Należy też zwrócić uwagę, 

że  poziom wykwalifikowania imigranta może zmieniać się w czasie – po przyjeździe może 

dostosowywać je do wymogów nowego rynku pracy, a więc jego płaca też będzie się z czasem 

zmieniać (rosnąć)117. 

Następnym uproszczeniem, które może zakłócać postrzeganie problemu, jest powszechnie 

znane założenie, że fala migracji powoduje wzrost podaży na rynku pracy w kraju 

przyjmującym, co z kolei prowadzi do ograniczenia wzrostu płac i wzrostu zatrudnienia  

w krótkim okresie. Tutaj znowu działamy przy założeniu, że migranci stanowią homogeniczną 

grupę osób, doskonale przystosowaną do potrzeb pracodawców w państwie przyjmującym.  

 

Według tej samej teorii, napływ migrantów w dłuższym okresie nie prowadzi już  

do ograniczenia czy wręcz obniżenia płac. Wzrost zatrudnienia przy jednoczesnym 

wykorzystaniu tańszych czynników produkcji (pracy) prowadzi do obniżenia kosztów 

produkcji, zwiększa zysk przedsiębiorców, co z kolei powoduje zwiększenie poziomu 

inwestycji, a to z kolei – wzrost zatrudnienia i płac118. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku 

gwałtownych i nieoczekiwanych fal migracyjnych, ich wpływ na rynek (widoczny poprzez 

poziom płac i zatrudnienia) będzie szkodliwy119. 

 

Ponadto współczesna debata na temat polityki migracyjnej dotyczy również wpływu imigracji 

na wydatki państwa w ramach programów społecznych. Często, mówiąc o migrantach, 

analizuje się jedynie pierwsze pokolenie, pomijając wpływ ich dzieci i wnuków na rynek pracy 

i sytuację gospodarczą. Według teorii Georga Borjasa z Uniwersytetu w Harvardzie, należy 

również wskazać określone grupy społeczne, które bez względu na ogólne wskaźniki 

ekonomiczne będą korzystać lub tracić na imigracji. Dowodzi on, że ludność kraju 

przyjmującego będzie korzystać z imigracji pod warunkiem, że ludność napływowa będzie 

różnić się od nich pod względem zdolności/możliwości produkcyjnych. Korzyści będą tym 

 
115  Power from Statistics: data, information and knowledge. OUTLOOK REPORT 2018 edition, Eurostat, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg 2018, s. 6-7, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/9087487/KS-FT-18-005-EN-
N.pdf/8c143a88-a67c-46ca-a24d-c34046fc4a49 [dostęp: 15.03.2019]. 

116  A. Edo, The Impact of Immigration on the Labor Market, “Journal of Economic Surveys”, s. 3. DOI:10.1111/joes.12300  
117  G. J. Borjas, The Economic Analysis of Immigration, w: Handbook of Labour Economics 1999, vol.3, cz. A, rozdział 28,  

s. 1710-1717, https://sites.hks.harvard.edu/fs/gborjas/publications/journal/Handbook1999.pdf [dostęp: 16.03.2019]. 
118   K. Bördős, M. Csillag, A. Oro, The Impact of Immigration on Labour Market Situation of the Employees of Recipient Countries 

in Europe – Summary of Empirical Findings, w: Z. Blasko, K. Fazekas (red.), The Hungarian Labour Market 2016, Hungarian 
Academy of Sciences, Budapest 2016, s. 142-147, http://www.econ.core.hu/file/download/HLM2016/32.pdf [dostęp: 
20.03.2019]. 

119  A. Edo, The Impact of Immigration on the Labor Market, “Journal of Economic Surveys”, s. 3. DOI:10.1111/joes.12300 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/9087487/KS-FT-18-005-EN-N.pdf/8c143a88-a67c-46ca-a24d-c34046fc4a49
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/9087487/KS-FT-18-005-EN-N.pdf/8c143a88-a67c-46ca-a24d-c34046fc4a49
https://sites.hks.harvard.edu/fs/gborjas/publications/journal/Handbook1999.pdf
http://www.econ.core.hu/file/download/HLM2016/32.pdf
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większe, im większe będą te różnice. Grupy, które mają takie same zdolności/możliwości 

produkcyjne, będą musiały konkurować z imigrantami na rynku pracy – a zatem będą tracić 

na imigracji120.  

 

Należy więc sprawdzić w wybranych krajach, czy napływ migrantów powoduje wzrost 

inwestycji, a nie wyłącznie zatrudnienia, oraz w jaki sposób struktura migracji przekłada się 

na pożądane efekty migracji. W badanych latach 2014-2018, nie tylko migracje będą miały 

wpływ na poziom wskaźników ekonomicznych, ale również inne, często indywidualne  

dla danego kraju czynniki. Nie bez znaczenia pozostaje bliska korelacja między migracją  

a bezpieczeństwem w ostatnich czterech latach w UE. Konflikty zbrojne i ideologicznie 

powiązane z nimi ataki terrorystyczne, brak stabilizacji w Afryce Północnej, Sahelu i na Bliskim 

Wchodzie wygenerowały falę migracji nielegalnej do krajów UE. Obecnie polityka migracyjna 

państw UE nie jest jedynie kształtowana przez wyzwania gospodarczo-demograficzne. Zmiany 

w ostatnich dwóch latach, dotyczące wzmocnienia ochrony granic (zwłaszcza zewnętrznych 

UE), przyjmowania uchodźców, prób formowania legalnych kanałów migracyjnych, integracji 

i odsyłania osób przekraczających granice oraz procedur azylowych, spowodowały spadek 

liczby nielegalnych migrantów121.  

Należy także pamiętać, że wpływ migracji na sytuację ekonomiczną i rynek pracy państwa 

zależy nie tylko od czynników ekonomicznych i społecznych, ale również pozaekonomicznych. 

Każde z państw prowadzi odrębną politykę migracyjną, posiada inna strukturę społeczną 

(część ma migrantów w następnym pokoleniu), a także jest krajem docelowym dla migrantów 

z różnych części świata i z różnych państw pod względem poziomu rozwoju. Te czynniki 

pozaekonomiczne mają wpływ na sytuację ekonomiczną omawianych państw po 2014 roku. 

1.6.2. Analiza wpływu 

Dla dokonania analizy wpływu migracji na rynek pracy i sytuację gospodarczą wybrane zostały 

państwa UE o wysokim wskaźniku napływu migrantów, przy zachowaniu reprezentacji 

geograficznej, w tym Czechy jako przykład państwa z byłego bloku komunistycznego.  

W przypadku niektórych państw część danych jest niedostępna.  

 

Analiza struktury migracji do tych krajów pokazała, że ogółem w badanych latach liczba 

mężczyzn-migrantów była większa niż kobiet, a dysproporcja ta największa była w Niemczech: 

tutaj mężczyźni stanowili średnio 58 proc. migracji. Jest to cecha charakterystyczna 

omawianego kryzysu migracyjnego w Europie, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że kobiety stanowią 

niemal połowę w całości migracji międzynarodowych122. Krajem, do którego imigracja była 

najbardziej proporcjonalna pod względem płci była Hiszpania i, co więcej, udział  

w poszczególnych badanych latach był niezmienny – 49 proc. mężczyzn. Spośród omawianych 

państw, tylko w Hiszpanii i we Francji liczba kobiet-migrantek była wyższa niż mężczyzn.  

Dane na ten temat przedstawiają poniższe tabele. 

 

 
120  G. J. Borjas, The Economic Analysis of Immigration, w: Handbook…, dz. cyt., s. 1699-1710. 
121  Frontex Risk Analysis for 2019, From crisis response to preparedness: changing priorities in Member States’ migration Policy, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Risk_Analysis_for_2019_0.pdf [dostęp: 24.03.2019]. 
122 Migration and gender, OECD, http://www.oecd.org/dev/migration-development/migration-gender.htm [dostęp: 20.04.2019]. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Risk_Analysis_for_2019_0.pdf
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Tabela 1. Liczba migrantów w wybranych państwach UE w latach 2014-17 
 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 29 897 29 602 64 083 51 847 

Niemcy 884 893 1 543 848 1 029 852 917 109 

Hiszpania 305 454 342 114 414 746 532 132 

Francja 340 383 364 221 378 115 369 964 

Włochy 277 631 280 078 300 823 343 440 

Szwecja 126 966 134 240 163 005 144 489 

Wielka Brytania 631 991 631 452 588 993 644 209 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship [26.03.2019] 

 

Tabela 2. Liczba mężczyzn-migrantów w wybranych państwach UE w latach 2014-17 
 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 16 442 16 324 35 909 29 988 

Niemcy 518 252 969 880 591 670 518 530 

Hiszpania 151 949 169 626 204 209 260 161 

Francja 162 542 177 217 185 211 180 484 

Włochy 139 130 151 002 169 091 199 940 

Szwecja 69 113 73 599 91 146 77 865 

Wielka Brytania 319 327 325 158 313 466 346 661 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship [26.03.2019] 

 

Tabela 3. Liczba kobiet-migrantek w wybranych państwach UE w latach 2014-17 

 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 13 455 13 278 28 174 21 859 

Niemcy 366 641 573 968 438 182 398 579 

Hiszpania 153 505 172 488 210 537 271 971 

Francja 177 841 187 004 192 904 189 480 

Włochy 138 501 129 076 131 732 143 500 

Szwecja 57 853 60 641 71 859 66 624 

Wielka Brytania 312 664 306 294 275 527 297 548 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship [26.03.2019] 
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Największa liczba migrantów do wybranych państw UE to osoby w wieku 20-29 lat. Dla rynku 

pracy jest to pozytywne zjawisko tylko w przypadku podjęcia pracy – imigranci są w stanie 

dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb rynku pracy i istnieje duża szansa na założenie 

(sprowadzenie) rodziny. Jednak w przypadku niepodjęcia pracy (z jakichkolwiek przyczyn), 

taka struktura imigracji może stać się zagrożeniem: zwiększa obciążenia socjalne państwa, 

zagrożenie ubóstwem i innymi rodzajami wykluczenia społecznego, a przede wszystkim  

nie przyczynia się do rozwoju gospodarczego państwa.  

 

Tabela 4. Liczba migrantów w wieku 20-24 lata w wybranych państwach UE w latach 2014-17 

 

PAŃSTWO/ROK    2014          2015         2016       2017 

Czechy 3 445 3 660 9 604 9 797 

Niemcy 144 242 256 111 159 866 141 552 

Hiszpania 38 341 41 401 49 317 65 932 

Francja 67 330 73 084 74 699 71 651 

Włochy 33 399 36 615 44 156 54 927 

Szwecja 15 922 16 458 20 461 15 555 

Wielka Brytania : : : : 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship [26.03.2019] 

 

Tabela 5. Liczba migrantów w wieku 25-29 lat w wybranych państwach UE w latach 2014-17 

 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 5 872 6 077 11 971 10 025 

Niemcy 143 767 241 615 159 535 145 307 

Hiszpania 43 648 49 365 59 883 80 803 

Francja 52 468 58 277 58 703 56 721 

Włochy 47 395 49 062 51 035 56 970 

Szwecja 20 558 21 258 25 338 22 183 

Wielka Brytania : : : : 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship [26.03.2019] 

 

Dane pokazują, że najwyższa liczba migrantów do wybranych państw UE w latach 2014-17 

pochodzi z krajów o średniej wartości Wskaźnika Rozwoju Społecznego HDI (miara oparta  

na wyliczeniu średniej ze wskaźników obejmujących sferę zdrowia, edukacji oraz dochodu 
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przypadającego na głowę mieszkańca)123. Należy pamiętać, że struktura fali emigracyjnej  

z jednego kraju nie stanowi wiernego odwzorowania jego struktury społeczno-ekonomicznej.  

Decyzja o emigracji podejmowana jest przez jednostki pragnące zmiany, posiadające informacje 

(prawdziwe lub fałszywe) o tym, jakie działania podjąć, aby poprawić los swój i swojej rodziny. 

Liczba imigrantów z krajów o niskim HDI w większości państw w omawianych latach była niższa 

niż z krajów o wysokim HDI. Wyjątkiem była Szwecja, gdzie proporcje były odwrotne  

we wszystkich latach. 

 

Tabela 6. Liczba migrantów spoza UE, EFTA, krajów kandydujących do członkostwa w UE  

z wysokim Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (HDI) 
 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015   2016 2017 

Czechy 6 356 6 469 15 056 17 050 

Niemcy 128 712 166 435 132 442 128 290 

Hiszpania 79 164 94 253 130 099 184 900 

Francja 54 016 58 336 56 988 59 921 

Włochy 55 187 54 707 59 170 66 312 

Szwecja 11 890 12 200 13 762 15 523 

Wielka Brytania 50 397 48 233 43 037 34 883 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship level of human 
development of the country of birth [26.03.2019] 

 

Tabela 7. Liczba migrantów spoza UE, EFTA, krajów kandydujących do członkostwa w UE  

ze średnim Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (HDI) 
 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 2 269 3 487 8 730 8 269 

Niemcy 139 941 521 914 234 517 172 164 

Hiszpania 68 038 77 251 95 992 125 910 

Francja 47 382 52 776 54 448 58 905 

Włochy 68 795 61 574 58 951 61 875 

Szwecja 42 417 47 930 70 904 46 975 

Wielka Brytania 128 728 129 703 130 802 168 170 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship level of human 
development of the country of birth [26.03.2019] 

 

 
123  L. Nowak, Wskaźnik Rozwoju Społecznego, w: Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004: W trosce o pracę, UNDP, 

http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/roz12_hdi.pdf [dostęp: 26.03.2019]; zob. Ranking państw wg HDI na rok 2017: 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI [dostęp: 12.04.2019]. 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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Tabela 8. Liczba migrantów spoza UE, EFTA, krajów kandydujących do członkostwa w UE  

z niskim Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (HDI) 
 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 217 268 754 934 

Niemcy 61 493 201 586 100 412 54 410 

Hiszpania 17 183 17 516 20 863 23 172 

Francja 38 990 47 170 56 797 55 065 

Włochy 47 446 61 672 76 837 103 773 

Szwecja 19 091 19 345 21 270 24 813 

Wielka Brytania 40 401 36 292 37 906 52 465 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Immigration by age group, sex and citizenship level of human 
development of the country of birth [26.03.2019] 

We wszystkich wybranych państwach poziom bezrobocia w latach 2014-18 sukcesywnie 

spadał, chociaż dynamika spadku była różna. Oznacza to, że kryzys migracyjny  

nie spowodował wzrostu bezrobocia w UE. Jednocześnie nie w każdym kraju towarzyszyło 

temu obniżenie kosztów pracy. W Czechach, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii 

koszty te wzrosły, co może wskazywać na fakt, że imigranci (tańsza siła robocza  

przy zwiększonym zatrudnieniu) na rynku pracy nie przyczynili się do znacznego zwiększenia 

zysku przedsiębiorców. Może to wynikać z niekorzystnej konfiguracji ich wykwalifikowania  

w stosunku do rodzimych pracowników lub z małej elastyczności rynku pracy, przejawiającej 

się w ścisłej regulacji i ochronie zatrudnienia, wysokiej płacy minimalnej i rozbudowanych 

świadczeniach socjalnych124.  

 

Tabela 9. Stopa bezrobocia w wybranych państwach UE w latach 2014-18 

 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 2018 

Czechy 3,9 3,3 2,6 1,9 : 

Niemcy 3,4 3,2 2,9 2,6 : 

Hiszpania 16,0 14,5 12,8 11,2 9,9 

Francja 6,2 6,3 6,1 5,7 5,5 

Włochy 7,1 6,7 6,6 6,4 : 

Szwecja 5,7 5,4 5,0 4,9 4,6 

Wielka Brytania 4,2 3,7 3,3 3,0 2,8 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Unemployment by sex and age - annual average [27.03.2019] 
 

 
124  A. Edo, The Impact of Immigration on the Labor Market, “Journal of Economic Surveys”, s. 3. DOI:10.1111/joes.12300. 
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Tabela 10. Koszty pracy w wybranych państwach UE w latach 2016 i 2018 

 

PAŃSTWO/ROK 2016 – kwartał 1 2018 – kwartał 4 

Czechy 3,8 7,4 

Niemcy 2,9 2 

Hiszpania 0,3 1,1 

Francja 2 2,5 

Włochy -1,3 2,2 

Szwecja 4,2 2,3 

Wielka Brytania 1,7 3,5 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Labour cost index by NACE [27.03.2019] 
 

Jednocześnie we wszystkich badanych państwach w omawianym okresie obserwować można 

wzrost PKB per capita. Wzrost ten ma podobną dynamikę we wszystkich państwach,  

bez względu na różnice w liczbie imigrantów przybyłych w tych latach. Można założyć,  

że wynika on z innych niż migracje uwarunkowań ekonomicznych.  

 

Tabela 11. PKB per capita w wybranych państwach UE w latach 2014-18 

 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 2018 

Czechy 15 400 16 200 16 500 17 200 17 600 

Niemcy 34 100 34 400 34 900 35 500 35 900 

Hiszpania 22 300 23 100 23 800 24 500 25 000 

Francja 31 300 31 600 31 800 32 500 32 900 

Włochy 25 400 25 600 26 000 26 400 26 700 

Szwecja 40 500 41 900 42 500 42 800 43 300 

Wielka Brytania 31 000 31 500 31 800 32 200 32 400 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [27.03.2019] 

 

Poziom płac w większości badanych państw, poza Szwecją, wzrósł. W Wielkiej Brytanii 

wzrastał do 2016 r., aby w 2017 r. ulec obniżeniu. W Szwecji poziom płac spadł, pomimo że 

koszty pracy uległy obniżeniu niemal o połowę, przy jednoczesnym spadku bezrobocia. 

Możliwe, że będzie wzrastał w dłuższym okresie. 
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Tabela 12. Mediana rocznych wynagrodzeń netto w euro w wybranych państwach UE w latach 

2014-17 

 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 7622 7423 7838 8282 

Niemcy 19 733 20 668 21 275 21 920 

Hiszpania 13 269 13 352 13 681 14 203 

Francja 21 199 21 415 21 713 22 077 

Włochy 15 759 15 846 16 247 16 542 

Szwecja 25 838 25 306 25 164 25 376 

Wielka Brytania 20 528 21 028 21 136 20 995 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Median equivalised net income [27.03.2019] 

 

Zarówno w Szwecji, jak i Wielkiej Brytanii, w tym samym czasie wzrósł odsetek osób 

zagrożonych ubóstwem; podobnie we Włoszech. W Czechach, Hiszpanii, a przede wszystkim 

w Niemczech, gdzie dotarła największa liczba imigrantów, odsetek ten malał. We Francji 

utrzymywał się na tym samym poziomie. Dane te pokazują, że w tych ostatnich krajach 

imigranci bądź podjęli pracę, bądź korzystają z form pomocy społecznej. 

 

Tabela 13. Zagrożenie ubóstwem: odsetek osób o dochodzie poniżej progu zagrożenia 

ubóstwem w wybranych krajach w latach 2014-17 

 

PAŃSTWO/ROK 2014 2015 2016 2017 

Czechy 9,7 9,7 9,7 9,1 

Niemcy 16,7 16,7 16,5 16,1 

Hiszpania 22,2 22,1 22,3 21,6 

Francja 13,3 13,6 13,6 13,3 

Włochy 19,4 19,9 20,6 20,3 

Szwecja 15,6 16,3 16,2 15,8 

Wielka Brytania 16,8 16,6 15,9 17 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [27.03.2019] 

 

Poziom inwestycji we wszystkich wybranych krajach w omawianym okresie wzrósł, jednak 

dynamika tego wzrostu w okresie 2014-18 najwyższa była w Szwecji (2,3 proc.), a najniższa  

w Wielkiej Brytanii (0,4 proc.). Różny wzrost poziomu inwestycji nie jest skorelowany  

ze wzrostem poziomu płac, ale ma związek ze spadkiem bezrobocia.  
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Tabela 14. Poziom inwestycji (proc. PKB) w wybranych krajach w latach 2014-18 

 

PAŃSTWO\ROK 2014 2015 2016 2017 2018 

Czechy 25,1 26,5 24,9 24,8 26,1 

Niemcy 20,0 19,9 20,1 20,3 20,8 

Hiszpania 19,3 19,9 19,9 20,5 21,2 

Francja 21,8 21,5 21,9 22,5 23,0 

Włochy 16,7 16,9 17,2 17,6 18,0 

Szwecja 23,1 23,6 23,9 25,0 25,4 

Wielka Brytania 16,6 16,8 16,8 17,1 17,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [28.03.2019] 

1.7. KRYTYCZNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIGRACJAMI DO EUROPY 

Nasilona migracja na terytorium UE w wielu przypadkach może stanowić tzw. multiplikator 

zagrożeń (threat multiplier) już istniejących i źródło zupełnie nowych. Pierwszym, które się 

nasuwa, jest terroryzm. Jego ranga w percepcji społecznej stała się najwyższa. Spektakularne 

ataki terrorystyczne, dokonane przez Państwo Islamskie w Paryżu, Nicei, Brukseli, 

Manchesterze, Londynie, Barcelonie i Berlinie, sprawiły, że kryzys migracyjny stał się 

powszechnie kojarzony przede wszystkim z groźbą kolejnych ataków. Dane statystyczne 

wyraźnie tymczasem wskazują, że najwięcej ofiar ataków terrorystycznych w Europie 

odnotowano w latach 70. i 80. Skąd więc tak wysoka ranga? 

Istotnym czynnikiem jest „dostępność” ataków terrorystycznych dzięki nowym mediom  

i nowoczesnym środkom komunikacji, takim jak serwisy społecznościowe, w których każda 

osoba posiadająca telefon z aktywnym połączeniem internetowym jest relacjonującym 

zdarzenie dziennikarzem. Z tego poziomu, każdy atak terrorystyczny jest zdarzeniem  

o kolosalnym znaczeniu. Z punktu widzenia Europy, mimo tragicznej śmierci niewinnych ludzi, 

nie może być jednak uznany za największe zagrożenie. Przywoływane już powszechne niemal 

uzależnienie od mediów społecznościowych otwiera jednak pole do pozbawionych 

racjonalności analiz, których siła oddziaływania okazuje się większa niż głos ekspertów.  

Sam ten fakt może być odczytywany jako sukces Państwa Islamskiego, które wraz  

ze strumieniem uchodźców płynącym do Europy było w stanie nie tylko przerzucić siły  

na kontynent, by wzmocnić lub zbudować od podstaw swoje komórki. W związku z brakiem 

zaufania do środowisk eksperckich i mediów tradycyjnych (które samo w sobie jest niekiedy 

kategoryzowane jako zagrożenie dla stabilności społecznej), swoimi działaniami stworzyło 

atmosferę ciągłego zagrożenia i strachu oraz wrażenie omnipotencji terrorystów. 

Intensywność działania organizacji terrorystycznych w UE wyraźnie jednak spadła,  

co jest efektem długotrwałych i nie zawsze widocznych dla opinii publicznej działań instytucji 

bezpieczeństwa państw UE. Nie oznacza to, że powiązane z wydarzeniami na Bliskim 

Wschodzie i Afryce Północnej migracje nie będą wpływać na potencjał organizacji 
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terrorystycznych. Nie można wykluczyć kolejnej fali ataków (wojskowe pokonanie Państwa 

Islamskiego nie oznacza „zniszczenia” idei, która je zdefiniowała, a jeśli odnieść to do faktu, 

że weszło ono na miejsce pokonanej Al-Kaidy, możemy się spodziewać, że kolejna iteracja 

może być czymś jeszcze gorszym). Powtarzające się akty terroru mogą natomiast spowodować 

symetryczną reakcję w autochtonicznych środowiskach skrajnych (zamach w Christchurch  

w 2019 roku jest tego przykładem). Sytuacji, w której w miejscach największych skupisk 

imigrantów wybucha przemoc, nie można także wykluczyć. 

Kryzys migracyjny otworzył także pole dla działań dezinformacyjnych. Napięcie oraz emocje, 

które towarzyszą problemowi migracyjnemu, a także możliwość wykorzystania mediów 

społecznościowych, tworzą szeroki obszar ekspozycji na manipulacje. Manipulują obie strony 

„migracyjnego dyskursu”. Manipulują także strony trzecie, którym zależy na pogłębianiu 

wielowymiarowego kryzysu UE. Przykładów tego typu działań, o które podejrzewa się przede 

wszystkim Rosję, jest wiele. Interesującym przypadkiem jest sprawa Lisy F., nastoletniej 

Niemki pochodzącej ze środowiska rosyjskich imigrantów w Niemczech, która rzekomo 

została uprowadzona i zgwałcona przez imigrantów z Bliskiego Wschodu. Sprawa okazała się 

dezinformacją, w której wzięli udział nawet wysocy rangą państwowi urzędnicy rosyjscy. 

Zagrano na wszystkich niemal emocjach, które mieszczą się w konturze społecznym Europy 

XXI wieku (z odniesieniem do „dyktatury politycznej poprawności” oraz rzekomych planów 

zniszczenia europejskiej tożsamości przez unijne elity). Uzależnienie od technologii  

i postępujący brak zaufania, obniżanie się poziomu kapitału społecznego, wszechobecne 

ryzyka – to funkcjonowanie w Beckowskim „społeczeństwie światowego ryzyka”. Jego częścią 

jest znajdujący się w tzw. „komorze echo” (echo chamber) człowiek, który obcuje tylko  

z rezonującymi, własnymi, konsekwentnie umacniającymi się poglądami. To wszystko czyni 

kryzys migracyjny wehikułem dobrze oprzyrządowanej i ukierunkowanej dezinformacji.  

Jej potencjał jest trudny do oszacowania.  

Realnym, całkowicie materialnym zagrożeniem związanym z kryzysem migracyjnym  

i jego skutkami jest natomiast wzrost poziomu przestępczości. O ile badanie nad strukturą 

tego problemu w poszczególnych krajach członkowskich nastręcza pewnych trudności,  

o tyle można zakładać, że kryzys migracyjny wprowadził pewne modyfikacje  

w funkcjonowaniu środowisk przestępczych w Europie. Poważnym zagrożeniem jest istnienie 

rozbudowanych struktur przemytniczych w rejonie Morza Śródziemnego, które faktycznie 

stworzyły przemysł przemytu ludzi z południowego sąsiedztwa do Europy. 
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2. NAPIĘCIA MIGRACYJNE JAKO KATALIZATOR PRZEMIAN 
SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W EUROPIE 

Od kulminacji kryzysu migracyjnego w 2015 roku, w którym państwa UE odnotowały 

rekordową liczbę 1,2 miliona wniosków o azyl125, upłynęły już ponad cztery lata. Z punktu 

widzenia cyklu wyborczego oraz współczesnego tempa przemian społecznych jest to 

perspektywa, która pozwala dostrzec zmianę preferencji wyborczych i oczekiwań 

europejskich społeczeństw. Jednym z podstawowych pytań, które należy postawić przed 

przystąpieniem do tego zadania – szczególnie w kontekście wyborów europejskich z maja 

2019 roku – jest pytanie o rozłożenie się społeczno-politycznych skutków kryzysu  

na poszczególnie społeczeństwa w ramach UE.  

Nie ulega wątpliwości, że presja migracyjna spowodowana masowym napływem uchodźców 

i migrantów ekonomicznych skupiła się na państwach pierwszego kontaktu, państwach 

tranzytowych oraz tych będących celem migracji. W 2015 roku zdecydowana większość 

wniosków azylowych złożonych w UE (75 proc.) pochodziła z pięciu państw członkowskich – 

Niemiec, Węgier, Szwecji, Austrii oraz Włoch126. Jednocześnie w 13 innych państwach udział 

złożonych wniosków nie przekraczał 0,3 proc. ich całkowitej liczby127. Tak duża dysproporcja 

w ekspozycji na presję migracyjną w początkowej fazie kryzysu stwarzała ryzyko 

skumulowania się jego negatywnych skutków w dotkniętych państwach, a w dłuższej 

perspektywie widmo podziału wewnątrz Unii.  

Przyjęty na forum unijnym mechanizm relokacji 160 tys. migrantów z Włoch i Grecji  

do innych państw członkowskich128, który w zamierzeniu miał rozłożyć presję migracyjną  

na wszystkie państwa UE i realizować zasadę europejskiej solidarności, w praktyce okazał 

się źródłem nowych podziałów. Obowiązkowy charakter relokacji, wynikający z przyjęcia 

decyzji w procedurze głosowania większościowego (QMV) przy sprzeciwie czterech państw 

członkowskich129, zintensyfikował obawy społeczne związane z napływem imigrantów  

w państwach, które dotychczas pozostawały poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania 

kryzysu. Należały do nich między innymi trzy państwa Grupy Wyszehradzkiej,  

które w przeciwieństwie do Węgier nie znajdowały się na szlaku migracyjnym130, ale również  

 
125  Record Number of Over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015, Eurostat Newsrelease (44/2016 – 

4.03.2016), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-
bcd2-a54959b99ed6 [dostęp: 6.04.2019]. 

126  Tamże. 
127  Należały do nich: Czechy (0,1 proc.), Estonia (0,0 proc.), Irlandia (0,3 proc.), Chorwacja (0,0 proc.), Cypr (0,2 proc.), Łotwa 

(0,0 proc.), Litwa (0,0 proc.), Luksemburg (0,2 proc.), Malta (0,1 proc.), Portugalia (0,1 proc.), Rumunia (0,1 proc.), Słowacja 
(0,0 proc.), Słowenia (0,0 proc.); zob. tamże. 

128  Council Decision (EU) No. 2015/1523 of 14 September 2015 establishing provisional measures in the area of international 
protection for the benefit of Italy and of Greece, OJ L 239, 15 września2015, s. 146–156; Council Decision (EU) No. 
2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit  
of Italy and Greece, OJ L 248, 24.09.2015, s. 80–94. 

129  Czech, Rumunii, Słowacji oraz Węgier; zob. Migrant crisis: EU ministers approve disputed quota plan, BBC News, 22.09.2015, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-34329825 [dostęp: 6.04.2019]. 

130  Według danych węgierskich władz w 2015 roku na terytorium Węgier przedostało się 378 tys. migrantów; zob. Kryzys 
migracyjny. Na Węgry pojadą polscy strażnicy graniczni, PAP, https://www.polskieradio24.pl/5/3/ Artykul/1531948,Kryzys-
migracyjny-Na-Wegry-pojada-polscy-straznicy-graniczni [dostęp: 6.04.2019]. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
https://www.bbc.com/news/world-europe-34329825
https://www.polskieradio24.pl/5/3/%20Artykul/1531948,Kryzys-migracyjny-Na-Wegry-pojada-polscy-straznicy-graniczni
https://www.polskieradio24.pl/5/3/%20Artykul/1531948,Kryzys-migracyjny-Na-Wegry-pojada-polscy-straznicy-graniczni
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o wysokim stopniu homogeniczności społeczeństwa – Czechy, Słowacja oraz Polska131. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że pod koniec przełomowego 2015 roku stosunek  

do przyjmowania imigrantów spoza UE znacznie odbiegał w tych państwach od średniej 

unijnej i był wyraźnie negatywny132. Objęcie tych krajów systemem relokacji otworzyło 

drogę do zysków wyborczych siłom politycznym przeciwnym imigracji – szczególnie tej  

z obszarów odległych kulturowo – i wzmocnienia pozycji ruchów populistycznych i skrajnie 

prawicowych. Podobna możliwość mobilizacji wyborców na bazie sprzeciwu wobec 

imigrantów czy też nieskutecznej polityki władz wobec presji migracyjnej, otworzyła się już 

wcześniej w krajach bezpośrednio narażonych na skutki kryzysu. Obserwacja oczekiwań 

społecznych oraz wyników wyborów parlamentarnych w państwach UE po 2015 roku 

pozwoli ocenić, czy napięcia migracyjne stały się katalizatorem przemian społeczno-

politycznych w Europie, czy też okazały się zjawiskiem o chwilowej sile oddziaływania  

na życie społeczne i polityczne. 

2.1. NOWE OCZEKIWANIA SPOŁECZNE 

Zasadnicza zmiana oczekiwań społecznych wobec władz krajowych oraz unijnych, która 

nastąpiła w ciągu 2015 roku dowodzi skali zaniepokojenia, jakie kryzys migracyjny wywołał 

wśród społeczeństw krajów UE. Jeśli spojrzymy na wyniki badań Eurobarometru dotyczące 

dwóch najpoważniejszych kwestii, które stanowią w danym momencie wyzwanie dla władz 

krajowych oraz – niezależnie – instytucji unijnych, widzimy zmianę, jaka nastąpiła w okresie 

nasilenia się kryzysu migracyjnego.  

Najczęściej wskazywane wyzwania wobec władz krajowych przed rozpoczęciem kryzysu, 

a  zatem oczekiwania społeczne, dotyczyły aspektów ekonomiczno-bytowych (bezrobocie, 

sytuacja gospodarcza, wzrost kosztów życia). Począwszy od 2014 roku można natomiast 

zaobserwować stały wzrost odpowiedzi wskazujących na imigrację jako jeden z dwóch 

głównych problemów przed rządami krajowymi (zob. wykres 1). Z końcem 2015 roku 

imigracja stała się wręcz głównym problemem wskazywanym w państwach członkowskich,  

na równi z bezrobociem. Drugim z wyzwań, którego znaczenie zaczęło rosnąć od połowy  

2014 roku, był zdaniem badanych terroryzm.  

 
  

 
131  M. Jaroszewicz, Czego można oczekiwać po zniesieniu wiz dla obywateli Europy Wschodniej, „Biuletyn Migracyjny” 2014, 

nr 48, s. 2, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny48.pdf [dostęp: 7.04.2019]. 
132  Według danych Eurobarometru w 2015 roku „umiarkowanie negatywny” lub „zdecydowanie negatywny” stosunek do 

imigracji spoza UE miało 81 proc. Czechów, 85 proc. Słowaków, 62 proc. Polaków oraz 81 proc. Węgrów, przy średniej unijnej 
na poziomie 59 proc.; zob. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/59/ 
groupKy/279 [dostęp: 7.04.2019]. 

http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny48.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/59/%20groupKy/279
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/59/%20groupKy/279
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Wykres 1. Najpoważniejsze wyzwania stojące przed państwami członkowskimi UE w opinii  

ich obywateli w latach 2010–2018 
 

 
Źródło: Komisja Europejska [15.05.2019] 

Zmiana oczekiwań społecznych w okresie nasilenia się kryzysu migracyjnego w 2015 roku jest 

jeszcze bardziej wyraźna w stosunku do instytucji unijnych. Pod koniec szczytowej fazy 

kryzysu, która przypadła na drugą połowę 2015 roku, aż 60 proc. badanych Europejczyków 

wskazywało na imigrację jako podstawową kwestię problemową, przed którą stoi Unia 

Europejska i jej instytucje (zob. wykres poniżej). Drugim spośród najpoważniejszych wyzwań 

stojących przed UE pod koniec 2015 roku był – w opinii Europejczyków – terroryzm.  

Warto w tym miejscu zauważyć, że w obliczu nasilających się ataków w państwach Europy 

Zachodniej, dokonywanych przez zwolenników tzw. Państwa Islamskiego, znaczenie 

przypisywane terroryzmowi wzrastało systematycznie od połowy 2014 roku, a na półmetku 

roku 2017 stał się wręcz najpilniejszą kwestią, wskazywaną przez 45 proc. badanych.  

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że zarówno imigracja, jak i terroryzm,  

były w większym stopniu postrzegane jako wyzwania stojące przed UE niż przed 

poszczególnymi państwami członkowskimi. Taki wynik może sugerować jednocześnie dwie 

rzeczy: Europejczycy uznali Unię Europejską za podmiot właściwy do stawienia czoła 

wskazywanym wyzwaniom (które przerastają zdolności poszczególnych państw), ale również 

mogli w ten sposób przypisywać UE i jej działaniom odpowiedzialność za niekontrolowany 

przebieg kryzysu i zmniejszające się poczucie bezpieczeństwa na kontynencie. 
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Wykres 2. Najpoważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską w opinii obywateli UE  

w latach 2010–2018 

 

 

 
Źródło: Komisja Europejska [15.05.2019] 

Niezależnie od powodów skierowania nowych oczekiwań społecznych przede wszystkim  

w stronę UE, zasadnicza zmiana w ich hierarchii odzwierciedla wpływ kryzysu migracyjnego 

na przemianę zachodzącą w europejskich społeczeństwach. Dotychczasowe nastawienie  

na wzrost gospodarczy oraz ogólny dobrobyt ekonomiczny, które warunkowały nastroje 

społeczne wewnątrz Unii, przeniosło się w dużej mierze na kwestię bezpieczeństwa 

wewnętrznego – a zatem dziedzinę pozostającą w wyłącznej kompetencji władz krajowych. 

Takie przesunięcie oczekiwań sprzyjało kształtowaniu się postaw izolacjonistycznych, a także 

powrotowi do partykularyzmów narodowych. Należy w tym miejscu zaznaczyć,  

że jednostronnie prowadzona polityka migracyjna wybranych państw133 oraz unijny 

mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów również przyczyniły się do wzmacniania tych 

postaw. Osobną rzeczą pozostaje natomiast, na ile zostały one wykorzystane  

oraz podtrzymane przez siły polityczne otwarcie sprzeciwiające się przyjmowaniu migrantów, 

w tym również uchodźców. Nie ulega jednak wątpliwości, że kwestia imigracji stała się  

w państwach UE przedmiotem politycznego sporu, który zdeterminował kształt debaty 

politycznej po 2015 roku.  

 

 
133  Szczególne kontrowersje w tym zakresie wywołała polityka „otwartych drzwi” kanclerz Angeli Merkel i związana z nią 

deklaracja otwarcia granic Niemiec dla wszystkich osób ubiegających się o azyl; zob. M. Mayer, Germany’s Response  
to the Refugee Situation: Remarkable Leadership or Fait Accompli?, Bertelsmann Foundation, 
https://www.bfna.org/research/germanys-response-to-the-refugee-situation-remarkable-leadership-or-fait-accompli/ 
[dostęp: 7.04.2019]. 

https://www.bfna.org/research/germanys-response-to-the-refugee-situation-remarkable-leadership-or-fait-accompli/


POLSKA W EUROPEJSKIM KRYZYSIE MIGRACYJNYM 

 

NAPIĘCIA MIGRACYJNE JAKO KATALIZATOR PRZEMIAN SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W EUROPIE 
 

  

                       52 

2.2. KONSEKWENCJE POLITYCZNE 

Przesunięcie się ciężaru oczekiwań społecznych, które nastąpiło w państwach UE w okresie 

nasilonego napływu migrantów i pozostało widoczne również po unormowaniu się sytuacji  

w 2017 roku134, zmieniło dotychczasowe parametry rywalizacji politycznej. Dominacja 

oczekiwań związanych z bieżącą sytuacją ekonomiczno-bytową, która utrzymywała się  

w europejskich społeczeństwach do momentu eskalacji kryzysu, dawała poszczególnym 

rodzinom partii politycznych możliwość mobilizacji wyborców przede wszystkim na podstawie 

programów i rozwiązań gospodarczych. Nagły wzrost znaczenia problemu niekontrolowanej 

imigracji oraz zagrożeń terrorystycznych przeniósł uwagę wyborców na kwestie związane  

z bezpieczeństwem wewnętrznym, które pozostają domeną programową partii 

utożsamianych z prawą stroną sceny politycznej. A zatem rozpościerającą się od partii 

chadeckich i konserwatywnych po partie skrajnie prawicowe czy nacjonalistyczne. Rosnąca 

presja migracyjna na terytorium UE otworzyła tym ugrupowaniom pole do zwiększonej 

mobilizacji oraz pozyskania nowych wyborców, ale niekoniecznie musiała przełożyć się  

na doraźne zyski wyborcze, umocnienie lub zdobycie władzy. Poniższa analiza wyników 

wyborów parlamentarnych, które odbyły się w państwach UE od czerwca 2015 roku  

do września 2018 roku, pozwala ocenić skalę sukcesów wyborczych partii prawicowych  

oraz dostrzec ewentualne zmiany sił politycznych u władzy.  

Przygotowany wykaz 25 wyborów parlamentarnych dostarcza informacji o miejscu i dacie 

wyborów, zwycięskiej partii, jej partnerze koalicyjnym, zmianie bądź kontynuacji rządów  

oraz stosunku zwycięskiej partii do imigracji (zob. tabela poniżej). Wymienione w tabeli 

ugrupowania są ponadto opisane za pomocą nazw rodzin politycznych, do których się 

zaliczają. Autor posłużył się w tym wypadku kategoriami przypisanymi do poszczególnych 

partii w bazie Parties and Elections in Europe135, która była również podstawowym źródłem 

wyników wyborczych. Jeśli chodzi o stosunek do imigracji, jaki poszczególne partie 

prezentowały w przededniu wyborów, został on ustalony na podstawie zawartości ich 

programów. W tym wypadku decydująca była wartość wskaźników, które opisują programy 

wyborcze dostępne w bazie the Manifesto Project Dataset136, pod kątem zawartości treści 

pro- lub antyimigracyjnych. W sytuacji braku danych lub odniesień programowych do kwestii 

imigracji, stosunek poszczególnych partii w tym zakresie – pozytywny lub negatywny – 

określony został na podstawie doniesień medialnych z okresu przedwyborczego  

i powyborczych analiz137. Szczególny nacisk położony został na wypowiedzi liderów partyjnych 

w tym względzie.  

 
134  W 2017 roku liczba wniosków o azyl złożonych w państwach UE-28 nie przekroczyła granicy 80 tys./miesiąc, która po raz 

pierwszy przekroczona została w czerwcu 2015 roku i symbolizowała początek eskalacji kryzysu migracyjnego; zob. Asylum 
Quarterly Report, Eurostat, 16.09.2015, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6049358/7005580/Asylum-Quarterly-
Report-Q2-2015.pdf/1cb26b1c-69ef-4f39-889f-da07862b414d [dostęp: 11.04.2019]. 

135  Zob. W. Nordsieck, Parties and Elections in Europe. Parliamentary Elections and Governments since 1945, European 
Parliament Elections, Political Orientation and History of Parties, 2nd Revised and Enlarged Edition, BoD – Books on Demand, 
Norderstedt 2018; http://www.parties-and-elections.eu/countries.html [dostęp: 12.04.2019]. 

136  A. Volkens, W. Krause, P. Lehmann, T. Matthieß, N. Merz, S. Regel, B. Weßels, The Manifesto Data Collection. Manifesto 
Project (MRG/CMP/MARPOR). Version 2018b, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin 2018; 
https://doi.org/10.25522/manifesto.mpds.2018b [dostęp: 9.04.2019]. 

137  Źródła: L. Kirk, Danish elections: A race to the bottom on immigration, EUobserver, 16.06.2015, 
https://euobserver.com/beyond-brussels/129116 [dostęp: 12.04.2019]; Co o imigrantach sądzą polskie partie polityczne?, 
Forsal.pl, 16.09.2015, https://forsal.pl/artykuly/894303,sejm-debata-o-imigrantach-co-o-imigrantach-sadza-polskie-partie-
polityczne.html [dostęp: 12.04.2019]; A. MacDowall, Croatian election hinges on migration and the economy, Politico,  
7.11.2015, https://www.politico.eu/article/croatia-election-migrants-asylum-borders-election/ [dostęp: 12.04.2019];  
B. Cunningham, We protect Slovakia, Politico, 10.02.2016, https://www.politico.eu/article/slovakia-fico-migrants-refugees-

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6049358/7005580/Asylum-Quarterly-Report-Q2-2015.pdf/1cb26b1c-69ef-4f39-889f-da07862b414d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6049358/7005580/Asylum-Quarterly-Report-Q2-2015.pdf/1cb26b1c-69ef-4f39-889f-da07862b414d
http://www.parties-and-elections.eu/countries.html
https://doi.org/10.25522/manifesto.mpds.2018b
https://euobserver.com/beyond-brussels/129116
https://forsal.pl/artykuly/894303,sejm-debata-o-imigrantach-co-o-imigrantach-sadza-polskie-partie-polityczne.html
https://forsal.pl/artykuly/894303,sejm-debata-o-imigrantach-co-o-imigrantach-sadza-polskie-partie-polityczne.html
https://www.politico.eu/article/croatia-election-migrants-asylum-borders-election/
https://www.politico.eu/article/slovakia-fico-migrants-refugees-asylum-crisis-smer-election/
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Tabela 15. Wybory parlamentarne w krajach UE od czerwca 2015 do września 2018: 

zwycięskie partie i ich stosunek do imigracji 

 

Data i kraj Zwycięska partia Partner koalicyjny Zmiana 
Stosunek do 

imigracji 

18.06.2015 
Dania (przyśp.) 

SiD 
(socjaldemokracja) 

Brak koalicji 
większościowej 

NIE Brak danych 
(negatywny) 

20.09.2015  
Grecja (przyśp.) 

SYRIZA 
(demokratyczny 
socjalizm) 

ANEL  
(narodowy 
konserwatyzm) 

NIE Umiarkowanie 
pozytywny (0.867)* 

4.10.2015  
Portugalia 

PS 
(socjaldemokracja) 

brak TAK Umiarkowanie 
pozytywny (0.53) 

25.10.2015 
Polska 

PiS 
(narodowy 
konserwatyzm) 

brak TAK Brak odniesienia 
(negatywny) 

8.11.2015  
Chorwacja 

HDZ  
(konserwatyzm, 
chadecja) 

MOST 
(konserwatyzm) 

TAK Brak odniesienia 
(negatywny) 

20.12.2015 
Hiszpania  

PP  
(konserwatyzm, 
chadecja) 

Brak koalicji 
większościowej 

NIE Umiarkowanie 
negatywny 
(0.252) 

2016 

26.02.2016 
Irlandia 

FG 
(liberalny 
konserwatyzm) 

brak NIE Umiarkowanie 
pozytywny 
(0.261) 

5.03.2016 
Słowacja 

SMER-SD 
(socjaldemokracja) 

SNS / MH 
(nacjonalizm/ 
konserwatywny 
liberalizm) 

NIE Brak odniesienia 
(negatywny) 

22.05.2016 
Cypr 

DISY  
(konserwatyzm, 
chadecja) 

KA  
(narodowy 
konserwatyzm) 

NIE Brak odniesienia 

26.06.2016 
Hiszpania 

PP  
(konserwatyzm, 
chadecja) 

brak NIE Umiarkowanie 
negatywny 
(0.252) 

11.09.2016 
Chorwacja 
(przyśp.) 

HDZ 
(konserwatyzm, 
chadecja) 

HNS  
(socjal-liberalizm) 

NIE Brak odniesienia 
(pozytywny) 

9.10.2016  
Litwa 

LVŽS  
(centrum, agraryzm) 

LSDP  
(socjaldemokracja) 

TAK Brak odniesienia 

11.12.2016  
Rumunia  

PSD  
(socjaldemokracja) 

ALDE  
(liberalizm) 

NIE Brak odniesienia 
(negatywny) 

 
asylum-crisis-smer-election/  [dostęp: 12.04.2019]; M. Seroka, The new face of Croatian right wing, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, 26.10.2016, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-10-26/new-face-croatian-right-wing 
[dostęp: 12.04.2019]; D.-F. Grecu, Crisis of migration, a Romanian perspective, Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz 
Strategicznych, http://cirsa.pl/?p=395&lang=en [dostęp: 9.04.2019]; F. Jean-Baptiste, Malte reconduit son premier ministre, 
Joseph Muscat, malgré les affaires, La Croix, 5.06.2017, https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Malte-reconduit-premier-
ministre-Joseph-Muscat-malgre-affaires-2017-06-05-1200852630 [dostęp: 10.04.2019]; 

 Election 2018: M5S manifesto. Basic income, scrapping 400 laws inc. Fornero and Good School, ANSA, 15.02.2018, 
http://www.ansa.it/english/news/2018/02/15/election-2018-m5s-manifesto_969d5099-d9fe-4da8-a36f-0b623fc521c6.html 
[dostęp: 10.04.2019]; G. Szakacs, Hungary to hold election on April 8, PM Orban's Fidesz ahead in polls, Reuters, 11.01.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-hungary-election/hungary-to-hold-election-on-april-8-pm-orbans-fidesz-ahead-in-polls-
idUSKBN1F00YW [dostęp: 10.04.2019]; M. Novak, Anti-immigrant stance helps Slovenia's SDS party to poll lead, Reuters, 
22.05.2018, https://www.reuters.com/article/us-slovenia-election/anti-immigrant-stance-helps-slovenias-sds-party-to-poll-
lead-idUSKCN1IN1QU [dostęp: 10.04.2019]; E. Schultheis, The Left Stumbles in Sweden, Social Democracy's Heartland, The 
Atlantic, 10.10.2018, https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/09/sweden-election-social-democrats-
immigration-europe/569764/ [dostęp: 10.04.2019]. 

https://www.politico.eu/article/slovakia-fico-migrants-refugees-asylum-crisis-smer-election/
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-10-26/new-face-croatian-right-wing
http://cirsa.pl/?p=395&lang=en
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Malte-reconduit-premier-ministre-Joseph-Muscat-malgre-affaires-2017-06-05-1200852630
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Malte-reconduit-premier-ministre-Joseph-Muscat-malgre-affaires-2017-06-05-1200852630
http://www.ansa.it/english/news/2018/02/15/election-2018-m5s-manifesto_969d5099-d9fe-4da8-a36f-0b623fc521c6.html
https://www.reuters.com/article/us-hungary-election/hungary-to-hold-election-on-april-8-pm-orbans-fidesz-ahead-in-polls-idUSKBN1F00YW
https://www.reuters.com/article/us-hungary-election/hungary-to-hold-election-on-april-8-pm-orbans-fidesz-ahead-in-polls-idUSKBN1F00YW
https://www.reuters.com/article/us-slovenia-election/anti-immigrant-stance-helps-slovenias-sds-party-to-poll-lead-idUSKCN1IN1QU
https://www.reuters.com/article/us-slovenia-election/anti-immigrant-stance-helps-slovenias-sds-party-to-poll-lead-idUSKCN1IN1QU
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/09/sweden-election-social-democrats-immigration-europe/569764/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/09/sweden-election-social-democrats-immigration-europe/569764/
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Data i kraj Zwycięska partia Partner koalicyjny Zmiana 
Stosunek do 

imigracji 

2017 

15.03.2017 

Holandia 

VVD  

(konserwatywny 
liberalizm) 

CDA/D66/CU 
(chadecja/socjal-
liberalizm) 

NIE negatywny 

(2.809) 

26.03.2017 

Bułgaria  

GERB  

(konserwatyzm) 

WMRO-BND/ 

NFSB/ATAKA 

(nacjonalizm/ 
radykalna prawica) 

NIE umiarkowanie 
negatywny 

(0.883) 

3.06.2017  

Malta (przyśp.) 

PL 

(socjaldemokracja) 

brak NIE Brak danych 

(negatywny) 

8.06.2017 

Wielka Brytania 
(przyśp.) 

CON  

(konserwatyzm) 

brak NIE negatywny 

(1.203) 

11.06.2017  

Francja  

En Marche!  

(liberalizm) 

MoDem 

(centrum) 

TAK umiarkowanie 
negatywny 

(0.829) 

24.09.2017 

Niemcy  

CDU  

(chadecja) 

SPD/CSU  

(socjaldemokracja/ 

chadecja) 

NIE negatywny 

(1.49) 

15.10.2017 

Austria 
(przyśp.) 

ÖVP 

(chadecja, 

konserwatyzm) 

FPÖ  

(prawicowy 
populizm) 

TAK negatywny 

(2.218) 

20-21.10.2017 

Czechy  

ANO 

(centrum) 

ČSSD 

(socjaldemokracja) 

TAK umiarkowanie 
negatywny 

(0.692) 

2018 

4.03.2018 

Włochy 

M5S 

(polityka 
antykorupcyjna) 

Lega 

(regionalizm, 

prawicowy 
populizm) 

TAK Brak danych 

(negatywny) 

8.04.2018  

Węgry 

FIDESZ  

(narodowy 
konserwatyzm) 

KDNP  

(chadecja) 

NIE Brak danych 

(negatywny) 

3.06.2018  

Słowenia 
(przyśp.) 

SDS 

(narodowy 
konserwatyzm) 

LMŠ/SD/SMC 

(socjal-liberalizm/ 
socjaldemokracja/ 
liberalizm) 

NIE Brak danych 

(negatywny) 

9.09.2018  

Szwecja  

S 

(socjaldemokracja) 

MP 

(ekologizm) 

NIE Brak danych  

(negatywny) 

 
*Podane w nawiasach wartości stanowią procentowy udział stwierdzeń zakodowanych jako „Imigracja: negatywne” bądź 
„Imigracja: pozytywne” w zbiorze wszystkich zakodowanych stwierdzeń dla danego programu wyborczego. 
Źródła: opracowanie własne na podstawie źródeł wskazanych wcześniej 
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Analiza wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się w państwach UE w przeciągu 

trzech lat od eskalacji kryzysu migracyjnego (czerwiec 2015)138, pozwala wyciągnąć pięć 

podstawowych wniosków.  

Po pierwsze, w badanym okresie nie nastąpiła gruntowna zmiana sił politycznych będących 

u władzy w poszczególnych państwach UE przed oraz podczas eskalacji kryzysu. Partie 

znajdujące się po lewej stronie sceny politycznej, czy też liberałowie, nie były powszechnie 

zastępowane u władzy przez ugrupowania prawicowe bądź centro-prawicowe. Taka sytuacja 

wystąpiła jednak w Chorwacji w listopadzie 2015 roku, wraz ze zwycięstwem centro-

prawicowej HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) oraz w Austrii w październiku 2017 roku, 

gdzie zwyciężyła konserwatywna ÖVP (Österreichische Volkspartei). 

Osobną kwestią jest natomiast zmiana stosunku partii socjaldemokratycznych oraz 

liberalnych do przyjmowania imigrantów, która nastąpiła w okresie kryzysu i kolejnych 

latach. W państwach, w których socjaldemokraci lub liberałowie utrzymali władzę,  

ich stosunek do imigracji był od 2016 roku umiarkowanie negatywny lub negatywny. Oznacza 

to, że doszło do pewnej korekty programowej – tradycyjnie były to partie przychylne 

przyjmowaniu imigrantów do swoich krajów. Przejawem takiej korekty jest zawartość 

programów wyborczych zwycięskich partii liberalnych – konserwatywno-liberalnej VVD  

w Holandii oraz centrowo-liberalnej La République En Marche! prezydenta Macrona  

we Francji – z 2017 roku. Znamienny wydaje się również sprzeciw socjaldemokratycznych 

rządów Słowacji (SMER-SD), Czech (ČSSD) oraz Rumunii (PSD) wobec unijnego planu relokacji 

migrantów we wrześniu 2015 roku139. 

Trzeci wniosek opiera się na obserwacji, że we wszystkich wyborach od początku 2017 roku 

wygrywały partie, które przyjęły umiarkowanie negatywny lub negatywny stosunek wobec 

imigracji, bez względu na rodzinę polityczną, z której się wywodziły. Taka prawidłowość utrzymywała 

się do końca badanego okresu, a zatem do września 2018 roku i wyborów parlamentarnych  

w Szwecji. Prowadzi to do wniosku, że zwycięstwo w wyborach krajowych po 2016 roku zostało  

w dużej mierze uzależnione od przyjęcia bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej140.  

Pomimo braku gruntownej zmiany sił politycznych rządzących w państwach UE oraz korekty 

programowej po stronie partii socjaldemokratycznych i liberalnych, w badanym okresie 

nastąpiło ogólne umocnienie prawej strony sceny politycznej. Począwszy od 2016 roku, 

żadna z partii prawicowych lub centro-prawicowych nie utraciła władzy na rzecz opozycji141. 

Taka sytuacja następowała natomiast w przypadku partii socjaldemokratycznych  

(m.in. we Francji, Austrii oraz we Włoszech). Jedyne zwycięstwo partii należącej do tej rodziny 

i startującej z ramienia opozycji nastąpiło w Portugalii w październiku 2015 roku, a zatem  

w kraju o niewielkiej ekspozycji na presję migracyjną.   

 
138  W czerwcu 2015 roku liczba wniosków o azyl złożonych w państwach UE-28 po raz pierwszy przekroczyła granicę 

80 tys./miesiąc, zob. Asylum Quarterly Report…, dz. cyt.; M. Chruściel, Today’s Stance of Ethno-regionalist Parties  
on European Integration in the Prism of the Migrant Crisis, “L’Europe en Formation”, vol. 1(379) 2016, s. 77–94.  

139  Migrant crisis: EU ministers approve…, dz. cyt. 
140  Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dopiero w 2017 roku widać wyraźną reakcję programową partii na kryzys migracyjny. 

Przejawia się ona we wzroście odwołań do imigracji w programach wyborczych pochodzących z tego roku, w stosunku  
do programów z lat poprzednich. W manifestach wyborczych zwycięskich partii z drugiej połowy 2015 oraz z 2016 roku 
często brakowało bezpośrednich odniesień do kwestii imigracji. 

141  Do końca badanego okresu, a zatem do września 2018 roku. 
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Ostatni wniosek, który nasuwa się po analizie wyników wyborów, a w szczególności 

partnerów koalicyjnych w nowych rządach, dotyczy wzrostu znaczenia partii o profilu 

nacjonalistycznym, skrajnie prawicowym lub prawicowo-populistycznym. W badanym 

okresie partie zaliczane do tych kategorii i znajdujące się dotychczas na marginesie sceny 

politycznej weszły w skład czterech koalicji rządowych (SNS na Słowacji, WMRO-BND i ATAKA 

w Bułgarii, FPÖ w Austrii oraz Lega we Włoszech). Zyskały tym samym bezpośredni,  

choć ograniczony zapisami umowy koalicyjnej, wpływ na sprawowanie władzy, a także 

możliwość realizacji antyimigracyjnej agendy142. Ich sukces wyborczy oraz zdobyta zdolność 

koalicyjna wpisały się w ogólne umocnienie prawej strony sceny politycznej. 

2.3. POLITYKA IMIGRACYJNA FORSOWANA PRZEZ NOWE SIŁY 
POLITYCZNE W EUROPIE  

Wejście partii określanych jako skrajnie prawicowe143 w skład koalicji rządowych w kilku 

państwach UE, a także ich wzrastające poparcie wyborcze w następstwie kryzysu 

migracyjnego, nakazują przyjrzeć się dokładniej forsowanej przez nie polityce imigracyjnej.  

Do wglądu w proponowane z ich strony rozwiązania skłania ponadto fakt, że w dwóch 

znaczących krajach unijnych – w Austrii oraz we Włoszech – reprezentanci partii skrajnie 

prawicowych objęli stanowisko ministra spraw wewnętrznych (w Austrii taka sytuacja 

utrzymywała się do maja 2019 roku)144. Przejęli tym samym odpowiedzialność za prowadzenie 

krajowej polityki imigracyjnej oraz zyskali wpływ na kształtowanie się tej polityki na szczeblu 

unijnym. W innych państwach członkowskich ugrupowania zaliczane do tej grupy – a zatem 

postulujące restrykcyjną politykę imigracyjną – wprowadziły silną reprezentację do 

parlamentów krajowych, uzyskując często drugie lub trzecie wyniki wyborcze. Taki scenariusz 

miał miejsce m.in. we Francji (Front Narodowy145 Marine Le Pen), w Holandii (Partia Wolności 

Geerta Wildersa), w Szwecji (Szwedzcy Demokraci Jimmiego Åkessona) oraz w Niemczech 

(Alternatywa dla Niemiec Alexandra Gaulanda oraz Alice Weidel). Pomimo, iż nie uzyskały one 

bezpośredniego wpływu na rządy oraz politykę migracyjną w swoich krajach, zwiększyły swój 

potencjał do wywierania politycznego nacisku na rządzących, jako jedne z głównych sił 

parlamentarnej opozycji. 

W związku z tym, poniższa analiza polityki imigracyjnej partii skrajnie prawicowych  

– jako nowych, relewantnych sił politycznych w Europie – opiera się na trzech przypadkach.  

 

 
142  L. Davis, S. S. Deole, Immigration and the Rise of Far-Right Parties in Europe, ifo DICE Report, ifo Institute - Leibniz Institute 

for Economic Research at the University of Munich, vol. 15(4) 2018, s. 10–15. 
143  Do tej kategorii zaliczane są partie, które akcentują znaczenie suwerenności narodowej, wyrażają sceptycyzm wobec 

integracji europejskiej w ramach UE, postulują restrykcyjną politykę imigracyjną oraz dostęp do opieki społecznej i usług 
publicznych uwarunkowany spełnieniem kryteriów przynależności do wspólnoty narodowej (np. znajomości języka 
narodowego); zob. D. Halikiopoulou, “Far right” groups may be diverse – but here’s what they all have in common,  
The Conversation, 27.09.2018, https://theconversation.com/far-right-groups-may-be-diverse-but-heres-what-they-all-have-
in-common-101919 [dostęp: 14.04.2019]. 

144  W wyniku skandalu politycznego z udziałem wicekanclerza Austrii a zarazem przewodniczącego FPÖ, Heinza-Christiana 
Strachego, dotychczasowa koalicja ÖVP z FPÖ została rozwiązana a Herbert Kickl (były sekretarz FPÖ) przestał być ministrem 
spraw wewnętrznych 22 maja 2019 roku. Dalszym efektem skandalu był upadek rządu kanclerza Sebastiana Kurza (28 maja), 
a także zaprzysiężenie przejściowego rządu eksperckiego z kanclerz Brigitte Bierlein do czasu przyśpieszonych wyborów  
we wrześniu 2019 roku. 

145  Z początkiem czerwca 2018 roku Front Narodowy zmienił nazwę na Zjednoczenie Narodowe (Rassemblement national). 

https://theconversation.com/far-right-groups-may-be-diverse-but-heres-what-they-all-have-in-common-101919
https://theconversation.com/far-right-groups-may-be-diverse-but-heres-what-they-all-have-in-common-101919
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W pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną rozwiązania inspirowane przez polityków tych partii 

w ramach utworzonych koalicji rządowych we Włoszech (2018) oraz w Austrii (2017–2019). 

Będą to zatem rozwiązania pochodzące z kraju pierwszego kontaktu, znajdującego się  

na zewnętrznej granicy UE, oraz z kraju w mniejszym stopniu narażonego na bezpośrednią 

presję migracyjną, ale doświadczonego falą migrantów zmierzających w 2015 i 2016 roku  

do Niemiec. Ostatni przypadek będzie natomiast dotyczył polityki imigracyjnej forsowanej przez 

partię znajdującą się w opozycji, która po ostatnich wyborach do Bundestagu (2017) urosła  

do rangi trzeciej siły politycznej w RFN, jaką stała się Alternatywa dla Niemiec (AfD). 

2.3.1. Przypadek włoskiej Legi  

Założenia polityki imigracyjnej, które zostały zaprezentowane przez lidera włoskiej Legi 

(wcześniej Lega Nord) w trakcie kampanii przed wyborami z marca 2018 roku, bazowały na serii 

bezkompromisowych rozwiązań. Matteo Salvini proponował m.in. użycie marynarki wojennej 

do cofania łodzi z migrantami, płynących w kierunku Włoch z wybrzeży Libii, oraz wydłużenie 

okresu przetrzymywania nielegalnych migrantów w ośrodkach detencyjnych w celu dopełnienia 

procedury deportacji146. Po objęciu stanowiska ministra spraw wewnętrznych Włoch, 

przewodniczący Legi odstąpił od postulatu wykorzystania floty do zawracania łodzi  

z migrantami, natomiast zablokował możliwość przybijania do włoskich portów statkom 

organizacji pozarządowych, pomagającym imigrantom-rozbitkom na Morzu Śródziemnym147.  

Wyrazem nowej polityki imigracyjnej rządu stał się tzw. dekret Salviniego, przyjęty przez włoski 

parlament 27 listopada 2018 roku148. Do jego najważniejszych rozwiązań należą: 

• zniesienie możliwości przyznawania azylu (w tym zezwolenia na pobyt) ze względów 

humanitarnych, 

• rozszerzenie możliwości odmowy lub odebrania azylu osobom winnym przestępstwa, 

np. zastraszania lub grożenia urzędnikom publicznym czy kradzieży, 

• wydłużenie maksymalnego czasu przetrzymywania nielegalnych migrantów  

w ośrodkach detencyjnych z 90 do 180 dni, celem dopełnienia procedury deportacji, 

• możliwość zatrzymania osób ubiegających się o azyl w centrach recepcyjnych  

(tzw. hotspotach) przez 30 dni, w celu ustalenia tożsamości i obywatelstwa149. 

Wśród niezrealizowanych postulatów ministra Salviniego z początku jego urzędowania 

pozostaje natomiast utworzenie ośrodków identyfikacji migrantów (hotspotów) poza 

terytorium Włoch, które miały się znaleźć na terenie południowej Libii150, a zatem próba 

utworzenia swego rodzaju kordonu sanitarnego wokół zewnętrznych granic UE. 

 
146  These are the promises Italy's political parties have made to voters, The Local, 23.01.2018, 

https://www.thelocal.it/20180123/italian-election-2018-party-pledges-manifesto-democratic-m5s-northern-league-forza-
italia [dostęp: 14.04.2019]. 

147  Italy to block naval vessels carrying migrants from docking: Interior Minister Matteo Salvini, Deutsche Welle, 9.07.2018, 
https://p.dw.com/p/313Bt [dostęp: 14.04.2019]. 

148  Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113; zob. A. Camilli, Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione, Internazionale, 
27.11.2018, https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-sicurezza-immigrazione-cosa-
prevede [dostęp: 20.06.2019]. 

149  C. A. Matamoros, Italy's new security decree clamps down on immigration, Euronews, 30.11.2018, 
https://www.euronews.com/2018/11/29/italy-s-new-security-decree-clamps-down-on-immigration [dostęp: 20.06.2019]. 

150  P. Wintour, Italian minister calls for migrant reception centres south of Libya, The Guardian, 25.06.2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/25/matteo-salvini-calls-for-migrant-reception-centres-in-southern-libya 
[dostęp: 14.04.2019]. 

 

https://www.thelocal.it/20180123/italian-election-2018-party-pledges-manifesto-democratic-m5s-northern-league-forza-italia
https://www.thelocal.it/20180123/italian-election-2018-party-pledges-manifesto-democratic-m5s-northern-league-forza-italia
https://p.dw.com/p/313Bt
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-sicurezza-immigrazione-cosa-prevede
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-sicurezza-immigrazione-cosa-prevede
https://www.euronews.com/2018/11/29/italy-s-new-security-decree-clamps-down-on-immigration
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/25/matteo-salvini-calls-for-migrant-reception-centres-in-southern-libya
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2.3.2. Przypadek austriackiej FPÖ 

Utworzenie w Austrii koalicji rządowej między konserwatywną ÖVP oraz zaliczaną do skrajnie 

prawicowych FPÖ przyniosło korektę dotychczasowej polityki imigracyjnej tego kraju. Podobnie 

jak w przypadku Legi we Włoszech, FPÖ jako mniejszy partner koalicyjny otrzymało  

do obsadzenia m.in. ministerstwo spraw wewnętrznych, na czele którego stanął sekretarz 

generalny tej partii, Herbert Kickl151. Antyimigracyjna postawa ugrupowania, opierająca się  

na założeniu, że ochrona tożsamości kulturowej oraz ładu społecznego w Austrii wymaga 

zatrzymania imigracji152, przełożyła się na politykę nowego rządu w tym zakresie. W związku  

z planowanym objęciem przez Austrię prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2018 roku, 

rząd przygotował nieformalne propozycje rozwiązania problemu niekontrolowanej migracji  

na terytorium UE. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in.: wymóg składania 

aplikacji o azyl przed dostaniem się na terytorium UE (w ramach unijnego systemu azylowego), 

utworzenie obozów recepcyjnych na terenie północnej Afryki, do których trafialiby migranci 

próbujący przedostać się do Europy drogą morską, a także odsyłanie migrantów, którzy  

nie otrzymali azylu w krajach UE do ośrodków utworzonych poza jej terytorium153.  

Część z tych propozycji znalazło odzwierciedlenie w priorytetach programowych austriackiej 

prezydencji. W dokumencie z czerwca 2018 odnaleźć można postulat reformy wspólnego 

europejskiego systemu azylowego (CEAS), wraz ze wzmocnieniem unijnej polityki w zakresie 

powrotu imigrantów154, jak również nacisk na wzmocnioną ochronę zewnętrznych granic UE. 

W tym zakresie prezydencja austriacka przyjęła sobie za cel rozwój zdolności operacyjnych 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz dostosowanie jej mandatu 

do możliwości kontrolowania i zamykania szlaków nielegalnej migracji155. W odniesieniu  

do wewnętrznej polityki imigracyjnej, jednym z kluczowych rozwiązań mających ograniczyć 

napływ nowych migrantów do Austrii było uzależnienie wypłaty świadczeń socjalnych  

od kryterium znajomości języka niemieckiego156.  

2.3.3. Przypadek niemieckiej AfD 

Pierwsze założenia polityki imigracyjnej AfD zawarte zostały w programie wyborczym partii  

z kwietnia 2013 roku, a zatem jeszcze przed nasileniem się kryzysu migracyjnego i falą 

masowej migracji do Niemiec. Co znamienne, rozwiązania dotyczące systemu przyjmowania 

imigrantów określone zostały jako „polityka integracyjna” (Integrationspolitik) i znalazły się 

na końcu dokumentu157. W jej ramach partia domagała się reorganizacji prawa imigracyjnego 

na wzór kanadyjski, zakładającego punktację za umiejętności i coroczne limity przyjmowanych 

 
151  Kickl pełnił urząd ministra do 22 maja 2019 roku. Jego odwołanie ze stanowiska przez prezydenta van der Bellena,  

na wniosek kanclerza Kurza, doprowadziło do wyjścia z rządu pozostałych ministrów z FPÖ, a w rezultacie upadek gabinetu 
kanclerza Kurza. 

152  S. Meret, The Danish People's Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative 
Perspective: Party Ideology and Electoral Support, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg 
Universitet, Spirit PhD Series, No. 25 (2010), s. 196–200. 

153  M. Peel, J. Politi, Austria to push hardline migration policy in EU presidency, Financial Times, 25.06.2018. 
154  Programme of the Austrian Presidency. Presidency of the Council of the European Union 1 July – 31 December 2018, 

Wiedeń, czerwiec 2018, s. 34. 
155  Tamże, s. 34. 
156  J. Luyken, Austria to cut benefits for immigrants with poor language skills, The Telegraph, 3.12.2018, 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/03/austria-cut-benefits-immigrants-poor-language-skills/ [dostęp: 14.04.2019]. 
157  Wahlprogramm Parteitagsbeschluss vom 14.04.2013, Alternative für Deutschland, s. 4, https://manifesto-

project.wzb.eu//down/originals/41953_2013.pdf [dostęp: 17.04.2019]. 

 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/03/austria-cut-benefits-immigrants-poor-language-skills/
https://manifesto-project.wzb.eu/down/originals/41953_2013.pdf
https://manifesto-project.wzb.eu/down/originals/41953_2013.pdf
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imigrantów. Dostrzegała jednocześnie potrzebę napływu do Niemiec wykwalifikowanych  

i chętnych do integracji osób, a także przekonywała, że osoby prześladowane politycznie 

muszą mieć możliwość ubiegania się w Niemczech o azyl158. Kolejny dokument programowy 

AfD, przyjęty na kongresie partii z przełomu kwietnia i maja 2016 roku159, poświęca imigracji 

zdecydowanie więcej miejsca. W odpowiedzi na wzmożony napływ migrantów do kraju, który 

nastąpił od połowy 2015 roku160, oraz politykę „otwartych drzwi” kanclerz Angeli Merkel,  

AfD opowiedziało się za przyjęciem wyjątkowych środków. Zaliczały się do nich całkowite 

zamknięcie granic zewnętrznych UE dla imigrantów oraz przywrócenie ścisłej kontroli  

na niemieckich przejściach granicznych – w tym również ochrona „zielonej granicy”161. 

Wszystkie osoby, które nie otrzymały azylu w Niemczech powinny być natychmiast 

deportowane do krajów swojego pochodzenia. Rozpatrywanie wniosków o azyl powinno się 

z kolei odbywać w ośrodkach recepcyjnych poza UE, utworzonych w miejscach pochodzenia 

migracji i tranzytu we współpracy z lokalnymi władzami. Do tego typu ośrodków miałyby 

również trafiać osoby oczekujące na decyzję o przyznaniu azylu w Niemczech162. Przyznanie 

ochrony nie dawałoby jednak bezwarunkowego prawa do ściągnięcia rodziny uchodźcy  

– jako zbyt obciążającego dla systemu opieki społecznej163.  

Pozycja programowa AfD wobec imigracji zaostrzyła się jeszcze bardziej przed wyborami  

do Bundestagu w 2017 roku, w wyniku których partia stała się największą siłą opozycyjną  

w Niemczech. W nowym programie ugrupowania znalazł się m.in. postulat ujemnego salda 

migracji do Niemiec (Minuszuwanderung) i utrzymania takiej sytuacji przez kilka następnych 

lat164. Przedstawiciele AfD wezwali do „negatywnej imigracji” na poziomie co najmniej  

200 tys. osób rocznie, osiągniętej poprzez zaostrzenie warunków przyznawania azylu, a także 

przyśpieszenie deportacji165. W ich postulatach znalazło się również wprowadzenie 

minimalnej kwoty deportacji, która powinna być corocznie wypełniania166. Restrykcyjna 

polityka imigracyjna partii znalazła kontynuację w programie na wybory europejskie 2019,  

w którym AfD domagała się m.in. całkowitego powrotu kompetencji w dziedzinie imigracji  

i azylu na poziom narodowy167.  

Wspólnym mianownikiem polityki imigracyjnej forsowanej przez włoską, austriacką  

oraz niemiecką skrajną prawicę jest zatrzymanie imigrantów napływających do Europy poza 

terytorium UE. Rozwiązaniem postulowanym przez wszystkie trzy partie było utworzenie 

obozów recepcyjnych na obszarach, z których migranci próbują przedostać się do Europy. 

Najczęściej podawaną lokalizacją dla takich obozów była Afryka Północna. Wspólna była 

również koncepcja odsyłania migrantów, którzy nie otrzymali azylu w danym państwie UE  

 
158  Tamże, s. 4. 
159  Manifesto for Germany. The Political Programme of the Alternative for Germany, Alternative für Deutschland, 30.04. 

– 1.05.2016, https://www.afd.de/grundsatzprogramm/#englisch [dostęp: 20.06.2019]. 
160  Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w okresie największego nasilenia kryzysu migracyjnego (lata 2015–2016) Niemcy 

przyjęły największą liczbę osób ubiegających się o azyl spośród wszystkich krajów UE, która osiągnęła niespełna 1,2 mln;  
zob. Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex – Annual aggregated data (rounded), Eurostat, 
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA [dostęp: 17.04.2019]. 

161  Manifesto for Germany…, dz. cyt., s. 57–58. 
162  Tamże, s. 58–59. 
163  Tamże, s. 62. 
164  Themen & Positionen – Zuwanderung/Asyl, Alternative für Deutschland,  https://www.afd.de/zuwanderung-asyl/ [dostęp: 

17.04.2019]. 
165  M. Martin, Germany's AfD calls for 'negative immigration' of 200,000 people, Reuters, 9.06.2017, 

https://www.reuters.com/article/us-germany-election-afd-idUSKBN16G2KZ [dostęp: 20.06.2019]. 
166  Tamże. 
167  Europawahlprogramm. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament 2019, 

Alternative für Deutschland, s. 38. 

https://www.afd.de/grundsatzprogramm/#englisch
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA
https://www.afd.de/zuwanderung-asyl/
https://www.reuters.com/article/us-germany-election-afd-idUSKBN16G2KZ
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do ośrodków utworzonych poza terytorium Unii. W działaniach podejmowanych przez 

liderów partii współtworzących koalicje rządowe (Lega, FPÖ) widać jednak odejście od 

najbardziej radykalnych rozwiązań z okresu kampanii, takich jak wykorzystanie sił zbrojnych 

do zablokowania napływu migrantów czy całkowite zatrzymanie imigracji. Przykład AfD 

pokazuje natomiast, że polityka antyimigracyjna może się zaostrzać wraz z pozostawaniem  

w opozycji i pomimo stopniowego zmniejszania się liczby migrantów napływających do kraju.  

2.4. JAK NOWE SIŁY POLITYCZNE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA POLITYKĘ PE 
I CAŁEJ UE  

Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego (23-26 maja 2019) niosły ze sobą zasadnicze 

pytanie, czy krajowe sukcesy partii skrajnie prawicowych przełożą się w równym stopniu na 

wzmocnienie ich pozycji na szczeblu europejskim. W dotychczasowym składzie PE 

ugrupowania skrajnej prawicy dysponowały 37 mandatami, z czego 36 przypadało na grupę 

Europa Narodów i Wolności (ENF) oraz jeden na grupę Europa Wolności i Demokracji 

Bezpośredniej (EFDD). Posiadały zatem niespełna 5 proc. ogólnej liczby mandatów w unijnej 

legislatywie. Wcześniejsze wyniki wyborcze tych partii w największych krajach UE – 12,5 proc. 

w Niemczech (AfD), 13 proc. i 9 proc. we Francji (Front Narodowy) czy 17 proc. we Włoszech 

(Lega)168, pozwalały zakładać, że w wyborach europejskich dojdzie do poważnej korekty liczby 

mandatów w ich dyspozycji. Przedwyborczy sondaż dla niemieckiego „Bild” z marca 2019 r. 

pokazywał 23 proc. poparcia dla Zjednoczenia Narodowego we Francji (dotychczasowego 

Frontu Narodowego), 33 proc. dla Legi we Włoszech oraz 12 proc. dla AfD w Niemczech169. 

Liczba mandatów, którymi dysponowałaby wówczas grupa ENF, praktycznie ulegała 

podwojeniu. 

Wyniki wyborów europejskich potwierdziły przewidywania dotyczące silniejszej reprezentacji 

partii skrajnie prawicowych w nowym PE. Zgodnie z przedwyborczymi sondażami, liczba 

mandatów, które znalazły się w posiadaniu grupy powstałej na bazie ENF uległa podwojeniu. 

Frakcja „Tożsamość i Demokracja” (ID), utworzona przez dotychczasowych członków ENF  

oraz kilka innych partii eurosceptycznych (m.in. AfD), będzie w obecnej kadencji PE 

dysponowała 73 mandatami170. Pomimo niewątpliwych zysków wyborczych partii skrajnie 

prawicowych w wyborach europejskich oraz ich większej konsolidacji w ramach jednej grupy 

politycznej, nowy układ sił w europarlamencie nie daje tym partiom realnego wpływu  

na proces decyzyjny. Zwiększona reprezentacja skrajnej prawicy w ramach grupy ID została 

bowiem zbilansowana przez równie znaczący przyrost mandatów partii liberalnych  

i zielonych, które opowiadają się za zdecydowanym pogłębieniem integracji w ramach UE  

– także w polityce migracyjnej i azylowej. Partie liberalne, które po dołączeniu nowych 

europosłów z listy prezydenta Macrona zmieniły nazwę swojej grupy na „Renew Europe” 

 
168  Wyniki z ostatnich krajowych wyborów parlamentarnych (2017–2018). Wartości procentowe zostały podane w przybliżeniu. 

Z początkiem czerwca 2018 roku Front Narodowy zmienił nazwę na Zjednoczenie Narodowe. 
169  Wie würden die Europäer aktuell zur Europawahl wählen?, Institut für Neue Soziale Antworten (INSA), 12.03.2019, 

https://www.insa-consulere.de/wie-wuerden-die-europaeer-aktuell-zur-europawahl-waehlen/ [dostęp: 20.04.2019]. 
170  Wyniki wyborów europejskich w 2019 r., Parlament Europejski, https://wyniki-wybory.eu/ [dostęp: 19.06.2019]. 

 

https://www.insa-consulere.de/wie-wuerden-die-europaeer-aktuell-zur-europawahl-waehlen/
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(„Odnówmy Europę”), zwiększyły stan posiadania do 108 mandatów (z 69 dotychczasowych 

mandatów ALDE)171. Reprezentacja Grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego 

(Zieloni/WSE) urosła natomiast do 75 eurodeputowanych (z dotychczasowych 52).  

W hierarchii największych grup politycznych w PE obie te frakcje znalazły się powyżej 

Tożsamości i Demokracji, która ostatecznie stanowić będzie piątą siłę polityczną.   

Wpływ partii skrajnie prawicowych na politykę PE może być dodatkowo ograniczony  

ze względu na straty wyborcze dwóch największych frakcji – Grupy Europejskiej Partii Ludowej 

(EPL) oraz Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D), które w nowym PE 

nie będą już dysponowały większością 376 głosów. Do jej uzyskania będą potrzebowały 

trzeciego koalicjanta, którym najpewniej zostanie liberalna Renew Europe lub – co mniej 

prawdopodobne – Zieloni/WSE172. Niezależnie od wybranego scenariusza, rolę tzw. języczka 

uwagi pełnić będzie grupa polityczna definiująca się jako siła progresywna, dążąca  

do pogłębienia i wzmocnienia UE, sprzeciwiająca się zamykaniu jej granic przed 

imigrantami173. Obecność tego rodzaju siły w nowej koalicji większościowej wzmocni nacisk 

na szukanie rozwiązań wspólnotowych i poszerzanie kompetencji unijnych instytucji  

– w szczególności Parlamentu Europejskiego. Ograniczy natomiast w jeszcze większym stopniu 

niż dotychczas możliwość włączenia postulatów partii skrajnie prawicowych do głównego nurtu 

PE. Zarówno  tych związanych z przywróceniem części kompetencji na poziom narodowy,  

jak i restrykcyjnym podejściem do polityki imigracyjnej (większej kontroli na granicach 

wewnętrznych czy utworzenia zewnętrznych ośrodków recepcyjnych dla migrantów). 

Sukces partii skrajnie prawicowych w wyborach europejskich w niektórych krajach  

– m.in. we Włoszech i Francji, gdzie wygrały – nie przełożył się ostatecznie na zdobycie realnej 

siły w PE. Liderom tych partii nie udało się stworzyć szerokiego bloku prawicowo-

eurosceptycznego, który byłby trzecią siłą polityczną w europarlamencie. Potwierdzają  

to ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Partii Brexitu oraz Ruchu 5 Gwiazd, którzy wykluczyli 

możliwość dołączenia do frakcji Tożsamość i Demokracja174. Pożądanych efektów  

nie przyniosły również wcześniejsze rozmowy Matteo Salviniego z liderami ugrupowań 

narodowo-konserwatywnych w Polsce (PiS) i na Węgrzech (Fidesz), które nie doprowadziły  

do wystąpienia tych ostatnich z dotychczasowych frakcji na rzecz ID. Partie skrajnej prawicy 

przejmą natomiast w nowym PE rolę głównej siły eurosceptycznej, którą dotychczas  

była Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD) z Nigelem Farage’em na czele. 

 
171  M. Kucharczyk, Nowe szyldy frakcji w Parlamencie Europejskim, EurActiv.pl, 13.06.2019, 

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/nowe-szyldy-frakcji-w-parlamencie-europejskim/ [dostęp: 20.06.2019]; 
ALDE Group becomes Renew Europe, The Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) Party, 18.06.2019, 
https://www.aldeparty.eu/news/alde-group-becomes-renew-europe [dostęp: 20.06.2019]. 

172  Teoretycznie zdolność koalicyjną do utworzenia większości mają jeszcze Tożsamość i Demokracja, Europejscy Konserwatyści  
i Reformatorzy (EKR) oraz Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD). 

173  Zob. Freedom, opportunity, prosperity: the Liberal vision for the future of Europe [Manifesto], ALDE, 10.10.2019; About the 
Group, The Greens/European Free Alliance, https://www.greens-efa.eu/en/our-group/about-greens-efa/ [dostęp: 
20.06.2019]. 

174  M. de la Baume, Farage won’t join group that contains Salvini’s League, Politico, 6.05.2019, 
https://www.politico.eu/article/brexit-party-nigel-farage-wont-join-matteo-salvini-led-alliance-in-european-parliament/  
[dostęp: 20.04.2019]; D. Nawrot, Ruch Pięciu Gwiazd bez własnej grupy w Parlamencie Europejskim?, 
EURACTIV.pl, 11.06.2019, https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ruch-pieciu-gwiazd-bez-wlasnej-grupy- 
w-parlamencie-europejskim/ [dostęp: 20.04.2019]. 

 

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/nowe-szyldy-frakcji-w-parlamencie-europejskim/
https://www.aldeparty.eu/news/alde-group-becomes-renew-europe
https://www.greens-efa.eu/en/our-group/about-greens-efa/
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2.5. JAK ZMIANY POLITYKI UE I WYBRANYCH PAŃSTW WPŁYNĄ NA 
RUCH MIGRACYJNY 

Ruch migracyjny z państw trzecich do UE pozostaje w dużym stopniu zależny od czynników 

zewnętrznych, takich jak sytuacja ekonomiczna i społeczna w państwach emigracji  

czy też konflikty zbrojne na obszarach znajdujących się w strategicznym sąsiedztwie Unii175. 

Dostosowanie polityki migracyjnej i azylowej UE do współczesnego charakteru migracji  

może jednak zdecydowanie zredukować presję migracyjną odczuwaną przez poszczególne 

państwa członkowskie.  

Cechą charakterystyczną migracji do Europy, która nasiliła się wraz z eskalacją konfliktu 

syryjskiego i problemów społeczno-gospodarczych w państwach Afryki Północnej,  

jest przemieszanie się migrantów ekonomicznych z osobami uciekającymi przed 

prześladowaniami i zagrożeniem życia w wyniku konfliktów zbrojnych, a zatem uprawnionymi 

do uzyskania azylu. Koncepcja polityki „otwartych drzwi”, która zakładała przyjęcie  

na terytorium UE wszystkich osób napływających do granic Europy, doprowadziła  

do niewydolności systemów rozpatrywania wniosków azylowych i procedur deportacji osób, 

którym nie przyznano azylu. Co więcej, masowe przepuszczanie migrantów do celu ich 

podróży, jakim były głównie państwa Europy Zachodniej i Skandynawii, z Niemcami i Szwecją 

na czele, doprowadziło do złamania ustaleń rozporządzenia Dublin II. Zakłada ono bowiem, 

że odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku spoczywa przede wszystkim na państwie 

członkowskim, które odegrało największą rolę we wjeździe lub pobycie wnioskodawcy  

na terytorium UE176.  

Korekta polityki migracyjnej UE i poszczególnych państw członkowskich, która nastąpiła  

w 2016 roku i znalazła swój wyraz w porozumieniu UE-Turcja o readmisji osób nielegalnie 

dostających się do Grecji, pozwoliła ograniczyć skalę migracji z kierunku Bliskiego Wschodu. 

Po roku od zawarcia porozumienia z 18 marca 2016, średnia liczba migrantów przybywających 

dziennie z Turcji na wyspy greckie spadła o 97 proc. w stosunku do średniej z października 

2015 roku i utrzymywała się na podobnym poziomie przez kolejne lata177. W umowie zapisano 

m.in., że: „wszyscy nowi migranci o nieuregulowanym statusie przedostający się z Turcji  

do Grecji będą odsyłani do Turcji”, a także że: „każdemu odesłaniu Syryjczyka z wysp greckich 

do Turcji będzie towarzyszyć przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do UE”178. Wprowadzenie 

mechanizmu kary za próbę nielegalnego dostania się na terytorium UE osłabiało tzw. czynniki 

przyciągające imigrantów.  

 
175  Strategiczne lub rozszerzone sąsiedztwo UE obejmuje obszar od regionu Sahelu po Zatokę Perską i od Azji Środkowej  

po Arktykę, zob. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowej strategii na rzecz polityki 
zagranicznej i polityki bezpieczeństwa UE, Dz.U. UE C 264 z 20.07.2016 r., s. 7.  

176  Wspólny europejski system azylowy, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014, s. 7. 
177  EU-Turkey Statement One Year On, Komisja Europejska, 17 marca 2017, https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf [dostęp: 20.04.2019]. 

178  Oświadczenie UE-Turcja (18 marca 2016), Komunikat prasowy Rady Europejskiej, 18.03.2016, 
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ [dostęp: 20.04.2019]. 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
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Przejawem tej polityki była również koncepcja hotspotów we Włoszech i Grecji, które miały 

usprawnić rejestrację i identyfikację migrantów o nieuregulowanym statusie, a także 

poddawać ich kontroli bezpieczeństwa (m.in. pobranie odcisków palców)179. Brak możliwości 

identyfikacji migranta powodował jego relokację do innego państwa członkowskiego  

(jeśli była taka możliwość) lub odesłanie do kraju pochodzenia. Utworzenie pierwszych 

hotspotów pod koniec 2015 roku i kolejnych w przeciągu 2016 roku nie zmniejszyło jednak 

presji migracyjnej z kierunku południowego. Co więcej, napływ nielegalnych migrantów  

z terytorium Afryki Północnej i Subsaharyjskiej do Włoch wzrósł w 2016 roku o 18 proc.  

w stosunku do roku poprzedniego i pozostał na wysokim poziomie w 2017 (powyżej 100 tys. 

migrantów)180. Taka sytuacja pokazała, że wprowadzenie bardziej restrykcyjnych środków  

w zakresie przyjmowania migrantów i rozpatrywania wniosków azylowych nie przyniosło 

oczekiwanego rezultatu na wszystkich szlakach wiodących do Europy.    

Wśród przyszłych zmian polityki migracyjnej UE, które mogą znacząco wpłynąć na dalsze 

obniżenie się poziomu migracji do Europy, pozostaje koncepcja centrów recepcyjnych poza 

terytorium UE – m.in. w państwach Afryki Północnej – jako miejsc przyjmowania  

i rozpatrywania wniosków o azyl. Takie rozwiązanie, forsowane przez większość partii o profilu 

skrajnie prawicowym, znalazło częściowe odzwierciedlenie w koncepcji regionalnych 

platform wysiadkowych, która pojawiła się na agendzie unijnej pod koniec czerwca 2018 roku. 

Rada Europejska wezwała wówczas w swoich konkluzjach Komisję i Radę UE, aby zbadały 

możliwość utworzenia takich platform (regional disembarkation platforms) w ścisłej 

współpracy z państwami trzecimi181. Pomimo iż Komisja wykluczyła możliwość tworzenia 

ośrodków detencyjnych oraz obozów dla migrantów poza terytorium UE, podjęła się 

stworzenia platformy współpracy z państwami basenu Morza Śródziemnego, aby usprawnić 

proces zawracania migrantów na ląd. W jej ramach przewidziane zostało wsparcie finansowe 

i operacyjne na rzecz służb granicznych tych krajów, ale również możliwość sprowadzenia  

na ich terytorium migrantów przejętych na morzu przez jednostki państw UE182. Utworzenie 

tego typu współpracy z krajami trzecimi może mieć w przyszłości decydujące znaczenie  

w kontrolowaniu ruchu migracyjnego do Europy – pozwala bowiem w znaczący sposób 

zmniejszyć presję migracyjną na zewnętrzne granice Unii. Podjęcie tej inicjatywy dowodzi 

jednocześnie, że propozycje programowe partii skrajnie prawicowych w sprawie imigracji 

przebijają się do głównego nurtu polityki europejskiej i zaczynają być brane pod uwagę jako 

praktyczne rozwiązania.  

 

  

 
179  „Hotspot” zdefiniowano jako obszar na granicy zewnętrznej UE poddany wyjątkowej presji migracyjnej, na którym Unia 

powinna udzielić wsparcia operacyjnego, aby zapewnić rejestrację przybywających migrantów; zob. Podejście „Hotspot” – 
unijna odpowiedź na kryzys uchodźczy, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg 2017. 

180  Zob. Risk Analysis for 2017, Frontex, Warszawa 2017, s. 20; oraz Risk Analysis for 2018, Warszawa 2018, s. 18.   
181  Posiedzenie Rady Europejskiej (28 czerwca 2018 r.) – konkluzje, Rada Europejska, Bruksela, 28.06.2018,  

https://www.consilium.europa.eu/media/35952/28-euco-final-conclusions-pl.pdf [dostęp: 20.04.2019]. 
182  Zarządzanie migracjami: Komisja rozwija koncepcje dotyczące sprowadzania na ląd i centrów kontroli, Komunikat prasowy 

Komisji Europejskiej, Bruksela, 24.07.2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_pl.htm [dostęp: 25.06.2019]. 

https://www.consilium.europa.eu/media/35952/28-euco-final-conclusions-pl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_pl.htm
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3. JAKICH KONSEKWENCJI SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH 
NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ?  

Nasilone migracje na terytorium Unii Europejskiej bez wątpienia stały się sterownikiem wielu 

zmian o charakterze politycznym i społecznym w jej państwach członkowskich i UE jako takiej. 

Wielowymiarowość tej problematyki sprawia, że stworzenie jej dokładnej mapy jest 

niezwykle trudne i wymaga osobnego opracowania.  

Rozważania nad konsekwencjami tych wydarzeń można rozpocząć od refleksji nad 

oddziaływaniem migracji na terenie UE na społeczną konstrukcję zagrożeń w europejskich 

społeczeństwach, a co za tym idzie, modyfikację preferencji wyborczych, wzmocnienie 

tendencji populistycznych i coraz większy pesymizm wobec idei integracji. Mechanizmy,  

które zadziałały w UE zostały dobrze opisane przez przedstawicieli tzw. Szkoły Kopenhaskiej 

w teorii stosunków międzynarodowych. Podejście to uznaje bezpieczeństwo jako konstrukt 

społeczny, w którym legitymizujący się autorytetem podmiot (indywidualny lub zbiorowy) 

może dokonać przesunięcia dowolnego zjawiska, procesu, grupy społecznej z domeny 

„normalnej” polityki w sferę bezpieczeństwa, definiując go jako zagrożenie dla określonych, 

szczególnie istotnych wartości społecznych, czyli aktu sekurytyzacji (proces odwrotny określa 

się mianem desekurytyzacji)183.  

Czemu jest to istotne? Samo nasilenie strumienia migracji w 2015 roku zostało wykorzystane 

przez różne siły polityczne, przedstawiające je jedynie w kategoriach wielowymiarowego 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. Narracja wielu grup politycznych odwołuje się  

do apokaliptycznych wizji końca zachodniej cywilizacji, który ma się dokonać wskutek 

napływu agresywnej, kulturowo obcej ludności z obszaru Bliskiego Wschodu i Afryki 

Północnej. Pod wpływem tego oddziaływania, wzmacnianego przez instrumenty sieciowe, 

dezinformację i manipulacje, wprowadza się na europejski rynek idei koncepcję, w ramach 

której „w pełni odpowiedzialna” za kryzys migracyjny Unia Europejska jest sama w sobie 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców Starego Kontynentu. W przeładowaniu 

informacyjnym (attention crush)184, które jest niezwykle istotnym elementem dzisiejszej 

rzeczywistości, obywatel Europy zyskuje więc prostą odpowiedź na nurtujące go pytania. 

Z drugiej strony, sprawiająca niekiedy wrażenie bezrefleksyjnej, desekurytyzacja problemu, 

której dokonują zwolennicy przyjmowania imigrantów, stanowi kolejne uproszczenie. Pomija się 

w ten sposób wiele skomplikowanych ryzyk, nie tylko dla bezpieczeństwa kulturowego, ale także 

długofalowych konsekwencji dla struktur społecznych oraz rynku pracy. Negowanie reperkusji 

dla szeroko pojmowanego systemu społecznego samo w sobie jest zagrożeniem dla stabilności. 

W percepcji społecznej może to uchodzić za efekt utraty kontroli nad sytuacją przez elity 

polityczne185 oraz rezultat braku koncepcji trwałego, systemowego rozwiązania problemu.  

 
183  B. Buzan, O. Wever, J. de Wilde, Security. A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder 1998, s. 23-24. 
184  K. Tylutki, Informacja masowego rażenia. OSINT w działalności wywiadowczej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 

2018, nr 19(10), s. 171. 
185  M. Otero-Iglesias, Europe’s two faced migration reality, Politico, 21.09.2018, https://www.politico.eu/article/europe-two-

faced-migration-reality-immigration-positives-negatives/ [dostęp: 20.04.2019]. 

https://www.politico.eu/article/europe-two-faced-migration-reality-immigration-positives-negatives/
https://www.politico.eu/article/europe-two-faced-migration-reality-immigration-positives-negatives/
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Sekurytyzowana i desekurytyzowana przez wiele ugrupowań politycznych i grup społecznych 

migracja stała się pewnego rodzaju symbolem nieudolności UE, a także elit politycznych 

(przede wszystkim partii głównego nurtu). Na istnienie korelacji między stosunkiem  

do migracji oraz instytucjonalnej i politycznej reakcji na nią, a stosunkiem do UE oraz instytucji 

państw członkowskich, wskazują badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu  

w Amsterdamie186. Percepcja i wartościowanie migracji, wedle cytowanych badawczy, 

odbywa się na podstawie pierwotnych stanowisk światopoglądowych jednostek (dających się 

umiejscowić na osi prawica-lewica). Napływ imigrantów wzmaga nastroje eurosceptyczne  

i spadek zaufania do instytucji narodowych. Co ciekawe, badania dowodzą, że legitymujące 

się prounijnymi poglądami osoby mają tendencję do wzmacniania swoich przekonań. 

Skutkuje to zwiększającą się polaryzacją społeczną, podnosi temperaturę debaty, w której 

gubi się sedno problemu. Będzie to skutkować bezrefleksyjnym utwardzaniem stanowisk – 

poglądy prounijne będą zrównywać się z apriorycznym założeniem jednowymiarowego 

podejścia do migracji, w tym kontekście będącej jedynie szansą; poglądy eurosceptyczne  

i antyimigracyjne będą równoznaczne z jednowymiarowym traktowaniem tego problemu 

wyłącznie jako zagrożenia (należy traktować to zjawisko w kategoriach zagrożeń, ryzyk, 

wyzwań i szans). Stanowić to będzie znaczące utrudnienie w przygotowaniu spójnej  

i efektywnej polityki wobec migracji na poziomie UE. Na płaszczyźnie krajowej, migracja jest 

podobnego rodzaju awatarem różnego rodzaju uzasadnionych lub nieuzasadnionych lęków, 

uproszczeń i stereotypów, dokonywanych przez obie strony konfliktowego równania.  

Otwiera to pole do radykalizacji i ekspozycję na działania odwołujących się do populizmu 

ugrupowań oraz na oddziaływanie stron trzecich, które mają realny interes w postępującej 

atomizacji UE.  

3.1. WEWNĄTRZ WYBRANYCH PAŃSTW UE 

Jeśli rozpatrywać skutki dla wybranych państw Wspólnoty, należy rozpocząć od Niemiec, 

które w związku z polityką kanclerz Angeli Merkel są określane jako „sprawca” kryzysu 

migracyjnego. Badania wskazują na dodatnią korelację między tym procesem a poziomem 

notowanych przestępstw różnego rodzaju – od kradzieży przez handel narkotykami  

po różnego rodzaju akty przemocy187. Obserwowany wzrost przestępczości może jednak,  

jak zastrzegają autorzy cytowanego wyżej studium, nie być jednoznacznym następstwem 

wzrostu napływu imigrantów, a chociażby wzmocnionych środków bezpieczeństwa  

w rejonach ich alokacji188. Badacze wskazują na „umiarkowanie silną” dodatnią korelację 

między napływem imigrantów a przestępstwami z użyciem przemocy189. W społecznej 

percepcji zagrożenia tego typu osiągają wyższy poziom, niż wskazują na to realne dane.  

Nie zmienia to jednak faktu, że związek istnieje i podlega manipulacjom (zarówno przez jedną, 

jak i drugą stronę debaty) w celu wywołania określonego efektu wśród obywateli (przez co 

 
186  E. Harteveld, J. Schaper, S. L De Lange, W. Van Der Brug, Blaming Brussels? The Impact of (News about) the Refugee Crisis  

on Attitudes towards the EU and National Politics, “Journal of Common Market Studies” 2018, vol. 56 no. 1, s. 155-177.  
187  M. Gehrsitz, M. Ungerer, Jobs, crime, and votes: A short-run evaluation of the refugee crisis in Germany, “ZEW Discussion 

Papers”, No. 16-086, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim 2018, 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/180385/1/dp16086.pdf [dostęp: 28.05.2019], s. 18-21.  

188  Tamże, s. 21.  
189  Tamże, s. 19. 

 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/180385/1/dp16086.pdf
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rozmyciu ulega realna siła zagrożenia). Mierzalnym efektem wspomnianych wyżej zabiegów 

są rezultaty wyborów. Relatywny sukces nastawionej antyimigracyjnie i eurosceptycznie AfD 

(Alternatywa dla Niemiec) jest dowodem na atrakcyjność tego typu narracji w niemieckim 

społeczeństwie190. Co ciekawe, partia ta mogła wykorzystać niezadowolenie wyborców 

z  proimigracyjnej polityki CDU/CSU191. Może to stanowić słaby sygnał nadchodzącej 

tektonicznej zmiany na niemieckiej scenie politycznej, której symbolem będzie dalszy regres 

chadecji i konsekwentny wzrost siły partii w rodzaju AfD (które w ten sposób będą zbliżać się 

do zajęcia pozycji w ramach szeroko rozumianego głównego nurtu politycznego).  

Uwagę należy zwrócić także na kwestie społecznych podstaw popularności populistycznej 

prawicy, reprezentującej w wielu elementach postawy skrajne. Szczególnie interesującym jest 

tu przypadek rosnących tendencji tego typu w szeregach niemieckiej armii192. Rosnące napięcie 

w związku z obecnością obcych kulturowo społeczności w Niemczech może w coraz większym 

stopniu definiować nastroje w kraju, co – z punktu widzenia jego roli w UE – jest szczególnie 

znaczące. Jeśli zrealizują się prognozy zakładające recesję w kraju193, można spodziewać się,  

że imigranci – mimo braku silnego związku194 – będą w centrum społecznego niezadowolenia  

z sytuacji gospodarczej i jednym z najważniejszych powodów oskarżeń wobec władz.  

Zasadne jest także spojrzenie na potencjalne skutki nasilonej migracji dla sytuacji 

wewnętrznej we Francji, która od dawna zmaga się z tym problemem. Kwestia polityki wobec 

imigrantów nakłada się na społeczno-ekonomiczne problemy w kraju, których najbardziej 

wymowną manifestacją są demonstracje uliczne tzw. ruchu „Żółtych Kamizelek”.  

W sondażach z końca 2018 roku, większość Francuzów opowiadała się przeciw dalszemu 

przyjmowaniu imigrantów, których obecność ma negatywnie wpływać na gospodarkę oraz 

bezpieczeństwo195. Szczególnie istotne są w tym kontekście miejskie obszary wykluczenia, 

gdzie utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia i przestępczości („newralgiczne strefy 

miejskie”)196. Rosnące napięcia społeczne, ciągły problem z nielegalnymi obozowiskami  

w okolicach Paryża i innych miast oraz problemy z imigrantami chcącymi przeprawić się przez 

Kanał La Manche do Wielkiej Brytanii197, sumują się w poważny kryzys francuskiego państwa. 

Kwestia imigrantów będzie powracać, funkcjonując jako awatar nieudolności UE oraz władz 

francuskich i będzie stanowić paliwo dla ideologicznie skrajnych partii politycznych.  

 
190  M. A. Hansen, J. Olsen, Flesh of the Same Flesh: A Study of Voters for the Alternative for Germany (AfD) in the 2017 Federal 

Election, “German Politics” 2019, vol. 28, no. 1, s. 16.  
191  M. Mader, H. Schoen, The European refugee crisis, party competition, and voters’ responses in Germany, “West European 

Politics” 2018, vol.  42, issue 1, s. 84.  
192  Germany: More right-wing extremist soldiers uncovered than previously reported, Deutshe Welle, 09.03.2019,   

https://www.dw.com/en/germany-more-right-wing-extremist-soldiers-uncovered-than-previously-reported/a-47838341 
[dostęp: 28.05.2019]. 

193  C. Look, German Economy Stagnates, Just Barely Skirting a Recession, Bloomberg, 14.02.2019,  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-14/german-economy-stagnated-at-end-2018-barely-dodging-recession 
[dostęp: 28.05.2019]; C. Taylor, German 10-year bond yield turns negative for first time since 2016 amid fears of a recession, 
CNBC, 22.03.2019,  https://www.cnbc.com/2019/03/22/german-10-year-bond-yield-turns-negative-for-the-first-time-since-
october-2016.html [dostęp: 28.05.2019]. 

194  M. Gehristz, M. Ungerer, Jobs, crime, and votes…, dz. cyt., s. 15-18.  
195  M. Nałęcz, Francuzi mają dość imigrantów. Nowy sondaż, Wirtualna Polska, 02.12.2018, https://wiadomosci.wp.pl/francuzi-

maja-dosc-imigrantow-nowy-sondaz-6323230191683713a [dostęp: 28.05.2019]. 
196  R. Jankowska, Islam w przestrzeni publicznej laickiej Francji, „Annales UMCS. Sectio K: Politologia” 2018, vol. XXV, nr 1, s. 96.  
197  France tightens security at ports to stop migrants reaching Britian, France24, 04.01.2019,  

https://www.france24.com/en/20190104-france-tightens-security-ports-impede-migrants-britain-brexit-calais [dostęp: 
28.05.2019]. 
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Nieco inaczej przedstawia się sytuacja na południu Starego Kontynentu, we Włoszech, które 

wzięły na siebie dużą część impetu kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Wydarzenia te  

bez wątpienia wpłynęły na wynik wyborów w 2018 roku i sukces partii populistycznych. 

Rządząca koalicja Ruchu 5 Gwiazd oraz Legi, w swej zdecydowanej polityce wobec imigrantów 

spotyka się jednak z oporem władz samorządowych198. Włochy, podobnie jak Francja, 

zmagają się z poważnym strukturalnym kryzysem polityczno-społecznym, na który także 

nakłada się nierozwiązany problem z imigrantami. Kryzys ten przebiega na wielu poziomach. 

Istotna jest kwestia rosnącego bezrobocia wśród Włochów, mieszkających w rejonach 

powiększających się, hermetycznych wspólnot obcych kulturowo imigrantów, co wraz  

z kłopotami ekonomicznymi przyczynia się do konsekwentnego wzrostu poglądów skrajnych, 

na którym zyskują wspomniane wyżej partie199. Sprawa ta wpisuje się w kontekst rywalizacji 

dwóch narracji, w których mieszają się kwestie wizji integracji europejskiej jako takiej  

oraz – szczególnie we włoskim przypadku – dzielenia się finansowymi obciążeniami, 

wynikającymi z obecności i napływu (chociaż już nie tak dużego) imigrantów. Rzutuje to  

na relacje Włoch z sąsiadami, przede wszystkim z Francją. Różnice w podejściu do tego 

zagadnienia będą pogłębiać niestabilność włoskiej sceny politycznej i społecznej. Będzie to 

tym bardziej istotne, jeśli nie poprawi się kondycja włoskiej gospodarki200. 

Mimo geograficznego oddalenia, nasilenie migracji z południowego sąsiedztwa UE odczuły 

państwa skandynawskie. Ciekawym przypadkiem jest w tym kontekście Szwecja, gdzie 

skutkiem tego procesu oraz charakteru reakcji UE jest, jak twierdzą niektórzy, kryzys modelu 

funkcjonowania państwa201. Napływ imigrantów „rozciągnął” szwedzki system opieki 

społecznej do punktu całkowitego załamania202. Poskutkował utratą poczucia bezpieczeństwa 

i widocznym jak na dłoni brakiem społecznej spójności („społecznej homeostazy”)203. 

Przełożyło się to na wzrost nastrojów nacjonalistycznych (czego dowodem są wyniki 

wyborów parlamentarnych w 2018 roku) i początek rekonstrukcji idei Szwecji oraz „bycia 

Szwedem”, która sprowadza się do poszukiwania definicji i formy nacjonalizmu204. Można 

założyć, że proces ten będzie trwał i jest w dużym stopniu konsekwencją kryzysu  

z 2015 roku lub, co bardziej prawdopodobne, konsekwencją tradycyjnej szwedzkiej polityki, 

która nie wytrzymała presji nasilonej imigracji. Co więcej, można spodziewać się 

utrzymania  trendu renacjonalizacji polityki bezpieczeństwa wewnętrznego na wszystkich 

jej  płaszczyznach w Szwecji (a także w pozostałych państwach skandynawskich), którego 

przyczyną są niepowodzenia unijnej polityki imigracyjnej205. 

 
198  Italian mayors rebel against Salvini migrant laws, Deutsche Welle, 04.01.2019, https://www.dw.com/en/italian-mayors-

rebel-against-salvini-migrant-laws/a-46963415 [dostęp: 28.05.2019]. 
199  R. Dudała, Leadership in Times of Populism: Selected Examples of Italian Political Leaders, “Political Preferences” 2018,  

vol. 21, s. 66-68; S. Sciorilli Borrelli, Italian right-wing coalition triumphs in regional election, Politico, 25.03.2019.  
200  F. O’Brien, C. Albanese, Italy Is Still in the Danger Zone, and Europe is Nervous, Bloomberg, 04.03.2019, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-04/italy-in-the-danger-zone-alarms-rest-of-europe-a-year-after-vote.  
201  J. H. S. Åberg, Is There a State Crisis in Sweden?, “Society” 2019, vol. 56, issue 1, s. 24.  
202  A. Bilner, R. Jefferson, Swedish Liberalism Is Struggling Under the Weight of Immigration, Bloomberg, 31.01.2019, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-31/swedish-liberalism-is-struggling-under-the-weight-of-immigration.  
203  E. Muciek, Dokąd wiedzie „trzecia droga”? Polityka imigracyjna Szwecji na przełomie XX i XXI wieku, w: H. Chałupczak, 

M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 345. 

204  J. H. S. Åberg, Is There a State Crisis in Sweden…, dz. cyt., s. 29-30.  
205  A. Gruszczak, Państwa skandynawskie wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2018, nr 3,  

s. 92-93. 
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3.2. W RELACJACH MIĘDZY PAŃSTWAMI UE 

Kryzys migracyjny wygenerował od 2015 roku wiele napięć w relacjach między państwami 

członkowskimi UE. Przedmiotem sporu był przyjęty przez Wspólnotę model polityki relokacji 

imigrantów z krajów, które przyjmowały ich najwięcej w szczycie kryzysu (przede wszystkim 

Włoch i Grecji).  

Jak dowodzą T. G. Grosse oraz J. Hetnarowicz206, kryzys migracyjny ujawnił fundamentalne 

różnice w interpretacji zasady solidarności (jednej z podstaw integracji europejskiej) między 

poszczególnymi państwami członkowskimi oraz samymi instytucjami UE. Unijna jedność 

w sprawach najważniejszych staje się w coraz większym stopniu jedynie figurą retoryczną.  

Trwająca niemal nieustannie wojna na słowa między państwami, które opowiadają się  

za przyjmowaniem imigrantów oraz jakąś formą systemowego rozwiązania opartego  

na kwotach, a państwami, które przeciwstawiają się tym rozwiązaniom, odzwierciedla 

podziały i sprzeczne wizje tego, czym UE ma ostatecznie być. Kryzys obnażył także hipokryzję 

niektórych państw, np. Niemiec, które przeszły z pozycji oponującej systemowemu 

rozwiązaniu (o co prosiły Włochy na jego początku) do forsowania go, kiedy w wyniku polityki 

Angeli Merkel uchodźcy zaczęli przybywać do Niemiec szerokim strumieniem207. 

Efektem dwustronnych i wielostronnych konfliktów, dysput i dyplomatycznych utarczek 

(takich jak ta między Francją a Włochami z początku 2019 roku208) będzie postępująca 

atomizacja UE i konsekwentny powrót do logiki pragmatycznych gier między państwami 

narodowymi oraz niknącej świadomości wyzwań globalnych, którym państwa europejskie, 

działając indywidualnie, nie będą w stanie sprostać. Permanentny konflikt między 

państwami-rzecznikami polityki „otwartych drzwi” (których jest coraz mniej) oraz tymi, które 

upominają się o wsparcie finansowe, obciążone obecnością imigrantów209, otworzy kolejny 

kanał rozgrywania jednych przeciwko drugim przez działających asertywnie graczy 

zewnętrznych – Rosję, Chiny (budujące kolejne przyczółki w UE210) oraz, last but not least, 

Stany Zjednoczone, które nie traktują podzielonej Europy jako problemu, realizując 

swoją politykę.  

Relacje między państwami członkowskimi będzie definiował spór o ideowe lub pragmatyczne 

podejście do kwestii imigracyjnej. Dla państw kierowanych przez populistycznie 

nastawionych polityków (Włochy, Węgry) jej sednem będzie dbałość o bezpieczeństwo, 

stabilność rynku pracy i ochronę europejskiej kultury. Państwa, przynajmniej nominalnie, 

odwołujące się do tradycyjnych, unijnych wartości (m.in. Francja, Niemcy) będą apelować 

o   solidarność (definiowaną przez siebie, nie w oderwaniu od własnego interesu). 

 
206  T. G. Grosse, J. Hetnarowicz, The Discourse of Solidarity and the European Migrant Crisis, “Yearbook of Polish European 

Studies” 2016, vol. 19, s. 48-50. 
207  Tamże, s. 51-52.  
208  M. Borciuch, Włochy oskarżają Francję o kryzys migracyjny i ubóstwo w Afryce. Ambasador Włoch wezwana do MSZ, 

Wirtualna Polska, 22.01.2019, https://wiadomosci.wp.pl/wlochy-oskarzaja-francje-o-kryzys-migracyjny-i-ubostwo-w-afryce-
ambasador-wloch-wezwana-do-msz-6341225615218305a [dostęp: 28.05.2019]. 

209  Crise migratoire: Salvini et Orban font de Macron leur adversaire numero 1, France24, 29.08.2018,  
https://www.france24.com/fr/20180828-migrants-salvini-orban-italie-hongrie-macron-adversaire [dostęp: 28.05.2019]. 

210  A. Chatzky, China’s Belt and Road Gets a Win in Italy, Council on Foreign Relations, 27.03.2019,  
https://www.cfr.org/article/chinas-belt-and-road-gets-win-italy [dostęp: 28.05.2019]. 
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https://wiadomosci.wp.pl/wlochy-oskarzaja-francje-o-kryzys-migracyjny-i-ubostwo-w-afryce-ambasador-wloch-wezwana-do-msz-6341225615218305a
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Zakładnikiem tej przybierającej różne formy rywalizacji będą w pewien sposób unijne 

instytucje, które w drodze rozmów będą starać się zbliżać stanowiska i interpretacje stron. 

Będzie to jednak coraz trudniejsze ze względu na sztywne stanowiska krajowych elektoratów, 

określane przez nadchodzące, według wielu prognoz211, poważne problemy gospodarcze, 

ewentualne zamachy terrorystyczne lub akty kryminalne, dokonywane przez imigrantów. 

Imigracja będzie powracać w stosunkach między państwami członkowskimi UE, ale będzie stanowić 

raczej łatwy do „sprzedania” własnym wyborcom ersatz głębokiego kryzysu, w jakim znalazła się 

Wspólnota oraz jej kraje członkowskie. Wzmocnione wyborczymi sukcesami prawicowe partie 

populistyczne będą utrwalać trend odśrodkowy w UE, a to z kolei stanowi kolejny element 

problemów całego Zachodu, stojącego naprzeciw przyspieszających zmian w systemie 

międzynarodowym. Prawdziwym źródłem tej debaty oraz sporów (o kwestie finansowania bądź 

ideologiczne) jest ewidentny dryf UE w nieokreślonym kierunku i brak odpowiedzi na pytanie  

(po obu stronach sporu), w jaki sposób nadać jej kurs i jaki ma on mieć kierunek.  

3.3. W RELACJACH ZEWNĘTRZNYCH Z KRAJAMI ARABSKIMI, ROSJĄ, 
TURCJĄ 

Obszar Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pozostaje najważniejszym z punktu widzenia 

migracyjnych napięć w UE. W związku z cały czas niestabilną sytuacją w regionie, wieloma 

ogniskami potencjalnych konfliktów i skomplikowaną sytuacją na poziomie globalnym,  

nie należy spodziewać się zmiany tego stanu rzeczy. Nie należy się także spodziewać 

znaczących modyfikacji profilu unijnej polityki wobec państw tego regionu. Jej osią pozostanie 

wsparcie dla państw zmagających się z uchodźcami z regionalnych stref konfliktu. Wsparcie 

to w dalszym ciągu będzie koncentrować się na pomocy humanitarnej oraz szeroko 

rozumianej pomocy infrastrukturalnej, by państwa takie jak Liban czy Jordania zwiększyły 

efektywność zarządzania migracjami, a sytuacja w przeludnionych obozach dla uchodźców 

uległa poprawie212. Niezwykle istotne jest w tym kontekście kontynuowanie współpracy  

w dziedzinie bezpieczeństwa, za którą z ramienia UE odpowiadają i będą odpowiadać różne 

instytucje, przede wszystkim Europol i Frontex213. 

Należy także wziąć pod uwagę podejmowanie jednostronnych kroków przez najbardziej 

zainteresowane państwa. Zapowiedzią tego typu działań były przedsięwzięcia Włoch w Libii, 

które przyjęły dwutorowe podejście do kwestii zatamowania napływu imigrantów z tego 

rozdartego przez wojnę domową państwa (oraz z Sahelu). Oprócz oficjalnej umowy 

międzyrządowej, podjęły także ryzykowną współpracę z lokalnymi liderami plemiennymi214. 

 
211  M. Lynn, The next eurozone crisis has already started, The Telegraph, 11.01.2019,  https://www.telegraph.co.uk/business/ 

2019/01/11/next-eurozone-crisis-has-already-started/ [dostęp: 28.05.2019]. 
212  EU regional Trust Fund in Response to the Syrian crisis, European Commission, 17.12.2018,  

https://ec.europa.eu/commission/ news/eu-regional-trust-fund-response-syrian-crisis-2018-dec-17_pl [dostęp: 28.05.2019]. 
213  L. Cook, EU, Arab leaders in first summit focus on security, migrants, Associated Press, 24.02.2019,  

https://www.apnews.com/ 853a30a92da64798945e49b677b8cf60 [dostęp: 28.05.2019]. 
214  D. Walsh, J. Horowitz, Italy, Going It Alone, Stalls the Flow of Migrants. But at What Cost?, New York Times, 17.09.2017,  

https://www.nytimes.com/2017/09/17/world/europe/italy-libya-migrant-crisis.html [dostęp: 28.05.2019]. 
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Relacje UE z Turcją w kwestii imigracji są definiowane przez umowę z marca 2016 roku,  

która ustanowiła wspólne mechanizmy zarządzania migracją z obszaru przede wszystkim 

pogrążonej w wojnie domowej Syrii215. Budzące kontrowersje porozumienie, w trzy lata  

po podpisaniu stworzyło jednak wiele problemów we wdrażaniu, także z powodu 

antagonizmów na linii Berlin-Ankara216. Na kwestię migracji w relacjach UE i Turcji 

oddziaływać może również potencjalne zakończenie wojny domowej w Syrii (przynajmniej 

formalne), którego stroną będzie z pewnością Baszszar al-Asad. Tureckie władze słusznie 

argumentują, że może to wywołać kolejne masowe ruchy ludności z istniejących jeszcze 

enklaw opozycyjnych, z którymi nie będą one w stanie poradzić sobie same217. Można się 

spodziewać kolejnych żądań różnorakich koncesji dla Turcji ze strony UE218. Napięcie między 

obiema stronami może wzrastać wraz ze zmianami sytuacji w Syrii oraz potencjalnym 

nasileniem migracji.  

Napięcia imigracyjne nie są neutralną płaszczyzną w stosunkach UE z Rosją. Od 2011 roku 

obie strony są zaangażowane w konsultacyjny format dialogu migracyjnego219. Od 2015 roku 

stanowisko Rosji wobec napływu imigrantów do Wspólnoty pozostaje jednak przedmiotem 

pewnych kontrowersji. Pojawiają się informacje i opinie w sferach politycznych, wojskowych 

i wywiadowczych o celowym sterowaniu strumieniami migracji do UE z krajów regionu 

Bliskiego i Środkowego Wschodu, by destabilizować sytuację i pogłębiać podziały wśród 

państw członkowskich220. Pewne symptomy tego typu działań zostały już rozpoznane221.  

Rosja korzysta na kryzysie, w jakim znajduje się UE, grając na podziałach i wykorzystując 

dostępne jej instrumenty oddziaływania. Można spodziewać się różnego rodzaju wydarzeń, 

w których rządy państw UE, nie bez słuszności, będą oskarżać Rosję o wykorzystywanie 

imigrantów lub nastrojów antyimigracyjnych przez dobrze ukierunkowaną i oprzyrządowaną 

dezinformację lub inspirację (szerzej zob. rozdział 1.7 – „Krytyczne zagrożenia”).  

 

 
215  W. Banach, Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Turcji, Jordanii i Libanu w kontekście kryzysu migracyjnego, „Politeja” 

2018, nr 3(54), s. 351-352. 
216  EU-Turkey migrant deal ‘not working properly’: Germany’s Merkel, Reuters, 11.01.2019,  

https://www.reuters.com/article/us-greece-germany-merkel-refugees/eu-turkey-migrant-deal-not-working-properly-
germanys-merkel-idUSKCN1P51VX [dostęp: 28.05.2019]. 

217  S. Hacaoglu, Erdogan Says Turkey Can’t Stand Alone Against New Migration Wave, Bloomberg, 20.02.2019,  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-20/erdogan-says-turkey-can-t-stand-alone-against-new-migration-
wave [dostęp: 28.05.2019].. 

218  S. Çetin, E. Turan, R. A. Çetin, O. Hamşioğlu, The Impact of the Syrian Refuggee Crisis on Turkey-EU Relations, “International 
Journal of Political Studies” 2017, vol. 3, issue 3, s. 18. 

219  Russia, European Commission, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/russia_en.  
220  N. Bentzen, Foreign Influence Operations in the EU, European Parliamentary Research Service 2018, http://www.europarl. 

europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625123/EPRS_BRI(2018)625123_EN.pdf [dostęp: 28.05.2019], s. 5. 
221  A. Higgins, E.U. Suspects Russian Agenda in Migrants’ Shifting Arctic Route, New York Times, 02.04.2016,  

www.nytimes.com/2016/04/03/world/europe/for-migrants-into-europe-a-road-less-traveled.html [dostęp: 28.05.2019]. 

https://www.reuters.com/article/us-greece-germany-merkel-refugees/eu-turkey-migrant-deal-not-working-properly-germanys-merkel-idUSKCN1P51VX
https://www.reuters.com/article/us-greece-germany-merkel-refugees/eu-turkey-migrant-deal-not-working-properly-germanys-merkel-idUSKCN1P51VX
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-20/erdogan-says-turkey-can-t-stand-alone-against-new-migration-wave
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-20/erdogan-says-turkey-can-t-stand-alone-against-new-migration-wave
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/russia_en
http://www.nytimes.com/2016/04/03/world/europe/for-migrants-into-europe-a-road-less-traveled.html
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4. POLSKA CZTERY LATA OD WYBUCHU KRYZYSU 
MIGRACYJNEGO - LICZBY I STATUS QUO  

4.1. POLSKA MIĘDZY STRACHEM A POTRZEBĄ RĄK DO PRACY  

Członkowie grupy naturalnej, jaką jest naród, w różnym stopniu podzielają wspólne wartości 

moralne. Siła grupy zależy między innymi od relacji z inną grupą, reprezentującą przeciwny 

pogląd na te wartości. Istnieje również teoria genetycznego podłoża tendencji jednostek 

spokrewnionych do obrony czy ekspansji i jednocześnie podejrzliwości czy też strachu wobec 

grup obcych genetycznie. Naród, poprzez proces identyfikacji, łączy jednostki 

niespokrewnione na wyższym poziomie, a osią wspólnej tożsamości może być substytut 

genów, czyli ideologia, terytorium, pozycja, siła. Naturalna podejrzliwość wobec obcych  

na bazie podziału „my/oni” jest często wykorzystywana w przekazie politycznym i medialnym, 

ponieważ wzrost postaw ksenofobicznych wzmacnia daną grupę (oblężona twierdza). 

Wykorzystywana jest w ten sposób naturalna tendencja do miłości wewnątrz i nienawiści  

na zewnątrz grupy. 

Kryzys imigracyjny, wraz z masową migracja islamską do Europy, został wykorzystany  

w kampaniach wyborczych w Polsce w roku 2015 i 2018. Przekaz informacyjny służył z jednej 

strony wzmocnieniu strachu przed obcymi kulturowo migrantami, z drugiej zaś jako 

przeciwwaga pojawiła się opcja przesadnej poprawności politycznej, usprawiedliwianej 

humanitaryzmem. Obie koncepcje miały na celu osiągnięcie korzyści politycznych i były 

oparte na emocjach, nie faktach. 

Badania opinii publicznej pokazały, że nastroje ksenofobiczne w Polsce w 2015 roku były 

najsłabsze wśród państw Grupy Wyszehradzkiej, choć strach i obawy przed skutkami 

napływu imigrantów na sytuację w kraju wyrażała większość społeczeństwa – 51 proc. 

Polaków. W tym samym roku (od 2015 r. GUS nie prowadził odpowiednich badań), grupa 

reprezentatywna imigrantów w Polsce jako przyczynę przyjazdu podawała sprawy rodzinne 

(połączenie rodziny 48,8 proc.), a pracę – 23,8 proc. W tej samej grupie 2/3 to osoby 

pracujące, a 26,3 proc. – niepodejmujące pracy. 23,5 proc. imigrantów pracujących 

zadeklarowało, że posiada wyższe kwalifikacje niż wymagała tego wykonywana przez nich 

praca (dla Polaków pracujących ten sam wskaźnik wynosił 19,9 proc., czyli był znacznie niższy). 

Polska klasyfikowana jest jako państwo niedotknięte bezpośrednio kryzysem migracyjnym,  

co ma wpływ na postawę rządu polskiego wobec kryzysu i sposobu jego rozwiązania.  

I tak, podczas gdy w 2014 roku na Węgrzech złożono 6,8 proc. wszystkich wniosków o azyl  

w UE, a w 2015 – 13,4 proc., w Polsce w tym samym czasie liczba tych wniosków wynosiła 

odpowiednio 1,3 proc. (8 020 wniosków) i 0,9 proc. (12 190 wniosków). Największy wpływ na 

liczbę osób imigrujących do Polski ma sytuacja na Ukrainie – większość Ukraińców przybywa 

obecnie do Polski w celu podjęcia pracy czasowej lub stałej. Tylko niewielka część z nich ubiega 

się o nadanie statusu uchodźcy.  
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W napływie imigrantów upatruje się szansy na poprawę sytuacji demograficznej w Polsce,  

a zwłaszcza zatrzymania problemu wyludniających się miast. Imigracja z Ukrainy, cechująca się 

podobieństwem kulturowym, ma w dużej części charakter czasowy. Dla Ukraińców 

atrakcyjniejsze mogą być rynki pracy państw Europy Zachodniej (w 2017 roku UE zniosła wizy). 

Wśród tej grupy istnieją też osoby posiadające Kartę Polaka, lecz należą oni do mniejszości.  

Nie można jednak traktować imigracji jako jedynego rozwiązania problemów demograficznych 

i rynku pracy. Aby zapełnić lukę, Polska potrzebowałaby stałej imigracji rzędu 100-200 tysięcy 

rocznie w dłuższym okresie, a nawet wysokorozwinięte państwa nie są w stanie utrzymać 

imigracji na takim poziomie. Poza tym sama Ukraina i inne państwa, z których następuje 

emigracja do Polski, borykają się z problemami demograficznymi i nie można liczyć, że napływ 

ludności z nich będzie utrzymywał się na dotychczasowym poziomie. Skomplikowana sytuacja 

polityczna i gospodarcza, zmuszająca pracowników do migracji, może również ulec poprawie,  

a możliwe, że Polski rynek pracy będzie musiał w niedalekiej przyszłości w większym stopniu 

konkurować z państwami Europy Zachodniej o tych samych pracowników.  

Dla oceny luki podażowej na rynku pracy niezbędne są aktualne, rzetelne i wiarygodne 

badania statystyczne nie tylko stanu gospodarki narodowej Polski, ale również ilości i jakości 

imigracji, wraz z jej strukturą. Badania Eurostatu pokazują, że liczba migrantów stale wzrasta 

i w 2017 roku do Polski przybyło 683 228 osób, z czego aż 585 439 – z Ukrainy. Jednak z tej 

liczby jedynie 33 896 Ukraińców przybyło na 12 miesięcy lub dłużej.  

W 2016 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił raport na temat imigracji 

z Ukrainy, w którym nie tylko wskazano ekonomiczne i demograficzne przesłanki  

dla wzmożenia ruchu imigracyjnego z Ukrainy do Polski, ale również podkreślono korzyści 

wypływające z bliskości kulturowej obu narodów, ich stosunku do pracy, przy jednoczesnej 

krytycznej ocenie korzyści dla polskiego rynku pracy w przypadku imigracji z Afryki i Bliskiego 

Wschodu. Co ważne, w powyższym raporcie podjęto próbę obalenia mitów na temat 

Ukraińców, które wywołują strach w społeczeństwie polskim: o banderowskich 

przekonaniach, braku sympatii wobec Polaków oraz zabieraniu miejsc pracy.  

Należy zwrócić uwagę, że w Polsce obowiązuje zliberalizowane prawo w zakresie podejmowania 

pracy przez cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, które znosi 

obowiązek posiadania pozwolenia na pracę. Wizę pozwalającą na podjęcie pracy wystawia się 

na podstawie zaświadczenia od pracodawcy z Polski, że jest on gotowy zatrudnić dana osobę. 

W efekcie tego mamy do czynienia ze wzmożoną imigracją do Polski, podczas gdy koszty pracy 

rosną: w pierwszym kwartale 2014 roku wynosiły 3,8 proc. a w ostatnim 2018 roku – 6,2 proc. 

Joanna Tyrowicz, ekonomistka, wykładowczyni Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, zwraca 

uwagę, że rozpatrując problem imigracji do Polski należy zacząć nie od kwestii strachu przed 

imigrantami, ale od omówienia jakości funkcjonowania polskiego rynku pracy. Imigranci 

przybywają masowo do Polski, nieświadomi słabości polskiego rynku pracy: długiego czasu 

poszukiwania pracy, ale również pracowników (braki systemowe w pośrednictwie pracy), 

niewielkiej liczby rodzimych miejsc pracy, ułomnych mechanizmów wyznaczania wynagrodzeń. 

Zamiast zmian na rynku pracy imigracja wywołuje reakcje emocjonalne, podsycane przez media 

i polityków. Wskutek tego imigranci przyjeżdżający do Polski będą prawdopodobnie poszukiwać 

bardziej atrakcyjnych rynków pracy. 
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4.2. SPECYFIKA MIGRACJI DO POLSKI 

W Polsce panuje dość odmienna sytuacja, jeśli chodzi o kwestie imigracji, niż w innych 

państwach UE – wciąż należy ona raczej do krajów emigracyjnych niż imigracyjnych,  

choć w ostatnich latach imigracja do Polski uległa znaczącej dynamizacji. Miało na to wpływ 

kilka czynników:  

• zliberalizowanie przepisów legalizujących pobyt cudzoziemców na terenie RP 

(Ustawa o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 maja 2014),  

• wprowadzenie uproszczonych procedur zatrudniania,  

• pogorszenie się kondycji ekonomicznej niektórych państw sąsiadujących z Polską 

(Białoruś, Ukraina) i toczące się tam konflikty (Ukraina),  

• odkrycie Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem perspektyw zawodowych, 

kultury, panujących tu stosunków społecznych (Niemcy, Chiny),  

• utrzymanie wizerunku Polski jako państwa dającego dobre perspektywy awansu 

ekonomicznego i liberalnego pod względem politycznym (Wietnam),  

• oraz szereg czynników natury osobistej (odbyte wcześniej studia, ucieczka przed 

przemocą domową, jak w przypadku kobiet narodowości czeczeńskiej), bez związku 

z sytuacją państw, z których pochodzą imigranci.  

 

Wśród motywów imigracji do Polski wciąż przeważa czynnik ekonomiczny oraz perspektywa 

stabilnego zatrudniania i zarobków, a czynnikiem ułatwiającym decyzję o imigracji do Polski 

są więzy rodzinne (czynnik pochodzenia rodziny) i bliskość kulturowa. Według informacji 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce pracuje około 1,5 mln 

cudzoziemców, choć dane te mogą być zaniżone ze względu na fakt, iż niektórzy cudzoziemcy 

przebywają na terenie Polski nielegalnie i podejmują pracę „na czarno”. 

 

Polska wciąż nie jest i raczej nie będzie w najbliższej przyszłości najatrakcyjniejszym 

kierunkiem imigracji wśród państw Unii Europejskiej dla rzesz migrantów ekonomicznych  

z regionu MENA (Middle East and North Africa) oraz z innych państw afrykańskich,  

które przybyły do UE w ostatnich latach. Decyduje o tym: 

• brak powiązań kulturowych, historycznych, społecznych i językowych z państwami,  

z których pochodziły największe fale migracyjne w ostatnich latach (region MENA),  

• jednolita struktura narodowościowa,  

• niskie płace w relacji do państw Europy Zachodniej,  

• brak bodźców w postaci zasiłków socjalnych,  

• zdecydowana polityka rządu blokująca niekontrolowany napływ migrantów  

z tamtego regionu,  

• społeczna niechęć do przyjmowania dużych liczb migrantów z regionu MENA,  

• brak intencji migrantów do osiedlania się w Polsce ze względu na powyższe czynniki.  

 

W ostatnim roku z całego regionu MENA przybyło do Polski ok. 10 tys. osób.  

Wśród obywateli państw, które uznają Polskę za atrakcyjny kierunek imigracji znajdują się 

Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, a także obywatele państw azjatyckich (Wietnamczycy, 

Chińczycy, Hindusi) oraz obywatele państw Kaukazu Południowego (Ormianie, Gruzini  
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– te dwie ostatnie grupy szczególnie po liberalizacji systemu wizowego do UE). Właśnie z tych 

państw odnotowuje się najszybszy wzrost liczby imigrantów przybywających rokrocznie  

do Polski. Najwięcej wniosków o pobyt stały w latach 2007-2018 złożyli obywatele Ukrainy,  

za nimi są Białorusini, Rosjanie, Wietnamczycy i Ormianie. Polska staje się również  

coraz atrakcyjniejszym kierunkiem emigracji dla obywateli Indii i Chin.  

4.2.1. Imigracja z Ukrainy 

Najliczniejszą grupę imigrantów w Polsce stanowią Ukraińcy, którzy napływają do Polski  

już od lat 80. – wówczas na skutek złagodzenia zasad polityki paszportowej oraz ruchu 

wizowego w republikach ZSRR. Obecnie główną przyczyną emigracji Ukraińców do Polski 

(obok bliskości geograficznej, kulturowej, językowej) są warunki ekonomiczne w kraju,  

brak perspektyw na rodzimym rynku pracy oraz polityka kolejnych rządów, które nie zdołały 

doprowadzić do znaczącej poprawy wskaźników gospodarczych. Efektem zaniedbań w sferze 

reform ekonomicznych i konfliktu na wschodzie kraju były straty gospodarcze – załamanie PKB 

(głównie na skutek malejących przychodów z eksportu), spadek tempa rozwoju 

gospodarczego, załamanie się kursu hrywny w stosunku do euro i dolara, hiperinflacja  

i obniżenie ratingów. Ukraina wciąż stoi przed wysokim ryzykiem niewypłacalności. 

Niestabilność spowodowana konfliktem pogorszyła klimat dla inwestycji zagranicznych,  

a wiele zakładów pracy upadło. Stopa bezrobocia pozostaje wysoka, na poziomie 9,3 proc. 

(stan na grudzień 2018 r.), a w ostatnich kilku latach nie spadała poniżej 8 proc.  

Dodatkowo Ukraińców zniechęca brak perspektyw zawodowych oraz wszechobecna korupcja 

(np. konieczność wręczania łapówek za zatrudnienie w wielu sektorach, zarówno publicznych, 

jak i prywatnych, także w sektorze edukacji, co sprawia, że studia w Polsce,  

nawet na prywatnych uczelniach, stają się dużo bardziej opłacalne i nierzadko gwarantują 

wyższy poziom oraz perspektywę nabycia realnej wiedzy – wielu studentów osiedla się 

potem na stałe w Polsce). Ogromne znaczenie dla decyzji o imigracji do Polski ma również 

sytuacja polityczna, w tym zjawisko oligarchizacji i klientelizmu, które wykluczają możliwość 

awansu społecznego i zawodowego dla rzesz ludzi nie powiązanych z grupami oligarchów.  

Choć wykonują głównie prace fizyczne, wśród imigrantów z Ukrainy coraz więcej jest 

pracowników wysoko kwalifikowanych, którzy zamierzają osiedlić się tu na stałe.  

Np. we Wrocławiu ok. 10 proc. mieszkańców miasta to Ukraińcy. Ogromne dysproporcje  

w zarobkach (średnia płaca na Ukrainie stanowi obecnie równowartość ok. tysiąca złotych, 

przy czym wielu pracowników nie osiąga nawet pułapu przeciętnego wynagrodzenia)  

oraz deprecjacja hrywny w stosunku do innych walut po 2014 r. powodują, że Ukraińcy 

chętnie emigrują w poszukiwaniu stabilnych źródeł zarobkowania. Szacuje się (dane NBP  

za 2018 r.), że na polskim rynku pracy jest ponad 2 mln Ukraińców. Wielu emigrantów 

wspomaga również rodziny, które pozostały na Ukrainie i nie planują emigracji, choćby  

ze względu na podeszły wiek. Szacuje się, że aż 14 proc. ukraińskiego PKB to przelewy od osób 

pracujących poza granicami kraju (w sumie ok. 6 mln osób).  
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Obecnie część migrantów (w tym studentów) z Ukrainy rozważa emigrację z Polski do innych 

państw Unii Europejskiej (np. do Republiki Czeskiej, gdzie zarobki są o ok. 1/3 wyższe  

niż w Polsce, a rząd wprowadził kolejne ułatwienia w zatrudnianiu, np. 24-miesięczną kartę 

pracy). Trudno prognozować, na ile polityka większej otwartości na imigrantów z Ukrainy  

(np. ze strony Niemiec) spowoduje ich odpływ do innych państw Unii Europejskiej.  

Bez wątpienia będą ich kusić większe zarobki oraz lepsze i bardziej sformalizowane  

oraz przewidywalne warunki pracy (szczególnie w świetle faktu, iż wielu polskich 

pracodawców w  sektorze rolnym oferuje fatalne warunki pracy), a zniechęcać czynniki 

kulturowe brak znajomości języka, konieczność wypracowywania większej liczby godzin, 

bardziej rygorystyczna niż w Polsce kultura pracy). Polska podpisała również w 2012 r.  

z Ukrainą umowę o zabezpieczeniu społecznym, określającą zasady ochrony socjalnej 

pracowników i wypłaty świadczeń emerytalnych dla obywateli obydwu państw. 

Szczegółowe informacje na temat imigracji z Ukrainy przedstawia znajdujące się w dalszej 

części raportu studium przypadku (podrozdział 4.3). 

4.2.2. Imigracja z Białorusi 

Kolejną grupę imigrantów licznie przyjeżdżających do Polski stanowią Białorusini.  

W ciągu ostatnich trzech lat imigracja o charakterze zarobkowym do Polski wzrosła 

trzykrotnie. O ile w latach 2007-2013 liczba obywateli Białorusi składających w Polsce 

wniosek o pobyt stały nie przekraczała pułapu 700 osób, o tyle już w 2017 r. przekroczyła 

liczbę 5 tys. Szacuje się, że obecnie w Polsce mieszka nawet 60 tys. osób pochodzenia 

białoruskiego o różnym statusie (w tym pobyty czasowe, pobyty nielegalne). Przyczyną 

rosnącej imigracji jest spadek atrakcyjności rosyjskiego rynku pracy (od lat tradycyjny 

kierunek emigracji Białorusinów) w związku z dewaluacją rubla rosyjskiego w latach  

2014-2015. Kolejnym czynnikiem był kryzys gospodarczy na Białorusi w latach 2015-2016. 

Niskie pensje (podnoszone okresowo przed wyborami prezydenckimi), niski poziom życia, 

świadomość braku możliwości realizacji aspiracji społecznych, zawodowych i ekonomicznych 

– to główne czynniki popychające Białorusinów do emigracji do Polski.  

Od wielu lat białoruska gospodarka zmaga się z ogromnymi wyzwaniami. Nie przeszła do tej 

pory koniecznych reform strukturalnych, wciąż jest planowana centralnie i uzależniona przede 

wszystkim od Rosji, która pozostaje najważniejszym partnerem handlowym Białorusi,  

i tamtejszych wahań koniunktury (szczególnie na rynku ropy naftowej). Oznacza to podatność 

tego państwa na wstrząsy gospodarki rosyjskiej (w chwili obecnej wzmocnione sankcjami). 

Wiele branż białoruskiej gospodarki nie przynosi dochodów (oprócz przedsiębiorstw 

petrochemicznych, zbrojeniowych, przetwórczych i z branży chemicznej), a sytuacja 

ekonomiczna kraju zależy od prosperity kilku głównych firm. Póki co sytuacji nie poprawia  

ani rosnące zainteresowanie współpracą z Chinami, ani zainteresowanie władz wspieraniem 

rozwoju rynku nowych technologii. Białoruś wciąż nie przyciąga znaczącego wolumenu 

inwestycji zagranicznych, a budżet obciąża dodatkowo konieczność obsługi długu 

zagranicznego (tylko w 2018 r. było to prawie 4 mld dolarów), na co Białoruś zaciąga kolejne 

zobowiązania. 
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W Polsce Białorusini zatrudniają się głównie w sektorze budowlanym, transporcie, handlu, 

produkcji oraz jako pracownicy biurowi, choć coraz częściej z Białorusi wyjeżdżają również 

pracownicy wysoko kwalifikowani. Dodatkowym bodźcem jest stosowana w Polsce 

uproszczona procedura zatrudnienia. Powody wzrostu imigracji do Polski są podobne  

do powodów imigracji z Ukrainy. Imigrantów przyciąga przede wszystkim możliwość 

zarobkowania, gdyż pensje pracowników na Białorusi w podobnych sektorach plasują się na 

poziomie 150-200$ miesięcznie. W 2018 r. liczba obywateli Białorusi posiadających ważne 

zezwolenia na pobyt wynosiła ok. 21 tys. osób, z czego 15 tys. ma zezwolenie na pobyt stały, 

a ok. 5,5 tys. na pobyt czasowy (do trzech lat). Większość Białorusinów osiedlających się  

w Polsce ma polskie pochodzenie i posiada Kartę Polaka.  

Można się zatem spodziewać, że w najbliższych latach imigracja z tego kierunku do Polski 

będzie rosła ze względu na łączenie rodzin oraz wysoką gotowość pracodawców  

do zatrudniania osób pochodzenia białoruskiego. Ponadto w lutym 2019 r. podpisano umowę 

między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym, która określa zasady ochrony 

socjalnej pracowników i wypłaty świadczeń emerytalnych dla obywateli obydwu państw. 

Wedle założeń dokumentu, Białorusini pracujący w Polsce i Polacy pracujący na Białorusi 

będą mogli korzystać z praw pracowniczych zgodnych z ustawodawstwem tych krajów,  

jak również z korzystnych zmian dotyczących składek emerytalnych (odprowadzanie składek 

w kraju, w którym dana osoba pracuje, niezależnie od miejsca zamieszkania; naliczanie 

emerytury z uwzględnieniem stażu pracy, według obowiązujących w danym kraju zasad; 

wypłacanie świadczeń w państwie zamieszkania emeryta). 

Szczegółowe informacje na temat imigracji z Białorusi przedstawia znajdujące się w dalszej 

części raportu studium przypadku (podrozdział 4.3). 

4.2.3. Imigracja z Niemiec 

Kolejną grupę imigrującą do Polski stanowią Niemcy (w chwili obecnej ok. 24 tys. osób). 

Motywy imigracji tej grupy nie mają charakteru ekonomicznego, chociaż część osób jest 

pracownikami zagranicznych korporacji i decyduje się zostać w Polsce na stałe. Dominują 

motywy osobiste i rodzinne. Niektóre osoby, które zdecydowały się wyjechać z Polski  

w okresie PRL (w latach 1946-89) na skutek niesprzyjającego klimatu politycznego wobec 

grup deklarujących się jako pochodzenia niemieckiego (ze względu na chęć emigracji z Polski) 

lub uznawanych „za Niemców” (Ślązacy, Mazurzy, mieszkańcy Pomorza), obecnie decyduje się 

powrócić, by spędzić emeryturę w Polsce. Wśród migrantów z Niemiec przeważają jednak 

obecnie osoby młode, które postrzegają Polskę jako kraj interesujący pod względem 

kulturowym, społecznym, proponujący inny, mniej restrykcyjny styl pracy, stawiający mniej 

biurokratycznych barier do zakładania biznesu. 

Trudno przewidzieć, w jakim stopniu trend imigracji z Niemiec utrzyma tendencję wzrostową. 

Nie będą jej sprzyjać okresowe napięcia natury politycznej między obydwoma państwami, 

a także (szczególnie lokalnie) klimat ew. roszczeń spadkobierców osób, które opuściły Polskę 

w okresie PRL. 
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4.2.4. Imigracja z państw azjatyckich 

Duża liczba migrantów w Polsce to przede wszystkim, tradycyjnie, Wietnamczycy (zaczęli 

osiedlać się w Polsce już w latach 60. i 70., głównie z północnej części kraju, która przed 

zjednoczeniem miała silniejsze więzy z Polską). Obecnie według oficjalnych danych jest ich  

ok. 12 tys., choć szacuje się, że mniejszość ta realnie liczy od ok. 40 do 100 tys. osób  

(często imigranci z Wietnamu wjeżdżają do Polski na jednym paszporcie; proceder ten jest 

możliwy ze względu na niskie możliwości identyfikacji osób na podstawie zdjęcia  

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej; wiele osób przebywających w Polsce nielegalnie  

nie posiada dokumentów i trudno określić ich faktyczną narodowość). Pracują głównie  

w sektorze handlu i usług – gastronomicznym, odzieżowym, kosmetycznym, choć coraz więcej 

Wietnamczyków, szczególnie tych urodzonych w Polsce, zdobywa wyższe wykształcenie  

i pracuje poza tym sektorem. Większość z nich prowadzi własną działalność gospodarczą,  

choć wiele osób jest relatywnie dobrze wykształconych już w momencie opuszczania 

Wietnamu (dotyczyło to szczególnie pierwszej fali emigracji w latach 70. i 80.).  

Choć pierwsze pokolenie Wietnamczyków, które przyjechało do Polski, nie zintegrowało się 

w  sensie społecznym, kulturowym i językowym (żyją głównie w swoich wspólnotach, 

wytworzono nawet struktury o charakterze parapaństwowym – banki, sądownictwo itp.,  

w których znajomość języka polskiego nie jest konieczna do codziennego funkcjonowania),  

ich potomstwo posługuje się biegle językiem polskim i utożsamia się w sensie narodowym  

i kulturowym z Polską. Wśród obecnych przyczyn migracji Wietnamczyków do Polski nadal 

przeważają względy ekonomiczne i rodzinne, a także kwestie polityczne (Wietnam nadal 

pozostaje państwem, w którym zakres swobód ekonomicznych i politycznych jest bardzo 

niski). Status zamieszkujących w Polsce Wietnamczyków jest bardzo różny – są wśród nich 

osoby o relatywnie wysokim statusie majątkowym (choć przeważa tzw. klasa średnia,  

przy czym nie jest to klasa średnia w rozumieniu europejskim) i osoby żyjące na granicy 

ubóstwa, bez ubezpieczenia społecznego, które spłacają ogromne długi zaciągnięte na poczet 

przyjazdu do Polski i otwarcia tutaj działalności handlowej. W ostatnich latach notowano  

w Polsce przypadki zakładania przez Wietnamczyków plantacji konopi indyjskich  

czy nielegalnej produkcji papierosów. Wiele osób prowadzących działalność przestępczą  

lub przebywających w Polsce jest nielegalnie deportowanych do Wietnamu we współpracy  

z rządem tego kraju. Mimo tego, wiele osób pragnie pozostać w Polsce za wszelką cenę. 

Zdarzają się fikcyjne śluby, a nawet fikcyjne przysposobienia dzieci przez polskie rodziny.  

Migracja z Wietnamu do Polski jest bardzo zróżnicowana w sensie liczby osób ubiegających się 

o pobyt czasowy lub stały, a różnice pomiędzy poszczególnymi latami są ogromne. Dużą falę 

emigracji z Wietnamu powodują decyzje rządu (odbieranie chłopom ziemi – kolektywizacja  

w rolnictwie z roku 2002 czy stłumienie strajków robotników w 2007 r.). Na przykład w roku 

2014 o zezwolenie na pobyt stały w Polsce ubiegało się 412 Wietnamczyków, a w roku  

2018 – już tylko 32 osoby. O zezwolenie na pobyt czasowy w 2014 r. ubiegało się 3 643 osób,  

a w roku 2018 – jedynie 606. Może (choć nie musi) mieć to  związek z faktem, że w ostatnich 

latach kondycja ekonomiczna Wietnamu znacznie się polepszyła (wysoka dynamika PKB, wzrost 

eksportu, napływ inwestycji zagranicznych, wzrost konsumpcji, spadek inflacji, obniżenie się, 

choć nieznaczne, stopy bezrobocia i zmniejszenie deficytu budżetowego).  
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Obecnie rząd Wietnamu nie utrudnia swoim obywatelom wyjazdów zagranicznych, a nawet 

je wspiera ze względu na potencjalne korzyści (przede wszystkim transfer dochodów do rodzin 

pozostałych w Wietnamie), ale także ewentualny powrót do kraju osób wykształconych  

za granicą, które w przyszłości mogą przyczynić się do rozwoju ekonomicznego państwa.  

W Polsce narastającym problemem może w ciągu następnych lat stać się przeniesienie 

konfliktów o podłożu politycznym wśród tej mniejszości. Do Polski wyemigrowały zarówno 

grupy prorządowe, jaki i opozycyjne; wśród mniejszości są też przedstawiciele wietnamskich 

służb, które prowadzą tu działalność agenturalną, słabo rozpoznaną przez polskie służby 

kontrwywiadowcze.  

W Polsce notuje się również imigrację z innych państw azjatyckich, przede wszystkim z Chin 

(szacunkowo ok. 6 tys. osób z prawem pobytu, jednak trudno określić, ile osób faktycznie 

zamieszkuje na terenie Polski na stałe). Wśród migrantów z Azji Chińczycy należą w Polsce 

przeważnie do finansowej elity. Zajmują się prowadzeniem działalności biznesowej o różnym 

charakterze (głównie handlem), nie integrują się z Polakami, żyją we własnych wspólnotach, 

ich dzieci uczęszczają do szkół przy ambasadzie ChRL w Polsce (za wyjątkiem mniejszości 

chińskiej osiedlającej się poza Warszawą). Jest prawdopodobne, że nie osiedlą się w Polsce 

na stałe, ale wyjadą do zamożniejszych państw Unii Europejskiej (charakteryzuje ich duża 

mobilność). Niestety niektóre z tych osób mają powiązania ze światem przestępczym 

(chińskie triady) lub/i z chińskimi służbami, a część firm prowadzonych przez te osoby 

posiłkuje się pracą o charakterze niewolniczym.  

Póki co nie notuje się z tego powodu podwyższonego zagrożenia dla bezpieczeństwa RP,  

gdyż działalność ta ma na celu głównie kontrolę działalności biznesowej przybyszy z Azji 

(głównie Wietnamczyków), choć w dłuższej perspektywie nie można wykluczyć, 

że działalność szpiegowska, szczególnie o charakterze gospodarczym (ale także wojskowym, 

np. związana z cyberbezpieczeństwem), nie narazi na szwank polskich interesów. Jest to 

istotne w świetle faktu, że dynamika imigracji Chińczyków do Polski ma tendencję wzrostową. 

Do Polski przybywa również coraz więcej studentów i doktorantów z Chin.  

W ciągu ostatnich lat Polska stała się bardzo atrakcyjnym państwem dla obywateli Indii. 

Przybywają tu z wszystkich prowincji. Wiele osób najpierw podejmuje studia na uczelniach 

w Polsce, a następnie osiedla się na stałe. Trend ten nasilił się w ciągu ostatnich lat, a agencje 

pośrednictwa pracy oraz polskie służby konsularne zaznaczają, że co najmniej 30 tys. 

mieszkańców Indii (a także kilkanaście tysięcy osób z Nepalu i Bangladeszu oraz z Pakistanu 

i Filipin) chce w najbliższym czasie wyemigrować do Polski. Obywatele tych państw cieszą się 

dużym zainteresowaniem pracodawców z sektora budowlanego, usług (transport miejski, 

gastronomia) oraz zakładów przetwórczych ze względu na pracowitość, brak nałogów 

i  gotowość pracy za stawki poniżej rynkowych. Wielu z nich to jednak pracownicy 

niewykwalifikowani, bez znajomości języka angielskiego, choć deklarują chęć podjęcia 

studiów na polskich uniwersytetach. Napływ migrantów z tych państw jest obecnie 

blokowany przez niską wydolność polskich konsulatów, które nie radzą sobie z obsługą 

masowych zgłoszeń ubiegających się o pozwolenie na pracę (także ze względu na działalność 

pośredników zamawiających, a potem „odsprzedających” miejsca w kolejce).   
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Pozostałe grupy imigrantów z Azji to przedstawiciele Laosu, Kambodży, Malezji, Filipin, 

Tajlandii, Mongolii, Korei Południowej i Północnej, Tajwańczycy oraz Chińczycy z Hongkongu. 

Najliczniejszą grupę stanowi ok. 1,5 tys. Koreańczyków z Południa, którzy są głównie 

zatrudnieni w filiach firm koreańskich w Polsce. 

4.2.5. Potencjał imigracji z Izraela 

W ciągu kolejnych lat w Polsce może pojawić się fala imigracji z Izraela i z innych państw osób 

narodowości żydowskiej. Według danych ambasady RP w Izraelu, w latach 2015-2017 ponad  

10 tys. Izraelczyków uzyskało polskie obywatelstwo, a w porównaniu z latami 2002-2010 

tendencja jest rosnąca. Obecnie szacuje się, że prawie 30 tys. osób narodowości żydowskiej 

uzyskało polskie obywatelstwo w ciągu ostatnich 15 lat. Są to przede wszystkim potomkowie 

osób (głównie trzecie, ale i drugie pokolenie), które wyemigrowały z Polski po drugiej wojnie 

światowej (także w latach 20. do Palestyny), choć większość z nich nie włada językiem polskim 

i nie utożsamia się z Polską w sensie kulturowym.  

 

Trudno obecnie przewidzieć, czy osoby narodowości żydowskiej planują osiedlić się w Polsce 

(np. na skutek wzrostu zagrożeń dla bezpieczeństwa ich kraju ze strony Iranu), czy pozyskują 

polskie obywatelstwo, by ostatecznie osiedlić się w innych państwach Unii Europejskiej. 

Bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga opcja.  

 

Na podstawie obowiązujących przepisów, możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa  

w najbliższych latach dotyczy kilkuset tysięcy osób, nie tylko z Izraela, ale też potomków osób 

narodowości żydowskiej zamieszkujących inne państwa. Możliwość uzyskania obywatelstwa 

istnieje nawet w przypadku, gdy emigrujący przodkowie zrzekli się polskiego obywatelstwa.  

4.2.6. Pozostałe kraje imigracji 

W ostatnim roku (2018) do Polski przybyło również ponad 4 tys. obywateli Turcji, ponad 

tysiąc  Syryjczyków i Irakijczyków, ponad tysiąc mieszkańców Uzbekistanu oraz z  państw 

Kaukazu Południowego – Azerbejdżanu i Gruzji. Ponadto z Tunezji (871), Arabii Saudyjskiej 

(835), Algierii (748), Maroka (543), Libii (442), Iranu (395) i Libanu (305). Są to migranci 

motywowani zarówno chęcią opuszczenia swoich państw ze względu na toczące się tam 

konflikty, jak i z chęci poprawy sytuacji ekonomicznej. Wiele z tych państw (Libia, Syria, Irak) 

wciąż przechodzi okres całkowitej destabilizacji i chaosu.  

 

Istotną grupę imigrantów stanowią także obywatele Federacji Rosyjskiej. Tradycyjnie są to osoby 

narodowości czeczeńskiej, które z Czeczenii uciekają głównie przed represjami politycznymi, 

przemocą domową itp. Zwiększa się jednak stopniowo udział osób innych narodowości z obszaru 

FR, głównie ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną państwa. 
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4.2.7. Uchodźcy w Polsce 

Niewielką grupę, w porównaniu z innymi grupami migrantów do Polski, stanowią uchodźcy 

oraz osoby objęte innymi formami ochrony międzynarodowej (pobyt tolerowany, pobyt 

humanitarny itp.) lub ochrony krajowej (np. azyl). Ogółem od 1992 r. status uchodźcy 

otrzymało niecałe 5 tys. osób. Inne formy ochrony międzynarodowej uzyskało w tym czasie 

ok. 23 tys. osób.  

 

Polska sprzeciwiła się proponowanemu przez Komisję Europejską mechanizmowi relokacji, 

dlatego liczba uchodźców w Polsce nie jest duża w porównaniu z innymi państwami UE. 

Składa się na to nie tylko polityka kolejnych rządów (wielu osobom utrudnia się składanie 

wniosków, nie prowadzi się polityki integracyjnej dla uchodźców, brakuje dla nich wsparcia 

programów rządowych), ale również brak woli osiedlania się uchodźców właśnie w Polsce. 

Mają na to wpływ niskie świadczenia socjalne, brak spójnej polityki rządu wobec tych osób, 

ogromne bariery administracyjne, brak powiązań rodzinnych, kulturowych, językowych, 

społecznych, negatywne stereotypy na temat uchodźców w polskim społeczeństwie, a także, 

jak deklarują niektórzy, niesprzyjające warunki klimatyczne – choć ten ostatni czynnik wydaje 

się mieć najmniejsze znaczenie.  

 

Ogółem najwięcej uchodźców (oraz innych osób objętych ochroną międzynarodową) 

pochodzi z Federacji Rosyjskiej (są to głównie represjonowani Czeczeni), Ukrainy, Syrii, Iraku, 

Armenii, Afganistanu, ale także Turkmenistanu i Tadżykistanu, choć w przypadku tej ostatniej 

grupy status uchodźcy ze względu na brutalne prześladowania jest nadawany niewielu 

osobom w porównaniu z liczbą wnioskujących. W 2018 r. odmówiono wjazdu na teren Polski 

ponad 4 tys. Tadżyków. Warto przypomnieć, że po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w roku 2008 

wiele wniosków rozpatrzonych pozytywnie złożyli także obywatele Gruzji.  

 

Nieliczne osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy pochodzą również z Egiptu  

i Białorusi, a także Kirgistanu i Libii. Pierwszą motywacją tych osób do ubiegania się o ochronę 

nie są czynniki ekonomiczne, ale toczące się w ich państwach konflikty zbrojne oraz represje 

polityczne, a także, w przypadku Czeczenek, przemoc domowa oraz groźba utraty dzieci  

w sytuacji opuszczenia rodziny męża.  

 

W roku 2018 złożono 1 069 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Status 

uchodźcy udzielono ponad stu osobom, w tym najwięcej – obywatelom Federacji Rosyjskiej 

(Czeczenom), Ukrainy, Syrii. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców status uchodźcy 

w  2017 r. przyznano 150 cudzoziemcom, w tym m.in. 17 Syryjczykom, 56 Ukraińcom, 

14 obywatelom Federacji Rosyjskiej (Czeczenom) oraz 13 Irakijczykom. Ubiegało się o niego 

ponad 5 tys. osób. Inne formy ochrony objęły kolejne kilkaset osób (w sumie, łącznie 

ze  statusem uchodźcy, Polska udzieliła różnych form ochrony 742 osobom, w tym 

29 Syryjczykom i 21 Irakijczykom – choć wniosków było tu o połowę więcej). W 2016 r. 

status uchodźcy przyznano 108 osobom (40 Syryjczykom, 16 Ukraińcom, 10 obywatelom 

Federacji Rosyjskiej, 20 obywatelom Turkmenistanu oraz 6 Tadżykom). Wydano w sumie  

567 decyzji o udzieleniu różnych form ochrony, w tym Afgańczykom, Irakijczykom  

i Syryjczykom. Zgodę na pobyt tolerowany, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt  
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ze względów humanitarnych (najrzadziej) w okresie 2003-2016 uzyskało w Polsce ponad  

160 Irakijczyków, 79 Syryjczyków oraz 71 Afgańczyków. 

 

Nie wydaje się, by w najbliższych latach, oprócz obywateli FR oraz Ukrainy czy państw Azji 

Centralnej (Tadżykistan), nastąpił lawinowy wzrost osób ubiegających się o status uchodźcy 

czy inne formy ochrony międzynarodowej. Dotyczy to również osób z państw Bliskiego 

Wschodu, chyba że dojdzie tam do kolejnego nasilenia konfliktów zbrojnych. Ogółem 

tendencje napływu imigrantów ubiegających się o status uchodźcy lub inne formy ochrony 

międzynarodowej czy krajowej są trudne do prognozowania. Wynika to ze zmieniającej się 

wciąż intensywności konfliktów w państwach, z których głównie przybywają osoby 

poszukujące różnych form schronienia w Polsce.  

4.3. STUDIUM PRZYPADKU: IMIGRACJA Z UKRAINY I BIAŁORUSI 
A POLSKI RYNEK PRACY 

Ukraina 

Sytuacja demograficzna w krajach Unii Europejskiej jest od wielu lat niezwykle niekorzystna. 

Podczas gdy próg zastępowalności pokoleniowej wynosi 2,1, współczynnik dzietności  

w krajach UE wyniósł 1,6, zaś w Polsce 1,45. Poprawę sytuacji mogą przynieść: polityka 

prorodzinna albo migracje. Polityka prorodzinna jest jednak niezwykle kosztowna i może 

przynieść efekty w perspektywie kilkudziesięciu lat. Zatem migracje wydają się rozwiązaniem 

przynoszącym szybciej pożądaną wartość dodaną.  

Istotnym powodem, dla którego napływ imigrantów może być bardzo korzystny dla państwa 

przyjmującego, jest więc poprawa sytuacji demograficznej i wsparcie systemu emerytalnego  

i ochrony zdrowia. Oczywiście ważne jest, skąd i w jakiej liczbie przybywają migranci 

(kontrolowane kanały napływu). Bliskość kulturowa i językowa odgrywa tu bardzo istotną rolę.  

Tradycje migracji ludności z Ukrainy do Polski są wieloletnie, ale szczególnie nasiliły się one  

w 2014 roku. Nastąpiło to w wyniku wydarzeń związanych z Euromajdanem, których 

przyczyną było odłożenie przez prezydenta Wiktora Janukowyucza podpisania umowy 

stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Rozpoczęły się protesty zwolenników integracji  

z UE. Ponadto po rozpisanych w 2014 roku na Krymie i w Donbasie referendach mieszkańcy 

zdecydowali o niepodległości, a samozwańcze władze Krymu ogłosiły przyłączenie do Rosji, 

co zostało potwierdzone przez rosyjską Dumę222. W efekcie nastąpiła destabilizacja polityczna, 

ekonomiczna i społeczna u naszych wschodnich sąsiadów.  

Decyzje o wyjeździe wśród ludności ukraińskiej podyktowane były przede wszystkim złą 

sytuacją ekonomiczną – niskim wzrostem gospodarczym, wysoką inflacją, wzrastającym 

bezrobociem i niskimi zarobkami, co skutkowało obniżeniem poziomu życia i zaspokajania 

potrzeb. Ogromna była dysproporcja między Ukrainą a Polską w zakresie PKB per capita  

 
222  Za: https://wiadomosci.wp.pl/konflikt-na-ukrainie-6034430469812865c [ dostęp: 26.04.2019] 
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– na Ukrainie w latach 2014–2017 produkt krajowy brutto plasował się między 2 135  

a 3 095 dolarów, w Polsce zaś między 13 429 a 14 337 dolarów223.  

W różnych teoriach migracji, kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o migracji mają 

czynniki wypychające i przyciągające (push and pull factors). W przypadku Ukrainy  

bez wątpienia czynnikiem wypychającym był brak rozwoju gospodarczego w tym państwie, 

zastój w uruchamianiu i rozwoju nowych firm, branż czy dziedzin gospodarki. Innowacyjność 

wzmacniająca i inspirująca gospodarkę oraz ludzi – także ze względów ekonomicznych –  

nie istniała. Nie widać też było działań władz ukraińskich na rzecz zatrzymania pracownika  

na miejscowym rynku pracy. Badania przeprowadzane na reprezentatywnych grupach 

obywateli ukraińskich podejmujących pracę na polskim rynku pracy, wśród przyczyn decyzji  

o wyjeździe podawały następujące:  

• wyższe zarobki niż na Ukrainie (76 proc.),  

• wyższy standard życia niż na Ukrainie (37 proc.),  

• lepsze warunki socjalne (21 proc.), 

• brak odpowiedniej pracy na Ukrainie (22 proc.), 

• bezpieczniejsze miejsce do życia (10 proc.)224.  

 

Polski rynek pracy sprzyjał też przyjmowaniu pracowników migrujących. Ci z Ukrainy przynosili 

ze sobą wartość dodaną w postaci bliskości kulturowej i językowej. Zatrudnienie cudzoziemców, 

w tym Ukraińców, odbywa się na podstawie: zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów, 

zezwoleń na pracę sezonową wydawanych przez starostów w powiatowych urzędach pracy  

i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, składanych przez pracodawcę 

w powiatowym urzędzie pracy. Na mocy rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2017 roku określono 

listę państw, których obywatele mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę sezonową  

oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Są to: Republika Armenii, 

Republika Białorusi, Republika Gruzji, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska i Ukraina  

(§2 rozporządzenia)225. Było to dużym ułatwieniem dla osób chcących podjąć pracę w Polsce.  

W styczniu 2018 roku zawężono kategorie prac wykonywanych na podstawie oświadczenia  

o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (wszystkie prace, które nie mają charakteru sezonowego, 

wykonywane przez obywateli wspomnianych sześciu państw do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 

12 miesięcy). Na mocy nowych regulacji wynagrodzenie określone w umowie dla cudzoziemca 

nie może być niższe od pensji pracowników wykonujących porównywalny rodzaj pracy  

lub pracujących na porównywalnym stanowisku (art. 88c ust. 1). Ponadto nie może być niższe 

od  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 88c ust. 1a). Dotyczy to także pracy 

sezonowej, nowej kategorii, która została wprowadzona do ustawy226.  
 

223  Za: A. Adamczyk, Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014–2017), „Środkowoeuropejskie Studia 
Politologiczne” 2018, nr 2, s. 115-135. 

224  Raport Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy, Work Service, 
https://www.porp.pl/uploads/original/g2/2018_09/01e6f0fc7e010cf3518fc7d31b673836.pdf [dostęp: 28.05.2019]. 

225  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli 
stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2349. 

226  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm. 
Od 1 stycznia 2018 roku, w związku z transpozycją unijnej dyrektywy dotyczącej pracy sezonowej cudzoziemców, nastąpiły 
zmiany w przepisach regulujących kwestię oświadczeń: ograniczono możliwość uzyskania przez obywateli krajów 
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Pewnym utrudnieniem i elementem wydłużającym procedurę zatrudnienia cudzoziemca  

na polskim rynku pracy jest tak zwany test rynku pracy. W 2018 roku zostało ogłoszone 

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe 

warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zmiana rozporządzenia upraszcza 

procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach 

określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz obejmuje 289 zawodów (283 zawody 

ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych)227. Na liście znalazło się wiele zawodów 

m.in. z branży budowlanej (murarze, betoniarze, dekarze, ślusarze, elektrycy, inżynierowie), 

ale też programiści, kierowcy ciężarówek czy lekarze.  

Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie 

wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, 

o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 

w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji 

organizowanej dla pracodawcy). Jest to znaczące uproszczenie i istotne uzupełnienie 

dotychczasowych rozwiązań. 

W ocenie wielu ekspertów, brakuje nam pracowników w trzech ogromnych gałęziach gospodarki: 

produkcji, handlu i sektorze magazynowym oraz w logistyce. Ponadto niewiele się zmieni  

w zatrudnianiu cudzoziemców, jeżeli zmianie nie ulegnie „przepustowość” urzędów pracy  

i ich otwartość na zmiany. Jest to element, o którym rzadziej się mówi niż o zmianach prawnych. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje migracyjne obywateli ukraińskich była decyzja 

o liberalizacji systemu wizowego dla Ukrainy z dnia 11 maja 2017 roku. Następnie 17 maja 

2017 roku Parlament Europejski i Rada UE wydały stosowne rozporządzenie, które 

obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich poza Wielką Brytanią i Irlandią  

oraz czterema państwami stowarzyszonymi z Schengen. Pobyt bez obowiązku posiadania wizy 

nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (art. 1 ust. 2 

Rozporządzenia Rady nr 539/2001)228.  

W celu korzystania z ruchu bezwizowego wymaga się od Ukraińców posiadania paszportu 

biometrycznego. Poza tym muszą oni uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać 

środki finansowe (300 zł do trzech dni i 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu)  

oraz ubezpieczenie.  

Wzrastająca liczba ukraińskich pracowników, zatrudnionych legalnie na polskim rynku pracy, 

miała pozytywny wpływ na stan polskiego systemu ubezpieczeń. Płacenie składek w Polsce 

było opłacalne dla Ukraińców w kontekście podpisania dwustronnej umowy o zabezpieczeniu 

 
Partnerstwa Wschodniego oświadczeń o zamiarze zatrudnienia przez pracodawcę, a w to miejsce wprowadzono nowy typ 
zezwolenia – na pracę sezonową. Wzrosły też koszty zezwoleń. 

227  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki 
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, Dz.U. z 2018 r. poz. 1264. 

228  Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz.U. UE 
OJ L 81 z 21.03.2001 r., z późn. zm., s. 1-7 
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społecznym w 2012 roku (weszła w życie 1 stycznia 2014 roku). Istotą jej było oparcie  

na zasadach zachowania praw nabytych i sumowania okresu ubezpieczenia. Świadczenia 

nabyte na mocy prawa jednej ze stron umowy nie mogą być zmniejszane, zawieszane, 

uchylane bądź wstrzymane z powodu zamieszkiwania osoby uprawnionej do świadczeń  

na terenie drugiej strony umowy. Fakt ten nie może mieć negatywnego wpływu na prawo  

do i wysokość wypłacanych świadczeń (art. 5 umowy). Na mocy drugiej z wyżej wymienionych 

zasad nastąpi zsumowanie okresów ubezpieczenia pod działaniem polskiego i ukraińskiego 

prawa, które są niezbędne do uzyskania lub zachowania prawa do świadczeń z zabezpieczenia 

społecznego oraz obliczenia jego wymiaru.  

Trudno z dużą dokładnością ocenić liczbę obywateli ukraińskich przebywających obecnie  

na terytorium Polski. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(MRPiPS), liczba obywateli Ukrainy posiadających 31 grudnia 2017 roku ważne oświadczenia 

o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca wynosiła 517 tys. osób, a posiadających zezwolenie  

na pracę – 208 tys. Do tego należy dodać około 100 tys. tych, którzy przebywają w Polsce  

na stałe i nie potrzebują zezwolenia na pracę, studiują albo przebywają w Polsce z innych 

przyczyn.  

Daje to przybliżoną liczbę 900 tys. migrantów z Ukrainy przebywających w Polsce pod koniec 

2017 roku229. Jak wskazują M. Jaroszewicz i O. Małynowska, „należy jednak pamiętać, że jedna 

osoba może mieć kilka oświadczeń, pewna ich liczba nie jest wykorzystana, posiadacze 

oświadczeń nie muszą przebywać w Polsce itp. System monitoringu oświadczeń i obowiązek 

rejestracji przez pracodawcę wykorzystywanego oświadczenia wprowadzony w 2018 r. wciąż 

nie pozwala na bardziej dokładaną weryfikację liczby migrantów z Ukrainy w Polsce”230. 

Przez długi okres większość obywateli Ukrainy była w Polsce zatrudniona na podstawie umów 

o dzieło, a zatem bez odprowadzania składek. Ale już w lipcu 2018 roku 403 tys. Ukraińców 

było ubezpieczonych w ZUS231. 

Jak wskazują M. Jaroszewicz i O. Małynowska, „według danych NBP, w drugim kwartale 2017 roku 

transfery na Ukrainę wyniosły 3,2 mld zł, czyli 91 proc. wszystkich. Jeszcze dwa lata wcześniej, 

w pierwszym kwartale 2015 roku, było to 1,18 mld zł – a więc niemal trzy razy mniej232. Polska 

pozostaje zatem głównym krajem pochodzenia prywatnych przekazów finansowych 

płynących na Ukrainę”233. W statystykach odnotowywane są tylko przekazy transferowane 

przez banki lub inne firmy zajmujące się usługami finansowymi. W przypadku migrantów 

ukraińskich i ich migracji, mających często charakter cyrkulacyjny, część pieniędzy przewożą 

oni do kraju osobiście. 
 

  

 
229  Za: M. Jaroszewicz, Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu, Raport OSW, Warszawa 2018. 
230  M. Jaroszewicz, O. Małynowska, Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?, Fundacja Batorego, 

Warszawa 2019, str. 4. 
231  L. Kostrzewska, A. Rozwadowska, Obcokrajowcy ratują ZUS, Gazeta Wyborcza, 30.07.2018. 
232  Kwartalny raport o rynku pracy, Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2017, ttp://www.nbp.pl/publikacje/ 

rynek_pracy/rynek_pracy_2017_2kw.pdf [dostęp: 28.05.2019]. 
233  M. Jaroszewicz, O. Małynowska, Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski..., dz. cyt., str. 6. 
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Tabela 16. Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy wydanych obywatelom Ukrainy 

 

Rok Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 

2013 217 571 

2014 372 346 

2015 762 700 

2016 1 262 845 

2017 1 714 891 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 

 

Tabela 17. Liczba zezwoleń na pracę wydanych obywatelom Ukrainy 

 

Rok Liczba pozwoleń na pracę 

2013 20 416 

2014 20 945 

2015 50 465 

2016 103 208 

2017 192 547 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 

 

Z polskiego punktu widzenia imigracja zarobkowa z Ukrainy jest niezwykle istotna. Pracownicy 

ukraińscy stanowili bowiem (i stanowią) uzupełnienie braków siły roboczej na polskim rynku 

pracy, powstałych na skutek niżu demograficznego, odchodzenia na emeryturę i obniżenia 

wieku emerytalnego w 2017 roku.  

 

Niestety stwierdzić należy, że w Polsce nie ma jasno określonej polityki migracyjnej i systemu 

zarządzania migracjami zarobkowymi. Nie mamy wypracowanych rozwiązań pozwalających 

na zatrzymanie zagranicznych pracowników w naszym kraju. Dotyczy to w znacznej mierze 

także studentów, którzy podejmują studia na polskich uczelniach, mówią dobrze po polsku  

i przejawiają chęci pozostania w naszym kraju. Liczba Ukraińców studiujących w Polsce 

sięgnęła 35,6 tys. osób (według stanu na koniec 2016 roku), co stanowi prawie 18 razy więcej  

niż 10 lat temu234. 

 
234  Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Według wiceprezesa fundacji Proksenos, Kajetana Wróblewskiego, do Polski przyjeżdża 

przede wszystkim ukraińska „dolna klasa średnia”. Ogólnie jako społeczność, imigranci  

z Ukrainy są ludźmi młodymi, ciężko i chętnie pracują, traktują swój pobyt w naszym kraju 

jako szansę i zbliżenie do „prawdziwej Europy”235. W migracji do Polski przeważają mieszkańcy 

zachodniej Ukrainy (73,7 proc.), podczas gdy skala migracji ze wschodniej części kraju nadal 

pozostaje bardzo niewielka (0,9 proc.)236.  

Obecna fala migracyjna z Ukrainy do Polski jest efektem reakcji na dramatyczne wydarzenia 

związane z konfliktem zbrojnym i jego konsekwencjami w postaci pogorszenia się sytuacji 

gospodarczej. Nie powinno się traktować tego jako tendencji długoterminowej. Ukraina ma, 

podobne do reszty Europy, problemy demograficzne i braki na rynku pracy.  

Według danych przekazywanych przez Rządową Radę Ludnościową i wielu analityków,  

Polska powinna przyjąć w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat około 5 milionów 

imigrantów237 celem zachowania rodzimego rynku pracy. Dlatego należy uznać absorpcję 

migrantów z Ukrainy jako jeden ze strategicznych celów gospodarczych na najbliższe lata. 

Badanie przeprowadzone przez EWL238 pokazuje, że Polska jest krajem pierwszego wyboru 

migracji zarobkowej Ukraińców. Wielu z nich ma wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe, 

zatem zwykle pracują w naszym kraju poniżej swoich kwalifikacji. Często deklarują pracę 

powyżej ustawowego czasu pracy, także w weekendy, a nawet w dni świąteczne,  

aby zwiększyć swoje zarobki. Są więc dyspozycyjni, elastyczni, wypełniają luki na polskim 

rynku pracy – zgodnie z teorią dualnego rynku pracy. Nie spotykają się też z niechęcią  

czy agresją ze strony polskiego społeczeństwa. Bliskość kulturowa i językowa sprzyja 

procesom adaptacyjnym. Otwieranie się dla obywateli ukraińskich innych rynków pracy 

(Niemcy, Czechy, Włochy) nie pozostanie bez wpływu na ich decyzje migracyjne. Istotne 

znaczenie będzie miało wynagrodzenie, ale także pomoc w adaptacji ze strony władz, 

uzyskanie prawa stałego pobytu/obywatelstwa czy wsparcie dla dzieci w procesie edukacji.  

 

Obecnie największa jest migracja cyrkulacyjna i krótkoterminowa z Ukrainy. To, czy pójdzie 

ona w kierunku długoterminowej, zależy w dużym stopniu od polskiej polityki migracyjnej,  

a także polityk migracyjnych innych krajów wchodzących w sferę zainteresowań migrantów 

zza naszej wschodniej granicy. Sytuacja demograficzna każdego z krajów europejskich  

jest bardzo niekorzystna. Migracje stanowią koło ratunkowe, zwłaszcza jeśli pochodzą  

z krajów bliskich kulturowo. W dobrze pojętym interesie Polski jest zatem podjęcie wszystkich 

możliwych działań, żeby zaabsorbować ukraińskich migrantów. Nie mamy już do czynienia  

z czasem, gdy Polska była oczywistym wyborem migracyjnym Ukraińców. Konkurencja  

na rynku ich przyjmowania i włączania w rynek pracy wzrasta. Warto zatem zrobić wszystko, 

żeby ułatwiać ich zatrudnienie w Polsce i adaptację w naszym kraju.  

 

 
235  Fragment za: J. Bińkowski, Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Kolegium 

Europy Wschodniej, Warsaw Enterprise Institute, Warszawa–Wojnowice 2017, s.27-28. Zob. też: P.Trofymenko, Ukraińcy w 
Pesie: pracujemy więcej niż Polacy, gdy można zarobić, Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 30.08.2015, 
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,48722,18653515,ukraincy-w-pesie-pracujemy-wiecej-niz-polacy-gdy-mozna-
zarobic.html [dostęp: 28.05.2019]. 

236  Za: M. Jaroszewicz, Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu, Raport OSW, Warszawa 2018. 
237  J. Bińkowski, Ukraińska imigracja…, dz. cyt., s. 28. 
238  Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy, Raport EWL S.A., 2018. 
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Ważnymi czynnikami przyciągającymi obywateli Ukrainy do pracy w Polsce, na które 

wskazują M. Jaroszewicz i O. Małynowska, są niskie koszty podróży, brak znaczących barier 

językowych oraz bardzo rozbudowane ukraińskie sieci migracyjne w Polsce239. Należy też 

zwrócić uwagę na prężne agencje pośrednictwa pracy nakierowane na pracowników  

z Ukrainy. Warto więc wykorzystać te dzisiejsze zasoby. 
 

Białoruś 

 

Podobnie jak na Ukrainie, tak i na Białorusi sytuacja na miejscowym rynku pracy 

spowodowała wzrost zainteresowania migracjami zarobkowymi do Polski. Sprzyja temu także 

chłonny polski rynek pracy, który opuściło po akcesji do UE i otwieraniu się kolejno zachodnich 

rynków pracy ponad 2,5 mln głównie młodych, przedsiębiorczych i wykwalifikowanych osób.  

 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku podejmowania decyzji o wyjeździe duże znaczenie ma 

istnienie sieci migracyjnych i diaspory w danym kraju. Diaspora białoruska w Polsce, według 

spisu powszechnego z 2011 roku, wynosi 46 687 osób (tyle osób zadeklarowało przynależność 

do narodu białoruskiego), z czego 43 878 to osoby posiadające polskie obywatelstwo.  

Ludność ta zamieszkuje głównie tereny wschodniej Polski, szczególnie woj. podlaskie.  

Jest bardzo dobrze zintegrowana z ludnością miejscową, ale ma też zagwarantowane swoje 

prawa, ponieważ jest jedną z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w RP. 

 

Dla części obywateli białoruskich, którzy są w stanie udowodnić swoje polskie korzenie, 

najkorzystniejszą drogą do znalezienia zatrudnienia w Polsce jest uzyskanie Karty Polaka, 

potwierdzającej przynależność do narodu polskiego (nie obywatelstwo polskie),  

która pozwala bez opłat otrzymać wizę krajową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania 

granicy polskiej, ale także podejmować w Polsce legalną pracę bez konieczności uzyskania  

na nią zezwolenia i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach  

jak obywatele polscy. 

 

Na przestrzeni lat 2014-2017 liczba zatrudnionych legalnie Białorusinów wzrosła ponad 

dziesięciokrotnie (zob. tabela poniżej). 

 

Tabela 18. Liczba Białorusinów zatrudnionych legalnie w Polsce w latach 2014-2017 (tys.) 
  

Rok Tys. zatrudnionych osób 

2014 4,02 

2015 5,6 

2016 23,0 

2017 58,0 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Imigracja zarobkowa z Białorusi do Polski wzrosła dziesięciokrotnie, www.belsat.eu 
[dostęp: 15.05.2019]  

 
239  M. Jaroszewicz, O. Małynowska, Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski..., dz. cyt., str. 3. 

http://www.belsat.eu/
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Migrację zarobkową ilustruje do pewnego stopnia liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia 

pracy cudzoziemcowi (jak wspomniano wyżej – z tej formy mogą skorzystać obywatele 

Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy). Obywatele Białorusi licznie korzystają 

z tej możliwości. Ponadto przyjeżdżają do Polski na podstawie wizy – tylko w pierwszych 

6 miesiącach 2018 roku polskie urzędy konsularne wydały Białorusinom ponad 200 tys. wiz, 

a co dziesiątą wyrobiono dla podjęcia pracy. 

 

Rośnie również na przestrzeni ostatnich lat liczba Białorusinów, którzy spełniają wymagania 

dotyczące długości legalnego pobytu w Polsce i uzyskują zezwolenia na osiedlenie się i pobyt 

stały. Począwszy od 2014 roku widoczny jest także znaczny wzrost wydanych zezwoleń  

na pracę obywatelom Białorusi. Ilustruje to poniższa tabela. 

 

Tabela 19. Liczba udzielonych Białorusinom zezwoleń na pracę w Polsce w latach 2007-2017 

 

Rok Liczba udzielonych zezwoleń 

2007 567 

2008 640 

2009 638 

2010 630 

2011 627 

2012 692 

2013 629 

2014 1147 

2015 1388 

2016 1628 

2017 3835 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców 

 

Dane te pokazują, że migracje początkowo o charakterze sezonowym przybierają coraz częściej 

postać migracji stałych, co wiąże się ze sprowadzaniem do Polski rodzin bądź zakładaniem ich tu, 

w kraju przyjmującym. Najczęściej wyjeżdżają mieszkańcy obwodów grodzieńskiego i brzeskiego. 

Dużą rolę odgrywa zatem odległość od domu, a także koszty podróży. 

 

Profil białoruskiego migranta wyłaniający się na podstawie wydanych zezwoleń, obserwacji  

i opinii ekspertów to: człowiek młody, w wieku 20-40 lat, mężczyzna, często budowlaniec  

lub kierowca240. Zatrudnienie znajduje najczęściej w usługach dla biznesu (32 proc.), 

budownictwie (27 proc.), transporcie (15  proc.) i przemyśle (13 proc.)241.  

 
240  Statystyki dot. migracji z Białorusi, Urząd do Spraw Cudzoziemców (dane dla roku 2019), 

https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/wykresy/rok/2019/kraj/BY [dostęp: 28.05.2019]. 
241  Imigracja zarobkowa z Białorusi do Polski wzrosła dziesięciokrotnie, https://belsat.eu/pl/news/imigracja-zarobkowa- 

z-bialorusi-do-polski-wzrosla-dziesieciokrotnie-wideo-pl/ [dostęp: 28.05.2019]. 
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Sytuacja na polskim rynku pracy i braki różnego rodzaju fachowców i specjalistów,  

przy 3-4-krotnie wyższych zarobkach, uruchamiają też mechanizm „drenażu mózgów” – 

imigrację do Polski osób dobrze wykształconych i przedsiębiorczych. Pewną barierą jest 

uznawanie kwalifikacji zawodowych, czego w przypadku pracowników spoza UE nie regulują 

przepisy unijne, oraz język, którego znajomość ma w wielu zawodach istotne znaczenie 

i stanowi barierę w podejmowaniu wysiłków dla nostryfikacji dyplomu. Ale zapewne i tutaj 

czas oraz potrzeby rynku pracy w Polsce skłonią do poszukiwania korzystnych dla obu stron 

rozwiązań. 

 

Bliskość kulturowa Białorusinów powoduje, że procesy integracyjne powinny przebiegać 

stosunkowo szybko i skutecznie. Oczywiście zależą one w dużej mierze od chęci integracji 

przybyszów ze społeczeństwem przyjmującym, ale także od kultury przyjęcia i postaw wobec 

migrantów ze strony tegoż społeczeństwa. 

 

Wpływ migracji ukraińskiej i białoruskiej na polski rynek pracy 

 

Sytuacja demograficzna w krajach UE, w tym w Polsce, określana jest jako dramatyczna. 

Szukanie skutecznych rozwiązań dla zagrożonych recesją rynków pracy opiera się przede 

wszystkim o politykę prorodzinną, niezwykle kosztowną i długotrwałą, oraz tę migracyjną. 

 

W wielu dyskusjach publicznych i mediach eksploatowany jest wątek zabierania pracy 

Polakom przez migrantów ukraińskich. Jedna z teorii migracyjnych, teoria dualnego rynku 

pracy, pokazuje jednak, że migranci trafiają na tzw. rynek wtórny w kraju przyjmującym,  

czyli tam, gdzie nie chcą podejmować pracy pracownicy miejscowi. Przy niskiej stopie 

bezrobocia – 6,8 proc. – trudno mówić o walce o miejsca pracy; raczej będziemy mieli  

do czynienia z coraz liczniejszymi wakatami, o czym już głośno mówią pracodawcy  

i przedsiębiorcy. Problem zaniżania stawek godzinowych też wydaje się być zjawiskiem 

przejściowym, ponieważ w wyniku coraz pełniejszego zagospodarowania się w polskiej 

rzeczywistości, pracownicy ukraińscy urealniają swoje oczekiwania finansowe. Ponadto 

duże  zapotrzebowanie na nich i wysoka ocena ich pracy wynikają często z ich większej 

mobilności, elastyczności i otwartości na zmiany. Podejmują pracę tam, gdzie jest jej 

najwięcej, i gdzie brak rąk do pracy mógłby spowodować wręcz paraliż niektórych branż 

i regionów242.  

 

Z wcześniejszego raportu ZPP wynika, że praca miliona imigrantów z Ukrainy może zapewnić 

Polsce nawet 9 miliardów złotych wpływów do budżetu w skali roku243. Pracownicy 

ukraińscy zarabiają w Polsce pieniądze, ale też je tu wydają. Według danych GUS, w 2017 roku 

wydali w Polsce 8 mld złotych244. Część migrantów oczywiście minimalizuje wydatki, chcąc 

jak  najwięcej pieniędzy przekazać rodzinie. Różnice w zarobkach są naprawdę duże – 

w  branży budowlanej mogą zarobić nawet o 390 proc. więcej niż u siebie, 4 razy więcej 

 
242  Zob. np. J. Bińkowski, Ukraińska imigracja…, dz. cyt., s. 35. 
243  Jak zapobiec polskiej katastrofie demograficznej? Trzy filary polskiej polityki wobec problemu, Związek Przedsiębiorców i 

Pracodawców, Warszawa 2016, s .28. 
244  Ile Ukraińcy wydali w Polsce w 2017 roku?, http://polskieradio24.pl [dostęp: 9.04.2019]. 

 

http://polskieradio24.pl/
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jako kasjer, 3 razy więcej w transporcie i logistyce245. Choć często deklarują, że przy wspólnym 

mieszkaniu, jedzeniu i spędzaniu wielu godzin w pracy potrafią przeżyć za 200-500 złotych 

miesięcznie, to już przy sprowadzeniu rodziny i potrzebach dzieci koszty utrzymania 

zdecydowanie rosną – a coraz częściej mówimy w przypadku tych pracowników o takim 

modelu migracji.  

 

Obecność pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy jest coraz bardziej konieczna,  

a stwarzanie ułatwień dla nich – bardzo potrzebne, bowiem stają się pożądani także na innych 

rynkach zachodnich. 

 

Od 11 czerwca 2017 r. zaczął funkcjonować ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy do państw 

obszaru Schengen. Uprawnienie to jest ograniczone do 90 dni w ciągu pół roku w celach 

biznesowych, turystycznych i rodzinnych. Tylko w pierwszym miesiącu funkcjonowania 

nowych regulacji granicę UE przekroczyło bez wiz 95 tys. obywateli ukraińskich, a z danych 

MRPiPS wynika, że w I półroczu 2018 r. zarejestrowano o 13 proc. mniej oświadczeń 

o    zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi246. Jak prognozują eksperci 

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, może w związku z tym nastąpić ok. półmilionowy 

odpływ pracowników ukraińskich z Polski, co może skutkować 1,6 proc. spadkiem PKB 

(1/3 dynamiki wzrostu)247. Liberalizacja systemu wizowego do UE jawi się jako pierwszy 

krok  Niemiec w zdobywaniu wykwalifikowanych pracowników, ale już wiele mówi się 

o uproszczonych procedurach uznawania kwalifikacji osób spoza UE, wsparciu w nauce języka 

niemieckiego czy działaniach integracyjnych.  

 

Budowanie spójnej, długofalowej polityki migracyjnej wydaje się w tej sytuacji działaniem 

niezbędnym i bardzo oczekiwanym. Doświadczenia krajów imigracyjnych pokazują, że często 

kraj przyjmujący dojrzewa do takich decyzji i rozwiązań bardzo długo. Nie pozostaje  

to bez wpływu na jego rynek pracy, a także na integrację pracowników migracyjnych  

w społeczeństwie.  

 

 

 
245  K. Wasilewski, Ukraińcy w Polsce mają Eldorado. Zobacz, ile zarabiają u siebie, Wprost, 16.07.2018,  

https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10139697/ukraincy-w-polsce-maja-eldorado-zobacz-ile-zarabiaja-u-siebie.html [dostęp: 
9.04.2019]. 

246  Odpływ imigrantów z Ukrainy na Zachód realnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki – możemy stracić 1,6 proc. PKB, 
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, https://zpp.net.pl/odplyw-imigrantow-z-ukrainy-na-zachod-realnym-zagrozeniem-
dla-polskiej-gospodarki-mozemy-stracic-16-proc-pkb/ [dostęp: 9.04.2019]. 

247  Memorandum pn. Realizacja czarnego scenariusza – czy Polska straci pracowników z Ukrainy na rzecz Niemiec?, 
zaprezentowane na konferencji ZPP 6.11.2018 r., https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2018/12/Memorandum.pdf 
https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2018/12/Memorandum.pdf [dostęp: 12.04.2019]. 
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5. WNIOSKI I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ 

5.1. EUROPA 

Istotnym wynikiem przedstawionych badań jest konkluzja, iż sama migracja prawie na pewno 

nie odwróci tendencji starzenia się społeczeństwa w Europie248. Wskazywał na to już kilka 

lat wcześniej Marek Okólski, podkreślając, że imigracja nie jest rozwiązaniem żadnych 

problemów, zwłaszcza w perspektywie 25-30 lat. Badacz wskazywał, że wyniki symulacji 

zmian ludnościowych Unii Europejskiej do 2050 roku „dowodzą, że zmiany struktur ludności 

przy zachowaniu obecnych trendów migracyjnych nie będą w pełni korzystne”249. 

 

Oznacza to, że kraje „starzejącej się Europy” będą musiały w najbliższym czasie aktywnie 

poszukiwać innych, niż tylko migracyjne, narzędzi odwrócenia niekorzystnych trendów 

demograficznych. 

 

Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by w przewidywalnej przyszłości osłabła presja 

migracyjna na Europę. Rozwój sytuacji zarówno na obszarze MENA, jak i w Afryce 

Subsaharyjskiej oraz na znacznej części obszaru postradzieckiego będzie sprzyjał emigracji 

stamtąd znacznych grup ludności. Będą one poszukiwać na Starym Kontynencie swojej 

szansy  na lepsze i bezpieczniejsze życie. Wyzwaniem dla polityki poszczególnych krajów 

europejskich, ale także dla Unii Europejskiej, będzie więc wypracowanie takiego modelu 

polityki migracyjnej, który pozwoli optymalnie zarządzać procesami migracyjnymi, 

minimalizując związane z nimi zagrożenia. 

5.2. POLSKA 

Na podstawie różnych szacunków, bazujących na obecnych danych i trendach, wskazuje się, 

że  do 2060  roku na teren Polski może przyjechać nawet ponad 5 mln osób, głównie 

w celach zarobkowych, jednak musimy liczyć się także z migracjami powodowanymi innymi 

czynnikami. 

 

Nowa ustawa o cudzoziemcach uprościła procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt, 

wprowadziła zmiany w nazewnictwie: zamieszkanie na czas oznaczony zastąpił pobyt 

czasowy, a osiedlenie się – pobyt stały. Wprowadzono także szereg ułatwień  

dla cudzoziemców, np. jedno zezwolenie na pobyt i pracę, ułatwienia dla cudzoziemców 

studiujących w Polsce oraz absolwentów polskich uczelni, możliwość ubiegania się o pobyt 

stały na terytorium RP przez cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, wydłużony czas 

składania wniosków o przedłużenie wizy oraz zezwoleń na pobyt, wydłużony z 2 do 3 lat 

maksymalny okres, na który będzie mogło być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy.  

 

 
248  Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838 [dostęp: 29.04.2019]. 
249  M. Okólski, Europa..., dz. cyt., s. 25. 
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Z tego powodu zainteresowanie zalegalizowaniem swojego pobytu wśród cudzoziemców 

rośnie. Ponadto, od początku 2019 r. ruszył w Polsce program „Mieszkanie na start”,  

co umożliwia cudzoziemcom ubieganie się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat nawet  

do kilkuset złotych.  

Z drugiej strony społeczeństwo polskie jest wciąż postrzegane (dość stereotypowo)  

jako niechętne cudzoziemcom, a przepisy polskiego prawa, mimo aktualizacji, wciąż stanowią 

dość istotną barierę w dostępie do rynku pracy i edukacji. Mimo tego Polska musi być 

przygotowana na napływ coraz to większej ilości imigrantów, zarówno z państw sąsiednich, 

jak też z innych regionów świata. Należy się także spodziewać stałej presji na Polskę  

ze strony Unii Europejskiej co do kwestii relokacji migrantów z regionu MENA. Obecnie  

już nawet największe państwa, takie jak Niemcy, coraz słabiej radzą sobie z obsługą 

nielegalnej imigracji, rosną bowiem zobowiązania dla systemu świadczeń socjalnych. 

Dodatkowo w ciągu najbliższych kilku lat należy się spodziewać napływu migrantów z Afryki 

Subsaharyjskiej i choć nie będą to migranci zainteresowani Polską jako miejscem docelowym 

osiedlania się, nie jest wykluczone, że presja innych państw UE wymusi na Polsce przyjęcie 

części tych osób. Niestety nie ma żadnej gwarancji, że osoby te w jakikolwiek sposób zasilą 

faktycznie polski rynek pracy, gdyż większość z nich będą stanowić osoby młode, bez żadnych 

kwalifikacji zawodowych oraz znajomości języka polskiego, a prawdopodobnie obciążone  

też wzorcami kulturowymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi ich integrację. 

Ze zgromadzonego materiału wynika, że sytuację w Polsce będą w najbliższym czasie 

współkształtowały dwa trendy. Jeden o charakterze przede wszystkim politycznym  

i zewnętrznym – to presja ze strony instytucji unijnych oraz państw członkowskich UE 

najbardziej dotkniętych problemem wzmożonej migracji po roku 2015, by Polska aktywniej 

włączyła się w rozwiązywanie tego problemu. 

Prosta ekstrapolacja dotychczasowych zjawisk i procesów każe się spodziewać – przynajmniej 

w dłuższej perspektywie czasowej – wzmożenia tej presji. Jeśli jednak zastosujemy  

w prognozowaniu element zmiennych jakościowych, tzn. uwzględnimy możliwe modyfikacje 

dotychczasowej polityki poszczególnych państw europejskich oraz w konsekwencji także 

instytucji wspólnotowych, wnioski przestaną być jednoznaczne i oczywiste. Wydaje się,  

że przynajmniej w niektórych krajach UE, i to istotnych z uwagi na wpływ na kształtowanie 

polityki instytucji europejskich (np. w Niemczech), widoczne są już symptomy nowego 

podejścia do kryzysu migracyjnego czy szerzej – do strategii migracyjnej. Wynika to  

z racjonalnej oceny skutków dotychczasowej polityki, tak dla rynku pracy, jak i dla sfery 

bezpieczeństwa wewnętrznego oraz politycznej spójności Unii.   

Można wobec powyższego oczekiwać, że bez względu na szczegółowe wyniki wyborów  

do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych i prezydenckich w niektórych 

krajach – ton polityce unijnej i tak będą nadawały ugrupowania dotychczasowego 

mainstreamu, modyfikujące jednak pod wpływem nacisku populistycznej prawicy  

swoje uprzednie programy w zakresie polityk migracyjnych. Oznacza to m.in. pozostawienie  

lub nawet zwiększenie wpływu państw członkowskich na kształtowanie ich indywidualnych 

polityk, zaś w politykach wspólnotowych przeniesienie punktu ciężkości na działania 
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prewencyjne poza granicami UE oraz wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych.  

Nie oznacza to jednak, że – przynajmniej w dłuższej perspektywie – osłabnie presja  

na relokację migrantów pochodzących z krajów obszaru MENA. 

Natomiast drugi trend, o charakterze głównie wewnętrznym i ekonomicznym, to postępujące 

pogłębianie się luki w wielu sektorach polskiego rynku pracy, szczególnie odnośnie 

stanowisk związanych z niższymi kwalifikacjami i gorzej płatnych. W dużej mierze stanowi to 

odwzorowanie wcześniejszej ewolucji rynku pracy w krajach zachodnioeuropejskich,  

a w Polsce dodatkowo wzmacniane jest przez szczególnie hojną politykę socjalną,  

nie sprzyjającą zatrudnieniu, a tym bardziej indywidualnej przedsiębiorczości, lecz raczej 

korzystaniu przez obywateli RP z systemu zasiłków. 

W połączeniu z równoczesnym pogłębianiem się problemów demograficznych i kłopotami 

finansowymi ZUS – będzie to wzmacniać tendencje do szerszego otwierania się na migrantów, 

gotowych pracować w Polsce, a także tworzyć nowe miejsca pracy i płacić tutaj podatki. 

Wyzwaniem dla polityki migracyjnej w nadchodzących latach będzie więc raczej nie tyle 

tworzenie barier chroniących przed napływem imigrantów, co raczej tworzenie systemu 

zachęt i poszukiwanie mechanizmów, pozwalających wygrywać konkurencję o nowe ręce  

do pracy z innymi krajami europejskimi, w tym z naszymi bezpośrednimi sąsiadami, zwłaszcza 

Niemcami czy Czechami. 

Polska do tej pory faktycznie nie miała spójnej polityki migracyjnej – była ona zastępowana 

doraźnymi reakcjami na różnokierunkowe wyzwania, nie składającymi się w strategicznie 

uzasadnioną całość. Potrzebą chwili jest więc budowa merytorycznych zrębów optymalnej 

strategii.   
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6. REKOMENDACJE DLA TWORZĄCYCH POLITYKĘ 
MIGRACYJNĄ 

6.1. KONTEKST 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jakiekolwiek ograniczenia bądź zachęty związane  

z przyjmowaniem imigrantów możemy stosować wyłącznie wobec osób pochodzących spoza 

UE. Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób, w tym również pracowników,  

każdy obywatel dowolnego państwa członkowskiego ma prawo poszukiwać zatrudnienia  

w innym państwie członkowskim zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

pracowników krajowych (zob. art. 3. ust. 2 TUE oraz artykuły 45-48 TFUE).  

 

Działania regulujące przyjmowanie imigrantów z tzw. państw trzecich należy również 

dostosować do obowiązujących w UE aktów prawnych w tym zakresie. Instytucje UE  

są bowiem uprawnione do ustalania warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich  

na terytorium Unii, w tym do celów łączenia rodzin250. W ich gestii leży także określenie praw 

obywateli państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim,  

w tym warunków dotyczących swobody przemieszczania się do i pobytu w innych krajach UE 

(zob. art. 79 ust. 2 TFUE). Rządy narodowe zachowały natomiast pełną swobodę w zakresie 

integracji obywateli państw trzecich przebywających na ich terytorium oraz prawo  

do ustalenia wielkości napływu imigrantów spoza UE na ich rynek pracy (art. 79 ust. 4 i 5 TFUE). 

 

Mając na uwadze podział kompetencji w tej dziedzinie między Unią a państwami 

członkowskimi, propozycje rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej warto rozważyć  

w świetle rozwiązań już dostępnych i obowiązujących w UE. Przyjmują one najczęściej 

postać dyrektyw, które kierowane są do wszystkich państw członkowskich, ale pozostawiają 

poszczególnym rządom narodowym swobodę wyboru środków i metod realizacji wskazanych 

w nich celów. W zakresie polityki dotyczącej legalnej migracji do najważniejszych z nich należą: 

• dyrektywa w sprawie „niebieskiej karty UE”, a zatem przyśpieszonej procedury 

wydawania zezwolenia na pobyt i pracę na bardziej atrakcyjnych warunkach dla 

pracowników z państw trzecich w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 

(2009/50/WE), 

• dyrektywa w sprawie jednego zezwolenia, która ustanawia wspólną, uproszczoną 

procedurę dla obywateli państw trzecich ubiegających się o zezwolenie na pobyt  

i pracę w UE, jak również wspólny zbiór praw przyznanych legalnym imigrantom 

(2011/98/UE), 

• dyrektywa dotycząca pracowników sezonowych, dająca im prawo do legalnego 

pobytu na terenie Unii przez maksymalny okres pięciu do dziewięciu miesięcy 

(zależnie od państwa członkowskiego) w celu wykonywania pracy sezonowej, 

zachowując główne miejsce pobytu w państwie trzecim (2014/36/UE), 

 
250  Z wyłączeniem Irlandii, Wielkiej Brytanii i Danii, które nie wyraziły zgody na koordynację polityki migracyjnej w ramach UE. 

Zob. więcej w: J. Brzozowski, Polityka migracyjna Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy, „Studia Europejskie / Centrum 
Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego” 2011, nr 3, s. 51-73. 
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• dyrektywa dotycząca warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu 

prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów i udziału w innych projektach 

edukacyjnych, która ułatwia m.in. otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy  

po zakończeniu studiów lub badań naukowych, a także dostęp do rynku pracy 

(zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę) (2016/801/UE)251. 

6.2. PODSTAWOWE ZALECENIA 

Poniżej wskazane zostały podstawowe zalecenia dotyczące polityki migracyjnej Polski. 

Szczegółowe kwestie i rekomendacje związane z tą polityką przedstawione są w dalszej części 

(podrozdział 6.3). 

• Należy jak najszybciej wypracować merytoryczne fundamenty polityki migracyjnej  

w perspektywie przynajmniej najbliższej dekady, uwzględniające kontekst europejski 

i globalny. W proces ten powinny być zaangażowane ośrodki eksperckie, ale także 

partie polityczne – by zwiększyć szanse uzyskania konsensusu co do podstawowych 

celów oraz narzędzi tej polityki, minimalizując ryzyka związane z populizmem  

i wykorzystywaniem problematyki migracyjnej przez zewnętrzne ośrodki dywersyjne.  

• Warto też, z udziałem środowisk eksperckich, politycznych i medialnych (a nawet 

celebryckich) oraz być może wspólnot religijnych, budować trwałe mechanizmy 

edukacji obywatelskiej, tłumaczenia w przystępny sposób uwarunkowań i założeń 

polityki migracyjnej, w celu minimalizowania związanych z nią, a nieuniknionych napięć 

i konfliktów. 

• Nie można traktować celów ekonomicznych jako oderwanych od skutków politycznych, 

społecznych i kulturowych migracji. Należy też przyjąć, że polityka migracyjna może  

i powinna być uzupełnieniem innych narzędzi polityki ekonomicznej oraz demograficznej, 

lecz ich nie zastąpi. Nie może też stawiać imigrantów w roli szczególnie uprzywilejowanej 

bądź szczególnie dyskryminowanej mniejszości – im bardziej reguły ich wchodzenia  

na rynek pracy są bliższe standardom dla ludności miejscowej, tym mniejsze napięcia 

społeczne wiążą się z obecnością społeczności imigranckich. 

• Przewagę pozytywnych skutków migracji nad negatywnymi obserwuje się zazwyczaj 

w  krajach, w których wzrost ekonomiczny oparty jest na bardziej liberalnym modelu 

państwa i gospodarki – należy wobec tego przyjąć, że także w Polsce jednym  

z kluczowych warunków optymalnego wykorzystania trendów migracyjnych jest 

deregulacja i oparcie asymilacji/integracji migrantów na naturalnych procesach 

społeczno-gospodarczych, nie zaś na biurokratycznym przymusie. Państwo powinno 

przede wszystkim tworzyć ramy i warunki instytucjonalne do skutecznego prowadzenia 

biznesu przez podmioty prywatne. Wtedy nie tylko powstają lepsze warunki  

do optymalnego wykorzystania potencjału Polaków, możemy też liczyć  

na przyciągnięcie najbardziej innowacyjnych i kreatywnych zawodowo imigrantów, 

zamiast osób zorientowanych na bierne wykorzystywanie pomocy socjalnej. Oznacza 

to automatyczny mechanizm kontroli migracji nie tylko pod względem ilościowym,  

 
251  Zob. M. Schmid-Drüner, Polityka imigracyjna. Noty tematyczne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/152/polityka-imigracyjna [dostęp: 17 czerwca 2019]. 
 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/152/polityka-imigracyjna
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ale przede wszystkim jakościowym, który co najwyżej uzupełniać mogą odpowiednie 

procedury biurokratyczne. Tworzenie warunków do wzrostu inwestycji minimalizuje 

też potencjalne negatywne skutki migracji związane ze zwiększoną podażą pracy. 

• Celową formą pomocy dla imigrantów jest przede wszystkim system kursów  

i szkoleń, pomagający osobom chętnym (lub nawet wymuszający taką postawę)  

w zdobyciu niezbędnych kwalifikacji społecznych (językowych, kulturowych)  

oraz zawodowych (nie tylko bieżących, ale też perspektywicznych). Nie jest to tworzenie 

preferencji dla migrantów, lecz wyrównywanie ich szans – a przy okazji możliwość 

kierowania strumienia nowej siły roboczej do tych sektorów gospodarki i profesji, 

w których obserwowane są deficyty krajowej siły roboczej. Elementem polityki w tym 

zakresie winno być m.in. przeanalizowanie, jakie miejsce w gospodarce Polski zajęli 

migranci z wcześniejszych fal (np. z Ukrainy), tak aby nie musieli oni ze sobą konkurować.   

• Efektywna polityka migracyjna musi obejmować nie tylko pierwsze pokolenie 

migrantów, ale również ich dzieci i wnuki. Położenie nacisku na możliwości i zdolności 

asymilacyjne oraz celowe tworzenie mechanizmów sprzyjających „wrastaniu” 

migrantów zarówno w społeczności lokalne, jak i we wspólnotę polityczną 

(niekoniecznie religijno-kulturową!) – to przede wszystkim inwestycja w traktowane 

długofalowo bezpieczeństwo. Doświadczenie wielu krajów Europy Zachodniej uczy 

bowiem, że problemy w tej sferze pojawiają się zazwyczaj jako skutek utrudnionej 

asymilacji drugiego lub trzeciego pokolenia. Elementem kluczowym dla uzyskania 

właściwych skutków jest zaś likwidowanie „szklanych sufitów” w edukacji  

oraz aktywności społecznej i zawodowej imigrantów i ich potomków,  

przy jednoczesnym promowaniu postaw wzajemnej otwartości na różnice kulturowo-

religijne, ale też wymuszanie szacunku dla prawa. Istotnym jest też ograniczanie  

lub zapobieganie „gettoizacji”, czyli tworzeniu trwałych, zwartych skupisk imigranckich. 

• Politykę migracyjną należy prowadzić nie tylko na centralnym szczeblu krajowym  

– ale równolegle i równorzędnie także na szczeblu lokalnym i regionalnym  

(gdzie narzędzia polityki ogólnopolskiej winny być przez zainteresowane samorządy 

elastycznie dostosowywane do specyfiki, ale też zależnie od potrzeb i możliwości 

wzbogacane własnymi, oryginalnymi pomysłami w ramach ustalonych ram). Z drugiej 

strony polska polityka migracyjna powinna być programowana i realizowana również 

na poziomie unijnym oraz wzmacniana przez elementy polityki zagranicznej dotyczącej 

wybranych, newralgicznych rejonów świata (MENA, kraje WNP). Stałym elementem 

strategii migracyjnej RP winno być monitorowanie trendów i procesów w innych 

krajach europejskich, szczególnie sąsiednich, a także aktywne promowanie naszych 

rozwiązań krajowych i wkomponowywanie ich w polityki wspólnotowe. Wymaga to 

jednak posiadania instrumentów wpływu na elity polityczne i opinię publiczną 

partnerów unijnych. Alternatywą dla stworzenia takiego systemu jest jednak trwałe 

ustawienie Polski w roli „ofiary” rozwiązań, programowanych i realizowanych przede 

wszystkim w interesie innych krajów członkowskich. 
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6.3. SZCZEGÓŁOWE REKOMENDACJE 

6.3.1. Reguły/kryteria przyjmowania imigrantów 

Podstawowym kryterium powinna być przede wszystkim bliskość kulturowa, językowa  

i religijna imigrantów oraz podobieństwo porządku prawnego państwa, z którego 

przybywają. To nakazuje w sposób dość zasadniczy limitować imigrację z państw Bliskiego 

Wschodu i Afryki Północnej oraz Afryki Subsaharyjskiej (w szczególności osób wyznających 

islam). Nawet deklarowana chęć poszanowania prawa państw UE nie wytrzymuje konfrontacji 

z rzeczywistością i w wielu z nich (np. w Szwecji i Niemczech) dochodzi do egzekwowania 

lokalnych praw i zwyczajów, szczególnie w stosunku do kobiet (obrzezanie, kara chłosty, 

morderstwa honorowe itp.). Ponadto imigranci z tych państw zwyczajowo nie integrują się 

ze wspólnotą przyjmującą i w miarę rozrastania się tworzą swoiste „państwa w państwie”.  

 

Dodatkowo imigranci z tych państw często przenoszą na terytorium nowych państw 

konflikty plemienne, klanowe, rodzinne, które w miarę rozrastania się tych wspólnot mogą 

zagrozić bezpieczeństwu kraju przyjmującego. W chwili obecnej Polska nie dysponuje  

tak rozbudowanym aparatem służb wewnętrznych, by monitorować te zagrożenia.  

 

Z dużą ostrożnością należy stwarzać zachęty do osiedlania się na terenie Polski także 

obywateli Chin. Oprócz szpiegostwa gospodarczego na szeroką skalę praktykują oni pracę 

niewolniczą w swoich firmach, co może narazić Polskę na oskarżenia podobne do tych,  

jakie pojawiły się w związku z pracą w Polsce obywateli Korei Północnej.  

 

Racjonalne wybieranie imigrantów powinno polegać przede wszystkim na weryfikacji 

rzeczywistych motywów przybycia na teren Polski. Pod tym względem pierwszeństwo 

powinni mieć repatrianci (z Kazachstanu) i inne osoby polskiego pochodzenia,  

które zamierzają powrócić do kraju. Z oczywistych względów pożądani są również wysoko 

wykwalifikowani specjaliści (zwłaszcza w sektorze IT i tu pożądane jest pozyskiwanie 

specjalistów z Indii), choć nie wolno wpaść w pułapkę „wyższego wykształcenia”. Na polskim 

rynku brakuje nisko kwalifikowanych pracowników (opieka nad dziećmi, nad osobami 

starszymi, prace rolne, obsługa gastronomii, usługi dowozu itp.) i to przede wszystkim 

migranci obecnie wypełniają tę lukę. Przykładem, oprócz Ukraińców, są np. Nepalczycy, którzy 

stali się bardzo pożądanymi pracownikami na polskim rynku.  

 

Dla polskiego rynku pracy niezwykle istotne są migracje Ukraińców i Białorusinów.  

Są to migracje bliskie językowo i kulturowo, zatem najbardziej pożądane, bo rokujące 

efektywną adaptację w społeczeństwie przyjmującym. Dlatego istotne jest: 

1. Uproszczenie procedur przyjmowania obywateli tych krajów w Polsce i na polskim 

rynku pracy. 

2. Uproszczenie procedur nostryfikacji dyplomów wysoko kwalifikowanych 

pracowników (wzorem Niemiec). 

3. Objęcie procedurą abolicyjną wszystkich pracujących nielegalnie na terenie Polski 

obywateli Ukrainy i Białorusi. 

4. Większe zaangażowanie urzędów pracy w aktywną politykę rynku pracy – 

pośredniczenie w realizacji potrzeb pracodawcy i pracownika. 
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6.3.2. Integracja imigrantów. Minimum kulturowe 

W celu integracji imigrantów należy zastosować m.in. takie działania, jak: 

• szkolenia kulturowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół, policji, urzędników opieki 

społecznej, 

• darmowe kursy językowe dla migrantów przybyłych do naszego kraju, 

• zachęty do podejmowania pracy, 

• włączenie Kościoła Katolickiego i innych wspólnot religijnych w budowanie więzi 

lokalnych z migrantami, 

• fundowanie stypendiów na każdym etapie edukacji, o ile sytuacja materialna rodziny 

tego wymaga (nie każdy imigrant jest z definicji człowiekiem niezamożnym), 

• publikacja broszur informujących o panującym w Polsce porządku prawnym, 

zwyczajach, sytuacjach nieakceptowalnych. 

 

Nie mogą być akceptowane postulaty skrajne, takie jak domaganie się, by społeczność 

imigrancka mogła postępować według własnych praw i obyczajów, np. wedle prawa szariatu 

czy innych lokalnych zwyczajów, które stoją w rażącej sprzeczności z polskim porządkiem 

prawnym i kulturą (np. zakrywanie twarzy, zakaz edukacji kobiet). Takie sytuacje mają już 

miejsce w Europie, gdzie instytucje państwa zrezygnowały z ich monitorowania, nie angażując 

się tym samym w lokalne spory.  

 

Konieczna jest także realizacja kursów dla imigrantów (w ich językach) z jasnym przekazem,  

jakie zachowania są nieakceptowalne w polskim prawie i kulturze (np. przemoc wobec kobiet 

i dziewcząt). 

6.3.3. Ochrona granic i inne działania chroniące przed zagrożeniami związanymi 

z migracją 

W praktyce, pełne uszczelnienie granic zewnętrznych UE oraz jej państw członkowskich jest 

niemożliwe. W świetle ewentualnego wzrostu migracji, polityka ich ochrony musi opierać się 

na podejściu wielowymiarowym. Obejmuje ono nie tylko nasycenie wysokimi technologiami 

Frontexu oraz służb państw członkowskich, ale także zapewnienie ich interoperacyjności  

i kompatybilności. 

 

Polityka ochrony granic UE oraz jej państw członkowskich musi wykraczać poza stricte 

operacyjne działania powołanych do tego instytucji. Należy wzmacniać koordynację 

poszczególnych działań i w dalszym ciągu rozwijać środki oddziaływania na sytuację  

w krajach, z których można spodziewać się nasilonego napływu uchodźców.  

Należy zachować przy tym daleko idącą ostrożność, by nie generować kolejnych ryzyk  

(za przykład może uchodzić chociażby skuteczna, choć ryzykowna i dwuznaczna z ideowego 

punktu widzenia polityka Włoch, które według dostępnych informacji stawiają  

na porozumienia z wieloma stronami trwającego w Libii skomplikowanego konfliktu 

wewnętrznego). 
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Ponadto w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z migracją niezbędne jest podjęcie 

następujących działań: 

• Konsekwentne pogłębianie współpracy odpowiedzialnych służb – policji  

oraz organizacji wywiadowczych – w formatach wielostronnych (Europol, Frontex, 

INTCEN i inne). 

• Działania na rzecz budowy wspólnej kultury strategicznej i świadomości zagrożeń  

na poziomie europejskim. 

• Precyzyjne zdefiniowanie obszarów kompetencyjnych rozproszonych instytucji UE, 

odpowiedzialnych za przeciwdziałanie terroryzmowi i konsekwentne budowanie 

zintegrowanego, opartego na wielu instrumentach (pomoc społeczna i socjalna, 

edukacja) podejścia do kwestii radykalizacji. 

• Zwiększenie finansowania służb policyjnych i specjalnych, w celu wzmocnienia 

zdolności penetracji obszarów szczególnie narażonych na radykalizację oraz służących 

zorganizowanym grupom przestępczym w UE oraz poza nią. 

• Przeciwdziałanie radykalizacji członków wspólnot migrantów poprzez media 

społecznościowe. 

• Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w monitorowaniu i analizie treści 

internetowych pod kątem radykalizacji. 

• Poprzez edukację, szkolenia i kampanie informacyjne budowanie świadomości 

zagrożeń płynących z „weaponizacji/uzbrojenia” napięć związanych z migracjami  

w operacjach informacyjnych podmiotów trzecich.  

6.3.4. Rozmieszczenie uchodźców 

Obozy przejściowe, oprócz zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej i aprowizacji 

udającym się do Europy migrantom, powinny stanowić kluczowy element procesu  

ich dokładnej, na ile to możliwe przy pomocy dostępnych środków, kontroli przez 

odpowiednie służby. Wynikająca z nastrojów społecznych, konsekwentnie rosnąca 

restrykcyjność UE oraz poszczególnych państw członkowskich wobec problemu migracji, 

może sugerować możliwość podjęcia prac nad utworzeniem tego typu obozów na terenie 

państw trzecich. Do tego kroku należy jednak podchodzić ostrożnie, ze względu  

na konsekwencje, jakie niosłaby ze sobą obecność UE lub państw członkowskich w takiej 

formie. Należy zatem stale zwiększać efektywność działania istniejących obozów. 

 

Obozy przejściowe powinny być umiejscowione w pobliżu dużych ośrodków miejskich 

(można dostosować wciąż niezagospodarowane, stare koszary wojskowe). W mniejszych 

miejscowościach występuje ryzyko ostracyzmu ze strony lokalnych społeczności,  

brakuje również instrumentów integracyjnych (nauka języka, zawodu itp.). 
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