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Nadrzędnym celem prezentowanej rozprawy jest identyfikacja kierunków oraz poziomu 

wpływu emigracji zarobkowej na sytuację ekonomiczną Polski. 

Aby zrealizować postawiony cel główny sformułowano trzy cele pomocnicze. Pierwszym 

celem pomocniczym jest określenie determinant powodujących deficyt podaży pracy. Drugim 

celem pomocniczym jest analiza tendencji w zakresie nadwyżek inwestycyjnych 

pochodzących z transferów prywatnych. Za trzeci cel pomocniczy uznano potrzebę 

identyfikacji czynników wpływających na wzrost kosztów produkcji związanych ze skutkami 

emigracji zarobkowej. 

Pracę podzielono na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono ekonomiczne 

motywy ruchów migracyjnych z uwzględnieniem genezy zjawiska migracji oraz determinant 

decyzyjnych. W drugim rozdziale przedstawiono przegląd istniejących zasobów dotyczących 

danych i statystyk związanych z zagadnieniami polskiej migracji długookresowej. Rozdział 

trzeci poświęcono na analizę skali i trendów poakcesyjnej migracji zarobkowej Polaków. W 

rozdziale czwartym omówiono reakcję polskiego rynku pray w koresie poakcesyjnym. Piąty 

rozdział stanowi studium empiryczne skutków ekonomicznych emigracji zarobkowych dla 

Polski jako kraju wypuszczającego. Opisano w nim cele, zakres oraz narzędzia badawcze 

stosowane podczas badań, dokonano analizy i opisu makro i mikroekonomicznych skutków 

emigracji zarobkowej a także dokonano oceny konsekwencji długookresowej emigracji 

zarobkowej w ujęciu analitycznym.  Dokonano także próby odpowiedzi na pytania dotyczące 

możliwości wypracowania metody zapobiegania zjawisku masowej migracji zarobkowej. 

Badania przeprowadzono na dwóch, dosyć obszernych grupach badawczych. Pierwszą była 

grupa 1102 obywateli polskich przebywających na terenie Wielkiej Brytanii, drugą, równie 

znaczącą stanowiła grupa 260 przedsiębiorstw z terenu całej Polski.  

W wyniku analizy zebranych danych zanegowano hipotezę główną zakładającą że 

długookresowa emigracja zarobkowa ma negatywny wpływ na wzrost gospodarki kraju 



wypuszczającego. Udowodniono bowiem brak wpływu emigracji długookresowej na spadek 

podaży pracy w Polsce oraz na wzrost kosztów produkcji. 

Rozpiętość problematyki  oraz dobór wyjątkowo dużych grup badawczych pozwoliły na dosyć 

szczegółową ocenę zagadnienia i wyrazistość otrzymanych wniosków. Naświetlono także 

konieczność opracowania odpowiednich programów mających na celu zarówno podniesienie 

świadomości społecznej poprzez obalenie negatywnych przekonań funkcjonujących w 

problematyce tematu, jak i mogących pozytywnie wpłynąć na ogólny odbiór zagadnienia 

zarówno przez osoby wyjeżdżające jak i pozostające w kraju. 

Podczas przeprowadzania badań oraz analizy i opracowania materiałów pojawiły się 

zagadnienia wcześniej niedostrzegane lub nawet nie istniejące. Omówiono je w zakończeniu i 

wnioskach. 

W odróżnieniu od większości opracowań badawczych dotyczących tematyki migracji 

długookresowych zarówno badania oraz analizę materiałów przeprowadzano w kraju. W 

przypadku niniejszego opracowania wszelkie dane pochodzące od migrantów zebrano oraz 

opracowano w Wielkiej Brytanii. 

 

 


