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Migracje miêdzynarodowe a kreowanie
kapita³u ludzkiego – wybrane problemy
Zjawisko miêdzynarodowych przep³ywów ludnoœci generuje szereg implikacji na ró¿nych poziomach ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego. Nieuchronnoœæ migracji i ich dynamika zmusza do
obserwacji tego wp³ywu przede wszystkim w kontekœcie maksymalizowania pozytywnych jego
aspektów. Obszarem szczególnego zainteresowania jest sfera kreowania kapita³u ludzkiego. Zale¿noœci miêdzy przep³ywem ludnoœci a tworzeniem kapita³u ludzkiego, szczególnie w zakresie
przep³ywu pracowników wysoko wykwalifikowanych i konsekwencji drena¿u mózgów, ich rolê
w transferze wiedzy czy miejsce transferów finansowych od emigrantów, stawia przed spo³ecznoœciami wyzwanie jak najlepszego wykorzystania szans, których Ÿród³em s¹ migracje.

International migration and human
capital creation – selected aspects
The phenomenon of international migration generates a number of implications at different levels of the social and economic life. The inevitability of migration and its dynamics forces us to observe this effects, especially in the context of maximizing positive aspects. The area of particular
interests is the sphere of human capital creation. The connection between the flow of population
and the creation of human capital including the importance of the skilled workers flow and brain
drain consequences as well as their role in the transfer of knowledge and the financial transfer
from emigrants, poses a challenge to the society to use best opportunities stemming from migration.
Keywords: international migration, human capital, highly-skilled human capital, brain drain,
technology transfer remittances

Wprowadzenie
Miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci to jedno z najistotniejszych zjawisk,
jakie charakteryzuje wspó³czesny œwiat. Stanowi¹c zagadnienie wieloaspektowe,
migracje s¹ uto¿samiane z przeobra¿eniami zachodz¹cymi zarówno na poziomie
krajów, jak i na poziomie ponadnarodowym. Bez w¹tpienia miêdzynarodowe
przep³ywy ludnoœci stanowi¹ jedno z wyzwañ XXI w. Kluczowym staje siê podejmowanie dzia³añ, które s³u¿¹ wykorzystaniu potencja³u migracji oraz sprzyjaniu
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postêpowi i rozwojowi spo³eczeñstw oraz gospodarek. W tym zakresie zwraca siê
uwagê na rolê migracji miêdzynarodowych w kreowaniu kapita³u ludzkiego.
Jego niedobór w d³ugim okresie, z jednoczesnym brakiem mo¿liwoœci jego generowania i rozwijania jest szczególnie niebezpieczne dla krajów rozwijaj¹cych siê,
prowadzi bowiem do pog³êbiania siê ró¿nic rozwojowych miêdzy krajami bogatej
Pó³nocy i biednego Po³udnia. Celem opracowania jest przybli¿enie problematyki
znaczenia migracji miêdzynarodowych dla tworzenia i rozwoju kapita³u ludzkiego. Stanie siê to podstaw¹ dalszych, dok³adniejszych badañ, skupiaj¹cych siê na
konkretnych obszarach implikacji.

1. Znaczenie kapita³u ludzkiego we wspó³czesnej gospodarce
– wybrane aspekty
Wspó³czesna gospodarka œwiatowa charakteryzuje siê dynamicznymi przemianami zarówno o charakterze iloœciowym, jak i jakoœciowym ró¿nych obszarów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Szczególn¹ uwagê poœwiêca siê znaczeniu
kapita³u ludzkiego1, rozumianego jako „wiedza umiejêtnoœci, kompetencje i inne
atrybuty posiadane przez jednostkê, które u³atwiaj¹ tworzenie osobistego,
spo³ecznego i ekonomicznego dobrobytu” [Keeley, 2007, s. 29]. Z punktu widzenia sukcesu przedsiêbiorstwa, bran¿y czy gospodarki najwa¿niejsze s¹ w tym
aspekcie kwalifikacje i wiedza si³y roboczej, co znajduje odzwierciedlenie we
wzroœcie znaczenia tzw. gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowe znaczenie
przypisuje siê w niej wytwarzaniu, zarz¹dzaniu danymi i informacjami, dzia³alnoœci us³ugowej wykorzystuj¹cej wiedzê, nowoczesn¹ technologiê i innowacje.
Przek³ada siê to na strukturê zatrudnienia – w roku 1995 ponad 63% pracowników krajów OECD by³o zatrudnionych w us³ugach, gdy tymczasem w 2005 r. –
ju¿ ponad 69% [Keeley, 2007, s. 25]. Najbardziej rozwiniête gospodarki œwiata –
innowacyjne i konkurencyjne – wyró¿niaj¹ siê rozwiniêtym sektorem us³ug, a co
za tym idzie, jego udzia³ w tworzeniu PKB w tych krajach jest znacz¹cy (kraje
o najwiêkszej wartoœci dodanej brutto per capita to gospodarki us³ugowe, w których sektor us³ug wytwarza ponad 70% PKB) [Wêgrzyn, 2009, s. 29]. Oparta na
wiedzy i nauce dzia³alnoœæ gospodarcza sta³a siê determinantem wysokiej pozycji
konkurencyjnej pañstwa, ale tak¿e pozwala na uzyskiwanie korzyœci z uczestniczenia w miêdzynarodowym podziale pracy. Wiedza, stanowi¹ca najcenniejszy
w gospodarce œwiatowej zasób i fundament postêpu naukowego, upowszechniana jest przez cz³owieka i jego zdolnoœci, bez których niemo¿liwe jest prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych, kreacja nowych technologii, w³aœciwa ich adaptacja,
1 Pojêcie „kapita³ ludzki” po raz pierwszy zosta³o u¿yte w XVIII w. przez Adama Smitha; jako kategoria ekonomiczna upowszechnione zosta³o w latach 50. XX w.
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optymalne i efektywne u¿ytkowanie [Janc, 2004, s. 72]. To od kapita³u ludzkiego
bowiem zale¿y, w jaki sposób wiedza zostanie spo¿ytkowana. Cz³owiek i jego
umiejêtnoœci sta³y siê istotnym elementem determinantów wp³ywaj¹cych na pozycjê innowacyjn¹ gospodarki. Jeœli zatem analizie poddawane s¹ czynniki sprzyjaj¹ce innowacyjnoœci kraju to przede wszystkim zwraca siê uwagê na
[Œlusarczyk, 2005, s. 279–280]:
– politykê pañstwa tworz¹c¹ klimat dla rozwoju innowacji (w sferze organizacyjno-finansowej, sprzyjaj¹cej absorpcji, wdro¿eniom i adaptacjom) oraz
sprawny mechanizm rynkowy w tym zakresie (dostosowania strukturalne technologiczne, kreatywno-wdro¿eniowe w obszarze produkcji i konkurencji);
– posiadanie odpowiednich zasobów finansowych i rzeczowych;
– wspó³pracê z zagranic¹, g³ównie w obszarze nauki, technologii i innowacji;
– nap³yw zagranicznych czynników produkcji (kapita³, wiedza techniczna,
transfer zagranicznych ekspertów oraz specjalistów);
– odpowiedni poziom i system edukacji sprzyjaj¹cy generowaniu kapita³u ludzkiego;
– si³ê robocz¹ wysoko wykwalifikowan¹ oraz optymalne jej wykorzystanie.
Powy¿sze czynniki maj¹ charakter wewnêtrzny (potencja³ tkwi¹cy w gospodarce, stan nauki, badañ, potencja³ ludzki z jego przymiotami) lub zewnêtrzny
(obok imitacji i adaptacji zagranicznych rozwi¹zañ istotne miejsce zajmuje tu
transfer czynników produkcji – kapita³u, technologii, wiedzy i wykwalifikowanej
si³y roboczej).
Kapita³ ludzki stanowi istotny element ³¹cz¹cy i zapewniaj¹cy interakcjê miêdzy wiedz¹ i nauk¹ a bezpoœrednimi inwestycjami zagranicznymi. Wœród czynników lokalizacji branych pod uwagê przez inwestorów wymienia siê zasobnoœæ
danego regionu w kapita³ ludzki oraz nap³yw bezpoœrednich inwestycji, szczególnie tych zaawansowanych technologicznie.
Jednoczeœnie dynamika zmian zachodz¹cych w gospodarce stawia przed kapita³em ludzkim liczne wyzwania, determinuj¹ce zrealizowanie przez ten kapita³
po¿¹danych funkcji. Funkcjonowanie we wspó³czesnym œwiecie wymaga umiejêtnoœci sprawnego poruszania siê w obszarze technologii informatycznych i nowoczesnych œrodków przekazu informacji. Zwi¹zane jest z ci¹g³ym uczeniem siê,
szkoleniem, podnoszeniem kwalifikacji, z holistycznym, interdyscyplinarnym
podejœciem do procesu kszta³cenia przygotowuj¹cego do funkcjonowania w stale
zmieniaj¹cym siê œrodowisku i sprawnego reagowania na sygna³y z niego
p³yn¹ce. Ogromne znaczenie ma znajomoœæ jêzyków obcych, która niweluje bariery w œrodowisku miêdzynarodowym. Dodatkowo umiejêtnoœæ ta pozwala na
budowanie wielonarodowych zespo³ów projektowych sk³adaj¹cych siê z pracowników zlokalizowanych w ró¿nych czêœciach œwiata. Taki system pracy jest typowy m.in. dla niektórych us³ug, sektora informatycznego czy prac badawczorozwojowych [Janc, 2004, s. 76]. Powy¿sze uwarunkowania wskazuj¹ zatem na
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wzrost znaczenia dla jakoœci kapita³u ludzkiego miêdzynarodowej mobilnoœci
pracowników i funkcjonowania w œrodowisku ponadnarodowym. Pozwala bowiem na rozwój zasobów si³y roboczej bogatej w kapita³ ludzki w sprzyjaj¹cych
dla niego warunkach – jeœli nie zapewni ich kraj macierzysty – poza jego krajem
pochodzenia.

2. Rola przep³ywów pracowników wysoko wykwalifikowanych
w aspekcie kreowania kapita³u ludzkiego
W zagadnieniu kapita³u ludzkiego wiele miejsca poœwiêca siê znaczeniu pracowników wysoko wykwalifikowanych. Ich obecnoœæ kreœli obraz ekonomicznospo³eczny ka¿dego pañstwa, tym samym wp³ywa na jego pozycjê na œwiecie. S¹
oni obecni na ró¿nych poziomach ¿ycia gospodarczego zarówno na rynkach
lokalnych, jak równie¿ w korporacjach transnarodowych czy organizacjach miêdzynarodowych [Solimano, 2006, s. 1]. In¿ynierowie i informatycy to podstawowe
ogniwo sektora produkcyjnego; przedsiêbiorcy stanowi¹ g³ówne Ÿród³o dochodów pañstw; Ÿród³em wiedzy potrzebnej ró¿nym dziedzinom i bran¿om jest praca naukowców i badaczy; opiekê medyczn¹ zabezpiecza s³u¿ba zdrowia, a artyœci
– zaplecze kulturalne pañstwa.
Pracownicy wysoko wykwalifikowani s¹ szczególnie podatni na miêdzynarodow¹ mobilnoœæ. Wynika to ze specyfiki profesji, jakie wykonuj¹, a które wymuszaj¹ ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji, co czêsto to¿same jest z koniecznoœci¹
wyjazdu zagranicznego. Œcie¿ka rozwoju zawodowego wi¹¿e siê z funkcjonowaniem w œrodowisku miêdzynarodowym, które w optymalnych warunkach mog¹
sprzyjaæ kreowaniu kapita³u ludzkiego. Przep³ywy naukowców i innych pracowników oœrodków badawczych s¹ czêsto zwi¹zane z ich wymian¹ dokonywan¹
miêdzy ró¿nymi oœrodkami naukowymi. Kluczowa jest tu mo¿liwoœæ korzystania
z dorobku zagranicznych pracowników naukowych, uczestnictwo we wspólnych
programach badawczych, wymiana doœwiadczeñ naukowych [Salt, 1997, s. 8–9].
Jedn¹ z najistotniejszych grup zawodowych stymuluj¹cych rozwój stanowi¹
pracownicy zwi¹zani z sektorem telekomunikacyjnym. Przyczyniaj¹ siê do udoskonalania oprogramowania komputerowego, przydatnego w wielu sektorach
gospodarki, staj¹c siê niezbêdnym zapleczem w przemyœle, us³ugach, sektorze
finansowo-bankowym czy administracji pañstwowej. Trudno dziœ wyobraziæ sobie przedsiêbiorstwo, które funkcjonuje bez informatycznej infrastruktury. Wartoœæ wiedzy i kapita³u, jak¹ przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego
posiadaj¹ sprzyja przyci¹ganiu ich przez kraje rozwiniête, które tworz¹ warunki
sprzyjaj¹ce podnoszeniu ich kwalifikacji, jak równie¿ oferuj¹ korzystniejsze warunki finansowe. Czêsto kraje korzystaj¹ z zasobów tej grupy, które tworzone s¹
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poza ich granicami, a zatem z zagranicznego „banku talentów”. Za najwiêkszego
eksportera pracowników sektora IT prze³omu XX i XXI w. uwa¿ane s¹ Indie, nastêpnie Rosja, Ukraina, Bia³oruœ i Polska [D’Costa, 2004, s. 2].
Z dzia³alnoœci¹ korporacji miêdzynarodowych, a w szczególnoœci z tworzeniem ich nowych filii czy oddzia³ów poza granicami przedsiêbiorstwa macierzystego zwi¹zana jest mobilnoœæ mened¿erów. S¹ oni okreœlani jako „nowa odmiana
przywódczych nomadów” [Okólski, 2003, s. 21]. Ich przemieszczenie mo¿e byæ
tak¿e zwi¹zane z inwestycjami zagranicznymi, a zatem z przep³ywami kapita³u,
transakcjami miêdzynarodowymi, kontraktami i realizacj¹ miêdzynarodowych
projektów. Mog¹ mieæ zatem charakter zarówno trwa³y, jak i tymczasowy.
Znacz¹c¹ grup¹ przemieszczaj¹cych siê profesjonalistów, których utrata jest
szczególnie dotkliwa dla krajów, s¹ pracownicy sektora medycznego – lekarze
i pielêgniarki. G³ówne Ÿród³o tej kadry to kraje rozwijaj¹ce siê, m.in. Filipiny, Indie, kraje karaibskie i afrykañskie. Na prze³omie XX i XXI w. najwiêcej wysoko
wykwalifikowanych lekarzy i pielêgniarek przyby³o do USA, Wielkiej Brytanii
(g³ównie z Filipin, Indii, RPA), Australii i Kanady. Sytuacjê pogarsza fakt ogromnego zapotrzebowania na lekarzy i pielêgniarki w krajach afrykañskich, w których istnieje koniecznoœæ prowadzenia badañ zwi¹zanych choæby z AIDS czy malari¹, gdy tymczasem perspektywa rozwoju i podnoszenia kwalifikacji sk³ania
rodzimych lekarzy do opuszczenia ich krajów. Wyjœciem z tej sytuacji jest tworzenie mo¿liwoœci ich powrotu, ale to ju¿ zwi¹zane jest z warunkami panuj¹cymi
w ich krajach, które sprzyja³yby tym powrotom, co w wielu przypadkach, maj¹c
na uwadze specyfikê niektórych krajów np. afrykañskich, wydaje siê barier¹ nie
do pokonania. Z drugiej strony nie mo¿na zapominaæ o akcjach pomocy,
wysy³aniu ekip medycznych i innych s³u¿b do krajów rozwijaj¹cych siê w razie
klêsk ¿ywio³owych, kataklizmów czy choæby budowy infrastruktury medycznej
[Bach, 2003, s. 7].
Istotn¹ grupê z punktu widzenia kreowania kapita³u ludzkiego stanowi¹ studenci. W tym aspekcie pojawia siê czêsto problem wyjazdu za granicê absolwentów – w szczególnoœci, gdy dotyczy sytuacji, kiedy kszta³cenie tych osób ma miejsce
w kraju pochodzenia, a zatem kiedy pañstwo, a tym samym i spo³eczeñstwo ponosi koszty ich edukacji, natomiast korzyœci z ich wiedzy i doœwiadczenia odnosz¹ jedynie gospodarki przyjmuj¹ce. Proces ten analizowany jest zatem
w kontekœcie „drena¿u mózgów” (ang. brain drain) [Biuletyn Migracyjny, 2005, s. 8].
Emigracja pracowników wykwalifikowanych przyczyniaæ siê mo¿e do rozpowszechniania innowacji oraz generowania dochodów w innych krajach. Oczywiste jest, ¿e trwa³a emigracja ubo¿y kraj pochodzenia, aczkolwiek zak³adaj¹c
powroty, jak równie¿ dokonywanie przekazów pieniê¿nych do krajów pochodzenia, mog¹ byæ oni Ÿród³em doœwiadczeñ, kontaktów miêdzynarodowych
i dochodów, co nie pozostaje bez wp³ywu na gospodarki rodzime. Wobec powy¿-
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szego nie mo¿na jednoznacznie oceniæ przep³ywów pracowników wysoko
wykwalifikowanych i ich implikacji dla krajów. Szeroko aspektowa analiza
pog³êbiona jest tak¿e przez z³o¿onoœæ czynników, które te przep³ywy determinuj¹, równie¿ ich zmiennoœæ, a zatem nieprzewidywalnoœæ.
Wzrost dynamiki migracji miêdzynarodowych – tak¿e pracowników wysoko
wykwalifikowanych – to zatem przede wszystkim efekt integracji rynków œwiatowych, rozwoju œrodków transportu, wzglêdnej tanioœci podró¿owania, rozwoju
œrodków masowego przekazu, technologii komunikacyjnych, szybkoœci
przep³ywu informacji [Zarz¹dzanie migracjami…, 2010, s. 1]. Dominuj¹cym wœród
analiz determinantów migracji miêdzynarodowych, obok czynników spo³eczno-politycznych – m.in. wojen, przeœladowañ politycznych, ideologicznych czy religijnych jest ich kontekst ekonomiczny i zwi¹zany z tym przep³yw si³y roboczej.
Jego znaczenie jest o tyle istotne, ¿e uwidacznia siê równie¿ w innych obszarach
mobilnoœci – w przypadku azylantów jest to poszukiwanie korzystnych ekonomicznie warunków ¿ycia i uzyskania legalnego zatrudnienia [Dudziñski, Nakonieczna-Kisiel, 2005, s. 81–82]. Przekonaniu o mo¿liwoœci uzyskania wy¿szych zarobków zagranic¹ towarzyszy – przede wszystkim w przypadku pracowników
wysoko wykwalifikowanych – chêæ rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, mo¿liwoœci korzystania z dorobku naukowo-technicznego, uczestniczenia
w badaniach naukowych. Indywidualna decyzja potencjalnego emigranta jest
efektem oddzia³ywania dwóch grup czynników – wypychaj¹cych (ang. push), stanowi¹cych antybodŸce, których Ÿród³em jest sk³aniaj¹ca do wyjazdu sytuacja
w kraju pochodzenia (przeœladowania, bezrobocie, brak mo¿liwoœci rozwoju)
oraz przyci¹gaj¹cych (ang. pull), zwi¹zanych z korzystnymi warunkami stwarzanymi przez kraje przyjmuj¹ce imigrantów (zg³aszane zapotrzebowanie na pracowników okreœlonej profesji, mo¿liwoœæ rozwoju) [Guzek, 2004, s. 162]. W wielu
przypadkach odmienne postrzeganie znaczenia tych bodŸców wynika z poziomu
wykszta³cenia potencjalnych emigrantów, i co za tym idzie, istotn¹ cech¹, jak¹ posiada wiêkszoœæ pracowników wykwalifikowanych jest zdolnoœæ do szybkiego
przystosowania siê do nowych warunków panuj¹cych poza granicami ich kraju,
a to jest efekt m.in. posiadanej przez nich wiedzy, znajomoœci jêzyków obcych,
œwiadomoœci istnienia ró¿nic kulturowych. W wielu przypadkach kszta³c¹ siê oni
za granic¹ b¹dŸ te¿ ju¿ w czasie studiów nawi¹zuj¹ kontakty z uczelniami zagranicznymi. Ró¿nego rodzaju programy wymiany zarówno studentów, jak
i wyk³adowców (np. ERASMUS/SOCRATES), mo¿liwoœæ odbycia praktyki, a potem tak¿e szansa podjêcia pracy w przedsiêbiorstwach kraju goszcz¹cego sprzyja
integracji ze spo³eczeñstwami przyjmuj¹cymi, co w konsekwencji mo¿e staæ siê
podstaw¹ podjêcia decyzji o osiedleniu siê na sta³e za granic¹ [Kaczmarczyk, Okólski, 2005, s. 52]. Ta perspektywa oraz doœwiadczenie i nabyte umiejêtnoœci
u³atwiaj¹ miêdzynarodow¹ mobilnoœæ tych osób, pomagaj¹ w aklimatyzacji w no-
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wych miejscach pracy czy zamieszkania, choæ nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ niektórzy
z nich mog¹ odczuwaæ pewnego rodzaju dyskomfort wynikaj¹cy z faktu roz³¹ki
z rodzin¹. Czêsto bowiem zdarza siê, i¿ œwiadomoœæ pozostawienia w kraju bliskich
staje siê dla nich barier¹ nie do pokonania i sk³ania ich do pozostania w kraju, nawet kosztem utraty wy¿szych zarobków czy mo¿liwoœci dalszego kszta³cenia.
Z punktu widzenia potrzeb rozwoju i wzrostu gospodarczego, kraje zainteresowane s¹ konkretnymi grupami imigrantów – co znajduje odzwierciedlenie
w kszta³towanej przez nich polityce migracyjnej. Zrodzi³a siê specyficzna konkurencja miêdzy pañstwami o przyci¹gniêcie najbardziej wartoœciowych specjalistów, wyposa¿onych w po¿¹dane, z punktu widzenia rozwoju ka¿dej gospodarki, kwalifikacje. Znajduje to odbicie w tworzonych specjalnych programach dla
specjalistów – obcokrajowców, m.in. lekarzy, informatyków, pracowników IT, naukowców, którym w ramach zachêt u³atwia siê uzyskanie wizy, pozwoleñ na pobyt sta³y itp. [Solimano, 2006, s. 8–9]. Wzrost intensywnoœci miêdzynarodowej
mobilnoœci pracowników wykwalifikowanych to równie¿ konsekwencja wzrostu
œwiadomoœci znaczenia wiedzy oraz dostrze¿enia w niej Ÿród³a dochodu i bogactwa. Uœwiadomienie sobie szans, jakie stwarza wiedza, sk³ania wiele osób do
ci¹g³ego kszta³cenia siê i podnoszenia kwalifikacji. Procesom wzrostu zainteresowania podejmowaniem studiów wy¿szych towarzyszy ujednolicanie systemów
edukacyjnych np. przez systemy akredytacji, uznawania kwalifikacji i uznawania
zawodów. Na kszta³t tych systemów edukacyjnych mog¹ wp³yn¹æ równie¿ korporacje ponadnarodowe, kreuj¹c popyt na konkretny typ si³y roboczej.
Nie bez znaczenia pozostaje tu równie¿ charakter kwalifikacji profesjonalistów i specjalistów. Niektóre z nich bowiem s³abo podlegaj¹ ograniczeniom
w przemieszczaniu siê i s³abo podlegaj¹ kontroli. Doskona³ym przyk³adem jest tu
sektor technologii informatycznej, który skupia specjalistów o ponadnarodowych
kwalifikacjach. Dynamice i mobilnoœci tej grupy sprzyja dominacja jêzyka angielskiego oraz ci¹g³a potrzeba kszta³cenia siê i zdobywania doœwiadczenia [Kaczmarczyk, Okólski, 2005, s. 53].
Miêdzynarodowej mobilnoœci pracowników s³u¿¹ tak¿e ró¿ne formy integracji miêdzynarodowej, u³atwiaj¹ce przep³ywy ludnoœci w ramach ugrupowañ
integracyjnych (np. Unia Europejska), b¹dŸ te¿ umów miêdzynarodowych. Ró¿norodnoœæ determinantów i grup pracowników wysoko wykwalifikowanych
czyni z analiz wp³ywu migracji na generowanie kapita³u ludzkiego zagadnienie
wieloaspektowe, wymuszaj¹c ci¹g³¹ obserwacjê i badanie œrodowiska miêdzynarodowego [Koryœ, Okólski, 2004, s. 29].
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3. Wp³yw migracji miêdzynarodowych na kreowanie
kapita³u ludzkiego
Implikacje migracji miêdzynarodowych dla kapita³u ludzkiego – podobnie
jak kwestie podmiotów w tych przep³ywach uczestnicz¹cych i czynników je determinuj¹cych – s¹ zagadnieniem wielowymiarowym. Bêd¹c Ÿród³em rozwoju gospodarczego, migracje mog¹ te¿ hamowaæ rozwój kapita³u ludzkiego i spo³ecznego
– implikacja zale¿y od specyfiki kraju, cech migrantów i skali przep³ywów, warunkuj¹c np. charakter bodŸców, decyduj¹cych o inwestycji w edukacjê.
Wœród najwa¿niejszych implikacji migracji miêdzynarodowych, które bezpoœrednio lub poœrednio mog¹ wp³yn¹æ na kreowanie kapita³u ludzkiego, nale¿y
wymieniæ [Farrant, MacDonald, Sriskandarajah, 2006, s. 14–21]:
– szanse rozwoju umiejêtnoœci i kwalifikacji zagranic¹ dla osób, które nie maj¹
takich mo¿liwoœci w kraju pochodzenia;
– mo¿liwoœæ wykorzystania œrodków pochodz¹cych z transferów pieniê¿nych
od emigrantów zarówno przez ich rodziny, jak i spo³eczeñstwa;
– zmniejszenie bezrobocia w pewnych bran¿ach, na skutek odp³ywu si³y roboczej;
– zacieœnienie kontaktów handlowych miêdzy krajami wysy³aj¹cymi i przyjmuj¹cymi migrantów;
– pozytywne dzia³ania diaspory w zakresie nap³ywu do krajów ich pochodzenia
wiedzy, technologii, inwestycji i kapita³u inwestycyjnego oraz innych przedsiêwziêæ dla spo³ecznoœci kraju macierzystego;
– stymulacja inwestycji w naukê i kreowanie indywidualnego kapita³u ludzkiego;
– mo¿liwe straty cennych pracowników wysoko wykwalifikowanych i w zwi¹zku
z tym obni¿enie siê jakoœci produkcji i œwiadczonych us³ug w kraju pochodzenia migrantów, wydajnoœci i produktywnoœci;
– brak zysków z nak³adów poniesionych przez kraje pochodzenia na edukacje
emigrantów;
– pog³êbianie siê ró¿nic w zamo¿noœci grup spo³ecznych w kraju wysy³aj¹cym;
– ryzyko uzale¿nienia od dochodów z transferów pieniê¿nych od emigrantów
i mo¿liwe zachwiania gospodarki w przypadku zmniejszenia tych wp³ywów.
Efekty te dotycz¹ kilku obszarów funkcjonowania pañstw i spo³eczeñstw,
wœród których najistotniejsze obejmuj¹ problematykê drena¿u mózgów (ang. brain drain), zagadnienia roli migracji miêdzynarodowych w transferze wiedzy i technologii oraz znaczenia transferów pieniê¿nych od emigrantów (ang. remittances).

3.1. Wybrane problemy „drena¿u mózgów”
W dyskusjach na temat zwi¹zków miêdzy miêdzynarodowymi przep³ywami
ludnoœci a kreowaniem kapita³u ludzkiego – w kontekœcie implikacji dla krajów
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wysy³aj¹cych i przyjmuj¹cych migrantów – zwykle prym wiod¹ negatywne skutki utraty przez kraje rozwijaj¹ce siê cennych pracowników wykwalifikowanych,
szczególnie ze wzglêdu na koszty ich kszta³cenia. W wielu krajach wœród informatyków, pracowników s³u¿by zdrowia czy szkolnictwa znaczny udzia³ maj¹
imigranci. Szacuje siê, ¿e ok. 1,5 mln specjalistów pracuj¹cych w krajach rozwiniêtych to pochodz¹cy i wykszta³ceni w krajach najubo¿szych [Biuletyn Migracyjny,
2005, s. 2]. Niemal 32% amerykañskich naukowców, którzy zdobyli Nagrodê Nobla
w dziedzinie chemii w latach 1982–1999 to osoby pochodz¹ce z Europy lub Azji,
a prowadz¹ce badania w USA. Prawie jedna czwarta firm Doliny Krzemowej (Silicon Valley) zarz¹dzana jest przez imigrantów z Chin i Indii. Wskazuje siê te¿, ¿e
maj¹cy miejsce w latach 80. XX w. nap³yw pracowników s³u¿by zdrowia do USA
zaspokoi³ potrzeby zwi¹zane z t¹ profesj¹. Gdyby nie imigracja istnia³aby koniecznoœæ otwarcia 15 szkó³ medycznych [International mobility…, 2002, s. 2]. W latach
1990–2000 kraje OECD odnotowa³y wzrost nap³ywu wykwalifikowanych pracowników o 64%, najliczniejsz¹ grupê stanowili imigranci z krajów rozwijaj¹cych siê
(93%), o 113% wzros³a imigracja z Afryki, o 97% z Ameryki £aciñskiej i Karaibów
[Grossman, Stadelmann, 2008, s. 2–5]. Czêœciowo wzrost ten t³umaczy siê podniesieniem poziomu edukacji. Œwiadomoœæ znaczenia wiedzy przyczynia siê do rozwoju ró¿nych form kszta³cenia, co sprzyja wzrostowi iloœci osób wykszta³conych
w populacji ogó³em, st¹d wzrasta udzia³ tej grupy w ogólnej liczbie emigrantów
[Docquier, Lohest, Marfouk, 2007, s. 194]. Coraz czêœciej zwraca siê jednak uwagê
na fakt, i¿ drena¿ mózgów przestaje byæ domen¹ krajów rozwijaj¹cych siê (wœród
emigruj¹cych Meksykanów specjalistów jest 5,6%, wœród Turków – 6,4%, Portugalczyków – 6,7%, wœród Japoñczyków – 49,7%, Amerykanów – 49,9%, Brytyjczyków – 41,2%, co wynika z wy¿szego poziomu rozwoju kraju pochodzenia), choæ
bezsprzecznie to w³aœnie te kraje najdotkliwiej odczuwaj¹ skutki tego zjawiska.
Na prze³omie XX i XXI w. wœród krajów, które posy³aj¹ najwiêksz¹ liczbê specjalistów znalaz³y siê m.in. Filipiny, Indie, Meksyk, Chiny, Finlandia, S³owacja, Polska,
Wietnam [Docquier, Rapoport, 2007, s. 4–7].
Ze wzglêdu na kwestiê „produkcji” kapita³u ludzkiego i ponoszonymi
w zwi¹zku z tym kosztami istotnym problemem s¹ zagadnienia zwi¹zane z edukacj¹, stanowi¹c¹ jedno z najwa¿niejszych Ÿróde³ kapita³u ludzkiego. Literatura
przedmiotu omawia wiele zagadnieñ z tym zwi¹zanych, w tym próbuje rozwi¹zaæ dylemat, w jakim zakresie pañstwo powinno inwestowaæ, subwencjonowaæ naukê, ponosz¹c ryzyko utraty kapita³u ludzkiego na rzecz innych pañstw,
czy te¿ powinno importowaæ kapita³ ludzki [Straubhaar, 2000, s. 17–18]. W aspekcie finansowania pojawiaj¹ siê równie¿ dyskusje nad b³êdami w systemach edukacyjnych pañstw, które prowadz¹ do „wyprodukowania” si³y roboczej nieadekwatnej do potrzeb gospodarek (pod wzglêdem jakoœci i rodzaju kapita³u
ludzkiego) [Chiswick, 2005, s. 2–7] Podkreœla siê znaczenie wspó³pracy nauki
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i praktyki, szczególnie dla rozwoju naukowców (w USA studenci wspó³pracuj¹
z IBM, Microsoft czy DaimlerChrysler), rozwoju oœrodków badawczych zarówno
pañstwowych, jak i prywatnych (sektor pañstwowy nie jest w stanie „wch³on¹æ”
wszystkich specjalistów), co sprzyja zatrzymaniu specjalistów, a wspó³praca
w tym zakresie na arenie miêdzynarodowej u³atwia korzystanie z miêdzynarodowych zasobów wiedzy. Istotn¹ kwesti¹ jest te¿ minimalizacja jednego z najbardziej
dotkliwych przejawów odp³ywu wysoko wykwalifikowanych pracowników,
a mianowicie marnotrawstwa mózgów (ang. brain waste). Podjêcie pracy, która
wymaga du¿o ni¿szych kwalifikacji, jest „podwójnie” bolesne dla krajów pochodzenia. Ponosz¹ one koszty wykszta³cenia osób, które i tak opuszcz¹ kraj, a dodatkowo te talenty s¹ marnowane – nie s¹ wykorzystywane ani w kraju pochodzenia, ani w kraju goszcz¹cym. Nale¿y ubolewaæ nad faktem, i¿ czêsto posiadaj¹cy dyplom ukoñczenia kilku kierunków, z przyczyn ekonomicznych opuszczaj¹ swoje kraje, w których na wspieranie rozwoju technologicznego i badañ
naukowych oraz innowacji brakuje œrodków finansowych, a czasem i dobrej woli
[Navvaro, 2005].
Wiedza i umiejêtnoœci pracowników wykwalifikowanych w krajach rozwijaj¹cych siê mo¿e byæ nara¿ona na degradacjê, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci wykorzystania ich potencja³u w krajach macierzystych. Dlatego te¿ emigracja do
krajów, które s¹ w stanie zagospodarowaæ te zdolnoœci to nierzadko szansa udzia³u
w tworzeniu globalnych innowacji, dostêpu do technologii, œrodków finansowych
(przesy³anych do kraju pochodzenia w postaci transferów pieniê¿nych – tzw. remittances), a w d³u¿szym okresie tak¿e perspektywa powrotu wzbogaconych o wiedzê,
umiejêtnoœci, pomys³y czy kontakty emigrantów. Najwa¿niejszym wyzwaniem
w tym zakresie staje siê zatem budowanie sieci powi¹zañ miêdzy emigrantami
a krajem pochodzenia, za poœrednictwem których odbywa siê przep³yw informacji,
wiedzy, umiejêtnoœci. Dziêki temu kraj macierzysty zapewnia sobie dostêp do wiedzy i informacji, jak¹ dysponuje emigrant, ale jednoczeœnie do sieci wiedzy w kraju
goszcz¹cym go [Agrawal, Kapur, McHale, 2008, s. 1].
Wskazuje siê, ¿e odp³yw wykszta³conych skutkuje negatywnymi konsekwencjami, w postaci utraty wykszta³conych, jednoczeœnie jednak ostatnie badania wskazuj¹, i¿ emigracja wykszta³conych w pewnych warunkach mo¿e sprzyjaæ
rozwojowi krajów. Wynika to z faktu, i¿ szansa zatrudnienia siê jako pracownika
o ni¿szych kwalifikacjach za granic¹, w kraju o wy¿szych zarobkach obni¿a atrakcyjnoœæ bycia pracownikiem wykwalifikowanym w kraju pochodzenia, tym samym zniechêcaj¹c do podnoszenia kwalifikacji i zmniejszaj¹c zasób kapita³u
ludzkiego w kraju macierzystym. Perspektywa emigracji mo¿e zatem pobudzaæ
inwestycje w kapita³ ludzki i edukacjê w kraju pochodzenia (pokazuje to
przyk³ad Fid¿i, kiedy to wysoka emigracja pod koniec XX w. doprowadzi³a do
wzrostu zainteresowania edukacj¹ i wzrostu zasobów wysoko wykwalifikowanej
si³y roboczej) [Azarnerts, 2011, s. 17–19].
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Miêdzynarodowej mobilnoœci specjalistów powstrzymaæ nie mo¿na. Nale¿y
tylko w tych warunkach minimalizowaæ straty ponoszone przez gospodarki,
w szczególnoœci emigracja profesjonalistów nie mo¿e doprowadzaæ do pogarszania sytuacji osób, które pozostaj¹ w kraju (ten argument podnoszony jest w przypadku wyjazdów pracowników s³u¿by zdrowia). Odp³yw kapita³u ludzkiego
w przypadku wielu krajów niweluje wysi³ki na rzecz osi¹gniêcia takiego poziomu
zasobów ludzkich, który jest niezbêdny dla d³ugoterminowego rozwoju ekonomicznego. Wobec powy¿szego pañstwa powinny tak kszta³towaæ swoj¹ politykê, by ograniczyæ drena¿ mózgów (np. tworzyæ warunki sprzyjaj¹ce powrotom
bogatszych o wiedzê i doœwiadczenie emigrantów), a wykorzystywaæ pozyskiwanie mózgów (ang. brain gain) czy cyrkulacje mózgów (ang. brain circulation) w celu
zapewnienia dobrobytu swoim mieszkañcom [Biuletyn Rz¹dowej Rady…, 2007,
s. 9–32].

3.2. Rola migracji miêdzynarodowych w transferze wiedzy i technologii
Tworzenie kapita³u ludzkiego odbywa siê dziêki dostêpowi do wiedzy i technologii, a dostêp ten mo¿liwy jest równie¿ dziêki migracjom miêdzynarodowym.
W tym aspekcie z punktu widzenia kraju transfer wiedzy i technologii mo¿e mieæ
charakter zewnêtrzny, który przejawia siê w nabywaniu przez emigrantów unikalnej wiedzy i umiejêtnoœci (przy czym nastêpuje powrót emigrantów do kraju
macierzystego) b¹dŸ wewnêtrzny, kiedy to kraj uzyskuje mo¿liwoœæ korzystania
z zasobów technologii dziêki sieciom powi¹zañ z grupami emigrantów – tzw. diaspor¹, czyli „etnicznie mniejszoœciowymi grupami migrantów, którzy zamieszkuj¹ i funkcjonuj¹ w krajach goszcz¹cych, ale utrzymuj¹cych silne sentymentalne
i materialne wiêzi z ich krajem pochodzenia” [Global Economic Prospects, 2008,
s. 122; Sheffer, 1986, s. 3].
Nale¿y zwróciæ uwagê na dwa aspekty postêpu technologicznego. Z jednej
strony uwzglêdniæ trzeba jego kreacjê – a zatem tworzenie np. nowatorskiego
sposobu produkcji, wprowadzenie nowego produktu, z drugiej strony rozprzestrzenianie siê tych rozwi¹zañ i ich implementacjê przez inne podmioty zarówno
na poziomie krajowym, jak i ponadnarodowym. Nie wszystkie kraje generuj¹
nowe rozwi¹zania (np. ze wzglêdu na zbyt wysokie koszty badañ naukowych,
brak wymaganej infrastruktury) czy to w zakresie produkcji, zarz¹dzania, czy
w innych obszarach gospodarki, dlatego te¿ szczególnie istotny jest transfer wiedzy, technologii i stosowanie rozwi¹zañ, które zosta³y stworzone za granic¹ [Wiœniewska, 2005, s. 65]. Umiejêtne pozyskiwanie i adoptowanie technologii – przy
wspó³udziale cz³owieka i jego zdolnoœci – sprzyja poprawie konkurencyjnoœci gospodarki, wzrostowi popytu na dobra produkowane w kraju i udzia³u w eksporcie œwiatowym [Wysokiñska, 2001, s. 37]. Stopieñ jakoœci, nowoczesnoœci
produktów determinuje dostêp do miêdzynarodowych rynków, wyroby wyso-
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kiej techniki generuj¹ najwiêcej korzyœci, w przypadku produktów o ni¿szym zaawansowaniu technologicznym decyduj¹ca w konkurowaniu staje siê ich cena
[Misala, 1990, s. 13].
Zmniejszaj¹ce siê koszty transportu i przep³ywu informacji pozwalaj¹ na
przesy³anie ogromnej jej iloœci w niemal nieograniczonym zakresie. Dziêki temu
mo¿liwe staje siê wspó³uczestniczenie w z³o¿onych projektach i programach prowadzonych przez pracowników zlokalizowanych w ró¿nych miejscach na œwiecie. W konsekwencji naukowcy i in¿ynierowie tak¿e z krajów rozwijaj¹cych siê
mog¹ pracowaæ w swoich krajach macierzystych, nie trac¹c mo¿liwoœci utrzymywania wiêzi z bardziej zaawansowanymi ekonomicznie i technologicznie gospodarkami, jednak¿e wci¹¿ atrakcyjn¹ form¹ doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji, szczególnie przez pracowników wykwalifikowanych, s¹ wyjazdy
i zdobywanie wiedzy za granic¹. Dziêki obecnoœci emigrantów w krajach o wy¿szym poziomie zaawansowania technologicznego, mo¿liwoœci prowadzenia
badañ, dostêpowi do najnowszych osi¹gniêæ naukowych, staj¹ siê te zasoby wiedzy osi¹galne dla innych gospodarek. Mo¿na zatem mówiæ o migracjach, jako niehandlowym „noœniku” transferu technologii (obok m.in. przep³ywów wewn¹trz
korporacyjnych, literatury fachowej, targów i konferencji).
Wiedza i umiejêtnoœci nie maj¹ charakteru statycznego, by mog³y s³u¿yæ
wci¹¿ musz¹ byæ rozwijane, a warunki sprzyjaj¹ce pracy, infrastrukturê, fundusze zapewnia czêsto zagranica. Imigracja osób bogatych w zdolnoœci, przedsiêbiorczych wygeneruje wiele przedsiêwziêæ, mobilizuje powiêkszanie zasobów wiedzy i innowacji, tym samym przyczyniaj¹c siê do rozwoju gospodarczego (lata 90.
XX w. to wk³ad w rozwój technologii przedsiêbiorców z Indii, Tajwanu i Chin
w firmach Doliny Krzemowej). Migracja powrotna z kolei implikuje wzrost gospodarczy w krajach macierzystych – przyk³adem s¹ przemiany w Indiach, Chinach, na Tajwanie2 [Kale, 2007]. Pobyt za granic¹ mo¿e powiêkszaæ kapita³ ludzki,
a poznanie innych warunków pracy i ¿ycia mo¿e staæ siê Ÿród³em inspiracji i generowaæ nowe pomys³y w zakresie przedsiêbiorczoœci czy adaptacji i wykorzystania
nowoczesnych technologii3.
Rolê ³¹cznika w przep³ywie towarów, us³ug i inwestycji mog¹ pe³niæ tak¿e
grupy imigrantów tworz¹ce diaspory (szacunki wskazuj¹, ¿e wzrost o 10% liczby
2 Wielu indyjskich naukowców i in¿ynierów zdecydowa³o siê na wyjazd i podjêcie pracy w USA,
gdzie w 1998 r. prowadzili ponad 775 spó³ek technologicznych w Dolinie Krzemowej, które wygenerowa³y ponad 3,6 mld USD przychodów ze sprzeda¿y oraz ponad 16 000 miejsc pracy. Szacuje siê, ¿e
20 milionów emigrantów indyjskich generuje roczny dochód stanowi¹cy 35% produktu krajowego
Indii. To ta grupa mo¿e staæ siê decyduj¹c¹ w pogoni za zaawansowanymi krajami.
3 Szanse, jakie daj¹ przep³ywy migracyjne w tym zakresie dostrzegano ju¿ na pocz¹tku XX w.
Przyk³adem mo¿e byæ tu przypadek za³o¿yciela i w³aœcicieli firmy Bata, dla których wyjazd za granicê
– na pocz¹tku XX w. w obliczu bankructwa do USA, natomiast po 1945 r. na skutek nacjonalizacji do
Kanady – pozwoli³ na zdobycie wiedzy technologicznej i na doskonalenie sztuki masowej produkcji,
co pozwoli³o firmie staæ siê g³ównym producentem obuwia.
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wysoko wykwalifikowanych imigrantów w USA zwi¹zany jest ze wzrostem o 4%
wyra¿onych w USD strumieni bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do kraju
ich pochodzenia) [Global Economic Prospects, 2008, s. 155], a zatem t¹ drog¹ zwiêkszaæ mo¿liwoœci przep³ywu technologii. Rolê „pomostu” miêdzy nowoczesnymi
technologiami a macierzystymi rynkami, przedsiêbiorstwami, instytucjami i naukowcami ilustruje przyk³ad diaspory Indii (m.in. indyjscy pracownicy zatrudnieni w firmach bran¿y IT np. w Dolinie Krzemowej w Kalifornii), dziêki której
rozwin¹³ siê m.in. indyjski sektor informatyczny [Brain Drain and the Globar…,
2008, s. 3–4], a tak¿e dynamicznie wzros³a wartoœæ bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Szacuje siê, ¿e nawet po³owa bezpoœrednich inwestycji zagranicznych o wartoœci oko³o 20 mld USD, które nap³ynê³y do Chin w 2000 r.
wygenerowana zosta³a obecnoœci¹ diaspory, która równie¿ przyczyni³a siê do
zwiêkszenia dynamiki handlu w rejonach Azji Po³udniowo-Wschodniej [Global
Economic Prospects, 2008, s. 125]. Dziêki jej wsparciu Chiny, a tak¿e Tajwan sta³y siê
Ÿród³em technologii i kapita³u dla innych krajów (tajwañskie inwestycje w sektor
IT wzros³y z 2,6 mld USD w 2001 r. do ponad 10 mld USD w 2006 r.) [Brain Drain
and the Global Mobility…, 2008, s. 3–4].
Diaspora, a tak¿e migranci powrotni sprzyjaj¹ zwiêkszaniu zdolnoœci absorpcyjnych œrodowisk krajów ich pochodzenia, wp³ywaj¹c np. na sposób postrzegania nowych rozwi¹zañ technologicznych. Dodatkowo migranci mog¹
przenosiæ na grunt krajów macierzystych nowe rozwi¹zania organizacyjne dotycz¹ce ró¿nych form przedsiêbiorczoœci (tu wa¿ne miejsce zajmuje tak¿e sfera
ustawodawcza w kraju pochodzenia), przyjête i sprawdzone w innych krajach
normy postêpowania (np. w obszarze tzw. przejrzystoœci korporacyjnej). Istotna
jest w tym wzglêdzie wspó³praca ró¿nych obszarów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. We wczesnych latach 80. XX w. powracaj¹cy z USA migranci zaczêli przenosiæ model venture capital do Tajwanu i Izraela, wspó³pracuj¹c przy tej okazji
z in¿ynierami oraz przedstawicielami œrodowisk ustawodawczych w tworzeniu
ram jego funkcjonowania [Matusiak, 2008, s. 174]. Nawi¹zane w czasie pracy w firmach Doliny Krzemowej kontakty, nabyte doœwiadczenie i wiedza zaowocowa³y
rozwojem jednych z najwiêkszych poza USA verture capital na œwiecie.

3.3. Znaczenie transferów pieniê¿nych od emigrantów (ang. remittances)
Transfery pieniê¿ne przekazywane do krajów macierzystych identyfikowane
s¹ we wszystkich rozwijaj¹cych siê regionach œwiata. Stanowi¹ one istotny strumieñ wp³ywu walut obcych do wiêkszoœci krajów (w 2011 r. wynios³y one wg szacunków Banku Œwiatowego 351 mld USD – gdy tymczasem w 1990 – 68,9 mld
USD; prognozuje siê, i¿ w 2014 r. mog¹ one osi¹gn¹æ poziom 590 mld USD, w tym
do krajów rozwijaj¹cych siê – 441 mld USD [Mohapatra, Ratha, Silwal, 2011, s. 1]).
Wp³aty te (czêsto maj¹ce postaæ „ma³ych”, stu, dwustu czy trzystu dolarowych
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transakcji) dokonywane s¹ przez indywidualnie zaanga¿owane jednostki, które
staj¹ siê zatem podmiotem w walce ze œwiatowym ubóstwem. Kraje rozwijaj¹ce
siê dziêki remittances uzyskuj¹ dwa razy wiêcej œrodków ni¿ z oficjalnej pomocy
(ODA – Official Development Aid). Wp³aty te stanowi¹ równowartoœæ prawie
dwóch trzecich œrodków uzyskiwanych przez te kraje w ramach bezpoœrednich
inwestycji zagranicznych. W odniesieniu do konkretnych krajów najwiêkszymi
odbiorcami s¹ Indie, Chiny, Meksyk, Filipiny – ³¹cznie przep³ywy te obejmuj¹
jedn¹ trzeci¹ transferów otrzymywanych przez kraje rozwijaj¹ce siê. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿ w dziesi¹tce najwiêkszych odbiorców znajduj¹ siê te¿ gospodarki krajów o wysokich dochodach, tj. Francja, Hiszpania, czy Wielka
Brytania, a Ÿród³em przep³ywów s¹ w tym przypadku inne wysoko dochodowe
kraje europejskie [Ratha i in., 2007].
Znaczenie wp³at dla generowania kapita³u ludzkiego mo¿e byæ ró¿norodne.
Analiza tego zagadnienia jest wielowymiarowa, zwraca siê tu uwagê zarówno na
implikacje bezpoœrednie, jak i poœrednie. Najbardziej oczywiste odniesienie znaleŸæ mo¿na w obszarze dochodów odbiorców tych œrodków. Transfery pieniê¿ne
od emigrantów przeznaczane s¹ zwykle na bie¿¹c¹ konsumpcjê, opiekê zdrowotn¹, ale tak¿e na edukacjê. Wydatki te uzale¿nione s¹ od cech charakteryzuj¹cych osoby lub rodziny, do których trafiaj¹ (struktura rodziny, miejsce
zamieszkania, p³eæ, edukacja).Wp³aty mog¹ powiêkszyæ konsumpcjê, inwestycje,
tym samym sprzyjaj¹ kreowaniu kapita³u ludzkiego, poprawy jego jakoœci i ograniczaniu ubóstwa. Literatura przedmiotu wskazuje, ¿e aby dog³êbnie przeanalizowaæ wp³yw remittances na kreowanie kapita³u ludzkiego nale¿y skupiæ siê na
3 obszarach: zmiany w wydatkach na edukacjê i opiekê zdrowotn¹, chêæ do podnoszenia kwalifikacji. W aspekcie tworzenia kapita³u ludzkiego najistotniejsze jest
przeznaczanie œrodków na finansowanie edukacji i podnoszenie kwalifikacji oraz
na opiekê zdrowotn¹. Pozytywne efekty zwi¹zane s¹ tak¿e z inwestowaniem tych
œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej [McKenzie, Sasin, 2007, s. 4].
Transfery maj¹ znacz¹cy wp³yw na poziom ¿ycia, w tym na spadek ubóstwa.
Mog¹ sprzyjaæ zwiêkszaniu udzia³u obszarów wiejskich czy biedniejszych krajów
rozwijaj¹cych siê w gospodarce œwiatowej. S¹ one istotnym Ÿród³em finansowania konsumpcji i inwestycji w kraju pochodzenia migrantów. Œrodki te s¹ wydatkowane g³ównie na codzienne potrzeby (konsumpcja), edukacjê, opiekê
medyczn¹, zakupy dóbr trwa³ego u¿ytku, zakupy nieruchomoœci, zakupy sfery
spo³eczno-kulturalnej itp. Z kolei z punktu widzenia makro, obok wp³ywu na bilans p³atniczy, transfery te mog¹ sprzyjaæ wzrostowi PKB oraz zatrudnieniu,
zw³aszcza jeœli œrodki finansowe s¹ przeznaczane na zakup dóbr i us³ug produkowanych w kraju. Ich poziom mo¿e decydowaæ o wiarygodnoœci gospodarki na
arenie miêdzynarodowej oraz o dostêpie do miêdzynarodowych rynków finansowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e przep³yw transferów pieniê¿nych od emigrantów,
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w przeciwieñstwie do innych przep³ywów kapita³owych, ma miejsce równie¿
w ma³o sprzyjaj¹cych warunkach ekonomicznych w krajach przyjmuj¹cych.
Podkreœla siê, ¿e zwi¹zek miêdzy wartoœci¹ transferów a wzrostem i rozwojem gospodarczym nie jest jednoznaczny. Z jednej strony sprawnie dzia³aj¹ce
i minimalizuj¹ce koszty przep³ywów œrodków rynki finansowe zapewne mog¹
sprzyjaæ przeznaczaniu tych œrodków na inwestycje np. o wysokich stopach
zwrotu. Jednak¿e z drugiej strony wskazuje siê, ¿e wartoœciowy wzrost transferów (na skutek obni¿enia kosztów oraz minimalizacji innych ograniczeñ ich przesy³ania) nie przek³ada siê bezpoœrednio na wzrost gospodarczy. Efekty s¹
uzale¿nione od sposobów wykorzystania transferów. Trzeba zachêcaæ odbiorców
do lokowania œrodków w kierunku inwestycji produkcyjnych – rol¹ twórców polityki powinno byæ tworzenie korzystnego klimatu dla inwestycji, sprawiaæ by
sta³y siê atrakcyjnym, przynosz¹cym profity celem [Drela, 2009, s. 25]. Jednak¿e
mog¹ byæ one przeznaczone w wiêkszym zakresie na konsumpcjê, ni¿ na oszczêdnoœci; jeœli w skrajnym przypadku dominuj¹cymi nabywanymi produktami
bêd¹ dobra importowane, to takie tendencje mog¹ generowaæ nawet negatywny
wp³yw na wzrost PKB. Dodatkowo sprzyjaj¹ one aprecjacji kursu walutowego,
zmniejszaj¹c op³acalnoœæ eksportu, a zwiêkszaj¹c – importu. To wszystko wraz ze
wzrostem oczekiwañ p³acowych mo¿e generowaæ nierównowagê makroekonomiczn¹ okreœlan¹ jako „choroba holenderska” (ang. Dutch disease) – z wp³ywem na
zmniejszenie konkurencyjnoœci gospodarki, z negatywnymi konsekwencjami dla
bilansu, wzrostu itp. St¹d twórcy polityki musz¹ znaleŸæ sposób równowa¿enia
tego negatywnego wp³ywu na wskaŸniki makroekonomiczne [Taras, ¯ó³kiewski,
2008, s. 3–4].
Istotne jest zatem uœwiadomienie sobie, ¿e korzyœciom p³yn¹cym z transferów towarzysz¹ koszty. St¹d wyzwaniem jest tworzenie takiej polityki, takich warunków, które sprzyjaæ bêd¹ nap³ywowi i efektywnemu wykorzystaniu œrodków
finansowych przez gospodarstwa domowe przy jednoczesnym ograniczeniu
skutków negatywnych [Chami i in., 2008, s. 79].
Transfery mog¹ generowaæ szereg pu³apek, których trzeba mieæ œwiadomoœæ.
Poprawa dobrobytu gospodarstw domowych (zmniejszenie ubóstwa oraz ubezpieczenie przed ryzykiem i konsekwencjami dotkliwego spadku dochodów jako
konsekwencji m.in. wahañ cyklu koniunkturalnego czy klêsk ¿ywio³owych), niekoniecznie musi siê ³¹czyæ ze wzrostem ekonomicznym czy te¿ inwestycjami (zale¿y to od celu, na jaki gospodarstwa domowe przeznaczyæ pragn¹ œrodki
finansowe). Sta³y dostêp do œrodków pochodz¹cych z transferów mo¿e generowaæ ró¿ne postawy wzglêdem podejmowania pracy. Bez wzglêdu bowiem na
motyw otrzymywania transferów ich odbiorca mo¿e z czasem zacz¹æ je traktowaæ
w kategorii podobnej jak „dochód z pracy” (tyle, ¿e bez podejmowania wysi³ku
pracy), st¹d mo¿e dysponowaæ wiêksz¹ iloœci¹ czasu wolnego, obni¿aj¹c sw¹
aktywnoœæ zawodow¹ (dodatkowo mo¿e te¿ rodziæ tendencje ku podwy¿szaniu
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p³ac progowych). Ze wzglêdu na to, ¿e praca i kapita³ s¹ w pracy wytwórczej dobrami komplementarnymi taka sytuacja mo¿e prowadziæ do zmniejszenia tempa
akumulacji kapita³u w gospodarce [Chami i in., 2008, s. 80].
Poprawiaj¹c dobrobyt gospodarstw domowych i zmniejszaj¹c negatywne
konsekwencje wahañ koniunkturalnych, w tym g³ównie zmniejszanie dochodów, transfery mog¹ zmniejszyæ sk³onnoœæ pañstw do wprowadzania reform,
szczególnie w krajach biednych. Mog¹ zatem sprzyjaæ biernym postawom obywateli (transfery w czêœci wynagradzaj¹ im negatywne konsekwencje decyzji
rz¹dów), którzy nie bêd¹ sk³onni do wywierania wp³ywu na rz¹dz¹cych, aby ci
przygotowali i wprowadzili w ¿ycie reformy sprzyjaj¹ce rozwojowi gospodarczemu.
Wobec istniej¹cych ogromnych przep³ywów remittances pojawia siê pytanie,
dlaczego nie przyczyniaj¹ siê do rozwoju i wzrostu gospodarczego w krajach
bêd¹cych najwiêkszymi odbiorcami transferów? Wskazuje siê jednak, ¿e czêœæ
tych transferów ma postaæ dóbr, ró¿norodnych towarów, poza tym œrodki nie zawsze przeznaczane s¹ na cele, które sprzyjaj¹ i promuj¹ wzrost gospodarczy. Ze
wzglêdu na to, i¿ przyczyniaæ siê mog¹ do zmniejszenia aktywnoœci zawodowej
oraz chêci inwestowania przez ich odbiorców, trac¹ one czêsto swój potencja³
mog¹cy przys³u¿yæ siê wzrostowi gospodarczemu. St¹d istotne jest d¹¿enie do
odpowiedniego zagospodarowania tych œrodków, by nie dopuszczaæ do upowszechniania siê biernych pod wzglêdem spo³ecznym i zawodowym postaw.

Podsumowanie
Migracje miêdzynarodowe mog¹ sprzyjaæ generowaniu kapita³u ludzkiego,
oddzia³uj¹c na ró¿norodne jego obszary funkcjonowania. W analizach zagadnienia zwraca siê szczególn¹ uwagê w tym zakresie na problematykê przep³ywu pracowników wysoko wykwalifikowanych, stanowi¹cych kluczowy element
kapita³u ludzkiego. W tym zakresie kluczowe jest ograniczanie negatywnych
konsekwencji, które w g³ównej mierze s¹ udzia³em krajów rozwijaj¹cych siê. Miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci w odpowiednich warunkach mog¹ byæ sprzymierzeñcem rozwoju kapita³u ludzkiego. Wspó³czesnoœæ sprzyja kszta³towaniu
siê spo³ecznoœci transnarodowej w przestrzeni ponadnarodowej, w której przemieszczanie i osiedlenie siê w nowym miejscu nie jest równoznaczne z zerwaniem wiêzi z krajem pochodzenia. Utrzymywanie kontaktów pozwala na
wspieranie rozwoju kraju macierzystego – tak¿e w obszarze kapita³u ludzkiego,
m.in. przez uczestnictwo w transferze wiedzy i technologii czy przekazywanie
œrodków finansowych.
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