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Zatrudnienie zagranicznej siáy roboczej w rolnictwie i
przetwórstwie spoĪywczym na przykáadzie zatrudnienia polskich
pracowników w wybranych krajach UE
Foreign labour employment in agriculture and food processing
illustrated by the example of Polish workers employment in the
selected EU countries
Synopsis. Artykuá przedstawia migracje obywateli polskich w kontekĞcie mobilnoĞci siáy roboczej w
ramach UE. Po rozszerzeniu Wspólnoty w 2004 r. Polska staáa siĊ gáównym krajem wysyáającym
migrantów do innych paĔstw regionu. NajwaĪniejszymi miejscami docelowymi dla polskiej siáy
roboczej są Wielka Brytania i Irlandia, które otworzyáy dla niej swoje rynki pracy w 2004 r., oraz
Niemcy, wciąĪ utrzymujące restrykcje. Skupiono siĊ na zatrudnieniu Polaków w rolnictwie i
przetwórstwie spoĪywczym wymienionych krajów, gdzie ich obecnoĞü jest waĪna i zauwaĪalna.
Wyniki badaĔ sugerują, Īe zarówno produkcja rolnicza, jak teĪ przetwórstwo ĪywnoĞci w tych krajach
są w duĪym stopniu uzaleĪnione od podaĪy pracy oferowanej przez obywateli nowych krajów
czáonkowskich UE. Polscy robotnicy odgrywają duĪą rolĊ i są poĪądani przez pracodawców w
niemieckim, brytyjskim i irlandzkim sektorze rolno-ĪywnoĞciowym. Przyczyniają siĊ do záagodzenia
niedoborów podaĪy rodzimej siáy roboczej, wynikających z gorszego statusu zawodowego oraz
znacznie niĪszego wynagrodzenia w porównaniu z innymi sektorami gospodarki narodowej. Ponadto,
do kluczowych czynników determinujących popyt na pracĊ Polaków naleĪą relatywnie wysoka etyka
pracy, wydajnoĞü oraz solidnoĞü w porównaniu z krajowymi pracownikami.
Sáowa kluczowe: mobilnoĞü pracy, sektor rolno-ĪywnoĞciowy, Unia Europejska, Polska
Abstract. This paper looks at migration of Polish citizens in the context of intra-EU labour mobility.
Since the 2004 EU enlargement Poland has become the main migrant-sending country in the region.
Polish labour migration concentrates in the United Kingdom and Ireland which opened their labour
markets right after Poland’s accession, as well as in Germany, which restricts access to its labour
market for workers from Poland. The focus is on two branches f economy in which many Polish
migrants work, i.e. agriculture and food processing. The study results suggest that in the three
examined countries those industries are heavily reliant on migrant, especially seasonal, workers from
the new EU member states. Polish migrant workers are of great importance to the German, Irish and
British agriculture and food processing and they are in demand. They mitigate the effects of domestic
labour shortages resulting from a low work status and wages significantly lower than in the other
sectors of national economy. Important determinants of Polish workers recruiting in agriculture and
food processing are also their relatively high work ethic, productivity and reliability when compared
with those of domestic workers.
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WstĊp
Zjawisko migracji, w tym zarobkowych, naleĪy do zagadnieĔ interdyscyplinarnych,
poruszanych od dziesiĊcioleci m.in. przez ekonomistów, socjologów, politologów,
statystyków i demografów. EkonomiĞci analizują je przede wszystkim z punktu widzenia
przyczyn i konsekwencji dla caáego spoáeczeĔstwa (gospodarki narodowej), regionów kraju
lub w szerokim aspekcie globalnym (na poziomie makro), ewentualnie z perspektywy
jednostek lub maáych grup osób (np. rodziny), czyli na poziomie mikro. Rzadsze i
trudniejsze (ze wzglĊdu na ograniczoną dostĊpnoĞü danych) są badania dotyczące sektorów
lub dziaáów gospodarki narodowej.
Rozszerzenie UE w 2004 r. o 10 krajów Europy Ğrodkowo-wschodniej (EU-10)
zainspirowaáo wiele badaĔ naukowych, w tym niniejsze, nad przepáywem siáy roboczej w
ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Od 1 maja 2004 r. Polacy uzyskali swobodny
dostĊp do rynków pracy w krajach UE-10 (poza Maltą), oraz w Irlandii, Wielkiej Brytanii i
Szwecji. W 2006 r. piĊü kolejnych paĔstw UE-15 (Finlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia
i Wáochy), a w 2009 r. piĊü nastĊpnych (Belgia, Dania, Francja, Holandia i Luksemburg)
wraz z Maltą zniosáo ograniczenia dotyczące napáywu pracowników z Polski. Niemcy
utrzymaáy swoje restrykcje, co oznacza, Īe aby obywatele nowych krajów czáonkowskich
mogli tam pracowaü muszą uzyskaü odpowiednie pozwolenie, a pierwszeĔstwo przy
uzyskaniu pracy mają obywatele Niemiec lub ewentualnie innych paĔstw, którzy
przebywają legalnie w Niemczech i są dopuszczeni do rynku pracy przynajmniej przez 12
miesiĊcy.
W artykule podjĊto próbĊ analitycznego spojrzenia na zatrudnienie polskich
pracowników w sektorze rolno-ĪywnoĞciowym wybranych krajów UE z zamiarem
uzupeánienia istniejącej literatury krajowej na temat migracji wewnĊtrznych we
Wspólnocie.

Cel, metody i Ĩródáa badaĔ
Celem gáównym badaĔ byáo rozpoznanie ekonomicznych i spoáecznych przyczyn oraz
konsekwencji zatrudniania migrantów w sektorze rolno-spoĪywczym wybranych krajów po
rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. Cele szczegóáowe obejmowaáy: (i) przedstawienie
teoretycznych aspektów migracji zarobkowej; (ii) zobrazowanie skali przepáywu siáy
roboczej z Polski do pozostaáych krajów UE; (iii) zidentyfikowanie prawdopodobnych
przyczyn migracji i zatrudniania obcokrajowców w wybranych krajach; (iv) ukazanie
skutków migracji dla kraju przyjmującego.
Zastosowano metodĊ opisową oraz statystyczną (wskaĨniki struktury i dynamiki).
CzĊĞü teoretyczna opracowana zostaáa na podstawie literatury przedmiotu. W czĊĞci
empirycznej wykorzystano wyniki obcych badaĔ empirycznych oraz dane Eurostatu, m.in.
Labour Force Survey – LFS (AktywnoĞci Ekonomicznej LudnoĞci). To ostatnie Ĩródáo to
badanie sondaĪowe przeprowadzane kaĪdego kwartaáu. Ma ono pewne ograniczenia,
mianowicie moĪe zaniĪaü liczbĊ imigrantów oraz nie dostarcza oszacowaĔ dla maáych
liczebnoĞci, np. liczby Polaków zatrudnionych w poszczególnych branĪach gospodarki.
Do szczegóáowej analizy wybrano trzy gáówne kraje docelowe migracji Polaków w
wieku produkcyjnym po 2004 r., mianowicie Wielką BrytaniĊ, IrlandiĊ i Niemcy.
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Teoretyczne spojrzenie na migracje zarobkowe
MigracjĊ definiuje siĊ jako „zmianĊ miejsca pobytu mieszkaĔców kraju lub regionu,
spowodowaną zazwyczaj czynnikami natury politycznej, ekonomicznej, ekologicznej,
narodowoĞciowej, religijnej lub spoáecznej” [BoĪyk 2004, s. 99].
Dlaczego ludzie emigrują? Przyjmuje siĊ, Īe wĞród ekonomicznych przyczyn
miĊdzynarodowego przepáywu ludnoĞci najwaĪniejszą rolĊ odgrywają róĪnice w poziomie
stawek páac miĊdzy krajami [Card 2001; Borjas 2003], brak równowagi (bezrobocie) na
rodzimym rynku pracy [Blanchard i in. 1992], nierównomierny rozkáad dochodów ludnoĞci
[Liebig i Sousa-Poza 2004] i ubóstwo [Stark i in. 2009] w danym kraju oraz róĪnice w
obciąĪeniach podatkowych miĊdzy krajami [Bhagwati i Hamada 1982; Mirrlees 1982;
Wilson 1992, Cremer i in. 1996].
Na odpáyw siáy roboczej z kraju wysyáającego mają wpáyw nie tylko warunki panujące
w tym kraju bądĨ w jego gospodarce narodowej (czynniki wypychające), ale teĪ warunki w
kraju docelowym (czynniki przyciągające)2. WĞród tych ostatnich znajdują siĊ niski poziom
bezrobocia, wysoki popyt na pracĊ w okreĞlonych kategoriach zawodowych lub na pracĊ o
szczególnych kwalifikacjach, szybki wzrost gospodarczy [Morley 2006] i wysoki poziom
rozwoju gospodarczego [Hatton i Williamson 2002], czy teĪ relatywnie niskie obciąĪenia
podatkowe.
Do wypychających spoáecznych czynników migracji naleĪy dyskryminacja, áamanie
praw czáowieka (w tym praw pracowniczych) oraz niski poziom opieki spoáecznej ze strony
paĔstwa. Z drugiej strony, imigrantów przyciągają paĔstwa dobrobytu [Borjas 1999;
Epstein i Hillman 2003], áagodne przepisy imigracyjne, ĪyczliwoĞü spoáeczeĔstwa dla
cudzoziemców, otwartoĞü kulturowa, religijna itp.
Do najbardziej prominentnych teorii migracji, rozwijanych w róĪnych okresach
historii gospodarczej wraz z postĊpem procesów migracyjnych, zalicza siĊ klasyczną i
neoklasyczną teoriĊ migracji, nową ekonomiĊ migracji pracy (New Economics of Labour
Migration) oraz teoriĊ dualnego rynku pracy (Dual Labour Market Theory).
Klasyczna i neoklasyczna teoria migracji
Na migracjĊ jako problem ekonomiczny po raz pierwszy zwróciá uwagĊ oczywiĞcie
Adam Smith, bĊdący twórcą klasycznej teorii sugerującej, Īe przepáyw siáy roboczej jest
spowodowany róĪnicami w podaĪy pracy i popycie na pracĊ miĊdzy róĪnymi regionami.
Smith opowiadaá siĊ za swobodnym przepáywem pracy (free circulation of labour)
zarówno „z jednego zatrudnienia do drugiego, jak i z miejsca na miejsce” [Smith 1954].
Smith pisaá, Īe kapitaá i praca poszukują, siáą rzeczy, najbardziej korzystnego zastosowania,
uciekają przeto, jak tylko mogą, do miasta (gdzie páace robotnicze i zyski z kapitaáu są
wiĊksze) i porzucają wieĞ.
Klasyczne podejĞcie zostaáo zmodyfikowane przez wspóáczesnych naukowców,
miĊdzy innymi Harrisa i Todaro [1970], twórców neoklasycznej teorii, zgodnie z którą
2

Procesy wypychająco-przyciągające („push-pull”) rządzące migracją zostaáy po raz pierwszy opisane przez
angielskiego geografa Ernesta Ravensteina [1885], uznawanego za najwczeĞniejszego teoretyka migracji.
Wykorzystując dane spisu ludnoĞci Anglii i Walii z lat 1981 i 1987 sformuáowaá on prawa migracji (Laws of
Migration).
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migracja jest wywoáana bodĨcami ekonomicznymi, a konkretnie róĪnicą w
wynagrodzeniach na obszarach miejskich i wiejskich (co moĪna takĪe odnieĞü do róĪnic
miĊdzy krajami) oraz dostĊpnoĞcią miejsc pracy. Model Harrisa-Todaro zakáada, Īe
aktywnoĞü migracyjna doprowadzi do dáugookresowej równowagi, w której oczekiwane
wynagrodzenie w mieĞcie (wyznaczone przez iloczyn urzĊdowej páacy minimalnej i
wskaĨnika zatrudnienia na obszarach miejskich) zrówna siĊ z páacą w rolnictwie (równą
kraĔcowej produktywnoĞci pracownika rolnego).
Inne neoklasyczne wyjaĞnienie miĊdzynarodowego przepáywu pracy wiąĪĊ siĊ z teorią
Heckschera-Ohlina-Samuelsona [Samuelson 1949] o wyrównywaniu siĊ cen czynników
produkcji na skutek przepáywu dóbr i usáug. Wraz ze specjalizacją okreĞlonego kraju w
produkcji dobra, odznaczającego siĊ duĪą nakáadocháonnoĞcią relatywnie obfitego czynnika
produkcji (teoria Heckschera-Ohlina), nastĊpuje wzrost popytu na ten czynnik i roĞnie jego
cena. Natomiast wobec substytucji przez import krajowej produkcji dobra wymagającego
zuĪycia wzglĊdnie rzadkiego czynnika produkcji popyt na ten czynnik spadnie, a jego cena
obniĪy siĊ. W warunkach swobodnej wymiany towarowej pomiĊdzy dwoma krajami realne
wynagrodzenie wszystkich czynników produkcji (w tym pracy) bĊdzie miaáo tendencjĊ do
osiągania tego samego poziomu w obu krajach. Implikacją jest brak bodĨców do przepáywu
zasobów z jednego kraju do drugiego.
Ograniczeniem powyĪszych teorii jest to, iĪ odnoszą siĊ one do ery industrializacji
oraz ignorują wpáyw miĊdzynarodowego otoczenia politycznego i ekonomicznego na
migracje, jak teĪ wpáyw polityki na indywidualne decyzje o migracji.
Nowa ekonomia migracji pracy
Nowa ekonomia migracji pracy (nowa ekonomiczna teoria migracji) [Stark i Bloom
1985] zwraca uwagĊ na koniecznoĞü analizowania decyzji o migracji nie tylko z punktu
widzenia jednostki, ale w szerszym kontekĞcie spoáecznym, tj. z punktu widzenia grupy
wspóádziaáających ze sobą osób (np. rodziny). Czáonkowie gospodarstwa domowego,
podejmując decyzjĊ o migracji, biorą pod uwagĊ nie tylko motyw maksymalizacji dochodu,
ale równieĪ moĪliwoĞü minimalizacji ryzyka związanego z wielorakimi uáomnoĞciami
rynków (pracy, dóbr i usáug, finansowego itp.).
Zgodnie z tą teorią migracja jednego lub wszystkich czáonków rodziny do pracy w
kraju, gdzie rynki (gáównie rynek pracy) są w mniejszym stopniu niedoskonaáe niĪ w
rodzimym kraju, stanowi pewną formĊ spoáecznego ubezpieczenia siĊ. Konsekwentnie,
migracja bĊdzie miaáa miejsce nawet w obliczu braku róĪnic páacowych pomiĊdzy krajami.
Teoria podkreĞla równieĪ znaczenie relatywnego dochodu dla emigranta, czyli wáasnego
dochodu w stosunku do osiąganego przez osoby w najbliĪszym otoczeniu. Gorsza sytuacja
pod tym wzglĊdem staje siĊ bodĨcem do emigracji.
Teoria dualnego rynku pracy
Teoria dualnego rynku pracy, opracowana przez Petera Doeringera i Michaela Piore
[1970] stanowi nieortodoksyjną, instytucjonalną konceptualizacjĊ rynku pracy. Rynek
pracy jest tu podzielony na sektor pierwotny (kapitaáocháonny) i sektor wtórny
(pracocháonny). W odróĪnieniu od sektora wtórnego (drugorzĊdnego), sektor pierwotny
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oferuje pracĊ dla osób z wysokimi kwalifikacjami, stabilne miejsca pracy i wysokie páace,
moĪliwoĞci awansu, szkoleĔ oraz przynosi prestiĪ zatrudnionym. Sektor wtórny
(drugorzĊdny), ze wzglĊdu na niskie páace, gorsze warunki pracy i niĪszy status nie cieszy
siĊ zainteresowaniem rodzimej siáy roboczej, stąd zgáasza zapotrzebowanie na pracĊ
niewykwalifikowanych imigrantów, gáównie z krajów rozwijających siĊ. Teoria w ten
sposób wyjaĞniaáa duĪe rozmiary migracji do krajów zachodnioeuropejskich i USA, w
których prowadzono akcje rekrutacyjne, mające na celu zaspokojenie popytu na pracĊ w
okreĞlonych sektorach gospodarki. Nie daje ona jednak odpowiedzi na pytanie o przyczyny
migracji miĊdzy krajami o podobnym rozwoju gospodarczym oraz nie uwzglĊdnia
politycznych czynników migracji.

Charakterystyka porównawcza gospodarek
Dane statystyczne przedstawione w tabeli 1 sugerują, Īe po rozszerzeniu UE w 2004 r.
ekonomicznymi siáami przyciągającymi Polaków do tzw. starych krajów czáonkowskich
(UE-15), w tym do Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytanii, byáy:
x
wyraĨnie wyĪszy poziom ich rozwoju gospodarczego (luka PKB per capita),
x
mniejsza nierównowaga na rynku pracy opisana stopą bezrobocia,
x
wielokrotnie wyĪszy poziom urzĊdowych páac minimalnych niĪ w Polsce, które
przekraczaáy równieĪ wynagrodzenie w polskim przetwórstwie przemysáowym.
Za czynniki wypychające migrantów z Polski moĪna uznaü bardzo wysokie
bezrobocie dáugookresowe oraz szeroki zakres ubóstwa w kraju.
Znaczenie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spoĪywczego w gospodarkach krajów
docelowych migracji polskiej siáy roboczej nie jest duĪe, zarówno pod wzglĊdem ich
udziaáu w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto, jak i w zatrudnieniu ogóáem (tabela 1). Sektor
rolno-ĪywnoĞciowy od lat jest kurczącym siĊ Ĩródáem miejsc pracy w gospodarce tych
krajów. Relatywnie najwaĪniejsza jest jego pozycja w gospodarce narodowej Irlandii.

Polacy na rynku pracy wybranych krajów UE
Wedáug danych LFS, od momentu rozszerzenia UE w 2004 r. ogólna liczba obywateli
UE-10 mieszkających w krajach UE-15 powiĊkszyáa siĊ o 1,1 miliona, z ok. 900 tys. w
2003 r. do 2 milionów w 2007 r.3 Ich udziaá w ogóle ludnoĞci „piĊtnastki” wzrósá
odpowiednio z 0,2% do 0,5%, osiągając najwyĪszy poziom w Irlandii (5,4%) i w Wielkiej
Brytanii (1,1%), w obu przypadkach w nastĊpstwie otwarcia rynków pracy dla nowych
krajów czáonkowskich. Z uwagi na napáyw ludnoĞci w wieku produkcyjnym z krajów UE10 Irlandia jest relatywnie najwiĊkszym krajem przyjmującym, o czym Ğwiadczy 5
procentowy udziaá przybyszów z UE-10 w ogóle ludnoĞci w wieku produkcyjnym w tym
kraju w 2007 r. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania z udziaáem 1,2%, która jednak
dominuje pod wzglĊdem absolutnej liczby imigrantów w wieku produkcyjnym z UE-10.

3

Wedáug Brückera i in. [2008] w 2007 r. w UE-15 mieszkaáo okoáo 1,9 miliona emigrantów z UE-8, wĞród
których najliczniejsi (1,3 miliona) byli Polacy, stanowiąc 3,4% ogóáu rodzimej ludnoĞci w UE-15.
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Tabela 1. Podstawowe wskaĨniki makroekonomiczne i sektorowe w wybranych krajach
Table 1. Main macroeconomic and sectoral indicators for the selected countries
WskaĨnik
PKB per capita
(ceny bieĪące, PPP EUR)

PKB per capita (PPP EUR)
jako odsetek UE-27 (%)

Stopa wzrostu
gospodarczego (%)

ĝrednia roczna
stopa bezrobocia (%)

ĝrednia roczna stopa bezrobocia
dáugookresowego –
powyĪej 12 miesiĊcy (%)

Páace minimalne miesiĊczne (EUR)

Páace minimalne miesiĊczne (PPP
EUR)

Wynagrodzenia miesiĊczne brutto
w przetwórstwie przemysáowym
(EUR)
Wynagrodzenia miesiĊczne brutto
w przetwórstwie przemysáowym
(PPP EUR)

Kraj
EU15

Rok
2003

2004

2005

2006

2007

2008

23600

24500

25400

26500

27800

27800

DE

24200

25200

26300

27400

28600

29100

IE

29100

30700

32400

34800

37400

35000

UK

25200

26700

27400

28400

29600

29400

PL

10100

11000

11500

12400

13400

14400

114

113

113

112

112

111
116

EU15
DE

117

116

117

116

115

IE

140

142

144

147

150

139

UK

122

124

122

121

119

118

PL

49

51

51

52

54

57

EU15

1,2

2,3

1,8

2,9

2,7

0,6

DE

-0,2

1,2

0,8

3

2,5

1,3

IE

4,5

4,7

6,4

5,7

6,0

-2,3

UK

2,8

2,8

2,1

2,8

3

0,7

PL

3,9

5,3

3,6

6,2

6,6

5,0

EU15

7,9

8,1

8,1

7,7

7

7,1

DE

9,3

9,8

10,7

9,8

8,4

7,3

IE

4,7

4,5

4,4

4,5

4,6

6,3

UK

5,0

4,7

4,8

5,4

5,3

5,6

PL

19,7

19

17,8

13,9

9,6

7,1

EU15

3,3

4,0

3,9

3,7

3,2

2,9

DE

4,0

5,5

5,7

5,5

4,7

3,8

IE

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

1,7

UK

1,0

1,0

1,0

1,2

1,3

1,4

PL

10,3

10,3

10,3

7,8

4,9

2,4

IE

1073

1183

1293

1293

1462

1462

UK

1083

1146

1244

1255,4

1355,8

1148,4

PL

177

180

207

223,3

245,8

333,8

IE

847,6

961

1047,7

1035,5

1159,9

1159,9

UK

988,9

1061,5

1159,7

1140,7

1192,1

1182,9

PL

340,8

347,3

354,2

371,6

390,1

469,3

UK
PL

3442,4
467,9

472,9

630,2

UK
PL

3065,7
877,1

207

902,2

1015,0

Tabela 1. cd.
Table 1. continued
WskaĨnik

Kraj

Rok
2003

Stopa niedostatku materialnego
(odsetek ludnoĞci z dochodem
poniĪej 60% mediany
dochodu ekwiwalentnego)

Udziaá rolnictwa, leĞnictwa i
áowiectwa w wartoĞci dodanej brutto

Udziaá zatrudnionych w rolnictwie,
áowiectwie i leĞnictwie

Udziaá dziaáu „Produkcja artykuáów
spoĪywczych, napojów i tytoniu”
w wartoĞci dodanej brutto

Udziaá zatrudnionych w dziale
„Produkcja artykuáów spoĪywczych,
napojów i tytoniu

EU15

2004
35

DE
IE

27

2005

2006

2007

33

33

32

38

38

34

30

33

30

UK

29

27

26

PL

75

72

67
1,6

EU15

1,9

1,9

1,6

1,5

DE

1,0

1,1

0,8

0,8

0,9

IE

2,3

2,3

1,7

1,4

1,5

UK

1,0

1,0

0,9

0,9

PL

4,4

5,1

4,5

4,2

DE

2,3

2,2

2,2

2,2

2,1

IE

6,6

6,2

5,9

5,7

5,6

UK1

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

PL

19,3

19,2

19,0

18,7

13,8

EU15

2,1

2,1

2,0

2,0

1,9

DE

2,0

1,9

1,8

1,8

IE

4,8

4,5

4,2

4,2

UK

2,2

2,1

2,1

PL

3,0

2,9

3,4

DE

2,7

2,7

2,6

1,8

4,1

2,6
8,52

IE
PL
UK

2008

1,7

1,6

1,6

3,3

3,8

1,5

1,5

ObjaĞnienia: DE – Niemcy; IE – Irlandia, UK – Wielka Brytania, PL – Polska; EU-15 wszystkie kraje
czáonkowskie przed 1 maja 2004 r.; miejsca puste w komórkach oznaczają brak porównywalnych danych; 1 dane z
Defra; 2poza przemysáem tytoniowym (dane ministerstwa rolnictwa Irlandii).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych Eurostatu oraz informacji z ministerstw rolnictwa
wybranych krajów.

Polscy obywatele są najliczniejszą grupą (26%) ludnoĞci w wieku produkcyjnym,
uczestniczącej w latach 2004-2007 w migracjach wewnątrzwspólnotowych. RównieĪ w
trzech analizowanych krajach Polacy zdecydowanie wyprzedzają pozostaáe narodowoĞci,
stanowiąc w przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie poáowĊ, a w przypadku Niemiec
okoáo 1/3 wszystkich obywateli UE-27 w wieku produkcyjnym przybywających w
ostatnich latach do tych krajów (tabela 2).
Eurostat szacuje, Īe do krajów UE od 2004 do 2007 r. przemieĞciáo siĊ 2% ludnoĞci
Polski w wielu produkcyjnym. Dla porównania, dla Litwy ten odsetek wynosiá 3,1%, a dla
Czech i WĊgier okoáo 0,5%. Z ogóáu polskich obywateli w wieku produkcyjnym, którzy w
2007 r. przebywali w innych krajach UE-27 przez okres nie dáuĪszy niĪ 4 lata, 59% osiadáo

208

w Zjednoczonym Królestwie, 17% w Irlandii i 11% w Niemczech.
Tabela 2. Struktura napáywowej ludnoĞci w wieku produkcyjnym z obywatelstwem paĔstw UE w wybranych
krajach przyjmujących wedáug kraju pochodzenia, 2007 r., %
Table 2. Shares of EU working-age citizens in the total number of EU citizens resident four years and less in a
receiving country by country of origin, EU citizens %

UK

Obywatele danego kraju jako odsetek ogóáu obywateli UE w wieku produkcyjnym
mieszkających w kraju przyjmującym do 4 lat wáącznie (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inne
49 PL 6
SK
6
LT 5 FR 4 DE 4 PT 3 IE 3 CZ 3 IT
18

IE

46

PL

12

LT

10

UK 5

LV

4 SK 3 FR 3

DE

32

PL

11

NL

9

FR

BG

6 AT 5

Kraj
przyjmujący

7

IT

CZ

3 DE 2

IT

11

4 RO 4 LT 4 CZ

19

UE-27
26 PL 19 RO 7
DE 6 UK 5 FR 4 PT 4 BG 4 SK 4 IT
22
ObjaĞnienia: PL – Polska, RO - Rumunia, SK – Sáowacja, LT – Litwa, NL – Holandia, DE – Niemcy , UK –
Zjednoczone Królestwo, FR - Francja, LV – àotwa, BG – Belgia, AT – Austria, PT – Portugalia, IT – Wáochy, CZ
– Czechy .
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie bazy danych Eurostatu – LFS.

Wyjazdy zarobkowe Polaków do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii mają charakter
dáugookresowy (na ponadroczny pobyt), podczas gdy do Niemiec krótkoterminowy
(gáównie robotników sezonowych w rolnictwie).
WyjeĪdĪających do krajów UE-15 obywateli nowych krajów czáonkowskich (UE-10)
charakteryzuje na ogóá wyĪszy poziom aktywnoĞci zawodowej i partycypacji w
zatrudnieniu zarówno w porównaniu z ludnoĞcią kraju przyjmującego, jak teĪ kraju
ojczystego. WskaĨnik zatrudnienia wĞród osób z UE-10, które przybyáy w ostatnich latach
do starych krajów Unii, wynoszący w 2007 r. 78% byá odpowiednio o 18 i 10 punktów
procentowych wyĪszy od Ğredniego jego poziomu w gospodarkach rodzimych i
gospodarkach krajów przyjmujących.
JeĞli chodzi o strukturĊ zatrudnienia wedáug sektorów ekonomicznych, obywatele UE10, przebywający w krajach UE-15 nie dáuĪej niĪ cztery lata, pracują przede wszystkim w
przemyĞle (25% w 2007 r.), hotelarstwie i restauracjach oraz budownictwie (po 13%), a
tylko niespeána 2,5% w rolnictwie, chociaĪ ten ostatni odsetek moĪe byü zaniĪony z
powodu niedoszacowania liczby pracowników sezonowych oraz zjawiska nielegalnego
zatrudniania imigrantów.
Jakie są ekonomiczne konsekwencje masowego napáywu imigrantów z Europy
Ğrodkowo-wschodniej do zachodniej dla krajów przyjmujących? W niektórych mediach
zachodnich (szczególnie np. w Daily Mail) pojawiają siĊ zarzuty, Īe powstrzymaá on
wzrost wynagrodzeĔ na wewnĊtrznym rynku pracy, zmniejszyá popyt na pracĊ wáasnych
obywateli oraz znacząco obciąĪyá budĪety narodowe wydatkami na cele spoáeczne.
Jednak, wedáug szacunków uzyskanych z modelowania makroekonomicznego
[Brücker i in. 2008], przepáywy pracowników ze wschodu na zachód Europy w latach
2003-2007 spowodowaáy spadek Ğrednich páac w UE-15 zaledwie o 0,08% (w Wielkiej
Brytanii o 0,34%, w Niemczech o 0,02%) w krótkim okresie, nie mając Īadnego
dáugookresowego wpáywu na ich poziom. Podobnie nikáy efekt migracje te wywaráy na
bezrobocie w krajach przyjmujących, którego stopa w krótkim okresie zwiĊkszyáa siĊ z
tego tytuáu Ğrednio w UE-15 o 0,04 punktu procentowego (0,13 pp. w Wielkiej Brytanii i
0,02 pp. w Niemczech), a jej zmiany w dáugim okresie wydają siĊ byü neutralne wobec
procesu napáywu imigrantów z UE-8. Z wyĪej wymienionych badaĔ wynika jednoczeĞnie,
209

Īe w Polsce na skutek odpáywu siáy roboczej Ğrednie páace wzrosáy o 0,4% w krótkim
okresie, co sugeruje proces konwergencji páacowej miĊdzy krajami, natomiast stopa
bezrobocia obniĪyáa siĊ o 0,48 pp.

Praca Polaków w rolnictwie i przetwórstwie spoĪywczym
Niemcy utrzymaáy restrykcje w dostĊpie obywateli nowych krajów UE do rynku
pracy, które obowiązywaáy przed rozszerzeniem Wspólnoty w 2004 r. JednakĪe corocznie
w kraju tym wydaje siĊ okoáo 300 tys. pozwoleĔ na prace sezonowe (do 6 miesiĊcy),
gáównie w rolnictwie. W 2008 r. do pracy sezonowej przyjechaáo tu 277 tys. osób, w tym
190 tys. (69%) z Polski.
Zatem w Niemczech dominuje sezonowa praca Polaków (na podstawie umów
dwustronnych o wymianie pracowników), najczĊĞciej w rolnictwie, leĞnictwie,
sadownictwie oraz przetwórstwie owoców i warzyw, a takĪe w hotelarstwie i gastronomii.
Jednak odsetek sezonowo zatrudnionych w tym kraju Polaków sukcesywnie spada; w 1997
roku wynosiá on prawie 90%, w 2003 r. 85%, a w 2007 r. 76% [Migrationsbericht… 2007].
Ze wzglĊdu na lepsze warunki pracy w innych krajach UE oraz zmianĊ przepisów4 Polacy
są coraz mniej zainteresowani pracą sezonową w Niemczech. Niemieccy farmerzy
potrzebują jednak polskich robotników tymczasowych, miĊdzy innymi z powodu braku
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników rolnych i operatorów maszyn wĞród
rodzimej siáy roboczej [Hess i in. 2008].
Agencja Pracy i Niemiecki Związek Rolników nie uwaĪali odpáywu polskich
pracowników za zjawisko niepokojące, poniewaĪ Niemcy zwiĊkszyáy kontyngenty dla
najmáodszych czáonków UE, czyli Rumunii i Buágarii, skąd aktywni zawodowo chĊtnie
przyjeĪdĪają do tego kraju. Niemieccy bauerzy byliby jednak bardziej skáonni zatrudniaü
zamiast nich Polaków, którzy ich zdaniem są bardziej doĞwiadczeni i wydajni, a przede
wszystkim mają bardzo pozytywne nastawienie do pracy. Niemieccy bezrobotni natomiast
w ogóle nie garną siĊ do sezonowej pracy w rolnictwie, warzywnictwie i sadownictwie,
gdzie minimalna stawka za godzinĊ wynosi 5,10-5,55 euro [Polacy wracają... 2009].
Dziaáacze organizacji rolniczych podkreĞlają, Īe egzystencja wielu gospodarstw
ogrodniczych, winnic i plantacji chmielu jest zagroĪona z powodu niewystarczającej liczby
dobrze zmotywowanych robotników sezonowych i apelują do niemieckich polityków o
záagodzenie zasad zatrudniania cudzoziemców, przekonując ich, Īe caáa niemiecka
produkcja warzyw i owoców zaleĪy od wschodnioeuropejskich pracowników sezonowych
[Polacy na... 2008]. Farmerzy niemieccy, wobec nawoáywaĔ ze strony polityków,
administracji i mediów by zwiĊkszyü wskaĨnik aktywnoĞci zawodowej rodaków w
krajowym rolnictwie, deklarują, Īe nie bĊdą mieü obiekcji wobec zatrudniania Niemców,
jeĞli ci bĊdą równie wydajni i solidni jak Polacy [Hess i in. 2008].
Untiedt i in. [2007] wykazali silny ujemny wpáyw potencjalnej liberalizacji
niemieckiego rynku pracy na produkcjĊ w rolnictwie krajowym. Zniesienie restrykcji w
innych sektorach, ich zdaniem, spowoduje odpáyw obywateli nowych krajów
czáonkowskich zatrudnionych obecnie w rolnictwie niemieckim do innych sektorów
4

Przykáadowo wprowadzono przepisy zobowiązujące niemieckich bauerów do zarezerwowania przynajmniej
20% miejsc pracy dla niemieckich bezrobotnych oraz przepisy nakáadające obowiązek odprowadzania przez
pracodawców skáadek do ZUS, pociągające za sobą wzrost kosztów zatrudnienia Polaków.
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gospodarki narodowej, gdzie znajdą pracĊ zgodną z ich kwalifikacjami i zawodami,
przynosząc w ten sposób korzyĞci w efektywnoĞci dla caáej gospodarki, ale jednoczeĞnie
raniąc wczeĞniej chronione sektory i branĪe.
W Zjednoczonym Królestwie praca najemna w rolnictwie i przetwórstwie
ĪywnoĞciowym dotyczy najmniej wykwalifikowanych i najniĪej opáacanych zawodów w
gospodarce narodowej. Zapewne z tego powodu zagraniczna (ponadnarodowa) siáa robocza
pojawiáa siĊ tu najpierw, historycznie biorąc, na wiejskich i maáomiasteczkowych rynkach
pracy, zapeániając wolne miejsca pracy w gospodarstwach rolnych i zakáadach
przetwórstwa spoĪywczego [Anderson i Shuttleworth 2004].
Przynajmniej do czasu kryzysu w 2008 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa nie
byli skáonni podejmowaü sezonowej pracy w rolnictwie, za którą oferuje siĊ páacĊ
minimalną na poziomie 5,74 funta za godzinĊ lub tylko nieco wyĪszą [British workers…
2009; Parminder 2009]. System ĞwiadczeĔ spoáecznych równieĪ zniechĊca Brytyjczyków
do wykonywania sezonowej pracy w rolnictwie i przetwórstwie ĪywnoĞciowym [Geddes
2008; Scott 2008].
W konsekwencji farmerzy brytyjscy, znajdując siĊ pod presją koniecznoĞci obniĪania
kosztów pracy odczuwaną ze strony zaopatrywanych przez nich i dyktujących ceny skupu
supermarketów oraz w obliczu trudnoĞci z rekrutacją Brytyjczyków nieakceptujących
niskich stawek páacy, chĊtnie zatrudniają cudzoziemców, w tym Polaków. Ci ostatni,
zdaniem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii [Complaint… 2008], istotnie
przyczynili siĊ do oĪywienia rolnictwa brytyjskiego (szczególnie w Szkocji, Walii i
Lincolnshire). Miejsca pracy w przetwórstwie ĪywnoĞciowym równieĪ nie są atrakcyjne dla
obywateli Zjednoczonego Królestwa [The impact... 2009]. Wskazuje na to m.in. Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Anglii 2007-2013 [Rural… 2007], podkreĞlający, Īe na
pracy imigrantów zewnĊtrznych bazuje nie tylko brytyjskie rolnictwo, ale i przemysá
ĪywnoĞciowy, w którym imigranci ci stanowią okoáo 90% ogóáu zatrudnionych.
Na koniec 2007 r. w Zjednoczonym Królestwie byáo zarejestrowanych 44,8 tys.
Polaków zatrudnionych w dziaáalnoĞciach powiązanych z rolnictwem, czyli 9,1% ogóáu
oficjalnie zatrudnionych tu obywateli polskich. W przetwórstwie ĪywnoĞciowym
pracowaáo 12,2 tys. (5%) migrantów z Polski [UK Home... 2008].
W 2007 r. w Póánocnej Irlandii do pracy przy produkcji artykuáów spoĪywczych i
napojów aplikowaáo w ramach Worker Registration Scheme 5,64 tys. Polaków (o 1/3
wiĊcej w porównaniu z 2005 r.), którzy stanowili 64% wszystkich kandydatów. Z sondaĪu
pracodawców w tej branĪy wynika, Īe Polacy są wiĊkszoĞciową siáą roboczą wĞród
migrantów. W opinii pracodawców ewentualny brak lub niedobór podaĪy pracy ze strony
obcokrajowców spowoduje ujemne reperkusje dla zakáadów przetwórczych w formie
nieobsadzonych stanowisk oraz spadku produkcji [The Role... 2008].
Efektem oparcia brytyjskiego rolnictwa i przetwórstwa spoĪywczego na sezonowych
imigrantach staáo siĊ zaáamanie produkcji w tych sektorach podczas recesji gospodarczej w
2008 r., spowodowane zmniejszeniem podaĪy pracy cudzoziemców. Chodzi gáównie o
Polaków, którzy stanowili 53,3% obcej sezonowej siáy roboczej zatrudnionej przy
produkcji artykuáów spoĪywczych i napojów (szacowanej na okoáo 72 tys. osób),
wyjeĪdĪających do innych krajów UE bądĨ powracających do ojczyzny. Wedáug raportu
stowarzyszenia samorządowców [The impact... 2009], równieĪ w 2009 r. okoáo 47%
zakáadów przetwórczych odczuje niedobory pracowników, a 28% zmniejszy produkcjĊ,
jeĞli proces ten bĊdzie kontynuowany. Wyniki sondaĪu rynku pracy sezonowej
przeprowadzonego przez związek rolników Anglii i Walii wskazują, Īe w 2008 r. okoáo 2/3
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brytyjskich farmerów poniosáo straty na skutek luki miĊdzy popytem a podaĪą pracy
sezonowej, szacowane na 140 tys. funtów przeciĊtnie na gospodarstwo, które byáy o 30 tys.
funtów wyĪsze w porównaniu z 2007 r. [NFU labour... 2008].
WczeĞniejsze badania nad tymczasowym zatrudnieniem zagranicznych pracowników
w rolnictwie brytyjskim wskazują, Īe cudzoziemcy są poĪądaną siáą roboczą nie tylko ze
wzglĊdu na to, Īe są skáonni akceptowaü stosunkowo niĪsze wynagrodzenie za pracĊ niĪ
obywatele kraju, ale równieĪ dlatego, iĪ odznaczają siĊ wiarygodnoĞcią, elastycznoĞcią i
zdyscyplinowaniem, tj. cechami trudnymi do znalezienia zarówno wĞród Brytyjczyków, jak
teĪ obywateli innych paĔstw UE-15 [Trades… 2004; Lawrence 2004]. Migranci z Polski są
wysoko cenieni równieĪ przez pracodawców w branĪy produkcji artykuáów spoĪywczych i
napojów.
Brücker i in. [2008] podają, Īe dziĊki napáywowi siáy roboczej z nowych krajów
czáonkowskich (UE-8) w latach 2004-2007 produkcja w sektorze rolnictwa, áowiectwa i
leĞnictwa Wielkiej Brytanii i Niemiec wzrosáa odpowiednio o 0,7 i 0,1%. W Polsce
kosztem zmian w podaĪy pracy wywoáanych odpáywem siáy roboczej do UE-15 byá niĪszy
(o 0,8%) poziom tej produkcji wobec moĪliwej do uzyskania w warunkach braku tego
odpáywu.
Oficjalne statystki w Irlandii podają, Īe w 2007 r. obywatele paĔstw UE-8 i UE-2
stanowili 3,8% ogóáu zatrudnionych w rolnictwie tego kraju. Imigranci pracują we
wszystkich regionach, zarówno przez caáy rok, jak teĪ sezonowo, gáównie w ogrodnictwie
(przy zbiorach grzybów i upraw polowych). Wypeániają niedobory w podaĪy rodzimej siáy
roboczej, która z roku na rok wykazywaáa coraz mniejszą skáonnoĞü do obsadzania
wolnych miejsc pracy.
Podczas gdy w 2003 r. w Irlandii wydano imigrantom 7242 pozwolenia na pracĊ w
rolnictwie, w 2004 r., po otwarciu rynków pracy dla obywateli UE-8, liczba ta spadáa
prawie o poáowĊ, do 3700 [O’Connell i McGinnity 2008], co sugeruje preferencje w
zatrudnianiu niskokwalifikowanej siáy roboczej z nowych krajów czáonkowskich,
niewymagających takich pozwoleĔ.
Przetwórstwo spoĪywcze, zwáaszcza miĊsne, od lat jest jedną z branĪ notujących
najwyĪsze niedobory w podaĪy pracy, które udaáo siĊ wypeániü imigrantami, zwáaszcza z
Polski. OsiągniĊto to za sprawą dobrze zorganizowanej sieci rekrutacyjnej (np. przez Farm
Relief Services) i obsáugi pracowników cudzoziemskich w miejscu pracy (táumacz, pomoc
w zaáatwieniu formalnoĞci z uzyskaniem numeru Personal Public Service, PPS,
odprowadzaniu podatków itp.).
Turner i in. [2009] z uniwersytetu w Limerick na podstawie swoich badaĔ
przeprowadzonych wĞród polskich robotników w Irlandii konkludują, Īe są oni na ogóá
zadowoleni z wynagrodzeĔ oraz warunków pracy w tym kraju, nie mają poczucia
niesprawiedliwego traktowania i bycia dyskryminowanym ze strony pracodawców,
zwierzchników oraz irlandzkich wspóápracowników i sprawiają wraĪenie stosunkowo
„zadowolonego proletariatu”.
GáĊbokie zaáamanie gospodarki irlandzkiej w 2008 r. postawiáo pod znakiem zapytania
utrzymanie siĊ bezprecedensowej po 2004 r. skali imigracji Polaków do tego kraju.
Podobnie jak do innych paĔstw dotkliwie dotkniĊtych ostatnią recesją, liczba
cudzoziemców przybywających do Irlandii, zwáaszcza obywateli nowych krajów
czáonkowskich UE, skurczyáa siĊ. Mówią o tym oficjalne liczby: w 2006 r. w PPS zostaáo
zarejestrowanych prawie 94 tys., natomiast w 2008 r. zaledwie 42 tys. Polaków,
stanowiących dotychczas najwiĊkszą grupĊ obcej narodowoĞci w zasobach siáy roboczej na
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irlandzkim rynku pracy.
W prasie irlandzkiej pojawiaáy siĊ nagáówki gáoszące, Īe Polacy masowo opuszczają
zieloną wyspĊ [Up... 2008; 3,000 Poles... 2009]. Z drugiej strony, badania naukowe [Krings
i in. 2009] sugerują, Īe w wyniku recesji nie nastąpi znaczący odpáyw z Irlandii obywateli
krajów UE-10. Zaáamanie w irlandzkim budownictwie w 2008 r. sprawiáo, Īe posiadający
doĞwiadczenie rolnicze robotnicy budowlani ponownie zaczĊli poszukiwaü moĪliwoĞci
zatrudnienia w rolnictwie, áagodząc nieco niedobory podaĪy pracy w sektorze. Nadal
jednak utrzymywaá siĊ na nią popyt, skierowany przede wszystkim do cudzoziemców, w
tym Polaków.

Wnioski
1. PracĊ Polaków w rolnictwie i przetwórstwie spoĪywczym w bardziej rozwiniĊtych
krajach UE, do których naleĪą Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia doskonale
wyjaĞnia teoria dualnego rynku pracy. Sektor rolno-spoĪywczy, zwáaszcza
rolnictwo, na ogóá oferuje relatywnie niskie páace, gorsze warunki i niĪszy prestiĪ
pracy w porównaniu z innymi sektorami gospodarki narodowej, stąd nie cieszy siĊ
zainteresowaniem rodzimej siáy roboczej. Wszystkie trzy kraje od lat zgáaszają
znaczący popyt na pracĊ nisko wykwalifikowanych (ale doĞwiadczonych)
imigrantów z krajów Europy Ğrodkowo-wschodniej, poniewaĪ ani Niemcy, ani
Brytyjczycy, ani Irlandczycy nie są skáonni pracowaü na farmach lub w zakáadach
przetwórczych.
2. Skala zatrudnienia Polaków w rolnictwie i przetwórstwie ĪywnoĞciowym w
wybranych krajach jest stosunkowo duĪa. Dane statystyczne sugerują, Īe najwiĊksza
jest w Niemczech, które racjonują pozwolenia na pracĊ, wydając je dla tych branĪ,
w których niedobory narodowej siáy roboczej są najbardziej uciąĪliwe i gdzie
konkurencja miĊdzy wáasną i obcą siáą roboczą na wewnĊtrznym rynku pracy bĊdzie
najniĪsza. Otwarcie rynków pracy dla Polaków przez Wielką BrytaniĊ i IrlandiĊ
umoĪliwiáo swobodne poszukiwanie przez nich pracy we wszystkich sektorach,
stąd, kierując siĊ racjonalnoĞcią, zgodnie z klasyczną teorią migracji wybierali te,
które byáy dla nich nie tylko dostĊpne, ale teĪ bardziej atrakcyjne páacowo i
odpowiadaáy ich wyksztaáceniu i kwalifikacjom.
3. W omawianych krajach Polacy, obok imigrantów z innych nowych krajów
czáonkowskich UE, stanowią ostojĊ rolnictwa i związanego z nim przetwórstwa,
których istnienie jest uzaleĪnione od pracy cudzoziemców. Polacy są szczególnie
cenieni przez pracodawców nie tylko za to, Īe są skáonni akceptowaü stosunkowo
niĪsze wynagrodzenie za pracĊ niĪ wáaĞni obywatele, ale równieĪ ze wzglĊdu na
doĞwiadczenie, wydajnoĞü, silne motywacje i pozytywne nastawienie do pracy.
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