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MOTYWACJA

Rozszerzenie Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. zaowocowa lo wzmożonymi przep lywami

migracyjnymi z nowych państw cz lonkowskich regionu Europy Środkowej i Wschodniej

(EŚW) do krajów
”
Starej Unii”, które otworzy ly swoje rynki pracy dla nowych obywateli

wspólnoty1. Jak wskazuje Baas et al. (2010), populacja emigrantów z krajów EU82 w 2007

r. by la ponad dwukrotnie wie֒ksza niż w 2003 r. Tak duża skala odp lywu ludności nie mia la

dota֒d miejsca w powojennej historii krajów EŚW.

Rozszerzenie UE wyraźnie zmieni lo nie tylko skale֒, lecz także strukture֒ emigracji:

z krajów EŚW wyjeżdża ly osoby m lodsze i lepiej wykszta lcone. Badanie Arslan et al.

(2015) wskazuje na rosna֒ce stopy emigracji (zdefiniowane jako stosunek liczby osób

urodzonych w kraju i mieszkaja֒cych za granica֒ do ca lkowitej liczby osób urodzonych

w danym kraju) obywateli z wyższym wykszta lceniem oraz spadaja֒ce odsetki osób

starszych (65+) w ogóle emigrantów, potwierdzaja֒c selektwny charakter ostatnich

przep lywów migracyjnych. Zgodnie z obliczeniami Arslan et al. (2015) opartymi na

danych DIOC (Database on Immigrants in OECD and non-OECD Countries)

najwie֒ksza֒ różnice֒ pomie֒dzy stopa֒ emigracji ca lkowitej a stopa֒ emigracji osób

z wyższym wykszta lceniem w 2010 r. można by lo zaobserwować w Polsce. Populacja

emigrantów z tego kraju cechowa la sie֒ także najniższym odsetkiem osób starszych.

Poakcesyjnym przep lywom ludności poświe֒cono wiele prac naukowych, zarówno

w krajach wysy laja֒cych, jak i przyjmuja֒cych migrantów. Choć przeprowadzone do tej

pory badania sa֒ cennym źród lem informacji o charakterze i konsekwencjach migracji, nie

uwzgle֒dniaja֒ one jednak wielu ważnych wymiarów tego problemu.

Badania empiryczne poświe֒cone gospodarkom wysy laja֒cym nie sa֒ w stanie dobrze

uchwycić makroekonomicznych skutków migracji wynikaja֒cych z dostosowań cenowych.

Prace te nie moga֒ być także wykorzystywane do analizy d lugookresowych skutków

1Swobodny przep lyw osób jest jedna֒ z czterech swobód wspólnego rynku zagwarantowanych

w regulacjach UE. Obywatele państw cz lonkowskich moga֒ nie tylko swobodnie podróżować, ale także

podejmować prace֒ w pozosta lych krajach wspólnoty. Pierwszymi krajami
”
Starej Unii”, które ca lkowicie

udoste֒pni ly swój rynek pracy dla obywateli nowych cz lonków UE by ly Irlandia, Wielka Brytania i Szwecja.

Pozosta le kraje zdecydowa ly sie֒ na skorzystanie z możliwości wprowadzenia tzw. okresów przej́sciowych,

dzie֒ki którym opóźni ly doste֒p do swoich rynków pracy. Z najd luższych, tj. siedmioletnich, okresów

przej́sciowych skorzysta la Austria i Niemcy.
2Czechy, Estonia, Litwa,  Lotwa, Polska, S lowacja, S lowenia i We֒gry.
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migracji, które moga֒ znacza֒co różnić sie֒ od skutków obserwowanych w krótkim okresie.

Dodatkowe utrudnienie dla badań empirycznych stanowi także wcia֒ż stosunkowo krótki

czas, który up lyna֒ l od rozszerzenia UE oraz ograniczona doste֒pność danych o rozmiarze

i strukturze emigracji. W rezultacie wiele kwestii zwia֒zanych z mobilnościa֒ ludności

możne być analizowanych tylko za pomoca֒ modeli teoretycznych. Obecne w literaturze

modele strukturalne z mobilnościa֒ ludności nie uwzgle֒dniaja֒ jednak na ogó l wielu

kluczowych wymiarów heterogeniczności ludności i w zwia֒zku z tym moga֒ być

wykorzystane tylko w ograniczonym stopniu do oszacowania redystrybucyjnych skutków

migracji oraz analizy ich wp lywu na nierówności ekonomiczne.

Biora֒c pod uwage֒ ograniczenia istnieja֒cych badań, celem niniejszej rozprawy jest

analiza zagregowanych, redystrybucyjnych i dobrobytowych konsekwencji wzrostu

emigracji z Polski po przysta֒pieniu do UE, zarówno w krótkim, jak i d lugim okresie.

HIPOTEZY BADAWCZE

Na podstawie powyższego celu badawczego, w rozprawie poddano weryfikacji naste֒puja֒ce

hipotezy badawcze:

1. Migracje w znacza֒cy sposób wp lywaja֒ na zmienne makroekonomiczne w kraju

wysy laja֒cym, takie jak produkcja, podaż czynników produkcji oraz aktywa

zagraniczne netto.

Rozszerzenie UE w 2004 r. przyczyni lo sie֒ do wyraźnego wzrostu emigracji

z Polski. Tak duża skala odp lywu ludności oraz jego nierównomierne roz lożone po

grupach wiekowych i wykszta lceniowych może, zarówno w krótkim, jak i d lugim

okresie, oddzia lywać na sytuacje֒ makroekonomiczna֒ kraju. Po pierwsze należy

spodziewać sie֒, że emigracja i zwia֒zane z nia֒ kurczenie sie֒ populacji kraju

wysy laja֒cego przyczyni sie֒ do zmian w podaży pracy i produkcji. Po drugie wp lyw

na te agregaty może być dodatkowo wzmocniony przez zmiany w strukturze

demograficznej populacji, a dok ladniej przez spadaja֒cy odsetek ludności w wieku

produkcyjnym. Po trzecie wiek pracowników wp lywa na ich decyzje konsumpcyjne
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i oszcze֒dnościowe i w zwia֒zku z tym zmiany w strukturze wiekowej populacji moga֒

przyczynić sie֒ do zmian w mie֒dzynarodowej pozycji inwestycyjnej kraju.

2. Zmiany w strukturze populacji zwia֒zane z poakcesyjna֒ emigracja֒ Polaków

przyczyniaja֒ sie֒ do zwie֒kszenia różnic w p lacach wykszta lconych

i niewykszta lconych pracowników i w rezultacie prowadza֒ do wie֒kszych nierówności

ekonomicznych.

W okresie poakcesyjnym bardziej sk lonne do wyjazdu z Polski sta ly sie֒ osoby dobrze

wykszta lcone. Taka selektywność emigracji zmienia relatywna֒ podaż wykszta lconej

i niewykszta lconej pracy. Praca osób wykszta lconych staje sie֒ relatywnie rzadkim

czynnikiem produkcji, co może prowadzić do wzrostu wynagrodzeń pracowników

z wyższym wykszta lceniem i spadku p lac osób niewykszta lconych. Rosna֒ce różnice

w zarobkach różnych grup wykszta lcenia moga֒ z kolei przyczynić sie֒ do pog le֒bienia

nierówności ekonomicznych.

3. Zniesienie barier dla mobilności ludności jest korzystne dla wie֒kszości osób

urodzonych w kraju emigracyjnym. Efekty dobrobytowe policzone osobno dla

różnych grup wiekowych i wykszta lceniowych cechuja֒ sie֒ jednak duża֒

heterogenicznościa֒: niektórzy zyskuja֒, a niektórzy traca֒ z powodu otworzenia

granic.

Otworzenie granic pozwala pracownikom na wyjazd do kraju z wyższym poziomem

p lac. Z tego wzgle֒du można oczekiwać, że umożliwienie swobodnej zmiany miejsca

zamieszkania be֒dzie ex-ante korzystne dla obywateli kraju wysy laja֒cego. Ze

wzgle֒du na prawdopodobny wzrost p lac w kraju emigracyjnym, najwie֒cej zyskaja֒

wykszta lceni obywatele. Z perspektywy ex-post niewykszta lceni niemigranci, tj.

osoby, które w cia֒gu swojego życia nie zdecydowa ly sie֒ na zmiane֒ miejsca

zamieszkania, moga֒ ponieść dobrobytowe straty.

4. Uwzgle֒dnienie w modelu procesu konwergencji produktywności nie zmienia wniosków

dotycza֒cych krótkookresowego wp lywu emigracji na redystrybucje֒ dochodów.

Zrównywanie sie֒ poziomów produktywności obniża luke֒ p lacowa֒ pomie֒dzy
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gospodarka֒ krajowa֒ a gospodarka֒ zagraniczna֒, eliminuja֒c w d lugim okresie bodźce

migracyjne. Proces konwergencji przebiega jednak stopniowo i w zwia֒zku z tym

można oczekiwać, że w krótkim okresie otworzenie granic wcia֒ż be֒dzie generować

silne ruchy migracyjne. Selektywny charakter emigracji może w tym okresie

zmienić wykszta lceniowa֒ strukture֒ podaży pracy i w zwia֒zku z tym przyczynić sie֒

do redystrybucji dochodów od niewykszta lconych do wykszta lconych pracowników.

5. Przekazy pienie֒żne z zagranicy pe lnia֒ ważna֒ role֒ dla dochodu rozporza֒dzalnego

mieszkańców kraju wysy laja֒cego, a ich przecie֒tna wysokość jest wystarczaja֒ca, aby

zrekompensować straty dobrobytowe niewykszta lconych osób, które zostaja֒ w kraju.

Wzmożonym przep lywom migracyjnym w okresie poakcesyjnym towarzyszy l silny

nap lyw przekazów pienie֒żnych wysy lanych przez polskich emigrantów do kraju

urodzenia. Takie transfery z zagranicy przyczyniaja֒ sie֒ do poprawy dobrobytu

osób pozostaja֒cych w kraju, a co najważniejsze, moga֒ zrekompensować

niewykszta lconym niemigrantom spadek wynagrodzeń wynikaja֒cy ze zmian

w strukturze wykszta lcenia populacji kraju wysy laja֒cego, przez co otwarcie granic

może stać sie֒ korzystne także dla nich.

6. Uwzgle֒dnienie wp lywu emigracji na liczbe֒ osób urodzonych w kraju wysy laja֒cym jest

kluczowe dla zrozumienia ekonomicznych skutków odp lywu ludności.

Mobilność ludności oddzia luje na sytuacje demograficzna֒ kraju wysy laja֒cego nie

tylko bezpośrednio, poprzez odp lyw ludności, lecz także poprzez obniżenie liczby

osób urodzonych w kraju. Uwzgle֒dnienie tego drugiego efektu wydaje sie֒ być

kluczowe dla poprawnego odtworzenia struktury wiekowej populacji,

a w szczególności w laściwej oceny roli emigracji dla procesu starzenia sie֒

spo leczeństwa w kraju źród lowym. Ponieważ struktura demograficzna populacji

jest ważna dla kszta ltowania sie֒ wielu zmiennych makroekonomicznych, pominie֒cie

wp lywu emigracji na liczbe֒ osób urodzonych w kraju wysy laja֒cym może prowadzić

do b le֒dnych wniosków dotycza֒cych ekonomicznych skutków odp lywu ludności.
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METODA BADAWCZA

W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych w rozprawie zbudowano dwukrajowy

model równowagi ogólnej z nieubezpieczalnym ryzykiem dochodowym (np. zob. Aiyagari,

1994) i endogenicznym wyborem migracyjnym, a naste֒pnie wykorzystano go do analizy

konsekwencji emigracji z Polski po przysta֒pieniu do UE.

Skonstruowany model należy do klasy modeli nak ladaja֒cych sie֒ pokoleń (ang.

overlapping generations models, OLG). Standardowy model OLG, w którym agenci żyja֒

skończona֒ liczbe֒ okresów, a ich dochód w cyklu życia jest deterministyczny, zosta l po

raz pierwszy wprowadzony do literatury ekonomicznej przez Auerbacha i Kotlikoffa

(1987). Model ten stanowi l rozwinie֒cie dwuokresowego modelu zaproponowanego przez

Diamonda (1965) na przypadek wielu kohort. Deterministyczny model OLG zosta l

wkrótce rozszerzony przez Huggetta (1996) i uwzgle֒dnia l indywidualna֒ niepewność

dotycza֒ca֒ dochodu (stochastyczna indywidualna produktywność) oraz d lugości życia

(ryzyko przedwczesnej śmierci). Od tego czasu model Huggetta (1996) sta l sie֒ podstawa֒

dla bardziej skomplikowanych modeli cyklu życia analizuja֒cych kwestie zwia֒zane m.in.

z nierównościami dochodowymi, mie֒dzypokoleniowa֒ redystrybucja֒ maja֒tku czy

skutkami reform systemu podatkowego lub emerytalnego. Jak pokaza l Lee (2018), tego

typu modele moga֒ także z powodzeniem zostać wykorzystane do analizy skutków

mobilności ludności.

Podmioty w modelowej gospodarce żyja֒ skończona֒ liczbe֒ okresów oraz różnia֒ sie֒ ze

wzgle֒du na wiek, poziom wykszta lcenia, produktywność oraz sk lonność do emigracji.

Reprezentatywne firmy produkuja֒ homogeniczne dobro wykorzystuja֒c w procesie

produkcji kapita l i prace֒. W modelu przyje֒to za lożenie o swobodnym przep lywie

kapita lu pomie֒dzy krajami. Agenci w modelowej gospodarce moga֒ zmienić kraj

zamieszkania, lecz migracja wia֒że sie֒ z określonymi kosztami. Po pierwsze migranci

ponosza֒ koszty psychiczne zwia֒zane z życiem na obczyźnie. Po drugie, aby uchwycić

fakt, że imigranci sa֒ przecie֒tnie mniej produktywni niż rodzimi pracownicy (np. zob.

Hendricks, 2001; Büchel i Frick, 2005; Clark i Drinkwater, 2008), emigracja wia֒że sie֒ ze

spadkiem indywidualnej produktywności. Migracje w skonstruowanym modelu maja֒
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charakter sta ly, tj. nie sa֒ możliwe migracje powrotne, oraz wynikaja֒ ze wzgle֒dów

ekonomicznych, tj. sa֒ rezultatem różnicy w poziomie p lac pomie֒dzy krajami, która

z kolei jest konsekwencja֒ różnych poziomów  la֒cznej produktywności czynników

wytwórczych (ang. total factor productivity, TFP).

Model skalibrowano na podstawie danych z najwie֒kszej gospodarki grupy EU8, czyli

Polski, oraz pozosta lych krajów UE. W celu jak najlepszego odzwierciedlenia cech tych

gospodarek, do kalibracji modelu wykorzystano zarówno dane makroekonomiczne, jak

i jednostkowe. W szczególności do modelu wprowadzono zależne od wykszta lcenia profile

produktywności w cyklu życia (np. zob. Gourinchas i Parker, 2002; Krueger i Ludwig,

2013). W modelu uzgle֒dniono także procesy indywidualnej produktywności, które różnia֒

sie֒ pomie֒dzy grupami wykszta lcenia (np. zob. Kindermann i Krueger, 2014; Kolasa,

2020) oraz zależne od wieku i wykszta lcenia prawdopodobieństwa przeżycia (np. zob.

Fehr et al., 2013). Wszystkie wymienione charakterystyki różnia֒ sie֒ pomie֒dzy obiema

gospodarkami, tak aby model jak najlepiej odzwierciedla l specyficzne cechy tych

regionów. Zgodnie z moja֒ wiedza֒, jest to pierwsza w literaturze praca, która

wykorzystuje model z tak wieloma wymiarami heterogeniczoności gospodarstw

domowych do analizy konsekwencji mobilności ludności dla kraju wysy laja֒cego,

a w szczególności do badania przepy lywów migracyjnych, które mia ly miejsce po

rozszerzeniu UE.

Ponieważ liczba polskich emigrantów w okresie przedakcesyjnym by la stosunkowo

niewielka3 i brak jest dok ladnych danych o strukturze emigracji, w pierwszym kroku

rozwia֒zano model, w którym agenci nie maja֒ możliwości zmiany kraju zamieszkania.

Naste֒pnie rozwia֒zano równowage֒ migracyjna֒, odzwierciedlaja֒ca֒ rozmiar

i wykszta lceniowa֒ strukture֒ emigracji z Polski w okresie poakcesyjnym, a także

wyznaczono ścieżki przej́scia pomie֒dzy obiema równowagami stacjonarnymi. Model

rozwia֒zano za pomoca֒ iteracji funkcji wartości (np. zob. Stokey et al., 1989; Ljungqvist i

Sargent, 2004; Heer i Maussner, 2009). Do dyskretyzacji procesu indywidualnej

produktywności wykorzystano metode֒ zaproponowana֒ przez Tauchena i Husseya (1991).

3Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. liczba Polaków przebywaja֒cych za

granica֒ d lużej niż 2 miesia֒ce wynosi la 786 tysie֒cy, co stanowi lo 2.05% populacji Polski.
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T LO LITERATUROWE

Migracje oddzia luja֒ na wiele p laszczyzn życia gospodarczego i spo lecznego. Pomimo

tego, konsekwencje przep lywów ludności dla krajów wysy laja֒cych migrantów wcia֒ż

pozostaja֒ relatywnie s labo zbadane (Zaiceva, 2014). Zdecydowana wie֒kszość badań nad

migracjami skupia sie֒ na wp lywie mobilności ludności na sytuacje֒ panuja֒ca֒ w kraju

przyjmuja֒cym (podsumowanie wyników literatury imigracyjnej można znaleźć u Borjasa

(1994), Dustmanna et al. (2016), Kerr i Kerra (2011) oraz Okkerse (2008)).

Badania empiryczne o krajach źród lowych, takie jak autorstwa Mishry (2007) czy

Elsnera (2013a), to w g lównej mierze prace empiryczne, maja֒ce na celu identyfikacje֒

charakterystyk emigrantów oraz analize֒ skutków odp lywu ludności dla lokalnego rynku

pracy. Artyku ly skupiaja֒ce sie֒ na konsekwencjach emigracji z Polski po przysta֒pieniu

kraju do UE (np. zob. Fihel et al., 2006; Kaczmarczyk i Okólski, 2008; Kaczmarczyk

et al., 2010; Barslund et al., 2014; Dustmann et al., 2015; White et al., 2018)

podkreślaja֒ selektywność poakcesyjnej fali emigracji ze wzgle֒du na poziom

wykszta lcenia (wie֒ksza֒ sk lonność do wyjazdu przejawiaja֒ osoby dobrze wykszta lcone)

oraz wskazuja֒, że mimo iż ogólny wp lyw zwie֒kszonego odp lywu ludności na polski rynek

pracy by l raczej umiarkowany, zwia֒zane z nim zmiany w strukturze populacji

niemigrantów przyczyni ly sie֒ do zmian w rozk ladzie p lac różnych grup wykszta lcenia.

Wspomniane prace empiryczne wykorzystuja֒ narze֒dzia statystyczne i ekonometryczne

i w zwia֒zku z tym nie sa֒ w stanie w pe lni uchwycić makroekonomicznych skutków

migracji wynikaja֒cych z dostosowań cenowych. Aby pokonać ograniczenia powyższych

badań, w niniejszej pracy doktorskiej zaproponowano strukturalny model równowagi

ogólnej z przep lywami migracyjnymi.

Rozprawa ta jest także powia֒zana z badaniami wykorzystuja֒cymi modele

strukturalne do analizy konsekwencji migracji dla rynku pracy, produkcji i dobrobytu

kraju wysy laja֒cego, takimi jak Klein i Ventura (2009), Elsner (2013b), Marchiori et al.

(2013) czy Aubry et al. (2016). Klein i Ventura (2009), wykorzystuja֒c dwukrajowy

model cyklu życia z endogeniczna֒ mobilnościa֒ ludności i różnicami w poziomie TFP

pokazuja֒, że emigracja pozytywnie oddzia luje na produkt, akumulacje֒ kapita lu
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i dobrobyt. Elsner (2013b) kalibruje strukturalny model popytu na prace֒ wykorzystuja֒c

dane z litewskiej gospodarki i wskazuje, że odp lyw ludności znacza֒co wp lywa na rozk lad

p lac mie֒dzy pracownikami w różnym wieku. Marchiori et al. (2013) buduja֒ wielokrajowy

model równowagi z nak ladaja֒cymi sie֒ pokoleniami, aby pokazać, że silna emigracja

wykszta lconej si ly roboczej i wynikaja֒cy z niej drenaż mózgów może być bardzo

szkodliwy dla kraju wysy laja֒cego. Aubry et al. (2016) wykorzystuja֒ wielokrajowy model

uwzgle֒dniaja֒cy powia֒zania mie֒dzy rynkiem pracy i efektami fiskalnymi do identyfikacji

konsekwencji globalnych migracji dla dobrobytu mieszkańców krajów OECD.

W odróżnieniu od wymienionych badań, niniejsza rozprawa uwzgle֒dnia wszystkie

kluczowe wymiary heterogeniczności gospodarstw domowych. W szczególności żaden

z powyższych artyku lów nie wykorzystuje modelu równowagi ogólnej

z idiosynkratycznym ryzykiem i w zwia֒zku z tym może być tylko w ograniczonym

stopniu wykorzystany do oceny wp lywu mobilności ludności na nierówności

ekonomiczne.

Pod wzgle֒dem narze֒dziowym, niniejsza praca doktorska powia֒zana jest z praca֒ Lee

(2018). W przeciwieństwie do tej rozprawy, badanie to koncentruje sie֒ jednak na

konsekwencjach migracji dla kraju przyjmuja֒cego i analizuje skutki podwojenia liczby

wydawanych wiz H-1B dla imigracji osób wykszta lconych do USA. Zgodnie z moja֒

wiedza֒, podobny model nie zosta l do tej pory wykorzystany do analizy konsekwencji

przep lywów ludności dla kraju wysy laja֒cego migrantów.

WYNIKI I WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych symulacji wskaza ly, że umożliwienie podje֒cia pracy za granica֒

skutkuje silnym odp lywem pracowników z biedniejszej gospodarki. Przy obecnie

obserwowanej różnicy w produktywności pomie֒dzy gospodarka֒ Polski i reszta֒ UE,

w d lugim okresie ponad 14% polskich obywateli be֒dzie mieszkać za granica֒. Emigracja,

poprzez swój wp lyw na wielkość i strukture֒ populacji ze wzgle֒du na wiek (emigranci sa֒

relatywnie m lodsi niż niemigranci), wykszta lcenie (emigranci sa֒ lepiej wykszta lceni)

i produktywność (emigranci sa֒ mniej produktywni) oddzia luje na ważne zmienne

makroekonomiczne. Spadek efektywnej podaży pracy i towarzysza֒cy mu odp lyw kapita lu

9



prowadzi do obniżenia produkcji per capita. Ponadto rosna֒cy udzia l osób starszych

przyczynia sie֒ do wzrostu podaży oszcze֒dności, poprawiaja֒c mie֒dzynarodowa֒ pozycje֒

inwestycyjna֒. W d lugim okresie mie֒dzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju

emigracyjnego rośnie o 17,7% rocznego PKB.

Z jednej strony relatywnie silniejszy odp lyw wykszta lconych pracowników prowadzi

do wzrostu różnic w p lacach osób wykszta lconych i niewykszta lconych, przyczyniaja֒c sie֒

do wie֒kszych nierówności ekonomicznych w kraju wysy laja֒cym. Z drugiej strony

nierówności ograniczane sa֒ przez nieproporcjonalnie silny odp lyw pracowników

z dolnego końca rozk ladu indywidualnej produktywności oraz spadaja֒cy odsetek osób

wykszta lconych, które stanowia֒ grupe֒ bardziej zróżnicowana֒ pod wzgle֒dem zarobków.

 La֒cznie wszystkie te efekty sprawiaja֒, że wp lyw migracji na nierówności ekonomiczne

w kraju wysy laja֒cym jest raczej niewielki.

Zniesienie barier migracyjnych pozwala agentom na wyjazd do kraju o wyższym

poziomie p lac i w zwia֒zku z tym poprawia ich dobrobyt. Efekty dobrobytowe obliczone

dla różnych grup wykszta lcenia cechuja֒ sie֒ duża֒ heterogeniczonścia֒. Okazuje sie֒, że

umożliwienie podje֒cia pracy za granica֒ jest korzystne nie tylko dla osób, które

faktycznie zdecydowa ly sie֒ na zmiane֒ kraju zamieszkania, ale także dla wykszta lconych

pracowników, którzy pozostali w kraju. Pogorszeniu ulega natomiast dobrobyt

niektórych niewykszta lconych niemigrantów.

Ponadto w rozprawie przeprowadzono analize֒ scenariuszowa֒, której celem by lo

określenie wp lywu trzech mechanizmów ekonomicznych na wyniki otrzymane w modelu

bazowym. Po pierwsze skupiono sie֒ na scenariuszu, w którym produktywność w kraju

wysy laja֒cym stopiono konwerguje do poziomu obserwowanego za granica֒. Taka

modyfikacja bazowej wersji modelu obniża luke֒ p lacowa֒ pomie֒dzy gospodarka֒ krajowa֒

a gospodarka֒ zagraniczna֒, zmniejszaja֒c tym samym bodźce do zmiany kraju

zamieszkania i eliminuja֒c w d lugim okresie ruchy migracyjne. Analiza ścieżki przej́scia

wskazuje jednak, że w krótkim okresie cze֒ść agentów decyduje sie֒ na wyjazd zagranice֒.

W scenariuszu tym emigracja okazuje sie֒ wie֒c być zjawiskiem tymaczasowym, choć

trwaja֒cym wiele lat. Konwergencja produktywności wp lywa na p lacowa֒ premie֒

z wykszta lcenia nie tylko przez rosna֒ca֒ wydajność ca lej gospodarki, lecz także poprzez
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rosna֒ca֒ podaż kapita lu, który jest czynnikiem produkcji komplementarnym do

wykszta lconej pracy. Efekt redystrybucyjny jest w krótkim okresie dodatkowo

wzmacniany przez zmiany w strukturze wykszta lcenia populacji wynikaja֒ce z relatywnie

silniejszego odp lywu osób wykszta lconych.

Po drugie rozważono scenariusz, w którym emigranci przesy laja֒ cze֒ść swoich

dochodów do kraju urodzenia. Ta cze֒ść analizy pokaza la, że transfery z zagranicy

w znacza֒cy sposób wp lywaja֒ na dochód do dyspozycji mieszkańców kraju źród lowego.

Przy za lożeniu ich równomiernego roz lożenia pomie֒dzy wszystkich obywateli kraju

wysy laja֒cego, sa֒ one w stanie zrekompensować spadek wynagrodzeń niewykszta lconych

niemigrantów, przez co otwarcie granic staje sie֒ korzystne także dla nich.

Przeprowadzone symulacje wskazuja֒ także, że tak rozdystrybuowane transfery

z zagranicy równoważa֒ efekty rosna֒cej luki w p lacach różnych grup wykszta lcenia

i przyczyniaja֒ sie֒ do ograniczenia nierówności w rozporza֒dzalnym dochodzie.

Po trzecie skupiono sie֒ na znaczeniu emigracji dla sytuacji demograficznej kraju

wysy laja֒cego. W bazowej wersji modelu odp lyw ludności przyczynia sie֒ do starzenia sie֒

spo leczeństwa. W alternatywnym scenariuszu, w którym stopa wzrostu pierwszej

kohorty nie jest wyznaczana endogenicznie, lecz jest ustalona na sta lym poziomie,

populacja kraju wysy laja֒cego jest w równowadze migracyjnej m lodsza niż

w niemigracyjnym stanie ustalonym. Ponieważ zmiany w strukturze wiekowej populacji

sa֒ kluczowe dla kszta ltowania sie֒ wielu makroekonomicznych agregatów, d lugookresowa

reakcja kapita lu, produktu i podaży pracy wyrażonych per capita, a także stosunek

mie֒dzynarodowej pozycji inwestycyjnej do produktu w tak zdefiniowanym scenariuszu

różni sie֒ znacza֒co od reakcji obserwowanych w bazowym modelu. Uwzgle֒dnienie wp lywu

emigracji na liczbe֒ osób urodzonych w kraju wysy laja֒cym jest zatem kluczowe dla

poprawnego zrozumienia d lugookresowych skutków odp lywu ludności.

Niniejsza rozprawa doktorska pozostawia kilka otwartych kwestii, którym warto

poświe֒cić w przysz lości wie֒cej uwagi. Po pierwsze, aby nadmiernie nie komplikować

struktury modelu, w rozprawie nie uwzgle֒dniono systemu emerytalnego. Odp lyw

m lodych ludzi może mieć jednak poważne konsekwencje dla jego stabilności. Zg le֒bienie

tej kwestii stanowi interesuja֒c zagadnienie dla przysz lych badań. Po drugie w obliczu
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3. Wyróżnienie w Konkursie na Nagrode֒ Prezesa NBP za najlepsze artyku ly

opublikowane na  lamach Banku i Kredytu, 2016

4. Trzecia nagroda na najlepszy artyku l na konferencji Augustin Cournot Doctoral

Days, 2015

5. Stypendium doktoranckie, Szko la G lówna Handlowa w Warszawie, 2015–2018
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