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Wykład 10

Otwartość gospodarki a rynek 
pracy

Plan wykładu

1. Migracje
2. Handel zagraniczny
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1. Migracje 1/14

Kraje pochodzenia

1. Migracje 2/14

Stopa imigracji w Europie zbliża się do amerykańskiej (ale ta 
ostatnia maleje od kryzysu) – średnie 5-letnie.
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1. Migracje 3/14

Czynniki wpływające na migracje:
Geograficzne zróżnicowanie w popycie i podaży 
pracy i wynikające z niego zróżnicowanie płac.
Tempo zwiększania się populacji młodych (bardziej 
skłonni do akceptacji ryzyka i mają szanse odczuć 
długofalowe korzyści z emigracji).
Zasoby finansowe migrujących.
Poziom wykształcenia migrantów.
Sieci społeczne migrantów. 
Dystrybucja dochodów w kraju pochodzenia.

1. Migracje 4/14

Krzywa podaży migrantów
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1. Migracje 5/14

Zależność między poziomem rozwoju a migracjami

1. Migracje 6/14

Migracje niskich i wysokich kwalifikacji.
Popyt na wysokie kwalifikacje wynika z typu 
postępu technicznego w krajach rozwiniętych.
Udział niewykwalifikowanych migrantów spada, ale 
pozostaje istotny, bo jest na nich popyt ze względu 
na
Sprzeciw społeczny oraz niska produktywność 
utrudnia wzrost płac niewykwalifikowanych
Nastąpiła zmiana roli kobiet w społeczeństwach 
bogatych (udział w rynku pracy oraz wzrost skali 
rozwodów)
Nastąpiła zmiana podaży pracy nastolatków
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1. Migracje 7/14

Rynek imigrantów niewykwalifikowanych

1. Migracje 8/14

Udział imigrantów niewykwalifikowanych spada
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1. Migracje 9/14

Udział imigrantów niewykwalifikowanych spada

1. Migracje 10/14

Udział imigrantów niewykwalifikowanych spada
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1. Migracje 11/14

Migracja oznacza korzyści dobrobytowe z punktu 
widzenia kraju goszczącego.
Pracownicy w kraju goszczącym korzystają z 
migracji, jeśli są jednocześnie właścicielami kapitału.
Płace, zwłaszcza pracowników 
niewykwalifikowanych mogą spaść.
W przypadku sztywnych płac migracja powoduje 
wzrost bezrobocia w kraju goszczącym.
Płace realne mogą być sztywne ze względu na 
uwarunkowania instytucjonalne, płace 
wydajnościowe, sztywne płace nominalne (z powodu 
kontraktów, dbałości o płace względne, poczucie 
straty) w połączeniu z niską inflacją. 

1. Migracje 12/14

Wpływ imigracji przy giętkich płacach
realna 
płaca

poziom 
zatrudnienia

Krańcowy produkt pracy 
=popyt na pracę

migracja

w1

w2

B

C

A

N1 N2

wzrost dobrobytu dzięki imigracji
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1. Migracje 13/14

Wpływ imigracji przy sztywnych płacach
realna 
płaca

poziom 
zatrudnienia

Krańcowy produkt pracy 
=popyt na pracę

migracja

w1

A

B

N1

podaż pracy
bezrobocie

1. Migracje 14/14

Kraje OECD, wartości średnie 1997-2007
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2. Handel zagraniczny 1/4

Otwarcie handlowe zwiększa konkurencję na rynku 
dóbr i w ten sposób przyczynia się do spadku 
bezrobocia:
Firmy ustalają ceny na poziomie kosztów (przede 
wszystkim płacy) powiększonych o narzut.
Silniejsza konkurencja zmniejsza wysokość 
narzutu i ceny są bliższe płacom, czyli rośnie 
realna stawka płacy.
Płace akceptowane przez pracowników zależą od 
wysokości bezrobocia. Jeśli płace są niskie, 
bezrobocie jest wysokie i odwrotnie.
Podnosząc wysokość realnych płac handel 
zagraniczny redukuje bezrobocie.

2. Handel zagraniczny 2/4

Otwarcie handlowe zwiększa produktywność firm 
(selekcja) i oferowane przez nie płace 
Płace zależą od wymaganych na danym stanowisku 
umiejętności.
Firmy są różne, więc istnieje pewien rozkład płac 
odpowiadający niezapełnionym wakatom. 
Pracownicy nie znają w pełni oczekiwań firm z 
wakatami (niedoskonała informacja).
Ideałem byłoby dopasowanie stanowiska do 
posiadanych kwalifikacji – nie zawsze możliwe 
(koszty poszukiwań na rynku pracy). Każdy 
pracownik akceptuje tę propozycję pracy, w której 
płaca przekracza płacę progową.
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2. Handel zagraniczny 3/4

Rozkład płac oferowanych przez firmy, płaca progowa WR
oraz płaca odpowiadająca kwalifikacjom W*(K*).

płaca

rozkład płac
Bardziej produktywne 

firmy oferują wyższe płace

2. Handel zagraniczny 4/4

Zależność między stawkami celnymi a bezrobociem


