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CEL PRACY I UZASADNIENIE 

Celem pracy jest omówienie i ocena sytuacji imigrantów we Francji w latach 2012–
2017, ze szczególnym naciskiem na rynek pracy, w porównaniu z ogólną sytuacją 
gospodarczą, demograficzną i społeczną we Francji.

Uzasadnienie: zainteresowania własne, popularność tematu w obecnych latach, duża dostępność danych 
dotyczących migracji.



METODY BADAWCZE

� Analiza literatury przedmiotu, w tym monografie, raporty, artykuły naukowe i 
prasowe w językach: polskim, angielskim oraz francuskim.

� Analiza danych ilościowych z baz Eurostatu, IndexMundi, Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), The Statista Portal, Trading Economics, 
Worldometers w jezyku angielskim oraz w języku francuskim z Państwowego 
Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE)
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WNIOSKI

Najważniejszy: Odpowiedź na pytanie: „Jak imigracja wpływa na rynek pracy we 
Francji?” w 

Inne: 

Całkowita ilość imigrantów stale wzrasta.

Spadek napływu migrantów od roku 2016 (do roku 2016 stały wzrost).

Standardy życia imigrantów średnio 2-3 razy gorsze niż krajowców. 



JAK IMIGRACJA WPŁYWA NA RYNEK PRACY?

Odpowiadając na pytanie należy brać pod uwagę różne perspektywy. Dwa podstawowe wymiary to krótki oraz długi 
okres. Dodatkowo,  warto rozważyć skutki dla pracodawców oraz osób poszukujących pracę. Na koniec należy 
połączyć te cztery wymiary ze sobą. 

W krótkim okresie, wzrost napływu imigrantów doprowadza do wzrostu bezrobocia, zwiększonej konkurencji na 
rynku pracy dla osób poszukujących pracę, oraz wzrost zasobów siły roboczej dla pracodawców. Skutkiem jest 
spadek płac. W długim okresie jednak, zauważalny staje się fakt, że imigranci napędzają gospodarkę. Konsumują oni 
dobra w danym kraju, przez co zwiększają popyt na te dobra. Zwiększone zapotrzebowanie oznacza potrzebę 
wzrostu produkcji co związane jest z powstawaniem nowych miejsc pracy. Bezrobocie spada. 


