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Wprowadzenie
W latach 1960–2010 liczba międzynarodowych migrantów wzrosła z 92 do
211 milionów, w tym samym tempie co populacja świata. W związku z tym
odsetek migrantów w skali światowej wahał się na poziomie 3%. Ten średni
udział maskuje znaczne różnice między regionami. W państwach wysoko rozwiniętych (HIC) liczba ludności pochodzącej z obcych krajów wzrosła szybciej
niż ogólna liczna ludności, zwiększając średni odsetek cudzoziemców z 4,5 do
11,0% (+6,5 punktu procentowego). Godne uwagi jest to, że zmianę tę całkowicie wyjaśnia napływ imigrantów z krajów rozwijających się, których udział
w ogólnej liczbie ludności wzrósł z 1,5 do 8,0% (ponownie +6,5 punktu procentowego). Dla porównania, udział migrantów z północy na północ utrzymuje się
na dość stabilnym poziomie. W krajach słabiej rozwiniętych (LDC) całkowity
udział emigrantów wzrósł w tym samym tempie co całkowita liczba ludności,
powodując niewielkie wahania w stopie emigracji między 2,6 i 3,0%. W ramach
tego procesu emigracji udział emigrantów w liczbie ludności HIC wzrósł z 0,5
do 1,4%. W związku z tym skłonność do emigrowania z LDC do HIC wzrosła
średnio o mniej niż jeden punkt procentowy przez ostatnie pół wieku. Podstawowe przyczyny tych trendów są znane (brak równowagi demograficznej,
nierówności ekonomiczne, nasilone procesy globalizacyjne, niestabilność polityczna itp.). Jednak w kategoriach ilościowych niewiele wiadomo o ich względnym znaczeniu i o zmieniającej się strukturze edukacyjnej wcześniejszych fal
migracyjnych. Ponadto przewiduje się, że w nadchodzących dekadach te same
przyczyny migracji będą miały silny wpływ i niewiele wiadomo na temat przewidywalności przyszłych fal migracyjnych. W jaki sposób najnowsza literatura
przyczynia się do zrozumienia długoterminowych trendów w międzynarodowej migracji? Jakie wnioski można wyciągnąć z modeli makroekonomicznych?
Czego można się spodziewać po XXI wieku? Są to pytania poruszane w niniejszym artykule, który opiera się na pracy Dao i in. (2017).

Moc prognostyczna modeli makroekonomicznych
W najnowszej literaturze można odnaleźć szczegóły dotyczące konsensu dla
modelowania interakcji między decyzjami dotyczącymi migracji a zmiennymi
ekonomicznymi. Z jednej strony literatura migracyjna wykazała, że skłonność
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Introduction
Between 1960 and 2010, the worldwide stock of international migrants increased from 92 to 211 million, at the same pace as the world population.
Hence, the worldwide share of migrants fluctuated around 3%. This average
share masks comparatively significant differences between regions. In highincome countries (HIC), the foreign-born population increased more rapidly
than the total population, boosting the average proportion of foreigners from
4.5 to 11.0% (+6.5 percentage points). A remarkable fact is that this change
is totally explained by the inflow of immigrants from developing countries,
whose share in the total population increased from 1.5 to 8.0% (once again,
+6.5 percentage points). By comparison, the share of North-North migrants
has been fairly stable. In less developed countries (LDC), the total stock of
emigrants increased at the same pace as that of the total population, leading to small fluctuations of the emigration rate between 2.6 and 3.0%. As
part of this emigration process, the share of emigrants to HIC in the population increased from 0.5 to 1.4%. Hence, the average propensity to emigrate
from LDC to HIC has increased by less than one percentage point over half a
century. The underlying root causes of these trends are known (demographic
imbalances, economic inequality, increased globalization, political instability,
etc.). However, in quantitative terms, little is known about their relative importance and about the changing educational structure of past migration flows.
Furthermore, the very same root causes of migration are all projected to exert
a strong influence in the coming decades, and little is known about the predictability of future migration flows. How does the recent literature contribute
to gain understanding of the long-run trends in international migration? What
lessons can be drawn from macroeconomic models? What can be expected
for the 21st century? These are the questions addressed in this note, which
builds on Dao et al. (2017).

Predictive power of macroeconomic models
Recent empirical literature has produced consensus specifications for modeling
the interactions between migration decisions and economic variables. On the
one hand, the migration literature has shown that the propensity to emigrate
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do emigracji z danego kraju pochodzenia do danego miejsca docelowego różni
się w zależności od posiadanych umiejętności (absolwenci wyższych uczelni są
bardziej mobilni niż osoby mniej wykształcone), zwiększa się wraz z różnicami w dochodach pomiędzy miejscem pochodzenia a przeznaczenia i różni się
w zależności od polityki migracyjnej i czynników diadycznych, takich jak odległość, powiązania kolonialne czy bliskość językowa. Literatura empiryczna dostarczyła solidnych mikropodstaw dla empirycznej regresji grawitacyjnej, a także zgodnych szacunków w zakresie kluczowych wyznaczników elastyczności.
Z drugiej strony literatura na temat rynku pracy i wzrostu wykazała, że ramy
wytwarzania CES (stałej elastyczności substytucji) dobrze wyjaśnia rozbieżności w wynikach makroekonomicznych między krajami i wzorce nierówności
płacowych pomiędzy poszczególnymi grupami umiejętnościami. W tym kontekście wzrost kapitału ludzkiego automatycznie zwiększa przeciętny dochód,
ponieważ dobrze wykształceni pracownicy są bardziej produktywni. Ponadto
można uzyskać zwiększenie wkładu kapitału ludzkiego w wydajność przy rozważaniu efektów rozwoju technologicznego (efekty zewnętrzne ogólnej wydajności produkcyjnej albo efekty zewnętrzne wynikające z umiejętności). Jednakże rozmiar tych efektów zewnętrznych stał się powodem debaty.
Skorzystam teraz z tych ustaleń, aby skonstruować abstrakcyjny model gospodarki światowej, który podkreśla główne mechanizmy podejmowania decyzji
dotyczących migracji i nierówności płacowe w perspektywie długoterminowej.
Aby przedstawić to w sposób jak najprostszy, mój model opiera się wyłącznie
na technologii migracji i technologii produkcji1.
Technologia migracji określa warunek, w którym migracja do kraju przeznaczenia j jest korzystna dla pracowników typu s (przy czym s = h dla pracowników
z wyższym wykształceniem, a s = l dla osób słabiej wykształconych), urodzonych w kraju i. Specyfikacje zgodnej grawitacji można zapisać jako:
(1)

Mij,s,t/Mii,s,t = Pij,s,t = P(Wj,s,t/Wi,s,t, Vij,s,t),

gdzie Mij,s,t stanowi zbiór jednostek uzdolnionych s przemieszczający się z i do
j w czasie t (Mii,s,t to liczba osób niebędących migrantami), Pij,s,t to wskaźnik
równowagi migrantów do osób pozostających, który zależy od wysokości zarobków (Wj,s,t/Wi,s,t) oraz zestaw pozostałych czynników diadycznych (Vij,s,t).
Te ostatnie czynniki diadyczne stanowią główne czynniki migracji, takie jak
odległość, język, powiązania kolonialne, inne czynniki ekonomiczne i socjologiczne, a także polityka migracyjna2. Niektóre z tych czynników są trudne
Szczegóły techniczne można znaleźć w (Dao i in., 2017).
Zwykle model losowej maksymalizacji użyteczności zakłada Mij,s,t/Mii,s,t = (Wj,s,t/Wi,s,t)α Vij,s,t,
gdzie α oznacza elastyczność migracji dwukierunkowej w stosunku do różnic płacowych.
1
2
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from a given origin country to a given destination differs across skill groups
(college graduates are more mobile than the less educated), increases with the
income gap between the origin and the destination, and varies with migration
policies and dyadic factors such as distance, colonial links or linguistic proximity. The empirical literature has provided solid micro-foundations for empirical
gravity regressions, as well as consensus estimates for the key elasticities. On
the other hand, the labor market and growth literatures have shown that a CES
(constant elasticity of substitution) production framework well explains the disparities in macroeconomic performance between countries and the patterns of
wage inequality between skill groups. In this framework, a rise in human capital
mechanically increases the average income because highly educated workers
are more productive. Furthermore, greater contributions of human capital to
productivity can be obtained when considering technological spillover effects
(aggregate TFP externalities or skill-biased externalities). However, the size of
these externalities has generated a certain level of debate.
I now take advantage of these findings to construct an abstract model of the
world economy that highlights the major mechanisms underlying migration decisions and wage inequality in the long term. To keep it as simple as possible,
my model only relies on a migration technology and a production technology.1
The migration technology determines the condition under which migration to
a destination country j is profitable for workers of type s (with s=h for collegeeducated workers, and s=l for the less educated), born in country i. The consensus gravity specification can be written as:
(1)

Mij,s,t/Mii,s,t = Pij,s,t = P(Wj,s,t/Wi,s,t, Vij,s,t),

where Mij,s,t is the stock of individuals of skill s moving from i to j at time t (Mii,s,t
is the number of non-migrants, Pij,s,t is the equilibrium ratio of migrant-to-stayer,
which depends on the wage ratio (Wj,s,t/Wi,s,t) and a set of dyadic residual factors
(Vij,s,t). The latter dyadic factors account for the root drivers of migration such as
distance, language, colonial links, other economic and sociological factors, and
migration policies.2 Some of these measures are difficult to measure. Note that
all determinants are skill-specific.
Summing over potential destinations yields:

Technical details can be found in Dao et al. (2017).
Typically, the random utility maximization model implies Mij,s,t/Mii,s,t = (Wj,s,t/Wi,s,t)a Vij,s,t
where a denotes the elasticity of bilateral migration to wage disparities.
1
2
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do zmierzenia. Należy zauważyć, że wszystkie determinanty są specyficzne
dla danej umiejętności.
Sumowanie potencjalnych dochodów związanych z miejscem przeznaczenia:
(2)

∑j Mij,s,t = Mii,s,t ∑j Pij,s,t = Ni,s,t,

gdzie Ni,s,t oznacza wielkość krajowej (tj. przed migracją) populacji w kraju
i w czasie t.
Przyjmując ogólnoświatową dystrybucję dochodów i strukturę liczby ludności
miejscowej w skali globalnej (Ni,s,t dla wszystkich i, s i t) jako pewnik, Eqs (1)–(2)
charakteryzuje równowagę w alokacji populacji świata. Ponadto gdy taka alokacja Mij,s,t jest znana, suma wszystkich krajów pochodzenia determinuje wielkość i strukturę ludności zamieszkałej w danym kraju j: ∑i Mij,s,t = Lj,s,t (gdzie L
oznacza siłę roboczą).
Technologia migracji może być skalibrowana w celu dostosowania do alokacji
światowej populacji dorosłych w 2010 roku – roku, w którym dane dotyczące
migracji diadycznej są dostępne według poziomu wykształcenia (Arslan i in.
2015). Korzystając z wyznaczników płacowych i zakładając elastyczność Pij,s,t
wobec Wj,s,t/Wi,s,t równej 0,7 (jak w pracy Bertoli i Fernandez Huertas Moraga
2013), parametryzacja technologii migracji polega na identyfikacji pozostałych
czynników Vij,s,t które wyrównują Mij,s,t z liczbami obserwowanymi w 2010 roku.
We wszystkich krajach technologia produkcji determinuje całkowitą produkcję
(Yj,t) i stawki wynagrodzenia (Wj,s,t) jako funkcję wielkości i struktury populacji
mieszkańców. Można to zapisać w ten sposób:
(3)

Yj,t = Aj,t F(qj,l,t Lj,l,t, qj,h,t Lj,h,t) ; Wi,s,t = Aj,t F/Lj,s,t,

gdzie F(.) to funkcja transformacji CES dla liczby wysoko wykwalifikowanych
i nisko wykwalifikowanych pracowników (Lj,s,t), Aj,t oznacza ogólną wydajność
produkcyjną (TFP), qj,l,t i qj,h,t to względne parametry wydajności opisujące obciążenie ze względu na umiejętności w produkcji (takie jak qj,l,t+ qj,h,t = 1).
Technologia produkcji może być skalibrowana w celu dostosowania do danych
dotyczących dochodu na jednego mieszkańca i nierówności płacowych w 2010
roku. Zgodnie z literaturą na temat rynku pracy (np. Ottaviano i Peri, 2012; Angrist, 1995), elastyczność substytucji (ES) pomiędzy pracownikami z wyższym
wykształceniem a tymi słabiej wykształconymi waha się pomiędzy 1,5 i 3.
Gdy ustalone jest ES, można skalibrować qj,s,t w celu dokładnego dopasowania
do danych o nierównościach płacowych, a Aj,t może być skalibrowane w celu
dokładnego dopasowania do danych PKB. Jeśli chodzi o efekty zewnętrzne
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(2)

∑j Mij,s,t = Mii,s,t ∑j Pij,s,t = Ni,s,t

where Ni,s,t denotes the size of the native (i.e. the before-migration) population
of country i at time t.
Taking the world distribution of income and the structure of the world native
population (Ni,s,t for all i, s and t) as given, Eqs (1)-(2) characterize the equilibrium allocation of the world population. In addition, when this allocation Mij,s,t
is known, summing over all origin countries determines the size and structure
of the resident population of each country j: ∑i Mij,s,t = Lj,s,t (where L stands for
labor force).
The migration technology can be calibrated to match the distribution of the
world adult population observed in 2010, the year for which dyadic migration
data are available by education level (Arslan et al. 2015). Using wage proxies
and assuming an elasticity of Pij,s,t to Wj,s,t/Wi,s,t equal to 0.7 (as in Bertoli and
Fernandez Huertas Moraga, 2013), the parameterization of the migration technology consists of identifying the residual factors Vij,s,t that equalize Mij,s,t with
the observed stocks in 2010.
In all countries, the production technology determines total production (Yj,t)
and wage rates (Wj,s,t) as a function of the size and structure of the resident
population. It can be written as:
(3)

Yj,t = Aj,t F(qj,l,t Lj,l,t, qj,h,t Lj,h,t) ; Wi,s,t = Aj,t F/Lj,s,t,

where F(.) is a CES transformation function of the number of high-skilled and
low-skilled workers (Lj,s,t), Aj,t denotes the total factor productivity (TFP), qj,l,t and
qj,h,t are relative productivity parameters capturing the skill bias in production
(such that qj,l,t+ qj,h,t =1).
The production technology can be calibrated to match the data on income
per capita and wage inequality in the year 2010. In line with the labor market literature (e.g., Ottaviano and Peri, 2012; Angrist, 1995), the elasticity of
substitution (ES) between college-educated and less educated workers varies
between 1.5 and 3. When ES is fixed, qj,s,t can be calibrated to exactly match
wage inequality data, and Aj,t can be calibrated to exactly match GDP data. As
for schooling externalities, there is no consensus on their size. I distinguish
between a maximalist and a minimalist scenario. In the maximalist scenario,
I assume the elasticities of Aj,t and of qj,h,t/qj,l,t to the proportion of college graduates are equal to the estimated correlation between these variables, ignoring
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kształcenia, nie ma konsensusu co do ich wielkości. Wyróżniam dwa scenariusze: maksymalistyczny i minimalistyczny. W scenariuszu maksymalistycznym
zakładam, że elastyczność Aj,t i qj,h,t/qj,l,t w stosunku do proporcji absolwentów
szkół wyższych są równe szacowanej korelacji pomiędzy tymi zmiennymi, ignorując potencjalny odwrotny związek przyczynowy pomiędzy nimi. W scenariuszu minimalistycznym zakładam, że elastyczność ta jest równa zeru.
Połączenie decyzji dotyczących migracji endogennej i równowagi w zakresie
płac wspólnie determinuje światowy podział dochodów i alokację populacji na
świecie. Kalibracja wygląda w ten sposób, że model dokładnie odpowiada charakterystyce ekonomicznej i społeczno-demograficznej świata w 2010 roku.
Aby ocenić moc prognostyczną tego abstrakcyjnego modelu makroekonomicznego, rozpocząłem od przeprowadzenia grupy retrospektywnych symulacji
(albo prognoz wstecznych) i porównania ich z danymi historycznymi. Nie istnieje żadna baza danych dokumentująca liczbę migrantów w przeszłości według
poziomu wykształcenia i grupy wiekowej. Niemniej jednak Ozden i in. (2011)
oraz ONZ posiadają dane w skali dziesięcioleci dotyczące liczb migracji dwukierunkowych w latach 1960–2010, bez rozbieżności między grupami wiekowymi i grupami zawodowymi. Używam więc tego modelu, aby retrospektywnie
symulować liczbę migracji dwukierunkowej według poziomu wykształcenia,
zsumować je według grup umiejętności, krajów pochodzenia lub przeznaczenia i porównać symulowane poziomy z obserwowanymi liczbami migracji na
lata 1970, 1980, 1990 i 2000. W moich symulacjach skalibrowałem trajektorię
Aj,t w celu dopasowania ewolucji PKB (Yj,t) w każdym kraju, biorąc pod uwagę
rozmiar i strukturę siły roboczej i zakładam, że pozostałe czynniki diadyczne są
stałe (Vij,s,t= Vij,s,2010). To ostatnie założenie pociąga za sobą to, że ignoruję ewentualne zmiany w kosztach migracji i polityce migracyjnej.
Wyniki przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1a zawiera porównanie ewolucji faktycznej i przewidywanej liczby migracji na całym świecie według dekad.
Dane sumaryczne dają liczbę 55 milionów migrantów w wieku od 25 do 64 lat
w 1970 roku i 120 milionów migrantów w 2010 roku. Model niemal dokładnie odpowiada takiej ewolucji, niezależnie od scenariusza technologicznego3.
Uwzględniono trzy warianty technologiczne: pierwszy zakłada ES = 2 i maksymalistyczny scenariusz dla zewnętrznego efektu obciążonego czynnikiem
umiejętności, drugi zakłada ES = 2 i minimalistyczny poziom efektu zewnętrznego, trzeci zakłada ES = 3 i maksymalistyczny poziom zewnętrznego efektu obciążonego czynnikiem umiejętności. Te trzy warianty są wizualnie nie do
Biorąc pod uwagę moją strategię kalibracji, model idealnie pasuje do danych z 2010
roku.
3
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the potential reverse causation relationship between them. In the minimalist
scenario, I assume these elasticities are equal to zero.
The combination of endogenous migration decisions and equilibrium wages
jointly determines the world distribution of income and the distribution of the
world population. The calibration is such that the model exactly matches the
economic and socio-demographic characteristics of the world in the year 2010.
To assess the predictive power of this abstract macroeconomic model, I first
conduct a set of retrospective simulations (or hindcasts) and compare them
with historical data. There is no database documenting past migration stocks
by education level and by age group. Nonetheless, Ozden et al. (2011) and
the United Nations provide decadal data on bilateral migration stocks from
1960 to 2010 with no disaggregation between age and skill groups. I thus use
the model to retrospectively simulate bilateral migration stocks by education
level, aggregate them over skill groups, origin and/or destination countries,
and compare the simulated levels with observed migration stocks for the years
1970, 1980, 1990 and 2000. In my simulations, I calibrate the trajectory of
Aj,t to match the evolution of GDP (Yj,t) in each country given the observed
size and structure of the labor force, and I assume that dyadic residual factors
are constant (Vij,s,t= Vij,s,2010). The latter assumption implies that I ignore possible
changes in migration costs and migration policies.
The results are depicted on Figure 1. Figure 1a compares the evolution of actual and predicted worldwide migration stocks by decade. The aggregate data
give a stock of 55 million migrants aged 25 to 64 in 1970, and of 120 million
migrants in 2010. The model almost exactly matches this evolution regardless
of the technological scenario.3 Three technological variants are considered: the
first assumes ES=2 and the maximalist scenario for the skill-biased technological externality, the second assumes ES=2 and the minimalist level of externality, the third assumes ES=3 and the maximalist level of skill-biased externality. These three variants cannot be visually distinguished on Figure 1a, as the
simulated trajectories almost perfectly coincide. Although technological variants drastically affect within-country income disparities (in particular, the wage
rate of college graduates), they have negligible effects on aggregate migration
stocks. This is due to the fact that income disparities are mostly governed by
between-country inequality (i.e., by the TFP levels, which are calibrated under
each scenario to match the observed levels of income per capita), and that the
worldwide proportion of college graduates is so small that changes in their
migration propensity have negligible aggregate effects. Figures 1b to 1d illus3

Given my calibration strategy, the model perfectly matches the 2010 data.
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1a. Liczba migracji na świecie, 1970–2000
1a. World migration stock, 1970–2000

1b. Liczba imigracji wg miejsca przeznaczenia
w 2000 roku
1b. Immigration stocks by destination in 2000

1c. Liczba imigracji wg miejsca przeznaczenia
w 1970 roku

1d. Liczba emigracji wg miejsca pochodzenia
w 1970 roku

1c. Immigration stocks by destination in 1970

1d. Emigration stocks by origin in 1970

Rysunek 1. Porównanie liczby obserwowanych migracji z prognozami
wstecznymi (osoby w wieku 25 lat – 64 lata)
Figure 1. Comparison of observed migration stocks with hindcasts
(individuals aged 25–64)
rozróżnienia na rysunku 1a, ponieważ symulowane trajektorie niemal idealnie
się pokrywają. Mimo że warianty technologiczne mają znaczny wpływ na wewnątrzkrajowe rozbieżności w dochodach (w szczególności płace absolwentów
wyższych uczelni), mają one niewielki wpływ na ogólną liczbę migracji. Wynika
to z faktu, że różnice w dochodach są w głównej mierze regulowane nierównością pomiędzy krajami (tj. przez poziomy TFP, które są kalibrowane w ramach
każdego scenariusza w celu dopasowania do zaobserwowanych poziomów dochodów na jednego mieszkańca) oraz z tego, że światowy odsetek absolwentów wyższych uczelni jest tak mały, że zmiany w ich skłonności do migracji dają
nieznaczne połączone skutki.
Rysunki od 1b do 1d ilustrują zdolność modelu do dopasowania do dystrybucji
liczby imigrantów w skali dziesięcioleci według miejsca przeznaczenia, a także
10

trate the capacity of the model to match the decadal distributions of immigrant
stocks by destination, and the decadal distributions of emigrant stocks by origin. To depict the closeness of the fit, I compare the observed and simulated
stocks of immigrants and emigrants for each country and for each decade. By
construction, the predicted migrant stocks are perfectly matched in the year
2010. For previous years, the correlation is unsurprisingly smaller; it decreases
with the distance from the year 2010. This is because my model neither identifies past variations in migration policies nor past changes in net amenities and
nonpecuniary push/pull factors (e.g., conflicts, political unrest, etc.).4 Nevertheless, Figure 1b shows that the fit is excellent in 2000 (correlation of 0.98 with
observations), and Figures 1c and 1d do not evidence many major outliers for
the year 1970 (the correlation equals 0.76 for immigrant stocks, and equals
0.69 for emigrant stocks).

Root drivers of past migration
Although the model is simple and ignores some features of the real world (inertia in migration stocks, network effects, endogeneity of native population
changes, capital accumulation, etc.), its hindcasts fit very well the historical
trends in the worldwide aggregate stock of migrants, in immigration stocks
to all destination countries, and in emigration stocks from all origin countries.
This demonstrates the capacity of such an abstract macroeconomic model to
identify the main sources of variation and to predict long-run migration trends.
Hence, to identify the root drivers of migration, I simulate counterfactual historical trends (with constant distributions of income, education level or native
population size) and compare them with the hindcasts of Figure 1. The first
counterfactual neutralizes demographic changes that occurred between 1970
and 2010; it assumes that the size of the working-age native population is kept
constant at the 2010 level in all countries. The second counterfactual neutralizes changes in education; it assumes that the share of college graduates is
kept constant in all countries. The third counterfactual neutralizes changes in
income disparities; it assumes constant wage rates in all countries.
E.g., Schengen agreement in the EU, changes in the H1B visa policy in the US, points-system schemes in Canada, Australia, New Zealand, guest worker programs in the
Persian Gulf, etc. Important gaps between the observed and predicted migration stocks
recorded in my data also come from the non-consideration of the independence of Pakistan from India, the collapse of the Soviet Union, the end of the French-Algerian war
and the Vietnam war, the conflict between Cuba and the US, the flows of Russian Jews
to Israel in the late 1980 (the so-called Post-Soviet aliyah).
4
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dystrybucji liczby emigrantów w skali dziesięcioleci według pochodzenia. Ady
zobrazować zgodność, porównano zaobserwowane i symulowane liczby imigrantów i emigrantów dla każdej dekady i każdego kraju. Przewidywana liczba
migrantów jest doskonale dopasowana w 2010 roku. W poprzednich latach korelacja była zaskakująco mniejsza, maleje ona wraz z dystansem z 2010 roku.
Dzieje się tak, ponieważ mój model nie identyfikuje wcześniejszych wahań w polityce migracyjnej ani zmian w zakresie udogodnień netto oraz niekorzystnych
czynników odpychających/przyciągających w polityce migracyjnej (np. konflikty,
niepokoje polityczne itp.)4. Niemniej jednak rysunek 1b pokazuje, że zgodność
w 2000 roku była na wysokim poziomie (korelacja z obserwacjami na poziomie
0,98), a rysunki 1c i 1d nie wykazują wielu poważnych odstępstw od 1970 roku
(korelacja wynosi 0,76 dla liczby imigrantów i 0,69 dla liczby emigrantów).

Główne czynniki napędzające migrację w przeszłości
Mimo że model jest prosty i ignoruje niektóre cechy realnego świata (bezwładność w odniesieniu do liczby migracji, efekty sieciowe, endogenność zmian
w miejscowej ludności, gromadzenie kapitału itp.), jego analizy dotyczące danych historycznych dobrze się wpisują w historyczne trendy w światowej łącznej liczbie migrantów, w liczbie imigracji do wszystkich krajów przeznaczenia
i w liczbie emigracji ze wszystkich krajów pochodzenia. Pokazuje to zdolność
takiego abstrakcyjnego modelu makroekonomicznego do identyfikacji głównych źródeł zmian i przewidywania długoterminowych tendencji migracyjnych.
W związku z tym, aby zidentyfikować główne czynniki migracji, dokonałem
symulacji przeciwstawnych trendów historycznych (przy stałym rozkładzie dochodów, poziomu edukacji albo liczby miejscowej ludności) i porównałem je
z prognozami wstecznymi z rysunku 1. Pierwszy przeciwstawny trend neutralizuje zmiany demograficzne, które miały miejsce w latach 1970–2010; zakłada on, że wielkość miejscowej ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się
na stałym poziomie z 2010 roku we wszystkich krajach. Drugi przeciwstawny
trend neutralizuje zmiany w edukacji; zakłada on, że udział absolwentów wyższych uczelni utrzymuje się na stałym poziomie we wszystkich krajach. Trzeci
Na przykład Umowa z Schengen w UE, zmiany w polityce wizowej H1B w USA, programy systemów punktowych w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, programy pracownicze dla gości w Zatoce Perskiej itd. Znaczne luki między zaobserwowaną a przewidywaną
liczbą migracji zarejestrowaną w moich danych wynikają również z nieuwzględnienia niezależności Pakistanu od Indii, upadku Związku Radzieckiego, zakończenia wojny francusko-algierskiej i wojny w Wietnamie, konfliktu między Kubą i USA, przepływu rosyjskich
Żydów do Izraela pod koniec lat 80. (Alija po rozpadzie Związku Radzieckiego).
4
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Results are presented in Figure 2a. They reveal that past changes/rises in
education marginally increased the worldwide migration stock, while the past
changes/decreases in income inequality marginally reduced it. However, these
effects are quantitatively small. This is because the rise in human capital has
been limited in poor countries, and income disparities have been stable for the
last fifty years (with the exception of emerging countries). In contrast, demographic changes explain a large amount of the variability in migration stocks.
If the population of each country had been constant, the stock of worldwide

2a. Przeciwstawne trendy liczby migracji na świecie
2a. Counterfactual world migration stocks

2b. Przepływy netto pracowników mniej
wykształconych, 1970–2010
2b. Net ﬂows of less educated workers,
1970-2010

2c. Przepływy netto pracowników z wyższym
wykształceniem, 1970–2010
2c. Net ﬂows of college-educated workers,
1970-2010

Rysunek 2. Spostrzeżenia z ćwiczeń w zakresie wstecznych prognoz
Figure 2. Insights from hindcasting exercise
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przeciwstawny trend neutralizuje zmiany w dysproporcji dochodów; zakłada
on stałą stawkę płac we wszystkich krajach.
Wyniki przedstawiono na rysunku 2a. Ujawniono w nich, że zmiany/wzrost
w poziomie edukacji w przeszłości nieznacznie zwiększyły liczbę migracji na
świecie, podczas gdy zmiany/spadek w nierówności dochodów w przeszłości
nieznacznie ją zmniejszyły. Efekty te są jednak niewielkie. Wynika to z faktu, że wzrost kapitału ludzkiego był ograniczony w krajach ubogich, a różnice
w dochodach były stabilne przez ostatnie pięćdziesiąt lat (z wyjątkiem krajów
wschodzących). Z drugiej strony zmiany demograficzne wyjaśniają częste zmiany w liczbie migracji. Gdyby populacja każdego kraju była stała, liczba migrantów na świecie w 1970 roku byłaby o 2% mniejsza niż obecna liczba. Potwierdza to, że w przeszłości zmiany w łącznej liczbie migrantów były głównie rządzone przez nierównowagę demograficzną: w szczególności stosunek ludności
miejscowej w krajach rozwijającymich się do ludności miejscowej w krajach
o wysokim dochodzie wzrósł z 3,5 w 1970 r. do 5,5 w 2010 r.
Mój model rzuca również światło na strukturę umiejętności fal migracyjnych
w przeszłości. Ponieważ nie istnieją dane historyczne dotyczące migracji według grupy umiejętności, używam modelu do wstecznej prognozy światowych
przepływów netto pracowników z wyższym wykształceniem oraz słabiej wykształconych pomiędzy regionami. Używam scenariusza z ES = 2 i z maksymalistycznymi efektami zewnętrznymi obciążonymi różnymi umiejętnościami
(należy pamiętać, że wyniki są praktycznie niewrażliwe na scenariusz technologiczny). Dla każdej pary krajów obliczam przepływ netto jako różnicę pomiędzy
liczbą migrantów w 2010 roku i 1970 roku. Na rysunkach 2b i 2c grupuję kraje
w osiem regionów i używam okrągłych ideogramów, aby podkreślić główne
składniki matrycy przepływów netto. Wyróżniam Europę (granatowy), zachodnie odcinki (NAM – jasnoniebieski), Bliski Wschód i Afrykę Północną (MENA –
czerwony), Afrykę Subsaharyjską (SSA – żółty), Azję Południową i Wschodnią,
w tym Azję Południową i Południowowschodnią (SEA – różowy), kraje byłego
Związku Radzieckiego (CIS – pomarańczowy), Amerykę Łacińską i Karaiby (LAC
– szary), a także inne kraje (OTH – zielony). Regiony pochodzenia i przeznaczenia są reprezentowane jako segmenty na zarysie okręgu. Przepływy netto są
kolorowane w zależności od pochodzenia, a ich szerokość jest proporcjonalna
do ich wielkości. Kierunek przepływu jest zaznaczany kolorem zewnętrznych
(tj. kraju pochodzenia) i wewnętrznych (tj. kraju przeznaczenia) okręgu.
Rysunek 2b skupia się na przepływie netto pracowników mniej wykształconych. Światowy przepływ netto nisko wykwalifikowanych migrantów w latach
1970–2000 wyniósł 35,2 milionów. Dziesięć głównych korytarzy regionalnych
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migrants in 1970 would have only been 2% smaller as the current stocks. This
confirms that past changes in aggregate migrant stocks were predominantly
governed by demographic imbalances: in particular, the ratio of native population between developing and high-income countries increased from 3.5 in
1970 to 5.5 in 2010.
My model also sheds light on the skill structure of past migration flows. As historical migration data by skill group do not exist, I use the model to “hindcast”
the global net flows of college-educated and less educated workers between
regions. I use the scenario with ES=2 and with maximalist skill-biased externalities (remember the results are virtually insensitive to the technological scenario). For each pair of countries, I compute the net flow as the difference between
the stock of migrants in 2010 and that of 1970. In Figures 2b and 2c, I group
countries into eight regions and use circular ideograms to highlight the major
components of the matrix of net flows. I distinguish between Europe (in dark
blue), Western offshoots (NAM in light blue), Middle East and Northern Africa
(MENA in red), sub-Saharan Africa (SSA in yellow), South and East Asia including South and South-East Asia (SEA in pink), the former Soviet countries (CIS
in orange), Latin America and the Caribbean (LAC in grey), and other countries
(OTH in green). Origin and destination regions are represented as segments on
the outline of the circle. Net flows are colored according to their origin, and
their width is proportional to their size. The direction of the flow is captured
by the colors of the outside (i.e., country of origin) and inside (i.e., country of
destination) borders of the circle.
Figure 2b focuses on the net flows of less educated workers. The worldwide
net flow of low-skilled migrants equals 35.2 million over the period of 1970–
2010. The ten main regional corridors account for 79% of the total, and industrialized regions appear 6 times as a main destination. By decreasing order of
magnitude, they include Latin America to North America (27.6%), migration
within the South and East Asian region (13%), MENA to Europe (6.8%), migration between former Soviet countries (5.2%), migration within sub-Saharan Africa (5.1%), intra-European movements (4.5%), Latin America to Europe (4.4%),
South and East Asia to Western offshoots (4.2%), others to Europe (4.0%), and
migration between Latin American countries (4.0%). It is worth noticing the
low-skilled mobility from sub-Saharan Africa to Europe is not part of the top
ten: it only represents 3.8% of the total (11th largest regional corridor).
Figure 2c represents the net flows of college graduates. The worldwide net
flow of high-skilled migrants equals 27.6 million over the period of 1970–
2010. The ten main regional corridors accounts for 74% of the total. A major
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stanowi 79% ogółu, a uprzemysłowione regiony pojawiają się sześciokrotnie
jako główne miejsce docelowe. Obejmują one, według rządu wielkości w porządku malejącym, następujące kierunki: z Ameryki Łacińskiej do Ameryki
Północnej (27,6%), migracje wewnątrz regionu Azji Południowej i Wschodniej
(13%), z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Europy (6,8%), migracje pomiędzy byłymi krajami Związku Radzieckiego (5,2%), migracje wewnątrz Afryki
Subsaharyjskiej (5,1%), ruchy wewnątrz Europy (4,5%), z Ameryki Łacińskiej
do Europy (4,4%), z Azji Południowej i Wschodniej do zachodnich odcinków
(4,2%), z innych obszarów do Europy (4,0%) i migracje wewnątrz Ameryki Łacińskiej (4,0%). Warto zauważyć, że mobilność nisko wykwalifikowanych osób
z Afryki Subsaharyjskiej do Europy nie znajduje się w pierwszej dziesiątce: stanowi ona jedynie 3,8% całości (11. największy korytarz regionalny).
Rysunek 2c przedstawia przepływy netto absolwentów wyższych uczelni. Światowy przepływ netto migrantów o wysokich kwalifikacjach w latach
1970–2000 wyniósł 27,6 miliona. Dziesięć głównych korytarzy regionalnych
stanowi 74% ogółu. Główną różnicą, w porównaniu do osób o niskich kwalifikacjach, jest to, że regiony uprzemysłowione pojawiają się dziewięciokrotnie jako główne miejsce przeznaczenia, przynajmniej jeśli kraje Zatoki Perskiej
(jako część regionu Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej) są traktowane jako
kraje uprzemysłowione. Dziesięć najbardziej popularnych kierunków obejmuje,
według rzędu wielkości w porządku malejącym: z Azji Południowej i Wschodniej do zachodnich odcinków (19,8% ogółu), ruchy wewnątrz Europy (10,7%),
migracje pomiędzy byłymi krajami Związku Radzieckiego (10,5%), z Ameryki
Łacińskiej do zachodnich odcinków (9,7%), z Europy do zachodnich odcinków
(6,5%), z Azji Południowej i Wschodniej do Europy (4,6%), z Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej do Europy (3,3%), z Afryki Subsaharyjskiej do Europy (3,2%),
z Azji Południowej i Wschodniej na Bliski Wschód i do Afryki Północnej (3,1%),
a także z Ameryki Łacińskiej do Europy (2,9%).

Prognozy na XXI wiek
Zastosuję teraz model sparametryzowany, aby stworzyć prognozy dla liczby migracji i różnic w dochodach w XXI wieku w ramach dwóch scenariuszy
społeczno-demograficznych. Zsumowane wyniki prognoz przedstawiono na
rysunku 3. Scenariusze społeczno-demograficzne zaczerpnięto z publikacji
(Lutz, Butz i Samir, 2014), w której stworzono prognozy dotyczące populacji
według wieku, płci i poziomu wykształcenia dla wszystkich krajów na świecie.
Scenariusz SSP2 zakłada niski wzrost liczby ludności i szybki postęp w edukacji; scenariusz SSP3 zakłada wysoki wzrost liczby ludności i powolny postęp
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difference with the low-skilled is that industrialized regions appears 9 times as
a main destination, at least if the Persian Gulf countries (as part of the MENA
region) are treated as industrialized countries. By decreasing order of magnitude, the top-10 includes South and East Asia to Western offshoots (19.8%
of the total), intra-European movements (10.7%), migration between former
Soviet countries (10.5%), Latin America to Western offshoots (9.7%), Europe
to Western offshoots (6.5%), South and East Asia to Europe (4.6%), MENA to
Europe (3.3%), sub-Saharan Africa to Europe (3.2%), South and East Asia to the
MENA (3.1%), and Latin America to Europe (2.9%).

Forecasts for the 21st century
I now use the parameterized model to produce projections of migration stocks
and income disparities for the 21st century under two socio-demographic scenarios. Aggregate projection results are depicted in Figure 3. The socio-demographic scenarios are drawn from Lutz et al. (2014), who produce population
projections by age, sex and education levels for all countries of the world. Scenario SSP2 assumes low population growth and rapid progress in education;
scenario SSP3 assumes high population growth and slow progress in education. These differences are illustrated in Figures 3a and 3b.
Figures 3c and 3d show the resulting trajectory of predicted emigration and
immigration rates. In line with the hindcasting exercise, I consider three technological variants: the first assumes ES=2 and the maximalist scenario for aggregate and skill-biased technological externalities, the second assumes ES=2
and the minimalist levels for both externalities, the third assumes ES=3 and the
maximalist externality levels.
Figure 3c depicts the evolution of emigration rates, defined as the ratio of
emigrants to natives originating from developing countries. The average emigration rate equals 3.1% in 2010. Under SSP2, it is predicted to be twice as
large in the year 2100; under SSP3, it reaches 3.6% only. These emigration
rates are governed by the change in the average level of education in the developing world. Under SSP2, progress in education makes people more mobile
(remember that college graduates migrate more than the less educated). Under
SSP3, emigration rates remain fairly stable over time given the slower progress
in education. Figure 3d depicts the evolution of the average immigration rate
of OECD member states, defined as the proportion of foreign-born in the total
population. This proportion equals 12% in the year 2010 and it is expected to
drastically increase over the 21st century. Nevertheless, a remarkable result is
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w edukacji. Różnice te przedstawiono na rysunkach 3a i 3b.
Rysunki 3c i 3d pokazują powstałą trajektorię przewidywanej emigracji i imigracji. Zgodnie z ćwiczeniami w zakresie prognozowania wstecznego rozważam
trzy warianty technologiczne: pierwszy zakłada ES = 2 i scenariusz maksymalistyczny dla całkowitych efektów zewnętrznych i technologicznych efektów
zewnętrznych obciążonych różnymi umiejętnościami, drugi zakłada ES = 2 i minimalistyczne poziomy dla obu efektów zewnętrznych, trzeci zakłada ES = 3
i maksymalistyczne poziomy efektów zewnętrznych.
Rysunek 3c przedstawia ewolucję wskaźników emigracji, określonych jako
stosunek emigrantów do mieszkańców pochodzących z krajów rozwijających
się. Średnia stopa migracji wyniosła 3,1% w 2010 roku. W ramach scenariusza
SSP2 przewiduje się, że w 2100 roku będzie ona dwukrotnie większa; w ramach scenariusza SSP3 osiągnie jedynie 3,6%. Te liczby dotyczące emigracji zależą od zmiany średniego poziomu wykształcenia w krajach rozwijających się.
W ramach SSP2 postęp w edukacji sprawia, że ludzie są bardziej mobilni (należy pamiętać, że absolwenci wyższych uczelni migrują częściej niż osoby mniej
wykształcone). W ramach SSP3 stopa emigracji pozostaje w miarę stabilna przy
wolniejszym postępie w edukacji. Rysunek 3d przedstawia ewolucję średniej
stopy imigracji w państwach członkowskich OECD, definiowanej jako udział
osób urodzonych za granicą w ogólnej liczbie ludności. Proporcja ta wyniosła
12% w 2010 roku i oczekuje się, że znacznie wzrośnie w ciągu XXI wieku. Niemniej jednak niezwykłym skutkiem jest to, że wielkość zmiany jest zupełnie
niewrażliwa na scenariusze społeczno-demograficzne i technologiczne. W ramach SSP3 stopa emigracji z krajów rozwijających się różni się nieznacznie,
ale wzrost liczby ludności jest duży. W ramach scenariusza SSP2 wzrost stopy
emigracji jest duży, ale jest częściowo zniwelowany spadkiem tempa wzrostu
liczby ludności krajów rozwijających się. Do 2100 roku udział imigrantów osiągnie 27,8% w ramach SSP2 i 24,6% w ramach SSP3.
W tabeli 1 przedstawiono prognozy dotyczące stopy imigracji dla głównych
państw OECD i dla stałej polityki imigracyjnej poszczególnych krajów. Wyniki
otrzymane w ramach scenariusza SSP2 przedstawiono w górnym panelu; wyniki
otrzymane w ramach SSP3 przedstawiono w dolnym panelu. Ostatnia kolumna
przedstawia zmianę w stopie imigracji w latach 2010–2100 (∆). W obu scenariuszach uwzględniam wariant przy ES = 2 i pełnych technologicznych efektach
zewnętrznych, scenariusz technologiczny, który jest najbardziej zgodny z przyszłymi zmianami w edukacji. W ramach SSP2 i w ciągu XXI wieku odsetek imigrantów wzrósł o 21,2% w UE15 i o 14,3% w Stanach Zjednoczonych. Największe różnice uzyskano dla Wielkiej Brytanii (+35,9%) i dla Kanady (+35,6%). Jeśli
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3a. Scenariusze dotyczące populacji na świecie,
1970–2100
3a. World population scenarios, 1970-2100

3b. Scenariusze dot. odsetka absolwentów
wyższych uczelni (1970–2100)
3b. Scenarios for the share of college graduates
(1970-2100)

3c. Stopy emigracji dla krajów najsłabiej
rozwiniętych (1970–2100)

3d. Stopy imigracji dla krajów o wysokich
dochodach (1970–2100)

3c. Emigration rates from LDCs (1970-2100)

3d. Immigration rates to HICs (1970-2100)

Rysunek 3. Prognozy dotyczące liczby ludności i migracji
Figure 3. Population and migration forecasts
that the magnitude of the change is highly insensitive to socio-demographic
and technological scenarios. Under SSP3, emigration rates from developing
countries vary little, but population growth is large. Under the SSP2 scenario,
the rise in emigration rates is larger, but it is partly offset by the fall in the
population growth rates of developing countries. By the year 2100, the share
of immigrants reaches 27.8% under SSP2, and 24.6% under SSP3.
Table 1 provides projections of immigration rates for the main OECD countries
and for constant immigration policies. Results obtained under the SSP2 sociodemographic scenario are presented in the top panel; results obtained under
SSP3 are presented in the bottom panel. The last column gives the variation in
the immigration rate between 2010 and 2100 (denoted by D). In both scenarios,
I consider the variant with ES=2 and full technological externalities, the technological scenario that is the most compatible with future educational changes.
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Tabela 1. Odsetek imigrantów w wieku produkcyjnym wg głównego miejsca
przeznaczenia
Rok

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2100

∆

SPP2, ES = 2, poziom maksymalistyczny
UE 15

14,5

16,8

19,3

22,2

24,7

26,8

36,5

21,2

Francja

14,7

18,0

21,0

24,0

26,2

28,2

36,5

21,8

Niemcy

15,9

17,3

19,3

21,3

22,0

22,8

24,9

9,0

Włochy

10,5

11,8

13,1

14,8

15,9

16,3

18,7

8,2

Polska

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

1,0

0,5

Hiszpania

14,9

16,8

19,2

22,0

25,2

26,6

29,9

15,0

Wielka Brytania

16,5

19,9

24,2

28,8

32,8

37,2

52,3

35,9

Stany Zjednoczone

17,7

20,4

23,3

25,2

26,7

28,0

31,9

14,3

Kanada

24,5

29,4

35,3

40,1

44,3

48,4

60,0

35,6

OECD

11,9

13,7

15,5

17,4

19,2

20,8

27,5

15,6

UE 15

14,5

16,4

18,4

20,7

22,8

25,3

38,9

24,3

Francja

14,7

17,4

19,4

21,2

22,7

24,6

36,3

22,2

Niemcy

15,9

17,3

19,3

21,5

23,2

25,6

40,0

24,1

Włochy

10,5

11,8

13,2

15,2

17,3

19,3

32,1

21,6

Polska

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,8

1,3

0,8

Hiszpania

14,9

16,6

18,7

21,4

25,2

28,1

41,9

27,0

Wielka Brytania

16,5

18,6

21,3

23,4

25,5

28,6

43,6

26,2

Stany Zjednoczone

17,7

19,8

22,2

23,5

25,3

27,6

40,1

22,4

Kanada

24,5

27,4

31,2

33,5

35,7

39,1

54,2

29,8

OECD

11,9

13,3

14,6

15,7

16,9

18,3

24,6

12,7

SPP3, ES = 2, poziom maksymalistyczny
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Table 1. Proportion of working-age immigrants by main destination

Year

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2100

∆

SPP2, ES=2, Maximalist
EU15

14.5

16.8

19.3

22.2

24.7

26.8

36.5

21.2

France

14.7

18.0

21.0

24.0

26.2

28.2

36.5

21.8

Germany

15.9

17.3

19.3

21.3

22.0

22.8

24.9

9.0

Italy

10.5

11.8

13.1

14.8

15.9

16.3

18.7

8.2

Poland

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

1.0

0.5

Spain

14.9

16.8

19.2

22.0

25.2

26.6

29.9

15.0

United Kingdom

16.5

19.9

24.2

28.8

32.8

37.2

52.3

35.9

United States

17.7

20.4

23.3

25.2

26.7

28.0

31.9

14.3

Canada

24.5

29.4

35.3

40.1

44.3

48.4

60.0

35.6

OECD

11.9

13.7

15.5

17.4

19.2

20.8

27.5

15.6

EU15

14.5

16.4

18.4

20.7

22.8

25.3

38.9

24.3

France

14.7

17.4

19.4

21.2

22.7

24.6

36.3

22.2

Germany

15.9

17.3

19.3

21.5

23.2

25.6

40.0

24.1

Italy

10.5

11.8

13.2

15.2

17.3

19.3

32.1

21.6

Poland

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

1.3

0.8

Spain

14.9

16.6

18.7

21.4

25.2

28.1

41.9

27.0

United Kingdom

16.5

18.6

21.3

23.4

25.5

28.6

43.6

26.2

United States

17.7

19.8

22.2

23.5

25.3

27.6

40.1

22.4

Canada

24.5

27.4

31.2

33.5

35.7

39.1

54.2

29.8

OECD

11.9

13.3

14.6

15.7

16.9

18.3

24.6

12.7

SPP3, ES=2, Maximalist
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chodzi o Polskę, model sparametryzowano na rok 2010, rok, w którym stopa
imigracji była niska (0,5%). Stopa imigracji w Polsce wzrośnie jednak dwukrotnie
w XXI wieku (z 0,5% w 2010 roku do 1,0% w 2100 roku). W ramach SSP3 średni wzrost liczby ludności jest większy w krajach rozwijających się, z wyjątkiem
Azji. Odsetek imigrantów wzrasta o 24,3% w UE15 i o 22,4% w Stanach Zjednoczonych. Największe różnice uzyskano dla Hiszpanii (+27%), Wielkiej Brytanii (+26,2%) i dla Kanady (+29,8%). W Polsce stopa imigracji wzrośnie z 0,5%
w 2010 roku do 1,3% w 2100 roku. Prognozy na nadchodzące 50 lat są raczej
niewrażliwe na scenariusze społeczno-demograficzne. Zgodnie z Hansonem
i McIntoshem (2016) albo Docquierem i Machado (2007) przyszłe napięcia migracyjne będą miały wpływ przede wszystkim na Europę i będą spowodowane
głównie rosnącymi przepływami migracyjnymi z krajów rozwijających się.

Wnioski
Niedawny kryzys związany z uchodźcami sprawił, że polityka migracyjna stała
się jednym z głównych przedmiotów debaty publicznej na świecie. Podczas gdy
najbardziej bezpośrednią przyczyną obecnego kryzysu jest konflikt i niepokoje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce, obecne trendy i przewidywana
ewolucja gospodarki światowej wyraźnie sugerują, że w niedalekiej przyszłości
mogą mieć miejsce kolejne epizody migracyjne na dużą skalę w Europie i innych krajach OECD. Przewiduje się silniejsze oddziaływanie podstawowych
przyczyn zwiększonej migracji (brak równowagi demograficznej, nierówności
ekonomiczne, nasilone procesy globalizacyjne, niestabilność polityczna, zmiany
klimatyczne) w najbliższych dziesięcioleciach. Opierając się na scenariuszach
społeczno-demograficznych w niniejszym artykule zawarto zintegrowane prognozy wsteczne i prognozy dotyczące przyszłości oraz liczby migracji dwukierunkowych dla wszystkich par krajów. Mój model bardzo dobrze pasuje do
trendów w migracji międzynarodowej w ostatnich 40 latach i pokazuje, że trendy historyczne zależały przede wszystkim od zmian demograficznych. Przechodząc następnie do prognoz dotyczących migracji w XXI wieku, stwierdzam
również, że prognozy dotyczące migracji na świecie zależą przede wszystkim
od zmian społeczno-demograficznych; są praktycznie niewrażliwe na środowisko technologiczne. Przewiduję bardzo silny wzrost napięć związanych
z imigracją w ogóle, a zwłaszcza z imigracją w Europie. Te napięcia migracyjne
można wyjaśnić głównie zmianami demograficznymi w Afryce Subsaharyjskiej
i w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Polityka migracyjna bardziej
niż kiedykolwiek stanowi poważne wyzwanie społeczne dla krajów europejskich w XXI wieku.
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Under SSP2 and over the 21st century, the proportion of immigrants increases
by 21.2% in the EU15 and by 14.3% in the United States. The greatest variations are obtained for the United Kingdom (+35.9%) and for Canada (+35.6%).
As for Poland, the model is parameterized on the year 2010, a year at which the
immigration rate was small (0.5%). Still, the Polish immigration rate increases
twofold during the 21st century (from 0.5% in 2010 to 1.0% in 2100). Under
SSP3, the average population growth rates are larger in developing countries,
with the exception of Asia. The proportion of immigrants increases by 24.3%
in the EU15 and by 22.4% in the United States. The greatest variations are obtained for Spain (+27%), the United Kingdom (+26.2%) and for Canada (+29.8%).
In Poland, the immigration rate increases from 0.5% in 2010 to 1.3% in 2100.
Projections for the coming 50 years are rather insensitive to the socio-demographic scenario. In line with Hanson and McIntosh (2016) or with Docquier and
Machado (2007), future migration pressures mainly affect European countries,
and are mostly due to rising migration flows from developing countries.

Conclusion
The recent refugee crisis has placed migration policy in the forefront of the
global policy debate. While the proximate cause of the current crisis is the
conflict and political unrest in the Middle East and Africa, the recent trends
and forecast evolution of the world economy strongly suggest that there may
be further episodes of large-scale migration in the near future in Europe and
in other OECD countries. Specifically the underlying root causes of increased
migration (demographic imbalances, economic inequality, increased globalization, political instability, climatic changes) are all projected to exert a stronger
in influence in the coming decades. Relying on socio-demographic scenarios,
this paper produces integrated hindcasts and forecasts of income and bilateral
migration stocks for all pairs of countries. My model fits the trends in international migration of the last 40 years very well and demonstrates that historical
trends were mostly governed by demographic changes. Turning to the migration prospects for the 21st century, I also find that world migration prospects
are mainly governed by socio-demographic changes; they are virtually insensitive to the technological environment. I predict a highly robust increase in
immigration pressures in general and in European immigration in particular.
These migration pressures are mostly explained by the demographic changes
in sub-Saharan Africa and in the MENA countries. More than ever, the management of immigration should represent a major societal challenge for European
countries in the 21st century.
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