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Przegl¹d teorii migracji ludnoci
Migration theories  a review

Z³o¿onoæ procesów migracji na wiecie jest na tyle du¿a, ¿e stworzenie
uniwersalnego algorytmu badañ migracji wydaje siê byæ niemo¿liwe. W efekcie
wiêkszoæ badañ nad migracjami koncentruje siê na wybranych wycinkach rzeczywistoci, dziêki czemu ³atwiej jest dokonaæ uogólnieñ i zidentyfikowaæ prawid³owoci rz¹dz¹ce migracjami. Poniewa¿ oparcie wszelkich badañ empirycznych na powsta³ych wczeniej teoriach jest doæ powszechnym postulatem (np.
Arango 2000; Woods 1982), wiêc powsta³o wiele teorii migracji osadzonych
w konkretnych, ró¿nych realiach. Celem niniejszej pracy jest uporz¹dkowanie
stanu wiedzy na temat teorii migracji i sposobów ich klasyfikacji oraz zestawienie i ewaluacja najwa¿niejszych sporód tych teorii.
KRYTERIA KLASYFIKACJI TEORII MIGRACJI

Klasyfikacja teorii migracji mo¿e byæ budowana w oparciu o ró¿ne kryteria.
Do najczêciej stosowanych nale¿y podzia³ teorii na te dotycz¹ce migracji miêdzynarodowych i wewnêtrznych, gdy¿ doæ powszechnie przyjmuje siê, ¿e przekroczenie granicy pañstwowej wi¹¿e siê z wyran¹ zmian¹ cech samej migracji,
motywów przemieszczenia, intensywnoci przep³ywów oraz innych cech tego
procesu.
Podstaw¹ dokonania drugiego podzia³u teorii migracji jest potraktowanie jej
jako rezultat zmian w otoczeniu lub przyczynê tych¿e zmian. W ujêciu pierw-
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szym poszukuje siê odpowiedzi na pytania o przyczyny migracji, o cechy osobowe migranta, o formy, jakie przybiera proces migracji, o czasowe i przestrzenne
zró¿nicowanie natê¿enia przep³ywów, a zatem o zespó³ cech determinuj¹cych
wyst¹pienie migracji. Ujêcie drugie koncentruje siê na przyrodniczych, gospodarczych, spo³ecznych i politycznych skutkach wyst¹pienia migracji (Woods 1982).
Zdecydowana wiêkszoæ badañ dotycz¹cych migracji nale¿y do pierwszej z tych
grup, gdy¿ tu w³anie migracja znajduje siê w centrum uwagi badacza, a w przypadku drugiej grupy teorii koncentrujemy siê na jej skutkach.
Trzecia klasyfikacja dzieli teorie migracji na klasyczne, konfliktu i systemu,
zwane te¿ teoriami równowagi (Pryor 1985). Teorie klasyczne zak³adaj¹, ¿e migracja jest procesem kompensuj¹cym wystêpuj¹ce w przestrzeni ró¿nice natury
ekonomicznej lub spo³ecznej, a transfer ludnoci jest korzystny zarówno dla niej
samej, jak i dla regionów, które migrantów oddaj¹ oraz przyjmuj¹. Teorie konfliktu mniej b¹d bardziej bezporednio odwo³uj¹ siê do retoryki marksistowskiej, zgodnie z któr¹ warunkiem rozwoju krajów wysoko rozwiniêtych jest wykorzystywanie pañstw s³abo rozwiniêtych, natomiast migracje, w szczególnoci
miêdzynarodowe, s¹ mechanizmem pog³êbiania ró¿nic miêdzy pañstwami, na
przyk³ad poprzez drena¿ mózgów (Arango 2000). Teorie systemowe zak³adaj¹,
¿e wp³yw na migracjê ma wiele czynników i nie da siê wyjaniæ zmiennoci
migracji za pomoc¹ jednego czynnika ani nawet ich grupy, sprowadzaj¹cej przestrzenne zró¿nicowanie wiata do jednego wymiaru  nawet tak wa¿nego, jak
wymiar ekonomiczny.
Czwarty podzia³ teorii migracji wynika z przyjêcia ró¿nych skal rozpatrywania tego zjawiska. Migracje mo¿na badaæ, analizuj¹c zachowania pojedynczych
osób i na podstawie tej analizy wyci¹gaæ wnioski o zbiorowoci ogólnej. Takie
podejcie, operuj¹ce skal¹ mikro w badaniach, zwane jest behawiorystycznym
lub behawioralnym. Teorie behawioralne bazuj¹ na psychologicznych teoriach
motywacji i koncentruj¹ siê na relacji pomiêdzy wyst¹pieniem zjawiska migracji
a cechami osobowymi jednostki oraz na sposobie, w jaki ocenia ona w³asne
miejsce pobytu na tle potencjalnych celów migracji (Woods 1982). Poniewa¿ na
ten sam zestaw informacji i okolicznoci ka¿dy mo¿e zareagowaæ inaczej, st¹d
wnioski o zbiorowoci ogólnej powstaj¹ na bazie rachunku prawdopodobieñstwa. Natomiast badania w skali makro polegaj¹ na poszukiwaniu prawid³owoci
rz¹dz¹cych migracjami na podstawie zestawienia wielkoci przep³ywów pomiêdzy badanymi jednostkami terytorialnymi i zró¿nicowania tych¿e jednostek. Przyjmuje siê zatem, ¿e migranci reaguj¹ na spo³eczne i ekonomiczne ró¿nice w przestrzeni.
Pi¹ty sposób podzia³u teorii migracji zak³ada, ¿e poszczególne dyscypliny
badawcze, korzystaj¹c z w³aciwych sobie metod i narzêdzi, w ró¿ny sposób
formu³uj¹ prawa i zajmuj¹ siê ró¿nymi aspektami procesów migracyjnych. W re-
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zultacie teorie powsta³e na gruncie danej dyscypliny maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego i jednoczenie wyranie ró¿ni¹ siê od pozosta³ych.
Na podstawie ostatniej sporód przedstawionych powy¿ej klasyfikacji teorie
migracji zosta³y w niniejszej pracy zestawione w trzy grupy: teorie ekonomiczne, teorie socjologiczne i teorie geograficzne.
TEORIE EKONOMICZNE

Teorie ekonomiczne zak³adaj¹, ¿e na podjêcie decyzji o migracji najwiêkszy
wp³yw maj¹ zmienne ekonomiczne. Cz³owiek jest uwa¿any za homo oeconomicus  racjonalnie podejmuj¹cy decyzje o przemieszczeniu do miejsca, gdzie jego
potrzeby materialne zostan¹ zaspokojone w oczekiwany przez niego sposób.
Decyzja jest zatem wypadkow¹ indywidualnej kalkulacji potencjalnych ekonomicznych zysków i kosztów ewentualnego przemieszczenia. Pozamonetarne koszty
migracji, np. koszty psychologiczne, s¹ w teoriach ekonomicznych z regu³y pomijane (Woods 1982).
KLASYCZNA MAKROEKONOMICZNA TEORIA MIGRACJI

Teorii migracyjnych powsta³ych na gruncie ekonomii pojawi³o siê zdecydowanie najwiêcej. Do najwczeniejszych nale¿y stworzona w po³owie XIX wieku
teoria klasyczna, która rozpatruje migracjê jako rodek do osi¹gniêcia przestrzennej
równowagi ekonomicznej, migrant natomiast jest czynnikiem równowa¿¹cym
rynki pracy (Olsson 1965). Teoria ta przyjmuje za³o¿enie, ¿e migrant d¹¿y do
maksymalizacji dochodów, posiada on pe³n¹ wiedzê o mo¿liwych do osi¹gniêcia
korzyciach, pracownicy maj¹ jednakowe kwalifikacje i potrzeby oraz ¿e nie ma
barier dla migracji.
Przyjêcie tych za³o¿eñ implikuje zaistnienie zautomatyzowanego schematu,
w którymi wyst¹pienie pewnego zestawu zmiennych wejciowych generuje decyzjê o migracji (Woods 1982). Podejcie takie jest dalekie od rzeczywistoci, co
sugestywnie podsumowa³ Böhning (1978, za Pryorem 1985): ...widzimy ma³ego cz³owieczka bawi¹cego siê kalkulatorem, za pomoc¹ którego liczy on obecn¹
wielkoæ stopy zwrotu z inwestycji w migracjê do ró¿nych miejsc (s. 10, t³um.
WJ). Ju¿ sam fakt istnienia przep³ywu ludnoci do obszarów o niskich dochodach jest empirycznym zaprzeczeniem s³usznoci teorii klasycznej (Sjaastad 1962).
Tak¿e wiele prac socjologicznych dowodzi, ¿e zdecydowana wiêkszoæ ludzi nie
jest przygotowana na podjêcie decyzji o migracji i niezale¿nie od ró¿nic sytuacji
gospodarczej nie podejmie takiego wyzwania (Fevre 1998).
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NEOKLASYCZNA TEORIA MIGRACJI

Jedn¹ z pierwszych prób przybli¿enia za³o¿eñ teorii klasycznej do rzeczywistoci jest teoria neoklasyczna. W ujêciu makroekonomicznym zak³ada ona, ¿e
migracja jest wynikiem ró¿nic wielkoci popytu i poda¿y pracy na ró¿nych obszarach, co skutkuje zró¿nicowaniem wysokoci p³ac, a migracja jest procesem
kompensuj¹cym te ró¿nice (Todaro 1976; Fei, Ranis 1961). Przep³yw kapita³u,
w poszukiwaniu ni¿szych kosztów pracy, odbywa siê w przeciwnym kierunku.
Przep³yw wysoko wykwalifikowanej si³y roboczej czêsto powiela kierunek przep³ywu kapita³u, gdy¿ w krajach o ni¿szym poziomie rozwoju niedobór fachowców mo¿e byæ silniej odczuwany i mog¹ oni zarobiæ wiêcej. Teoria ta zak³ada
pe³ne zatrudnienie i wy³¹cznoæ wp³ywu rynków pracy na migracje (Massey i in.
1993).
Teoria neoklasyczna na poziomie mikroekonomicznym zak³ada, ¿e decyzje
jednostek o podjêciu migracji wynikaj¹ z indywidualnej kalkulacji zysków i kosztów ewentualnego przemieszczenia. Celem migracji jest osi¹gniêcie maksymalnej produktywnoci pracy, zatem przez zysk rozumie siê ró¿nicê produktywnoci w miejscu nowego i poprzedniego pobytu. Podczas szacowania zysków bierze
siê pod uwagê prawdopodobieñstwo otrzymania pracy, a w przypadku migracji
nielegalnych dodatkowo szansê unikniêcia deportacji. Do najwa¿niejszych kosztów migracji zalicza siê koszt podró¿y, koszty utrzymania podczas poszukiwania
nowego miejsca pracy, stres zwi¹zany z przebywaniem na obszarze jêzykowo i kulturowo obcym, a tak¿e koszty psychologiczne zwi¹zane z zerwaniem starych wiêzi
i znajomoci (Massey i inni 1993). Do najczêciej identyfikowanych determinant
migracji zalicza siê ró¿nice zarobków, ró¿nice stopy bezrobocia oraz poziom wykszta³cenia  zazwyczaj wiêksz¹ sk³onnoæ do migracji wykazuj¹ ludzie lepiej
wykszta³ceni (Kupiszewski, Rees 1998). Poniewa¿ istniej¹ ró¿nice pomiêdzy jednostkami, w identycznych okolicznociach s¹ podejmowane ró¿ne decyzje migracyjne. Wielkoæ przep³ywu jest zatem sum¹ migracji indywidualnych i tu
nastêpuje powi¹zanie skali mikro i skali makro rozwa¿añ (Massey i in. 1993).
Za jeden z najwa¿niejszych impulsów prowadz¹cych do powstania teorii
neoklasycznej uwa¿a siê pracê Lewisa (1954), który dowodzi³ koniecznoci wyst¹pienia migracji na obszarach silnie zró¿nicowanych gospodarczo. Nowoczesne sektory gospodarki mog³y szybko rozwijaæ siê dziêki dostawie taniej si³y
roboczej z zacofanych obszarów wiejskich, które z kolei, pozbawione nadwy¿ek
si³y roboczej, zyskiwa³y tym samym bodziec do modernizacji i rozwoju. Migracja by³a zatem nie tylko mechanizmem równowagi, by³a przede wszystkim procesem bardzo korzystnym dla obu powi¹zanych ni¹ regionów (Arango 2000).
Wobec teorii neoklasycznej wysuwa siê wiele zarzutów. Przyk³adowo, zgodnie
z jej za³o¿eniami, przy istniej¹cych na wiecie olbrzymich ró¿nicach dochodów,
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migracje miêdzynarodowe powinny byæ udzia³em wielkich rzesz ludzi, tymczasem w skali roku kraj sta³ego pobytu zmienia zaledwie oko³o 2,2% ludnoci
wiata (Zlotnik 1999). Natomiast przy niewielkich ró¿nicach poziomu ¿ycia pomiêdzy pañstwami migracje nie powinny prawie wcale mieæ miejsca, co w oczywisty sposób nie przystaje do realiów. Teoria neoklasyczna traktuje migracjê
jako mechanizm rynkowej regulacji wysokoci zarobków, natomiast migracje
miêdzynarodowe w praktyce nigdzie nie powoduj¹ zak³adanego zmniejszenia
ró¿nic pomiêdzy zarobkami. Przeciwnie, czêsto migracja wrêcz ró¿nice te pog³êbia (Arango 2000).
Teoria neoklasyczna doczeka³a siê wielu modyfikacji i uzupe³nieñ. Do najwa¿niejszych nale¿y propozycja Todaro (1976), który ró¿nice zarobków zast¹pi³
ró¿nicami oczekiwanych zarobków. Zaproponowa³ on wprowadzenie wspó³czynnika prawdopodobieñstwa otrzymania pracy w kraju przeznaczenia, wyra¿aj¹c je
za pomoc¹ wysokoci stopy zatrudnienia. Nawet pomimo tego teoria neoklasyczna jest uwa¿ana za jednowymiarow¹, sprowadzaj¹c¹ ca³¹ z³o¿onoæ wiata do
wymiaru ekonomicznego. Zdaniem niektórych badaczy teoria neoklasyczna wci¹¿
jednak doæ dobrze objania migracje wewnêtrzne, które nie s¹ ograniczane przez
czynniki polityczne i kulturowe w takim stopniu, jak migracje miêdzynarodowe
(Arango 2000).
NOWA EKONOMICZNA TEORIA MIGRACJI

Teoria ta wyros³a na gruncie teorii neoklasycznej, poddaj¹c krytyce i ulepszaj¹c jej za³o¿enia mikroekonomiczne, st¹d niektórzy badacze traktuj¹ j¹ jako
jedn¹ z modyfikacji teorii neoklasycznej.
Nowa ekonomiczna teoria migracji zachowuje postulowany przez teoriê neoklasyczn¹ racjonalizm wyboru, jako podstawê decyzji o podjêciu migracji, lecz
tu podstawow¹ jednostk¹ poddan¹ rozwa¿aniom nie jest pojedyncza osoba, lecz
grupa ludzi, najczêciej gospodarstwo domowe. G³ównym celem, jaki stawia
przed sob¹ gospodarstwo domowe, nie jest maksymalizacja zysku, lecz minimalizacja ryzyka. Jednym z podstawowych sposobów osi¹gniêcia tego celu jest dywersyfikacja dochodów rodziny. Aby to osi¹gn¹æ, niektórzy cz³onkowie rodziny mog¹
podj¹æ pracê w du¿ym oddaleniu od miejsca zamieszkania, aby w razie problemów
gospodarczych w regionie rodzina mia³a zapewnione ród³o sta³ych dochodów.
Taka interpretacja mo¿e byæ w³aciw¹ dla wyjanienia migracji w krajach o niskim
poziomie rozwoju, gdy¿ pañstwa wysoko rozwiniête wspieraj¹ rozwój lokalny w regionach zagro¿onych, np. strukturalnym bezrobociem, i masowa emigracja z jednego regionu jest zjawiskiem rzadkim (Massey i in. 1993). Teoria ta pozwala na
wyjanienie, dlaczego migracje trwaj¹ nawet wtedy, gdy poziomy p³ac miejsca
pochodzenia i przeznaczenia zrównuj¹ siê (Kupiszewski 2002).
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Nowa ekonomiczna teoria migracji zak³ada, ¿e jedn¹ z najistotniejszych determinant migracji jest otoczenie, stanowi¹ce dla gospodarstwa domowego punkt
odniesienia. Im lepiej przedstawia siê sytuacja analizowanego gospodarstwa na
tle otoczenia, np. s¹siadów, tym mniejsz¹ sk³onnoæ do migracji bêd¹ wykazywaæ jego cz³onkowie. Z tego wynika, ¿e najwiêksz¹ sk³onnoæ do migracji bêd¹
wykazywa³y spo³eczeñstwa o du¿ym wewnêtrznym zró¿nicowaniu poziomu ¿ycia (Stark 1991).
Wed³ug nowej ekonomicznej teorii migracji, najistotniejsze sporód przyczyn migracji le¿¹ w miejscu pochodzenia migrantów, wiêc cechy miejsca przeznaczenia nie s¹ poddawane analizie. Prawdopodobnie wynika to z faktu, i¿ teoriê tê stworzono na bazie obserwacji niewielkiej grupy meksykañskich wsi, a z krêgu zainteresowañ badawczych w zasadzie wy³¹czono miejsca docelowe migracji
(Arango 2000). To za³o¿enie stanowi jeden z najs³abszych punktów nowej ekonomicznej teorii migracji, nie pozwala bowiem na uzasadnienie wyboru kierunków migracji. Teorii tej mo¿na te¿ postawiæ wiêkszoæ wspomnianych powy¿ej
i typowych dla krytyki teorii ekonomicznych zarzutów, wskazuj¹cych na ograniczenie determinant migracji do zmiennych ekonomicznych. Niew¹tpliw¹ zalet¹
tej teorii jest natomiast mo¿liwoæ wyjanienia migracji wewnêtrznych w krajach
o niskim poziomie rozwoju.
TEORIA DUALNEGO RYNKU PRACY

Teoria dualnego rynku pracy wyjania migracje miêdzynarodowe za pomoc¹ zmiennych makroekonomicznych, dotycz¹cych w zasadzie wy³¹cznie strony
przyjmuj¹cej (Piore 1979). Zak³ada ona permanentny niedobór r¹k do pracy
w krajach o wysokim poziomie rozwoju, poniewa¿ istnieje tam ca³y szereg zajêæ
zarobkowych, których z przyczyn presti¿owych nie chc¹ podj¹æ ich obywatele.
Zajêcia te s¹ z regu³y niskop³atne, nie wymagaj¹ wysokich kwalifikacji, bywaj¹
tak¿e niebezpieczne. St¹d wnioskuje siê, ¿e niezbêdnym elementem na rynku
pracy s¹ imigranci (Arango 2000). Zatrudnianie ich zatem nie powoduje wzrostu
stopy bezrobocia, lecz wp³ywa stabilizuj¹co na gospodarkê kraju imigracji. Problem niedoboru r¹k do pracy w zawodach kojarzonych z nizinami spo³ecznymi
nie mo¿e byæ bowiem rozwi¹zany poprzez podniesienie poziomu p³ac, gdy¿ prowadzi to w prostej linii do inflacji strukturalnej (Massey i in. 1993).
Teoria ta dobrze wyjania, dlaczego imigranci niekoniecznie musz¹ stanowiæ na rynku pracy konkurencjê dla obywateli kraju imigracji. Problematyczne
natomiast jest przyjêcie za³o¿enia, ¿e jedyn¹ stymulant¹ migracji miêdzynarodowych s¹ przyci¹gaj¹ce czynniki natury ekonomicznej. Zmienna polityczna odgrywa bowiem bardzo znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu miêdzynarodowych przyp³ywów ludnoci, w wielu przypadkach jest wrêcz podstawow¹ determinant¹
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migracji. Zmiany w polityce imigracyjnej pañstw po szoku naftowym 1973 roku
s¹ chyba najbardziej wyrazistym tego przejawem (Serrano Martinez 1998). Teoria dualnego rynku pracy nie pozwala tak¿e na objanienie migracji pomiêdzy
pañstwami o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, ograniczaj¹c siê do
analizy przep³ywów pomiêdzy pañstwami o du¿ym zró¿nicowaniu poziomu ¿ycia.
TEORIA SYSTEMU WIATOWEGO

Wed³ug za³o¿eñ teorii systemu wiatowego migracja jest naturaln¹ konsekwencj¹
rozwoju kapitalizmu. W miarê wyczerpywania siê surowców mineralnych w pañstwach bogatych, a tak¿e wraz ze wzrostem kosztów rodzimej si³y roboczej, firmy
rozpoczynaj¹ poszukiwania surowców mineralnych oraz ni¿szych kosztów pracy
zagranic¹. Prowadzi to do migracji kapita³u do krajów biednych, stanowi¹cych
jednoczenie rynki zbytu dla produktów z krajów bogatych, a równolegle wyzwala
migracjê ludnoci w kierunku przeciwnym (Massey i in. 1993).
Niew¹tpliwie mo¿na zauwa¿yæ tu podobieñstwo do teorii neoklasycznej w ujêciu
makroekonomicznym. Teorie te ró¿nie widz¹ jednak g³ówn¹ przyczynê migracji:
tutaj jest ni¹ potrzeba dalszego rozwoju krajów bogatych, a w teorii neoklasycznej
ró¿nica poziomów p³ac.
Podstaw¹ koncepcyjn¹ teorii systemu wiatowego by³a dokonana w latach 70.
XX wieku przez Wallersteina (1974) próba pogrupowania pañstw o ró¿nym poziomie rozwoju w u³o¿one koncentrycznie krêgi, na które sk³adaj¹ siê: rdzeñ, obszary
semiperyferyjne oraz obszary peryferyjne. Migracje s¹ tu postrzegane jako jeden
ze skutków dominacji wysoko rozwiniêtych pañstw tworz¹cych rdzeñ nad s³abiej
rozwiniêtymi pañstwami o po³o¿eniu peryferyjnym. Dziêki migracjom rdzeñ mo¿e
jeszcze szybciej siê rozwijaæ, czego skutkiem dystans rozwojowy pomiêdzy nim,
a peryferiami stale siê powiêksza (Arango 2000).
Teoria systemu wiatowego, wbrew swojej nazwie, jest zatem teori¹ konfliktu, gdy¿ na procesy globalizacyjne patrzy poprzez pryzmat szkód wyrz¹dzanych
pañstwom biednym przez bogate. Zgodnie z t¹ teori¹, inwestycje zagraniczne generuj¹ zmiany w strukturze zatrudnienia pañstw peryferyjnych. Tradycyjne formy
uprawy ziemi zanikaj¹, gdy¿ ma³orolni ch³opi nie s¹ w stanie sprostaæ konkurencji
gospodarstw wielkoobszarowych i migruj¹ (Massey i in. 1993). Gwa³townego odp³ywu ludnoci z sektora rolnego nie jest w stanie wch³on¹æ raczkuj¹cy przemys³
tych pañstw, nadwy¿ki si³y roboczej znajduj¹ wiêc pracê w krajach rdzenia, podejmuj¹c siê tam nisko p³atnych zajêæ, co powiêksza zyski pañstw imigracyjnych.
Migracja w tej teorii jest zatem globalnym systemem poda¿y pracy, prowadz¹cym
do pog³êbiania siê ró¿nic w poziomie rozwoju pañstw (Gober-Meyers 1978).
Teoria ta dobrze wyjania migracje pomiêdzy by³ymi metropoliami a ich
by³ymi koloniami, w których najwiêkszymi inwestorami s¹ z regu³y firmy po-
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chodz¹ce w³anie z by³ych metropolii (Arango 2000, NIDI 2000). Eksportuj¹
one nie tylko kapita³, ale tak¿e wzorce kulturowe, standardy ¿ycia, systemy funkcjonowania instytucji publicznych i inne, co dodatkowo wzmaga poczucie ³¹cznoci obu pañstw i powiêksza strumieñ migracji (Massey i in. 1993). Wynika
z tego, ¿e bodcem do migracji miêdzynarodowych nie s¹ ró¿nice p³ac, lecz
struktura powi¹zañ wiatowej gospodarki. Teoria ta nie jest jednak w stanie w najmniejszym nawet stopniu wyjaniæ migracji pomiêdzy pañstwami pozostaj¹cymi
na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. Ponadto traktuje ona migrantów jako bezwoln¹ masê poddaj¹c¹ siê sposobnociom stwarzanym przez pañstwa rdzenia w celu maksymalizacji w³asnego zysku, odmawiaj¹c im prawa do
samodzielnej analizy potencjalnych korzyci i strat wynikaj¹cych z podjêcia migracji.
TEORIE SOCJOLOGICZNE

Teorie socjologiczne koncentruj¹ siê na motywach decyzji o migracji i bywaj¹ uto¿samiane z badaniami behawiorystycznymi. Najczêciej s¹ one weryfikowane w oparciu o badania ankietowe.
TEORIA SIECI MIGRACYJNYCH

Teoria sieci migracyjnych zak³ada, ¿e najwiêkszy wp³yw na podjêcie decyzji
o migracji maj¹ zwi¹zki interpersonalne pomiêdzy by³ymi migrantami, a przysz³ymi migrantami. Emigranci, wzglêdnie reemigranci, s¹ dla przysz³ych, potencjalnych migrantów najlepszym ród³em informacji o korzyciach p³yn¹cych z podjêcia migracji oraz o sposobach unikniêcia problemów, których sami dowiadczyli. Mog¹ oni tak¿e udzieliæ pomocy finansowej, pomóc znaleæ pracê i zaaklimatyzowaæ siê nowej fali migrantów, zmniejszaj¹c w ten sposób koszty migracji
we wszystkich ich wymiarach: ekonomicznym, spo³ecznym i psychologicznym
(Arango 2000). Ka¿da kolejna fala migrantów dla nastêpnej mo¿e stanowiæ podobne wsparcie, jakie dla niej stanowi³a fala poprzednia. W ten sposób pojawia
siê ³añcuch wzajemnie powi¹zanych zdarzeñ, w którym ka¿de ogniwo indukuje
wyst¹pienie kolejnego. Migracja jest zatem procesem, który, raz rozpoczêty,
sam siê napêdza i podtrzymuje.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ teorii sieci migracyjnych jest fakt, ¿e pozwala ona wyjaniæ
migracjê pomiêdzy krajami zupe³nie niezale¿nie od przyczyn, które spowodowa³y zaistnienie pierwszego przep³ywu. Sam fakt istnienia spo³ecznoci by³ych migrantów w danym pañstwie mo¿e byæ podstaw¹ do wysnuwania prognoz dotycz¹cych kierunków przysz³ych przep³ywów ludnoci, a migracjê nale¿y rozpa-
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trywaæ jako ³añcuch zdarzeñ, sprzê¿eñ zwrotnych, a nie  jak czyniono to do tej
pory  jako zbiór indywidualnych, wzajemnie niezale¿nych przep³ywów (Hägerstrand 1957). Spostrze¿enie o zaistnieniu takich powi¹zañ ³¹czy teoriê sieci migracyjnych z ekonomiczn¹ teori¹ systemu wiatowego, zak³adaj¹c¹ podtrzymywanie wiêzi pomiêdzy pañstwami przez tworz¹ce siê wiêzi o charakterze indywidualnym.
Teoria sieci migracyjnych jest jedn¹ z nielicznych, która pozwala wyt³umaczyæ zró¿nicowanie wielkoci migracji do orodków o identycznej atrakcyjnoci.
Pozwala ona tak¿e wyjaniæ fakt istnienia intensywnych migracji do krajów o restrykcyjnej polityce imigracyjnej procesem ³¹czenia rodzin (Arango 2000). Jest
tu równie¿ miejsce na migracje powrotne. Podstawow¹ wad¹ tej teorii jest natomiast niemo¿noæ wskazania przyczyny pierwszej migracji w danym kierunku
oraz nieuwzglêdnienie czynników ekonomicznych decyduj¹cych o zmieniaj¹cej
siê intensywnoci przep³ywów ludnoci.
TEORIA INSTYTUCJONALNA

Nieco zbli¿ona w za³o¿eniach do teorii sieci migracyjnych jest teoria instytucjonalna. Zak³ada ona, ¿e po wyst¹pieniu pierwszej migracji ka¿da nastêpna jest
generowana przez powi¹zania instytucjonalne. Dla zaspokojenia potrzeb obecnych i przysz³ych migrantów powstaj¹ firmy i organizacje, zarówno typu non-profit, jak i dzia³aj¹ce na zasadach komercyjnych, których celem jest u³atwienie
migracji poprzez zmniejszenie jej ryzyka, dostarczenie informacji i pomoc w sytuacjach krytycznych (Kupiszewski 2002). Czêæ z nich dzia³a w granicach nakrelanych przez prawo (np. linie lotnicze, biura podró¿y, kancelarie prawnicze specjalizuj¹ce siê w sprawach imigracyjnych), czêæ organizuje nielegalny
przerzut przez granicê, udostêpnia sfa³szowane dokumenty, organizuje fikcyjne
ma³¿eñstwa itd. Wraz z up³ywem czasu rola takich organizacji wzrasta i pojawiaj¹ siê kolejne przep³ywy ludnoci, pozostaj¹ce w oderwaniu od przyczyn, które
wywo³a³y pierwsz¹ migracjê, nastêpuje zatem instytucjonalizacja procesu migracji (Massey i in. 1993).
Teoria ta, podobnie jak teoria sieci migracyjnych, zak³ada istnienie ³añcucha
zdarzeñ o charakterze sprzê¿enia zwrotnego. Na jego pocz¹tku znajduje siê pierwsza grupa migrantów, a ka¿dy kolejny przep³yw wynika  porednio  z wyst¹pienia poprzedniego, który zwiêkszy³ popyt na us³ugi firm wspomagaj¹cych migrantów. Powstanie takich firm u³atwia migracjê kolejnym osobom i mechanizm
ten sam siê napêdza. Krytyka pod adresem tej teorii ma podobny charakter jak
w przypadku teorii sieci migracyjnych.
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TEORIA SKUMULOWANEJ PRZYCZYNOWOCI

Teoria skumulowanej przyczynowoci tak¿e zak³ada, ¿e istnienie kolejnych
fal migracji wynika bezporednio z istnienia poprzednich. Wyjania jednak, ¿e
ka¿da kolejna migracja wynika z istnienia sieci zale¿noci spo³ecznych, a nie
indywidualnych. Pierwotnie migracja jest skutkiem zaistnienia zale¿noci, które
nie le¿¹ w krêgu zainteresowañ tej teorii  np. ró¿nic w poziomie ¿ycia miêdzy
pañstwami  a nastêpnie sama staje siê przyczyn¹ kolejnych migracji. Przep³ywy
te zmieniaj¹ sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ obszarów opuszczanych na tyle znacz¹co, ¿e pojawiaj¹ siê nowe przep³ywy. W efekcie pomiêdzy migracj¹ i jej
skutkami pojawia siê zale¿noæ o charakterze sprzê¿enia zwrotnego (Massey i in.
1993; Morrison 1977).
Teoria skumulowanej przyczynowoci wskazuje na kilka przyczyn pojawienia siê wtórnej migracji. Pierwsz¹ jest pog³êbianie siê ró¿nic w poziomie ¿ycia
pomiêdzy reemigrantami a ludnoci¹ niemobiln¹, co pobudza znany z nowej
ekonomicznej teorii migracji mechanizm oceny w³asnej sytuacji niemigrantów
na tle otoczenia i wzmaga ich sk³onnoæ do podjêcia migracji. Drug¹ jest spadek
poda¿y ziemi na obszarach wiejskich spowodowany dokonywanymi przez reemigrantów zakupami ziemi  o ile potem jej nie uprawiaj¹, traktuj¹c ziemiê jako
lokatê kapita³u  lub wzrost konkurencji, gdy dokapitalizowuj¹ oni i intensyfikuj¹ prace polowe; w rezultacie czêæ ma³orolnych ch³opów wyje¿d¿a w poszukiwaniu róde³ dodatkowego zarobku, aby móc sprostaæ tej konkurencji (Massey
i in. 1993). Trzeci¹ jest chêæ podtrzymania podwy¿szonego standardu ¿ycia przez
reemigrantów, co ich samych sk³ania do powtórnej migracji. Czwart¹ przyczyn¹
jest powstawanie sieci migracyjnych, u³atwiaj¹cych tak¿e mniej przedsiêbiorczym jednostkom, które pocz¹tkowo nie by³y sk³onne do podjêcia migracji, opuszczenie miejsca zamieszkania. Ostatnim bodcem do wyst¹pienia migracji jest
znany z teorii dualnego rynku pracy fakt stygmatyzacji niektórych zajêæ zarobkowych w krajach imigracji, co sk³ania pracodawców do poszukiwania pracowników zagranic¹ (Massey i in. 1993).
Teoria skumulowanej przyczynowoci skutecznie korzysta z osi¹gniêæ niektórych poprzednich teorii, racjonalnie ³¹cz¹c w jedn¹ spójn¹ ca³oæ podstawowe
ich elementy. Uwzglêdnia zarówno zmienne bêd¹ce przedmiotem analiz behawioralnych (np. mechanizm samooceny migrantów), jak i zmienne ekonomiczne
(zmiany cen ziemi). Podstawowym problemem, typowym dla mikroskalowych
analiz socjologicznych, jest tu natomiast kwantyfikacja wielkoci przep³ywów
ludnoci.
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TEORIA SPOSOBNOCI POREDNICH

Teoria sposobnoci porednich zak³ada, ¿e wbrew czêstym wyobra¿eniom,
nie istnieje bezporednia zale¿noæ pomiêdzy odleg³oci¹ i wielkoci¹ migracji
(Stouffer 1960). Przyczyn¹ jest istnienie tzw. sposobnoci porednich, czyli alternatywnych miejsc docelowych, konkuruj¹cych ze sob¹ w przyci¹ganiu migrantów. Im wiêcej takich sposobnoci znajduje siê pomiêdzy dwoma analizowanymi miejscami, tym mniejszy bêdzie przep³yw ludnoci pomiêdzy nimi. Stouffer przyjmuje za dowód istnienia sposobnoci porednich sam fakt wystêpowania
migracji pomiêdzy miejscem pochodzenia a miejscowociami po³o¿onymi pomiêdzy nim, a badanym miejscem przeznaczenia.
Tworz¹c teoriê sposobnoci porednich, Stouffer analizowa³ migracje na obszarze jednego tylko miasta, co zdaniem wielu badaczy znacz¹co utrudnia zastosowanie jej do analizy migracji innych typów ni¿ wewn¹trzmiejskie, a uzyskiwane w takich badaniach wyniki s¹ zauwa¿alnie gorsze (np. Fierla 1976). Liczne
studia testuj¹ce teoriê Stouffera dowiod³y, ¿e jakoæ uzyskanych wyników w sporej
mierze zale¿y od tego, w jaki sposób operacyjnie zdefiniowano sposobnoæ.
W wielu przypadkach okazywa³o siê tak¿e, ¿e istnieje ukryty zwi¹zek pomiêdzy
liczb¹ sposobnoci a odleg³oci¹ od miejsca pochodzenia migrantów, co przyczyni³o siê w pewnym stopniu do powstania pojêcia odleg³oci funkcjonalnej (Jagielski 1974) oraz, paradoksalnie, do zakwestionowania podstawowego za³o¿enia
teorii Stouffera. Jagielski twierdzi, ¿e przydatnoæ tej teorii pozostaje kwesti¹
otwart¹ i cytuje liczne opracowania dowodz¹ce, ¿e ...liczba sposobnoci porednich nie jest na ogó³ wierniejszym miernikiem ni¿ odleg³oæ fizyczna...
(s. 271).
TEORIA PRZESZKÓD POREDNICH

Teoria przeszkód porednich, zaproponowana przez Lee (1966), jest do pewnego stopnia negatywem teorii Stouffera (1960). Lee dokonuje bardzo szerokiej
analizy przedmiotu i wyró¿nia cztery g³ówne grupy determinant migracji: zwi¹zane z miejscem pochodzenia, zwi¹zane z miejscem przeznaczenia, przeszkody
porednie oraz czynniki osobiste. Pierwsze dwie grupy zawieraj¹ spektrum potencjalnych determinant migracji, zarówno przyci¹gaj¹cych, wypychaj¹cych, jak
i obojêtnych. Autor s³usznie podkrela, ¿e ka¿da z determinant mo¿e byæ inaczej
postrzegana i wartociowana przez ró¿ne osoby, co powoduje trudnoci w dokonaniu jednoznacznej ich oceny  percepcja determinant jest wa¿niejsza od ich
rzeczywistego, obiektywnego znaczenia. Zauwa¿a ponadto, ¿e prosty rachunek
czynników za i przeciw nie decyduje od razu o zaistnieniu zjawiska migracji 
musi zaistnieæ jaki bodziec, który przezwyciê¿y istniej¹c¹ w przypadku ka¿dego
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mniejsz¹, b¹d wiêksz¹ inercjê. Inercja ta jest swego rodzaju hamulcem, miar¹
przywi¹zania do miejsca zamieszkania. Dopiero po jej prze³amaniu, po przekroczeniu pewnego progu, zapaæ mo¿e decyzja o migracji.
G³ówny nacisk w swojej pracy Lee (1966) k³adzie na zdefiniowanie pojêcia
przeszkód porednich oraz na okrelenie relacji wielkoci przep³ywu i przep³ywu
powrotnego. Twierdzi on, ¿e ka¿dy du¿y przep³yw generuje przep³yw powrotny, a wielkoæ przep³ywów w obu kierunkach jest zale¿na zarówno od cech
miejsc pochodzenia i przeznaczenia oraz charakterystyki osób migruj¹cych, jak i
od wyst¹pienia okolicznoci utrudniaj¹cych migracjê w badanym kierunku, czyli
od przeszkód porednich.
Sposobnoci porednie, których istnienie postuluje Stouffer (1960) i przestawione powy¿ej przeszkody porednie proponowane przez Lee (1966), Jackson
(1986) s³usznie proponuje okreliæ mianem zmiennych porednich. Czêæ sporód czynników wp³ywaj¹cych na zmianê wielkoci migracji do orodka po³o¿onego dalej, w zwi¹zku z istnieniem orodków po³o¿onych na drodze do niego,
ma przecie¿ charakter odpychaj¹cy (przeszkody), a czêæ przyci¹gaj¹cy (sposobnoci).
Teoria sposobnoci porednich usi³uje obj¹æ swoim zasiêgiem jak najszersze
spektrum procesów migracji, co skutkuje wysokim poziomem ogólnoci rozwa¿añ. W rezultacie aplikacja tej teorii w praktyce do postaci modelu, który pozwoli³by na ilociow¹ analizê przep³ywów na jakimkolwiek obszarze jest zadaniem
o wysokim stopniu subiektywizmu.
TEORIE GEOGRAFICZNE

Teorie powsta³e na pod³o¿u geograficznym podkrelaj¹ relacjê cz³owieka
i przestrzeni geograficznej. Zarówno czynników przyci¹gaj¹cych, jak i barier
dla migracji poszukuj¹ w zró¿nicowaniu przestrzennym rodowiska geograficznego.
TEORIA GRAWITACJI

Teoria grawitacji opiera siê na podstawowych za³o¿eniach fizyki spo³ecznej
sformu³owanych w po³owie XIX wieku. Fizyka spo³eczna traktuje ludnoæ jako
zbiór cz¹steczek, których ruch mo¿na dok³adnie przedstawiæ za pomoc¹ podstawowych praw fizyki, a procesy migracji ludnoci i gromadzenia siê jej w okrelonych miejscach wynikaj¹ bezporednio z grawitacyjnego oddzia³ywania istniej¹cych ju¿ skupisk ludnoci (Jagielski 1974). Oczekiwana wielkoæ migracji
pomiêdzy dwoma orodkami jest zatem wprost proporcjonalna do iloczynu liczb
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ich mieszkañców, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odleg³oci miêdzy
nimi. Poniewa¿ w przestrzeni mamy do czynienia z wieloci¹ orodków wzajemnie na siebie oddzia³uj¹cych, wiêc nie mo¿na zwi¹zku pomiêdzy dwoma sporód
nich rozpatrywaæ w oderwaniu od pozosta³ych elementów takiego systemu. Systemowe podejcie do modelu grawitacji szczegó³owo przedstawi³ Mazurkiewicz
(1986), analizuj¹c m.in. koncepcjê maksymalizacji entropii Wilsona, która pozwoli³a na uwzglêdnienie wszystkich elementów systemu przestrzennego w analizie wzajemnych oddzia³ywañ pomiêdzy dwoma elementami tego systemu.
Na zasadzie grawitacji oparta jest miêdzy innymi teoria Ravensteina (1885),
uwa¿anego za prekursora badañ migracji. Sformu³owa³ on siedem praw migracji, które mo¿na streciæ nastêpuj¹co (za Jansenem 1970):
1) wiêkszoæ migrantów pokonuje niewielkie odleg³oci,
2) wp³yw orodków imigracji maleje wraz ze wzrostem odleg³oci,
3) wp³yw orodków emigracji maleje wraz ze wzrostem odleg³oci,
4) ka¿dy przep³yw generuje przep³yw powrotny,
5) migranci pokonuj¹cy du¿e odleg³oci zazwyczaj obieraj¹ sobie za cel wielkie
centra handlowo-przemys³owe,
6) sk³onnoæ ludnoci wiejskiej do migracji jest wy¿sza, ni¿ ludnoci miejskiej,
7) kobiety wykazuj¹ wiêksz¹ sk³onnoæ do migracji ni¿ mê¿czyni.
Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e od czasów Ravensteina nie uda³o siê znacz¹co posun¹æ do przodu badañ nad migracjami, a kolejne prawa, teorie i modele
dokonuj¹ kosmetycznych tylko zmian i uzupe³nieñ w tym, co jeszcze w XIX
wieku zosta³o przez niego sformu³owane (np. Lee 1966). Z drugiej strony doæ
powszechna jest opinia, ¿e modele grawitacyjne, sprowadzaj¹c wszystko do prostych fizycznych zale¿noci, nie wnosz¹ nic nowego do teorii migracji, gdy¿ nie
pozwalaj¹ na identyfikacjê motywacji migrantów, nie mówi¹ nic o skutkach migracji i pomijaj¹ wiele innych zmiennych, istotnych z punktu widzenia kompleksowych badañ nad migracjami. Woods (1982) s³usznie twierdzi, ¿e ujêcie grawitacyjne ma wiêcej wspólnego z empirycznym modelowaniem ni¿ z jak¹kolwiek
teori¹ przyczynowoci.
Wydaje siê, ¿e kluczowa dla rozstrzygniêcia walorów podejcia grawitacyjnego jest odpowied na pytanie o cel, jaki stawiamy przed dobr¹ teori¹ migracji.
Czy ma ona wyjaniæ motywy, jakimi kieruje siê migrant, podejmuj¹c decyzjê
o migracji, czy te¿ ma wskazaæ zale¿noci pomiêdzy migracj¹ a zmiennymi j¹
kszta³tuj¹cymi po to, aby móc lepiej oszacowaæ wielkoæ np. przysz³ych potoków migracyjnych na analizowanym obszarze. Choæ trudno odmówiæ racji tym,
którzy w samym fakcie istnienia du¿ego orodka miejskiego nie widz¹ niczego,
co mog³oby wyjaniaæ przyczyny istnienia du¿ego nap³ywu ludnoci do niego, to
jest faktem, ¿e ka¿de miasto charakteryzuje siê zespo³em cech uwzglêdnianych
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przez potencjalnych migrantów w ich kalkulacji wyboru miejsca docelowego
migracji. Wielkoæ miasta z regu³y idzie w parze z wielkociami poszczególnych
wskaników  im miasto jest wiêksze, tym ³atwiejszy jest dostêp do us³ug edukacyjnych, tym ch³onniejszy jest rynek pracy itd. Oznacza to, ¿e w ujêciu grawitacyjnym wielkoæ miasta oznacza tak naprawdê natê¿enie ca³ego szeregu potencjalnych determinant migracji, wzglêdnie silnie skorelowanych w³anie z wielkoci¹ orodka miejskiego. Liczba ludnoci miasta jest zatem swego rodzaju
zmienn¹ zastêpcz¹, reprezentuj¹c¹ grupê cech  potencjalnych determinant migracji. Taka interpretacja wielkoci miasta, jako czynnika wp³ywaj¹cego na wielkoæ migracji, jest zapewne bli¿sza idei przyczynowoci w rozumieniu migracji,
której uwzglêdnianie w teoriach migracji postuluj¹ ekonomici, demografowie i
socjolodzy (m.in. Arango 2000; Massey i in. 1993; Pryor 1985; Woods 1982).
Wielkoæ orodka miejskiego w tym ujêciu zyskuje zatem miano pe³noprawnej
determinanty migracji, której wielop³aszczyznowy charakter, wynikaj¹cy z faktu
reprezentowania wielu determinant w postaci jednej zmiennej, mo¿e byæ traktowany jako funkcjonalna zaleta.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ teorii grawitacyjnej, a poniek¹d równie¿ potwierdzeniem
prawid³owoci jej za³o¿eñ, jest wysoki poziom wyjanienia wielkoci przep³ywów pomiêdzy orodkami migracji, jaki z regu³y uzyskuje siê w badaniach wykorzystuj¹cych za³o¿enia tej teorii.
TEORIA PRZEJCIA MIGRACYJNEGO

Jedn¹ z najwa¿niejszych geograficznych teorii migracji jest sformu³owana
przez Zelinskyego (1971) teoria przejcia migracyjnego. Stawia on osiem nastêpuj¹cych tez:
1) aby móg³ zaistnieæ przep³yw ludnoci, w spo³eczeñstwie musi wyst¹piæ
jaka zmiana,
2) istnieje cis³a korelacja pomiêdzy wielkoci¹ migracji a etapem przejcia
demograficznego, na którym znajduje siê spo³eczeñstwo,
3) proces migracji zmienia siê, kiedy zmianie ulegaj¹ jego okolicznoci,
4) równolegle z migracj¹ odbywa siê przep³yw informacji, który z czasem
zastêpuje przep³yw ludnoci,
5) mo¿liwe jest wyró¿nienie wyranie odrêbnych, kolejnych etapów czasowych oraz zmiennoci przestrzennej migracji,
6) zazwyczaj wielkoæ migracji wraz z up³ywem czasu wzrasta,
7) mo¿liwe jest przewidzenie kolejnoci nastêpuj¹cych po sobie zdarzeñ,
8) zmiany s¹ nieodwracalne.
Najwiêkszym novum teorii przejcia migracyjnego jest teza o istnieniu cis³ej korelacji pomiêdzy zmiennoci¹ migracji w czasie, a kolejnymi etapami przej-
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cia demograficznego, wyjaniaj¹cego przemiany ruchu naturalnego. Zmiennoæ
procesów migracji w czasie autor podzieli³ na piêæ etapów, przypisuj¹c ka¿dy
z nich jednej fazie przejcia demograficznego.
stopa urodzeñ

stopa zgonów

Faza I

Faza II

Faza III

Faza IV

Faza V

migracje miêdzynarodowe
migracje wie - miasto
cyrkulacja

Ryc. 1. Relacja wielkoci ró¿nych typów migracji i zmian ruchu naturalnego
Selected migration types and natural increase changes
Skala pionowa jest nienumeryczna; wielkoci poszczególnych ruchów s¹ zaznaczone schematycznie, relatywnie wzglêdem siebie
Vertical scale is non-numeric; quantities are presented in a schematic way, relatively to one another
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: W. Z e l i n s k y, The hypothesis of the mobility transition, Geographical Review, April 1971, vol. 61, no 2, s. 219249

Szeroka dyskusja na temat teorii przejcia migracyjnego pozwoli³a na uzyskanie licznych uzupe³nieñ i ucileñ. Na przyk³ad Kotowska (1999) twierdzi, ¿e
zgodnie z teori¹ drugiego przejcia demograficznego trwale obni¿ony poziom
p³odnoci wymusi zwiêkszenie nap³ywu migrantów miêdzynarodowych, co w schemacie Zelinskyego nie znajduje odzwierciedlenia z uwagi na fakt, i¿ wi¹¿e on
sw¹ teoriê z teori¹ pierwszego przejcia demograficznego.
Do niew¹tpliwych zalet teorii przejcia migracyjnego mo¿na zaliczyæ czytelne umiejscowienie tej teorii w kontekcie innej powszechnie uznanej teorii. Pozwala to na ujêcie w przewidywalne ramy zmian natê¿enia przep³ywów ludnoci,
których prognozowanie nale¿y do najtrudniejszych zadañ zwi¹zanych z analiz¹
migracji. Drug¹ zalet¹ jest wzglêdnie wysoki stopieñ uniwersalizmu spojrzenia
na proces migracji. Wiêkszoæ tez, które stawia Zelinsky, to albo znane prawid³owoci rz¹dz¹ce migracjami, albo intuicyjnie poprawne hipotezy. Uniwersalizm spojrzenia mo¿e byæ jednak uznany za wadê  ujêcie szerokie z regu³y jest
ujêciem p³ytkim i ogólnym, co nie pozwala na empiryczn¹ weryfikacjê s³uszno-
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ci przyjêtych za³o¿eñ. Potwierdzeniem tego zastrze¿enia s¹ wnioski z pracy Gawryszewskiego (1989), który drobiazgowo analizuj¹c przestrzenn¹ ruchliwoæ
ludnoci Polski w latach 19521985, w swojej monografii dochodzi do wniosku,
¿e interpretowanie wprost koncepcji Zelinskyego prowadzi do szeregu b³êdnych
wniosków, które ponadto s¹ ze sob¹ wzajemnie sprzeczne.
POSZUKIWANIA UNIWERSALNEJ TEORII MIGRACJI

Wielu badaczy twierdzi, ¿e dotychczas powsta³e teorie migracji, w tym teorie migracji miêdzynarodowych, s¹ zbiorem równoleg³ych, niezale¿nych od siebie teorii powstaj¹cych w niemal zupe³nej wzajemnej izolacji, a nie sekwencj¹
badañ, w których kolejne teorie powstaj¹ w oparciu o dokonania poprzednich
(np. Arango 2000; Massey i in. 1993). Badacze ci sygnalizuj¹ potrzebê unifikacji
teorii migracji.
Inni pow¹tpiewaj¹ w praktyczn¹ przydatnoæ teorii o wysokim stopniu ogólnoci i dyskwalifikuj¹ wszelkie próby jej stworzenia (np. Pryor 1985). Twierdz¹, ¿e ze wzglêdu na olbrzymie ró¿nice, np. kulturowe, trudno o stworzenie
jednej, uniwersalnej teorii migracji; te stworzone na podstawie badañ dokonywanych w krajach Europy Zachodniej nie bêd¹ sprawdza³y siê w krajach Trzeciego
wiata, te skonstruowane dla analizy przep³ywów pomiêdzy krajami by³ego bloku wschodniego nie bêd¹ mog³y znaleæ zastosowania w Ameryce Pó³nocnej itd.
(Pryor 1985; Fielding 1983).
Du¿ym wyzwaniem dla twórców uniwersalnej teorii migracji jest próba po³¹czenia w analizie teorii migracji miêdzynarodowych i wewnêtrznych. Willekens
(1995) twierdzi, ¿e te dwie grupy teorii nie ró¿ni¹ siê znacz¹co od siebie, mo¿na
zatem wnioskowaæ, ¿e stworzenie pomostu pomiêdzy nimi jest mo¿liwe. Do powstaj¹cego modelu przep³ywów nale¿a³oby tak¿e wprowadziæ zmienn¹ polityczn¹,
która jest jak do tej pory przez teorie migracji zupe³nie ignorowana (Kupiszewski
2002). To przecie¿ przede wszystkim polityka pañstw decyduje o mo¿liwoci
przekraczania ich granic przez w³asnych obywateli oraz obcokrajowców.
Wydaje siê, ¿e wiele do badañ migracji wnios³oby tak¿e po³¹czenie badañ
w makro- i mikroskali. Woods (1982) twierdzi, ¿e jest to mo¿liwe, jeli typowe
dla analiz behawioralnych teorie podejmowania decyzji wdro¿y siê do t³umaczenia zachowañ grup, natomiast ekonomiczne narzêdzia interpretacji zachowañ grup
przeszczepi siê na grunt analiz zachowañ jednostek. ¯adnej teorii migracji nie
uda³o siê jednak w sposób w pe³ni wywa¿ony po³¹czyæ analizy z obu tych perspektyw.
Jedn¹ z bardziej udanych prób stworzenia teorii obejmuj¹cej swym zasiêgiem szersze spektrum procesów migracyjnych jest teoria systemów migracyj-
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nych (Kritz i in. 1992). Wykorzystuj¹c wnioski p³yn¹ce z analizy innych teorii
zak³ada ona, ¿e po up³ywie pewnego czasu od zaistnienia pierwszych migracji
pomiêdzy konkretnymi lokalizacjami ustalaj¹ siê prawid³owoci rz¹dz¹ce dalszymi przep³ywami. Dla ka¿dej grupy pañstw mog¹ one mieæ inny charakter, w inny sposób ewoluowaæ, opieraæ siê na innych podstawach, niemniej jednak wi¹¿¹
one ze sob¹ we wzglêdnie sta³y sposób pañstwa oddaj¹ce i przyjmuj¹ce migrantów. Ka¿dy taki zespó³ pañstw tworzy system migracyjny, na który sk³ada siê
jedno, czasem kilka pañstw imigracyjnych oraz grupa pañstw emigracyjnych.
Pomiêdzy pañstwami zespo³u nastêpuje wzglêdnie intensywny przep³yw ludzi,
kapita³u i towarów, znacznie intensywniejszy, ni¿ pomiêdzy którymkolwiek z tych
pañstw a pañstwami innego systemu. Pañstwa jednego systemu nie musz¹ s¹siadowaæ ze sob¹, choæ bliskie s¹siedztwo z regu³y wzmaga intensywnoæ wymiany
ludnoci.
PODSUMOWANIE

¯adna z powsta³ych dotychczas teorii migracji nie opar³a siê krytyce. Niektóre teorie grzesz¹ jednowymiarowoci¹, inne trudnociami aplikacyjnymi, kolejne brakiem pog³êbionej analizy przyczynowoci, przyt³umionej przez d¹¿enie
do maksymalizacji poziomu wyjanienia zmiennoci migracji. Nowsze teorie nieczêsto siêgaj¹ do osi¹gniêæ teorii wczeniejszych, co powoduje, ¿e mamy do
czynienia z wieloci¹ roz³¹cznych analiz.
Oznacza to, ¿e w celu stworzenia spójnej i nowoczesnej teorii obejmuj¹cej
swoim zasiêgiem szerokie spektrum procesów migracji zachodz¹cych we wspó³czesnym wiecie, stajemy w obliczu koniecznoci zebrania i zintegrowania rozproszonych spostrze¿eñ poczynionych na przestrzeni lat przez badaczy. Nale¿y
jednak mieæ na uwadze fakt, ¿e nawet jeli uda³oby siê po³¹czyæ w analizie wszystkie typy migracji i uwzglêdniæ ca³¹ z³o¿onoæ tego procesu, wówczas osi¹gniêty
poziom uogólnienia mo¿e siê okazaæ tak wysoki, ¿e aplikacja i empiryczna weryfikacja takiej teorii nie bêdzie mo¿liwa. W uzasadnionym d¹¿eniu do uniwersalizacji teorii migracji nale¿y zatem mieæ wiadomoæ, ¿e szanse na stworzenie
teorii w spójny sposób obejmuj¹cej wszystkie typy migracji i wszystkie jej aspekty w jedn¹ ca³oæ, s¹ ograniczone.
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SUMMARY

Migration processes are highly complex and that results in abundance of theoretical approaches.
Because of great diversification of types of migration, creating all-purpose migration theory seems
to be impossible. Thus, vast majority of migration research focuses on a particular type and aspect
of migration. Most migration theories are created in strict isolation from other theories, do not
benefit from either their background or achievements. This article tries to classify the most important
migration theories and to point out prospects for unification of theories.
Classification of theories may be based on diverse criteria. State borders are most commonly
used as the main factor influencing migration and thus internal and international migration theories
may be distinguished. Migration may be treated as a result or as a cause of changes in socioeconomic and natural environment, and that criterion separates two groups of theories, as well.
Theories may be divided into conflict and balance theories, perceiving migration as a factor enabling
domination of rich countries over poor ones or as a factor restoring economic balance in the world.
The next division is based on recognizing macro- and micro-scale of migration research, which
needs different approaches. The last classification, used in the following text, distinguishes theories
according to research disciplines, as they use different research tools and approaches to migration
processes.
Economic theories assume that economic determinants influence migration decisions to the
largest extent; non-monetary costs are not taken into consideration. Classic macroeconomic theory
believes that profit-maximization is a goal itself and migrants choose destinations providing largest
revenue. Neoclassic economic theory presumes migration is a simple result of differences of wages.
New economic theory of migration emphasizes the importance of relative level of life. Dual labour
market theory considers shortage of labour force in well-developed countries as the main migration
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determinant, while world system theory believes that strife towards further development of these
countries is the most important factor.
Most sociological theories focus on reasons and individual motives of migration. Migration
networks theory assumes the personal ties are of crucial importance for migrations and that people
follow former paths of migration. Institutional theory perceives migration as a feedback of former
migrations and organizations that arise to enable migration. Cumulative causation theory believes
future migrations are indirect results of former migrations that changed social and economic context
of living in a society of origin. Intervening opportunities theory presumes intensity of migration
flows between two locations does not depend on distance, but on presence of other destinations.
Intervening obstacles theory treats barriers to migration as factors far more important than
opportunities.
Geographical theories emphasize the relationship between a human being and geographical
environment and search for migration determinants within spatial differentiation of the world. The
first contemporary migration theory ever is a gravitational theory assuming that flows depend on
sizes of origin and destination and distance between them. Mobility transition theory compares
changes of migration over time with changes of fertility and mortality.
Each of these theories properly defines and analyses some aspects of migratory processes, but
all of them fail to cover all types of migration. Thus, the most important and the most difficult aim,
namely creating a universal migration theory, is still out of reach. All efforts will face the problem
of necessity of deeper generalization that at the end will preclude any empirical verification.

