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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

Wpływ imigracji na rynek pracy we 

Francji na przełomie XX i XXI wieku

studia we FrancjiFrancja

dr Marta Pachocka staż w Paryżu

sformułowanie    

tematu



2. Cel pracy 

“Celem badawczym pracy jest przedstawienie

kwestii imigracji i wielokulturowości na

terytorium Francji (zarówno wśród osób

pracujących, jak i studentów) pod kątem jej

możliwego wpływu na rynek pracy. Po

zdefiniowaniu przedmiotu i celu badań, autor

odpowiada na pytanie, w jaki sposób imigracja na

terytorium Republiki Francuskiej wpłynęła na

ukształtowanie rynku pracy.”



3. Metody badawcze 

- analiza dokumentów urzędowych,

- analizy danych statystycznych,

- przegląd literatury polskiej, francuskiej i angielskiej,

- metoda porównawcza - materiały Państwowego Instytutu

Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE) oraz wybranych

ministerstw (m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych),

- wywiad - Muzeum Narodowe Historii Imigracji w Paryżu



4. Spis treści



5. Omówienie wybranego zagadnienia 

Sytuacja studentów zagranicznych we Francji:

- ponad 32% wszystkich zezwoleń na pobyt ludności zagranicznej we Francji 

wynikało z przyczyn edukacyjnych, 

- Francja jest czwartą z kolei najbardziej atrakcyjną destynacją dla studentów 

międzynarodowych na świecie i pierwszą w obrębie krajów nieanglojęzycznych. W 

tej klasyfikacji wyprzedziły ją jedynie USA, Wielka Brytania i Australia, 

- w roku 2016 na uczelnie wyższe we Francji zapisało się 325 000 studentów z 

zagranicy, w tym 52,4% stanowią kobiety, 

- blisko 70% spośród nich wybrało uniwersytety, 

- prawie połowa nie francuskich studentów pochodzi z krajów afrykańskich, następnie 

z UE (19%), Azji i Oceanii (16%), Ameryki (9%) oraz z Bliskiego Wschodu (4%)



5. Omówienie wybranego zagadnienia 

Sytuacja studentów zagranicznych we Francji:

- zgodnie z nowo wprowadzoną strategią „Witamy we Francji” (Bienvenue en 

France), do 2027 roku liczba studentów międzynarodowych ma sięgać 500 000 

- Paris, Versailles, Lyon, Lille, Tuluza (najbardziej popularne), Nicea i Grenoble 

(największy wzrost), 

- zagraniczni studenci nie są ciężarem dla Francji,„wnoszą oni więcej niż kosztują”, 

wpływają pozytywnie na francuską gospodarkę, ożywiając ją, 

- rocznie wnoszą do gospodarki 4,65 mld euro (koszt ich utrzymania to 3 miliardy 

euro rocznie) = ZYSK 1, 65 miliarda euro



5. Omówienie wybranego zagadnienia 

Na wydatki studenta zagranicznego we Francji składają się:

- 3 250 mln euro – spożycie dóbr i usług codziennego użytku,

- 563 mln euro – opłaty rejestracyjne i czesne,

- 364 mln euro – wydatki na transport lotniczy francuskimi liniami,

- 466 mln euro – wydatki krewnych odwiedzających studentów.

- aż 41% studentów międzynarodowych we Francji pracuje podczas studiów, aby 

pokryć część kosztów związanych z nauką i życiem za granicą ⇒

jest to 120 984 studentów zarabiających średnio 2 290 euro rocznie, co łącznie 

tworzy sumę 362 milionów euro każdego roku. 









6. Główne wnioski z pracy 

- zatrudnienie zagranicznej siły roboczej we Francji nie przynosi negatywnego skutku, 

a nawet, według niektórych badań, ma nieznacznie pozytywny wpływ na 

zatrudnienie obywateli, 

- imigranci (będąc również konsumentami) przyczyniają się do zwiększenia 

aktywności gospodarczej kraju i mają pozytywny wpływ na zatrudnienie, 

- konsekwencją imigracji jest zwiększony popyt na dobra i usługi, wzrost 

zapotrzebowania na pracę, wspieranie działalności gospodarczej firm, 



6. Główne wnioski z pracy 

- istnieje pozytywna zależność pomiędzy liczbą imigrantów a wielkością dochodu 

rdzennej ludności, 

- wpływ imigrantów na rynek pracy jest niewielki, raczej negatywny w krótkim 

okresie, natomiast pozytywny zarówno pod względem zmniejszenia bezrobocia, jak i 

wzrostu płac w średnim i długim okresie,

- Imigracja pobudza podaż jak i popyt na pracę, 

- imigracja pomaga uzupełnić lokalną podaż podstawowych prac fizycznych, 

- zwiększenie krajowej podaży niewykwalifikowanej siły roboczej może zmniejszyć 

chęć firm krajowych do przenoszenia działalności do krajów o niskich kosztach ⇒

lokalni pracownicy nie stracą pracy z powodu relokacji. 


