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Biegła znajomość języka wśród imigrantów na rynku pracy niskowykwalifikowanych 

pracowników.  

 

Biegła znajomość języka kraju gospodarza wydaje się ułatwiać integrację imigrantów z rynkiem 

pracy. Większa część literatury przedmiotu pokazuje, iż imigranci, którzy płynnie mówią                        

w języku państwa, do którego przybyli uzyskują lepsze zarobki. Powyższe rezultaty wynikają 

częściowo z analizy dobrze wykształconych i wysoko wykwalifikowanych imigrantów. 

Jednakże w wielu krajach większość imigrantów pracuje w zawodach wymagających niskich 

kwalifikacji, a w konsekwencji, nie doświadcza korzyści płynących z biegłej znajomości języka. 

Pomimo tego, nie ma wielu wyników mówiących o roli znajomości języka kraju gospodarzy                   

w asymilacji imigrantów na rynku pracy niskowykwalifikowanych pracowników, autorka 

artykułu stara się wypełnić tę lukę w literaturze przedmiotu poprzez porównanie dwóch 

głównych grup imigrantów przybywających z ostatnią falą migracji do Portugalii - 

mieszkańców Europy Wschodniej i Brazylijczyków. Brazylijczycy posługują się językiem 

portugalskim jako językiem ojczystym, podczas gdy mieszkańcy Europy Wschodniej nie mieli 

żadnego kontaktu z językiem portugalskim przed emigracją. Większość imigrantów z obu grup 

pracowała w zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji. Autorka badania wykorzystała 

dane przekrojowe pochodzące z par pracowników i pracodawców sektora prywatnego                              

i przyglądała się dwóm grupom imigrantów w ich początkowych latach na rynku pracy. Zestaw 

danych zawierał informacje dotyczące wysokości zarobków i wykonywanego zawodu. Wyniki 

badania pokazały, że zarówno wysokość płacy jak i jej wzrost są podobne w obu grupach.                 

Aby zrozumieć ten zaskakujący rezultat, autorka badała dwa mechanizmy, poprzez które 

biegła znajomość języka kraju gospodarzy może prowadzić do wzrostu wysokości zarobków: 

selekcja zawodu i przedsiębiorstwa. Brazylijczycy faktycznie podejmują prace w zawodach, 

które wymagają większej znajomości języka, jednakże nie przekłada się to na wzrost ich 

zarobków. Choć w Portugali zachodzi znacząca segregacja miejsc pracy, imigranci z Brazylii 

doświadczają takiego samego poziomu segregacji od Portugalczyków jak osoby pochodzące                 

z Europy Wschodniej. Wyniki badania sugerują, że biegła znajomość języka nie jest głównym 



czynnikiem napędzającym asymilację ekonomiczną na rynku pracy niskowykwalifikowanych 

pracowników. 


