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Dlaczego imigranci są bardziej innowacyjni niŜ miejscowi? 

Tajemnica Doliny Krzemowej 

 

Imigranci zaczynają być w  cenie. Jak słusznie przewiduje Georg Friedman w swej ksiąŜce „Świat za 
sto lat”, począwszy od lat 20 naszego nowego wieku, państwa będą walczyć między sobą o 
imigrantów. 

 

W Stanach Zjednoczonych kaŜdy wie, Ŝe swój sukces Dolina Krzemowa zawdzięcza imigrantom, bo 
70% nowych firm, które powstały w Silicon Valley załoŜonych zostało przez przybyszy z Japonii, 
Tajwanu, Indii i Chin. 

 

Prezydent Obama, obejmując rządy w USA, skierował do Senatu propozycję skrócenia okresu 
oczekiwania na amerykańską „Zieloną Kartę” z 7 lat do 2 lat dla tych cudzoziemskich absolwentów 
amerykańskich uczelni, którzy zdecydują się na pozostanie w USA, zamiast wracać do rodzimego 
kraju. 

 

Polska dopiero od niedawna – i wbrew swej woli – jest państwem mono-etnicznym. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu, w zgodzie z wielowiekową tradycją, byliśmy wzorcem wielokulturowości, dając 
schronienie i równe prawa milionom obywateli mniejszości narodowych. Działo się tak, bowiem Polacy 
byli i są nadal narodem gościnnym i otwartym na innych, a rzekome powszechne postawy 
ksenofobiczne są w duŜej mierze celowo fabrykowanym przez środowiska niechętne nam lub 
konkurencyjne, wymysłem. 

 

Dzisiejsza Polska, ze swoją  - sprawdzoną - tradycją państwa wielokulturowego z jednej strony, i z 
brakiem problemów imigracyjnych i integracyjnych, jaki zawdzięczamy śladowej liczbie cudzoziemców 
mieszkających w naszym kraju obecnie, z drugiej – w świetle ewidentnych potrzeb demograficznych – 
stoi przed niezwykłą szansą podjęcia aktywnej polityki imigracyjnej, zwłaszcza właśnie w odniesieniu 
do wysoko wykwalifikowanych obywateli krajów trzecich, jako Ŝe nasi absolwenci nadal będą wybierać 
kraje o wyŜszym poziomie Ŝycia i zarobków. 

 

Polska ma wszelkie szanse, aby w sposób świadomy i racjonalny, oprzeć swój rozwój i dobrobyt na 
mądrej polityce imigracyjnej. Moment jest dobry, bo 18 czerwca 2011 roku, a więc na 2 tygodnie 
przed polską prezydencją, państwa członkowskie Unii mają obowiązek złoŜyć raporty o stanie 
przygotowań do wdraŜania Niebieskiej Karty UE . Problematyka imigracyjna i integracyjna więc, 
dodatkowo skomplikowana w świetle gwałtownych i nieoczekiwanych zmian w państwach arabskich 
Morza Śródziemnego, Dyrektywa Blue Card i inne przygotowywane akty dotyczące cudzoziemców, tak 
czy inaczej znajdą się wysoko na agendzie polskiej Prezydencji. 


