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ZMIANY GàÓWNYCH KIERUNKÓW MIGRACJI
ZAGRANICZNYCH W LATACH 2007-2014
(NA PRZYKàADZIE STUDENTÓW OPOLSKIEGO
OĝRODKA AKADEMICKIEGO)
Streszczenie: W artykule, wykorzystując wyniki badaĔ empirycznych, dokonano analizy porównawczej zmian, jakie dokonaáy siĊ w zakresie gáównych kierunków migracji
wĞród studentów podejmujących studia w opolskim oĞrodku akademickim w latach
2007-2014. JednoczeĞnie w opracowaniu tym podjĊto próbĊ odpowiedzi na pytanie, czy
proces stopniowego otwierania siĊ zachodnioeuropejskich rynków pracy miaá znaczenie
w dokonujących siĊ zmianach kierunków emigracji w tej grupie emigrantów.
Sáowa kluczowe: emigracja, kierunki emigracji, studenci, opolski oĞrodek akademicki.

Wprowadzenie
Proces otwierania siĊ zachodnioeuropejskich rynków pracy dla obywateli
Polski po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej nastĊpowaá kilkuetapowo.
W pierwszym etapie wraz z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej swój
rynek pracy otworzyáy: Wielka Brytania, Irlandia oraz Szwecja. W 2006 r.
otwaráy swe rynki pracy Hiszpania, Portugalia, Grecja, Finlandia oraz Wáochy,
a w 2007 Holandia oraz Luksemburg. NastĊpnie uczyniáy to Francja, Belgia,
Dania, a na koĔcu Niemcy oraz Austria. Wraz ze stopniowym otwieraniem rynków pracy przez poszczególne paĔstwa zmieniaáy siĊ kierunki migracji Polaków. Szczególnie istotne byáo w tym zakresie zwáaszcza pojawienie siĊ moĪliwoĞci migracji na Wyspy Brytyjskie juĪ w 2004 r., co poskutkowaáo silną falą
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migracji w latach 2004-2007, jak równieĪ otwarcie poáoĪonych w bezpoĞredniej
bliskoĞci Polski, a jednoczeĞnie bardzo atrakcyjnych rynków pracy – niemieckiego i austriackiego w 2011 r.
NaleĪy nadmieniü, Īe pewna czĊĞü spoáeczeĔstwa polskiego miaáa „przywilej” pracy w krajach „piĊtnastki” jeszcze przed akcesją Polski do UE, gáównie
w związku z posiadaniem oprócz polskiego obywatelstwa takĪe obywatelstwa
paĔstw unijnych. Szczególnie dotyczyáo to poniemieckiej ludnoĞci Ğląskiej, która w związku z pochodzeniem z obszaru Niemiec sprzed II wojny Ğwiatowej
posiada oprócz polskiego takĪe obywatelstwo niemieckie1. Odpowiednie przepisy wprowadzone przez paĔstwo niemieckie w 1993 r.2 umoĪliwiáy tej ludnoĞci
podejmowanie pracy w paĔstwach Unii Europejskiej o 11 lat wczeĞniej, niĪ
mogli to czyniü pozostali Polacy. Sprawiáo to, Īe poniemiecka ludnoĞü Ğląska,
zamieszkująca gáównie województwo opolskie oraz zachód województwa Ğląskiego, juĪ w latach 90. masowo uczestniczyáa w zagranicznych migracjach
zarobkowych, które na obszarach zamieszkanych przez Ğląskich autochtonów
rozwinĊáy siĊ do bezprecedensowych rozmiarów i pociągnĊáy za sobą równie
bezprecedensowe konsekwencje spoáeczno-gospodarcze. Tym samym województwo opolskie jeszcze przed akcesją Polski do UE znacznie róĪniáo siĊ pod
wzglĊdem skali migracji od innych regionów kraju.
Niniejszy artykuá dotyczy zmian w zakresie emigracji zarobkowej z Opolszczyzny, a skoncentrowany jest na analizie migracji zarobkowych studentów. Studenci bowiem, podobnie jak inne osoby z najmáodszych grup wieku produkcyjnego są, jak dowodzą badania, grupą bardzo mobilną i silnie reagującą na zmiany
w zakresie moĪliwoĞci zatrudnienia [Spoáeczne skutki poakcesyjnych migracji
ludnoĞci Polski, 2014]. Zatrudnienie studentów studiów wyĪszych, takĪe zatrudnienie zagraniczne cechuje pewna specyfika wynikająca z ograniczonych moĪliwoĞci podejmowania przez nich pracy. Fakt studiowania, zwáaszcza w systemie
studiów stacjonarnych, powoduje bowiem, Īe z moĪliwoĞci pracy poza granicami
mogą oni korzystaü gáównie w okresie letniej przerwy miĊdzysemestralnej.
Zamiarem autorów jest ukazanie zmian, jakie dokonaáy siĊ w okresie 200720143 w zakresie kierunków migracji okresowej studentów podejmujących studia w opolskim oĞrodku akademickim.

1
2

3

Szerzej na ten temat w [JoĔczy, 2003].
Chodzi o Kriegsfolgenbereinigungsgesetz, czyli tzw. UstawĊ o zakoĔczeniu trwania skutków
wojny – zob. [JoĔczy, 2010].
Taki zakres czasowy prezentowanych danych wynika z czasu prowadzonych badaĔ wĞród studentów podejmujących studia w opolskim oĞrodku akademickim.
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Struktura niniejszego artykuáu jest nastĊpująca: w pierwszej kolejnoĞci zaprezentowano zmiany kierunków emigracji czasowej4 z Polski w latach 20072014 wedáug szacunku GUS, uznając je za táo przemian takĪe w kierunkach
migracji zarobkowych.
W kolejnej czĊĞci przedstawiono wyniki badaĔ empirycznych prowadzonych
w latach 2007 oraz 2014 wĞród studentów podejmujących studia w opolskim
oĞrodku akademickim. Przedstawione dane dotyczą krajów, w których w czasie
studiów pracowali studenci. Prezentowane dalej dane z 2007 r. pochodzą z badaĔ
„Studenci opolskich uczelni na rynku pracy w kraju i za granicą. Praca w czasie
studiów i zamiary na przyszáoĞü” kierowanych przez Romualda JoĔczego5, które
objĊáy caáą populacjĊ studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych dwóch uczelni zlokalizowanych w Opolu – Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej. Z kolei dane z 2014 r. pochodzą z badaĔ realizowanych pod kierunkiem
Diany Rokity-Poskart pt. „Wpáyw studentów na sytuacjĊ gospodarczą opolskiego
oĞrodka akademickiego”6, prowadzonych wĞród kwotowo dobranej grupy 1075
studentów ostatnich lat studiów podejmujących ksztaácenie na wszystkich uczelniach wyĪszych zlokalizowanych w opolskim oĞrodku akademickim7. Mimo Īe
prowadzone w 2007 r. oraz w 2014 r. badania koncentrowaáy siĊ wokóá nieco
innych zagadnieĔ, zarówno w jednych, jak i drugich podstawowym instrumentem
badawczym byá kwestionariusz, w którym umieszczono pytanie dotyczące krajów,
w których studenci podejmowali pracĊ w trakcie studiów, co zapewniáo porównywalnoĞü badaĔ w analizowanym zakresie.
Ostatnią czĊĞü opracowania stanowi zakoĔczenie bĊdące syntezą zaprezentowanych w artykule analiz i porównaĔ.

4

5

6
7

Kategorią analizowaną w niniejszym tekĞcie są osoby przebywające poza krajem powyĪej
3 miesiĊcy. Badacze migracji są doĞü zgodni co do tego, Īe znaczną, a najprawdopodobniej dominującą czĊĞcią tej grupy osób są emigranci, których pobyt jest trwaáy, a problem z traktowaniem ich jako emigrantów staáych wynika z niewymeldowania z Polski. Problem z traktowaniem przedmiotowej kategorii jako emigracji czasowej stwierdza równieĪ wyraĨnie GUS
w najnowszych publikacjach poĞwiĊconych emigracji z Polski. Stąd teĪ Ğwiadome uĪycie przez
autorów cudzysáowu w odniesieniu do stosowanego przez GUS przymiotnika „czasowa”.
Na poszczególnych kierunkach studiów badania cząstkowe przeprowadziáy Anna Koman, Anna
Ratajczak, Jagoda Skotnicka, Aleksandra Przybylska, Aleksandra Piáatowska, Julia Trzaskalska,
Iwona Respondek, Magdalena GrĊdziak, Patrycja Biedrzycka i Renata Cichosz. Cząstkowe wyniki tych badaĔ przedstawiono m.in. w tekĞcie [JoĔczy i Rokita-Poskart, 2011].
Badania te zostaáy objĊte patronatem Prezydenta Miasta Opola.
Badania te objĊto patronatem Prezydenta Miasta Opola. Studentów do badaĔ dobrano kwotowo,
wykorzystując dane GUS o udziale páci oraz grup kierunków ksztaácenia odnoszących siĊ do
studentów podejmujących ksztaácenie na poziomie wyĪszym w Opolu. Dobór próby do tych badaĔ i caáa ich metodyka zostanie szerzej przedstawiona w opracowaniu pokonferencyjnym Migracje w XXI w. – wybór, koniecznoĞü czy przymus.
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1. Kierunki emigracji Polaków w latach 2007-2014
Dokáadne okreĞlenie skali i kierunków emigracji zarobkowej Polaków nie
jest zadaniem áatwym. Wynika to z wielu czynników, ale gáównie z faktu wystĊpujących zróĪnicowaĔ w systemach ewidencjonowania przepáywów migracyjnych funkcjonujących w poszczególnych krajach, jak równieĪ z uwagi na róĪną
dostĊpnoĞü danych o migracjach [Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski, 2015]. Tym niemniej GUS od momentu akcesji Polski do
Unii Europejskiej rokrocznie podejmuje próbĊ dokonania szacunku zarówno
skali, jak i kierunków emigracji Polaków. Warto zaznaczyü, Īe prezentowane
przez GUS dane obejmują osoby, które przebywają poza Polską powyĪej 3 miesiĊcy, jednoczeĞnie zachowując w kraju meldunek. Badania empiryczne dotyczące tej grupy osób dowodzą, Īe są to raczej niewymeldowani z Polski emigranci definitywni, niĪ okresowi migranci zarobkowi, niemniej jednak sądziü
moĪna, Īe zmiana struktury tej grupy osób oraz udziaáów przebywających
w poszczególnych paĔstwach pobytu daje pewien obraz na temat przemian dokonujących siĊ w preferencjach migracji Polaków.
Chcąc zobrazowaü zmiany kierunków emigracji Polaków, zdecydowano siĊ
zestawiü dane o Polakach przebywających powyĪej 3 miesiĊcy poza krajem
w poszczególnych paĔstwach emigracji w relacji do migrantów z Polski ogóáem
w stosunku do lat 2007 i 2014 (wykres 1), czyli tych samych lat, w których zaprezentuje siĊ póĨniej dane dotyczące zatrudnienia studentów.

Wykres 1. Gáówne kierunki emigracji Polaków w latach 2006-2014
ħródáo: Opracowano na podstawie [Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji
z Polski w latach 2004-2013].
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Porównanie danych z lat 2007 i 2014 wskazuje, Īe w analizowanym okresie
dokonaáy siĊ pewne zmiany w zakresie udziaáu gáównych paĔstw emigracji obywateli Polski. Zmniejszenie udziaáu Polaków przebywających czasowo w Wielkiej
Brytanii i – zwáaszcza – Irlandii wynikáo gáównie z relatywnego (w stosunku do
np. Niemiec) zmniejszenia siĊ fali migracji do tych paĔstw po 2008 r., ale równieĪ
z tego, Īe czĊĞü emigrantów rejestrowanych w 2007 r. jako emigranci czasowi
dokonaáa w okresie 2007-2015 wymeldowania z Polski, stając siĊ migrantami
definitywnymi. Pewien wpáyw na najsilniejsze zmniejszenie siĊ udziaáu Polaków
w Irlandii miaáo teĪ zapewne relatywnie silne pogorszenie siĊ koniunktury w tym
kraju od 2008 r., co w pewnym stopniu wpáynĊáo na reemigracjĊ, ale zwáaszcza na
ograniczenie nowych migracji czasowych do tego kraju.
Przyrost udziaáu migrujących Polaków odnotowano z kolei w paĔstwach,
które otworzyáy swoje rynki pracy nieco póĨniej, zwáaszcza dotyczy to Niemiec.
NaleĪy sądziü, Īe wpáynĊáy na to atrakcyjnoĞü rynku pracy i systemu ĞwiadczeĔ
spoáecznych, poáoĪenie w bezpoĞrednim sąsiedztwie Polski, jak równieĪ bardzo
silne sieci migracyjne Polaków z tym krajem wynikające z dáugoletniej tradycji
migracji do Niemiec.
Dodaü naleĪy, Īe nastąpiáy teĪ pewne zmiany w zakresie udziaáów polskich
migrantów przebywających w paĔstwach nieco mniej preferowanych, zakwalifikowanych do grupy „Inne”. Zwraca uwagĊ zwáaszcza istotny wzrost udziaáu
migrantów w Norwegii, gdzie ich liczba w analizowanym okresie siĊ podwoiáa.

2. Zmiany kierunków emigracji zarobkowej
wĞród studentów opolskiego oĞrodka akademickiego
Odnosząc siĊ do zaprezentowanych kierunków migracji ustalonych przez
GUS, warto przeanalizowaü dane dotyczące udziaáów opolskich studentów podejmujących pracĊ w poszczególnych paĔstwach w analogicznych latach (wykres 2). ZauwaĪyü naleĪy, Īe przemiana w kierunkach migracji zarobkowych
studentów jest duĪo wyraĨniej zauwaĪalna8.

8

Nadmieniü naleĪy, Īe w analizowanym okresie znacznie zmniejszyá siĊ udziaá studentów pracujących za granicą. O ile w 2007 r. udziaá pracujących za granicą studentów wĞród wszystkich
pracujących studentów wyniósá 59%, to w 2014 r. udziaá studentów pracujących w okresie studiów za granicą wyniósá 24%.
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Wykres 2. Zmiany kierunków migracji zarobkowych studentów opolskiego oĞrodka
akademickiego w okresie 2008-2014 (w %)
ħródáo: Opracowano na podstawie wyników badaĔ empirycznych.

Wprawdzie gáówne paĔstwa zatrudnienia opolskich studentów są toĪsame
z gáównymi paĔstwami emigracji „czasowej” Polaków, niemniej jednak zmiany
wyraĪające siĊ zmniejszeniem udziaáów zatrudnionych w Irlandii i Wielkiej
Brytanii na rzecz Niemiec i Holandii są wielokrotnie wiĊksze. Jak widaü udziaá
korzystających z pracy w Irlandii zmniejszyá siĊ siedmiokrotnie, udziaá pracujących w Wielkiej Brytanii ponad piĊciokrotnie, z kolei udziaá zatrudnionych
w Niemczech wzrósá o ponad 100%, zwiĊkszyá siĊ równieĪ udziaá korzystających z pracy w Holandii. Interpretując te zmiany naleĪy zwáaszcza podkreĞliü,
Īe najprawdopodobniej nie miaá na nie wpáywu fakt posiadania przez czĊĞü studentów – autochtonicznych ĝlązaków – niemieckiego obywatelstwa. Ci bowiem,
jak dowodzi analiza zgromadzonego materiaáu, juĪ w 2007 r. pracowali prawie
wyáącznie w Niemczech i Holandii. O zmianach zadecydowaáa zatem zmiana
preferencji w zakresie kierunków migracji zarobkowych wĞród studentów pochodzących z grupy polskiej ludnoĞci napáywowej. Tradycje migracyjne Ğląskich
autochtonów mogáy jednak wpáynąü na decyzje ludnoĞci napáywowej w inny
sposób. Mianowicie ludnoĞü ta wykorzystaáa zarówno sieci migracyjne stworzone przez ludnoĞü poniemiecką i jej diasporĊ za granicą, jak i jej holenderską
– instytucjonalną – formĊ, mającą postaü Ğwietnie zorganizowanej sieci biur
poĞrednictwa pracy.
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NaleĪy ponadto dodaü, Īe podobnie jak w przypadku migracji „czasowych”
Polaków rejestrowanych przez GUS, tak równieĪ w przypadku migracji zarobkowych studentów, w 2014 roku pojawiáy siĊ (bądĨ wyraĨniej uwidoczniáy)
kraje, które w 2007 r. nie stanowiáy obszaru emigracji bądĨ byáy preferowane
incydentalnie. Dotyczy to zwáaszcza takich paĔstw jak Norwegia, Austria oraz
Belgia. Z kolei prawie caákowicie zanikáa migracja zarobkowa do Stanów Zjednoczonych, na co wpáyw miaáo zapewne zarówno pojawienie siĊ ulokowanych
bliĪej europejskich „substytutów”, ale i relatywnie wysokie, zwáaszcza w przypadku krótkookresowej migracji, koszty migracji, jak równieĪ relatywnie niska
opáacalnoĞü pracy w tym kraju.

Podsumowanie
Przedstawione dane dotyczące paĔstw migracji zarobkowej preferowanych
przez opolskich studentów dowodzą, Īe w okresie 2007-2014 dokonaáa siĊ zasadnicza zmiana w zakresie kierunków migracji, korespondująca z przemianami
w zakresie migracji „czasowych” Polaków, jednak duĪo bardziej od nich wyraĨna. Prawdopodobnie gáównym czynnikiem, który zdecydowaá o tych zmianach,
byá fakt ograniczonej (gáównie do osób nieposiadających podwójnego obywatelstwa) dostĊpnoĞci w 2007 r. rynków pracy Niemiec i Holandii, w rezultacie czego w 2007 r. silniej preferowane byáy Wielka Brytania i Irlandia. W ostatnich
kilku latach przy swobodzie zatrudnienia w najatrakcyjniejszych paĔstwach Unii
migracja sterowana jest juĪ jedynie relacjami páacowo-kosztowo-cenowo-walutowymi [JoĔczy, 2003, 2010; Milewski i Ruszczak-ĩbikowska, 2008;
Okólski i Salt, 2014], które zdecydowaáy o skoncentrowaniu siĊ emigracji krótkookresowej w paĔstwach oferujących wysokie wynagrodzenia, a jednoczeĞnie
poáoĪonych blisko i dobrze skomunikowanych z Polską. Dodatkowym czynnikiem, który zdecydowaá o skoncentrowaniu zatrudnienia studentów opolskich
uczelni w Niemczech i Holandii, byáa w przypadku pierwszego z tych krajów
rozlegáa diaspora polska i Ğląska (przesiedleĔcy i pracujący tam wczeĞniej
mieszkaĔcy województwa opolskiego posiadający podwójne obywatelstwo).
Z kolei o atrakcyjnoĞci okresowego zatrudnienia w Holandii decyduje na ogóá
áatwoĞü podjĊcia tam krótkookresowego zatrudnienia wynikáa z silnie rozbudowanej w Polsce sieci biur poĞrednictwa pracy w tym kraju. W przypadku studentów dysponujących ograniczonym czasem (warunkowanym dáugoĞcią przerw
w nauce) nie tylko na pracĊ, ale i na jej poszukiwanie, skorzystanie z usáug
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agencji poĞrednictwa pracy bądĨ pomocy zamieszkaáej za granicą rodziny wydaje siĊ najczĊĞciej najprostszym rozwiązaniem.
PrawidáowoĞci obserwowane w zakresie zmian w preferencjach kierunków
migracji zarobkowych studentów są tym samym nie tylko zgodne z jednym
z praw migracyjnych Ravensteina, który twierdziá, Īe wielkoĞü strumienia migracyjnego jest odwrotną funkcją odlegáoĞci [Górny i Kaczmarczyk, 2003], ale
wpisują siĊ takĪe w ekonomiczną teoriĊ poszukiwaĔ, w myĞl której pracy warto
poszukiwaü tym dáuĪej, im na dáuĪszy okres planuje siĊ zatrudnienie. W przypadku np. zatrudnienia nieprzekraczającego 10 tygodni, kaĪdy dodatkowy tydzieĔ poĞwiĊcony na poszukiwanie pracy musiaáby siĊ wiązaü ze znalezieniem
pracy dającej – przy zbliĪonych jej warunkach – o przynajmniej 10% wyĪsze
wynagrodzenie.
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Summary: In the article, basing on the results of the empirical research there is presented the changes which have taken place on the main directions of migration among students in Opole academic city during the period of 2007-2013. At the same time the study
attempts to answer the question, whether the progressive process of opening the labor
markets in Western Europe could have affect the changes in directions of emigration in
this group of migrants.
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