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W artykule skoncentrowano się na analizie migracji edukacyjnych związanych 
z podejmowaniem studiów wyższych oraz konsekwencji, jakie mogą nieść dla lokalnego 
rynku dóbr i usług oraz rynku pracy miasta akademickiego. Konsekwencje te zostały 
ukazane dla jednego z miast akademickich w Polsce – dla Opola, w którym studia podejmuje 
ponad 25 tys. studentów, przy czym ok. 90% z nich to migranci edukacyjni, i które 
charakteryzuje się jednym z najwyższych w Polsce współczynników liczby studentów 
w stosunku do liczby mieszkańców. Analiza została przeprowadzona w oparciu o wyniki 
badań empirycznych prowadzonych wśród kwotowo dobranej grupy 1075 studentów 
wszystkich uczelni wyższych w Opolu.

Słowa kluczowe: migracje edukacyjne, studenci, rynek pracy

THE CONSEQUENCES OF INTERNAL EDUCATIONAL MIGRATION 
IN THE ECONOMIC LANDSCAPE OF AN ACADEMIC CITY 
(THE EXAMPLE OF THE ACADEMIC CENTER IN OPOLE)

The aim of the article is to analyze educational migration related to undertaking higher 
education and its consequences for the local market for goods, services and labor in an 
academic city. These consequences have been shown for Opole – one of the academic 
cities in Poland, where more than 25 thousand students take up tertiary education, 
of which approx. 90% are educational migrants, and which has one of the highest 
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student-to-inhabitant ratios. The analysis was conducted based on the results of empirical 
research conducted among a group of 1075 students of all universities in Opole selected 
based on quota sampling.

Keywords: educational migrations, students, labor market

WSTĘP

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej widoczne jest wzmożo-
ne zainteresowanie procesami migracji zagranicznych, określane jako „swoisty 
boom badawczy” (Grabowska 2014: 26) nie tylko mający wyraz w licznych 
publikacjach naukowych, ale również wyrażający się mnogością debat i dyskusji 
poświęconych temu zagadnieniu. W ostatnim okresie szczególnie dużo miejsca 
w literaturze przedmiotu poświęcono procesom migracji o charakterze między-
narodowym, mającym podłoże ekonomiczne, oraz ich konsekwencjom, zarówno 
z perspektywy Polski jako obszaru wysyłającego, jak i z perspektywy krajów 
przyjmujących. Jednocześnie w literaturze dotyczącej problematyki migracyjnej 
relatywnie mało miejsca poświęcono migracjom o charakterze wewnętrznym, 
które również, obok przemieszczeń międzynarodowych, kształtują obraz spo-
łeczno-ekonomiczny Polski, zwłaszcza z perspektywy lokalnej i regionalnej. Na 
tym tle raczej skromnie wypada problematyka migracji edukacyjnych, związana 
z podejmowaniem studiów, stanowiąca niemal terra incognita w polskiej lite-
raturze migracyjnej. Migracje edukacyjne, podobnie jak pozostałe przepływy 
ludności, zmieniają nie tylko obraz demograficzny, społeczny czy kulturalny, 
ale przede wszystkim obraz gospodarzy ośrodków napływu. 

W niniejszym opracowaniu, którego nadrzędnym celem jest ukazanie eko-
nomicznych aspektów wewnętrznych migracji edukacyjnych i znaczenia, jakie 
mają dla ośrodków akademickich, skoncentrowano się na dwóch kierunkach 
oddziaływania migracji – wpływie migracji edukacyjnych na lokalny rynek dóbr 
i usług oraz na wpływie tychże migracji na lokalny rynek pracy. Konsekwencje 
te zaprezentowano na przykładzie wybranego miasta akademickiego – Opola, 
liczącego około 120 tys. mieszkańców, w którym obecnie studia wyższe podej-
muje ponad 25 tys. studentów, charakteryzującego się równocześnie jednym 
z najwyższych współczynników liczby studentów w relacji do liczby miesz-
kańców spośród wszystkich miast wojewódzkich kraju1. 

1 Według obliczeń własnych dokonanych na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
na pierwszym miejscu pod względem wartości tego wskaźnika znajduje się Rzeszów, na drugim 
Kraków, a na trzecim lokuje się Opole.
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Punktem wyjścia niniejszego opracowania są ustalenia definicyjne dotyczą-
ce samego pojęcia migracji, w tym również pojęcia migracji edukacyjnych. 
W dalszej części zaprezentowano przegląd literatury przedmiotu oraz teoretyczne 
rozważania dotyczące oddziaływania migracji na sferę gospodarczą ośrodka aka-
demickiego. Następnie zaprezentowano metodologię badań oraz wyniki badań 
empirycznych i szacunków dotyczących ekonomicznych konsekwencji migracji 
edukacyjnych dla opolskiego ośrodka akademickiego. 

APARAT POJĘCIOWY DOTYCZĄCY POJĘCIA MIGRACJI 
ORAZ MIGRACJI EDUKACYJNYCH

Studia literaturowe ukierunkowane na poszukiwanie jednoznacznej definicji 
migracji nie należą do zadań prostych. Mimo że w wielu opracowaniach nauko-
wych odnaleźć można szereg definicji pojęcia migracji, trudno jest jednoznacznie 
określić zakres znaczeniowy tego pojęcia (Mitręga 1995: 96). Z jednej strony 
migracje definiowane są jako przepływy prowadzące do stałej lub okresowej 
zmiany miejsca zamieszkania ludności (Mitręga 1995: 96; Dybowska 2013: 72; 
Kok 2006: 6; Goldscheider 1971: 64), z drugiej strony w literaturze przedmiotu 
spotkać można dość szerokie podejście do definiowania migracji – a miano-
wicie traktowanie migracji jako przemieszczeń przestrzennych w dosłownym 
znaczeniu. W tym rozumieniu migracją jest każda zmiana lokalizacji człowie-
ka, uwzględniająca przekroczenie granicy administracyjnej (Darsky 1978: 49; 
Jagielski 1974: 2018; Rajkiewicz 2008: 303).

Niejednolitość interpretacji i podejść do definiowania pojęcia migracji sprawia 
również problem w jednoznacznym zdefiniowaniu jednej z kategorii migra-
cji – migracji edukacyjnych. W wielu opracowaniach za migracje edukacyjne 
uważa się proces czasowych przemieszczeń ludności, których celem jest zdobycie 
wykształcenia poza granicami kraju pochodzenia (Żołędowski 2010, Kawczyń-
ska-Butrym 2014), całkowicie pomija się przy tym przemieszczenia o charakterze 
wewnętrznym, dające się również zakwalifikować do kategorii migracji eduka-
cyjnych. Natomiast na potrzeby niniejszego opracowania za migracje edukacyj-
ne będzie uważać się wyłącznie proces wewnętrznych przemieszczeń ludności, 
których celem jest podejmowanie studiów wyższych. W tym rozumieniu na 
migracje edukacyjne składają się nie tylko migracje czasowe i związana z nimi 
zmiana miejsca zamieszkania w trakcie podejmowania studiów, ale również 
migracje wahadłowe polegające na powtarzalnych dojazdach z miejscowości 
zamieszkania do ośrodka akademickiego w związku z podejmowaną nauką na 
uczelni wyższej. Należy ponadto zauważyć, że napływ studentów do ośrodka 
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akademickiego w celu pobierania nauki często wiąże się również z podejmo-
waniem tzw. pracy dorywczej, która sama w sobie nie jest przecież głównym 
celem migrujących studentów (Jończy 2010: 29). 

PRZEGLĄD LITERATURY DOTYCZĄCEJ ODDZIAŁYWANIA 
LUDNOŚCI NA OBSZAR NAPŁYWU

Zagadnienie oddziaływania wewnętrznych migracji edukacyjnych na lokalną 
gospodarkę miasta akademickiego rzadko staje się przedmiotem badań nauko-
wych. Jednak w związku z tym, że ten rodzaj migracji należy traktować jako 
proces napływu do ośrodka akademickiego studentów i nosi on wiele znamion 
procesu imigracji, w tym imigracji zarobkowej, dostrzec można wiele podo-
bieństw w kierunkach oddziaływania obu kategorii migracji. Dlatego też w tej 
części opracowania, dokonując przeglądu literatury, wykorzystano pozycje doty-
czące nie tylko procesów migracji edukacyjnych, ale również imigracji, w tym 
imigracji zarobkowej.

W literaturze migracyjnej zwraca się uwagę na to, że napływ ludności 
generować może pozytywne konsekwencje ekonomiczne dla gospodarki kra-
jów przyjmujących. Z jednej strony dostrzega się znaczenie napływu ludności 
cudzoziemskiej w szeroko rozumianej „ekonomii narodowej” oraz jego wpływ 
na niwelowanie skutków niżu demograficznego, zarówno w ujęciu makroekono-
micznym, jak i regionalnym (Study in Poland 2011: 8; Münch, Hoch 2013: 3; 
Thorsby 1998: 9; Siddiq, Baroni, Lye, Nethercote 2010: 47–50). Z drugiej strony 
zwraca się uwagę na oddziaływanie imigrantów na gospodarkę lokalną (Saiz 
2006: 3; Bodvarsson, Van den Berg 2009: 296), w tym zwłaszcza na wzrost 
lokalnego popytu konsumpcyjnego na rynku dóbr i usług (The Economic Costs 
and Benefits of International Students 2013: 17; Siddiq, Holterman, Nethercote, 
Sinclair, White 2009: 41). Takie konsekwencje generowane są nie tylko przez 
napływających cudzoziemców, ale również przez studentów przybywających 
do miasta akademickiego w celu podejmowania nauki, czego dowodzą badania 
naukowe, prowadzone głównie za granicą – tzw. Impact Studies (Eesley, Miller 
2012; Steinacker 2005; Fowler, Fuller 2005; Fletcher, Morakabati 2013; Russo, 
van den Berg, Lavanga 2003: 4–7).

Oprócz oddziaływania napływu ludności na gospodarkę kraju przyjmują-
cego oraz na lokalny rynek dóbr i usług obserwuje się również jego wpływ 
na rynek pracy. Dokonując przeglądu literatury migracyjnej pod tym kątem, 
warto zauważyć, że większa część opracowań dotyczy oddziaływania zarobko-
wych migrantów międzynarodowych na wzrost podaży pracy obszaru napływu 
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w perspektywie makroekonomicznej (Kustec 2012; Hsieh, Kohler 2007). Nieco 
mniej miejsca natomiast poświęca się dość oczywistemu mezoekonomicznemu 
oddziaływaniu migracji na lokalny rynek pracy (Jøensen 2007; Scott-Clayton 
2012). Niewątpliwie podobne implikacje mogą powodować również migracje 
edukacyjne, bowiem napływ migrantów edukacyjnych do miasta akademickiego 
i fakt podejmowania tam pracy w okresie studiów oraz po ich zakończeniu może 
oddziaływać na wzrost podaży pracy obszaru napływu.

W literaturze przedmiotu prezentowane są również badania, w których roz-
waża się możliwość oddziaływania migracji na popyt na pracę. Ten wpływ 
związany jest z napływem ludności, która poprzez realizowanie zakupów dóbr 
i usług oraz powiększanie lokalnego popytu konsumpcyjnego może powodować 
wzrost popytu na pracę w wymiarze lokalnym (Constant 2004; Bodvarsson, Van 
den Berg 2009; Somerville, Sumption 2009). Taki efekt wydatków realizowanych 
przez studentów w ośrodkach akademickich potwierdza też większość Impact 
Studies, prowadzonych przez uczelnie wyższe za granicą (Eesley, Miller 2012; 
Steinacker 2005; Fowler, Fuller 2005; Fletcher, Morakabati 2013).

Przytoczone w niniejszym tekście prace badawcze, dotyczące wpływu szeroko 
rozumianych procesów migracji na obszar napływu, nie zmieniają jednak optyki 
prowadzonej analizy. W dalszej części niniejszego opracowania przedmiotem 
rozważań będą wyłącznie konsekwencje generowane przez wewnętrzne migra-
cje edukacyjne, związane z podejmowaniem studiów w ośrodku akademickim. 

ODDZIAŁYWANIE MIGRACJI EDUKACYJNYCH 
NA OBSZAR NAPŁYWU W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ

Związany z migracjami edukacyjnymi napływ studentów do ośrodka akade-
mickiego generować może dla tego obszaru szereg konsekwencji. Rozważania 
teoretyczne w tym miejscu będą dotyczyły wyłącznie dwóch sfer oddziaływania 
napływu: lokalnego rynku dóbr i usług oraz lokalnego rynku pracy.

Oddziaływanie migracji edukacyjnych na sytuację gospodarczą ośrodka aka-
demickiego zaprezentowano, posługując się uproszczonym modelem rynku dóbr 
i usług, na którym zakłada się wyjściowo stan równowagi (wykres 1).

Jak zaprezentowano na wykresie 1., konsekwencją napływu migrantów edu-
kacyjnych do ośrodka akademickiego może być wystąpienie kilku zmian na 
lokalnym rynku dóbr i usług. Po pierwsze napływ ludności, prowadzący gene-
ralnie do czasowego powiększania się liczby konsumentów, powodować może 
wzrost popytu konsumpcyjnego – zaprezentowano to przesunięciem krzywej 
popytu D w prawo do położenia D’. Po drugie, w przypadku miasta akademic-
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kiego dochodzi do napływu studentów stanowiących również dodatkowe zasoby 
pracy. Napływ ten i fakt wykonywania przez nich pracy, czy to w trackie studiów 
czy po ich ukończeniu, oddziaływać może z kolei na zwiększenie wolumenu 
podaży zwłaszcza w sferze usług2 na lokalnym rynku (ukazano to na wykresie 1. 
przesunięciem krzywej podaży towarów i usług S do położenia S’). Z powodu 
wystąpienia wspomnianych zmian w sferze popytu oraz podaży towarów i usług 
spowodowanych migracjami edukacyjnymi na rynku tym teoretycznie zaobser-
wować będzie można zmiany punktu równowagi rynkowej – w przypadku ana-
lizowanego modelu będą one miały miejsce przy niezmienionym poziomie cen. 

Wykres  1 . 
Rynek dóbr i usług po wystąpieniu migracji edukacyjnych

Źródło: opracowanie własne.

Oprócz oddziaływania migracji edukacyjnych na lokalny rynek dóbr i usług 
można zaobserwować również ich wpływ na lokalny rynek pracy – wykres 23. 
W przypadku gdy w ośrodku akademickim dochodzi do napływu dodatkowej 
ludności i podjęcia przez nią pracy, zaobserwować można wzrost podaży pracy. 
Taką sytuację zaprezentowano na wykresie 2. przesunięciem funkcji podaży 
pracy SL w prawo – do położenia SL’. Dodatkowo związany z podejmowaniem 
studiów wyższych napływ studentów do ośrodka akademickiego, prowadzący do 
wzrostu liczby potencjalnych konsumentów oraz tym samym do wzrostu popytu 

2 Jak ukazują wyniki prowadzonych badań migranci edukacyjni podejmują pracę w ośrodku 
akademickim głównie w przedsiębiorstwach usługowych. Fakt podejmowania przez nich pracy 
wpływać może na wolumen podaży usług na lokalnym rynku.

3 Model ten podobnie jak poprzedni zakłada występowanie wyjściowego stanu równowagi.
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na dobra i usługi, powoduje, że pracodawcy są skłonni zatrudniać więcej osób. 
W efekcie migracje edukacyjne przyczyniają się również do wzrostu popytu na 
pracę w ośrodku akademickim. Na wykresie ten proces zaprezentowano prze-
sunięciem funkcji popytu na pracę z położenia DL do położenia DL’.

Wykres  2 . 
Rynek pracy po wystąpieniu migracji edukacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując teoretyczne rozważania dotyczące potencjalnych zmian w zakre-
sie podaży pracy oraz popytu na pracę spowodowanych migracjami edukacyjny-
mi, można wysunąć przypuszczenie, że w ich wyniku dojdzie do zmiany stanu 
równowagi na lokalnym rynku pracy – w przypadku analizowanego modelu 
zakładającego wyjściowo równowagę oraz jednakowe zmiany popytu i podaży 
pracy zmiana równowagi nastąpi przy niezmienionym poziomie płac.

Jednak zbytnim uproszczeniem byłoby twierdzenie, że w warunkach rzeczywi-
stych na lokalnym rynku wyjściowo panuje równowaga oraz że w rzeczywistości 
nie oddziaływają odbiegające od założeń teoretycznych inne czynniki, które 
dodatkowo kształtują sytuację lokalnej gospodarki. Należy chociażby mieć na 
uwadze, że bliski rzeczywistości pozametropolitalnych ośrodków akademickich, 
do których zaliczyć można Opole, jest proces odpływu części mieszkańców do 
innych, większych ośrodków w kraju i zagranicą (Jończy, Rokita-Poskart, Tanas 
2013). W rzeczywistości skutkuje to zmniejszeniem się liczby konsumentów oraz 
zasobów pracy, co prowadzi do zmniejszenia się podaży usług oraz występowania 
niedoborów zwłaszcza na lokalnym rynku usług oraz na lokalnym rynku pracy. 
Można jednak zakładać, że niedobory te w pewnym stopniu rekompensowane 
są poprzez napływających do ośrodka migrantów edukacyjnych. 
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OBSZAR I METODA PROWADZONYCH BADAŃ

Przedstawione w niniejszym opracowaniu szacunki opierają się na ilościo-
wych badaniach empirycznych prowadzonych w Opolu w latach 2013–2015. 
W badaniach tych, prowadzonych techniką ankiety audytoryjnej, uczestniczyli 
studenci ostatnich lat studiów I oraz II stopnia wszystkich uczelni wyższych 
zlokalizowanych w Opolu. 

Przed przystąpieniem do analizowanych badań w latach 2012–2013 na grupie 
około 500 studentów prowadzono badania pilotażowe, podczas których weryfi-
kowano głównie prawidłowość struktury kwestionariusza ankiety oraz stopień 
zrozumienia zamieszczonych w nim pytań. W rezultacie dokonano modyfikacji 
niektórych, mniej zrozumiałych pytań kwestionariusza oraz ich odpowiedzi, 
a także dokonano wyboru kryteriów doboru respondentów do próby. 

Po przeanalizowaniu wyników badań pilotażowych, w badaniach zasadniczych 
zdecydowano się na kwotowy dobór jednostek do próby, której struktura wyni-
kała z proporcji rozkładu wybranych cech studentów. W doborze wykorzystano 
dane GUS odnoszące się do opolskiego ośrodka akademickiego i dotyczące płci 
studentów (61% kobiet oraz 39% mężczyzn) oraz formy podejmowania studiów 
(65% studentów podejmujących studia stacjonarne oraz 35% studentów podej-
mujących studia niestacjonarne). Przy doborze studentów studiów stacjonarnych 
kierowano się zarówno przedstawionymi danymi liczbowymi, jak i odsetkiem 
poszczególnych podgrup kierunków studiów zgodnie z klasyfikacją Międzyna-
rodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji oraz odsetkiem studentów studiów 
I oraz II stopnia.

Z pierwotnej liczby ok. 1400 kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez 
studentów opolskiego ośrodka akademickiego do dalszej analizy ze względu na 
nieścisłości odpowiedzi oraz zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru wybrano 
1075 kwestionariuszy. Z tej próby z uwagi na przyjęty cel i zakres badań do 
dalszych analiz wyselekcjonowano jedynie kwestionariusze wypełnione przez 
migrantów edukacyjnych (967 osób4). 

W badaniach zasadniczych wykorzystano kwestionariusz ankiety składający 
z 23 pytań, w tym 8 pytań metrykalnych, koncentrujących się głównie wokół 
takich zagadnień, jak aktywność zawodowa studentów podczas studiów, w tym 
zwłaszcza praca podejmowana przez nich w opolskim ośrodku akademickim, 

4 Wyniki badań pozwalające określić udział migrantów edukacyjnych podejmujących studia 
w Opolu na ok. 90% z niewielkimi (ok. 2–3%) odchyleniami pokrywały się z informacjami 
uzyskanymi z dwóch największych publicznych uczelni wyższych zlokalizowanych w Opolu. 
Według tych danych udział migrantów edukacyjnych w ogólnej liczbie studentów podejmujących 
studia na tych uczelniach wynosi ok. 87–88%.
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wielkość i struktura wydatków ponoszonych w mieście podejmowania studiów, 
plany związane z przyszłym miejscem pracy oraz miejscem zamieszkania po 
ukończeniu studiów. Z ogółu kwestii objętych badaniem w niniejszym opraco-
waniu skoncentrowano się na prezentacji tych, które pozwoliły na określenie 
konsekwencji migracji edukacyjnych dla lokalnego rynku dóbr i usług oraz 
rynku pracy opolskiego ośrodka akademickiego. 

Na podstawie wyników badań w pierwszej kolejności podjęto próbę okre-
ślenia wysokości i struktury popytu konsumpcyjnego realizowanego przez ogół 
migrantów w ośrodku akademickim oraz podaży pracy zgłaszanej przez ogół 
migrantów edukacyjnych w ośrodku. Kolejnym etapem było określenie wpły-
wu migracji edukacyjnych na popyt na pracę, poprzez oszacowanie wielkości 
dochodowych efektów mnożnikowych, czyli dodatkowych miejsc pracy, które 
istnieją w lokalnych przedsiębiorstwach wyłącznie dzięki popytowi zgłaszane-
mu przez migrantów w ośrodku akademickim. Szacunków tych dokonano na 
podstawie koncepcji dochodowych efektów mnożnikowych zaprezentowanych 
przez K. Widermanna (Wiedermann 2008). Co prawda w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki tego typu analizy prowadzi się, wykorzystując model regional 
input-output modeling system (RIMS II) publikowany przez U.S. Buraeu of 
Economics Analysis, wymaga on jednak szczegółowych danych obliczanych na 
podstawie tablic przepływów międzygałęziowych, które w Polsce są niedostępne 
dla małych regionów gospodarczych (Kasprzak, Skalska: 41). W związku z tym 
w warunkach polskich jedyną możliwością oszacowania dochodowego wpływu 
wydatków migrantów edukacyjnych na popyt na pracę na rynku lokalnym jest 
wspomniana metoda szacowania dochodowych efektów mnożnikowych. Schemat 
tej koncepcji zaprezentowano na rys. 1.

Aby określić wpływ wydatków migrantów na lokalny popyt na pracę i tym 
samym oszacować ilość miejsc pracy, które funkcjonują dzięki wydatkom kon-
sumpcyjnym migrantów edukacyjnych w lokalnej gospodarce, w pierwszej kolej-
ności wykorzystano wyniki badań dotyczących wysokości oraz struktury wydat-
ków migrantów w Opolu. Można w uproszczeniu przyjąć, że ogólna wysokość 
tych wydatków stanowi jednocześnie o wysokości przychodów przedsiębiorstw, 
zaspokajających potrzeby konsumpcyjne migrantów (patrz rys. 1, pkt 3). 

W dalszej kolejności dokonano szacunku udziału kosztów pracy w przycho-
dach przedsiębiorstw w poszczególnych branżach (Wyniki finansowe podmiotów 
gospodarczych 2014, 2015), które zostały następnie pomnożone przez wysokość 
wydatków migrantów, stanowiących przychody przedsiębiorstw funkcjonujących 
na lokalnym rynku. Otrzymany w ten sposób wynik podzielono przez koszt 
jednego miejsca pracy w danej branży (Koszty pracy w gospodarce narodowej 
2013). Zważywszy na to, że dane publikowane przez GUS dotyczą przedsię-
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biorstw zatrudniających powyżej 9 osób, w celu weryfikacji szacunków sko-
rzystano również z informacji lokalnych biur rachunkowych zarówno o udziale 
kosztów pracy w przychodach, jak i o koszcie jednego miejsca pracy w mikro-
przedsiębiorstwach. Dzięki temu możliwe było oszacowanie ilości miejsc pracy, 
które istnieją dzięki wydatkom konsumpcyjnym realizowanym przez migrantów 
edukacyjnych w ośrodku akademickim.

Rysunek  1 .
Koncepcja liczenia dochodowych efektów mnożnikowych

1) Wysokość wydatków migrantów edukacyjnych
w opolskim ośrodku akademickim

2) Struktura wydatków migrantów edukacyjnych
w opolskim ośrodku akademickim

3) Przychód przedsiębiorstw
danej branży

=

x

=

/

=

4) Udział kosztów pracy w przychodach
przedsiębiorstw danej branży

5) Koszty pracownicze
w przedsiębiorstwach danej branży

6) Koszt jednego miejsca pracy
w przedsiębiorstwach danej branży

7) Ilość miejsc pracy, które powstały
dzięki wydatkom konsumpcyjnym

migrantów edukacyjnych

Źródło: opracowano na podstawie [Wiedermann 2008].
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WYNIKI BADAŃ ORAZ SZACUNKÓW 
DOTYCZĄCYCH KONSEKWENCJI MIGRACJI EDUKACYJNYCH 
DLA OPOLSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO 

Jedną ze sfer oddziaływania migracji edukacyjnych, związanych z podej-
mowaniem studiów wyższych, jest ich wpływ na obraz lokalnego rynku dóbr 
i usług. Niewątpliwie zjawisko to dotyczy również opolskiego ośrodka akademic-
kiego. Zważywszy na to, że w Opolu studiuje obecnie ponad 25 tys. studentów, 
a zgodnie z danymi pochodzącymi z opolskich publicznych szkół wyższych 
oraz wynikami badań własnych około 90%5 studentów to studenci napływowi, 
można przypuszczać, że grupa ta poprzez zgłaszanie popytu konsumpcyjnego 
w ośrodku akademickim tworzy „dodatkowy zastrzyk” przychodów zarówno 
dla przedsiębiorstw funkcjonujących na lokalnym rynku, jak i dla gospodarstw 
domowych.

Na podstawie wyników badań należy przyjąć, że w opolskim ośrodku akade-
mickim spośród ok. 25 tys. studentów naukę pobiera ponad 22,5 tys. migrantów 
edukacyjnych oraz że przeciętnie jeden migrant edukacyjny w każdym miesiącu 
pobierania nauki w Opolu wydatkuje kwotę ok. 705 zł. W związku z tym można 
oszacować dodatkowy popyt generowany przez wszystkich przybywających do 
miasta studentów na ponad 15,8 mln zł miesięcznie. Zważywszy, że średnio 
migranci w trakcie roku akademickiego przebywają w Opolu około 9 mie-
sięcy, to w całym roku akademickim wydatkować mogą w nim kwotę ponad 
142 mln zł. Aby zobrazować rząd wielkości tej kwoty, można by ją porównać 
np. do wydatków budżetu miasta Opola. Okazuje się wspomniana kwota w takim 
porównaniu stanowi aż 25% budżetu miasta Opola na rok 2014. 

Należy zauważyć, że generowany przez migrantów strumień wydatków kon-
sumpcyjnych w znacznej części płynie do przedsiębiorstw działających na opol-
skim rynku dóbr i usług (wykres 3.). Z prezentowanych wyników badań wynika, 
że największa część w strukturze wydatków migrantów ogółem przeznaczana 
jest na zakup szeroko rozumianych produktów (żywność, napoje bezalkoholowe 
oraz alkoholowe, a także odzież i obuwie) – ponad 61 mln zł. Tym samym 
sądzić należy, że największe korzyści ekonomiczne z tych wydatków osiągają 
lokalne przedsiębiorstwa handlowe, powiększając w ten sposób swój wolumen 
przychodów ze sprzedaży.

5 Skoro w Opolu studia podejmuje 25 015 studentów, a wyniki badań empirycznych ukazały, 
że udział migrantów edukacyjnych wynosi ok. 90%, to można zakładać, że studentów napływa-
jących do ośrodka akademickiego jest ok. 22,5 tys. osób. 
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Wykres  3 .
Struktura popytu zgłaszanego przez migrantów edukacyjnych 

w opolskim ośrodku akademickim (w mln PLN)

 i kosmetyczne

Źródło: opracowano na podstawie badań empirycznych.

Istotną pozycją w strukturze wydatków ogółem, realizowanych przez migran-
tów w ośrodku akademickim, są wydatki związane z zaspokojeniem potrzeb 
mieszkaniowych w trakcie studiów. Są to takie pozycje, jak opłaty za wynajem 
mieszkania bądź pokoju lub opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenc-
kich. Szacuje się, że na ten cel rocznie migranci edukacyjni przeznaczać mogą 
kwotę sięgającą ponad 40 mln PLN. Po wyeliminowaniu z tej kwoty opłat za 
miejsce w domach studenckich okazuje się, że migranci edukacyjni wydatko-
wać mogą na cele mieszkaniowe ok. 30 mln PLN rocznie, wpływy te trafiają 
na opolski rynek wynajmu mieszkań i stanowią na nim niebagatelną kwotę. 
Należy zwrócić uwagę, że wspomniane wydatki mieszkaniowe w zasadniczej 
ich części nie stanowią przychodów przedsiębiorstw, są natomiast dochodami 
gospodarstw domowych, które wynajmując dodatkowe zasoby mieszkaniowe 
na użytek studentów, powiększają jednocześnie swój dochód rozporządzalny. 
Pozostała część wydatków migrantów edukacyjnych związanych z zaspokoje-
niem potrzeb mieszkaniowych stanowi dodatkowy przychód uczelni wyższych 
z tytułu opłat wynikających z zakwaterowania studentów w domach studenckich.
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Istotną pozycją w strukturze wydatków migrantów edukacyjnych są również 
wydatki przeznaczane na usługi gastronomiczne, rozrywkę, rekreację i na pozo-
stałe usługi, z których korzystają studenci. Strumień tych wydatków skierowany 
jest do lokalnych przedsiębiorstw usługowych będących zarazem beneficjentami 
zwiększonego dzięki studentom wolumenu przychodów ze świadczenia usług. 
Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorstw, które świadczą przede wszystkim 
usługi skierowane do studentów. 

Analizując strukturę wydatków migrantów edukacyjnych w opolskim ośrodku 
akademickim, należy pamiętać, że do części z nich należy podchodzić z pewną 
ostrożnością. O ile deklarowana wysokość wydatków, zwłaszcza tych realizo-
wanych powtarzalnie, w tym głównie wydatków mieszkaniowych, jest zapewne 
bardzo bliska rzeczywistości, to jednak wysokość wydatków realizowanych spo-
radycznie szacować należy w pewną dozą ostrożności. Analizując dane popyto-
we, należy pamiętać o pewnych nieścisłościach (Kasprzak, Skalska 2010: 44), 
wynikających m.in. z długości okresu od momentu realizacji tego typu wydat-
ków do momentu prowadzonych badań. Zapewne respondenci, którzy w okre-
sie poprzedzającym badanie realizowali określony wydatek, w kwestionariuszu 
ankiety mogli deklarować zawyżone kwoty. Aby uniknąć wspomnianych nie-
ścisłości, w kwestionariuszu ankiety umieszczono pytanie kontrolne mające na 
celu weryfikację odpowiedzi respondentów. 

Obok korzyści migracji edukacyjnych dla lokalnego rynku dóbr i usług nie 
mniej ważne są korzyści migracji dla lokalnego rynku pracy. W tym przy-
padku migranci edukacyjni przebywający w ośrodku w trakcie studiów wpły-
wać mogą na niego dwutorowo. Stając się „dostarczycielami pracy” i podej-
mując zatrudnienie na lokalnym rynku, wpływają jednocześnie na jego stronę 
podażową, przyczyniając się do wzrostu podaży zasobów pracy, ale również 
poprzez realizację wydatków w ośrodku akademickim wpływają na powsta-
wanie dodatkowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach zaspokajających popyt 
migrantów.

Aby zilustrować konsekwencje migracji dla strony podażowej lokalnego 
rynku pracy, konieczne jest powołanie się na wspomniane już w niniejszym 
opracowaniu wyniki badań empirycznych. Wynika z nich, że ok. 70% migrantów 
edukacyjnych studiujących w Opolu podejmowało jakąkolwiek pracę w trakcie 
edukacji, a wśród tej grupy 25,7% podejmowało pracę w Opolu. Na tej podstawie 
oszacować można liczbę migrantów edukacyjnych podejmujących jakąkolwiek 
pracę w Opolu na ponad 5,6 tys. osób. Jeśli porównuje się tę liczbę do liczby 
ogółu pracujących w mieście osób, okazuje się, że udział ten stanowi ok. 8,5%. 
Ponadto liczba pracujących w Opolu migrantów stanowi również ok. 7% poten-
cjalnych zasobów pracy całego miasta.
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Napływ migrantów edukacyjnych do miasta akademickiego i fakt podejmo-
wania przez nich pracy wpływa również na wzrost podaży pracy w wybranych 
branżach. Wyniki badań wskazują, że migranci edukacyjni podejmujący pracę 
w Opolu pracują głównie w przedsiębiorstwach handlowych oraz w przedsiębior-
stwach świadczących usługi gastronomiczne (ogółem 52% migrantów podejmu-
jących pracę w Opolu). Znajdują oni również zatrudnienie w Opolu w zakładach 
produkcyjnych (8%), w branży IT (7,2%), w administracji oraz przy pracy 
biurowej (6,8%), w budownictwie (5,6%), w finansach oraz bankowości (4,8%). 

Napływ migrantów edukacyjnych do ośrodka akademickiego i fakt reali-
zowania przez nich wydatków w miejscu studiów znacząco wpływa również 
na zwiększony popyt na pracę, powstający w związku z generowaniem przez 
migrantów dodatkowego popytu na dobra i usługi. Aby oszacować ilość miejsc 
pracy, które istnieją dzięki wydatkom realizowanym przez migrantów edukacyj-
nych w Opolu, posłużono się koncepcją dochodowych efektów mnożnikowych 
K. Widermanna (Widermann 2008). Zgodnie z wynikami prowadzonych badań 
należy szacować, że w opolskim ośrodku akademickim migranci wydatkują 
rocznie kwotę ok. 142,2 mln PLN, z czego ok. 101,7 mln PLN6 stanowi dodat-
kowy przychód lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych branżach. 
Biorąc pod uwagę wyniki badań, informacje dotyczące udziału kosztów pracy 
w przychodach przedsiębiorstw (Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 
I–XII 2014, 2015) oraz dane o wysokości miesięcznego kosztu pracy przypada-
jącego na 1 zatrudnionego (Koszty pracy w gospodarce narodowej 2012, 2013), 
można szacować, że w opolskim ośrodku akademickim, w przedsiębiorstwach 
zaspokających popyt konsumpcyjny migrantów edukacyjnych powstało ponad 
480 dodatkowych miejsc pracy. 

Należy podkreślić, że przedstawione szacunki uwzględniają tylko pierwszy 
etap oddziaływania wydatków migrantów. Szacunki te nie uwzględniają już 
kolejnych etapów oddziaływania efektów mnożnikowych, czyli ilości miejsc 
pracy, które istnieją dzięki realizowaniu wydatków konsumpcyjnych przez osoby, 
utrzymujące zatrudnienie dzięki wydatkom realizowanym przez migrantów 
w ośrodku akademickim. Nie uwzględniają ponadto liczby etatów utrzymy-
wanych na wszystkich uczelniach wyższych w Opolu. Warto również podkre-
ślić, że oszacowany popyt na pracę nie uwzględnia również sfery dotyczącej 
wydatków migrantów edukacyjnych przeznaczanych na wynajem mieszkań oraz 
pokoi w mieście akademickim. Po uwzględnieniu tych dodatkowych wydatków 
(ok. 30 mln PLN) oraz założeniu, że wydatki te w całości stają się dochodem 

6 Pominięto kwotę wydatków przeznaczanych przez migrantów na wynajem mieszkań, pokoi 
oraz opłaty za dom akademicki, bowiem stanowią one przychód gospodarstw domowych oferują-
cych do wynajmu mieszkania, oraz przychód uczelni, których własnością są domy akademickie. 
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gospodarstw domowych7 i są w większości wydatkowane na cele konsump-
cyjne, można szacować, że wydatki te mogą przyczynić do powstania nawet 
80 dodatkowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. 

ZAKOŃCZENIE

Wyniki badań i szacunków zaprezentowane w niniejszym opracowaniu dowo-
dzą, że migracje edukacyjne związane z podejmowaniem studiów wyższych 
generują szereg niebagatelnych korzyści ekonomicznych dla ośrodków akade-
mickich. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę zwłaszcza na korzyści dla 
lokalnego rynku dóbr i usług oraz lokalnego rynku pracy miast akademickich. 

Należy mieć jednak świadomość, że oprócz oczywistych skutków ekono-
micznych migracje edukacyjne mogą mieć korzystne oddziaływanie na sytuację 
demograficzną miasta w szerszej perspektywie – poprzez fakt zamieszkania 
absolwentów wyższych uczelni w mieście po ukończeniu nauki. W tym ujęciu 
jedną z najważniejszych konsekwencji migracji jest korzystna zmiana struktury 
ludnościowej, spowodowana znaczącym spowolnieniem procesu starzenia się 
społeczeństwa przyjmującego (Polityka gospodarcza zagadnienia wybrane 2013). 
Zamieszkanie w mieście migrantów po ukończeniu studiów generować może dla 
ośrodka pozytywne efekty fiskalne, bowiem jednostka samorządu terytorialnego 
może stać się w przyszłości potencjalnym beneficjentem wpływów od podatku 
dochodowego od osób fizycznych PIT.

Ponadto migranci edukacyjni i ich absorpcja przez miasta akademickie mogą 
zwiększać potencjał rozwojowy ośrodków w ten sposób, że w konsekwencji 
napływu migrantów zwiększa się zasób wysokiej jakości kapitału ludzkiego 
(Herbst 2012). Tym samym dostęp do wykwalifikowanych absolwentów stanowić 
może jeden z ważniejszych czynników decydujących o stopniu atrakcyjności 
lokalizacji inwestycji zagranicznych oraz lokalizacji nowych przedsiębiorstw 
w pobliżu ośrodka akademickiego (Rees, Stafford 1986; Malecki 1985; Rokita-
-Poskart 2015). 

7 Podczas dokonywania szacunków zakłada się, że gospodarstwa domowe oferujące do wynaj-
mu mieszkania, pokoje, stancje zachowują się jak przeciętne gospodarstwa domowe badane przez 
GUS, które w 82,7% przeznaczają swoje dochody na wydatki konsumpcyjne, a 11,3% przezna-
czają na oszczędności. W tym przypadku założenie to nie musi być zgodne z rzeczywistością, 
bowiem dochód z wynajmu w większości przypadków nie stanowi głównego źródła dochodu 
gospodarstw domowych, lecz jest wobec niego komplementarny. Może to wpływać na sposób 
redystrybuowania wspomnianego dochodu, który różnić się może od struktury przeznaczenia 
dochodów przez przeciętne gospodarstwo domowe badane przez GUS.
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Z oczywistych względów fakt pozostania w mieście po ukończeniu nauki 
może wpływać również na generowanie dodatkowego popytu konsumpcyjne-
go oraz inwestycyjnego na lokalnym rynku, a także na podaż pracy. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku podobnych do Opola pozametropolitalnych 
ośrodków akademickich, które często nie dysponują alternatywnymi źródłami 
rozwoju. Tym bardziej w ich przypadku trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałby 
społeczno-gospodarczy pejzaż miast pozbawionych uczelni wyższych i przez 
to pozbawiony studentów. Należy ponadto pamiętać, że wydatki studentów to 
w zasadzie tylko jeden z przejawów społeczno-gospodarczego funkcjonowania 
uczelni, obok wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem uczelni oraz 
wydatków inwestycyjnych8. 
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