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Celem artykułu jest ocena wpływu migracji zagranicznych na rozwój regionalny. Analiza 
szerokich i złożonych implikacji wyjazdów zagranicznych obejmuje wymiar ekonomiczny, 
demograficzny oraz społeczno-kulturowy i jednocześnie pozytywny oraz negatywny aspekt 
tego zjawiska.
Wyniki badań wskazują, że ocena migracji zagranicznych w kategoriach szans i zagrożeń 
dla rozwoju polskich regionów – mimo, iż niejednoznaczna – właściwie stawia współczesne 
wyjazdy i ich skutki w świetle zagrożeń rozwojowych. Oznacza to, że takie pozytywne 
aspekty migracji jak transfer dochodów z zagranicznej pracy i wzrost poziomu życia 
rodzin migranckich nie rekompensują strat ludnościowych oraz ubytków w zasobach pracy, 
a zwłaszcza odpływu osób młodych, w wieku prokreacji i przedsiębiorczych. 
Należy jednak zauważyć, że ocena wpływu migracji zagranicznych na rozwój regionalny 
i lokalny posiada związek z ich krótko- bądź długookresowym charakterem. O ile pierwsze 
oceniane są jako korzystne z punktu widzenia problemów na rynku pracy, zwłaszcza 
w warunkach dekoniunktury i wysokiego bezrobocia, o tyle długotrwały odpływ ludności 
istotnie zagraża procesom reprodukcji ludności i ujemnie wpływa na rozwój. Z pola 
widzenia nie powinno zatem umykać wyzwanie tworzenia sprzyjających warunków 
ekonomiczno-społecznych oraz instytucjonalno-prawnych, które mogłyby zachęcić większą 
grupę emigrantów do powrotu. 

Słowa kluczowe: migracje zagraniczne, konsekwencje ekonomiczne i społeczno-kulturowe 
migracji, rozwój regionalny
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INTERNATIONAL MIGRATION AS THE CAUSAL FACTOR 
OF REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND

The article aims at assessing the impact of international migration on regional development. 
The analyses of the broad and complex implications of international migration include the 
economic, demographic, and socio-cultural dimension, and both the positive and negative 
aspects of this phenomenon.
The research results indicate that the assessment of international migration in terms of 
opportunities and threats for the development of Polish regions – although somewhat 
ambiguous – in fact puts contemporary international mobility and its consequences in 
light of the risks for development. This means that the positive aspects of migration 
(i.e. remittances from employment abroad and improved living standards of migrant 
families) do not compensate the population decline and labor force losses, and the related 
significant reduction of regional demand. This concerns in particular the outflow of young 
people, at the age of procreation, who are usually entrepreneurial. 
It should be noted however, that the assessment of the impact of migration on regional 
and local development largely depends on its character: short-term migration is considered 
beneficial, while long-term migration is strongly negative. Although the former is rated as 
beneficial from the perspective of the problems of the regional labor market, especially 
in the context of a recession and high unemployment, the latter endangers population 
reproduction processes and negatively affects development. Therefore, taking into account 
the conditioning of regional development by foreign migration, the creation of favorable 
economic, social, institutional, and legal conditions to encourage a greater number of 
emigrants to return is a crucial challenge.

Keywords: international migration, economic and socio-cultural consequences of migration, 
regional development

WPROWADZENIE

W licznych analizach naukowych, podejmujących problematykę migracji 
zagranicznych, ujęć regionalnych nie jest dużo. Po akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej oraz wzroście skali i znaczenia migracji w rozwoju polskich regionów, 
zauważyć jednak należy większe zainteresowanie tym zagadnieniem. Jednym 
z ważniejszych aspektów tych analiz jest problematyka konsekwencji masowego 
odpływu zagranicznego na poziomie regionalnym (również lokalnym), szczegól-
nie gdy jest on wyraźnie uwarunkowany terytorialnie1. Ocena skutków migracji, 

1 Por. A. B. Murphy (1991), Regions as social constructs: The gap between theory and practice, 
„Progress in Human Geography”, vol. 15, nr. 1, s. 22–35; K. Heffner, J. Żurawska (2002), Woje-
wództwo opolskie w strukturze regionalnej kraju. Region i jego struktura, w: K. Heffner (red.), 
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nawet tych o mierzalnym charakterze, nie jest przy tym łatwa, stąd zapewne 
niejednoznaczność wielu opinii dotyczących tego zjawiska.

Aktualnie dominuje pogląd o wyraźnie obserwowanym, lecz ograniczo-
nym wpływie migracji na rozwój kraju. Jeśli jednak na wyższym (krajowym) 
poziomie analizy oddziaływanie odpływu migracyjnego nie okazuje się aż tak 
silne i jednoznaczne, to w skali regionalnej skutki migracji mogą być znaczące, 
zarówno w sensie społecznym, jak i w wymiarze gospodarczym. Oznacza to, 
że bezpośrednie zależności pomiędzy migracją a jej oddziaływaniem na rozwój 
łatwiej obserwować na poziomie regionalnym i lokalnym. Można na przykład 
zauważyć, że w niektórych regionach migracja wyraźnie zmniejsza bezrobocie 
i to zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, przyczyniając się do wzrostu 
zatrudnienia. Następuje ono dzięki efektowi mnożnikowemu związanemu ze 
wzrostem konsumpcji, zasilanym znacznymi transferami dochodów migrantów. 
Z drugiej strony – wzmożony odpływ zasobów pracy, zwłaszcza doświadczo-
nego personelu, osłabia rynki pracy, a sytuacja ta może ograniczyć możliwości 
rozwojowe oraz pozycję konkurencyjną regionu. To oczywiście niejedyne tego 
typu zależności. W tym kontekście celem artykułu jest ocena wpływu migracji 
zagranicznych na rozwój regionalny. Analiza szerokich i złożonych implikacji 
wyjazdów zagranicznych obejmuje wymiar ekonomiczny, demograficzny oraz 
społeczno-kulturowy, wskazując zarówno na pozytywny, jak i na negatywny 
aspekt tego zjawiska. W artykule wykorzystano najnowsze analizy autorów, 
w których oceny znaczenia migracji zagranicznych w regionach dokonano 
z perspektywy samorządów regionalnych i lokalnych, instytucji rynku pracy 
i pomocy społecznej oraz przedsiębiorców. W przypadku analiz prowadzonych 
wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych wykorzystano wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych z marszałkami lub wskazanymi przez mar-
szałków ekspertami we wszystkich województwach w kraju (16 ankiet) oraz 
przedstawicielami władz lokalnych wszystkich gmin województwa opolskiego 
(71 ankiet i ponad 30 wywiadów)2. Ich celem było poznanie opinii przedstawi-
cieli władz regionalnych i lokalnych na temat migracji zagranicznych mieszkań-
ców, zwłaszcza w zakresie kierunków emigracji, charakteru wyjazdów, migracji 

Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
migracji zagranicznych, Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament 
Polityki Regionalnej, Referat Badań i Analiz Strategicznych oraz Politechnika Opolska, Wydział 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Polityki Regionalnej, s. 12–29.

2 Uwzględniono następujące badania: Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regio-
nalnym, projekt Narodowego Centrum Nauki, realizowany na Politechnice Opolskiej; Wpływ 
zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno – ekonomiczną regionu (analiza na 
przykładzie województwa opolskiego jako regionu migracyjnego), projekt Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu.
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powrotnych i roli reemigrantów w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 
a także możliwości tworzenia polityki migracyjnej na poziomie regionalnym. 
Ważnym wątkiem badawczym była ponadto ocena skutków migracji zagranicz-
nych dla rozwoju regionu oraz wynikających z nich szans i zagrożeń. Częścią 
cytowanego projektu były także badania zrealizowane z dyrektorami wybranych 
ośrodków pomocy społecznej w województwie opolskim (10 wywiadów) oraz 
z przedstawicielami wszystkich powiatowych urzędów pracy w tym regionie 
(11 wywiadów). Oprócz kwestii wskazanych powyżej w badaniach chodziło rów-
nież o wskazanie tych obszarów działalności instytucji publicznych, w których 
ujawniają się zagadnienia związane z migracjami zagranicznymi oraz działań 
podejmowanych na rzecz migracyjnych grup wsparcia (np. osób powracających 
z zagranicy). W artykule wykorzystano ponadto wyniki badań prowadzonych 
wśród przedsiębiorców województwa opolskiego (ok. 150 ankiet), w których 
chodziło o rozpoznanie wpływu migracji na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
w regionie dotkniętym nasilonym odpływem zagranicznym3.

KONSEKWENCJE EKONOMICZNE

Spośród ekonomicznych skutków migracji zagranicznych w regionach w naj-
szerszym zakresie dostrzega się transfer zarobków migrantów (ryc. 1). Napływ 
środków finansowych z zagranicy ma szeroki wymiar4, jednak okazuje się, że 
w skali kraju wydatkowanie to ma przeważnie wyraźnie konsumpcyjny cha-
rakter. W ośmiu województwach zaobserwowano podniesienie poziomu życia 
i zamożności rodzin migranckich, będące efektem dopływu środków finanso-

3 Chodzi o badania pt. Znaczenie regionalnych warunków inwestowania w procesie lokaliza-
cji inwestycji, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany na Politechnice 
Opolskiej.

4 Na istotne znaczenie środków pieniężnych transferowanych do regionów pochodzenia migran-
tów autorzy zwrócili uwagę już w latach 90. XX w. przy okazji badań w województwie opolskim: 
K. Heffner, B. Solga (1999), Praca w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny Śląska 
Opolskiego, Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski 
w Opolu; K. Heffner, R. Rauziński (2003), Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, 
społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), „Studia i Monografie”, z. 152, Opole: 
Politechnika Opolska. Są także przykłady tego typu badań zagranicznych, np. J. R. Lewis (1986), 
International labour migration and uneven regional development in labour exporting countries, 
„Tijdschrift voor economische en sociale geografie”, vol. 77, nr 1, s. 27–41; H. de Haas (2006), 
Migration, remittances and regional development in Southern Morocco, „Geoforum”, vol. 37, 
s. 565–580; Y. Fu, S. A. Gabriel (2012), Labor migration, human capital agglomeration and 
regional development in China, „Regional Science and Urban Economics”, vol. 42, s. 473–484.
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wych. Także w ośmiu regionach podkreślony został przez przedstawicieli samo-
rządów regionalnych istotny wzrost popytu na określone towary i usługi ze strony 
migrantów i ich rodzin. W tym ostatnim przypadku zwiększona siła nabywcza 
mieszkańców zarobkujących za granicą może pobudzać regionalną gospodarkę 
i w sposób pośredni przekładać się na wzrost liczby miejsc pracy. Nie zauważa 
się jednak, aby powracający z zagranicy migranci powszechnie zakładali dzia-
łalność gospodarczą. Jedynie w czterech województwach dostrzeżono pewien 
wzrost liczby tego typu firm. 

Ryc .  1 .
Pozytywne skutki ekonomiczne najistotniejsze dla rozwoju regionów

Źródło: B. Solga (2013), Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, 
Opole: Politechnika Opolska, s. 191.

Ocena wpływu migracji zagranicznych na zmniejszenie skali bezrobocia 
w regionach odpływu nie jest jednoznaczna. W świetle analizowanych badań 
w 9 województwach wskazuje się na pozytywną zależność pomiędzy migracja-
mi a bezrobociem, a w 6 spośród nich redukcja stopy bezrobocia w związku 
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z odpływem migrantów i zmniejszeniem popytu na pracę jest wyraźna. Jest 
oczywiście kwestią dyskusyjną ocena zakresu tych oddziaływań, jednak z pew-
nością w analizie czynników oddziałujących na rynek pracy i wielkość bezro-
bocia trzeba brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników, takich jak ogólna 
koniunktura gospodarcza, proces restrukturyzacji przedsiębiorstw, skala inwe-
stycji zagranicznych, jakość zasobów pracy. Do ważnych barier strukturalnych 
wpływających na poziom bezrobocia w Polsce należą także znaczny odsetek osób 
długotrwale bezrobotnych, niski poziom wykształcenia wśród pozostających bez 
pracy oraz wysokie koszty pracy. W związku z tym, że mamy do czynienia ze 
zjawiskiem kompleksowym, jednoznaczna ocena wpływu migracji na wskaźniki 
bezrobocia nie jest prosta. Bezpośrednio po akcesji Polski do UE zwiększo-
na migracja zarobkowa odbywała się w warunkach przyspieszonego procesu 
tworzenia nowych miejsc pracy i jednocześnie wysokiej skali bezrobocia oraz 
rosnącego niedopasowania strukturalnego na rynku pracy. Wskazuje się jednak, 
że to nie migracje były najważniejszym czynnikiem wpływającym na wielkość 
bezrobocia w Polsce w pierwszej fazie po akcesji, lecz właśnie proces tworzenia 
miejsc pracy5. Z kolei zjawisko niedopasowania na rynku pracy okazało się 
istotnym czynnikiem skłaniającym do emigracji. Absolwenci w niewystarcza-
jącym stopniu przygotowani są do skutecznego wejścia na rynek pracy, a ich 
wykształcenie bardzo często odbiega od zapotrzebowania pracodawców. Znale-
zienie pracy bardzo często wymaga więc zmiany kwalifikacji, a niejednokrotnie 
także podjęcia decyzji o wyjeździe i poszukiwania zatrudnienia poza krajem. 
Odpływ nadwyżek siły roboczej, wynikający z tych niedopasowań, w pewnym 
stopniu przełożył się na zmniejszenie wielkości bezrobocia w Polsce. W ana-
lizach Ministerstwa Gospodarki wskazuje się, że mobilność młodych Polaków, 
zwłaszcza absolwentów, zmniejsza presję na rynek pracy i ma bezdyskusyjnie 
korzystny – choć jednak ograniczony – wpływ na poziom bezrobocia6. Także 
w innych analizach dostrzega się tego typu zależności, jednak na podstawie 
danych zagregowanych wskazuje się na brak bardzo silnego i jednoznacznego 
wpływu migracji zagranicznych na poziom bezrobocia w Polsce7. 

5 M. Bukowski, G. Koloch, P. Lewandowski (2008), Makrostruktura rynku pracy, szoki i insty-
tucje, w: M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku 
pracy, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, s. 7–37.

6 Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski (2007), Warszawa: Ministerstwo Gospo-
darki, Departament Analiz i Prognoz, s. 26. 

7 P. Kaczmarczyk, M. Mioduszewska, A. Żylicz (2010), Impact of the post-accession migration 
on the Polish labor market, w: M. Kahanec, K. Zimmermann (red.), EU Labor Markets After 
Post-Enlargement Migration, Berlin, za: P. Kaczmarczyk (2010), Poakcesyjne migracje Polaków 
– próba bilansu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 4, Warszawa. s. 5–36.
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W niektórych regionach, zwłaszcza dotkniętych długotrwałym i znacznym 
odpływem ludnościowym, relacja pomiędzy poziomem bezrobocia a migracja-
mi zagranicznymi może okazać się jednak bardzo wyraźna. Dobrym przykła-
dem jest tutaj województwo opolskie, zwłaszcza przed 2004 r., gdy emigracja 
w tym regionie miała wyraźnie selektywny charakter. Analiza związków między 
wskaźnikami migracji i bezrobocia wskazuje, że w gminach o najwyższym 
w województwie wskaźniku migracji (tj. w gminach zamieszkanych w przewadze 
przez ludność śląską), bezrobocie było wówczas dużo niższe aniżeli w rejonach 
o niskich wskaźnikach emigracji zagranicznej ludności. Na przykład w 2000 r. 
stopa bezrobocia w gminach zamieszkanych w przewadze przez ludność śląską 
kształtowała się na poziomie 9–11%, podczas gdy w pozostałych – na pozio-
mie 15–25%8. Istotne przy tym, że relatywnie niskiemu poziomowi bezrobocia 
towarzyszyła niska aktywność zawodowa mieszkańców tych gmin9. Sytuacja 
ta w dalszym ciągu jest wyraźnie obserwowana i w skali regionu ma wyraźnie 
dychotomiczny charakter10.

Kolejne wskazywane przez przedstawicieli władz regionalnych ekonomiczne 
konsekwencje wyjazdów zagranicznych dotyczą utraty kapitału ludzkiego i spo-
łecznego, która jest niebudzącą wątpliwości stratą dla regionalnej gospodarki. 
Sytuacja ta jest wyraźnie dostrzegana w 12 województwach, a zatem na dużym 
obszarze kraju i w zasadzie nie jest wyraźnie artykułowana jedynie w regionach 
dynamicznie się rozwijających (np. województwo mazowieckie i wielkopolskie), 
choć oczywiście także ich dotyczy. 

Deficyty w zasobach pracy, będące efektem odpływu specjalistów, osób 
wykształconych i pracowników określonych branż, wciąż w opinii przedstawicieli 
władz samorządowych są znacznym problemem na obszarze 5 regionów. Można 
sądzić, że nasilenie tych braków, bardzo wyraźne w pierwszych latach po akce-
sji11, obecnie się zmniejszyło. Niewątpliwie sytuacja ta jest efektem przeobra-

 8 Za: Bezrobocie. Główne kierunki działań samorządu województwa opolskiego, Opole: Woje-
wódzki Urząd Pracy w Opolu, luty 2001, s. 1.

 9 B. Solga (2002), Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne 
na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, s. 74–79.

10 B. Solga (2013), Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Opole: 
Politechnika Opolska, s. 409; R. Jończy (2010), Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich woje-
wództwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Aspekty ekonomiczne i demograficzne, 
Opole – Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Politechnika Opolska, s. 479.

11 Z wydawanych przez Narodowy Bank Polski Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw 
ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury wynika, że problem z pozyskaniem odpo-
wiednich pracowników narastał od 2005 r., utrzymując się w czołówce istotnych problemów dla 
kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Trudności z pozyskaniem pracowników przesunęły się 
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żeń, jakie zachodzą na lokalnych rynkach pracy i wzrostu atrakcyjności miejsc 
pracy dostosowanych do potrzeb współczesnej gospodarki. Problem niedoboru 
pracowników w dalszym ciągu jest jednak sygnalizowany przez przedsiębiorców. 
Obecnie ze względu na strukturalny charakter bezrobocia w większym stopniu 
jest on raczej rezultatem niedopasowania do potrzeb pracodawców kwalifikacji 
i struktury zawodowej bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy.

W województwie opolskim problem deficytów kadrowych wynikających 
z masowej skali emigracji wciąż pozostaje wyraźną barierą rozwoju firm. Wyniki 
badań realizowanych wśród przedsiębiorców województwa opolskiego pokazują, 
że problem doboru właściwych pracowników okazuje się najtrudniejszym etapem 
tworzenia firmy dla co trzeciego przedsiębiorcy (36%)12. Dla porównania, pozo-
stałe etapy okazują się już zdecydowanie łatwiejsze do pokonania, np. zapew-
nienie i organizacja dostaw surowców, materiałów i towarów są utrudnieniem 
w co czwartej firmie (25%), organizacja dystrybucji dla 17% z nich, natomiast 
wybór szczegółowej lokalizacji dla 11%.

Wśród czynników obniżających atrakcyjność inwestycyjną regionu bardzo 
wyraźnie artykułowane przez przedsiębiorców są problem deficytu pracowników 
oraz wyższe koszy pracy i niższa jakość zasobów pracy, a zatem czynniki będące 
bezpośrednim skutkiem odpływu migracyjnego. Na elementy te wskazała prawie 
połowa (45%) spośród wszystkich przedsiębiorców, którzy zwrócili uwagę na 
rozmaite niekorzystne warunki inwestowania w regionie opolskim, i był to naj-
częściej powtarzający się element ich wypowiedzi. Co ciekawe, przedsiębiorcy 
nie odnieśli się do możliwości wynikających z wysokiej siły nabywczej rodzin 
migranckich. Marginalne potraktowanie tej kwestii w sytuacji znacznego transferu 
dochodów z zagranicznej pracy do regionu wydaje się o tyle zastanawiające, że 
sami przedsiębiorcy oceniają siłę nabywczą społeczeństwa jako istotny czynnik 
rozwojowy firm.

wówczas na liście barier z 13. pozycji w 2005 r. na miejsce 1. (ex aequo z wahaniami kursów 
walutowych) w 2007 r., stając się jednym z podstawowych problemów funkcjonowania firm. 
Zbyt niski poziom zatrudnienia dotyczył 51% badanych przez NBP przedsiębiorstw w 2006 r. 
i ponad ¾ firm w 2007 r., głównie były to trudności wynikające ze znalezienia pracowników 
wykwalifikowanych, por.: Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2006 r., Warszawa: Narodowy Bank Polski, Depar-
tament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, s. 26–34, https://www.nbp.pl/publikacje/
koniunktura/raport4kw2006.pdf; Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2007 r., Warszawa: Narodowy Bank Polski, Depar-
tament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/
raport4kw2007.pdf, s. 18–21.

12 Znaczenie regionalnych warunków..., op. cit.
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Wśród innych niekorzystnych skutków ekonomicznych migracji zagranicznych 
w 7 województwach zwrócono uwagę na obniżenie wielkości budżetów samo-
rządowych (poprzez niepłacenie podatków przez osoby zarobkujące za granicą) 
oraz wzrastające obciążenia gmin z tego tytułu13. Również instytucje pomocy 
społecznej coraz częściej sygnalizują problem wzrastających wydatków, które 
przeznaczane są na opiekę nad osobami starszymi14. W województwie opolskim 
sytuacja ta ma miejsce głównie w gminach z długimi tradycjami migracyjnymi 
(śląskich), w których wiele rodzin zostało rozdzielonych na skutek migracji 
stałych, i dotyczy starszych samotnych rodziców, mających dzieci mieszkające 
za granicą. Ustalono na przykład, że jedna z gmin w ciągu roku ponosi koszt 
ok. 400 tys. zł, który przeznaczony jest na pokrycie pobytu 22 mieszkańców 
gminy przebywających w domach pomocy społecznej (DPS). Spośród nich jedy-
nie 1 osoba jest w pełni utrzymywana przez rodzinę, tj. koszt jej pobytu w DPS 
w całości pokrywa rodzina. W kolejnej, małej gminie rolniczej, na 6 osób w DPS 
jest to wydatek ponad 10 tys. miesięcznie. W obydwu przypadkach sytuację 
powyższą oceniono jako znaczące i systematycznie wzrastające obciążenie dla 
gminnego budżetu.

W związku ze zwiększonym odpływem migracyjnym w skali kraju poja-
wia się ponadto problem degradacji ekonomicznej obszarów wyludniających 
się i pozbawionych w wyniku emigracji nowych inicjatyw gospodarczych oraz 
– w efekcie – osłabienia ich potencjału ekonomicznego i obniżenie tempa pro-
cesów rozwojowych. Problem ten dotyka przede wszystkim regiony posiadające 
długie tradycje migracyjne (Opolskie, Podlasie).

SKUTKI DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE

Pozytywne konsekwencje społeczne i demograficzne wynikające z emigracji 
samorządowcy oceniają głównie przez pryzmat poprawy poziomu wykształcenia 
migrantów oraz podnoszenia ich kompetencji zawodowych. Okazuje się jednak, 
że nie są to efekty na tyle znaczące, aby mogły zbilansować skutki niekorzyst-
nie wpływające na rozwój. W tym kontekście co najwyżej zwrócono uwagę na 
poprawę struktury demograficznej, będącą efektem powrotów migrantów wraz 
z rodzinami (w sumie w 5 województwach). Kwestia ta jest szczególnie pod-

13 W województwie opolskim badania na ten temat prowadzili R. Jończy i D. Rokita-Poskart 
(2011), Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008–2010 oraz ich 
wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje 
w kontekście rozwoju regionu, Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, s. 174.

14 Znaczenie migracji zagranicznych…, op. cit.
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noszona w regionach mocno osłabionych w sensie demograficznym na skutek 
zagranicznych wyjazdów.

Jednoznacznie natomiast potwierdza się teza o niekorzystnym wpływie migra-
cji na stan i strukturę demograficzną w regionach15. Niemal we wszystkich 
województwach wskazuje się na spadek liczby ludności, obserwowany zwłasz-
cza w grupie ludzi młodych, a w 12 z nich ubytek ten oceniono jako istotnie 
i niekorzystnie oddziałujący na rozwój (ryc. 2). W 10 regionach sytuacja nasi-
lonego odpływu młodych skutkuje zniekształceniem struktury wieku, wyraźnym 
w 8 z nich. Również na obszarze połowy województw w kraju pojawiają się 
rejony wyludniające się. W czterech regionach (województwa: opolskie, podkar-
packie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) problem ten zdaniem przedstawicieli 
samorządów regionalnych wyraźnie ogranicza możliwości rozwojowe. 

Wśród różnorodnych skutków społecznych migracji zwraca się uwagę na pro-
blem tzw. eurosieroctwa. Z prezentowanych badań wynika, że jest to zjawisko nie 
tylko powszechnie występujące (jest zauważalne na obszarze 12 województw), 
ale w wielu regionach (8) jest też wyraźnie sygnalizowane przez instytucje 
publiczne (np. szkoły) (ryc. 3). Problematyka tzw. eurosieroctwa okazuje się 
jednak zjawiskiem trudnym do jednoznacznej oceny. Z badań przeprowadzonych 
przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu wynika, że sieroctwem 
migracyjnym objętych jest w regionie opolskim ok. 10 tys. dzieci. Zdecydowanie 
częściej chodzi o sytuacje, gdy migruje jedno z rodziców (ok. 92% wszystkich 
przypadków)16. Największe natężenie zjawiska występuje w powiatach z długimi 
tradycjami migracyjnymi (opolski ziemski, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, 
oleski, kluczborski), choć jest także wysokie w niektórych z tych powiatów, gdzie 
migracja na dużą skalę rozwinęła się po wejściu Polski do UE w 2004 r. (szcze-
gólnie powiat nyski). W opinii przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, 
eurosieroctwo nie okazuje się jednak problemem szczególnie dotkliwym. W gmi-
nach śląskich ma to związek z dość powszechnym jeszcze wielopokoleniowym 
zamieszkiwaniem rodzin, natomiast w gminach napływowych – z dominującymi 

15 Na ten aspekt oddziaływań migracji zagranicznych na rozwój regionów autorzy zwrócili 
też uwagę już wcześniej, np. K. Heffner, B. Solga (2009), Współczesna mobilność Polaków 
a regionalny kontekst procesów migracyjnych, w: B. Solga (red.), Zmieniająca się rola migracji 
w rozwoju regionalnym, Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN Instytut Śląski Centrum Badań 
Migracji Zagranicznych, s. 15–33; K. Heffner, R. Rauziński (2012), Region migracyjny, jego 
cechy i ewolucja w Polsce na przykładzie Śląska Opolskiego, w: P. Kaczmarczyk, M. Lesińska 
(red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu 
Warszawskiego, s. 61–84.

16 Zjawisko eurosieroctwa w województwie opolskim, raport z badań przeprowadzonych przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w IV. kw. 2008 r., s. 37, www.rops-opole.pl
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wyjazdami całych rodzin. Z punktu widzenia funkcjonowania rodzin ta ostatnia 
sytuacja jest z pewnością korzystna, z punktu widzenia interesu gmin już nieko-
niecznie, gdyż istotnie zmniejsza się prawdopodobieństwo powrotów migrantów.

Ryc .  2 .
Negatywne skutki demograficzne najistotniejsze dla rozwoju regionów

Źródło: Ibidem, s. 194.

Za równie ważki problem społeczny uznano ponadto osłabienie relacji rodzin-
nych, będące efektem wyjazdów zagranicznych jednego bądź kilku członków 
rodziny. W kontekście rozwoju regionalnego stan ten może powodować róż-
norodne trudności społeczne (np. wzrost patologii) oraz redukcję aktywności 
społecznej osób nimi dotkniętych. Problemy tego rodzaju dostrzeżono na obsza-
rze 13 województw, a w 9 z nich ocenione zostały jako istotne dla rozwoju. 
W 8 województwach zwrócono też wyraźną uwagę na zmniejszające się kontakty 
migrantów z regionem pochodzenia. Z punktu widzenia możliwości powrotów 
migrantów i wykorzystania w kraju kapitału zgromadzonego podczas pobytu 
za granicą jest to z pewnością sytuacja niekorzystna. 
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Ryc .  3 .
Negatywne skutki społeczne najistotniejsze dla rozwoju regionów

Źródło: Ibidem, s. 196.

Jak wskazano, pozytywne aspekty migracji zagranicznych o charakterze spo-
łecznym oceniane są z perspektywy wzrostu znajomości zagranicznego języka, 
łatwości nawiązywania kontaktów i otwartości na nowe informacje oraz wzory. 
Nie zauważa się jednak, aby dzięki zagranicznym wyjazdom następował wyraźny 
wzrost przedsiębiorczości wśród migrantów. Jak wskazano, dająca się zauważyć 
postawa proinwestycyjna migrantów została dostrzeżona jedynie w 4 regionach. 
W szerszym stopniu natomiast (tj. w 7 regionach) przedstawiciele samorządów 
regionalnych zwrócili uwagę na inny – pozytywny – aspekt zagranicznej pracy. 
Jest nim wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego migrantów i członków ich 
rodzin, którzy dzięki wyższym dochodom mają możliwość oszczędzania w różnej 
formie, np. odłożenia pewnej części środków w funduszu emerytalnym.
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ZAKOŃCZENIE

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej migracje zagraniczne ludności 
były istotnym czynnikiem rozwoju jedynie w kilku regionach. Po 2004 r. pojawiło 
się więcej obszarów, które w istotny sposób odczuwają skutki dynamicznego 
i masowego odpływu migracyjnego. Badania wskazują, że zależność pomiędzy 
rozwojem społeczno-gospodarczym a skalą emigracji zagranicznej jest dostrze-
gana we wszystkich polskich regionach. Ocena tej relacji nie jest jednak jedno-
znaczna. Jednym z kryteriów wartościujących okazuje się charakter emigracji. 
W nieco inny sposób na rozwój oddziałują migracje osiedleńcze, inny – czasowe, 
a nawet sezonowe. W pierwszym przypadku wpływ na perspektywy rozwojowe 
regionów ex post jest ewidentnie niekorzystny, wówczas wyjazdy oznaczają 
bowiem trwałą wyrwę demograficzną i odpływ zasobów pracy. Sytuacja staje 
się szczególnie niekorzystna, gdy odpływ ten jest znaczny i permanentny, i jed-
nocześnie nie następuje rekompensujący te straty napływ nowych mieszkańców 
i pracowników z kraju lub zagranicy. Oznacza to bowiem trwałe niezrówno-
ważenie rozwoju, a w efekcie podrzędną pozycję konkurencyjną regionu i jego 
marginalizację.

Migracje czasowe mogą natomiast dynamizować rozwój, zwłaszcza w warun-
kach dekoniunktury gospodarczej i wysokiego bezrobocia. Znaczący odpływ osób 
bezrobotnych i w efekcie odciążenie lokalnych rynków pracy, systematyczny 
transfer dochodów migrantów, pobudzających regionalną gospodarkę, a zwłasz-
cza udane powroty reemigrantów są z pewnością czynnikami pobudzającymi 
rozwój w regionach. Problem jednak w tym, że w Polsce innowacyjne powroty 
nie dokonują się w skali skutkującej szerszymi i pozytywnymi konsekwen-
cjami, natomiast migracje czasowe za granicę przekształcają się w osiedleń-
cze. W strukturze emigrantów wzrasta bowiem odsetek osób, które przedłużają 
swój pobyt za granicą (ponad 80% emigrantów to emigranci długookresowi 
przebywający w krajach docelowych powyżej 12 miesięcy)17. Wyzwanie pole-
gające na tworzeniu sprzyjających warunków ekonomiczno-społecznych oraz 
instytucjonalno-prawnych, które mogłyby zachęcić większą grupę emigrantów 
do powrotu, jest zatem ciągle otwarte, przy równoległej realizacji racjonalnej 
polityki imigracyjnej. 

Jak wskazano, dokonanie jednoznacznej oceny oddziaływania migracji na 
rozwój polskich regionów nie jest łatwe. Wyniki prezentowanych w artykule 
badań wskazują jednak, że w ocenie tej punkt ciężkości wyraźnie przesunięty 

17 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników (2012), War-
szawa: GUS, s. 101.
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jest w kierunku potencjalnych zagrożeń dla rozwoju regionów, przede wszyst-
kim dla rynku pracy, funkcjonowania rodzin oraz rozwoju demograficznego. 
Oznacza to, że pozytywne aspekty migracji, związane z transferem dochodów 
oraz wzrostem poziomu życia rodzin uczestniczących w migracjach zagranicz-
nych, nie rekompensują strat ludnościowych oraz ubytków w zasobach pracy, 
a zwłaszcza odpływu osób młodych, przedsiębiorczych, w wieku prokreacyjnym. 
W efekcie regiony, w których odpływ migracyjny jest znaczny w sensie ilościo-
wym, stopniowo odczuwają spadek potencjału demograficznego, społecznego 
i w konsekwencji również ekonomicznego, co oddziałuje na obniżenie lokalnych 
i regionalnych zasobów sektora publicznego. Jest to czynnik obniżający regio-
nalną atrakcyjność i konkurencyjność tych obszarów. W tym kontekście woje-
wództwo opolskie stanowić może swego rodzaju wzorzec charakterystycznych 
zmian strukturalnych zachodzących pod wpływem głęboko negatywnego bilansu 
migracji zagranicznych wraz z ich skutkami ekonomicznymi, społecznymi i kul-
turowymi w wymiarze relacji krajowych i europejskich, a także regionalnych, 
lokalnych i indywidualnych18.

Istotne w tym kontekście będą zatem dalsze trendy migracyjne: jeśli skala 
migracji zagranicznych w dłuższej perspektywie będzie kształtowała się na rela-
tywnie wysokim poziomie, a migracje okażą się zjawiskiem trwałym, niekorzyst-
ne warunki rozwoju w wielu regionach będą się pogłębiały. Trzeba też pamiętać, 
że wzmożony odpływ zagraniczny odbywa się w warunkach niekorzystnych 
zmian demograficznych w skali całego kraju, co dodatkowo ogranicza szanse 
i możliwości rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. 
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