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Streszczenie: 
województwo opolskie to region silnie zdeterminowany demograficznie szczególnie proce-
sami migracyjnymi o różnorodnych implikacjach społecznych i ekonomicznych. intensywne 
migracje obok dywersyfikacji etnicznej ludności składają się na specyfikę regionu i powodują, 
że problemy związane z ruchem wędrówkowym nabierają istotnego znaczenia w kontekście 
jego dalszego rozwoju. kapitał ludzki zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym 
stanowi kluczowy endogeniczny czynnik rozwoju każdego obszaru decydujący o jego poten-
cjale rozwojowym, dlatego też stały odpływ dobrze wykwalifikowanej kadry – absolwentów 
szkół wyższych za granicę, który obserwujemy nie tylko w regionie, ale również w całym kraju 
przyczynia się do jego znacznego pomniejszenia. celem artykułu jest ukazanie skali odpływu 
migracyjnego, zwłaszcza ludzi młodych i dobrze wykształconych, za granicę i poza region 
wraz z wynikającymi zeń zagrożeniami dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego woje-
wództwa opolskiego.        
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Wstęp

w bogatej literaturze dotyczącej kapitału ludzkiego podkreśla się jego kluczową 
rolę w rozwoju na każdym poziomie i w każdym wymiarze. w Europie regionów 
szczególne znaczenie odgrywa on w budowaniu ich trwałości i konkurencyjności. 
województwo opolskie, jako region charakteryzujący się intensywnymi procesami 
migracyjnymi – zagranicznymi i wewnętrznymi, w sposób szczególny narażone jest 
na stały odpływ kapitału ludzkiego. wskazują na to wyniki narodowych spisów 
powszechnych, według których udział osób z wykształceniem wyższym w ostatnich 
latach znacznie się zwiększył. w roku 1988 i 2002 wynosił on 3,8%, natomiast 
w 2011 r. emigranci z województwa opolskiego z wykształceniem wyższym stanowili 
prawie 17%, a najliczniejszą grupą wiekową wśród nich były osoby młode w wieku 
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20-29 lat1. Dane te świadczą o „wypłukiwaniu” regionu z ludzi młodych i dobrze 
wykształconych, co jest równoznaczne z ubytkiem kapitału ludzkiego. celem arty-
kułu było ukazanie skali odpływu migracyjnego, zwłaszcza ludzi młodych i dobrze 
wykształconych, za granicę i poza region wraz z wynikającymi zeń zagrożeniami dla 
dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego.

Kapitał ludzki i jego rola w regionie

kapitał ludzki stanowi przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych co 
sprawia, że jest pojęciem/koncepcją bardzo pojemną, szeroko dyskutowaną i różnie 
definiowaną. we wszystkich uwypukla się jego znaczenie jako czynnika rozwoju 
zarówno w skali makro, mezo i mikro. zainteresowanie kapitałem ludzkim sięga po-
czątków historii myśli ekonomicznej. w makroekonomicznym ujęciu kapitał ludzki 
pojawia się już w XV w. u w. petty, choć za podstawowe czynniki wpływające na 
bogactwo narodowe uznawał ziemię i pracę. A. smith − jeden z twórców klasycznej 
ekonomii dostrzegał konieczność pozostawienia państwu obowiązków w zakresie 
szkolnictwa i ochrony zdrowia.

kapitał ludzki, a zwłaszcza takie jego elementy jak: wykształcenie, doświad-
czenie, umiejętności i ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy od dawna były 
przedmiotem zainteresowań ekonomistów. Jednak wiedza na ten temat została upo-
rządkowana i ugruntowana dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. Dzięki badaniom 
t.w. schulza, J. Mincera i G.s. Beckera został wniesiony ważny wkład w rozwój teorii 
ekonomii wyjaśniający źródła wzrostu gospodarczego, a na podstawie ich dokonań 
powstała teoria kapitału ludzkiego [kwiatkowski, Roszkowska 2012: 11-15]. od 
jej powstania dostarczano coraz więcej argumentów świadczących o rosnącej jego 
roli w każdej aktywności gospodarczej i społecznej odnoszącej się do różnych skal 
przestrzennych od lokalnej poprzez subregionalną, regionalną po ogólnokrajową 
[Gałązka 2011: 35-45] stając się tym samym ważnym elementem teorii wzrostu en-
dogenicznego. potwierdzają to teorie rozwoju regionalnego, jak na przykład teoria 
centrum i peryferii, biegunów wzrostu, teoria regionalnych systemów innowacji [tu-
ziak 2017: 106-112], w których eksponuje się innowacje z ich nośnikiem, jakim jest 
czynnik ludzki. z punktu widzenia organizacji (skala mikro) kapitał ludzki i jego rola 
najczęściej definiowane są jako wiedza, umiejętności, możliwości oraz potencjał do 
rozwoju i wprowadzania innowacji przez jej pracowników [Baron, Armstrong 2018: 
8]. przytoczone wybrane ujęcia kapitału ludzkiego potwierdzają, iż kapitał ludzki 
jako czynnik rozwoju jest zarówno w teorii, jak i w praktyce trudny do zdefiniowania 

1 Dane za 2011 r. zebrane były jedynie dla 16,6 tys. osób, co stanowiło 16,4% emigrantów 
z województwa opolskiego w wieku 13 lat i więcej, a więc nie odzwierciedlały rzeczywistej 
skali migracji osób z wykształceniem wyższym, jednak tendencja rosnąca jest wyraźna. 
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[Florczak 2006: 51-67]. Niejednoznaczność i złożoność tego pojęcia sprawia, że jego 
pomiar jest skomplikowany, zaś przyjęte wskaźniki opisujące poszczególne składowe 
będą dawały różne rezultaty w przypadku stosowania mierników syntetycznych. 

wymogi konkurencyjności równoznaczne z unowocześnianiem gospodar-
ki warunkowane są inwestycjami, zwłaszcza w człowieka, wśród których edukacja 
w formalne wykształcenie na wszystkich poziomach, w szczególności wyższym, oraz 
migracje ludności w celu znalezienia lepszej pracy mają istotne znaczenie dla budo-
wania kapitału ludzkiego [popiel 2015: 301-313, Domański 1993: 9]. traktowanie go 
w literaturze przedmiotu jako zasobu, dobra, bogactwa czy też aktywa użytecznego 
w gospodarce [Jaźwiński 2007: 113-121], świadczy o niekwestionowanej już obec-
nie roli kapitału ludzkiego jako jednego z kluczowych endogenicznych czynników 
rozwoju społeczno–gospodarczego regionów. stąd też dużej wagi nabiera określanie 
nawet pojedynczych jego elementów [Legutko-kobus 2011: 64-72]. komponentem 
kapitału ludzkiego pojawiającym się niemal we wszystkich definicjach jest wykształ-
cenie wyższe [zdrojewski, zdrojewski 2015: 135-156]. położenie akcentu na ten 
składnik kapitału ludzkiego jest uzasadnione również członkostwem polski w Unii 
Europejskiej i realizacją strategii „Europa 2020” [Strategia na rzecz…], której jednym 
z dwóch głównych celów w obszarze edukacja jest osiągnięcie w docelowym roku 
wartości odsetka osób z wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej 40% 
osób w wieku 30-34 lata. szczególna rola przypada w tym zakresie szkolnictwu 
wyższemu związanemu z badaniami naukowymi i innowacyjnością poprzez jego 
wkład w rozwój indywidualny i społeczny, kształcącemu wysoko wykwalifikowanych 
pracowników oraz aktywnych obywateli. Utrata ludzi wykształconych w wyniku ich 
odpływu za granicę lub do innych jednostek terytorialnych stanowi zagrożenie dla 
możliwości dalszego rozwoju obszarów odpływu. w regionie, w którym oferuje się 
wyższe płace obserwuje się napływ netto kapitału ludzkiego, wzrasta populacja, in-
westycje w wiedzę, a w konsekwencji produktywność. korzysta on zatem z efektów 
zewnętrznych [Bartnik 2016: 16].

śląsk opolski rozumiany jako województwo opolskie należy postrzegać przez 
pryzmat zjawiska histerezy. Burzliwe losy tego regionu związane ze zmianami przy-
należności państwowej nie pozostawały bez wpływu na kształtowanie się liczby 
i struktur ludności tam zamieszkałej. Rok 1945 zapisał się w historii jako powrót 
śląska opolskiego do polski w ramach tzw. ziem odzyskanych po ii wojnie świato-
wej, w wyniku czego obszar ten stał się największą na skalę europejską areną ruchów 
wędrówkowych, które wytworzyły silne powiązania, zwłaszcza z niemieckim rynkiem 
pracy. Modernizacja demograficzna wraz z transformacją społeczno-gospodarczą 
i otwarcie rynków pracy krajów Unii Europejskiej po przystąpieniu do niej polski 
zmieniały w istotny sposób demograficzny obraz polski, a zwłaszcza opisywanego 
województwa poprzez kumulację czynników o charakterze ogólnopolskim i specy-
ficznych dla tego województwa.
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z jednej strony województwo opolskie wchodzące w skład historycznego wiel-
kiego regionu jakim jest śląsk − wyodrębniony w oparciu o czynniki historyczne, 
polityczne i gospodarcze odgrywał i odgrywa znaczną rolę w rozwoju społeczno-
gospodarczym kraju, tworzy wraz z województwami śląskim i dolnośląskim obszar 
o dużej aktywności gospodarczej. Ludność tam zamieszkała stanowiła w 2017 r. 23% 
ludności kraju, uczestniczyła niemal w takim samym stopniu w tworzeniu produktu 
krajowego brutto (pkB) polski [Regiony Polski: 10 i 30], czerpie rentę położenia (wraz 
z województwem śląskim i dolnośląskim), na którą składają się m.in.: 
− skrzyżowanie ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i mię-

dzynarodowym,
− otwartość obszaru dzięki przynależności do Unii Europejskiej,
− położenie w obszarze tranzytowym w układzie północ-południe Europy i za-

chód–wschód Europy [korenik i in. 2014: 207-2015].
z drugiej strony województwo opolskie jako najmniejsza jednostka terytorial-

na poziomu NUts ii w polsce, z najmniejszą liczbą ludności i poziomem pkB 
na 1 mieszkańca poniżej wartości dla kraju cechują wysoka dynamika depopulacji, 
masowe migracje zarobkowe oraz drenaż mózgów − intensywne zasysanie zasobów 
ludzkich do innych ośrodków zarówno zagranicznych, jak i pozawojewódzkich, w tym 
do wielkich ośrodków metropolitalnych, zwłaszcza do wrocławia. skutkuje to najniż-
szym w polsce udziałem ludności z wyższym wykształceniem, niskimi wskaźnikami 
uczestnictwa w formalnym kształceniu ustawicznym, względnie niską popularnością 
kierunków technicznych.

Udział w tworzeniu wiedzy należy do najniższych w kraju wziąwszy pod uwagę 
niskie wydatki na działalność B+R (publiczne i prywatne) oraz niskie zaangażowanie 
zespołów badawczych w realizację programów Ramowych Unii Europejskiej. wiąże 
się to z dwukrotnie niższym niż przeciętnie w polsce udziałem zatrudnionych w B+R 
wśród pracowników.

procesy te postępują mimo, iż w kluczowych dokumentach strategicznych zapisano 
działania mające wyhamować niekorzystne tendencje w kształtowaniu kapitału ludzkie-
go zarówno od strony ilościowej − przeciwdziałanie depopulacji, jak i strony jakościo-
wej − przeciwdziałanie „wypłukiwaniu” regionu z ludzi młodych i dobrze wykształ-
conych. permanentny ubytek kapitału ludzkiego stanowi bowiem istotną przeszkodę 
w przejściu od kapitału adaptacyjnego do kapitału rozwojowego. ten pierwszy wyraża 
w aspekcie gospodarczym egalitaryzm, bezpieczeństwo, przystosowanie, opiekuńczość 
i roszczeniowość, w politycznym bierność i apatię, brak poszanowania prawa, afirmację 
prywatności i dystans wobec państwa, w kulturowym kolektywizm, oportunizm i kon-
formizm, ksenofobię. Drugi charakteryzowany jest w poszczególnych aspektach przez 
merytokrację, ryzyko, innowacyjność, samoodpowiedzialność, sukces (gospodarczy), 
obywatelskie uczestnictwo, legalizm, lojalność obywatelską (polityczny), indywidualizm, 
krytycyzm, otwartość i tolerancję (kulturowy) [stolarczyk-szwec 2013: 1-23].
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Ludność z wykształceniem wyższym w Polsce i  województwie 
opolskim

Jednym z założeń teorii kapitału ludzkiego jest to, że jednostki będą inwestować 
w kapitał ludzki jeżeli ich prywatne zyski przewyższą poniesione przez nie koszty, do-
konując tych inwestycji do momentu, w którym krańcowy zysk zrówna się z krańco-
wym kosztem [Baron, Armstrong 2018: 8]. Ma to związek z podejmowaniem decyzji 
o długości kształcenia przez jednostkę, a suma podobnych decyzji przekłada się na 
wskaźniki skolaryzacji. wśród cech opisujących zasoby kapitału ludzkiego k. Janc 
wymienia poziom wykształcenia ludności mierzony udziałem osób z wykształceniem 
wyższym, a do nakładów na kapitał ludzki zalicza między innymi saldo migracji we-
wnętrznych i zagranicznych na 1000 ludności oraz saldo migracji osób z wyższym 
wykształceniem na 1000 ludności [Janc 2009: 39]. zastosowanie ich w odniesieniu do 
województwa opolskiego jest szczególnie uzasadnione co wykazano powyżej. 

Na przestrzeni lat nastąpił w polsce znaczny wzrost liczby osób z wykształ-
ceniem wyższym, co uznać należy za zjawisko niezwykle pozytywne, świadczące 
o rozwoju kapitału ludzkiego. zaznaczyć należy, że tendencja ta widoczna jest w od-
niesieniu do wszystkich poziomów wykształcenia. według danych ze spisów po-
wszechnych w roku 1988 liczba osób z wykształceniem wyższym w polsce wynosiła 
1,8 mln (6,5% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej), natomiast w 2011 r. 5,7 mln 
(17%), co stanowiło pawie czterokrotny jej wzrost. ogromne znaczenie miał rozwój 
szkolnictwa wyższego w polsce, a zwłaszcza uczelni niepublicznych, których liczba 
w drugiej połowie lat 90. XX w. bardzo szybko wzrastała. w roku akademickim 
1997/98 wynosiła 146, a dziesięć lat później osiągnęła apogeum − 324. w kolejnych 
latach nastąpił nieznaczny jej spadek – w roku akademickim 2014/15 wynosiła 302 
[Szkoły wyższe…: 31]. 

wraz z rosnącą liczbą szkół wyższych wzrastała liczba studentów. w latach 
2004-2009 utrzymywała się ona na bardzo wysokim poziomie – ponad 1,9 mln 
osób, jednakże od roku 2010 obserwuje się systematyczny spadek studiujących. taka 
sama tendencja w zakresie kształtowania się liczby studentów miała miejsce także 
w województwie opolskim. Ma to swoje odzwierciedlenie w wartości współczynni-
ka skolaryzacji netto w polsce2, który w roku akademickim 1990/91 wynosił 9,8%, 
a w szczytowym okresie 40,8%. wraz ze spadkiem liczby studiujących, a przede 
wszystkim w wyniku pogarszania się sytuacji na rynku pracy osób legitymujących się 
dyplomem ukończenia szkoły wyższej (zwłaszcza pochodzących z najliczniej repre-
zentowanych kierunków kształcenia), następowało sukcesywne obniżanie wartości 
tego współczynnika do 37,8% w roku akademickim 2014/15 [Szkoły wyższe…: 29].

2 stosunek liczby osób uczących się w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie do 
ogółu ludności w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia.
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Ryc. 1. Liczba studentów kształcących się na uczelniach wyższych w polsce 
i w woj. opolskim w latach 2002-2017 na 10 tys. osób w wieku 20-24 lata

Fig. 1. Number of  students studying at universities in poland and the voivodeship 
opole in the years 2002-2017 out of  10,000 people aged 20-24.

Źródło: GUs Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl
source: sp Local Data Bank, www.stat.gov.pl

wzrostowi liczby studiujących, a tym samym liczby absolwentów szkół wyż-
szych towarzyszył wzrost udziału kobiet legitymujących się wykształceniem wyższym. 
z końcem lat 80. ubiegłego wieku odsetek kobiet z wyższym wykształceniem stano-
wił jedynie 5,9%, natomiast według spisu powszechnego z 2011 r. wynosił już 19% 
i był wyższy od udziału mężczyzn o 4,5%. kolejną pozytywną zmianą w omawianym 
okresie był znaczny wzrost udziału osób z wyksztalceniem wyższym zamieszkałych 
na wsi. według danych ze spisów powszechnych w 1988 r. ich odsetek wynosił je-
dynie 1,8%, natomiast w 2011 r. prawie 10%.

w strukturze wieku osób z wykształceniem wyższym w polsce wyraźnie widać 
skutek boomu edukacyjnego, który zapoczątkowała transformacja społeczno–gospo-
darcza, gdyż najwyższy ich odsetek występuje wśród osób młodych w wieku 25-39 
lat, co obrazuje ryc. 23.

 Dzięki tej swoistej „rewolucji” edukacyjnej radykalnie zmieniła się pozycja 
polski na tle pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej w zakresie udziału 
ludności w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym. w świetle danych statystycz-
nych przedstawionych na ryc. 3 polska zalicza się do państw, w których odsetek ten 
jest wysoki (45,7%).

3 według Eurostat odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 30-34 lata 
w 2011 r. wyniósł 36,5%. Rozbieżności wynikają z zastosowania różnej metodologii badań: 
w Nsp 2011 próba wynosiła 16,4% dla woj. opolskiego i 20% dla polski, natomiast Eurostat 
gromadzi dane w oparciu o statystyki krajowe.
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Fig. 2. population with higher education in 2011 by age groups in %.

Źródło: dane Narodowego spisu powszechnego 2011.
source: data National census 2011.
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powyższe wartości wyraźnie wskazują natomiast na fakt osiągnięcia z nawiązką 
przez polskę celu strategicznego w zakresie odsetka osób z wyższym wykształceniem 
w wieku 30-34 lata z docelowego 2020 r. zawartego w „Strategii Europa 2020” .

pozytywne przemiany w zakresie poziomu wykształcenia ludności zaobserwo-
wano także w województwie opolskim. w świetle danych zawartych w poniższej 
tabeli mieszkańcy regionu są coraz lepiej wykształceni. Dzięki zasilaniu regionu przez 
kolejne roczniki absolwentów szkół wyższych, głównie zlokalizowanych na terenie 
województwa (ryc. 4), nastąpił wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym z 8% 
w 2002 r. do 13,6% w 2011 r., (w 1988 r. osoby te stanowiły jedynie 5%); z wykształ-
ceniem średnim ogólnokształcącym – wzrost z 6,8% do 10,3%. cechą subpopulacji 
osób z wyższym wykształceniem na opisywanym obszarze (podobnie, jak w całym 
kraju) jest przewaga kobiet z wyższym wykształceniem nad mężczyznami w obu ba-
danych okresach wynosząca odpowiednio 8,4% w 2002 r. i 15,2% w 2011 r. Mimo 
pozytywnych zmian w poziomie wykształcenia ludności województwa opolskiego 
w dalszym ciągu odsetek osób z wyższym wykształceniem w tym regionie należy do 
najniższych w kraju. przyczyny tego stanu są złożone lecz niewątpliwie istotny wpływ 
na jego wartość mają migracje wewnętrzne i zagraniczne. 

Tabela 1. Ludność województwa opolskiego w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyż-
szym, średnim ogólnokształcącym i zasadniczym zawodowym w 2002 i 2011 r. (w %)
Table 1. population of  the opolskie Voivodeship aged 13 and more with higher education, 
general secondary and basic vocational education in 2002 and 2011 (in %)

wyszczególnienie

poziom wykształcenia

wyższe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe

2002 2011 2002 2011 2002 2011

ogółem 8,0 13,6 6,8 10,3 26,0 23,9

Mężczyźni 7,6 11,8 4,2 7,7 34,2 31,4

kobiety 8,4 15,2 9,2 12,0 18,5 17,0

Źródło: dane Narodowego spisu powszechnego z roku 2002 i 2011.
source: data National census 2002 and 2011.
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Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem osób z wykształceniem 
wyższym

współczesne migracje zagraniczne mają podłoże ekonomiczne. czynniki wypy-
chające z regionu to przede wszystkim bezrobocie – szczególnie wśród osób młodych 
i niskie płace, co znacznie ogranicza możliwości usamodzielnienia się. Natomiast wyższe 
zarobki za granicą to główny czynnik przyciągający do kraju docelowego. Już na począt-
ku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to nastąpił intensywny rozwój procesów migracyjnych 
w regionie, jednym z poważniejszych problemów społecznych było wysokie bezrobocie. 
podjęcie decyzji o wyjeździe w celach zarobkowych ułatwiało podwójne obywatelstwo 
(polskie i niemieckie) oraz liczne powiązania rodzinne i sąsiedzkie z osobami, które wy-
jechały do Niemiec na stałe. z każdym rokiem liczba osób przebywających czasowo za 
granicą była coraz wyższa, w 1988 r. wynosiła 53 tys., w 2002 r. – 105,2 tys. a w 2011 r. 
− 108 tys. warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że dane statystyczne nie ukazują 
stanu rzeczywistego, szczególnie na obszarach wiejskich województwa opolskiego, gdyż 
występuje nierejestrowana emigracja stała i zarobkowa [Jończy 2010: 123-126]. problem 
braku danych odzwierciedlających rzeczywisty stan liczby ludności województwa opol-
skiego wskazał R. Jończy. w swoich licznych badaniach udowodnił istnienie emigracji 
zawieszonej obejmującej osoby, które wyemigrowały za granicę na stałe, ale nie doko-
nały wymeldowania ze swojego miejsca zamieszkania w polsce [Jończy 2003: 168-171; 
idem 2010: 156-161]. Jednakże opierając się na oficjalnych danych statystycznych także 
można dokonać ogólnej charakterystyki migracji czasowych z regionu.
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Emigranci ze śląska opolskiego podejmowali zatrudnienie głównie w Niem-
czech i Holandii – dotyczy to w szczególności ludności o wieloletnich tradycjach 
migracyjnych. Natomiast osoby wyjeżdżające za granicę po przystąpieniu polski do 
Unii Europejskiej kierowały się przede wszystkim do wielkiej Brytanii i irlandii. 
według danych z 2011 r. emigranci najliczniej wyjeżdżali do Niemiec – 61,7%, na-
stępnie do wielkiej Brytanii – 11,4%, Holandii – 11,3% i irlandii – 3,7% [Migracje 
zagraniczne i wewnętrzne…: 42]. w skali całego kraju emigracja zagraniczna odbywała 
się natomiast na pierwszym miejscu do wielkiej Brytanii, co potwierdza specyfikę 
procesów migracyjnych w województwie opolskim.

 Migracje czasowe z województwa opolskiego cechuje długookresowość – 74,5% 
wszystkich wyjeżdżających stanowiły osoby, które przebywały za granicą powyżej 12 
miesięcy. o ile w przypadku wyjazdów zarobkowych ludności śląskiej do Niemiec 
czy Holandii można mówić o emigracji czasowej, tak emigracja na wyspy Brytyj-
skie miała tendencję do przekształcania się w definitywną. istnieje zatem wyraźne 
zróżnicowane w ruchach migracyjnych na śląsku opolskim, co ma ścisły związek 
z pochodzeniem regionalnym i etnicznym ludności.

Emigrowały głównie osoby młode. Analiza struktury wieku migrantów poka-
zuje, że udział tych osób w badanym okresie utrzymywał się na bardzo wysokim 
poziomie. wśród ogółu migrantów czasowych w 2002 r. osoby w wieku 15-49 sta-
nowiły 75,3% (79,3 tys.), a w 2011 r. – 74,2% (80,0 tys.). wśród tej grupy najliczniej 
emigrowały osoby w wieku 25-29 lat – 12,1% w 2002 r. i 15,5% w 2011 r.; 30-34 
lata – odpowiednio 12,0% i 15,7%; 35-39 lat – 13,5% i 11,7%. szczegółowe dane 
prezentuje rycina 5.

zarobkowy charakter migracji zagranicznych był i jest nadal wiodący. według 
danych ze spisu powszechnego z 2002 r. dla prawie 38% emigrantów czasowych 
z województwa opolskiego praca była głównym motywem wyjazdu, a 35% wskazy-
wało sprawy rodzinne [Narodowy Spis Powszechny…:10]. Rosnące znaczenie podejmo-
wania pracy z granicą pokazały wyniki spisu powszechnego z 2011 r. − dla prawie 
74% emigrantów praca stanowiła główną przyczynę emigracji [Migracje zagraniczne 
i wewnętrzne…:102]. podobnie kształtowały się wyniki w tym zakresie dla całego kra-
ju: około 73% emigrantów czasowych z polski deklarowało pracę, jako przyczynę 
wyjazdu, a około 16% sprawy rodzinne [Migracje zagraniczne ludności…: 179]. czynnik 
ekonomiczny we współczesnych procesach migracyjnych potwierdzony jest także 
licznymi badaniami nad procesami migracyjnymi nie tylko w województwie opolskim, 
ale także w całym kraju [Jończy, kubiciel 2007: 23-27, korczyńska 2003: 135-136, 
Rostropowicz-Miśko 2007: 165-166].
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Ryc. 5. struktura wieku migrantów czasowych z województwa opolskiego w 2002 i 2011 r.*
Fig. 5. Age structure of  temporary migrants from the opolskie Voivodeship in 2002 and 2011
* 2002 r. osoby przebywające czasowo za granicą powyżej 2 miesięcy, w 2011 r. – powyżej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego spisu powszechnego 

z roku 2002 i 2011.
source: own elaboration based on the data of  the National census from 2002 and 2011.

Niezwykle istotną kwestią w kontekście kształtowania się i jakości kapitału 
ludzkiego są migracje zagraniczne osób z wykształceniem wyższym. warto w tym 
miejscu wskazać, że wśród emigrantów czasowych nastąpił znaczny wzrost udziału 
osób z wykształceniem wyższym – z 3,7% w 2002 r. do 16,9% w 2011 r. co oznacza, 
że następował systematyczny odpływ kapitału ludzkiego, który nie został wchło-
nięty przez regionalny rynek pracy i uznać należy to bardzo niekorzystną tenden-
cję. porównując średnie roczne zarobki osób z wykształceniem wyższym w krajach 
Unii Europejskiej (ryc. 6), do których najczęściej migrują obywatele polscy wyraźnie 
widać, że są one znacznie wyższe niż w polsce. według danych Eurostatu w roku 
2014 średnie zarobki takich osób w polsce wynosiły 16 574 euro i były kilkakrotnie 
niższe niż w krajach docelowych. Jak wynika z badań zawartych w Diagnozie społecznej 
2013 i 2015, wśród czynników wymienianych jako najważniejsze w pracy zawodowej 
w województwie opolskim, jak i pozostałych regionach kraju odgrywała odpowiednia 
płaca (67% wskazań w 2015 r . wobec 60,7% w 2013 r.) [Kapitał ludzki…: 229].
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dataset=earn_ses14_30&lang=en (dostęp: 02.01.2019).

widoczny stały odpływ dobrze wykwalifikowanej kadry za granicę, który po-
twierdzają w ostatnich latach migracje zarobkowe osób młodych są zjawiskiem stałym 
nie tylko w regionie, ale również w całym kraju. problem emigracji osób wykształco-
nych określa się jako „drenaż mózgów” (brain drain). o ile jednak osoby wyjeżdżające 
za granicę zdobywają nowe umiejętności, doświadczenie, a następnie wracają i wy-
korzystują je w regionie, to można uznać to za zjawisko pozytywne, w przeciwnym 
razie następuje marnotrawstwo kapitału ludzkiego, gdyż znaczna część absolwentów 
szkół wyższych nie pracuje w zawodach zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. 
p. kaczmarczyk i J. tyrowicz twierdzą, że „zagrożeniem, na które trudno nie zwrócić 
uwagi, jest jednak fakt, iż duża część migrantów z polski – przynajmniej w początko-
wej fazie wyjazdu – pracuje poniżej swojego poziomu kompetencji. Badania wskazują, 
że – w zależności od kraju przyjmującego – dotyczy to od 40% do 80% polskich 
emigrantów. w konsekwencji osoby, które uzyskały relatywnie wysokie wykształcenie 
w polsce, są narażone na stopniową utratę kompetencji i, tym samym, pogorszenie 
swoich szans – zarówno na wysyłającym, jak i przyjmującym rynku pracy. takie mar-
notrawienie kompetencji (brain waste) związane jest przede wszystkimi z masowymi 
wyjazdami młodych absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy napotykając 
na barierę zatrudnienia odpowiadającego ich aspiracjom w polsce decydowali się 
na podjęcie jakiejkolwiek pracy za granicą” [kaczmarzyk, tyrowicz 2008: 7]. Jest to 
poniesiony nakład na kształcenie, który nie zwróci się w postaci wartości dodatko-
wych, jak też koszt utraconych korzyści wynikających z roli kapitału ludzkiego jako 
czynnika rozwijającego klasę kreatywną regionu.

Duże znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego w województwie opolskim mają 
również migracje wewnętrzne, szczególnie do regionów ościennych, w których znaj-
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dują się liczne ośrodki akademickie i bogate w oferty pracy rynki. w latach 2002-2015 
aż 33,5% opuszczających region osiedliło się w województwie dolnośląskim, a 25,8% 
w województwie śląskim, co pokazuje ryc. 7.
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Fig. 7. internal migrations from the opolskie Voivodeship in the years 2002-2015 in %

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole.

z badań przeprowadzonych w województwie opolskim wśród maturzystów 
oraz mieszkańców tego regionu – studentów pierwszego roku, którzy podjęli studia 
stacjonarne poza opolem (na Uniwersytecie Ekonomicznym we wrocławiu) wy-
nika natomiast, że aż 53,7% maturzystów pragnie kontynuować naukę na studiach 
wyższych poza województwem, a jedynie 28,8% na uczelniach wyższych w regionie 
[Jończy i in 2013.: 30]. Najchętniej wybieranym miastem akademickim był wrocław, 
na który wskazało 66,6% badanych. ponad 52% respondentów deklarowało również, 
że docelowo planują zamieszkać poza województwem opolskim (w regionie tylko 
21,6%), a docelowym miastem najczęściej obierany był wrocław – 63,3%. inne 
ośrodki uzyskały znacznie mniej wskazań: kraków – 12,9%, poznań – 6,1%, 5,3% 
warszawa [ibid.: 37].

przytoczone powyżej wyniki badań pokazują, że sąsiadujące z województwem 
opolskim województwa dolnośląskie i śląskie o prężnych gospodarkach, z dużymi 
ośrodkami akademickimi, o dużej mocy przyciągania z uwagi na ilość miejsc pracy, 
bogatą ofertę edukacyjną i renomę uczelni dla wielu mieszkańców opolszczyzny 
stanowiły i dalej stanowią docelowe miejsce wyjazdów poza region, zwłaszcza ich 
stolice − stały się miejscem koncentracji kreatywnej klasy regionu (jej rdzeń stanowią 
naukowcy, inżynierowie, nauczyciele akademiccy, pisarze, artyści, aktorzy projektanci). 
Jest to równoznaczne z utratą siły sprawczej rozwoju opisywanego regionu [Florida 
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2003: 3-19]. siła przyciągania najsilniej odczuwana jest przez lokalne jednostki znaj-
dujące się w bliskiej odległości od metropolii wrocławskiej czy konurbacji górno-
śląskiej, której świadectwem jest chociażby zapis w strategii Rozwoju Gminy Nysa 
na lata 2014–2023 „Nysa rywalizuje z najbliżej położonymi aglomeracjami (opolską, 
wrocławską, śląską), które m.in. zasysają kapitał ludzki i biznes, pogarszając trudną 
sytuację demograficzną i ekonomiczną gminy”. wyjaśnia to m.in. teoria dystrybucji 
kapitału ludzkiego G. Myrdala [Bartnik 2016: 1], z której wynika, że regiony o ko-
rzystniejszych uwarunkowaniach rozwojowych przyciągają kapitał i ludność z rów-
noczesnym efektem wymywania zasobów z regionów słabiej rozwiniętych. 

Bezrobocie, problem ze znalezieniem pierwszej pracy przez osoby młode, ni-
skie zarobki skłaniają zatem do podjęcia decyzji migracyjnej. potwierdzają to dane 
z opolskiego rynku pracy (tab. 2). 

Tabela 2. Bezrobotni według wieku w województwie opolskim w latach 2000-2017
Table 2. Unemployed persons by age in the opolskie Voivodeship in years 2000-2017 

wiek
2000 2005 2010 2015 2017

ogółem % ogółem % ogółem % ogółem % ogółem %
24 i mniej 19 797 28,6 14 256 20,5 10 828 22,2 5 079 14,0 3131 12,0
25-34 18 039 27,5 18 237 26,3 10 479 21,5 9 435 26,1 7094 27,2
35-44 17 055 24,6 14 868 21,4 7 475 15,3 7 090 19,6 5402 20,7
45-54 12 773 18,4 17 689 25,5 10 124 20,8 7 074 19,5 4834 18,5
55 lat i więcej 1 647 2,4 4 346 6,3 5 875 12,0 7 525 20,8 5605 21,5
razem 69 311 100,0 69 396 100,0 48 775 100,0 36 203 100,0 26 066 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu i Banku 
Danych Lokalnych.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole and Local Data Bank.

Analizując strukturę wieku osób bezrobotnych zauważyć można, iż w roku 
2000 wśród ogółu bezrobotnych osoby w wieku do 44 roku życia, a więc w wieku 
produkcyjnym mobilnym stanowiły wysoki odsetek [Markowski 2008: 38-40]. w ko-
lejnych latach ich udział malał, a w 2010 r. znacząco się obniżył w porównaniu do 
roku 2000. Jednym z czynników wpływających na ten stan były wyjazdy zarobkowe 
za granicę, gdyż, jak wcześniej wykazano, najliczniejszą grupę migrantów stanowiły 
osoby w wieku 20-49 lat. 

z punktu widzenia budowania i wykorzystania kapitału ludzkiego nie bez zna-
czenia jest poziom wykształcenia ludności, w tym także tej pozostającej bez pracy. 
w województwie opolskim według danych statystycznych, w latach 2000-2017 nastą-
pił pięciokrotny wzrost odsetka bezrobotnych z wykształceniem wyższym (z 2,5% do 
12,6%) przy jednoczesnym spadku udziału bezrobotnych z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym [Rostropowicz-Miśko 2013: 18-32, Rauziński 2009: 72]. Jednakże ci 
ostatni wraz z osobami bezrobotnymi z wykształceniem gimnazjalnym i niższym i tak 
stanowią łącznie około 60% ogółu bezrobotnych w całym analizowanym okresie.
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problem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy osób z wykształceniem wyż-
szym zauważalny był w polsce już w drugiej połowie lat 90. XX w. w latach 1997-2001 
ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł z 2,2% w 1997 r. do 4,7% w 2001 r. 
[kryńska 2004: 242-245].
Tabela 3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia w województwie opolskim w latach 
2000-2017
Table 3. Unemployed persons by education level in the opolskie voivodship in the years 
2000-2017

poziom wykształcenia
2000 2005 2010 2015 2017

ogółem % ogółem % ogółem % ogółem % ogółem %

wyższe 1 741 2,5 3 366 4,9 4 383 9,0 4 250 11,8 3 291 12,6

policealne i średnie 13 977 20,2 14 121 20,3 9 704 19,9 6 951 19,2 5 040 19,3
średnie
ogólnokształcące 4 848 7,0 4 598 6,6 4 950 10,1 3 467 9,6 2 584 10,0

zasadnicze zawodowe 25 762 37,2 22 720 32,7 14 318 29,4 10 450 28,9 7 222 27,7
Gimnazjalne, 
podstawowe 
i niepełne podstawowe

22 983 33,2 24 591 35,0 15 420 31,6 11 085 30,6 7 929 30,4

razem 69 311 100,0 69 396 100,0 48 775 100,0 36 203 100,0 26 066 100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu i Banku 
Danych Lokalnych.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole and Local Data Bank.

szczególną uwagę należy zwrócić na problem bezrobocia wśród osób mło-
dych, do 27 roku życia legitymujących się wykształceniem wyższym, które stanowią 
znaczny udział w ogólnej liczbie bezrobotnych, co pokazuje ryc. 8. wynika z niej, 
iż w okresie 2005-2010 następował systematyczny wzrost odsetka bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym.

Ryc. 8. Udział osób do 27 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym w woj. opolskim w latach 2005-2014

Fig. 8. share of  persons up to 27 years of  age in the total number of  the unemployed 
with higher education in the opolskie voivodeship in the years 2005-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu statystycznego w opolu.
source: own elaboration based on data from the statistical office in opole.



106 Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko

ten niekorzystny trend wynikał z faktu, iż rynek pracy województwa opolskie-
go nie był w stanie wchłonąć rosnącej liczby absolwentów szkół wyższych. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostosowanie profilu kształcenia do po-
trzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. tym bardziej, że jak można wyczytać 
w opracowaniu GUs pt. Kapitał ludzki z cytowanej tam Diagnozy społecznej 2013 i 2015 
zmalało znaczenie stabilności zatrudnienia (52,3% w 2015 r. w stosunku do 55,1% 
w 2013 r.), a wzrosła waga pracy zgodnej z umiejętnościami (24,6% w 2015 r., 22,2 
% w 2013 r.), co niewątpliwie ma związek z poprawą w ostatnich latach sytuacji na 
rynku pracy. Nowoczesny rynek pracy wymaga obecnie nie tylko wysokich kwali-
fikacji. Młodzi pracownicy muszą wykazywać chęć stałego rozwoju, dokształcania 
się, otwarcia na innowacje, a w tym aspekcie notuje się coraz bardziej niepokojące 
dane wynikające z relatywnie małego odsetka osób biorących udział w permanen-
tnym kształceniu. w 2016/2017 wyniósł on w polsce ok. 4,1%, a w województwie 
opolskim 2,8%, co w porównaniu z rokiem akademickim 2007/2008 oznaczało 
dodatkowo w obu przypadkach znaczny spadek odpowiednio z 4,5% i 3,4% [Kapitał 
ludzki…: 229]. R. Rauziński twierdzi, że „inwestowanie w jakość kapitału ludzkiego 
nie może być już traktowane jako koszty ekonomiczne, musi zostać uznane za aktywa 
pomnażające jego wartość” [Rauziński 2009: 80]. w kolejnych latach odsetek osób 
bezrobotnych do 27 roku życia znacznie zmalał, jednak należy mieć na uwadze fakt, 
iż równocześnie wzrastał udział osób młodych z wykształceniem wyższym wśród 
wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych, a także powiększała się liczba 
osób młodych opuszczających region w celu podjęcia studiów i/lub podjęcia pracy 
w sąsiednich województwach (ich stolicach).

znaczną przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów szkół wyż-
szych jest także brak umiejętności praktycznych oraz jakiegokolwiek doświadczenia 
zawodowego. zatem osoby te w sposób szczególny dotyka problem bezrobocia, 
gdyż z jednej strony wiele lat poświęciły na naukę, a drugiej brak pracy znacząco 
ogranicza możliwość usamodzielnienia się (zakupu mieszkania, założenia rodziny). 
innym problemem jest fakt podejmowania pracy niezgodnej z posiadanymi kwalifi-
kacjami lub poniżej kwalifikacji. Aczkolwiek według badań pARp [Bilans kapitału…] 
w opinii większości polaków ciągle najbardziej przydatne w pracy zawodowej są wie-
dza i umiejętności nabyte na studiach, a 75% badanych z wyższym wykształceniem 
twierdzi, że wykonuje pracę zgodną z ich wykształceniem. Dotyczy to zwłaszcza 
osób w starszych grupach wieku, mężczyzn po kierunkach technicznych i ścisłych 
oraz kobiet z wykształceniem humanistycznym i społecznym.
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Zakończenie

województwo opolskie odznacza się najwyższą dynamiką depopulacji oraz rela-
tywnie wysokim poziomem migracji zagranicznych i wewnętrznych, które powodują, 
że jego trwanie i dalszy rozwój jest silnie warunkowany demograficznie i zależy od 
stosowania szerokiego wachlarza rozwiązań, do których należy głównie wzmacnianie 
i odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego, a w szczególności zapobieganie jego 
nadmiernemu odpływowi. Mimo, że udział osób z wyższym wykształceniem jest rosną-
cy, to i tak stanowi najniższy odsetek w kraju z uwagi na fakt spowalniania jego wzrostu 
migracjami. pozbawia to region znacznej części czynnika kreatywnego stymulującego 
jego rozwój społeczno–gospodarczy, zmniejsza udział w tworzeniu wiedzy, a ośrodek 
akademicki opola położony między silnymi ośrodkami naukowymi wrocławia i ka-
towic ma mniejsze szanse na wzmocnienie swojej pozycji na mapie kraju i tym samym 
większe oddziaływanie na gospodarkę regionu. przyczynami takiego stanu rzeczy jest 
z jednej strony relatywnie mało atrakcyjny regionalny rynek pracy, zwłaszcza w po-
równaniu z sąsiednimi województwami śląskim i dolnośląskim, z drugiej (jako problem 
szerszy) niedostosowanie kształcenia do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku 
pracy. Należy zatem zgodzić się z k. Heffnerem, że zmniejszenie skali odpływu mi-
gracyjnego zależy od odbudowy regionalnego rynku pracy w wyniku m.in. rozwoju 
działalności produkcyjnej w sferze usług wyższego rzędu, a także wysokiej dostępności 
regionu [Heffner 2016: 65]. wiedza, umiejętności i wysokie kwalifikacje stanowią istot-
ny czynnik rozwoju każdego regionu, a oferta inwestycyjna samorządów jest atrakcyjna 
dla potencjalnych inwestorów wtedy, gdy oferuje również zasoby dobrze wykształconej 
i wykwalifikowanej kadry. Dlatego dalszy odpływ dobrze wykształconych osób z woje-
wództwa opolskiego do innych regionów lub za granicę wiąże się z ogromnymi stratami 
społecznymi, demograficznymi i gospodarczymi oraz grozi narastaniem centryfikacji 
i peryferyzacji, która jest równoznaczna z pogłębianiem dysproporcji rozwojowych 
w układzie regionalnym i lokalnym. przeciwdziałanie im jest warunkiem jego dalszego 
rozwoju, gdyż permanentny ubytek kapitału ludzkiego stanowi istotną przeszkodę 
w przejściu od kapitału adaptacyjnego do kapitału rozwojowego.
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Abstract

MIGRATIONS OF UNIVERSITY GRADUATES AND THE FORMATION OF 
HUMAN CAPITAL IN THE OPOLE VOIVODESHIP

opolskie Voivodeship is a region particularly strongly determined by a demographically di-
verse migration processes of  social and economic implications. intensive migrations, along 
with the diversification of  the ethnic population, contribute to the specificity of  the region 
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and make the problems associated with the migration more important in the context of  
its further development. Human capital, both in quantitative and qualitative terms, is a key 
endogenous factor in the development of  each area that determines its development poten-
tial, which is why the constant outflow of  well-qualified staff  - university graduates abroad, 
which we observe not only in the region, but also across the country, leads to its significant 
reduction. the purpose of  the article is to show the scale of  the migration outflow, especially 
of  young and well-educated people, abroad and outside the region, together with the resulting 
threats to further socio-economic development of  the opolskie Voivodeship. 

Key words: human capital, foreign migrations, university graduates




