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STRESZCZENIE

Migracje są jednym z najistotniejszych czynników trwale determinujących sytuację ludnościową w
regionach, a także wpływającym na różne aspekty ich rozwoju społecznego i gospodarczego. Ich
natężenie i kierunki zmieniają się przede wszystkim w zależności od uwarunkowań gospodarczych oraz
geopolitycznych co powoduje, że obserwuje się czasowe i przestrzenne ich zróżnicowanie.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono ruchy migracyjne w województwie opolskim na tle kraju i
innych województw, a także w odniesieniu do sytuacji demograficznej regionu. Analizę oparto głównie
na danych statystycznych obrazujących tzw. migracje zarejestrowane.
W ramach analizy migracji w województwie opolskim zbadano stan i natężenie zmiany salda migracji,
strukturę migrantów ze względu na miejsce zamieszkania i wiek, a także kierunki migracji. W celu
uszczegółowienia obrazu migracyjnego województwa opolskiego wszystkie analizy przeprowadzono z
podziałem na migracje zagraniczne i wewnętrzne oraz z uwzględnieniem przestrzennego
zróżnicowania tych zjawisk w województwie opolskim w układzie gmin. Wskazano także na
przeobrażenia w zakresie migracji czasowych w regionie.
Statystyczny obraz migracji w województwie opolskim wskazuje na trwały odpływ migracyjny z
regionu, przy czym do 2015 r. determinowany on był głównie migracjami zagranicznymi, a od 2016 r.
– migracjami wewnętrznymi (międzywojewódzkimi). W zakresie migracji wewnętrznych w większym
stopniu obszarami odpływowymi są miasta, a w przypadku migracji zagranicznych - obszary wiejskie.
Choć niezmiennie dominującą grupą wieku wśród emigrantów są osoby w wieku produkcyjnym
mobilnym, to jednak zwiększył się udział imigrantów w wieku przedprodukcyjnym. W ramach migracji
wewnątrz wojewódzkich najwięcej osób wybiera kierunek z miast na wieś (trwający proces
suburbanizacji). Mieszkańcy Opolszczyzny najczęściej migrują do województw ościennych dolnośląskiego i śląskiego co wynika z położenia między dwoma silnymi ośrodkami, a ponadto do
regionów z wielkomiejskimi ośrodkami akademickimi i rynkami pracy (mazowieckie, małopolskie,
wielkopolskie i łódzkie). W zakresie emigracji głównym kierunkiem są niezmiennie Niemcy, a w dalszej
kolejności Holandia i Wielka Brytania. Niemcy są także głównym kierunkiem imigracji, a kolejne to:
Holandia i Ukraina. Od 2011 r. obserwuje się także wzrost liczby imigrantów czasowych, wśród których
dominują osoby przybywające z Ukrainy, zainteresowane czasowym podjęciem pracy w Polsce, co
potwierdza liczba wydanych pozwoleń na pracę.

