
MIGRACJE SZANSĄ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO –

WSPIERANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ADAPTACYJNYCH
NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Wywiad z dr hab. Mirosławą Grabowską, Dyrektor Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej

K. K. CBOS realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący migracji. Dlaczego
Lubelszczyzna została wybrana jako region, w którym należy zbadać te zagadnienia?

Problematyka migracji jest ważnym zagadnieniem w skali całego kraju, szczególnie w kontekście migracji poakcesyjnych.
Migracje zagraniczne są istotnym rodzajem mobilności wpływającym na strukturę demograficzną wszystkich regionów
Polski. Dodatkowo na Lubelszczyźnie odnotowujemy negatywne saldo migracji, to znaczy, że więcej osób opuszcza
województwo niż się do niego przenosi. W tym procesie duże znaczenie mają także migracje mieszkańców Lubelszczy-
zny do innych regionów Polski. W połączeniu z negatywnym bilansem urodzeń i zgonów liczba ludności w regionie
spada. Niepokoi również tzw. drenaż kadr, tj. odpływ z regionu ludzi młodych i dobrze wykształconych.

Dla kogo realizowane są te badania?

Badanie sondażowe jest częścią większego projektu, na który składać się będą również prognozy przepływów migracyjnych
i rekomendacje wypracowujące instrumenty stymulowania tych przepływów na regionalnym rynku pracy. Grupą docelową,
która będzie korzystała z rezultatów osiągniętych w ramach projektu, są publiczne służby zatrudnienia woj. lubelskiego:
Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy i Starostowie

Jakie są zasadnicze cele badania, które prowadzi CBOS?

W ramach projektu prowadzone są badania sondażowe, które mają odpowiedzieć na pytania o skalę migracji między
powiatami w województwie lubelskim, migracji międzywojewódzkich, a także migracji zagranicznych. Interesuje nas,
jakie czynniki wpływają na mobilność mieszkańców, pracownicy jakich branż i zawodów są najbardziej mobilni oraz jaka
jest deklarowana, a jaka faktyczna skłonność do migracji.

Czym to badanie różni się od innych projektów dotyczących migracji w regionie?

Szczególną cechą tego badania jest przede wszystkim jego skala. Wyniki pozwolą scharakteryzować mobilność
mieszkańców nie tylko na poziomie województwa, ale również powiatów. Badanie przeprowadzono we wszystkich
powiatach województwa lubelskiego. Efektem końcowym będą zarówno raporty dotyczący trendów i skali mobilności
mieszkańców województwa, jak i poszczególnych powiatów.

Czego możemy się spodziewać po wynikach tych badań? Jakie mogą mieć znaczenie dla regionu?

Instytucje do których kierujemy projekt, mają decydujący wpływ na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy.
W szczególności dotyczy to Marszałka Województwa i Starostów, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie i wdraża-
nie lokalnych strategii oraz programów gospodarczych. Uwzględnienie w nich trendów demograficznych, a w tym migra-
cyjnych, jest bardzo ważne, gdyż jak pokazują analizy SWOT dla tego regionu jest to poważne zagrożenie dla jego rozwoju.
Badanie ma na celu analizę związków między sytuacją na lokalnych rynkach pracy, infrastrukturą dostępną w powiatach
i strategiami migracyjnymi. Rynek pracy jest najprawdopodobniej czynnikiem, przez który najskuteczniej możemy
wpływać na trendy w mobilności mieszkańców.

Więcej informacji o projekcie i badaniu na stronie

www.migracje.lubelskie.efs-cbos.pl
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