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WPŁYW BREXITU NA DECYZJE MIGRACYJNE
W ramach projektu badawczego w 2017 roku przeprowadzono badanie ankietowe trzech grup:
•
•

Polaków pracujących za granicą (N=100), w Wielkiej Brytanii (N=50) lub Niemczech (N=50)
obcokrajowców pracujących w Polsce (N=100), narodowości ukraińskiej (N=80) i innych
narodowości (N=20)
polskich studentów i absolwentów publicznych uczelni wyższych (N=100), którzy zadeklarowali
zamiar wyjechania z Polski na stałe

•

Respondentom ze wszystkich powyższych grup zadano pytanie, czy na ich decyzję (o pozostaniu w
Polsce lub zagranicą albo o wyjeździe – w przypadku absolwentów) ma lub może mieć wpływ
opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (Brexit). Odpowiedzi udzielano z wykorzystaniem
10-stopniowej skali, gdzie 1 = zdecydowanie nie, a 10 = zdecydowanie tak.

Czy na Pana/i decyzję ma lub mogłoby mieć wpływ opuszczenie Unii
Europejskiej przez Wielką Brytanię (Brexit)?
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Brexit jako czynnik wpływający na decyzje migracyjne ma stosunkowo duże znaczenie dla Polaków
za granicą (zwłaszcza dla tych przebywających w Wielkiej Brytanii), nieco mniejsze – dla polskich
absolwentów planujących wyjazd za granicę, a prawie żadne dla obcokrajowców w Polsce.
Konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE są postrzegane wyłącznie w kontekście brytyjskiego
rynku pracy.
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Ze zdaniem, że Brexit zdecydowanie ma lub może mieć wpływ na ich decyzje, zgadza się 19% Polaków
pracujących za granicą (w tym 34% Polaków w Wielkiej Brytanii i tylko 2% Polaków w Niemczech), 7%
polskich absolwentów i tylko 1% obcokrajowców pracujących w Polsce.
Obcokrajowcy pracujący w Polsce w większości (54%) są zdania, że Brexit nie wpłynie na ich decyzje
migracyjne. Takiego zdania jest 39% absolwentów polskich uczelni oraz 36% Polaków pracujących za
granicą.
Największy odsetek osób, które nie potrafiły określić, czy Brexit ma lub może mieć wpływ na ich
decyzje, jest w grupie Polaków za granicą (27%). W przypadku obcokrajowców było to 13%, a wśród
absolwentów 7%.

Czy na Pana/i decyzję ma lub mogłoby mieć wpływ
opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (Brexit)?
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Wykres powyżej dobrze obrazuje proporcje po zagregowaniu odpowiedzi i połączeniu wyników z
trzech badanych grup. Badanych, którzy uważają, że opuszczenie Wielkiej Brytanii przez Unię
Europejską zdecydowanie nie wpłynie na ich decyzję, jest dwa razy więcej niż takich, którzy mają
trudności z oceną, i ponad cztery razy więcej niż takich, którzy są zdecydowanie przekonani o takim
wpływie.

