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Zmiany demograficzne i ich przestrzenne zróżnicowanie  
jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2004-2015 

Streszczenie

Jednym z kluczowych społeczno-demograficznych czynników rozwoju regio-
nalnego jest kapitał ludzki. Rozmiary i jakość kapitału ludzkiego w znaczącej mie-
rze wpływają na konkurencyjność regionów, rozwój nowoczesnej produkcji i usług; 
są też istotnym elementem atrakcyjności inwestycyjnej. Celem artykułu jest przed-
stawienie terytorialnego zróżnicowania oraz kierunków zmian ilościowych kapitału 
ludzkiego w Polsce w latach 2004-2015. W opracowaniu zaprezentowano wyniki 
statystycznej analizy poziomu zasobów ludności i podstawowych trendów demo-
graficznych oraz migracji wewnętrznych i zagranicznych w układzie województw 
(NTS-2). W badaniu wykorzystano dostępne dane statystyczne Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz Eurostatu. Wyniki analizy wskazują na utrzymujące się zróż-
nicowanie regionalne podstawowych wskaźników demograficznych w kraju; czyn-
nikiem szczególnie silnie różnicującym sytuację ludnościową regionów są migracje 
zagraniczne. Pogłębianie się istniejących trendów w perspektywie długookresowej 
będzie negatywnie wpływać na możliwości rozwoju gospodarczego w regionach.

Słowa kluczowe: sytuacja demograficzna, zróżnicowanie przestrzenne, migracje 
zagraniczne, migracje wewnętrzne.

Kody JEL: J11, J60, J61

Wstęp 

Klasyczne teorie ekonomiczne wyróżniają trzy czynniki produkcji – pracę, ziemię i ka-
pitał. Jak wynika z licznych badań Banku Światowego, kapitał fizyczny (produkcyjny) nie 
jest najważniejszym komponentem zasobności kraju (Soubbotina 2004, s. 113). Najbardziej 
istotny jest kapitał ludzki w postaci jakości i ilości zasobów pracy. Kapitał ludzki stał się 
kluczowym czynnikiem w kształtowaniu poziomu konkurencyjności regionów wraz z roz-
wojem sektora usług. Obecnie w tworzeniu bogactwa narodowego wysoko rozwiniętych 
państw Europy Zachodniej udział kapitału ludzkiego, mierzony zasobami ludności, sięga 
75%. Dla porównania, w najmniej rozwiniętych krajach Afryki Zachodniej udział ten wyno-
si 60% i jest jednym z najniższych na świecie, mimo iż kraje te mają bardzo duże populacje 
(Soubbotina, Sheram 2000, s. 86-87). 

W literaturze polskiej i zagranicznej pojęcia kapitału i zasobów ludzkich często używane 
są zamiennie, brakuje ich jednoznacznej definicji. Część badaczy wyraża pogląd, że kapi-
tał ludzki powstaje w wyniku procesu transformacji zasobów ludzkich, który jest złożony 
i powolny (Król, Ludwiczyński 2006, s. 11, 116-117; Sajkiewicz 1999, s. 59-62). T. Kawka 

handel_wew_4-1-2017.indd   330 2017-10-23   13:53:45



KATARZYNA MARUSZEWSKA 331

twierdzi, że pojęcie „kapitał” ma wymiar jakościowy, natomiast „zasoby” ilościowo-jako-
ściowy (Kawka 2004, s. 65-72). Liczne definicje wskazują, że kapitał ludzki można utożsa-
miać z zasobami ludzkimi, tak również przyjęto w opracowaniu.

Od początku XIX wieku kraje Europy przechodzą proces głębokiej transformacji de-
mograficznej (Lee 2003, s. 167-190). Wydłuża się średnia długość życia, jednocześnie nie-
korzystne zmiany w strukturze wieku powodują, że społeczeństwa starzeją się. Procesy te 
dotyczą także Polski. Sytuacja demograficzna kraju, w licznych analizach określana jako 
katastrofalna, wiąże się przede wszystkim z trwającym procesem ubytku populacji1 (de-
populacji) oraz niekorzystnymi i w szybkim tempie pogarszającymi się współczynnikami 
obciążenia demograficznego. W 2000 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym (15-59/64 
lata) przypadały 22 osoby w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym), natomiast w 2015 roku 
wskaźnik ten wyniósł 30. Zmiany te prowadzą do naruszenia równowagi międzypokolenio-
wej i zagrażają przyszłej stabilności systemów zabezpieczenia społecznego. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie terytorialnego zróżnicowania kapitału ludzkiego, 
wyrażonego poziomem zasobów ludzkich, według województw (regionów NTS-2), a także 
ukazanie kierunków zmian ilościowych w tych zasobach w Polsce w latach 2004-2015. 
W badaniu uwzględniono podstawowe charakterystyki demograficzne, tj. stan ludności, 
ruch naturalny oraz migracje międzywojewódzkie i zagraniczne. Materiał empiryczny obej-
mował dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a także dane Eurostatu za 
lata 2004-2015. W przypadku migracji, ujęcie sumaryczne dla całego okresu zestawiano 
z najnowszymi danymi – dotyczącymi ostatniego roku obserwacji. Z uwagi na brak bieżą-
cych danych o migracjach zagranicznych analiza w tym zakresie obejmuje okres do 2014 
roku. 

Rozwój demograficzny Polski – stan i perspektywy

Polska należy do krajów o umiarkowanej gęstości zaludnienia (123 os. na 1 km2) – zaj-
muje pod tym względem 17. miejsce wśród państw Europy, jednocześnie 9. miejsce pod 
względem liczby mieszkańców (38,4 mln w 2015 roku). Liczba ta jednak systematycznie 
maleje. Po niewielkim wzroście w latach 2006-2012, od 2013 roku ponownie obserwowany 
jest trend spadkowy (por. wykres 1). Przyczyną spadku jest przede wszystkim niska dziet-
ność, ale również utrzymujące się od początku transformacji ujemne saldo migracji. W wy-
niku przewagi zgonów nad urodzeniami przyrost naturalny pozostaje ujemny (-25,6 tys. 
w 2015 roku), co wraz z wysoką mobilnością Polaków wpływa na ujemny przyrost rzeczy-
wisty ludności w kraju.

1  Polska nie jest jedynym regionem Europy, w którym trwa depopulacja – obecnie proces ten obserwowany jest w dziewięciu 
krajach Unii Europejskiej (UE-28): Rumunii, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Polsce, Portugalii, Grecji i Chorwacji, od 2013 roku 
także w Hiszpanii. W Niemczech spadek populacji został zahamowany w 2011 roku – obecnie w wyniku napływu imigrantów 
liczba ludności systematycznie wzrasta.
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Wykres 1 
Dynamika podstawowych wskaźników demograficznych w Polsce w latach 2004-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL, GUS (2015).

Rysunek 1
Przestrzenne zróżnicowanie podstawowych wskaźników demograficznych 
w województwach w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.
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Analizując procesy demograficzne w ujęciu regionalnym dostrzec można, iż depopula-
cja w poszczególnych regionach kraju występuje z różnym nasileniem. Regionalne różnice 
w gęstości zaludnienia w Polsce przedstawiono na rysunku 1. W 2015 roku wskaźnik gę-
stości zaludnienia był zróżnicowany w przedziale 59-371 os. na 1 km2. Najmniejsze za-
gęszczenie ludności występowało w województwach peryferyjnych kraju (podlaskim, war-
mińsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim), natomiast największe zaludnienie 
obserwowano w województwach na południu kraju (śląskim i małopolskim) oraz w woje-
wództwie mazowieckim. 

W tabeli 1 przedstawiono również podstawowe mierniki rozwoju demograficznego 
w przekroju województw: współczynniki przyrostu naturalnego i rzeczywistego ludności. 
Dodatni współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1 tys. ludności) wystąpił jedynie 
w sześciu województwach, głównie w zachodniej i północnej części kraju. Najwyższą prze-
wagę urodzeń nad zgonami odnotowano w województwach pomorskim (4,1), a następnie 
w wielkopolskim (2,4). Natomiast najwyższy ubytek naturalny ludności wystąpił w woje-
wództwach podlaskim (-4,0) i świętokrzyskim (-3,1).

Tabela 1
Podstawowe wskaźniki demograficzne w Polsce w 2015 roku oraz przewidywane 
zmiany liczby ludności w 2025 i 2050 roku według województw 

Województwa Ludność
(w %)

Gęstość 
zaludnienia

na 1 km2 

Przyrost 
naturalny
na 1 tys. 
ludności

Przyrost 
rzeczy-
wisty

na 1 tys. 
ludności

Zmiany w liczbie ludno-
ści według prognoz 
(2015=100, w %) 

2025 2050 

Dolnośląskie 7,6 146 -0,5 -1,5 -2,7 -14,1
Kujawsko-pomorskie 5,4 116 0,6 -1,8 -2,3 -13,8
Lubelskie 5,6 85 -2,9 -3,7 -4,2 -20,1
Lubuskie 2,6 73 -0,2 -2,2 -2,1 -13,7
Łódzkie 6,5 137 -2,6 -4,2 -4,8 -19,8
Małopolskie 8,8 222 1,9 1,3 +1,0 -2,8
Mazowieckie 13,9 150 -0,2 2,7 +1,3 -0,6
Opolskie 2,6 106 -2,3 -4,9 -6,0 -25,2
Podkarpackie 5,5 119 0,0 -0,7 -1,5 -12,1
Podlaskie 3,1 59 -4,0 -2,6 -3,5 -17,4
Pomorskie 6,0 126 4,1 2,4 +1,2 -1,8
Śląskie 11,9 371 -0,4 -3,3 -4,4 -19,5
Świętokrzyskie 3,3 107 -3,1 -4,8 -5,1 -22,3
Warmińsko-mazurskie 3,7 60 0,4 -3,0 -2,9 -16,1
Wielkopolskie 9,0 117 2,4 0,8 +0,4 -5,4
Zachodniopomorskie 4,5 75 0,3 -2,9 -2,5 -15,0
Polska 100,0 123 -0,1 -1,1 -1,8 -11,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS (2016); GUS (2015).
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Drugim elementem, przyczyniającym się do spadku liczby ludności, jest ujemne saldo 
migracji zagranicznych (migracji na pobyt stały). W efekcie wieloletniej przewagi odpływu 
nad napływem ludności w większości województw obserwowany jest rzeczywisty ubytek 
liczby mieszkańców – najsilniejszy w województwie opolskim, co potwierdza wysoki ujem-
ny współczynnik przyrostu rzeczywistego (-4,9), a następnie w województwach świętokrzy-
skim (-4,8) i łódzkim (-4,2). 

Na depopulację najbardziej narażone są obszary Polski Południowo-Wschodniej. Wyraźnie 
negatywnie kształtuje się sytuacja demograficzna w województwach podlaskim, świętokrzy-
skim, lubelskim, ale również w opolskim i łódzkim. Potwierdzają to również najnowsze pro-
gnozy. Według przewidywań procesy depopulacji województw o ujemnym przyroście rze-
czywistym będą się pogłębiać. W tabeli 1 pokazano spodziewane zmiany w liczbie ludności 
(w %), obliczone na podstawie prognoz na 2025 i 2050 rok dla poszczególnych województw. 
GUS szacuje, że w 2025 roku liczba ludności województwa opolskiego zmniejszy się aż 
o 6,0%, podobny ubytek wystąpi w województwach świętokrzyskim (5,1%) i łódzkim (4,8%). 
Zgodnie z prognozą, liczba mieszkańców wzrośnie jedynie w województwach mazowieckim 
(o 1,3%), pomorskim (1,2%), małopolskim (1,0%) i wielkopolskim (0,4%). Prognozy wskazu-
ją, że w 2050 roku populacja Polski zmniejszy się o 4,5 mln osób, tj. o 11,7%. 

Regionalne zróżnicowanie migracji wewnętrznych

Mobilność przestrzenna ludności jest zwykle wypadkową sytuacji społeczno-gospodarczej 
oraz politycznej na danym obszarze. Im trudniejsza jest sytuacja, tym większa jest skłonność 
mieszkańców do jego opuszczenia. Migracje, z jednej strony, są uwarunkowane poziomem 
rozwoju, z drugiej natomiast mogą na rozwój oddziaływać – zarówno w obszarze (regionie, 
kraju) wysyłającym, jak i przyjmującym. Wpływ migracji na rozwój regionów jest wielowy-
miarowy i zwykle nie bezpośredni, dlatego trudno o jego jednoznaczną ocenę. W opinii wielu 
badaczy nasilony odpływ ludności jest uznawany za zjawisko negatywne; jego konsekwencją 
może być wyludnienie, zniekształcenie struktur społeczno-demograficznych danego obszaru 
oraz stagnacja ekonomiczna, zwłaszcza gdy odpływ jest trwały. Istnieją też badania wskazu-
jące na wpływ pozytywny – dostrzeżono taki w niektórych obszarach o bardzo intensywnych 
migracjach zagranicznych, głównie za sprawą transferów kapitału lokalnie wspierających roz-
wój (Solga 2012; Lusińska-Grabowska, Okólski 2009; Nakonieczna 2007). Z punktu widzenia 
obszaru przyjmującego, napływ migracyjny może być wykorzystywany do wyrównywania 
niedoborów na lokalnych rynkach pracy. O znaczeniu kompensacyjnej funkcji migracji dla 
polityki regionalnej pisze m.in. Wojciech Janicki(2015). 

W badaniu migracji wewnętrznych uwzględniono ewidencjonowane migracje między-
wojewódzkie, na pobyt stały, a więc związane z dokonaniem zmiany miejsca zameldowania 
w kraju. W latach 2004-2015 wewnętrzne przemieszczenia systematycznie słabły – moż-
na przypuszczać, że w 2004 roku część planów migracyjnych Polaków zmieniła się wraz 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i stopniowym udostępnianiem zagranicz-
nych rynków pracy. W 2004 roku liczba trwałych przemieszczeń między województwa-
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mi kształtowała się na poziomie 105,4 tys., natomiast w 2015 roku była znacznie niższa –  
91,4 tys. (spadek o 13,2%). Trend ten uwidocznił się niemal we wszystkich województwach. 
Zmniejszającej się skali regionalnych ruchów wędrówkowych towarzyszyły bardzo liczne 
od 2004 roku wyjazdy zagraniczne. 

Zaledwie w kilku województwach bilans wewnętrznych wędrówek był dodatni. Regiony, 
które w latach 2004-2015 najchętniej zasiedlali Polacy to największe w kraju centra społecz-
no-gospodarcze – województwa mazowieckie i wielkopolskie, a także małopolskie, dol-
nośląskie i pomorskie. W tych województwach osiedliło się najwięcej osób i odnotowano 
dodatnie saldo migracyjne. Szczegółowe dane dla województw zaprezentowano w tabeli 2. 
Warto podkreślić, że regiony, które przyciągają nowych mieszkańców to zarazem te, w któ-
rych podstawowe charakterystyki demograficzne (dzietność, umieralność, struktura wieku) 
są w skali kraju najmniej niepokojące.

Tabela 2
Migracje wewnętrzne (międzywojewódzkie) w Polsce w latach 2004-2015  
według województw    

Województwa

Migracje wewnętrzne (w tys.)

2004-2015 2015

Napływ Odpływ Saldo

Saldo
w os. na 
10 tys. 

ludności

Napływ Odpływ Saldo

Saldo
w os. na 
10 tys. 

ludności

Dolnośląskie 97,1 84,2 12,9 45 8,3 5,6 2,7 9
Kujawsko-pomorskie 56,6 74,1 -17,5 -84 4,1 5,9 -1,7 -8
Lubelskie 42,3 100,2 -57,9 -270 2,9 7,7 -4,8 -22
Lubuskie 40,4 46,7 -6,4 -62 2,8 3,6 -0,9 -9
Łódzkie 60,1 80,1 -20,0 -80 4,3 6,0 -1,7 -7
Małopolskie 111,2 69,8 41,4 123 9,2 5,4 3,8 11
Mazowieckie 272,9 113,0 159,8 299 20,6 8,2 12,4 23
Opolskie 32,8 40,7 -7,9 -79 2,3 3,1 -0,8 -8
Podkarpackie 41,5 65,9 -24,4 -115 3,1 5,5 -2,4 -11
Podlaskie 26,5 48,2 -21,7 -183 1,9 3,8 -1,9 -16
Pomorskie 93,4 61,7 31,7 137 7,8 4,4 3,3 14
Śląskie 98,3 139,3 -41,1 -90 6,9 10,3 -3,4 -8
Świętokrzyskie 35,1 63,7 -28,7 -228 2,5 4,7 -2,3 -18
Warmińsko-mazurskie 48,2 79,5 -31,4 -218 3,4 6,0 -2,6 -18
Wielkopolskie 102,8 79,2 23,6 68 7,5 6,3 1,2 3
Zachodniopomorskie 57,2 69,8 -12,6 -74 4,0 4,8 -0,7 -4
Polska 1 216,2 1 216,2 0,0 0 91,4 91,4 0,0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. ewi-
dencji ludności; BDL GUS (2016).
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Warto podkreślić, że w końcu 2015 roku przemieszczenia między województwami były 
nieco mniej intensywne niż dekadę wcześniej. Osłabienie przemieszczeń, z jednej strony, 
można odczytywać jako stopniowe wyrównywanie się potencjału rozwojowego regionów 

W pozostałych jedenastu województwach w badanym okresie wystąpiła przewaga od-
pływu nad napływem (tj. ujemne saldo migracji wewnętrznych). W łącznym bilansie z woj. 
lubelskiego ubyło 57,9 tys. (tj. 270 osób na 10 tys. mieszkańców), w województwie śląskim 
było to 41,1 tys. osób, wysokie salda ujemne wykazano też dla województw warmińsko-
-mazurskiego (-31,4), świętokrzyskiego (-28,7) i podkarpackiego (-24,4). 

W 2015 roku sytuacja migracyjna województw kształtowała się podobnie. Nasilony od-
pływ ze wschodu Polski potwierdza zróżnicowanie sald migracji z uwzględnieniem ogólne-
go zaludnienia w województwach (w przeliczeniu na 10 tys. ludności) – zaprezentowano je 
na rysunku 2. 

Na uwagę zasługuje województwo śląskie, w którym aktywność migracyjna jest nie-
zwykle silna (jest to obszar silnie odpływowy). Śląskie jest drugim w kraju województwem 
pod względem strat migracyjnych (ujemnego salda) w ruchu wewnętrznym, tuż za woj. 
lubelskim. Liczba wymeldowań była tu najwyższa spośród wszystkich województw, jednak 
odpływ ten został częściowo skompensowany dość wysokim napływem.

Rysunek 2
Przestrzenne zróżnicowanie migracji wewnętrznych (międzywojewódzkich)  
w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.

handel_wew_4-1-2017.indd   336 2017-10-23   13:53:47



KATARZYNA MARUSZEWSKA 337

(w tym rozwój infrastruktury komunikacyjnej między regionami, która zastępuje migracje). 
Z drugiej natomiast, zmniejszenie mobilności wewnętrznej można wiązać z procesami glo-
balizacji migracji, w wyniku których zwiększyła się mobilność międzynarodowa.

Migracje zagraniczne

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowała nasilenie wyjazdów se-
zonowych, okresowych i wielokrotnych. Możliwość swobodnego przemieszczania się oraz 
dostęp do zagranicznych rynków pracy spowodowały zmiany tradycyjnych kanałów mi-
gracji oraz spektakularny wzrost migracji zarobkowej. Wzrost mobilności dotyczył przede 
wszystkim przemieszczeń okresowych i nie znalazł wyraźnego odzwierciedlenia w statysty-
kach wymeldowań. W ewidencji ludności znaczący spadek populacji na skutek emigracji 
(wymeldowania z pobytu stałego) odnotowano jedynie w 2006 roku (por. wykres 2) – wów-
czas niemal 47 tys. osób podjęło decyzję o opuszczeniu Polski na stałe2, w kolejnym 2007 
roku liczba ta zmniejszyła się do 35 tys. osób.

Po światowym kryzysie gospodarczym w 2008 roku, dynamika emigracji (wyjazdów 
na stałe) wyraźnie osłabła, dopiero od 2012 roku zanotowano ponowny wzrost wymel-
dowani, jednak już nie tak silny jak w latach 2006-2007. Badacze wskazują, że Polska, 
jako kraj transformacji, stopniowo przekształca się z kraju wysyłającego w kraj wysyłający 

2  Ten jednoroczny wzrost wynikał raczej z przyczyn fiskalno-prawnych (tj. miał na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania 
dochodów uzyskiwanych za granicą), aniżeli z faktycznej decyzji o definitywnej emigracji.

Wykres 2 
Migracje zagraniczne na pobyt stały w latach 2004-2014 w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. ewi-
dencji ludności; BDL GUS (2016).
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i przyjmujący migrantów (Godzimirski, Stormowska, Dudzińska 2015, s. 7) – obecnie po 
ponad dwóch dekadach przemian systemowych i społeczno-gospodarczych, nadal dominuje 
emigracja. Imigracja utrzymuje się na niskim, ustabilizowanym, poziomie i nie przekracza  
20 tys. rocznie. Co więcej, współczesną imigrację (przyjazdy do Polski w celu osiedlenia 
się) należy utożsamiać przede wszystkim z powrotami dawnych emigrantów. Badania prze-
prowadzone w 2012 roku wykazały, że wśród imigrantów dominowali Polacy, którzy po 
pewnym okresie zamieszkiwania na stałe za granicą zdecydowali się na powrót do kraju – 
stanowili oni niemal 90% wszystkich imigrantów (Stańczak 2014, s. 13).

Analizując przebieg procesów migracyjnych w Polsce należy wspomnieć o regionie 
szczególnym pod względem aktywności migracyjnej – jest nim Śląsk Opolski, definio-
wany jako tzw. region migracyjny (Heffner 2003, s. 13). Bilans ewidencji ludności wyka-
zał, że w latach 2004-2014 w województwie opolskim nastąpił spadek populacji o ponad  
25 tys. osób – tj. o 252 osoby na 10 tys. ludności, podczas gdy średni spadek w kraju wyniósł  
37 osób na 10 tys. ludności (por. tabela 3).

Tabela 3
Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce w latach 2004-2014 według województw   

Województwa

Migracje zagraniczne (w tys.)
2004-2014 2014

Imigra-
cja

Emigra-
cja Saldo

Saldo
w os. na 
10 tys. 

ludności

Imigra-
cja

Emigra-
cja Saldo

Saldo
w os. na 
10 tys. 

ludności
Dolnośląskie 15,9 31,0 -15,0 -52 1,2 3,1 -1,9 -6
Kujawsko-pomorskie 5,2 12,7 -7,5 -36 0,4 1,5 -1,1 -5
Lubelskie 4,3 8,2 -3,9 -18 0,3 0,9 -0,6 -3
Lubuskie 5,4 9,5 -4,2 -41 0,4 1,1 -0,7 -7
Łódzkie 5,1 8,3 -3,3 -13 0,6 1,0 -0,3 -1
Małopolskie 18,1 20,6 -2,5 -8 1,5 2,2 -0,6 -2
Mazowieckie 14,3 11,0 3,3 6 1,3 1,4 0,0 0
Opolskie 8,6 33,9 -25,3 -253 0,6 2,2 -1,6 -16
Podkarpackie 9,5 14,7 -5,3 -25 0,7 1,0 -0,3 -1
Podlaskie 4,5 7,1 -2,6 -22 0,3 0,6 -0,3 -3
Pomorskie 12,3 22,5 -10,2 -45 1,1 2,1 -1,1 -5
Śląskie 20,7 67,3 -46,7 -102 1,6 5,1 -3,5 -8
Świętokrzyskie 3,3 4,6 -1,3 -11 0,3 0,5 -0,1 -1
Warmińsko-mazurskie 6,4 13,5 -7,1 -50 0,6 1,4 -0,8 -5
Wielkopolskie 6,5 15,4 -9,0 -26 0,6 1,9 -1,3 -4
Zachodniopomorskie 7,3 10,5 -3,1 -18 0,7 2,1 -1,5 -9
Polska 147,2 290,9 -143,7 -37 12,3 28,1 -15,8 -4

Źródło: jak w tabeli 2.
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Rysunek 3
Przestrzenne zróżnicowanie migracji zagranicznych na pobyt stały w województwach 
w 2014 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 3.

Bardzo wysoki odpływ netto w latach 2004-2014 wystąpił też w województwach śląskim 
(-47 tys. osób) i dolnośląskim (-15 tys. osób). Natomiast w mazowieckim i małopolskim wy-
kazano najkorzystniejszą sytuację pod względem wymiany migracyjnej. Mazowieckie, jako 
jedyne województwo w kraju, doświadczyło zwiększenia liczby mieszkańców na skutek 
migracji zagranicznych (imigracji) – o 3,3 tys. osób (tj. o 6 os. na 10 tys. ludności).

Jak wykazała ocena przestrzennego zróżnicowania, regiony trwałego odpływu były zlo-
kalizowane przede wszystkim wzdłuż zachodniej i południowej granicy kraju – do wspo-
mnianych obszarów o najbardziej niekorzystnym bilansie migracyjnym (opolskie, śląskie, 
dolnośląskie) w 2014 roku dołączyło województwo zachodniopomorskie (por. rysunek 3). 
Warto podkreślić, że w 2014 roku migracje zagraniczne we wszystkich województwach 
spowodowały spadek liczby mieszkańców.

Podsumowanie

Najbardziej zagrożone procesami depopulacji są następujące województwa: opolskie, 
świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie i śląskie. W regionach tych na negatywne zmiany w licz-
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bie urodzeń i zgonów (w przyroście naturalnym) nakładają się ubytki ludności w wyniku 
intensywnych migracji, przede wszystkim długookresowych migracji zagranicznych. 

Zmiany te będą wymagały dalszego monitorowania, zwłaszcza, że w regionach o kur-
czących się zasobach ludzkich bardzo niekorzystnie kształtuje się struktura wieku ludności. 
Skutkiem odpływu ludzi młodych, zwykle w wieku największej aktywności zawodowej, 
jest zwiększenie w populacji udziału mieszkańców w wieku starszym (starzenie się popu-
lacji). Wśród badanych województw najwyższą medianą wieku charakteryzowały się wo-
jewództwa łódzkie (41,3 lat w 2014 roku) oraz opolskie (41,1 lat), również połowa miesz-
kańców województw śląskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego była w wieku ponad 
40 lat. Najniższe wskaźniki notowano w województwach podkarpackim (38,2 lat), a także 
wielkopolskim, pomorskim i małopolskim (nieco ponad 38 lat) – wymienione trzy woje-
wództwa korzystną strukturę wieku zawdzięczają nie tylko dodatnim bilansom w wymianie 
migracyjnej, ale także relatywnie wysokim (najwyższym w kraju) współczynnikom urodzeń 
(powyżej 10 na 1 tys. ludności). 

Niewątpliwie czynniki demograficzne w perspektywie długookresowej będą negatywnie 
wpływać na rozwój ilościowy kapitału ludzkiego. Niezwykle ważne jest, aby aktywna po-
lityka państwa i samorządów terytorialnych reagowała na nie z wyprzedzeniem. W kontek-
ście wyzwań demograficznych kluczowe znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego w naj-
bliższych dekadach będą miały niskie wskaźniki dzietności, ujemne saldo migracji, a także 
wzrastający w populacji udział osób starszych (w wieku emerytalnym).

W opracowaniu ujęto zarys problemów demograficznych Polski i jej regionów. Zgodnie 
z przyjętym celem, w badaniu uwzględniono jedynie aspekt ilościowy – w tym rozumieniu 
kapitał ludzki został utożsamiony z rozmiarami zasobów ludzkich. Obok samego wolume-
nu, w dążeniu do gospodarczego wzrostu i rozwoju, niezwykle ważna jest jakość zasobów 
ludzkich. Decydują o niej m.in. kompetencje zawodowe, poziom edukacji, kompetencje 
zdrowotne. Z punktu widzenia efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, istotne jest 
też ich wyposażenie w kapitał społeczny oraz elastyczność w obrębie rynku pracy; mobil-
ność i zdolność do aktywizacji (Soubbotina, Sheram 2000, s. 90; Boni 2000, s. 68-76). 
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Demographic Changes and Their Spatial Differentiation as a Factor  
of Regional Development in Poland in 2004-2015 

Summary

One of the main components of a country’s wealth is human resources, de-
termined mainly by the number of people in a country’s labour force, and human 
capital. The aim of the paper is to present the spatial differentiation and the quantity 
changes in the stocks of human resources in Poland in the years 2004-2015. The 
paper shows the results of statistical analysis of territorial differentiation of human 
resources and the main demographic trends at the voivodship level (NUTS-2). The 
analysis is based on the data from the Central Statistical Office in Poland and Euro-
stat. The main findings of the study revealed the regional disparities in demographic 
indicators in Poland, mainly due to a significant dispersion of the international mi-
gration activity.

Key words: demographic situation, spatial differentiation, international migration, 
internal migration.

JEL codes: J11, J60, J61
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Демографические изменения и их пространственная 
дифференциация как фактор регионального развития в Польше  
в 2004-2015 гг. 

Резюме

Одним из основных социально-демографических факторов регионально-
го развития является человеческий капитал. Объем и качество человеческого 
капитала в значительной степени влияют на конкурентоспособность регио-
нов, развитие современного производства и услуг; они – тоже существенный 
элемент инвестиционной привлекательности. Цель статьи – представить тер-
риториальную дифференциацию и направления количественных изменений 
человеческого капитала в Польше в 2004-2015 гг. В разработке представили 
рузультаты статистического анализа уровня людских ресурсов и основных 
демографических трендов, а также внутренних и зарубежных миграций по 
воеводствам (NUTS-2, Номенклатура территориальных единиц для целей ста-
тистики). В изучении использовали доступные сатистические данные ЦСУ 
и Евростата. Результаты анализа указывают сохраняющуюся региональную 
дифференциацию основных демографических показателей в стране; факто-
ром, особенно сильно дифференцирующим ситуацию с точки зрения числен-
ности населения регионов, являются зарубежные миграции. Усугубление су-
ществующих трендов в долгосрочной перспективе будет отрицательно влиять 
на возможности экономического развития в регионах.

Ключевые слова: демографическая ситуация, пространственная дифферен-
циация, зарубежные миграции, внутренние миграции.
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