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Wpáyw czasowych migracji zagranicznych na
perspektywy demograficzne Polski1
Po 1989 r. mobilnoĞü czasowa byáa najwaĪniejszą, dominującą pod wzglĊdem liczby zaangaĪowanych w nią osób formą migracji miĊdzynarodowych
Polaków (JaĨwiĔska, Okólski, 2001; Okólski, 2004, 2012). Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2011 r. (NSP 2011) pokazaáy,
Īe nawet po wejĞciu Polski do Unii Europejskiej, kiedy ostatecznie zniesiono
obostrzenia instytucjonalne dotyczące zatrudnienia w krajach unijnych, emigracja czasowa Polaków przewaĪaáa nad emigracją staáą. O ile bowiem w latach
2004—2011 wyrejestrowaáo siĊ z miejsca staáego zamieszkania w Polsce
z zamiarem wyjazdu za granicĊ ok. 222 tys. osób (Baza…, 2013), o tyle oszacowanie liczby emigrantów czasowych w momencie krytycznym NSP 2011 wyniosáo 2017 tys. (± 4,2 tys.) osób nieobecnych przez okres powyĪej 3 miesiĊcy,
w tym 1565 tys. (± 3,6 tys.) osób nieobecnych przez okres co najmniej 12 miesiĊcy (Migracje…, 2013). Tym samym liczba przebywających poza granicami
naszego kraju przez ponad rok wzrosáa w porównaniu do danych NSP 2002
o 939 tys. osób.
Z badaĔ napáywu (nie tylko z Polski) do krajów wysoko rozwiniĊtych wynika,
Īe skáonnoĞü imigrantów do powrotu maleje wraz ze wzrostem dáugoĞci pobytu
za granicą, a w szczególnoĞci po ok. 5 latach (International…, 2008). Tymczasem bardziej szczegóáowe opracowania NSP 2011 pokazaáy, Īe ok. 460 tys.
polskich emigrantów czasowych wyjechaáo za granicĊ przed rokiem 20042.
Oznacza to, Īe wyjazdy czasowe mogą czĊsto przybieraü charakter dáugookresowy czy osiedleĔczy. NaleĪy siĊ wiĊc liczyü z tym, Īe wielu takich emigrantów
moĪe nie powróciü do kraju w ciągu kilku-, kilkunastu- czy nawet kilkudziesiĊciu lat.
Celem podjĊtej analizy jest przedstawienie, jak mogą siĊ zmieniü perspektywy
ludnoĞciowe Polski, jeĪeli potraktujemy tĊ najnowszą emigracjĊ czasową jako
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2 Migracje… (2013), s. 53.
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odpáyw o charakterze dáugookresowym lub definitywnym. W perspektywie demograficznej emigracja czasowa moĪe mieü wpáyw na:
 obecny stan i strukturĊ wieku ludnoĞci Polski,
 strumieĔ urodzeĔ ze wzglĊdu na wyjazdy máodych osób,
 przyszáy stan i strukturĊ wieku ludnoĞci, wynikające z tych dwóch czynników.
W takiej teĪ kolejnoĞci przedstawiono demograficzne konsekwencje emigracji
czasowej trwającej przynajmniej 12 miesiĊcy. W analizie celowo pominiĊto tzw.
krótkookresowych emigrantów czasowych, przebywających za granicą od 3 do
12 miesiĊcy, poniewaĪ uznano, Īe ich plany migracyjne mogą byü wciąĪ nieprecyzyjne lub ograniczaü siĊ wyáącznie do mobilnoĞci cyrkulacyjnej. W obliczeniach dotyczących stanu ludnoĞci Polski w przyszáoĞci uwzglĊdniono równieĪ
imigrantów czasowych mieszkających w Polsce przez okres co najmniej 12 miesiĊcy zarejestrowanych w NSP 2011. DziĊki temu analiza w wiĊkszym stopniu
odzwierciedla mające obecnie miejsce rzeczywiste miĊdzynarodowe przepáywy
ludnoĞci.
EMIGRACJA CZASOWA I OBECNA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Jak juĪ wspomniano, w momencie realizacji NSP 2011 ponad póátora miliona osób zarejestrowanych na pobyt staáy w Polsce przebywaáo za granicą przez
co najmniej 12 miesiĊcy, co stanowiáo 4,1% stanu ludnoĞci faktycznie zamieszkaáej3. MoĪna by ich traktowaü jako rzeczywisty ubytek ludnoĞciowy, gdyby
emigracja czasowa zamieniáa siĊ w permanentną. Ubytek ten okazaáby siĊ
w wybranych grupach demograficznych znacznie wiĊkszy, poniewaĪ emigracja
czasowa ma wyjątkowo selektywny charakter i dotyczy przede wszystkim
roczników urodzonych na przeáomie lat 1970. i 1980. W okresie poakcesyjnym
w tĊ formĊ mobilnoĞci angaĪowaáy siĊ przede wszystkim osoby w wieku 20—
—24 lat i 25—29 lat (Grabowska-LusiĔska, Okólski, 2008)4, czyli w momencie
NSP 2011 emigranci czasowi byli juĪ odpowiednio starsi5, a ubytki ludnoĞci faktycznej Polski wynosiáyby ponad 10% w grupach wieku 25—29 lat i 30—34 lata
(wykr. 1). Gdyby zaĞ odjąü emigrantów czasowych od ludnoĞci faktycznie zamieszkaáej w poszczególnych grupach wieku, zmiana obecnej struktury wieku
populacji Polski byáaby nieznaczna, lecz polegaáaby na wzroĞcie odsetka osób
w wieku do 15 lat oraz 50 lat i wiĊcej, jak równieĪ spadku odsetka osób w wieku aktywnoĞci ekonomicznej, w szczególnoĞci w wieku mobilnym (18—44 lat,
tabl. 1).
Dla porządku trzeba wyjaĞniü, Īe kategoria ludnoĞci faktycznie zamieszkaáej obejmuje mieszkaĔców zarejestrowanych na pobyt staáy, w tym osoby przebywające czasowo za granicą (bez
wzglĊdu na dáugoĞü pobytu poza granicami Polski).
4 Na podstawie Badania AktywnoĞci Ekonomicznej LudnoĞci.
5 Migracje… (2013), s. 59.
3
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Wykr. 1. EMIGRANCI CZASOWI PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ CO NAJMNIEJ
12 MIESIĘCY JAKO ODSETEK LUDNOŚCI FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁEJ
W POLSCE WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Migracje… (2013b).
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TABL. 1. STRUKTURA WIEKU LUDNOĝCI FAKTYCZNIE ZAMIESZKAàEJ W POLSCE
ORAZ LUDNOĝCI FAKTYCZNEJ BEZ EMIGRANTÓW CZASOWYCH W 2011 R.
LudnoĞü faktycznie zamieszkaáa
Grupy wieku

0—14 lat .....................................................
15—19 ..........................................................
20—24 ..........................................................
25—29 ..........................................................
30—34 ..........................................................
35—39 ..........................................................
40—44 ..........................................................
45—49 ..........................................................
50—54 ..........................................................
55—59 ..........................................................
60—64 ..........................................................
65 lat i wiĊcej ...............................................

bez emigrantów czasowych nieobecnych

ogóáem

powyĪej 3 miesiĊcy

15,14
6,21
7,35
8,48
8,13
7,24
6,18
6,37
7,59
7,53
6,19
13,58

15,49
6,37
7,25
7,88
7,62
7,03
6,10
6,35
7,66
7,70
6,40
14,15

co najmniej rok

15,33
6,35
7,32
7,99
7,69
7,06
6,12
6,36
7,66
7,69
6,37
14,05

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie publikacji Migracje… (2013).

OdrĊbną kwestiĊ stanowią zmiany stanu ludnoĞci w ujĊciu regionalnym. NajwiĊcej emigrantów czasowych (bez wzglĊdu na dáugoĞü pobytu za granicą) wywodzi siĊ z województw: Ğląskiego, maáopolskiego, dolnoĞląskiego i podkarpackiego6.
Interesujące jest jednak porównanie ubytków ludnoĞciowych w poszczególnych
grupach demograficznych w podziale na páeü, wiek i miejsce zamieszkania przed
wyjazdem z Polski. Tak dokáadnych oszacowaĔ jeszcze nie opublikowano, ale
gdyby przyjąü zaáoĪenie, Īe struktura emigracji czasowej zarejestrowanej w NSP
2011 wedáug regionów, páci i wieku byáa taka sama, jak struktura emigracji na
pobyt staáy7 w latach 2004—2011, wówczas ubytki ludnoĞci faktycznej przekraczaáyby 15%, a nawet 20% kobiet i mĊĪczyzn w wieku 20—24 lata, 25—29
i 30—34 lata w województwach: lubelskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim
i pomorskim. Emigranci czasowi stanowiliby 21% mĊĪczyzn w wieku 20—24 lata
w woj. lubelskim, a w woj. podkarpackim nawet 28% zatem w ujĊciu regionalnym
emigracja czasowa moĪe przyczyniaü siĊ do powaĪnych ubytków ludnoĞciowych,
zakáócających funkcjonowanie spoáecznoĞci lokalnych i rynków pracy.
Ze wzglĊdu na duĪy odsetek 20- i 30-latków wĞród emigrantów czasowych,
poĞredni efekt ludnoĞciowy emigracji polegaáby równieĪ na zmniejszeniu strumienia urodzeĔ w Polsce.
Z roku na rok w gáównych krajach docelowych rodzi siĊ coraz wiĊcej dzieci
polskich obywateli (wykr. 2): ok. 7 tys. rocznie w Niemczech, ponad 4 tys.
w Irlandii, a w ostatnich latach nawet 20 tys. w Wielkiej Brytanii. Dane uzyskane z urzĊdów statystycznych tylko tych trzech paĔstw8 — Irlandii (dla lat
6

Migracje… (2013), s. 52.
Jest to daleko idące uproszczenie, poniewaĪ, po pierwsze, wiek jest cechą zmieniającą siĊ wraz
z upáywem czasu, a zatem strumieĔ i zasób emigrantów nie są porównywalne pod tym wzglĊdem,
a po drugie róĪne motywy migracji mogą przyĞwiecaü emigracji staáej i czasowej, jak równieĪ osoby
wyjeĪdĪające na staáe i czasowo mogą odznaczaü siĊ odmiennymi cechami demograficznymi.
8 W tego rodzaju rachunkach naleĪaáoby uwzglĊdniü teĪ inne kraje przyjmujące. Cytowane dane irlandzkie i niemieckie nie są publikowane, ale są ogólnodostĊpne za poĞrednictwem tamtejszych urzĊdów statystycznych.
7
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2009—2012), Niemiec (2004—2012) i Wielkiej Brytanii (2005—2012) — dokumentują 200 tys. urodzeĔ dzieci polskich kobiet. I chociaĪ wiele z tych dzieci
po urodzeniu rejestrowano w Polsce na pobyt staáy, nie oznacza to, Īe w naszym
kraju mieszkają lub kiedykolwiek zamieszkają. MoĪna teĪ oszacowaü, iĪ gdyby
emigrantki czasowe (przebywające za granicą przez co najmniej 12 miesiĊcy)
cechowaáy siĊ takimi samymi wspóáczynnikami páodnoĞci, jak kobiety mieszkające w Polsce, wówczas liczba urodzeĔ mających miejsce w naszym kraju mogáaby byü wyĪsza w 2011 r. o 32,9 tys., czyli o 8,5%9.
Wykr. 2. LICZBA DZIECI URODZONYCH PRZEZ OBYWATELKI POLSKI
W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Birth...
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Warto poddaü dyskusji wyniki brytyjskiego spisu ludnoĞci z 2011 r. dotyczące
páodnoĞci imigrantek. OtóĪ wspóáczynnik dzietnoĞci teoretycznej dla mieszkających w Wielkiej Brytanii Polek oszacowano na 2,13 (Childbearing…, 2014),
podczas gdy analogiczna wartoĞü dla Polski w tym czasie wynosiáa 1,305.
Porównanie cząstkowych wspóáczynników páodnoĞci10 pokazuje, Īe we wszystkich grupach wieku Polki mieszkające w Wielkiej Brytanii cechują siĊ istotnie
wyĪszą skáonnoĞcią do reprodukcji niĪ kobiety pozostaáe w Polsce (wykr. 3).
9

Gdyby uwzglĊdniü wszystkie emigrantki czasowe — wyĪsza o 37,5 tys., czyli o 10%.
Wynik ten uzyskano przez przemnoĪenie cząstkowych wspóáczynników páodnoĞci dla Polski
w 2011 r. przez liczbĊ kobiet przebywających czasowo za granicą (wedáug NSP 2011).
10 Dane dotyczące cząstkowych wspóáczynników páodnoĞci dla Polek mieszkających w Wielkiej
Brytanii nie są publikowane, lecz moĪna je uzyskaü za poĞrednictwem Office for National Statistics (ONS).
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Wyniki te naleĪy traktowaü ze sceptycyzmem ze wzglĊdu na fakt, Īe z roku na rok
liczba i struktura wieku subpopulacji polskich emigrantów na Wyspach Brytyjskich moĪe siĊ zmieniaü i dlatego stosowanie przekrojowych miar páodnoĞci nie
jest wskazane11. Prawdopodobne jest jednak, Īe w tym akurat kraju docelowym
(dla innych krajów brakuje bowiem tak szczegóáowych danych) polskie emigrantki chĊtniej zakáadają rodziny. WyĪsza páodnoĞü emigrantek w Wielkiej Brytanii
moĪe po czĊĞci wynikaü z bardziej sprzyjających zakáadaniu rodziny warunków
spoáeczno-ekonomicznych, przede wszystkim wyĪszych zarobków, bardziej stabilnej sytuacji na rynku pracy czy hojniejszej ochrony socjalnej. Ale nie moĪna
równieĪ wykluczyü zjawiska selekcji czy autoselekcji kobiet angaĪujących siĊ
w migracje miĊdzynarodowe, np. kobiet bardzo máodych (nastolatek lub w wieku
20—24 lat), które nie zamierzają kontynuowaü edukacji i są skáonne do wczesnego zaáoĪenia rodziny12.
Wykr. 3. CZĄSTKOWE WSPÓŁCZYNNIKI PŁODNOŚCI (na 1000 kobiet) DLA POLSKICH
KOBIET MIESZKAJĄCYCH W WIELKIEJ BRYTANII ORAZ W POLSCE W 2011 R.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Baza... (2013) oraz niepublikowanych danych ONS.
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Na przykáad, cząstkowy wspóáczynnik páodnoĞci dla Polek w wieku 15—19 lat mieszkających w Wielkiej Brytanii obliczono na podstawie zaledwie 340 urodzeĔ i mniej niĪ 10 tys. kobiet
w tym wieku.
12 W trzech przypadkach na cztery dziecko polskiej matki mieszkającej w Wielkiej Brytanii ma
równieĪ ojca Polaka. Przeczy to hipotezie o ewentualnym wpáywie ojca innej (niĪ polska) narodowoĞci i wychowanego w nieco innej kulturze na decyzjĊ kobiety o zaáoĪeniu rodziny.
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Stosunkowo duĪa skala emigracji czasowej, jej selektywnoĞü ze wzglĊdu
na wiek i zaangaĪowanie w nią roczników o najwiĊkszej potencjalnej rozrodczoĞci sprawiają, Īe nie sposób ignorowaü wpáywu tych zjawisk na przyszáoĞü
demograficzną naszego kraju. Prezentowana tu analiza polega na modyfikacji najnowszej prognozy GUS dla Polski (Prognoza…, 2014) poprzez
uwzglĊdnienie obecnych zmian w stanie, strukturze wieku i liczbie urodzeĔ
wynikających z emigracji czasowej. W celu zbliĪenia siĊ, w jak najwiĊkszym
stopniu, do rzeczywistego stanu ludnoĞci Polski uwzglĊdniono dodatkowo
imigracjĊ czasową do Polski trwającą przynajmniej 12 miesiĊcy, której wielkoĞü oszacowano w NSP 2011 na 27 tys. osób13. Gáównym celem tego podejĞcia jest wyodrĊbnienie i uwypuklenie wpáywu emigracji czasowej na depopulacjĊ i starzenie siĊ ludnoĞci Polski. W przedstawionych wynikach oddzielono
efekt wynikający z uwzglĊdnienia w prognozie GUS czasowej emigracji
i imigracji, natomiast nie podjĊto dyskusji z zaáoĪeniami oryginalnej prognozy GUS dotyczącymi ruchu naturalnego i wĊdrówkowego w okresie 2014—
—2050.
EMIGRACJA CZASOWA I PRZYSZàA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Modyfikacja najbardziej prawdopodobnego scenariusza prognozy GUS (Prognoza…, 2014) dotyczy okresu 2014—2050. Polega ona na odjĊciu od stanu
ludnoĞci zarejestrowanej na pobyt staáy w Polsce w 2011 r. liczby emigrantów
czasowych (wedáug páci i wieku) przebywających za granicą co najmniej
12 miesiĊcy oraz dodaniu liczby imigrantów czasowych przebywających w Polsce przez co najmniej 12 miesiĊcy, których liczbĊ oszacowano na podstawie
NSP 2011 (Migracje…, 2013). Stan i strukturĊ wieku grupy emigrantów i imigrantów czasowych dla lat przyszáych (2014—2050) obliczono na podstawie
oryginalnych zaáoĪeĔ prognozy GUS dotyczącej przeĪywalnoĞci, páodnoĞci
i struktury urodzeĔ wedáug páci.
Z kolei stan i strukturĊ ludnoĞci Polski dla lat przyszáych (2014—2050) obliczono uwzglĊdniając liczbĊ odpowiednio „postarzonych” emigrantów i imigrantów czasowych. StrumieĔ urodzeĔ w nadchodzących latach oszacowano przy
uwzglĊdnieniu nieobecnoĞci w naszym kraju polskich emigrantek czasowych i
obecnoĞci imigrantek czasowych, poprzez zastosowanie wspóáczynników páodnoĞci do odpowiednio zmienionej liczby kobiet pozostaáych w naszym kraju.
Oprócz potraktowania emigracji i imigracji czasowej jako rzeczywistej mobilnoĞci dáugookresowej, nie zmieniano oryginalnej prognozy GUS dotyczącej migracji z i do Polski oraz umieralnoĞci i páodnoĞci.
13

Migracje… (2013), s. 28. Autorzy opracowania dotyczącego wyników NSP 2011 przyznają,
Īe jest to prawdopodobnie zaniĪony szacunek.
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Dalsza modyfikacja prognozy polegaáa na przyjĊciu trzech scenariuszy dotyczących ewentualnych powrotów emigrantów czasowych do Polski. Uznano, Īe
jednym z waĪniejszych impulsów do powrotu moĪe byü rozpoczĊcie edukacji
szkolnej przez dzieci emigrantów czasowych, co moĪe mieü miejsce przede
wszystkim w latach 2015—2025. W scenariuszach powrotu przyjĊto zatem
w sposób arbitralny, Īe do 2020 r. do Polski moĪe wróciü 25%, 50% albo 75%
emigrantów czasowych, przy czym napáyw ten rozáoĪono po równo na dwie fale
powrotów — w latach 2015 i 2020. Na podstawie cytowanych badaĔ w krajach
wysoko rozwiniĊtych (International…, 2008) uznano, Īe wraz z upáywem czasu
skáonnoĞü polskich emigrantów czasowych do powrotu bĊdzie maleü, z tego
wzglĊdu pominiĊto ewentualne przyjazdy po 2020 r. W tych trzech scenariuszach uwzglĊdniono fakt, Īe dziĊki powrotom máodych kobiet liczba urodzeĔ
w Polsce bĊdzie od 2015 r. odpowiednio wyĪsza. Nie przyjĊto jednak Īadnego
zaáoĪenia dotyczącego ewentualnej selektywnoĞci powrotów ze wzglĊdu na
wiek.

WYNIKI

Wedáug prognozy GUS liczba ludnoĞci Polski zmaleje w okresie 2011—2050
o 4561 tys. osób (11,8% stanu w 2011 r. wedáug NSP 2011, tabl. 2). Modyfikacja
tej prognozy traktująca emigracjĊ i imigracjĊ czasową jako mobilnoĞü o charakterze permanentnym wskazuje na niĪszy stan ludnoĞci w 2050 r. o 6390 tys. osób
(16,6% stanu w 2011 r.), czyli o dalsze 1829 tys. Imigracja czasowa do Polski,
która mogáaby neutralizowaü ubytek ludnoĞciowy wynikający z emigracji czasowej Polaków, okazaáa siĊ mieü marginalny wpáyw na prognozowany stan
ludnoĞci. Gdyby nie braü bowiem pod uwagĊ obecnego napáywu cudzoziemców, liczba ludnoĞci Polski byáaby w 2050 r. o 6421 tys. osób mniejsza
(16,7%) niĪ w 2011 r. (modyfikacjĊ zakáadającą wyáącznie emigracjĊ czasową
przedstawia tabl. 2). DuĪo wiĊksze znaczenie miaáaby migracja powrotna. Na
przykáad scenariusz zakáadający napáyw 50% emigrantów czasowych do 2020 r.
wskazuje stan niĪszy o 5570 tys. (14,5%). W rezultacie ogólny stan ludnoĞci
Polski w 2050 r. zmniejszyáby siĊ do 32122 tys. w scenariuszu nieuwzglĊdniającym powrotów lub do 32942 tys. przy zaáoĪeniu powrotu poáowy emigrantów czasowych. RóĪnica miĊdzy prognozą GUS i jej modyfikacją traktującą
emigracjĊ i imigracjĊ czasową jako mobilnoĞü o charakterze permanentnym
byáaby najwiĊksza dla osób w wieku 15—44 lat i 45—64 lat (wykr. 4). Liczba
osób w wieku mobilnym byáaby w 2020 r. mniejsza o 852 tys. niĪ w prognozie
GUS, a w 2050 r. o 504 tys. Z kolei liczba osób w wieku niemobilnym byáaby w 2020 r. mniejsza o 465 tys., w roku 2030 o 838 tys., a w 2050 r.
o 257 tys.
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Wykr. 4. RÓŻNICA MIĘDZY LICZBĄ LUDNOŚCI PROGNOZOWANĄ
W SCENARIUSZU Z EMIGRACJĄ ORAZ IMIGRACJĄ CZASOWĄ
(bez powrotów) I ORYGINALNĄ PROGNOZĄ GUS
WEDŁUG GRUP WIEKU
tys.
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Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie opracowania Prognoza... (2014).
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2040
45—64

2050
65 lat i więcej
grupy wieku

TABL. 2. LICZBA LUDNOĝCI POLSKI ORAZ WSPÓàCZYNNIK OBCIĄĩENIA LUDNOĝCIĄ
W WIEKU 65 LAT I WIĉCEJ WEDàUG ORYGINALNEJ PROGNOZY GUS (2014)
ORAZ JEJ MODYFIKACJI, 2015—2035
Scenariusze prognozy

NSP 2011

2020

2030

2040

2050

Liczba ludnoĞci wedáug grup wieku
Ogóáem
Prognoza GUS ......................................................

38512

38138

37185

35668

33951

emigracja i imigracja czasowa .........................

x

36466

35459

33916

32122

wyáącznie emigracja czasowa ..........................

x

36436

35428

33885

32091

50% powrotów .................................................

x

37287

36369

34812

32942

5832

5659

4856

4302

4120

emigracja i imigracja czasowa .........................

x

5401

4600

4092

3818

wyáącznie emigracja czasowa ..........................

x

5396

4595

4089

3815

50% powrotów .................................................

x

5503

4722

4167

3863

16789

15293

12837

11002

10174

emigracja i imigracja czasowa .........................

x

14441

12426

10554

9670

wyáącznie emigracja czasowa ..........................

x

14424

12415

10545

9661

50% powrotów .................................................

x

14875

12677

10818

9925

10661

9992

10846

10935

8559

emigracja i imigracja czasowa .........................

x

9527

10007

10233

8301

wyáącznie emigracja czasowa ..........................

x

9520

9996

10219

8293

50% powrotów .................................................

x

9763

10432

10591

8434

Modyfikacja:

0—14 lat
Prognoza GUS ......................................................
Modyfikacja:

15—44
Prognoza GUS ......................................................
Modyfikacja:

45—64
Prognoza GUS ......................................................
Modyfikacja:
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TABL. 2. LICZBA LUDNOĝCI POLSKI ORAZ WSPÓàCZYNNIK OBCIĄĩENIA LUDNOĝCIĄ
W WIEKU 65 LAT I WIĉCEJ WEDàUG ORYGINALNEJ PROGNOZY GUS (2014)
ORAZ JEJ MODYFIKACJI, 2015—2035 (dok.)
Scenariusze prognozy

NSP 2011

2020

2030

2040

2050

Liczba ludnoĞci wedáug grup wieku (dok.)
O g ó á e m (dok.)
65 lat i wiĊcej
Prognoza GUS ......................................................

5230

7194

8646

9429

11097

emigracja i imigracja czasowa .........................

x

7098

8425

9037

10332

wyáącznie emigracja czasowa ..........................

x

7096

8422

9032

10322

50% powrotów .................................................

x

7147

8538

9236

10720

Modyfikacja:

Wspóáczynnik obciąĪenia ludnoĞcią w wieku 65 lat i wiĊcej w %
Prognoza GUS ......................................................

19,1

28,5

36,5

43,0

59,2

emigracja i imigracja czasowa .........................

x

29,6

37,6

43,5

57,5

wyáącznie emigracja czasowa ..........................

x

29,6

37,6

43,5

57,5

50% powrotów .................................................

x

29,0

36,9

43,1

58,4

Modyfikacja:

U w a g a. Wspóáczynnik obciąĪenia obliczono przez podzielenie liczby ludnoĞci w wieku 65 lat i wiĊcej przez liczbĊ ludnoĞci w wieku 15—64 lat. Scenariusz dotyczący 50% powrotów uwzglĊdnia teĪ imigracjĊ czasową do Polski.
ħ r ó d á o: Migracje… (2013), Prognoza… (2014) oraz obliczenia wáasne.

W oryginalnej prognozie GUS na spadek liczby ludnoĞci Polski do 2050 r.
skáada siĊ z jednej strony spadek liczby dzieci, máodzieĪy i osób w wieku aktywnoĞci ekonomicznej, a z drugiej strony — wzrost liczby osób w wieku 65 lat
i wiĊcej. W prezentowanej tu modyfikacji prognozy zmiany stanów poszczególnych grup wieku ludnoĞci w odniesieniu do 2011 r. są jeszcze silniejsze.
W scenariuszu uwzglĊdniającym emigracjĊ i imigracjĊ czasową i niezakáadającym powrotów, na spadek liczby ludnoĞci o ponad 6 mln do 2050 r. skáadają siĊ:
zmniejszenie siĊ liczby dzieci i máodzieĪy o 2014 tys., osób w wieku mobilnym
o 7119 tys., w wieku niemobilnym o 2359 tys., a takĪe zwiĊkszenie siĊ liczby
osób w wieku 65 lat i wiĊcej o 5102 tys. (wykr. 5). PrzyjĊcie zaáoĪenia o powrocie poáowy emigrantów czasowych powoduje, Īe ubytek ludnoĞci w wieku mobilnym byáby mniej dotkliwy, ale począwszy od 2030 r. silniej rosáaby liczba
osób w wieku 65 lat i wiĊcej (tabl. 2).
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Wykr. 5. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG GRUP WIEKU
W ODNIESIENIU DO 2011 R. W SCENARIUSZU Z EMIGRACJĄ
I IMIGRACJĄ CZASOWĄ (bez powrotów)
tys.
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Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie Migracje…(2013); Prognoza…(2014).
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O starzeniu siĊ populacji Polski Ğwiadczy wartoĞü wspóáczynnika obciąĪenia
pokazującego liczbĊ osób w wieku 65 lat i wiĊcej przypadającą na liczbĊ osób
w wieku aktywnoĞci zawodowej (wyraĪony w %). W modyfikacji prognozy nieuwzglĊdniającej powrotów wzrasta on z 19,1% w 2011 r. do 57,5%
w 2050 r., a w scenariuszu zakáadającym powrót poáowy emigrantów czasowych
do naszego kraju — do 58,4%. Migracja powrotna mogáaby zatem áagodziü starzenie siĊ populacji Polski tylko do pewnego momentu, tj. do ok. 2030 r.
W latach 2040. i póĨniejszych emigranci czasowi — a są to przede wszystkim
osoby urodzone na przeáomie lat 1970. i 1980. — osiągną wiek emerytalny i ich
ewentualne powroty mogáyby nasiliü starzenie siĊ populacji Polski w wymiarze
zarówno iloĞciowym (poprzez wzrost liczby osób w wieku 65 lat i wiĊcej), jak
i strukturalnym (poprzez wzrost odsetka takich osób i wspóáczynnika obciąĪenia) (Pool, 2010). Pokazuje to wyraĨnie modyfikacja prognozy GUS, a takĪe
wykonana w ten sam sposób modyfikacja prognozy Eurostatu dla Polski do
2060 r. (Anacka, Fihel, 2014).
JeĪeli emigracja i imigracja czasowa bĊdą miaáy charakter permanentny, perspektywy demograficzne Polski wyraĨnie siĊ zmienią, przy czym dwa najwaĪniejsze obecnie problemy ludnoĞciowe naszego kraju — depopulacja i starzenie
— wyraĨnie siĊ pogáĊbią. Wynika to po pierwsze z masowego charakteru emigracji czasowej, a po drugie — z silnej selektywnoĞci odpáywu, który angaĪuje
przede wszystkim roczniki urodzone na przeáomie lat 1970. i 1980. Efekt takiego odpáywu byáby dalekosiĊĪny, poniewaĪ w jego wyniku zmniejszyáaby siĊ
równieĪ liczba dzieci i máodzieĪy Īyjącej w Polsce. Ewentualne powroty przyczyniáyby siĊ do záagodzenia tych negatywnych tendencji, w szczególnoĞci
spadku liczby ludnoĞci Polski, ale ich wpáyw na osáabienie starzenia siĊ ludnoĞci
byáby krótkookresowy. W dáugim okresie — począwszy od lat 2040. — powroty
emigrantów czasowych do kraju przyczyniáyby siĊ do wzrostu liczby i odsetka
osób w wieku 65 lat i wiĊcej.
DYSKUSJA
Modyfikacja prognozy GUS ma swoje ograniczenia, poniewaĪ nie zmienia
oryginalnych zaáoĪeĔ dotyczących napáywu do naszego kraju, a ewentualną
emigracjĊ, imigracjĊ czy migracjĊ powrotną traktuje jako mobilnoĞü definitywną — na staáe. Tymczasem prognoza uwzglĊdniająca emigracjĊ i imigracjĊ
czasową powinna konsekwentnie zawieraü inne zaáoĪenia dotyczące przepáywów miĊdzynarodowych osób do i z Polski. Modyfikacja ta nie uwzglĊdnia
takĪe dwóch cech wspóáczesnych migracji miĊdzynarodowych Polaków; po
pierwsze, innego poziomu páodnoĞci Polek przebywających czasowo poza granicami naszego kraju. Brakuje jednak systematycznych badaĔ poĞwiĊconych
zachowaniom reprodukcyjnym polskich emigrantów mieszkających w najwaĪniejszych krajach docelowych i dlatego nie jest moĪliwe przyjĊcie w tej kwestii
zaáoĪeĔ opartych na przesáankach uzasadnionych naukowo. Po drugie, bardzo
prawdopodobne jest, Īe ewentualne powroty do Polski bĊdą miaáy charakter
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selektywny ze wzglĊdu na wiek. Z reguáy wyĪszą skáonnoĞcią do powrotu cechują siĊ osoby starsze, a nie ich potomkowie, czĊsto urodzeni i/lub wychowani
w innym kraju, zintegrowani z tamtejszym rynkiem pracy, lokalnym spoáeczeĔstwem i otoczeniem instytucjonalnym. NaleĪy przypuszczaü, Īe powrót do Polski bĊdzie w mniejszym stopniu udziaáem máodzieĪy i osób w wieku mobilnym,
natomiast w wiĊkszym stopniu osób w wieku niemobilnym i emerytalnym,
przyczyniając siĊ tym samym do pogáĊbienia procesu starzenia siĊ ludnoĞci
Polski.
Hipotetyczny rozwój sytuacji demograficznej Polski, uwzglĊdniający emigracjĊ i imigracjĊ czasową, wpisuje siĊ w dyskusjĊ dotyczącą zasadnoĞci stosowania kategorii ludnoĞci faktycznie zamieszkaáej jako gáównej kategorii
okreĞlającej stan ludnoĞci Polski (Bijak i in., 2007; Kupiszewski, Bijak, 2006;
Paradysz, 2005). Jednym z argumentów wysuwanych przeciwko traktowaniu
ludnoĞci faktycznej jako kategorii wiodącej jest wáaĞnie nieuwzglĊdnianie migracji czasowych, wewnĊtrznych i miĊdzynarodowych, które w rzeczywistoĞci
mogą mieü charakter dáugookresowy (JoĔczy, 2010; Okólski, 2004; Sakson,
2002; ĝleszyĔski, 2004a, 2004b). MiĊdzy innymi z tego powodu kategoria ludnoĞci rezydującej, która zgodnie z rekomendacjami ONZ nie obejmuje emigrantów przebywających poza granicami kraju przez co najmniej 12 miesiĊcy14, stanie siĊ wedáug rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008
z 9 lipca 2008 r. gáówną kategorią szacunków ludnoĞci i spisów powszechnych,
a co za tym idzie — równieĪ prognoz demograficznych (Rozporządzenie…,
2014). Staje siĊ to coraz bardziej pilne i zasadne, poniewaĪ wraz ze wzrostem
mobilnoĞci miĊdzynarodowej Polaków rosną teĪ rozbieĪnoĞci miĊdzy szacunkami ludnoĞci faktycznej i rezydującej. W opracowaniu dotyczącym wyników
ostatnich spisów powszechnych E. Goáata (2012) stwierdziáa, Īe o ile róĪnica
miĊdzy tymi dwiema kategoriami wynosiáa 1,6% ludnoĞci faktycznej podczas
NSP 2002, to juĪ wedáug NSP 2011 wzrosáa ona do 3,3%, a w niektórych województwach przekroczyáa 5,0% (woj. podkarpackie), 6,0% (woj. podlaskie)
czy nawet 8,0% (woj. opolskie).
UwzglĊdnienie najnowszej mobilnoĞci miĊdzynarodowej Polaków w badaniach demograficznych moĪe powaĪnie zmieniü nasze oczekiwania dotyczące
przyszáych zjawisk ludnoĞciowych. Zaprezentowana analiza uwypukla moĪliwy
wpáyw emigracji czasowej trwającej co najmniej 12 miesiĊcy na depopulacjĊ
i starzenie siĊ populacji naszego kraju. Są to wyzwania, które juĪ w chwili obecnej stwarzają potrzebĊ reorganizacji funkcjonowania instytucji spoáecznych
w naszym kraju, spoáecznoĞci lokalnych, rodzin i jednostek. WaĪne jest zatem,
aby w analizach i prognozach demograficznych wykorzystywaü wszystkie informacje dotyczące ludnoĞci Polski, takĪe te odnoszące siĊ do mobilnoĞci miĊdzynarodowej.

dr Agnieszka Fihel — OĞrodek BadaĔ nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
14

Conference… (2006), s. 35 i 36.
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SUMMARY
The National Population Census 2011 showed that over 2 million of Polish
citizens have been temporarily staying abroad for at least 3 months. The aim of
analysis is to present an impact of temporary emigration on the present and
future demographic situation of our country, especially the change in the population size and number of births, as well as the advancement of aging process in
the coming years. The results of the census 2011 indicate that the population
losses due to temporary emigration may exceed 10% in the age groups 25—29
and 30—34. The results for 2014—2050 based on the CSO modified forecast
including temporary emigration and immigration show a relevant decrease in
the number of population at the age of economic activity. The possible return of
emigrants could counteract the depopulation of our country, but in the long run
will be intensified by the aging of the population.

ɊȿɁɘɆȿ
ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪ 2011 ɝ. ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ
2 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɩɨɥɹɤɨɜ ɩɪɟɛɵɜɚɥɢ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ 3 ɦɟɫɹɰɚ. ɐɟɥɶɸ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɬɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɟ
ɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɢɫɥɨ ɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɨɬ 2011 ɝ. ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɛɵɥɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 10% ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ 25—29 ɥɟɬ ɢ 30—34 ɝɨɞɚ. ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 2014—2050 ɝɝ, ɨɩɢɪɚɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɐɋɍ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɷɦɢɝɪɚɰɢɸ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɸ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ
ɜ ɞɥɢɧɧɵɣ ɩɪɟɢɨɞ ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɚɬɶ ɫɬɚɪɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
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