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BEZROBOCIE A EMIGRACJA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORZE I MAZURY
Streszczenie: Akcesja Polski do UE i otwarcie nowych rynków pracy spowodowało w Polsce spadek bezrobocia. W latach 2005-2008 stopa bezrobocia obniżyła się, ale od 2009
roku znów wzrastała, także na wsi. Po akcesji liczba mieszkańców wsi wyjeżdżających do
pracy za granicę była większa niż wcześniej. Celem pracy jest przedstawienie przyczyn
emigracji mieszkańców wsi z regionu Pomorze i Mazury, pokazanie jej skali oraz zróżnicowania wiekowego migrantów. Wykorzystano badania GUS oraz IERiGŻ-PIB. Wykazano,
że bezrobocie przyczyniało się do wzrostu emigracji, ta zaś obniżała jego poziom. W 2011
roku na emigracji przebywało 123,5 tys. mieszkańców wsi omawianego regionu – byli to
głównie ludzie młodzi.
Słowa kluczowe: bezrobocie, dochody z gospodarstw rolnych, emigracja.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.02

1. Wstęp
Wielu badaczy uważa, że bezrobocie – czyli sytuacja, gdy osoby zdolne do pracy
i gotowe ją podjąć, nie mają możliwości zatrudnienia, zwykle z powodu zbyt małej
liczby miejsc pracy – jest przede wszystkim skutkiem globalizacji [Stallings 2009;
Wagner (red.) 2000]. Jednak w Polsce w pierwszych latach XXI wieku był to głównie skutek przeobrażenia się gospodarki centralnie sterowanej w rynkową. Potwierdzają to pośrednio dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wskazują,
że w ostatecznym rozrachunku wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się
w naszym kraju do spadku bezrobocia. Z danych tych wynika bowiem, że stopa bezrobocia, czyli udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej
zawodowo (obliczona dla miesiąca grudnia), spadła w latach 2005-2008 z poziomu
17,6 do 9,5%. W okresie 2009-2013 wskaźnik ten jednak wzrósł z 12,1 do 13,4%,
ale główną przyczyną tej zmiany był globalny kryzys gospodarczy. Pomimo kryzysu, w grudniu 2013 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce była
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o 22,2% mniejsza niż w grudniu 2005 roku (pierwszym pełnym roku przynależności
Polski do UE) – wynosiła 2157,9 tys. wobec 2773,0 tys. w 2005 roku [Bezrobocie… 2014]. Mniejsza liczba bezrobotnych i w efekcie niższa stopa bezrobocia były
między innymi skutkiem uruchamiania środków finansowych na tworzenie nowych
miejsc pracy, także na terenach wiejskich [Chmielewska 2013]. Spadek stopy bezrobocia był również związany z emigracją zarobkową – czyli zjawiskiem przenoszenia się mieszkańców w celach zarobkowych z jednego kraju do innego [Staszczyk
2014]. Należy jednak pamiętać, że chociaż po 2004 roku znacznie więcej mieszkańców wsi wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy niż przed akcesją, to z uwagi
na ich relatywnie słabsze wykształcenie w porównaniu z mieszkańcami miast mają
oni na ogół mniejsze szanse na znalezienie tam i utrzymanie pracy (co ostatecznie
wzmaga zjawisko ukrytego bezrobocia na obszarach wiejskich). Ocenia się, że do
końca 2013 roku z Polski do innych krajów UE wyjechało w celach zarobkowych
około 2 mln osób. Byli to głównie mieszkańcy rejonów o słabszej kondycji ekonomicznej i mniejszym potencjale rozwojowym, gdzie stopa bezrobocia od wielu lat
jest relatywnie wysoka, np. z niektórych województw południowej oraz północnej
i północno-zachodniej Polski, takich jak: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie [Bezrobocie… 2006 i kolejne z tej serii dotyczące lat 2006-2013;
Migracje zagraniczne… 2013; Wpływ emigracji… 2007]. Fala emigracji rozpoczęta
po wejściu Polski do UE trwa do dziś. W ostatnich latach Polacy wyjeżdżają głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Holandii, Włoch i Francji. Wśród emigrantów przeważają ludzie młodzi, często dobrze wykształceni albo przedstawiciele
rzadkich zawodów [Danilewicz 2014; Duszczyk, Lesińska (red.) 2009; Fehler (red.)
2009].
Celem pracy było przedstawienie głównych przyczyn emigracji mieszkańców
wsi z regionu Pomorze i Mazury oraz pokazanie skali emigracji i zróżnicowania
wiekowego migrantów. Zwrócono też uwagę na problem niskich dochodów rodzin
ze słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych.

2. Materiał i metodyka badań
Podmiotem badań była ludność wiejska z regionu Pomorze i Mazury, jednego z czterech regionów rolniczych wydzielonych w Polsce na potrzeby Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych oraz systemu FADN1. W skład tego regionu wchodzą
cztery województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Znaczna część zamieszkałej w tej części kraju ludności prowadzi indywi1
FADN – Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. W Polsce funkcjonuje ona pod nazwą
System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, a w skrócie – Polski
FADN. Jego działanie stało się w Polsce obowiązkowe od 2004 roku, czyli od roku wstąpienia do Unii Europejskiej. Nadzór nad nim sprawuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy
Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) w Warszawie.
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dualne gospodarstwa rolne. Często są to gospodarstwa słabe ekonomicznie2, które
– dla przykładu – w 2009 roku stanowiły 1/5 zbiorowości systemu FADN przyjętej
dla tego regionu [Brzezik, Mikołajczyk, Wituszyńska 2011]. W rezultacie jednostki
te nie zapewniają rodzinom rolników dochodu na godziwym poziomie. Sytuacja ta
zmusza więc ich członków do poszukiwania innych źródeł dochodu, w tym pracy
za granicą.
W analizie posłużono się przede wszystkim wynikami badań GUS dotyczącymi
bezrobocia i migracji w latach 2005-2013, tzn. począwszy od pierwszego pełnego roku
uczestnictwa Polski w UE aż do roku ubiegłego. Ponadto dla pokazania dochodów posiadaczy gospodarstw rolnych wykorzystano dane z bazy systemu Polski FADN oraz
z bazy danych zebranych w ankietach o poziomie i źródłach dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodzin rolników. Obydwie bazy zostały utworzone w ramach badań
prowadzonych pod nadzorem IERiGŻ-PIB w Warszawie i są w jego posiadaniu. Dane
o dochodach rodzin rolników zaprezentowano dla lat 2005-2009, w których nieprzerwanie w przyjętej do badań grupie gospodarstw gromadzono niezbędne do ich
obliczenia informacje. Grupę badawczą, jak również lata objęte analizą wybrano
w sposób celowy. Wyłoniono wyłącznie rodziny użytkujące słabe ekonomicznie (tj.
o wielkości od 2 do 8 ESU) gospodarstwa rolne z regionu Pomorze i Mazury. Początkowym rokiem badań prowadzonych na podstawie danych z IERiGŻ-PIB był
rok 2005, ale końcowym – rok 2009, gdyż był ostatnim, w którym obowiązującą
miarą wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych w UE było ESU. Przyjęcie ww.
kryteriów przyczyniło się do faktu, że analiza obejmowała rodziny z zaledwie 31
gospodarstw, mimo to uzyskane wyniki stanowią interesujący materiał poznawczy
i dają podstawę do dalszych badań. W opracowaniu wykorzystano głównie analizę
pionową, porównując np. takie parametry, jak liczba bezrobotnych czy emigrantów
w wybranych latach badań.

3. Wyniki badań
Analiza wykazała, że w latach 2005-2008 w regionie Pomorze i Mazury liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych wykazywała kierunek malejący,
porównując skrajne lata badań, zmniejszyła się o 50,1%. Jednak wejście w 2009
roku gospodarki krajowej w fazę kryzysu odwróciło ten kierunek zmian. Mimo to,
2
Słabe ekonomicznie gospodarstwa rolne to takie, w przypadku których za maksymalny próg ich
wielkości ekonomicznej wyrażony w ESU (European Size Unit – Europejska Jednostka Wielkości),
w mierze obowiązującej do 2009 roku, przyjmowano zwykle mniej niż 8 ESU. Dla wyjaśnienia 1 ESU
odpowiadało 1200 euro. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa wyrażoną liczbą ESU określano, dzieląc
sumę standardowych nadwyżek bezpośrednich w gospodarstwie przeliczoną na euro przez 1200. Od
2010 roku miarą wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego w UE jest SO (Standard Output –
Standardowa Produkcja), a za gospodarstwa słabe ekonomicznie przyjmuje się zazwyczaj jednostki,
w przypadku których maksymalny próg ich wielkości ekonomicznej wyrażony w SO wynosi mniej niż
8 tys. euro.
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w końcu 2013 roku (analogicznie jak rok wcześniej) liczba bezrobotnych z Pomorza i Mazur była o 29,5% mniejsza niż w grudniu 2005 roku. Z obliczeń wynika,
że w latach 2005-2013 pośród ogółu bezrobotnych z tego regionu, mieszkańcy wsi
stanowili od 44,4% w 2005 roku do 47,3% w 2007 roku, przy czym największa ich
liczba wystąpiła w 2005 roku: 252,5 tys. osób, a najmniejsza – w 2008 roku, gdy
wynosiła 134,0 tys. osób (tab. 1). W całym rozpatrywanym okresie w regionie tym
udział bezrobotnych mieszkańców wsi był wyższy niż średnio w Polsce (od 0,8 pkt
proc. we wszystkich latach z przedziału 2010-2012 do 2,3 pkt proc. w 2007 roku)3.
Było to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia tamtejszych mieszkańców, jak
i dla rozwoju tych terenów.
Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w regionie Pomorze i Mazury
w latach 2005-2013 (stan w końcu grudnia, w tys. osób)
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Region rolniczy
Pomorze i Mazury

568,8 465,3 341,4 284,0 376,5 379,8 382,0 400,9

400,9

w tym: mieszkańcy wsi

252,5 212,2 161,6 134,0 169,0 169,4 171,4 179,4

180,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie publikacji: Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2005 r., 2006,
GUS, Warszawa, s. 38 oraz kolejnych z tej serii dotyczących lat 2006-2013.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców wsi są posiadacze gospodarstw rolnych. Zgodnie z danymi GUS średnio w kraju ich udział w gronie tych
pierwszych wynosił od 4,7% w 2005 roku do 5,8% w 2009 i 2013 roku4. Przytaczając jednak te dane, należy mieć na uwadze, że w urzędach pracy mogą być zarejestrowane tylko takie osoby, które posiadają nie więcej niż 2 ha przeliczeniowe
użytków rolnych [Kowalski 2014]. Poza tym, w gospodarstwach rolnych przebywają też osoby, które są zbędną siłą roboczą, ale z różnych względów nie rejestrują się
w urzędach pracy i w efekcie umacniają zjawisko tzw. ukrytego bezrobocia na wsi.
Jak już wspomniano, do pozyskiwania dochodów pozarolniczych zmuszeni są
przede wszystkim członkowie rodzin z gospodarstw słabych ekonomicznie. W przypadku rodzin objętych badaniami udział dochodu spoza gospodarstwa w dochodzie ogółem (tzn. sumie dochodu z gospodarstwa rolnego i spoza niego) wynosił
od 38,2% w 2007 roku do 44,4% w 2008 roku, a największą jego część tworzył
dochód z pracy najemnej. Niemałe znaczenie miały też darowizny, w tym od krewnych z zagranicy, jednak wraz z pogłębianiem się zjawisk kryzysowych i wzrostem
bezrobocia w Polsce i poza nią ich udział w dochodzie rodzin rolników był coraz
mniejszy (tab. 2).
Obliczenia własne na podstawie publikacji: Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2005 r., 2006,
GUS, Warszawa, s. 38 oraz kolejnych z tej serii dotyczących lat 2006-2013.
4
Jak wyżej.
3
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Z badań wynika, że nawet dochód ogółem rodziny rolnika był zazwyczaj niewystarczający, by rodzina mogła egzystować na godziwym poziomie. Należy bowiem mieć
na uwadze, że tylko część tego dochodu może być przeznaczona na konsumpcję, reszta
zaś powinna być przekazana na działalność gospodarstwa rolnego. W latach 2005-2009
w regionie Pomorze i Mazury dochody ogółem badanych rodzin wynosiły średnio od
29 538 zł w 2005 roku do 43 129 zł w 2009 roku. Po przeliczeniu na przeciętną liczbę
członków tych rodzin (wynoszącą od 3,61 w 2005 roku do 3,87 w 2008 roku) miesięczny dochód ogółem przypadający na 1 osobę wynosił średnio od 682 zł w 2005
roku do 953 zł w 2009 roku. Dane te potwierdzają, że były to kwoty zbyt małe, by
mogły zapewnić właściwe funkcjonowanie gospodarstw rolnych oraz satysfakcjonujący
poziom życia ich posiadaczy. To zaś pozwala przypuszczać, że członkowie tych rodzin
mogli częściej niż rolnicy z gospodarstw mocniejszych ekonomicznie skłaniać się do
zarobkowania za granicą.
Tabela 2. Dochody rodzin z wybranych do badań słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych
(2-8 ESU) z regionu Pomorze i Mazury w latach 2005-2009
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

Dochód ogółem rodziny rolnika (w PLN)

29 538 32 791 40 501 32 971 43 129

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (w PLN)

17 775 19 473 25 024 18 339 26 531

Dochód spoza gospodarstwa rolnego ogółem (w PLN)

11 763 13 318 15 477 14 632 16 598

w tym: z najemnej
pracy zarobkowej

wartość (w PLN)
udział w dochodzie spoza
gospodarstwa (w %)

wartość (w PLN)
ze źródeł, takich jak
darowizny od krewnych
udział w dochodzie spoza
(np. z zagranicy),
gospodarstwa (w %)
spadki, wygrane na
loterii itp.
Średni miesięczny dochód przypadający na 1 członka
rodziny (w PLN)

4 782

6 294

8 174

8 108 10 505

40,7

47,3

52,8

55,4

63,3

2 242

2 521

2745

2 115

794

19,1

18,9

17,7

14,5

4,8

682

749

917

710

953

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych systemu Polski FADN oraz ankiet IERiGŻ-PIB dotyczących dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodzin rolników w poszczególnych latach.

Nie dziwi zatem fakt, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozwiązaniem niekorzystnej sytuacji dochodowej wielu rodzin, także tych z obszarów wiejskich, w tym posiadaczy gospodarstw rolnych, wydawały się migracje zagraniczne,
a szczególnie wyjazdy do innych krajów Unii. Ostatecznie, podczas gdy w grudniu
2005 roku w innych państwach UE przebywało czasowo 1170 tys. emigrantów z Polski, trzy lata później było ich tam już o 650 tys. osób więcej (tab. 3). W latach 2009-2010, głównie z powodu wzmagającego się w kraju i na świecie kryzysu gospodarczego, znaczna część z nich powróciła do kraju, chociaż przyczyną ich powrotu była
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też tęsknota za krajem i rodziną, zobowiązania rodzinne, czy chęć kontynuowania
nauki. W rezultacie w końcu 2010 roku liczba Polaków przebywających czasowo
w innych państwach UE była o 213 tys. osób mniejsza niż w 2008 roku. Jednakże
od 2011 roku znów zaczęła wzrastać, co więcej – według K. Iglickiej-Okólskiej,
w 2013 roku osiągnęła rekordową wielkość. Badaczka ta oceniała, że z Polski ogółem wyjechało wówczas około 500 tys. osób, w tym do Niemiec i Wielkiej Brytanii
– łącznie około 400 tys. W konsekwencji w 2013 roku na emigracji przebywało
ogółem 2,6-2,7 mln Polaków [Kolejna… 2013].
Tabela 3. Emigranci przebywający czasowo za granicąa w latach 2005-2013 – dane szacunkowe
(stan w końcu grudnia, w tys. osób)
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Z Polski ogółem

1450

1950

2270

2210

2100

2000

2060

2130

2630

W krajach Europy

1200

1610

1925

1887

1765

1685

1755

1816

2242

W krajach Unii Europejskiej 1170

1550

1860

1820

1690

1607

1670

1720

2132

30

60

65

67

75

78

85

96

110

W innych krajach Europy
a

W latach 2005-2006 – powyżej 2 miesięcy, w latach 2007-2013 – powyżej 3 miesięcy.

Źródło: [Informacja… 2013, s. 3]. Dla 2013 roku szacunek własny w oparciu o badania K. Iglickiej-Okólskiej. W szacunku założono, że w 2013 roku udział emigrantów w ww. grupach krajów był podobny jak w 2012 roku.

Z przeprowadzonego w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań (NSP 2011) wynika, że we wspomnianym roku 3,5-krotnie więcej Polaków z regionu Pomorze i Mazury przebywało za granicą przez okres dłuższy od 3
miesięcy niż przez podobny okres w 2002 roku, a z terenów wiejskich tego regionu
– 3,7-krotnie więcej (w 2011 roku ich liczba wynosiła 123,5 tys. osób). Zwiększył
się (o 6,9 pkt proc.) udział emigrantów z obszarów wiejskich tego regionu w ogólnej
liczbie emigrantów ze wsi, z 11,1% w 2002 roku do 18,0% w 2011 roku. Wyższy
był też, w porównaniu z 2002 rokiem, odsetek mieszkańców wsi w ogólnej liczbie
emigrantów z tego regionu – wynosił 30,1% wobec 28,2% (tab. 4). Wyjazdy mieszkańców wsi mogły czasami przyczyniać się do upadku niektórych gospodarstw rolnych,
zwłaszcza tych mniejszych obszarowo i słabych ekonomicznie, bowiem w niektórych
przypadkach powodowały „wyprowadzanie” z gospodarstw rolnych potrzebnej tam
siły roboczej. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że w 2013 roku na emigracji mogło przebywać już 170-180 tys. mieszkańców wsi omawianego regionu5.
Badania NSP 2011 udowodniły, że najczęstszą przyczyną emigracji mieszkańców wsi po akcesji Polski do UE było dążenie do poprawy sytuacji materialnej dzięki podjęciu pracy za granicą. Z prezentowanych danych wynika, że prawie 80%
mieszkańców terenów wiejskich regionu Pomorze i Mazury, spośród tych, którzy
5

Szacunek własny na podstawie badań K. Iglickiej-Okólskiej oraz danych GUS.
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Tabela 4. Emigranci przebywający czasowo za granicą w 2002 roku i 2011 rokua –
dane według NSP 2002 i NSP 2011b (stan na 20.05.2002 roku i na 31.03.2011 roku)
2002
Wyszczególnienie

ogółem
(w tys.
osób)

2011

udział
emigrantów
wieś
ze wsi
(w tys.
osób) w emigrantach
ogółem (w %)

ogółem
(w tys.
osób)

wieś
(w tys.
osób)

udział
emigrantów
ze wsi
w emigrantach
ogółem (w %)

Z Polski ogółem

786,1

298,0

37,9

2017,5

687,3

34,1

Z regionu rolniczego
Pomorze i Mazury

117,9

33,2

28,2

409,9

123,5

30,1

lubuskiego

15,6

4,7

30,1

60,9

19,7

32,3

zachodniopomorskiego

25,4

6,2

24,4

107,5

28,3

26,3

pomorskiego

44,1

10,7

24,3

133,3

37,3

28,0

warmińsko-mazurskiego

32,7

11,7

35,8

108,3

38,3

35,4

Z województw:

W 2002 roku – powyżej 2 miesięcy, w 2011 roku – powyżej 3 miesięcy.
Dane o liczbie emigrantów, zgromadzone w ramach NSP 2011 (tab. 4) obejmują stan z marca
2011 roku, różnią się zatem od stanu oszacowanego na koniec ww. roku (tab. 3).
a

b

Źródło: [Migracje… 2013, s. 88] i obliczenia własne.

podawali powód emigracji, wyjechało za granicę z przyczyn zarobkowych. Ponad
5-krotnie rzadziej emigrowano w sprawach rodzinnych, a 28-krotnie rzadziej – w celach edukacyjnych (tab. 5). Obliczenia wskazują również, że odsetek mieszkańców
wsi, którzy po akcesji z UE wyjechali z Polski „za pracą”, w przypadku osób zarówno z omawianego regionu (77,7%), jak i z terenów wiejskich całego kraju (77,1%),
był o kilka punktów procentowych większy niż średnio z obszaru całego państwa
(72,8%), odpowiednio o 4,9 i 4,3 pkt proc. [Migracje… 2013].
Po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej wysokie bezrobocie wyraźnie
sprzyjało emigracji, z drugiej jednak strony wyjazdy zagraniczne skutkowały obniżeniem jego poziomu. Sytuację tę zaburzył jednak światowy kryzys gospodarczy.
W efekcie od 2009 roku, pomimo dużej liczby Polaków na emigracji (powyżej 2 mln
osób), bezrobocie w Polsce znów zaczęło rosnąć.
Z obliczeń wynika, że w 2011 roku 86,0% (352,5 tys.) polskich emigrantów z regionu Pomorze i Mazury, przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy, znajdowało się
w innych krajach Unii Europejskiej. Zdecydowana większość z tych osób (82,7%)
przebywała na terenie czterech państw, to jest: Wielkiej Brytanii (37,4%), Niemiec
(30,1%), Irlandii (8,3%) i Holandii (6,9%). Te same kraje emigracji wybierała większość wyjeżdżających za granicę Polaków [Migracje… 2013].
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Tabela 5. Główne przyczyny emigracji mieszkańców wsi po akcesji Polski do UEa – dane według NSP 2011
Wyszczególnienie

Przyczyny emigracji (w %)
praca

sprawy rodzinne

edukacja

Z Polski ogółem

77,1

15,2

3,6

Z regionu rolniczego Pomorze i Mazury

77,7

15,3

2,8

lubuskiego

76,8

15,6

2,9

zachodniopomorskiego

76,8

15,0

3,3

pomorskiego

78,2

15,5

2,5

warmińsko-mazurskiego

78,7

15,3

2,7

Z województw:

a

Dla osób, dla których gromadzono informacje o przyczynie emigracji.

Źródło: obliczenia własne na podstawie publikacji [Migracje… 2013, s. 182].

Z danych GUS wynika również, że w 2011 roku największy odsetek wśród polskich emigrantów ze wsi (ogółem) przebywających za granicą powyżej 3 miesięcy stanowiły osoby w wieku 25-29 lat (20,1%), następnie – w wieku 30-34 lata (16,6%),
35-39 lat (11,0%) i 20-24 lata (10,3%). Relatywnie mały odsetek wśród emigrantów
stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej – 4,2%.
Ponad 2/3 emigrantów z Polski miało co najmniej wykształcenie średnie, a ponad 1/5 wyższe. Dodatkowo co najmniej 1/3 ogółu rozpatrywanych osób to ludzie
stanu wolnego, nieposiadający zazwyczaj zobowiązań rodzinnych [Migracje…
2013]. Niestety, duży udział wśród emigrantów osób młodych i dobrze wykształconych przyczynia się do starzenia polskiego społeczeństwa i pogorszenia jego struktury demograficznej, zmniejsza ponadto jakość krajowego kapitału ludzkiego.

4. Podsumowanie
W latach 2005-2013 w regionie Pomorze i Mazury udział zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców wsi był na ogół wyższy niż średnio w Polsce. Trudności ze
znalezieniem pracy (zwłaszcza dobrze płatnej) zdecydowanie sprzyjały podejmowaniu decyzji o emigracji, w efekcie praca zarobkowa była w Polsce najczęstszym
powodem emigracji. Mieszkający poza krajem, głównie w innych państwach UE,
członkowie rodzin wiejskich, w tym rolniczych, często wspierali finansowo krewnych pozostających w kraju. Jednak w przypadku rodzin ze słabych ekonomicznie
gospodarstw rolnych nawet łączne dochody z gospodarstwa i spoza niego były niewystarczające, by rodziny te mogły egzystować na godziwym poziomie. Emigracje
skutkowały zmniejszaniem poziomu bezrobocia zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Z drugiej jednak strony, na skutek „wyprowadzania” z gospodarstw
rolnych siły roboczej emigracja mieszkańców wsi prawdopodobnie przyczyniła się
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do upadku niektórych gospodarstw rolnych, szczególnie tych mniejszych obszarowo
i słabych ekonomicznie. Biorąc zaś pod uwagę, że duża liczba emigrantów to osoby
młode (ponad połowa), często bez zobowiązań rodzinnych i z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, ich wyjazd przyczyniał się do starzenia społeczeństwa i pogarszania jakości krajowego kapitału ludzkiego, co bez wątpienia jest niekorzystne
dla gospodarki narodowej. Ocenia się że, w 2013 roku na emigracji przebywało
ogółem 2,6-2,7 mln Polaków, prawdopodobnie około 1/5 z nich to mieszkańcy regionu Pomorze i Mazury, a około 1/3 z tych ostatnich to mieszkańcy wsi (ich liczba
mogła wynosić 170-180 tys. osób). Jak wynika z powyższego, nawet trzecia z wyżej
wymienionych zbiorowości to dość duża liczba osób, zatem powrót emigrantów do
kraju może znacząco przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki. Zwłaszcza, że
wielu z tych ludzi, w wyniku nabytej za granicą wiedzy i praktyki, będzie dobrze
posługiwało się językami obcymi oraz posiadało umiejętności i kwalifikacje bardzo
przydatne w ich przyszłych działaniach, a ostatecznie – z założenia – cenne dla gospodarki narodowej.
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UNEMPLOYMENT VS. EMIGRATION OF RURAL POPULATION
ON THE EXAMPLE OF POMORZE AND MAZURY REGION
Summary: Polish accession to the EU and the opening of new work markets caused the fall
of unemployment in Poland. In 2005-2008, the unemployment rate decreased, but since 2009
this rate became significant again also on rural teritory. After the accession the number of rural
residents going abroad for job was far greater than before. The aim of study is to present the
reasons of emigration of rural residents of Pomorze and Mazury region, to show the scale of
emigration and diversity of age of migrants. The study used research of the CSO and the IAFE-NRI. The research has shown that unemployment contributed to the increase of emigration
and emigration decreased the level of unemployment. In 2011, 123.5 thousand mostly young
people of the rural population of Pomorze and Mazury region were permanently abroad.
Keywords: unemployment, incomes of farms, emigration.

