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WSTČP
Migracje ludnoĤci sĈ jednym z gãównych elementów badaę demograficznych. W centrum badaę nad migracjami leİĈ: przyczyny, kierunki oraz
natčİenie migracji. Badania te sĈ cennym Įródãem wiedzy o spoãeczeęstwie.
Wnikliwe analizy dotyczĈce ruchu ludnoĤci pozwalajĈ na ocenč gãównych
motywacji i kierunków migracji, a przez to poĤrednio na ocenč stanu zamoİnoĤci migrantów (wystčpowanie tzw. migracji zarobkowych) oraz satysfakcji z İycia w dotychczasowym miejscu.
Ze wzglčdu na kryterium przestrzenne wyróİnia sič migracje wewnčtrzne (zwiĈzane z przekraczaniem granic administracyjnych wewnĈtrz
jednego kraju – wojewódzkie, powiatowe, gminne) oraz migracje zewnčtrzne (tzw. zagraniczne, zwiĈzane z przekraczaniem granic paęstwowych).
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W obu przypadkach migranci pokonujĈ róİne odlegãoĤci, ale ich motywacje
pozostajĈ bardzo podobne, a najwaİniejszĈ z nich jest poprawa warunków
İyciowych (najczčĤciej ekonomicznych i mieszkaniowych).
PrzystĈpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz do ukãadu
z Schengen w 2007 r. spowodowaão wzrost migracji zagranicznych Polaków.
Przez ostatnich kilka lat zachodzĈce na duİĈ skalč migracje zagraniczne
Polaków stanowiãy waİny element badaę socjologicznych i demograficznych. Wokóã migracji zagranicznych Polaków koncentrowaãy sič równieİ
oİywione dyskusje i debaty polityczne, których celem byão zatrzymanie
odpãywu mãodych i wyksztaãconych obywateli naszego kraju poza jego granice (tzw. drenaİ mózgów).
W ostatnich latach w Polsce nastĈpiã wzrost zainteresowania obszarami
wielkomiejskimi, ich problemami i potencjaãami rozwoju. NiewĈtpliwie proces ten wzmocniony zostaã przez politykč spójnoĤci Unii Europejskiej, która
w Strategii Europa 2020 podkreĤla strategiczne znaczenie miast dla przyszãego rozwoju Europy, a w najbliİszej perspektywie finansowej 2014-2020
deklaruje wsparcie dodatkowymi funduszami tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W najwičkszych aglomeracjach polskich w ostatnich
latach dochodzi do zawiĈzywania i zacieĤniania wspóãpracy aglomeracyjnej,
której celem jest mičdzy innymi wypracowanie wspólnej polityki w wielu
dziedzinach zarzĈdzania usãugami publicznymi. Dynamicznie rowijajĈce sič
ponad granicami administracyjnymi aglomeracje miejskie staãy sič takİe
obiektem badaę naukowych. Powszechnie uwaİa sič, İe aglomeracje miejskie sĈ motorami rozwoju spoãeczno-gospodarczego regionów. W wyniku
badaę, prowadzonych mičdzy innymi na potrzeby opracowania Krajowej
Przestrzennej Koncepcji Zagospodarowania Kraju („Miejskie obszary funkcjonalne”), moİna sformuãowaþ tezč, iİ na obszarach polskich aglomeracji
dochodzi do intensywnego rozwoju spoãeczno-gospodarczego, którego widocznym przejawem jest na przykãad „wylewanie sič” zabudowy i dziaãalnoĤci gospodarczej poza granice administracyjne miast (tzw. suburbanizacja) oraz migracje mieszkaęców miast centralnych do ich stref podmiejskich.
Migracje mieszkaęców duİych miast sĈ zjawiskiem, które powszechnie
uwaİa sič za skutek globalizacji i suburbanizacji (Kaczmarek 2008). Etap
suburbanizacji jest, obok urbanizacji i dezurbanizacji, jednym z etapów rozwoju miasta (Paelinck, Klaassen 1979).
W aglomeracji poznaęskiej szczególnie intensywny proces suburbanizacji rozpoczĈã sič po roku 2000. Wzrost zamoİnoĤci mieszkaęców, dynamiczne procesy gospodarcze i intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego
wpãynčãy na migracje mieszkaęców Poznania do jego strefy podmiejskiej.
Pragnienie posiadania wãasnego domu z ogródkiem, chčþ ucieczki od wiel-
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komiejskiego zgieãku, potrzeba bycia blisko natury to najbardziej typowe
motywacje mieszkaęców osiedlajĈcych sič poza granicami miasta.
Napãyw ludnoĤci do jakiegoĤ miejsca powinien byþ zawsze rozpatrywany jako równoczesny odpãyw ludnoĤci z innego miejsca (tzw. teoria czynników wypychajĈcych i przyciĈgajĈcych – push and pull factors). Zarówno
napãyw, jak i odpãyw wčdrówkowy ludnoĤci majĈ swoje pozytywne oraz
negatywne konsekwencje. W przypadku migracji wewnčtrznych zachodzĈcych na obszarze aglomeracji poznaęskiej, bčdĈcych gãównie skutkiem suburbanizacji, dychotomia tego procesu oznacza odpãyw ludnoĤci z miasta
Poznania (rdzenia aglomeracji) oraz napãyw ludnoĤci na tereny podmiejskie.
W przypadku niewielkich ruchów wčdrówkowych ludnoĤci ich natčİenie
i skala nie wywierajĈ wičkszego wpãywu na funkcjonowanie spoãeczeęstwa
i przestrzeni, w której migracje te zachodzĈ. W przypadku duİego natčİenia
migracji zachodzĈcych w krótkim czasie moİna oczekiwaþ obniİenia sič
standardu İycia, a nawet konfliktów spoãecznych, bčdĈcych skutkiem problemów wynikajĈcych ze zwičkszonego zatãoczenia dróg, szkóã czy przychodni zdrowia.
Migracje to, obok ruchu naturalnego, gãówny komponent wpãywajĈcy na
stan i rozmieszczenie ludnoĤci w aglomeracji poznaęskiej. Oba czynniki
rozwoju powinny stanowiþ waİny element aktualnych oraz przyszãych badaę nad aglomeracjĈ poznaęskĈ. Ich celem naleİy uczyniþ równieİ ocenč
potencjaãów konkurencyjnych aglomeracji, w tym kapitaãu ludzkiego i spoãecznego, jako elementów wpãywajĈcych na zrównowaİony rozwój spoãeczno-gospodarczy aglomeracji.

1. CEL I ZAKRES BADAĘ ORAZ ĭRÓDâA DANYCH
Celem badaę byãa identyfikacja kierunków i przyczyn migracji zachodzĈcych na obszarze aglomeracji poznaęskiej w latach 1990-2011.
W artykule dokonano przeglĈdu dynamiki migracji zagranicznych, które
ukazujĈ proces migracji mieszkaęców aglomeracji poznaęskiej poza granice
kraju oraz liczbč obcokrajowców przyjeİdİajĈcych na staãe do aglomeracji.
Migracje wewnčtrzne w aglomeracji poznaęskiej przedstawione zostaãy na
tle rozwoju rynku mieszkaniowego i procesu suburbanizacji, które sĈ gãównymi stymulatorami przeprowadzek mieszkaęców poza Poznaę.
Zakres przestrzenny badaę obejmuje obszar aglomeracji poznaęskiej, na
który skãada sič: miasto centralne Poznaę i 17 gmin miejskich, wiejskich
i miejsko-wiejskich powiatu poznaęskiego. Zakres przedmiotowy badaę
stanowiĈ migracje wewnčtrzne i zagraniczne. Zakres czasowy badaę doty-
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czy lat 1990-2011, a wičc okresu transformacji ustrojowej oraz dynamicznego
rozwoju strefy podmiejskiej po roku 2000.
W badaniach wykorzystano zarówno wtórne, jak i pierwotne Įródãa danych o charakterze jakoĤciowym oraz iloĤciowym. Podstawowym Įródãem
informacji byãy dane Gãównego Urzčdu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych – BDL), które w przypadku analiz demograficznych, migracji i rynku mieszkaniowego stanowiãy element badaę podstawowych. Ponadto
w niniejszym opracowaniu powoãano sič na badania demograficzne przeprowadzone dla aglomeracji poznaęskiej w 2011 r. pod kierownictwem prof.
dr. hab. Tomasza Kaczmarka w Centrum Badaę Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zwiĈzku z realizacjĈ projektu
o nazwie „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznaęskiej”.

2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA
AGLOMERACJI POZNAĘSKIEJ
Aglomeracja poznaęska jest siódmĈ co do wielkoĤci aglomeracjĈ
w Polsce, którĈ zamieszkuje 0,9 mln osób (po aglomeracji górnoĤlĈskiej –
3 mln, warszawskiej – 2,6 mln, ãódzkiej – 1,1 mln, krakowskiej, wrocãawskiej
i trójmiejskiej – 1 mln). Poznaę, miasto centralne aglomeracji, jest z kolei
piĈtym co do wielkoĤci miastem w Polce (po Warszawie, Krakowie, âodzi
i Wrocãawiu).
W 2011 r. aglomeracjč poznaęskĈ zamieszkiwaão 891 447 osób, a gčstoĤþ
zaludnienia wynosiãa 412 os./km2. W Poznaniu w 2011 r. liczba mieszkaęców wynosiãa 553 564 osoby, co stanowião 62% mieszkaęców caãej aglomeracji poznaęskiej. Od 1990 r. widoczny jest spadek liczby mieszkaęców miasta
Poznania i wzrost liczby mieszkaęców powiatu poznaęskiego, a takİe powolny, ale systematyczny wzrost liczby ludnoĤci caãej aglomeracji poznaęskiej. Proces ten jest charakterystyczny dla aglomeracji miejskich w caãej
Polsce i zwiĈzany z procesem transformacji ustrojowej oraz intensywnej
suburbanizacji strefy podmiejskiej.
Zmiany liczby ludnoĤci w aglomeracji poznaęskiej w ostatnich latach sĈ
przestrzennie zróİnicowane. W latach 1990-2011 w Poznaniu odnotowano
ubytek liczby ludnoĤci o 6%. W latach 2000-2011 najwičcej osób opuĤcião
Ĥródmiejskie dzielnice Poznania (Stare Miasto – ubytek o 23%, Jeİyce – ubytek o 17%, âazarz – ubytek o 16%), chociaİ negatywny trend „ucieczki
z miasta” pojawiã sič równieİ na osiedlach wielkopãytowych (Rataje – ubytek o 13%, Chartowo – ubytek o 10%). Pomimo ogólnej tendencji do przeprowadzek poza miasto w strukurze przestrzennej Poznania istniejĈ obszary,
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Rycina 1. Liczba ludnoĤci w aglomeracji poznaęskiej w latach 1990-2011
ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie BDL GUS.

na których w ostatnich latach intensywnie rozwijaão sič budownictwo
mieszkaniowe. AtrakcyjnoĤþ tych obszarów, wyİszy standard mieszkaę,
bliskoĤþ terenów zieleni, a przede wszystkim lokalizacja stosunkowo blisko
centrum spowodowaãy, İe zanotowano tam wzrost liczby mieszkaęców
(Radojewo – wzrost o 69%, Morasko – wzrost o 65%, Naramowice – wzrost
o 41%).
Poza obszarem Poznania, w jego strefie podmiejskiej, najszybszy wzrost
zaludnienia w latach 1990-2011 wystĈpiã w gminie Dopiewo (124%), Komorniki (107%) i Rokietnica (102%). W İadnej z gmin powiatu poznaęskiego
w tym okresie nie zanotowano ubytku liczby ludnoĤci.
Migracje poza Poznaę oraz zmiany przyrostu naturalnego wpãynčãy na
strukturč biologicznĈ i spoãeczno-zawodowĈ mieszkaęców aglomeracji poznaęskiej. Poza Poznaę wyprowadzajĈ sič gãównie osoby w wieku reprodukcyjnym, dlatego w obszarze podmiejskim obserwuje sič znaczny wzrost
udziaãu dzieci i mãodzieİy w ogólnej liczbie mieszkaęców.
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Tabela. Liczba ludnoĤci i dynamika zmian w aglomeracji poznaęskiej
w latach 1990-2011
Liczba ludnoĤci
Jednostka
Miasto
Poznaę
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboę
Mosina
Murowana
GoĤlina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stčszew
Suchy Las
Swarzčdz
Tarnowo
Podgórne
Powiat
poznaęski
Aglomeracja
poznaęska

1990

Dynamika zmian
zaludnienia w latach
1990-2011 (w %)

2000

2011

590101

566491

553564

–6

11145
14396
8670
4103
10089
14616
13833
20238
22516

11630
21335
10609
4626
11634
15088
14880
23391
23445

12297
26285
19391
6384
20890
17242
21495
30066
28515

10
83
124
56
107
18
55
49
27

12980

15100

16530

27

13548
8296
6583
12474
7659
30794

14901
8549
7653
13479
10015
36334

18368
9812
13294
14600
15253
45160

36
18
102
17
99
47

12754

16062

22301

75

224694

258731

337883

50

814795

825222

891447

9

ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie BDL GUS.

W gminach podmiejskich od 1990 r. wystčpuje dodatni przyrost naturalny. W Poznaniu w latach 1990-2004 miaã miejsce ujemny przyrost naturalny.
Od 2007 r. poziom urodzeę przewyİsza poziom zgonów, dajĈc w rezultacie
dodatni przyrost naturalny, co z demograficznego punktu widzenia jest
bardzo korzystnĈ sytuacjĈ. Po gãčbokim niİu demograficznym lat dziewičþdziesiĈtych XX wieku w ostatniej dekadzie w caãej aglomeracji wzrasta
nadwyİka liczby urodzeę nad liczbĈ zgonów. Pozytywne tendencje w przyroĤcie naturalnym sĈ konsekwencjĈ zmian w strukturze ludnoĤci wedãug
pãci i wieku, przejawiajĈcych sič wchodzeniem w wiek matrymonialny
roczników mikrowyİu demograficznego z poczĈtku lat osiemdziesiĈtych
ubiegãego stulecia.
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W gminach wiejskich aglomeracji poznaęskiej udziaã ludnoĤci mãodej
w populacji jest wyİszy niİ w Poznaniu. Wynika to z modelu rodziny na
wsiach, charakteryzujĈcego sič wičkszĈ liczbĈ dzieci. Do najmãodszej demograficznie gminy naleİy Kleszczewo, gdzie udziaã osób powyİej 65. roku
İycia stanowi tylko 8%, podczas gdy udziaã dzieci i mãodzieİy jest wysoki
i wynosi 21% ogóãu mieszkaęców gminy. W Poznaniu udziaã osób starszych
wynosi 15% i przewyİsza juİ grupč dzieci i mãodzieİy (12%).
Przedstawiona powyİej charakterystyka demograficzna aglomeracji poznaęskiej pozwala na sformuãowanie nastčpujĈcych wniosków:
 na obszarze aglomeracji poznaęskiej zachodzĈ intensywne przemieszczenia ludnoĤci, które przebiegajĈ gãównie jednokierunkowo: z miasta Poznania do strefy podmiejskiej,
 dynamika zmian zaludnienia w strefie podmiejskiej w ostatnim dwudziestoleciu jest bardzo wysoka, w niektórych gminach w tym okresie doszão do podwojenia sič liczby mieszkaęców,
 migracje poza Poznaę wpãywajĈ na zmiany struktury biologicznej
mieszkaęców, poniewaİ poza Poznaę wyprowadzajĈ sič gãównie osoby
mãode w wieku reprodukcyjnym,
 migracje poza Poznaę wpãywajĈ równieİ na strukturč spoãeczno-zawodowĈ ludnoĤci (rzetelna ocena tego aspektu bčdzie moİliwa po opublikowaniu danych ze Spisu LudnoĤci i Mieszkaę z 2011 r.).

3. GâÓWNE PRZYCZYNY MIGRACJI
W AGLOMERACJI POZNAĘSKIEJ
Aglomeracja poznaęska jest jednym z najdynamiczniej rozwijajĈcych sič
obszarów miejskich w kraju. Jej rozwój dokonuje sič na trzech pãaszczyznach: gospodarczej, spoãecznej i przestrzennej. Postčp gospodarczy mierzony jest wysokim poziomem PKB na jednego mieszkaęca, duİym udziaãem spóãek z kapitaãem zagranicznym, a takİe subiektywnym poczuciem
poprawy warunków i komfortu İycia mieszkaęców aglomeracji. Rozwój
demograficzny i spoãeczny aglomeracji to wzrost kapitaãu spoãecznego
i ludzkiego aglomeracji, który opisujĈ cechy iloĤciowe (wzrost liczby mieszkaęców), jak i jakoĤciowe (wysoce wyksztaãcone spoãeczeęstwo). Rozwój
przestrzenny aglomeracji wyraİa sič poprzez powstawanie nowych terenów
zabudowy mieszkaniowej, sportowo-rekreacyjnej czy handlowo-usãugowej.
Wszystkie trzy wyİej wymienione aspekty dynamicznego rozwoju
aglomeracji poznaęskiej moİna uznaþ za przyczynč, ale takİe skutek migracji wewnčtrznych. PrzyjmujĈc pewne uogólnienia, moİna stwierdziþ, İe:
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 rozwój gospodarczy strefy podmiejskiej, lokalizacja nowych firm
gãównie przy waİnych trasach drogowych (np. Kórnik, Suchy Las) przyczyniãy sič do staãych migracji mieszkaęców w pobliİe miejsca pracy,
 migracje mieszkaęców, zwãaszcza ludzi mãodych i wyksztaãconych,
spowodowaãy wzrost kapitaãu spoãecznego i odmãodzenie demograficzne
w gminach podmiejskich,
 przestrzenny rozwój aglomeracji, gãównie terenów mieszkaniowych,
doprowadziã do wykrystalizowania sič nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej aglomeracji poznaęskiej, w której atrakcyjnoĤþ pewnych obszarów wzrosãa, a innych spadãa (celem migracji staãy sič obszary, w ocenie
migrantów, bardziej atrakcyjne).
Powyİej przedstawione w zarysie podstawowe czynniki wpãywajĈce na
wzrost liczby osób przeprowadzajĈcych sič poza Poznaę naleİy traktowaþ
jedynie jako pewne ramy dla procesu suburbanizacji, którego eksplozja
w postaci nagãego przyrostu zabudowy mieszkaniowej i usãugowej nastĈpiãa
okoão roku 2000. Specyficzny typ migracji wewnčtrznych, zachodzĈcych na
obszarze aglomeracji z powodów mieszkaniowych, nosi nazwč migracji
rezydencjalnych (szerzej o tym typie migracji na przykãadzie aglomeracji poznaęskiej piszĈ m.in. M. Beim i A. Tölle (2008)).
Migrantów rezydencjalnych charakteryzuje duİa mobilnoĤþ oraz wičksza w zwiĈzku z tym skãonnoĤþ do podejmowania codziennych migracji
wahadãowych (dom-praca-dom, dom-szkoãa-dom). Wedãug M. OuĢedníĀka
(2010) poziom migracji do strefy podmiejskiej zaleİy równieİ od struktury
spoãecznej i preferencji mieszkaniowych. W przypadku spoãeczeęstwa bogatego, charakteryzujĈcego sič duİym udziaãem dzieci i mãodzieİy, wyİsza
jest skãonnoĤþ do przeprowadzek na obszar suburbanizujĈcy sič niİ w przypadku spoãeczeęstw mniej zamoİnych.
Przyczyny migracji mieszkaęców Poznania do strefy podmiejskiej zostaãy
zbadane przez M. Beima (2007). Na podstawie przeprowadzonego badania
ankietowego na próbie szeĤciuset osób stwierdzono, İe gãównymi motywami migracji poza Poznaę sĈ:
 nieodpowiednia powierzchnia dotychczasowego mieszkania i chčþ jego zamiany na wičksze,
 zmiana sytuacji rodzinnej,
 poprawa sytuacji finansowej,
 wysoki poziom haãasu w poprzednim miejscu zamieszkania.
Autor przeprowadziã równieİ badania dotyczĈce czynników wpãywajĈcych na wybór nowego miejsca zamieszkania. Najwaİniejszymi z nich dla
osób migrujĈcych poza Poznaę sĈ czynniki Ĥrodowiskowe: cisza, bliskoĤþ
terenów zieleni, czyste powietrze. W dalszej kolejnoĤci respondenci zwrócili
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uwagč na moİliwoĤþ zakupu mieszkania po korzystniejszej cenie. Na trzecim miejscu znalazãa sič dogodna moİliwoĤþ dojazdu samochodem do Poznania.
Istotnym elementem badaę przeprowadzonych przez M. Beima jest równieİ ocena decyzji o zmianie miejsca zamieszkania. Ponad poãowa osób (56,8%),
które przeprowadziãy sič poza Poznaę, jest z tego zadowolona. Najwičcej osób
cieszy sič z poprawy warunków mieszkaniowych, polepszenia jakoĤci Ĥrodowiska oraz znacznej poprawy w dostčpie do terenów zielonych.
MoİliwoĤþ migracji poza Poznaę zaistniaãa dzički bardzo dynamicznemu rozwojowi terenów budownictwa mieszkaniowego w gminach podmiejskich, co ãĈczyþ naleİy ze zjawiskiem suburbanizacji. Suburbanizacja w aglomeracji poznaęskiej czčsto przybiera negatywnĈ postaþ typu „greenfield”,
co oznacza wydawanie zezwoleę na powstanie zabudowy w obszarach czčsto do tego nieprzystosowanych pod wzglčdem wyposaİenia w infrastrukturč technicznĈ, w tym drogowĈ.
Obok budownictwa typu deweloperskiego, gãównie wielorodzinnego,
doszão w ostatnich latach do intensywnej sprzedaİy gruntów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Wedãug B. Maþkiewicz (2008) wĤród
osób nabywajĈcych nieruchomoĤci gruntowe w powiecie poznaęskim
w latach 1995-2000 przewaİali mieszkaęcy województwa wielkopolskiego
(95% nabywców). SpoĤród tej liczby najczčĤciej grunty w powiecie poznaęskim kupowali mieszkaęcy Poznania (54,3%) oraz powiatu poznaęskiego
(41,1%). SpoĤród gruntów zakupionych przez mieszkaęców miasta Poznania dominowaãy nieruchomoĤci niezabudowane o przeznaczeniu mieszkaniowym. Autorka podkreĤla, İe „w badanym okresie popyt na nieruchomoĤci niezabudowane miaã zdecydowanie lokalny charakter” (Maþkiewicz
2008: 147).
Jak wynika z badaę przeprowadzonych przez B. Maþkiewicz (2011), intensywna sprzedaİ gruntów niezabudowanych miaãa miejsce gãównie
w gminach wiejskich aglomeracji poznaęskiej, przylegajĈcych do granic
z miastem Poznaniem od strony zachodniej (Rokietnica, Tarnowo Podgórne,
Dopiewo). W tych gminach w ostatnich latach doszão do dynamicznego
procesu wyãĈczenia uİytków rolnych z produkcji rolniczej (Gãčbocki, Kacprzak 2011).
Dla zobrazowania zintensyfikowanego ruchu budowlanego, który wystĈpiã na terenie powiatu poznaęskiego, przeprowadzono analizč nowych
mieszkaę oddanych do uİytkowania. Do 2007 r. podaİ nowych mieszkaę
byãa zdecydowanie wyİsza w Poznaniu niİ w powiecie poznaęskim. WyjĈtkiem byã rok 1992, kiedy liczba nowych mieszkaę w powiecie poznaęskim
przekroczyãa liczbč nowych mieszkaę oddanych do uİytku w Poznaniu
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tysiące

(w tym okresie tylko w dwóch gminach: Swarzčdz i Czerwonak, wybudowano ponad 1100 mieszkaę). Po 2007 r. doszão do gwaãtownego odwrócenia
tego trendu. W 2011 r. w powiecie poznaęskim oddano do uİytkowania
o 1812 mieszkaę wičcej niİ w Poznaniu. Warto podkreĤliþ, İe w 2007 r. wystĈpiã szczyt migracji mieszkaęców Poznania do strefy podmiejskiej, co
chronologicznie niemalİe pokrywa sič z „boomem mieszkaniowym” w powiecie poznaęskim (ryc. 2).
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Rycina 2. Mieszkania oddane do uİytkowania w aglomeracji poznaęskiej
w latach 1990-2011
ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie BDL GUS.

KonsekewencjĈ wzrostu liczby mieszkaę w aglomeracji poznaęskiej byão
zwičkszenie powierzchni uİytkowej mieszkaę, co przeãoİyão sič na poprawč
warunków mieszkaniowych ludnoĤci aglomeracji. W 1990 r. przecičtna powierzchnia uİytkowa mieszkania w Poznaniu na jednego mieszkaęca
wynosiãa 18,5 m2. W gminach podpoznaęskich powierzchnia ta byãa zróİnicowana (np. 18,5 m2 w mieĤcie Buk, 23,7 m2 w Puszczykowie, 17,8 m2
w Czerwonaku). W 2002 r. na jednego mieszkaęca powiatu poznaęskiego
przypadaão juİ 25,5 m2, a na jednego mieszkaęca Poznania 23,1 m2. W 2010 r.
w powiecie poznaęskim i w Poznaniu liczby te wynosiãy odpowiednio:
29,3 m2 i 27,5 m2. Dynamika przyrostu powierzchni mieszkaniowej przypa-
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dajĈcej na jednego mieszkaęcach w latach 2002-2010 byãa nieco wyİsza
w Poznaniu niİ w powiecie poznaęskim i wyniosãa 19% (w powiecie
ok. 15%).

4. PRZEBIEG PROCESÓW MIGRACYJNYCH
W AGLOMERACJI POZNAĘSKIEJ W LATACH 1990-2011
Wedãug D. Jčdrzejczyka (2001) migracje, zarówno zbiorowe, jak i indywidualne, sĈ formĈ zaspokojenia potrzeb, których realizacja wymaga zmiany miejsca zamieszkania. Zmiana ta wynika z braku moİliwoĤci zaspokojenia potrzeb jednostki lub grupy w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
co czčsto jest wynikiem wzrostu statusu ekonomicznego, oczekiwaę i aspiracji İyciowych.
Wedãug A. Saksona (2008) ruchy migracyjne sĈ efektem nie tylko obiektywnej analizy okreĤlonych czynników, ale raczej ich percepcji, przy czym
dotychczasowe miejsce zamieszkania moİe zostaþ racjonalnie ocenione (jako
bardziej znane), natomiast ocena miejsca migracji jest „nacechowana duİĈ
niedoskonaãoĤciĈ posiadanych informacji i obarczona duİĈ niepewnoĤciĈ”.
Jest to szczególnie znamienne dla migracji zagranicznych, a niepewnoĤþ
oceny nowego miejsca zamieszkania jest tym wičksza, im wičkszĈ odlegãoĤþ
ma pokonaþ migrant.
Niniejsze opracowanie odnosi sič do skali migracji mieszkaęców aglomeracji poznaęskiej w podziale na migracje zagraniczne i wewnčtrzne. Naleİy uznaþ, İe dla rozwoju tejİe aglomeracji jako oĤrodka o ksztaãtujĈcych
sič cechach metropolii waİne sĈ oba typy migracji. Z punktu widzenia konkurencyjnoĤci aglomeracji poznaęskiej zwičkszenie liczby imigrantów zagranicznych przyczynia sič do upowszechniania kultury obcokrajowców
(bogactwo kulturowe) oraz przekazywania informacji o aglomeracji przyjacioãom czy rodzinie migrantów, co moİna potraktowaþ jako specyficzny
element promocji miasta i jego otoczenia.
4.1. Migracje zagraniczne
Migracje zagraniczne w aglomeracji poznaęskiej sĈ relatywnie niewielkie i nie odgrywajĈ znaczĈcej roli, jeĤli chodzi o zmiany liczby ludnoĤci, co
sprawia, İe spoãeczeęstwo tego regionu jest heterogeniczne pod wzglčdem
narodowoĤciowym i religijnym.
W 1990 r. z miasta Poznania za granicč wymeldowaãy sič 222 osoby, do
2006 r. liczba ta wahaãa sič doĤþ znacznie mičdzy 100 a 200, osiĈgajĈc najniİ-
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liczba osób

sze wartoĤci w latach 1999-2000 (ok. 50 osób) i 2001 (zaledwie 5 osób). Najwyİszy szczyt migracji zagranicznych wystĈpiã w roku 2006 i trend ten dotyczyã zarówno miasta Poznania, jak i powiatu poznaęskiego. Z Poznania
w 2006 r. wyemigrowaão 515 osób.
W Poznaniu najwičcej obcokrajowców zameldowaão sič w latach 1992
i 2004 (ok. 170 osób), najmniej w 2001 r. (zaledwie 2 osoby). Wičksza liczba
osób zameldowanych w 2004 r. ma zapewne zwiĈzek z drugĈ falĈ reemigracji Polaków, która miaãa miejsce po wstapieniu do Unii Europejskiej (Fihel,
Tyrowicz, Kaczmarczyk 2008). Od 2006 r. liczba osób emigrujĈcych z Poznania jest wyİsza niİ imigrujĈcych, saldo migracji zagranicznych jest wičc
ujemne.
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Rycina 3. Migracje zagraniczne w Poznaniu w latach 1990-2011
ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie BDL GUS.

Powiat poznaęski staje sič równieİ nowym miejscem zamieszkania dla
obcokrajowców. Najwičksza liczba osób z zagranicy zameldowaãa sič w powiecie poznaęskim w 2009 r. (61 osób). Najwičcej osób wymeldowaão sič
w 2006 r. (120 osób).
Migracje zagraniczne (zarówno imigracja, jak i emigracja) nie zachodzĈ
w aglomeracji poznaęskiej na duİĈ skalč. W mieĤcie Poznaę od 2000 r. saldo
migracji zagranicznych jest stale ujemne (w latach 1990-2000 bywaão zmienne), natomiast w powiecie poznaęskim saldo migracji zagranicznych od
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2005 r. jest ujemne (z wyjĈtkiem 2009 r.). ZachodzĈce zjawiska emigracji za
granicč, choþ typowe dla wičkszoĤci duİych miast polskich, pociĈgajĈ za
sobĈ negatywne skutki (odpãyw wykwalifikowanej siãy roboczej, rozerwanie
wičzi w rodzinach, z których przynajmniej jeden rodzic przebywa poza krajem, niİsze podatki dla miast).
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Rycina 4. Migracje zagraniczne w powiecie poznaęskim w latach 1990-2011
ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie BDL GUS.

4.2. Migracje wewnčtrzne
W latach 1990-2000 saldo migracji wewnčtrznych w Poznaniu ulegaão
zmianom, osiĈgajĈc raz dodatnie, raz ujemne wartoĤci. Od 2000 r. obserwuje
sič ujemne saldo migracji wewnčtrznych, co naleİy wiĈzaþ z intensywnym
odpãywem mieszkaęców poza jego granice administracyjne. W 2011 r. na
1000 mieszkaęców miasta Poznania wymeldowaão sič 14 osób, podczas gdy
w 1990 r. byão to zaledwie 7 osób. W latach 1990-2011 wspóãczynnik napãywu wčdrówkowego wahaã sič mičdzy 8 a 12 osobami na 1000 mieszkaęców.
Najwičkszy odpãyw mieszkaęców poza Poznaę wystĈpiã w roku 2007, osiĈgajĈc wartoĤþ 18 na 1000 mieszkaęców.
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45
40
35
30
25
20
15
10

zameldowania na 1000 mieszkaĔców

wymeldowania na 1000 mieszkaĔców

Rycina 6. Migracje wewnčtrzne w powiecie poznaęskim w latach 1990-2011
ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie BDL GUS.
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W powiecie poznaęskim migracje wewnčtrzne (mičdzygminne) przedstawiĈjĈ sič zupeãnie inaczej niİ w Poznaniu. W latach 1990-2011 w powiecie
poznaęskim zanotowano dodatnie saldo migracji, a wičc nadwyİkč liczby
osób zameldowanych nad wymeldowanymi. Najwyİszy szczyt zameldowaę w powiecie poznaęskim wystĈpiã w roku 2007, osiĈgajĈc wskaĮnik 40
osób zameldowanych na 1000 mieszkaęców. Warto zaznaczyþ, İe na ten
sam rok przypadã równieİ szczyt wyprowadzek mieszkaęców miasta Poznania.
Migracje wewnčtrzne w poszczególnych gminach powiatu poznaęskiego zachodzĈ z róİnym natčİeniem, co prawdopodobnie oznacza, İe niektóre
z nich sĈ bardziej atrakcyjne mieszkaniowo niİ pozostaãe. W 2011 r. najwičcej osób zameldowaão sič w gminach: Komorniki (1164 osób), Dopiewo
(1098 osób), Swarzčdz (1147 osób) oraz Mosina (941 osób), co moİe potwierdzaþ tezč, İe gãównym celem migracji mieszkaęców sĈ gminy poãoİone
w pierwszym pierĤcieniu okalajĈcym miasto Poznaę (dobra lokalizacja blisko miasta z moİliwoĤciĈ szybkiego dotarcia indywidualnym Ĥrodkiem
transportu).

WNIOSKI
Na obszarze aglomeracji poznaęskiej w ostatnich latach dochodzi do intensywnej suburbanizacji w jej najbardziej niekorzystnej postaci zwanej
urban sprawl. Obszary silnie suburbanizujĈce sič stanowiãy w ostatnich latach
gãówny cel migracji rezydencjalnych mieszkaęców Poznania.
Wedãug J. Paryska (2008) faza rozwoju miasta zwana suburbanizacjĈ jest
bardzo widoczna w aglomeracji poznaęskiej, a jej skutki przestrzenne i spoãeczno-ekonomiczne sĈ szczególnie negatywne. Autor ten stwierdza, İe suburbanizacja prowadzi przede wszystkim do: nieracjonalnego wykorzystania
terenu, uszczuplenia terenów uİytkowanych rolniczo i tzw. terenów otwartych, zwičkszenia kosztów budowy sieci infrastruktury komunalnej oraz jej
utrzymania, a takİe generowania ruchu drogowego o wičkszym natčİeniu
(trudnoĤci komunikacyjne w obrčbie miasta).
Dynamiczne zmiany w liczbie i rozmieszczeniu ludnoĤci na obszarze
aglomeracji (w ostatnim 20-leciu w niektórych gminach powiatu poznaęskiego doszão do podwojenia sič liczby mieszkaęców) pociĈgnčãy za sobĈ
niekorzystne zjawiska z punktu widzenia zarzĈdzania usãugami publicznymi. Relatywnie duİy wzrost liczby dzieci i mãodzieİy w gminach podmiejskich spowodowaã pilnĈ potrzebč zwičkszenia liczby miejsc w przedszkolach i szkoãach.
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Wedãug A. Lisowskiego i M. Grochowskiego (2010) popyt na tereny poãoİone w róİnych strefach obszaru metropolitalnego jest zmienny w czasie,
podobnie jak realizowane tam inwestycje. AtrakcyjnoĤþ obszarów i dzielnic
mieszkaniowych nie jest wičc cechĈ staãĈ, a kierunki migracji wewnčtrznych
w obszarach wielkomiejskich równieİ sič zmieniajĈ. W zarzĈdzaniu obszarami metropolitalnymi niezwykle waİne jest zatem prowadzenie rozwaİnej
polityki planistycznej, uwzglčdniajĈcej moİliwe kierunki migracji mieszkaęców i zmiany liczby ludnoĤci w przyszãoĤci.
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