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W końcu 2017 r. w województwie podlaskim zanotowano
spadek liczby ludności o 0,2% w odniesieniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku. Zadecydowały
o tym ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo
migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt
stały w 2017 r.

0,2%
Spadek liczby ludności
w porównaniu z 2016 r.

Liczba ludności w województwie podlaskim w końcu 2017 r. wyniosła 1184548 osób, tj. o 2077
(o 0,2%) mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Ludność miejska liczyła 719151 osób i stanowiła 60,7% ogółu mieszkańców regionu. Na terenie wsi mieszkało 465397 osób. Odsetek
ludności wiejskiej ukształtował się na poziomie 39,3%.

Spadek liczby ludności
w porównaniu z poprzednim
rokiem

W analizowanym roku zarejestrowano 5912 nowo zawartych małżeństw, tj. o 367 (o 5,8%)
mniej niż rok wcześniej. Współczynnik małżeństw (liczba nowo zawartych małżeństw na 1000
ludności) przyjął wartość 5,0 i był zbliżony w miastach i na wsi.

Mniej nowo zawartych
małżeństw niż rok wcześniej

W 2017 r. zarejestrowano 12054 urodzenia żywe, tj. o 681 (o 6,0%) więcej niż w rok wcześniej.
Liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności wyniosła 10,2. Współczynnik urodzeń
był wyższy w miastach niż na wsi i ukształtował się odpowiednio na poziomie 10,8 oraz 9,2.

Wzrost liczby urodzeń
w skali roku

W omawianym roku zmarło 12526 osób, tj. o 255 (o 2,1%) więcej niż przed rokiem. Liczba zgonów przypadająca na 1000 mieszkańców wyniosła 10,6. Współczynnik umieralności ukształtował się w miastach na poziomie 9,1, a na wsi – 12,9.

Wzrost liczby zgonów
w skali roku

W 2017 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności. Wyniósł on minus 472 (rok wcześniej minus 898). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa ukształtował się na poziomie minus 0,4, przy czym w miastach przyjął wartość 1,7, a na wsi – minus 3,7.

Ujemny przyrost naturalny

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały wyniosło minus 1701 (rok wcześniej –minus 1287), a w przeliczeniu na 1000 ludności osiągnęło poziom minus 1,4 (w miastach – minus 2,0, na wsi – minus 0,6).

Ujemne saldo migracji
na pobyt stały

Podstawowe dane o ludności w województwie podlaskim
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Ludność
(stan w dniu 31 XII)
Małżeństwa

Przyrost naturalny
Saldo migracji wewnętrznych I zagranicznych
na pobyt stały

2017

a Do obliczenia salda wykorzystano dane o migracjach wewnętrznych za 2015 r. i migracjach zagranicznych za 2014 r.
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