NOTATKA INFORMACYJNA

Ludność w województwie podlaskim
w pierwszym półroczu 2019 r.

0,3%
Spadek liczby ludności
w porównaniu z analogicznym
okresem 2018 r.

22.10.2019 r.
28.09.2018

Liczba ludności w województwie podlaskim w końcu
czerwca 2019 r., w odniesieniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku, zmniejszyła się o 0,3%. Na spadek
liczby mieszkańców wpłynęły ujemny przyrost
naturalny oraz ujemne saldo migracji wewnętrzych
i zagranicznych na pobyt stały.

Liczba ludności w województwie podlaskim w końcu czerwca 2019 r. wyniosła 1179430 osób, tj.
o 3247 osób (o 0,3%) mniej niż rok wcześniej i o 2103 osoby (o 0,2%) mniej niż w końcu 2018 r.
W I półroczu 2019 r. zarejestrowano 5515 urodzeń żywych, tj. o 407 (o 6,9%) mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W przeliczeniu na 1000 ludności liczba urodzeń wyniosła
9,3 (rok wcześniej 10,0). W tym samym okresie zmarło 6537 osób, tj. o 390 osób (o 5,6%) mniej
niż w pierwszym półroczu 2018 r. Liczba zgonów przypadająca na 1000 mieszkańców ukształtowała się na poziomie 11,1 (przed rokiem 11,7).

Spadek liczby urodzeń
żywych (o 6,9%) oraz zgonów
(o 5,6%) w odniesieniu do
I półrocza 2018 r.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności. Wyniósł on minus 1022 (rok wcześniej minus 1005). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców
województwa ukształtował się (podobnie jak rok wcześniej) na poziomie minus 1,7.

Ujemny przyrost naturalny

Wykres. Ruch naturalny ludności w I półroczu

W analizowanym okresie w ramach migracji wewnętrznych na terenie województwa zameldowały się 5964 osoby, tj. o 104 osoby więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym
czasie do innych gmin w województwie podlaskim oraz w Polsce przeprowadziły się 7173 osoby,
tj. o 369 osób więcej niż rok wcześniej. Analizując migracje zagraniczne stwierdzono, że na teren województwa spoza granic kraju przybyły 283 osoby, czyli o 30 osób więcej niż w I półroczu
2018 r., wymeldowało się natomiast 155 osób opuszczających Polskę, o 20 osób mniej niż
w takim samym okresie poprzedniego roku.
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały osiągnęło poziom minus
1081 (rok wcześniej minus 866). W przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie
minus 1,8 (w I półroczu 2018 r. wyniosło minus 1,5).
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Ujemne ogólne saldo
migracji
na pobyt stały
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Powiązane opracowania
Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 r. (stan w dniu 30 czerwca)
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