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wych więzi i nawiązywanie nowych, w nowym miejscu 
przebywania (Wozniak 1999).

Przez migrację należy rozumieć czasową lub stałą zmia-
nę miejsca zamieszkania (GUS 2013). Proces ten jest jed-
nym z podstawowych elementów wpływających na kształ-
towanie się struktur społeczno-gospodarczych. Wpływa on 
bowiem na dynamikę zmian zaludnienia, powiązania mię-
dzy poszczególnymi obszarami, daje możliwości znalezie-
nia lepszych warunków życia, wskazuje na tempo procesów 
urbanizacyjnych. 

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy 
i oceny migracji na terenie Polski. Do badań wykorzysta-
no dane statystyczne z Banku Danych Lokalnych GUS z lat 
2004-2015, w tym liczbę ludności oraz saldo migracji odno-
szące się do ogółu ludności, i na ich podstawie dokonano 
niezbędnych analiz.

Migracja w świetle literatury przedmiotu 

Migracja jest zjawiskiem wielowymiarowym, literatura 
przedmiotu nie prezentuje uniwersalnej, jednoznacznej de-
finicji interpretacyjnej analizowanego zjawiska. Przyjmowa-
ne definicje uzależnione są przede wszystkim od motywów 

Wstęp

Migracja jest zjawiskiem powszechnym niemal w każ-
dym kraju. Z roku na rok liczba osób wyjeżdzających „za 
chlebem” znacząco wzrasta. Znaczny wzrost zainteresowa-
nia badaczy zjawiskiem migracji zapoczątkował rok 1989, 
który był rokiem wielkich zmian, głownie instytucjonalnych 
(Szczygielska 2013). Kluczowym momentem dla polskich 
migrantów był również rok 2004, wówczas do Unii Europej-
skiej przystąpiło aż 10 nowych krajów, w tym Polska. Tym 
samym przed Polakami otworzyły się nowe perspektywy 
w postaci nowych rynków pracy krajów członkowskich UE. 
Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 
2004 roku zagwarantowano możliwość swobodnego prze-
mieszczania się osób w obrębie obszaru UE (Okólski 2009).

Współczesna migracja dokonywana jest praktycznie 
ze wszystkich krajów świata. Zdecydowana poprawa mo-
bilności na świecie, przyczyniła się do nasilenia tego zja-
wiska. Migracja nie sprowadza się tylko do zmiany miejsca 
zamieszkania, lecz obejmuje także zmianę przynależności 
i przystosowania jednostki do społeczności. Zmiana spo-
łeczności powoduje zmianę pracodawcy, przyjaciół, sąsia-
dów oraz różnego rodzaju więzi łączących jednostkę z daną 
zbiorowością. Migracja powoduje zerwanie dotychczaso-
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Migracja jest zjawiskiem powszechnym. Z roku na rok coraz 
więcej osób przekracza granice macierzystego kraju wyjeżdżając 
„za chlebem”. Przemieszczanie ludności nasiliło się w XX i XXI 
wieku, tym samym zjawisko to stało się cechą określającą współ-
czesnej zglobalizowanej rzeczywistości. W Polsce poziom migra-
cji wzrósł znacząco wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. 
Migracja ludności nabiera szczególnego znaczenia ze względu 
na skutki jakie ze sobą niesie. Rozpatrywać je można zarówno             
w aspektach pozytywnych, jak i negatywnych. Konsekwencje 
migracji mają istotny wpływ zarówno na kraje przyjmujące, jak            
i wysyłające migrantów.
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skłaniających poszczególne osoby do stałej lub czasowej 
zmiany miejsca swojego pobytu. 

Nauki społeczne wypracowały określone podejścia do 
zjawiska migracji. Jedną z najpopularniejszych teorii jest 
teoria neoklasyczna, która zakłada, że migranci posiada-
ją wiedzę o zarobkach, a także i szansach na zatrudnienie 
w niektórych regionach, które wybierają na miejsce swo-
jego osiedlenia. Godne uwagi jest to, iż ludzie zgodnie z tą 
teorią zwracają uwagę na takie miejsca, które w ich opinii 
posiadają niezbędne zaplecze do zapewnienia im dobroby-
tu (Puzio-Wacławik 2010). 

Charakterystyczną teorią odnoszącą się do analiz eko-
nomicznych jest teoria dwudzielnego lub segmentowego 
rynku pracy. Przywołana teoria szczególnie akcentuje rolę 
migracji o zasięgu międzynarodowym, a także zwraca uwagę 
na to, jakie funkcje odgrywają zarówno poszczególni praco-
dawcy, jak i rządy danego państwa (Puzio-Wacławik 2010). 

Kolejną teorią jest tzw. nowa ekonomika migracji pra-
cowniczych, która została nazwana w latach osiemdziesią-
tych. Według tej teorii decyzje o migracji podejmowane są 
przez rodziny, gospodarstwa domowe, a nawet całe wspól-
noty lokalne. Określona grupa decyduje o wyjeździe swoich 
najbliższych, a osoby decyzyjne kierują się chęcią pozyskania 
większych zarobków, które mogą przeznaczyć na inwestycje 
oraz rozwój swojej działalności gospodarczej. Ekonomika 
migracji pracowniczych zjawisko migracji analizuje głównie 
ze względu na określone aspekty, tj. rynki kapitałowe, rynki 
kredytowe, a także podwyższenie zarobków osoby wyjeż-
dżającej „za chlebem” oraz jej rodziny. Dla nowej ekonomiki 
najważniejsze są decyzje zbiorowe (Puzio-Wacławik 2010).

Kolejną teorią, na którą warto zwrócić uwagę jest teo-
ria segmentowego rynku pracy, która analizuje następujące 
kwestie: zależności związane z popytem, kwalifikacje ka-
dry pracowniczej, możność legalnego zatrudnienia danego 
pracownika poza granicami macierzystego kraju (Puzio-
-Wacławik 2010). Pewne czynniki ograniczają możliwość 
legalnego zatrudnienia, skutkiem takiego zjawiska jest tzw. 
czarny rynek siły roboczej. Przywołane zjawisko szczegól-
nie negatywnie wpływa na budżet państwa, znaczna ilość 
środków pieniężnych przepływa poza rządem, w ten sposób 
poszczególne osoby unikają uiszczania obowiązkowych da-
nin na rzecz państwa tj. podatków. W związku z tym rząd 
powinien przeciwdziałać takiemu zjawisku. Na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku narodziła się teoria migracji międzynarodowej, która 
była nazywana podejściem historyczno-instytucjonalnym. 
W tym ujęciu migracja pojmowana jest jako zatrudnianie 
taniej siły roboczej (Puzio-Wacławik 2010). 

W potocznym rozumieniu migracja definiowana jest 
jako „zmiana miejsca w strukturze społecznej – wówczas 

określana jest jako migracja pionowa, albo jako zmiana 
miejsca zamieszkania i wówczas mamy do czynienia z mi-
gracją poziomą” (Kawczyńska Butrym 2008: 27).

Sposób postrzegania migracji oraz samych migrantów 
uzależniony jest od charakteru danej migracji. Literatura 
przedmiotu prezentuje zjawisko migracji rozpatrywane 
i analizowane z uwzględnieniem różnych aspektów. Jed-
nym z podstawowych kryteriów podziału migracji jest jej 
dobrowolność. W tym ujęciu przez dobrowolność rozumieć 
należy fakt czy decyzja odnosząca się do migracji, zmiany 
miejsca przebywania jest zależna, czy też niezależna od in-
nych migrujących. Ze względu na dobrowolność migracje 
dzielone są na (Zięba 2008):

• przymusowe – zmiana miejsca zamieszkania wywo-
łana działaniami, naciskami o charakterze politycz-
nym1;

• dobrowolne – podejmowane bez sytuacji zagraża-
jącej życiu i zdrowiu migranta, przy podejmowaniu 
decyzji nie występuje również przymus zewnętrzny. 
Głównymi motywami tego typu migracji są: dyspro-
porcja w systemie wynagrodzeń pomiędzy poszcze-
gólnymi rynkami pracy, różnice w standardach życia, 
nauki oraz dostępu do wysoko wykwalifikowanej 
służby zdrowia oraz łączenie rodzin, zamieszkują-
cych różne obszary.

Jednym z najbardziej popularnych motywów migracji 
jest zysk. Chęć powiększenia swoich zarobków poprzez pra-
cę na rynku oferującym wyższe wynagrodzenie niż w kraju 
macierzystym, jest niejako wpisana w cel zachowań mi-
gracyjnych. Według przywołanego kryterium wyróżnia się 
migracje ekonomiczne i pozaekonomiczne. Przez migrację 
ekonomiczną rozumieć należy – zmianę miejsca zamieszka-
nia oraz wszelkie decyzje związane z tym faktem z uwzględ-
nieniem określonego celu, jakim jest poszukiwanie pracy 
oraz zarobków. Migrant jest zatem nastawiony na korzyści 
materialne2. Przeciwieństwem migracji ekonomicznej jest 
migracja pozaekonomiczna, której głównych źródeł upatru-
je się w aspiracjach edukacyjnych, prześladowaniach religij-
nych, turystyce, migracjach o charakterze politycznym, jak 
również tych, które związane są z klęskami żywiołowymi  
i katastrofami ekologicznymi (Zięba 2008).

Z punktu widzenia celu niniejszego artykułu największe 
zainteresowanie badacza wzbudza migracja ekonomiczna, 
1 Przejawy migracji przymusowej: deportacja, zesłanie, przesiedlenie, 
ucieczka przed prześladowaniem, zmiana miejsca zamieszkania wywoła-
na presją, naciskiem na tle politycznym: „paszport w jedną stronę”.
2 Migracja ekonomiczna przewiduje dwie grupy migrantów, tzw. migran-
tów przeżycia – cel: pozyskanie jakichkolwiek środków, niezbędnych do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz migrantów mobilnych – cel: 
zgromadzenie funduszy na inwestycje, migrant ukierunkowany na rozwój 
własny.
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Głównym motywem wyjazdów migracyjnych dokony-
wanych przez Polaków jest przede wszystkim chęć uzyska-
nia korzyści ekonomicznych. Fakt ten potwierdzają badania 
prowadzone m.in. przez Work Service. Raport z badań prze-
prowadzonych w roku 2015 pt. Migracje zarobkowe Pola-
ków wskazuje, że zarobki stanowią główny motyw wpływa-
jący na decyzje wyjazdu, aż 84% badanych (Work Service 
2015). W dalszej kolejności podawano motywy związane 
z poprawą warunków i standardu życia. Odpowiedź respon-
dentów prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Powody migracji Polaków

Źródło: Migracje zarobkowe Polaków, (2015) Raport, Wro-
cław-Warszawa: Work Service i CEED Institute, s. 9, http://ceedin-
stitute.org/upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0edb2.
pdf [13.08.2016].

Przywołane badania wskazują, że głównym motywem 
Polaków do wyjazdu jest perspektywa wyższych zarobków. 
Aż 84% badanych wskazało ten aspekt jako priorytetowy 
przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe. W dalszej kolejno-
ści wskazywano wiele różnych powodów związanych z ko-
rzystniejszymi warunkami do życia i pracy. Ważnymi powo-
dami są również standard życia (33%), lepsze perspektywy 
rozwoju zawodowego (26%) czy brak pracy w Polsce (23%). 
Dla polskich migrantów istotny jest również kierunek/kraj, 
do którego udają się w celach zarobkowych. O tym, jaki kraj 
jest najatrakcyjniejszy dla potencjalnego migranta wskazu-
je jego sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. W ostatnich 
latach dochodzi również kwestia bezpieczeństwa. Niejed-
nokrotnie media informują o licznych atakach terrorystycz-
nych, które wzbudzają obawy zarówno osób kierujących się 
do danego kraju w celach turystycznych, jak i zarobkowych. 
Według badań przeprowadzonych przez Work Service, 
najatrakcyjniejszym kierunkiem migracji zarobkowych są 
Niemcy. Graficzny rozkład atrakcyjności w punktach pro-
centowych prezentuje wykres 2.

ukierunkowana na uzyskanie korzyści materialnych przez 
migranta. Migracja zarobkowa jest skutkiem eskalacji bez-
robocia. Problem ten w mniejszym lub większym stopniu 
dotyka bardziej lub mniej rozwinięte aglomeracje. Obec-
ny jest również na terenie Polski. W maju 2015 roku stopa 
bezrobocia w Polsce wynosiła około 7,8% (http://stat.gov.
pl 2016). W tym samym okresie poziom bezrobocia w Unii 
Europejskiej wynosił 9,6% (http://stat.gov.pl 2016). Mimo 
prób podejmowanych przez polski rząd, ukierunkowanych 
na zapewnienie pracy jak największej liczbie osób, stopa 
bezrobocia w dalszym ciągu rośnie. Wiele osób ma proble-
my ze znalezieniem miejsca pracy. Frustracja, zaniżone po-
czucie własnej wartości, obawa o siebie i rodzinę – to tylko 
niektóre uczucia, które towarzyszą współczesnemu oby-
watelowi poszukującemu pracy. Odpowiedzią osoby bez-
robotnej na niemożność znalezienia pracy w ojczyźnie jest 
poszukiwanie jej poza granicami kraju. Pogoń „za chlebem” 
stała się łatwiejsza dla Polaków po roku 2004, tj. od pa-
miętnej daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki 
otwarciu granic oraz regulacjom zapewniającym swobodę 
przepływu, Polacy masowo zaczęli wyjeżdżać za granicę, by 
polepszyć swój status materialny i odmienić warunki życia. 
Zjawisko takie określane jest mianem migracji zarobkowej. 
Wybrane przykłady definicji migracji zarobkowej prezentuje 
tabela 1.

Tabela 1. Przykłady definiowania migracji zarobkowej w lite-
raturze przedmiotu 

Treść definicji

Migracja zarobkowa to przestrzenne przemieszczanie ludności 
zawodowo czynnej podejmowane w celu poprawy sytuacji życiowej 

własnej i członków rodziny. 

Migracja zarobkowa jest przemieszczeniem ludzi w międzynarodowej 
przestrzeni terytorialnej w celu poszukiwania pracy bez zmiany 

stałego miejsca pobytu. 

Migracja zarobkowa to ruch w przestrzeni geograficznej 
podejmowany w celu poprawy warunków życia, któremu 
niejednokrotnie towarzyszy ruch w przeciwnym kierunku. 

Źródło: Skoczylas M., (1997) Współczesne migracje zarob-
kowe [w:] Zamojski J.E., (red.), Migracje i Społeczeństwo. Zbiór 
studiów 2, Warszawa: Instytut Historii PAN, s. 23.

Statystyki dotyczące polskiej migracji

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczy-
niło się do otwarcia granic dla polskich pracowników 
w krajach Wspólnoty. W roku 2004 weszła w życie Ustawa  
o swobodzie działalności gospodarczej, która ułatwiła przekra-
czanie granic (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807). Tym samym 
pojawiła się możliwość znalezienia nowych miejsc pracy.
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Tabela 2. Konsekwencje migracji

Konsekwencje migracji

pozytywne negatywne

wyższe zarobki
pozycja społeczna 

nieadekwatna do oczekiwań  
i kwalifikacji 

wyższy standard życia, 
poczucie bezpieczeństwa 

materialnego

zatrudnienie na stanowisku 
wymagającym niższych 
kwalifikacji, a w efekcie 
deprecjacja kwalifikacji

możliwość realizacji aspiracji 
zawodowych

trwała utrata specjalistów 
i zmniejszenie szans 

rozwoju

podnoszenie kwalifikacji

zagrożenie funkcjonowania 
określonych sektorów 
gospodarki (np. służba 

zdrowia)

brak frustracji wynikającej 
z małych perspektyw poprawy 

statusu materialnego 
i społecznego

deprecjacja zasobów kapitału 
ludzkiego

tworzenie sieci powiazań 
zawodowych między krajem 

migracji a krajem pochodzenia

utrata wydatków poniesionych 
w związku z kształceniem 

emigrantów

transfer wiedzy

    transfer środków finansowych

rozwój przedsiębiorczości – 
transfer kultury ekonomicznej

wykształcenie się mobilnego, 
nowoczesnego społeczeństwa

pozytywny wpływ na 
motywację młodych ludzi 
do zdobywania wyższego 

wykształcenia

Źródło: Puzio-Wacławik B., (2010) Społeczno ekonomiczne 
skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej [w:] 
„Zeszyty Naukowe”, nr 8, Kraków: Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne, s. 182.

Podsumowanie 

Reasumując rozważania na temat wpływu migracji na 
polski rynek pracy należy podkreślić, że migracje rozwijają 
się dynamicznie. Mają wpływ nie tylko na sferę ekonomicz-
ną i społeczną, ale także na system demograficzny i gospo-

Wykres 2. Preferowane kraje migracji Polaków w świetle ba-
dań Work Service

Źródło: Work Service, (2015) Raport Migracje zarobkowe Po-
laków, Wrocław-Warszawa: Work Service i CEED Institute, http://
ceedinstitute.org/upload/files/f05865effbdadcc607022ce5d8c0e-
db2.pdf [13.08.2016].

Najczęstszym kierunkiem migracji są Niemcy (31%), 
które wyprzedziły Wielką Brytanię (30%). W dalszej kolej-
ności wskazywano Norwegię – odpowiedzi takiej udzieliło 
10% badanych Polaków. 

Migracja jest zjawiskiem stale nasilającym się. Tabela 2 
prezentuje skalę migracji zarobkowej według obywatelstwa 
migrantów w roku 2013. Niezależnie od płci czy obywatel-
stwa migrantów, na pracy poza granicami macierzystego 
kraju choćby jednego członka rodziny najbardziej cierpią 
dzieci.

Skutki migracji dla migrującego

Polska traci kapitał ludzki. Przede wszystkim w postaci 
młodzieży, która coraz chętniej wyjeżdża w poszukiwaniu 
lepszej pracy do innych krajów (Puzio-Wacławik 2010). Mi-
gracja ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla 
osób decydujących się na wyjazd. 

W przeważającej części wyjeżdzających znajdują się 
osoby wysoko wykwalifikowane. Listę konsekwencji zwią-
zanych z migracjami osób wysoko wykwalifikowanych (za-
równo dla migrującego, jak i samego kraju przyjmującego 
migranta) prezentuje tabela 3 (Puzio-Wacławik 2010):
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5. Okólski M., (2009) Polska jako aktor na europejskiej scenie migra-
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Polaków po akcesji  Polski do Unii Europejskiej, Kraków: Uniwersytet 
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8. Skoczylas M., (1997) Współczesne migracje zarobkowe [w:] Zamoj-
ski J.E., (red.), Migracje i Społeczeństwo. Zbiór studiów 2, Warszawa: 
Instytut Historii PAN.

9. Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, http://ec.euro-
pa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_mi-
grant_population_statistics/pl [16.06.2016].

10. Szczygielska I., (2013) Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ 
na funkcjonowanie rodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego.

11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodar-
czej, (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807).

12. Wozniak R.B., (1999) Socjologiczne implikacje migracji cudzoziem-
ców w Polsce. Studium pogranicza polsko-niemieckiego, Rozprawy 
i Studia, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

13. Zięba M.St., (2008), Migracje – wyzwanie XXI wieku, Lublin: Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski imienia Jana Pawła II.

darczy pod względem globalnym. Głównym motywatorem 
migracji jest chęć poprawy swojej sytuacji materialnej,  
a ponadto chęć nabycia doświadczenia oraz ułatwienie 
sobie dostępu do lepiej wykwalifikowanej kadry akade-
mickiej. Młodzi ludzie, wkraczający na rynek pracy są 
sfrustrowani. W Polsce szanse na znalezienie dobrej pra-
cy, adekwatnej do kierunku wyuczonego, z roku na rok 
zmniejszają się. Wiele osób wyjeżdża, by zapracować na 
pierwsze pieniądze poza granicami kraju, później powrócić 
do swojej ojczyzny oraz zainwestować zarobione pieniądze 
np. w nieruchomości lub rozwój swojej działalności gospo-
darczej (Cymanow 2000). 
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Tabela 3. Imigracja według obywatelstwa w roku 2013

Źródło: Eurostat, (2016) Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/File:Immigration_by_citizenship,_2014_(¹)_YB16.png.

Country
Total immigrants Nationals

Non nationals

Total Citizents of other EU 
Member States

Citizens of non-
member countries Stateless

(thousands) (thousands) (%) (thousands) (%) (thousands) (%) (thousands) (%) (thousands) (%)
Belgium 124.8 17.6 14.1 105.9 84.9 64.6 51.8 41.3 33.1 0.0 0.0
Bulgaria 26.6 9.5 35.7 17.0 64.0 1.4 5.4 15.3 57.4 0.3 1.2

Czech Republic 29.9 5.8 19.3 24.1 80.7 14.8 49.3 9.4 31.4 0.0 0.0
Denmark 68.4 19.3 28.3 49.0 71.7 23.8 34.9 24.5 35.8 0.7 1.0
Germany 884.9 88.4 10.0 790.2 89.3 415.9 47.0 372.4 42.1 1.9 0.2
Estonia 3.9 26 65.5 1.3 34.4 0.2 4.0 1.2 29.5 0.0 0.8
Ireland 67.4 12.4 18.4 55.0 81.6 26.2 38.8 28.7 42.6 0.1 0.1
Greece 59.0 29.5 50.0 29.5 50.0 16.0 27.1 13.5 22.9 0.0 0.0
Spain 305.5 41.0 13.4 264.5 86.6 100.0 32.7 164.4 53.8 0.1 0.0

France 339.9 126.2 37.1 213.7 62.9 83.0 24.6 130.2 38.3 0.0 0.0
Croatia 10.6 4.8 45.3 5.8 54.6 2.3 21.9 3.5 32.5 0.0 0.1

Italy 277.6 29.3 10.5 248.4 89.5 68.1 24.5 180.3 64.9 0.0 0.0
Cyprus 9.2 1.4 15.3 7.8 84.7 3.7 40.8 4.0 43.9 0.0 0.0
Latvia 10.4 5.9 56.6 4.4 42.9 0.9 8.9 3.5 33.9 0.0 0.1

Lithuania 24.3 19.5 80.4 4.8 19.6 0.7 2.7 4.1 16.8 0.0 0.1
Luxembourg 22.3 1.3 5.9 21.0 94.0 16.5 74.1 4.4 19.9 0.0 0.0

Hungary 54.6 28.6 52.4 26.0 47.6 10.5 19.3 15.5 28.3 0.0 0.0
Malta 8.9 1.8 20.5 7.1 79.5 4.4 49.6 2.7 29.9 0.0 0.0

Netherlands 145.3 37.4 25.8 107.8 74.2 58.4 40.2 47.8 32.9 1.6 1.1
Austria 116.3 9.2 7.9 106.9 92.0 67.0 57.6 39.4 33.9 0.5 0.4
Poland 222.3 127.8 57.5 94.3 42.4 27.2 12.3 67.0 30.1 0.1 0.0

Portugal 19.5 10.2 52.4 9.3 47.6 3.4 17.3 5.9 30.3 0.0 0.0
Romania 136.0 123.9 91.1 12.1 8.9 1.2 0.9 10.9 8.0 0.0 0.0
Slovenia 13.8 2.5 18.3 11.3 81.7 3.3 23.6 8.0 58.1 0.0 0.0
Slovakia 5.4 2.9 54.9 2.4 45.1 2.0 36.8 0.4 8.3 0.0 0.0
Finland 31.5 7.9 24.9 23.1 73.4 9.5 30.1 13.6 43.1 0.1 0.2
Sweden 127.0 20.9 16.4 105.6 83.2 28.1 22.1 70.7 55.7 6.8 5.3

United Kingdom 632.0 81.3 12.9 550.7 87.1 263.6 41.7 287.1 45.4 0.0 0.0
Iceland 5.4 1.9 35.8 3.4 64.2 2.9 53.2 0.6 10.3 0.0 0.8

Liechtenstein 0.6 0.2 26.7 0.5 73.3 0.2 39.8 0.2 33.5 0.0 0.0
Norway 66.9 6.9 10.3 60.0 89.6 35.1 52.5 24.3 36.3 0.6 0.8

Switzerland 156.3 26.2 16.7 130.1 83.2 94.4 60.4 35.7 22.9 0.0 0.0

(1) The values for the different categories of citizenship may not sum to the total due to rounding and the exclusion of the category ‘unknown citizenship’ from the table.
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