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Den omfattende udvandring fra Polen fra 
slutningen af 1990’erne og frem til ud-
bruddet af den globale krise i 2008 har 
ført til en højere lønstigning i Polen.

Mellem 1998 og 2007 steg reallønnen i 
Polen med 1,7 pct. om året. Heraf bidrog 
et lønpres som følge af udvandringen med 
mindst 0,18 pct. om året. Den ekstra løn-
stigning som følge af det reducerede ar-
bejdsudbud stod dermed for en tiendedel 
af den generelle vækst i de polske real-
lønninger.

Lønstigningerne er dog skævt fordelt. 
De mellemlangt og højtuddannede grup-
per har oplevet en større lønstigning som 
følge af udvandringen, mens de lavt ud-
dannedes løn ikke er blevet løftet. Tværti-
mod har der formentlig her været tale om 
et mindre fald.

Det viser en ny undersøgelse, der er 
gennemført af forskere ved University 
College London og CReAM samt Universi-
ta degli Studi di Milano i samarbejde med 
Rockwool Fondens Forskningsenhed. For-
skerne har analyseret udvandringens be-
tydning for lønudviklingen i Polen, hvor 
udvandringen i nyere tid kulminerede i 
tiåret fra 1998 til 2007. 

Forklaringen på forskellene er ændrin-
ger i det relative arbejdsudbud mellem de 
tre grupper: ”Der er markant flere med 
en mellemlang uddannelse blandt de, som 
udvandrer, end i befolkningen som helhed 
i Polen, og også de langvarigt uddannende 
er lidt overrepræsenterede blandt udvan-
drerne. Det relativt reducerede arbejdsud-
bud for de to grupper synes at have resul-
teret i højere lønninger”, fastslår professor 
Christian Dustmann, University College 
og CReAM. 

Forskerne har vurderet den samlede 

udvandring i den arbejds-
dygtige alder mellem 15 og 
65 år i perioden fra 1998 til 
2007 og estimeret, hvad for-
skydningerne i arbejdsud-
buddet har betydet for løn-
dannelsen på det polske ar-
bejdsmarked. 

I antal hoveder steg brut-
tobestanden af udvandre-
re fra godt 100.000 til godt 
600.000 over perioden. Om-
fanget af udvandringen illu-
streres af, at udvandrernes 
andel af befolkningen i den 
arbejdsdygtige alder steg fra 
0,5 pct. i 1998 til 2,3 pct. ti 
år senere.

Omkring en halv million polakker 
søgte primært mod England, Irland, Tysk-
land og USA.

Udvandringen skifter karakter
Undersøgelsen dokumenterer også, at ud-
vandringen fra Polen har skiftet karakter 
mellem 1998 og 2007, idet udvandrerne i 
langt højere grad er søgt mod de øvrige 
EU-lande.

I 1998 levede 55 pct. af de polske ud-
vandrere i de nuværende EU-lande. I 2007 
var det 84 pct. Af alle nye polske udvan-
drere i 2007 søgte 88 pct. mod EU.

Udvandrerne er overrepræsenteret 
fra husstande, der er større end gennem-
snittet og har en lavere gennemsnitsind-
komst. Der er også en større sandsynlig-
hed for udvandring i husstande, hvis be-
boere har et højere uddannelsesniveau 
end resten af befolkningen.

Stor udvandring gav højere 
lønninger på det polske arbejds marked
– men kun for den uddannede arbejdskraft
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Antal polakker bosat i udlandet, 1998 

og 2007 (tusinder).
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Polen er et af Europas helt store udvan-
dringslande. I tiåret efter Murens fald 
oplevede Polen ganske vist en hurtig øko-
nomisk udvikling, hvilket lagde en dæm-
per på udvandringen, der var ret beske-
den indtil slutningen af 1990’erne. Men 
med en aftagende økonomisk vækst og en 
faldende beskæftigelse tog udvandringen 
til frem mod og efter årtusindskiftet. Fra 
1998 til 2007 steg antallet af udvandrere 
fra lige over 100.000 til over 600.000, se 
figur 1. Dvs. at bestanden af polske emi-
granter netto var øget med ca. en halv 
million mennesker.

Med et medlemskab af EU fra 2004 
fik polske statsborgere ret til fri bevæ-
gelse inden for alle EU-lande. Dertil kom, 
at England, Irland og Sverige gav polske 
statsborgere fri adgang til deres arbejds-
markeder. De øvrige EU-lande fik en over-
gangsperiode på syv år, før indvandrere 
fra Polen opnåede fri adgang til landenes 
arbejdsmarkeder. Nogle lande administre-
rede imidlertid denne overgangsperiode 
ret liberalt.

Især Tyskland havde i praksis en åben 
indvandringspolitik i forhold til nabolan-
det, hvilket betød at antallet af polakker i 
Tyskland steg med mellem 20 og 40 pct. i 
tiden efter 2004. Generelt bidrog EU-med-
lemskabet til den meget hurtige stigning 
i udvandringen fra 2004 og frem til 2007.

Det fremgår også af figur 1, at udvan-
dringen faldt svagt fra 2007 til 2008 som 
følge af udbruddet af den globale økono-
miske krise, der påvirkede de vigtigste 
modtagerlande, England, Irland, Tyskland 
og USA, hårdt.

Regionale udsving i 
udvandringsmønsteret
Samlet set steg andelen af udvandrede i 
forhold til den samlede befolkning som 
nævnt i forsideartiklen fra 0,5 pct. i 1998 
til 2,3 pct. ti år senere.

Bag disse opgørelser ligger store regio-
nale forskelle mellem Polens 16 provinser 
i et spænd, der i 2007 gik fra 1 pct. i de 
mindst be rørte provinser til 5,6 pct. i den 
mest berørte provins. I en enkelt provins 
er med andre ord omkring en ud af 20 
voks ne udvandret. I andre fem provinser 
er andelen over 3 pct.

Med den massive udvandring repræ-
senterer Polen en enestående mulighed 
for at analysere, hvordan en udvandring 
i stor skala påvirker løndannelsen i et in-
dustrialiseret land, hvilket er udgangs-
punktet for dette nyhedsbrev.

Udvandrernes karakteristika
Ved enhver udvandring sker der en se-
lektion i den samlede befolkning, idet 
tendensen går mod, at det er den yngste 
del af befolkningen, der udvandrer. Nogle 
hovedtal for Polen fremgår af tabel 1 på 
næste side.

Tabellen illustrerer, at udvandrerne i 
begge år er en del yngre end den tilba-
geblevne befolkning. Gennemsnitsalde-
ren for udvandrere falder tilmed med 2 år 
mellem 1998 og 2007.

Det fremgår også, at udvandrerne ge-
nerelt er bedre uddannede end gennem-
snittet. Andelen af udvandrere med en 
kort uddannelse er i både 1998 og 2007 
markant lavere i gruppen af udvandrere 
end i resten af befolkningen.

Undersøgelsen definerer tre uddannel-
sesniveauer: kort, mellemlang og lang 
uddannelse. Kort uddannede er personer 
med op til 8 års skolegang. Personer med 
en mellemlang uddannelse har mellem 9 
og 13 års uddannelse bag sig, mens perso-
ner med en lang uddannelse har mere end 
13 års uddannelse.

Figur 1

Antal udvandrere fra Polen, 1994 til 2008 (i tusinder)

Note: Det totale antal polakker mellem 15 og 65 år bosiddende i udlandet. gennemsnit af de kvartalsvise 
tal for hvert år.

KilDe: rocKwool FoNDeNs ForsKNiNgseNheD på baggruND aF DeN polsKe arbejDsstyrKeuNDersøgelse
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I 2007 er andelen blandt udvandrerne 
med kun en kort uddannelse helt nede på 
5 pct.

Det fremgår også, at især andelen af 
udvandrere med en mellemlang uddan-
nelse ligger væsentligt over gennemsnit-
tet i befolkningen.

I 1998 var der en forskel i udvandrer-
nes favør på 14 procentpoint og i 2007 på 
9 procentpoint i en periode, hvor andelen 
af polakker med en mellemlang uddan-
nelse generelt var kraftigt stigende. For 
så vidt angår højtuddannende, er der også 
lidt flere i udvandrerpopulationen end i 
den resterende del af befolkningen.

Endelig er der en stærk overrepræ-
sentation af mænd blandt udvandrerne, 
og denne overrepræsentation er stigende 
over tid.

Tabel 1

Tabel 1. Hvordan adskiller udvandrerne sig fra resten af befolkningen i 

1998 og 2007?

Hele befolkningen Udvandrere
1998 2007 1998 2007

alder, år i gennemsnit 38,1 38,6 34,0 32,3

% kvinder 51 % 51 % 42 % 34 %

Uddannelse     

% kort 29 % 14 % 12 % 5 %

% mellemlang 60 % 67 % 74 % 76 %

% lang 11 % 19 % 13 % 20 %

% af 25-40-årige 30 % 32 % 47 % 54 %

Note: Posterne viser gennemsnitsalder, andel af kvinder, uddannelsesfordeling og andelen af personer mel-
lem 25 og 40 år i hhv. hele befolkningen og blandt udvandrere i den arbejdsdygtige alder mellem 15-65 år for 
begge køn i 1998 og 2007. For definition af uddannelsesgruppering: se teksten.

Kilde: RocKwool FoNdeNs FoRsKNiNgseNHed På baggRUNd aF daTa i deN PolsKe lFs.

Emigrationen fra Polen har en lang 
historie, idet de første massive udvan-
dringer fra det geografiske område, der 
dækker det nuværende Polen, fandt 
sted gennem perioden fra ca. 1870 og 
indtil Første Verdenskrig. Til den per-
manente udvandring kom sæsonvan-
dringer, hvor alene Tyskland modtog 
omkring 700.000 sæsonarbejdere pr. 
år lige før udbruddet af Første Verdens-
krig. En mindre del af disse sæsonvan-
drere nåede også til Danmark, hvor 
myndighederne registrerede 14.000 
polske arbejdere i 1914.

Baggrunden for den omfattende 
polske udvandring i tiden frem til Før-
ste Verdenskrig var en langsom økono-
misk udvikling i kombination med en 

hurtig befolkningstilvækst. Men også 
politisk og religiøs forfølgelse havde 
en betydning i de russisk og preussisk 
kontrollerede dele af Polen, idet Polen 
først genopstod som nationalstat efter 
Første Verdenskrig.

Udvandringen fortsatte i mellem-
krigstiden, hvor omkring en million 
mennesker udvandrede permanent 
mellem 1919 og 1938 til USA, Frankrig 
og Brasilien.

Efter Anden Verdenskrig tog ud-
vandringen igen til, denne gang pri-
mært drevet af politisk undertrykkel-
se. Mellem 1950 og 1992 udvandrede 
mere end to millioner polakker, hvoraf 
en stor andel søgte mod USA.

En lang udvandringshistorie

92934_rockwool okt 2012_DK_r1.indd   4 08/10/12   10.41



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed · Oktober 2012 5

I den internationale litteratur er der en del 
studier af, hvordan indvandring påvirker 
løndannelsen i modtagerlandet. Derimod 
er der kun ganske få analyser af, hvad en 
storstilet udvandring betyder for lønnin-
gerne i det land, der udvandres fra.

Den svage repræsentation af studier 
over effekten i afsenderlandet hænger 
sammen med, at det er vanskeligt at ind-
hente oplysninger om de udvandrede. Den 
nye undersøgelse fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed giver dermed et bidrag 
til et stærkt underbelyst forskningsområ-
de, der har stor bevågenhed både inden 
for EU og generelt inden for forskningen 
i vandringer mellem ulande og industria-
liserede lande.

For Polen viser undersøgelsen, at ud-
vandring i større skala er forbundet med 
en højere løn for de tilbageblevne grup-
per på arbejdsmarkedet. Beregningerne 
viser, at en øgning af udvandrerne målt i 
forhold til den samlede befolkning i den 
arbejdsdygtige alder på et procentpoint på 
kort sigt vil føre til en stigning i den gen-
nemsnitlige realløn på i omegnen af en 
pct.

Gennem den analyserede periode steg 
udvandrernes andel af den samlede be-
folkning med 0,19 procentpoint pr. år, 
hvilket gav et ekstra bidrag til lønstignin-
gen på mere præcist 0,18 pct. pr. år.

Da den gennemsnitlige realløn steg 
med i alt 1,7 pct. om året i løbet af perio-
den, bidrog udvandringen dermed til en 
tiendedel af den samlede fremgang i den 
polske realløn gennem de ti år.

Når udvandring af uddannet arbejds-
kraft kan bidrage med så relativt betyde-
lige lønstigninger, skyldes det, at kapi-
talapparatet er længe om at tilpasse sig. 
Dette kunne ellers ske ved i højere grad 
at investere i udstyr, der retter sig mod en 
arbejdsstyrke med relativt flere med lav 
uddannelse.

Den højere aflønning af arbejdsstyr-
ken har derved formentligt bidraget til et 
mindre afkast på kapitalapparatet.

Forskydninger i løndannelsen hos 
de forskellige grupper på det polske 
arbejdsmarked
Men hvordan påvirkes så konkret lønnen 
for de forskellige uddannelsesgrupper på 
det polske arbejdsmarked?

Den foregående artikel viste, at udvan-
dringen hovedsageligt var koncentreret i 
den midterste del af uddannelsesspektret.

Det var de mellemlangt uddannede, 
der i særlig grad udvandrede i perioden 
fra 1998 til 2007, og ikke kun fordi disse 
grupper fylder mest i arbejdsstyrken. Ud-
vandringen af mennesker med en mellem-
lang uddannelse var relativt endnu større. 
Det er derfor forventeligt, at løneffekten 
vil være mest udtalt her, hvilket bekræftes 
af analyserne.

Undersøgelsens resultater peger såle-
des på, at der er sket en øget løndifferen-
tiering i perioden som følge af udvandrin-
gen.

De mellemlangt uddannede havde en 
årlig fremgang i reallønnen på 1,4 pct. 
Heraf skyldtes omkring 0,25 procentpoint 
effekten af udvandring. På denne måde 
stod emigrationen for en sjettedel af den 
samlede vækst i realløn for gruppen.

For de langvarigt uddannede var der 
tilsvarende tale om gevinster, men disse 
var mindre, og samtidig var resultaterne 
ikke så robuste som for gruppen ovenfor.

For de kort uddannede peger analysen 
på svag tilbagegang i lønnen som følge af 
udvandringen, men effekten er ikke sta-
tistisk sikker.

Virkningen af interne vandringer
I analyserne tages der højde for effekten 
af interne vandringer på de polske lønnin-
ger. Analyserne viser, at de interne van-
dringer i Polen er forholdsvis begrænsede 
og uden nævneværdig effekt på resultater-
ne. Betydningen af de interne vandringer 
er tilmed aftagende over tid.

I 2001 rapporterede 0,24 pct. af popu-
lationen at have levet i en anden provins 
året før. I 2007 var denne andel faldet til 
0,12 pct. Undersøgelsen viser også, at den 
individuelle beslutning om at flytte til an-

Udvandringen gav en ekstra lønstigning på det polske 
arbejdsmarked
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dre dele af Polen ikke er resultatet af æn-
dringer i det regionale arbejdsudbud som 
følge af udvandringen.

Der tages også højde for eventuelle se-
lektionseffekter, dvs. at det skulle være 
personer med særlige egenskaber, der er 
overrepræsenteret i udvandringen inden 
for de tre uddannelsesgrupper. Endvidere 
er der også i analyserne taget højde for, 
at husstande bestående af singler ikke vil 
indgå i datamaterialet, hvis personen ud-
vandrer. Endelig korrigeres for skift i le-
digheden over tid.

Konklusion
På et generelt niveau matcher de empiri-
ske resultater bemærkelsesværdigt godt 
den teoretiske model, som ligger til grund 
for de hypoteser, som man initialt har 
produceret.

De grupper i den polske arbejdsstyrke, 
der oplevede de største relative nedgange i 
arbejdsudbuddet, oplevede også de største 
fremgange i lønninger.

Den ekstra aflønning af den polske ar-
bejdsstyrke skete formentlig på bekost-
ning af et reduceret afkast til det polske 
kapitalapparat.

Data stammer hovedsageligt fra den pol-
ske arbejdskraftundersøgelse. Denne gen-
nemføres kvartalsvis på et skiftende pa-
nel på omkring 15.000 husstande med i 
alt ca. 50.000 medlemmer.

Undersøgelsen implementeres af det 
centrale statistikbureau (GUS) i Polens 16 
provinser. Surveyen dækker alle personer 
fra det fyldte 15. år, der bor i den samme 
husstand. Hver husstand interviewes fire 
gange: i to indledende kvartaler og derpå 
efter en pause på to kvartaler igen over 
to kvartaler. Hermed dækker interview-
perioden 1,5 år. Analysen benytter sig af 
data fra perioden 1998-2007, idet alders-
afgrænsningen er fastsat til alle mellem 
15 og 65 år.

Arbejdsstyrkeundersøgelsen indsam-
ler detaljerede demografiske og økono-
miske data om alle i husholdningen, her-
under alder, uddannelse og beskæftigel-
ses status, branchetilknytning og måned-
lig nettoløn.

Dertil indsamles som noget ret ene-
stående en række oplysninger, som fx al-
der, uddannelse, opholdsland, om med-
lemmer af husstanden, der har opholdt 
sig mere end tre måneder i udlandet. Dis-
se informationer gør det muligt direkte at 
registrere de individuelle karakteristika 

ved udvandrerne, hvilket er en klar fordel 
i forhold til de studier, der alene baserer 
sig på oplysninger fra modtagerlandene.

Ud over de polske data benyttes oplys-
ninger fra en række datakilder i England, 
Irland, Tyskland og USA. Disse data ind-
samles bl.a. med det formål at krydstjek-
ke de polske data om de udvandrede.

Ud over den polske arbejdsstyrkeun-
dersøgelse er anvendt data fra Tyskland 
fra IAB, der indeholder historiske be-
skæftigelsesdata for 1975-2007. Fra Eng-
land er anvendt data fra den engelske 
arbejdsstyrkeundersøgelse (UK Labour 
Force Survey). For USA er inddraget data 
fra IPUMS-CPS, der indeholder oplysnin-
ger om bl.a. arbejdsmarkedstilknytning, 
oprindelsesland og antal år siden indvan-
dringen fandt sted. Fra Irland anvendes 
bl.a. oplysninger fra den centrale stati-
stikproducent om arbejdsstyrkens ind-
komstforhold og branchetilknytning.

Forskerne har i analysen udnyttet op-
lysningerne i et sæt af regressionsanaly-
ser. I disse analyser gennemføres under-
søgelser af sammenhængen mellem løn-
niveauet i de enkelte provinser og de re-
lative udvandringsrater for de enkelte ud-
dannelsesgrupper.

Undersøgelsens data og metode
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England, Irland, Tyskland og USA har 
alle store befolkningsgrupper, der er ud-
vandret fra Polen. Den nye analyse fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed viser 
imidlertid, at der er sket store forskydnin-
ger i udvandringen til de fire lande og i 
udvandrerbefolkningernes sammensæt-
ning i nyere tid.

Tabel 2 giver oplysninger om landenes 
andele af den samlede polske udvandrer-
befolkning og om visse karakteristika ved 
udvandrerne.

Tabellens første søjle angiver både de 
fire landes andele af den samlede udvan-
dring i 1998 og 2007 og andelen af udvan-
dringen i de to kalenderår.

I 1998 levede 29 pct. af alle polske ud-
vandrere i USA, og 27 pct. i Tyskland. I 
England var der kun tale om en mindre 
polsk indvandrerbefolkning, der androg 
5 pct. af den samlede polske udvandring, 
og i Irland var der endnu ikke registreret 
polske indvandrere.

Ti år senere er billedet væsentligt an-
derledes. Nu ligger England i toppen med 
en andel på 31 pct. fulgt af Tyskland med 
18 pct. Det nye indvandringsland Irland 
overgår med 12 pct. det gamle indvan-
dringsland USA’s andel af den samle-
de polske emigration. Kun 6 pct. af alle 
polske udvandrere levede således i USA 
i 2007.

Oplysningerne for de enkelte kalen-
derår belyser de ændrede strømme, der 
er grundlaget for det overordnede skift. I 
2007 søgte 37 pct. af de polske udvandrere 
mod England, 12 pct. mod Irland, 16 pct. 
mod Tyskland og kun 3 pct. mod USA.

De bedst uddannede udvandrere bor 
i England og Irland
Tabel 2 giver også oplysninger om udvan-
drernes uddannelse og gennemsnitsalder. 
I 2007 havde England og Irland for så vidt 
angår uddannelse den mest gunstige sam-
mensætning af de polske indvandrere: 26 
pct. af de polske indvandrere i begge lan-
de har en langvarig uddannelse mod hen-
holdsvis 11 og 19 pct. i Tyskland og USA.

Tabel 2

Karakteristika ved polske udvandrere til England, Irland, Tyskland og 

USA, 1998 og 2007.

andel af 
udvandrere (pct.)

Uddannelse (andel i pct.)
alder i år:

gennemsnitkort mellemlang lang

Tyskland  
alle udvandrere

1998 27 11 78 11 33
2007 18 7 82 11 37

af årets udvandrere   
1998 36 11 77 12 32
2007 16 7 80 12 35

England  
alle udvandrere

1998 5 10 67 23 26
2007 31 4 71 26 29

af årets udvandrere   
1998 6 16 75 9 25
2007 37 4 71 25 28

USA  
alle udvandrere

1998 29 16 74 10 39
2007 6 3 77 19 40

af årets udvandrere   
1998 15 13 72 15 32
2007 3 2 71 26 34

Irland  
alle udvandrere

1998 0 0 0 0 0
2007 12 2 72 26 30

af årets udvandrere   
1998 0 0 0 0 0
2007 12 2 70 28 29

Europa  
alle udvandrere

1998 55 11 78 11 31
2007 84 5 77 17 32

af årets udvandrere   
1998 73 10 80 10 30
2007 88 5 76 19 31

Note: Første søjle gengiver de enkelte landes andel af den samlede udvandring fra Polen i 1998 og 2007  
samt andelen af årets udvandring fra Polen i 1998 og 2007 (dem, der udvandrede inden for det seneste år). 
Søjle 2-4 giver uddannelsesoplysninger i 1998 og 2007, og den sidste søjle rapporterer den gennemsnitlige 
alder for bestanden af udvandrere og udvandrere inden for det seneste år i 1998 og 2007.

Kilde: RocKwool FoNdeNS FoRSKNiNgSeNhed På baggRUNd aF daTa i deN PolSKe lFS.

Det ses også, at indvandrere i Tyskland 
og USA er væsentligt ældre end i England 
og Irland.

Udvandringen fra Polen ændrer karakter
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Den polske økonomiske situation, der 
danner en væsentlig del af baggrunden for 
beslutningen om at udvandre eller ikke at 
udvandre, har været inde i en stærk vækst 
gennem de seneste år.

Landet blev i 2001 og 2002 ramt af 
senvirkninger af krisen i Rusland i 1998. 
Men samlet set har den årlige vækst i 
BNP pr. capita i perioden fra 1999 til 
2007 ligget på 4,1 pct. Tyskland havde 
til sammenligning en årlig vækst på 1,6 
pct. Perioden fra midten af 1990’erne er 
kendetegnet ved en afvikling af plan-
økonomien, med et markant skift i ar-
bejdsstyrken fra offentlig til privat be-
skæf tigelse. Samtidig steg den polske 
valuta, Zloty, i forhold til dollar, pund og 
euro ved udgangen af perioden.

Der er ikke tegn på, at den massive ud-
vandring har hæmmet væksten. Polen har 
dog gennem årene haft en relativ høj le-
dighed, der i 2002 og 2003 nåede maksi-
mumværdier omkring 20 pct. Efter 2004 
faldt ledigheden hurtigt og nåede i 2007 
ned på 9,6 pct.

Beskæftigelsesfrekvensen blandt de 
15-64-årige bevæger sig under det nord-
europæiske gennemsnit. Den samlede be-
skæftigelsesfrekvens lå på 59 pct. i 1998 
og 57 pct. i 2007. I årene 2002-2004 var 
den helt nede omkring 52 pct. En væsent-
lig del af forklaringen er en særlig lav fre-
kvens for kvinder, der ligger 10-15 pro-
centpoint under mændenes gennem perio-
den. Dertil kommer meget lave beskæfti-
gelsesfrekvenser for ufaglærte.

For de langvarigt uddannede ligger be-
skæftigelsesfrekvensen derimod omkring 
eller over 80 pct., ligesom også de mel-
lemlangt uddannede har en frekvens over 
gennemsnittet.

Udviklingen i Polen i de seneste år ty-
der heller ikke på, at 00’ernes kraftige ud-
vandring har hæmmet væksten. Den gen-
nemsnitlige årlige vækst i BNP pr. capita 
lå således på 3,3 pct. i perioden fra 2008 
til 2011.

Den polske økonomi


