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• Tato publikace analyzuje nejnovější vývoj migrace a politiky v zemích OECD a vybraných nečlenských zemích,
včetně dočasné i trvalé migrace pracovníků s vysokou i nízkou kvalifikací a studujících.

• Tři samostatné kapitoly se dotýkají 50. výročí vzniku OECD a práce SOPEMI, podnikání migrantů a migrace do
Izraele.
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Mezinárodní migrace a SOPEMI slaví 50.
výročí OECD

Organizace OECD byla vždy považována za jedinečné fórum pro analytickou práci a výměnu názorů, zkušeností a
osvědčených postupů, co se týče ekonomických a sociálních aspektů migrace. Současně dnes máme k dispozici větší
rozsah statistik a velká pozornost se věnuje také zlepšování porovnatelnosti dat. Po mnoho desetiletí byl jediným
takovým zdrojem informací o migraci a související politice systém trvalého zpravodajství o migraci SOPEMI pod
vedením pracovní skupiny OECD pro migraci. SOPEMI bylo svědkem rychlého nárůstu a krachu migrace
„hostujících dělníků“, zpřísňování migrační politiky v 80. letech 20. století a také změn po pádu železné opony v 90.
letech 20. století a oživení zájmu o pracovní migraci na počátku 21. století před příchodem finanční krize v roce 2008,
kdy byla politika otevřené migrace opět zpochybněna. Nové výzvy v oblasti migrace přináší zemím OECD stárnutí
populace a globalizace světové ekonomiky. V tomto kontextu zůstává OECD jedinečnou organizací, která sleduje
migraci a politiku, a platformou pro výměnu zkušeností o tom, co funguje i nefunguje. Je důležitým nástrojem, díky
němuž lze mezinárodní migraci co nejlépe využít na podporu hospodářského růstu ve výchozích i cílových zemích.

Výhled v oblasti mezinárodní migrace pro
rok 2011 vykazuje výrazný pokles migrace
do zemí OECD...

Celkově ve všech 24 zemích OECD se standardizovanými statistikami a také v Ruské federaci dosáhl příliv
trvalých imigrantů 4,3 milionů osob. V roce 2009 klesl téměř o 7 % a v roce 2008 pak asi o 5 %, ale je stále vyšší než
v kterémkoli jiném období před rokem 2007.

... zejména v oblasti volného pohybu osob a
migrace pracovních sil

Pokles v roce 2009 zaznamenal především volný pohyb osob, a to o více než 230 000 lidí, což je téměř o 22 %
méně než v roce 2008. Také migrace pracovních sil klesla asi o 6 % a nyní má asi stejný rozsah jako volný pohyb
osob. Další kategorie migrace, zejména migrace z rodinných a humanitárních důvodů, jež v takové míře nereaguje na
ekonomické podmínky, zaznamenaly ve srovnání s rokem 2008 menší změny.

Dočasná pracovní migrace je i nadále
důležitá, i když byla ovlivněna ekonomickou
krizí...

Počet dočasných pracovníků, kteří překročili hranice zemí OECD, činil v roce 2009 přibližně 1,9 milionu, což je
výrazně více než počet trvalých pracovních migrantů, jenž dosáhl cca 1,5 milionu. V roce 2009 klesl v poměru k roku
2008 přibližně o 16 %. To následovalo po 1% poklesu v roce 2008 a po předchozím desetiletém přílivu, který narůstal
v průměru o 7 % ročně. Největší jednotlivou kategorii dočasných pracovních migrantů představují sezónní pracovníci,
většinou dělníci s nízkou kvalifikací pracující v zemědělství; v roce 2009 to byl více než jeden ze čtyř. Druhou
největší kategorii tvoří prázdninoví pracovníci – v roce 2009 jich bylo asi 20 %. Pracovníci dočasně přeložení na
zahraniční pracoviště v rámci jedné společnosti tvořili 6 % dočasných pracovníků v roce 2009.

...zatímco počet žadatelů o azyl zůstává na
stejné úrovni

Počet osob žádajících v zemích OECD o azyl dosáhl v roce 2009 363 000 a vzhledem k roku 2008 zůstal
prakticky beze změny. To je poměrně málo ve srovnání s nejvyššími počty, které byly zaznamenány v pvní polovině
90. let 20. století, či dokonce ve srovnání s více než 600 tisíci na počátku tohoto desetiletí. Hospodářská krize tak
neměla na počet žadatelů o azyl žádný očividný dopad a podle předběžných údajů se toto číslo nezvýšilo ani v roce
2010. Nejdůležitějšími zeměmi původu žadatelů jsou Irák, Srbsko a Afghánistán.

Zvýšený příliv mezinárodních studujících
občas vede k trvalému pobytu

Stále více zemí se na studenty dívá jako na potenciální zdroj vysoce kvalifikovaných či vzdělaných migrantů, a
počet mezinárodních studujících v zemích OECD tak v roce 2008 i nadále stoupal asi o 5 % ve srovnání s rokem 2007

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2011 - ISBN 978-92-64-112605 © OECD 2011



ve všech zemích OECD jako celku a dosáhl 2,3 mil. osob. Ze všech mezinárodních studujících více než 18 % (tedy
téměř 410 000) pocházelo z Číny, 7 % z Indie (163 000) a 5 % z Koreje (110 000). Odhadovaný počet těch, kteří se v
hostitelské zemi usazují natrvalo, se pohybuje od 17 % v Rakousku až po 32 a 33 % ve Francii a Kanadě, přičemž ve
většině zemí je mezi 20 až 30 %.

Deset procent osob přichází z Číny, méně
než polovina tohoto počtu pak z Rumunska,
Indie a Polska

Migrace z Číny představuje asi 9 % celkového přílivu, zatímco Rumuni, Indové a Poláci tvořili v roce 2009 5 %,
4,5 % a 4 % příchozích. Ve srovnání s migrací v době před krizí došlo k největšímu poklesu v absolutních číslech z
nových členských států EU, zejména z Rumunska, Polska a Bulharska.

Imigranti významně přispívají k růstu
populace v mnoha zemích OECD

V roce 2009 představovala populace, která se narodila v cizí zemi, 14 % celkového počtu obyvatel v zemích
OECD, pro než jsou dostupná příslušná data. Jedná se o 13% nárůst ve srovnání s rokem 2006 a 37% nárůst za
poslední desetiletí. Ve 20 ze 34 zemí OECD tvoří imigranti více než 10 % celkové populace. Tradiční cílové země
imigrantů jako Německo a Nizozemsko (kde imigranti představují 13 a 11 % obyvatel) se ocitly až za Irskem a
Španělskem jako novými cílovými místy migrace.

Zpráva za tento rok poskytuje přehled
strukturálního a institucionálního vývoje
migračních politik...

Vývoj migrační politiky v letech 2009 a 2010 byl částečně ovlivněn ekonomickým poklesem a restriktivními
opatřeními, která některé země OECD přijaly v souvislosti s migrací na trhu práce. Nejviditelnější je to v případě
Španělska a Irska, ale také ve Velké Británii, kde změna vlády přinesla i restriktivnější přístup k pracovní migraci. Ve
sledovaném období se z různých důvodů zpřísnila i politika migrace z rodinných a humanitárních důvodů a také
pohraniční kontrola.

...včetně integrační politiky

Paralelně s tímto vývojem se rozvíjejí integrační programy pro nově příchozí, zejména rodiny a uprchlíky, a
mnoho zemí OECD rozšiřuje svá měřítka a parametry, aby zlepšilo možnosti komunikace nově příchozích imigrantů
v jazyce hostitelské země a jejich povědomí o základních institucích hostitelské společnosti. Opatření zaměřená na
integraci na pracovním trhu, zejména uznávaní zahraniční kvalifikace, byla také důležitým tématem let 2009 a 2010 a
politiky věnovaly zvýšenou pozornost otázce integrace dětí imigrantů.

Zpráva se zabývá nerovnoměrným dopadem
ekonomické krize na zaměstnanost
imigrantů v zemích OECD

Jak ukázalo předchozí vydání Výhledu v oblasti mezinárodní migrace (OECD, 2009, 2010), ekonomický pokles
zasáhl imigranty velmi těžce a téměř okamžitě. V prvních třech čtvrtletích let 2008 a 2009 ve všech zemích OECD
výrazně vzrostla míra nezaměstnanosti pracovníků, kteří se narodili v zahraničí. Tato situace se víceméně
stabilizovala, avšak hospodářský růst je zpravidla nedostatečný, aby dokázal absorbovat propad v míře využití
pracovních sil. Například ve Španělsku v posledním čtvrtletí roku 2010 dosáhla míra nezaměstnanosti pracovníků
cizího původu 29,3 % ve srovnání s 18,4 % v případě těch, kdo se v zemi narodili. V tomto kontextu je možné, že
vznikne i dlouhodobý záporný dopad, zejména u těžce zasažených skupin, jako jsou imigranti.

Nejvíce jsou zasaženi mladí migranti...

V mnoha zemích byla situace na pracovním trhu poměrně nepříznivá pro mladé migranty i před příchodem
hospodářské krize. Ve všech zemích, pro které jsou dostupná data, s výjimkou Německa, se míra nezaměstnanosti
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mladých migrantů ve věku 15 až 24 let za poslední tři roky snížila, a to výrazněji než v případě původních obyvatel.
Ve třetím čtvrtletí roku 2010 bylo v evropských zemích OECD v průměru 24,5 % mladých migrantů nezaměstnaných,
ve srovnání s 19,6 % mladých lidí místního původu. Odpovídající čísla pro Spojené státy americké činila 15,8 % pro
mládež zahraničního původu a 18,8 % pro místní mladou populaci (19,4 % a 14,2 % v Kanadě; 12,9 % a 11,3 % v
Austrálii; 19,9 % a 16,4 % na Novém Zélandu). Je velmi důležité tento problém řešit, abychom se vyhnuli
dlouhodobému negativnímu účinku na integraci této skupiny na trhu práce, neboť ten by mohl vést ke stigmatizaci a k
sociálním nepokojům.

... ačkoli ženy si mezi imigranty vedly lépe
než muži

Zatímco migrantům-mužům se na trhu práce vedlo těžko, ženy byly postiženy v mnohem menší míře. Jednou z
příčin této skutečnosti je, že migrantky jsou zaměstnávány v sektorech (například sociální služby a práce v
domácnosti), které ekonomická krize tolik nezasáhla. Jiným možným vysvětlením je, že migrantky se zvýšenou účastí
na trhu práce snažily vyrovnat ztráty na příjmech migrantů-mužů.

Vznik nových pracovním míst během krize a
dále

V době ekonomického poklesu sice čistý počet vzniklých pracovních míst klesá, ale nové nábory neustávají. Počet
nově zaměstnaných imigrantů v některých sektorech vzrostl (vzdělávání, zdravotnictví, dlouhodobá péče, práce v
domácnosti), zatímco v jiných klesl (stavebnictví, finance, velkoobchod a maloobchod atd.). Pouze budoucnost však
ukáže, zda propuštění pracovníci využijí nových příležitostí zaměstnání. V takovém kontextu proto přetrvává riziko
dlouhodobé nezaměstnanosti určitých kategorií pracovníků, zejména mužů s nízkou a střední kvalifikací.

Dvě zvláštní kapitoly se zabývají aktuálními
problémy...

Vydání Výhledu v oblasti mezinárodní migrace za rok 2011 obsahuje i dvě zvláštní kapitoly. První z nich se
zabývá podnikáním migrantů v zemích OECD. Druhá, která je věnována mezinárodní migraci do Izraele, je součástí
řady statí, jež se budou zabývat novými členskými zeměmi OECD.

...podnikání migrantů v zemích OECD a
jejich podíl na tvorbě nových pracovních
míst

V průměru ve všech zemích OECD se procento podnikatelů z řad migrantů pouze málo liší od původních
obyvatel, ale mezi jednotlivými zeměmi a v průběhu času jsou rozdíly výrazné. V případě migrantů však ve většině
zemí OECD platí větší pravděpodobnost, že založí novou firmu, ačkoliv míra přežití takových firem je nižší než u
podniků založených podnikateli místního původu. V průměru osoba samostatně výdělečně činná cizího původu s
vlastní malou nebo střední firmou vytvoří 1,4 až 2,1 dalších pracovních míst, což je o něco méně, než je tomu u jejich
kolegů místního původu (1,8 až 2,8 pracovních míst). Některé země OECD zavedly konkrétní politiky na podporu
podnikání imigrantů. První skupina politik se týká cílených opatření na podporu migrantů, kteří již v hostitelské zemi
žijí, a mají zájem založit si firmu nebo ji rozšířit. Druhý typ opatření zahrnuje konkrétní politiky povolení vstupu,
kterou se pak řídí přijetí a pobyt zahraničních podnikatelů a investorů v zemi. Smyslem těchto politik je vybrat takové
podnikatele, jejichž lidský a finanční kapitál a obchodní cíle nejspíše naplní ekonomické potřeby přijímající země a
zajistí úspěch jejich podnikání.

...Mezinárodní migrace do Izraele a její
dopad

Izrael, země se 7,5 miliony obyvatel, byl na základě migrace vybudován – od svého vzniku v roce 1948 přijal 2,8
milionu imigrantů a každý čtvrtý dnešní obyvatel Izraele se narodil v zahraničí. Na počátku 90. let 20. století
představoval příliv imigrantů (zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu) asi 10 % obyvatel. Od té doby se míra
migrace zpomalila na úroveň průměru zemí OECD. Trvalá migrace do Izraele je sice téměř výhradně „etnická“,
imigranti jsou však většinou vzdělanější než jejich izraelští vrstevníci. Trvalí imigranti si rychle najdou zaměstnání a
jejich míra zaměstnanosti je vyšší než u obyvatel místního původu. Jejich kvalifikace je ovšem často vyšší než
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pracovní místo, které zastávají, a u většiny skupin mzdy s délkou pobytu sice rostou, ale nedosáhnou plné rovnosti s
příjmy obyvatel místního původu. Integrační politika Izraele se zaměřuje na počáteční období a nabízí různé
možnosti, kdy imigranti obdrží „balíček“ obsahující hotovost a kupóny na zařízení domácnosti, školení a spotřební
zboží. Palestinští přeshraniční pracovníci se po mnoho let na celkové zaměstnanosti v Izraeli podíleli významným
způsobem, dokud je na začátku 90. let 20. století nezačali z velké míry nahrazovat dočasní pracovníci z jiných zemí,
kteří ne vždy figurují v oficiálních výkazech. Systém správy dočasné pracovní migrace dovoluje pobyt v maximální
délce pět let, přičemž pracovníkům jsou vyhrazeny určité sektory a jejich mobilita je omezena. Tento systém trpí
řadou zásadních problémů, k nimž patří zejména protizákonné uplácení a nedostatečná kontrola, což zahraniční
pracovníky staví do zranitelné pozice a jejich reálná mzda je často výrazně pod hranicí izraelského minima.
Empirická analýza dopadu, jaký mají dočasní zahraniční pracovníci na trh práce pro Izraelce, ukazuje na složitou
situaci, kde jednotlivé skupiny buď těží ze zaměstnávání různých kategorií zahraničních pracovníků, nebo jsou jím
naopak oslabeny.
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