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Nemzetközi migrációs kilátások: SOPEMI – 2011. évi kiadás
Összefoglalás magyarul

• A jelen publikáció a közelmúlt fejleményeit elemzi az OECD-országok és néhány nem OECD-tagállam területén
jelentkező migrációs mozgások és politikák terén, beleértve a magasan és alacsonyan képzett, ideiglenesen és
állandóan foglalkoztatott munkások, valamint diákok migrációját.

• Három speciális témájú fejezet foglalkozik az alábbi témákkal: az OECD fennállásának 50. évfordulója és a
SOPEMI tevékenysége, a migránsok vállalkozói tevékenysége és az Izraelbe történő migráció.
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A nemzetközi migráció és a SOPEMI az
OECD fennállásának 50. évfordulóját
ünnepli

Az OECD-re mindig is a migráció gazdasági és társadalmi szempontjait elemző munka, illetve az a téren folyatott
vélemény- és tapasztalatcsere, valamint a legjobb gyakorlatok megosztásának sajátos fórumaként tekintettek.
Időközben ugyanakkor szélesebb körű migrációs statisztikák készítésére került sor, s az adatok összevethetőségének
javítására is jelentős erőfeszítések születtek. Számos évtizeden át a migrációs mozgások és politikák egyetlen
monitorozó eszköze az OECD Migrációs Munkacsoportja keretében működő Folyamatos Migrációs Jelentéskészítő
Rendszer (SOPEMI) volt. A rendszer figyelemmel kísérte a „vendégmunkások” vándorlásának virágkorát és
hanyatlását, a migrációs politikák szigorítását az 1980-as években, valamint a vasfüggöny leomlása után az 1990-es
években bekövetkezett változásokat, majd a munkavállalási célú migráció iránti megújult érdeklődést a 2000-es
években, mielőtt a 2008. évi pénzügyi válság újból megkérdőjelezte a nyitottabb migrációs politikákat. A demográfiai
öregedés és a világgazdaság globalizációja számos kihívást eredményez az OECD-országok számára a migráció
területén. Ebben az összefüggésben az OECD továbbra is privilegizált helyzetben van a migrációs mozgások és
politikák megfigyelésére, és megfelelő platformot biztosít a működőképes és működésképtelen módszerek
megosztására: kritikus eszközként szolgál a nemzetközi migráció előnyeinek legjobb kihasználására és a gazdasági
növekedés támogatására a származási és célországokban egyaránt.

A Nemzetközi migrációs kilátások 2011. évi
kiadása szerint észrevehetően csökken az
OECD-térségbe irányuló migrációs
áramlás…

Összességében a szabványos statisztikákkal rendelkező 24 OECD-országban, valamint az Orosz Föderációban a
végleges letelepedést célzó bevándorlók száma elérte a 4,3 milliót. Ez a szám a 2008. évben regisztrált 5%-os
csökkenést követően mintegy 7%-kal csökkent 2009 folyamán, ugyanakkor magasabb szinten maradt, mint a 2007-et
megelőző bármelyik évben.

… különösen a szabad mozgásos és a
munkavállalási célú migráció terén

A szabad mozgásos migráció képviselte a 2009. évi csökkenés tetemes részét, ebben a kategóriában a csökkenés
meghaladta a 230 000-es számot, s ez a 2008. évi értéknél csaknem 22%-kal volt alacsonyabb. A munkavállalási célú
migráció úgyszintén csökkent, mintegy 6%-kal, így nagyságrendje jelenleg megegyezik a szabad mozgásos
migrációéval. A többi kategória, jelesül a családi és humanitárius migráció esetén, amely kevésbé érzékeny a
gazdasági körülményekre, a változások csekélyebbek voltak 2008-hoz képest.

Az ideiglenes munkával kapcsolatos
migráció jelentékeny maradt, bár hatással
volt rá a gazdasági válság...

Az OECD-országokba belépő ideiglenes munkások száma körülbelül 1,9 millió volt 2009-ben, s ez jelentősen
magasabb volt a véglegesen letelepedni kívánó munkásokénál, mely szám körülbelül 1,5 millió volt. 2008-hoz
viszonyítva a 2009-es évben körülbelül 16%-kal csökkent ez a szám. Ez a 2008-as évi 1%-os csökkenést követte,
melyet korábban majdnem egy évtizedes, évi 7%-os növekedés előzött meg. Az ideiglenes jellegű vendégmunkások
legnagyobb kategóriáját a szezonális munkások alkotják – 2009-ben négyből legalább egy vendégmunkás ebbe a
kategóriába esett – akik többnyire alacsonyan képzett, mezőgazdasági munkások. A sorban következő legnagyobb
kategóriát az üdülési céllal utazó, rövid távon munkát vállalók (az. ún working holiday makerek) adták: részarányuk
2009-ben körülbelül 20% volt. A vállalaton belüli áthelyezés keretében regisztráltak a 2009-es évben az ideiglenesen
alkalmazottak körülbelül 6%-át adták.

...míg a menedékjogot kérők száma nem
változott

Az OECD-országokban menedékjogot kérő személyek száma körülbelül 363 000 volt 2009-ben, s ez a szám a
2008-as szinthez képest változatlan maradt. Ez viszonylag alacsony szintnek felel meg az 1990-es évek elején, illetve
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közepén elért történelmi maximumokhoz, vagy az évtized elejére jellemző 600 ezret is meghaladó szinthez
viszonyítva. A gazdasági válság tehát nem gyakorolt kézzelfogható hatást a kérelmek számára, s az előzetes adatok
szerint 2010-ben sem volt emelkedés tapasztalható. A legtöbb menedékkérő Irakból, Szerbiából és Afganisztánból
érkezik.

A nemzetközi diákok növekvő beáramlása
bizonyos fokú letelepedést eredményez

Miközben egyre több ország a nemzetközi diákokat tekinti a magasan képzett migránsok potenciális forrásának, a
nemzetközi diákok száma az OECD-országokban 2008 során tovább emelkedett a 2007-es szinthez képest körülbelül
5%-kal az OECD-országok egészére nézve, s ez több mint 2,3 millió diákot jelentett. Az összes nemzetközi diák
közül több mint 18%, közel 410 000 származik Kínából, 7% Indiából (163 000) és 5% Koreából (110 000). A becsült
„maradási” vagy „megtartási” arány az Ausztriára jellemző 17%-tól a Franciaország és Kanada esetében fennálló 32
illetve 33%-ig terjed, míg a legtöbb országban 20 és 30% közé tehető.

Kína a beáramlás csaknem 10 százalékát
adja, míg Románia, India és Lengyelország
ennek kevesebb mint a felét

A Kínából eredő migráció az összes beáramlás körülbelül 9%-át képviseli, míg a románok a belépések 5%-át, az
indiaiak 4,5%-át, a lengyelek pedig 4%-át adták 2009-ben. A válságot megelőzően megfigyelt mozgásokkal
összehasonlítva a legnagyobb abszolút csökkenések az új EU-tagállamokból induló migráció terén voltak
megfigyelhetők, különösen Románia, Lengyelország és Bulgária esetében.

A bevándorló populáció számos OECD-
országban jelentős mértékben hozzájárul a
népességnövekedéshez

2009-ben a külföldi születésű lakosság az összpopuláció 14%-át alkotta azon OECD-országokban, ahol
rendelkezésre állnak ilyen jellegű adatok. Ez 13%-os növekedést jelent a 2006-os évhez viszonyítva, illetve 37%-os
emelkedést az elmúlt évtized folyamán. A 34 OECD-ország közül 20 esetében a bevándorlók a teljes lakosság több
mint 10%-át tették ki. A hagyományos bevándorló országokat, mint például Németországot és Hollandiát (ahol a
bevándorlók a lakosság 13, illetve 11%-át alkották), megelőzték az olyan új bevándorlási célországok, mint Írország
és Spanyolország.

Az idei beszámoló áttekintést nyújt a
migrációs politikák szerkezeti és
intézményes fejleményeiről...

A migrációs politikát érintő fejleményeket 2009-ben és 2010-ben részben befolyásolta a gazdasági hanyatlás,
melynek során bizonyos OECD-országokban korlátozó intézkedéseket léptettek életbe a munkavállalási célú migráció
tekintetében. Ez történt Spanyolországban és Írországban, de az Egyesült Királyságban is, ahol a kormányváltással a
munkavállalási célú migráció sokkal korlátozóbb megközelítése honosodott meg. A családi és humanitárius
irányelveket, valamint a határellenőrzéseket úgyszintén megszigorították a vizsgált időszakban, bár más okból
kifolyólag.

... az integrációs politikákat is beleértve

Ezzel párhuzamosan az újonnan érkezők – különösképpen a családegyesítés céljából bevándorlók és a menekültek
– felé irányuló integrációs programok egyre elterjedtebbé válnak, s számos OECD-országban ezek hatókörét és
terjedelmét is bővítik annak érdekében, hogy az újonnan érkezett bevándorlók jobban tudjanak kommunikálni a
fogadó ország nyelvén, valamint jobban megismerjék a fogadó társadalom fő intézményeit. A munkaerőpiaci
integrációt – különösképpen a külföldi képesítések elismerését – célzó intézkedések úgyszintén előkelő helyet
foglaltak el a 2009–2010-es évek során, s a bevándorlók gyermekeinek integrálása továbbra is jelentős politikai
figyelmet kapott.
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A beszámoló megvizsgálja a gazdasági
válságnak az OECD-térség bevándorlói
foglalkoztatottságára gyakorolt aránytalan
hatását

Amint a Nemzetközi migrációs kilátások korábbi kiadásaiban (OECD, 2009, 2010) is szerepelt, a bevándorlókat a
gazdasági visszaesés szinte azonnal, igen keményen sújtotta. A 2008. és 2009. év első három negyedéve között a
külföldi születésűek munkanélküliségi rátája jelentősen növekedett az összes OECD-országban. Azóta a helyzet
többé-kevésbé stabilizálódott, de a gazdasági növekedés általában továbbra sem kielégítő ahhoz, hogy a csökkent
munkaerő-kihasználtságot kompenzálja. Spanyolországban például a 2010. év negyedik negyedévében a külföldi
születésűek munkanélküliségi rátája elérte a 29,3%-ot, a helyben születettek 18,4%-ához viszonyítva. Ebben az
összefüggésben a hosszú távú negatív hatás sem zárható ki, konkrétan a különösen súlyosan érintett csoportok, mint
például a bevándorlók esetében.

A fiatal bevándorlók különösen érintettek…

Számos országban a fiatal bevándorlók általában viszonylag kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetben voltak a
gazdasági válságot megelőzően. Az összes olyan országban, amelyre nézve adatok rendelkezésre állnak –
Németország kivételével – a fiatal, 15 és 24 éves kor közötti migránsok foglalkoztatási arányszáma csökkent az
elmúlt három év során, s ez a csökkenés magasabb volt, mint a helyben születettek esetében. Az európai OECD-
országok átlagát tekintve a 2010. év harmadik negyedévében a fiatal migránsok 24,5%-a volt munkanélküli a helyben
született fiatalok által képviselt 19,6%-hoz viszonyítva. Az Egyesült Államokban a megfelelő százalékérték 15,8%
illetve 18,8% volt (Kanadában 19,4%, illetve 14,2%; Ausztráliában 12,9% és 11,3%; Új-Zélandon pedig 19,9% és
16,4%). Rendkívül fontos e problémával foglalkozni annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek e csoport
munkaerőpiaci integrációjára gyakorolt hosszú távú negatív hatások, amelyek megbélyegzéshez és társadalmi
nyugtalansághoz is vezethetnek.

… bár a bevándorló nők jobban boldogultak
a férfiaknál

Míg a bevándorló férfiak nehézségekkel néztek szembe a munkaerőpiacon, a migráns nőket ezek sokkal kevésbé
érintették. Ennek egyik oka az, hogy a női migránsok esetében a foglalkoztatás olyan ágazatokban koncentrálódik (pl.
szociális és háztartási szolgáltatások), amelyek kevésbé szenvednek a gazdasági válságtól. A másik lehetséges
magyarázat, hogy a migráns nők növelhették munkaerőpiaci részvételüket, hogy a férfi migránsok bevételveszteségeit
kompenzálják.

Munkahelyteremtés a válság alatt és azon
túl

Bár a gazdasági visszaesések alatt a nettó munkahelyteremtés negatív szinten áll, a munkaerő-felvétel akkor sem
áll le. A bevándorlók foglalkoztatása bizonyos ágazatokban növekedett (oktatás, egészségügy, hosszú távú ellátás,
háztartási szolgáltatások), míg más területeken csökkent (építkezés, pénzügyek, nagy- és kiskereskedelem, stb.) Nem
látszik még azonban, hogy az elbocsátott migráns dolgozók ki tudják-e használni az új foglalkoztatási lehetőségeket.
Ennélfogva ebben az összefüggésben fennáll a kockázat, hogy a dolgozók bizonyos kategóriájában, különösen az
alacsony és közepes képzettségű férfiak esetén a hosszú távú munkanélküliség tartós lesz.

Két külön fejezet foglalkozik az időszerű
kérdésekkel…

A Nemzetközi migrációs kilátások 2011. évi kiadása két különleges fejezetet is tartalmaz. Az első a migránsok
vállalkozói tevékenységével foglalkozik az OECD-országokban. A másik pedig az Izraelbe irányuló nemzetközi
migrációról szól, s az új OECD-tagországokról szóló fejezetsorozat tagja.
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... a migránsok vállalkozói tevékenysége az
OECD-országokban és hozzájárulásuk a
munkahelyteremtéshez

Az OECD-országok átlagát tekintve a migráns vállalkozók százalékaránya csupán csekély mértékben különbözik
a helyben születettekétől, de jelentős országonkénti és időbeli eltérések tapasztalhatók. Mindazonáltal, a migránsok
nagyobb valószínűséggel kezdenek új üzleti tevékenységbe a legtöbb OECD-országban, még akkor is, ha a szóban
forgó üzleti vállalkozások túlélési aránya alacsonyabb, mint az országban született vállalkozók esetében. Egy kis vagy
közepes vállalat külföldi születésű önfoglalkoztató tulajdonosa átlagosan 1,4–2,1 további munkahelyet hoz létre,
amely szám némileg alacsonyabb, mint az országban született vállalkozók esetében (1,8–2,8). Számos OECD-
országban konkrét politikai intézkedéseket tettek a migráns vállalkozók támogatására. Az intézkedések első sorozata
olyan célzott lépéseket tartalmaz, amelyek célja, hogy támogassák a befogadó országban már letelepedett migránsokat
üzleti vállalkozások létrehozásában vagy fejlesztésében. Az intézkedések második típusa olyan specifikus
bevándorlási irányelveket tartalmaz, amelyek egy adott országban a külföldi vállalkozók és befektetők belépését és
tartózkodását szabályozzák. E bevándorlási politikák célja az, hogy kiválasszák azokat a vállalkozókat, akiknek
humán- és pénzügyi tőkéje, valamint üzleti projektjei valószínűsíthetően megfelelnek az ország gazdasági
szükségleteinek, és biztosítják a vállalkozások sikerét.

... Az Izraelbe irányuló nemzetközi migráció
és annak hatása

A 7,5 millió lakosú Izrael a bevándorlásra épül: 1948-ban történt megalakulása óta Izrael 2,8 millió bevándorlót
fogadott, és a mai izraeliek egynegyede külföldi születésű. Az 1990-es évek elején a – főleg a korábbi Szovjetunióból
– beáramló népesség az akkori lakosság 10%-át tette ki. Azóta a migráció az OECD-átlag alá süllyedt. Bár a végleges
izraeli letelepedést célzó migráció szinte teljesen „etnikai” jellegű, a bevándorlók általában magasabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek, mint az Izraelben születettek. A végleges letelepedést célzó bevándorlók gyorsan
szereznek állást, és az országban születetteknél nagyobb a foglalkoztatási arányuk. Azonban túlképzettségtől is
szenvednek, és a legtöbb csoport esetében a fizetések a tartózkodás időtartamával arányosan nőnek, de nem
konvergálnak teljes mértékben az országban születettek bérezéséhez. Az izraeli integrációs politika kezdeti
kedvezményeken és választható lehetőségeken alapul, amely szerint a bevándorlók készpénzből és utalványokból álló
„csomagot” kapnak, melyet lakásra, képzésre és fogyasztásra költhetnek. A határon átlépő palesztin munkások hosszú
éveken át az izraeli összfoglalkoztatottak jelentős hányadát képviselték, amíg az 1990-es évek elejétől kezdődően
szinte teljesen fel nem váltották őket a más országokból érkező ideiglenes – és nem mindig dokumentált – munkások.
Az ideiglenes munkavállalási migrációkezelő rendszer öt éves maximális tartózkodáson alapul, melyben a munkások
alkalmazása egy bizonyos ágazatra korlátozódik, és mobilitásuk korlátozott. A rendszert számos kritikus probléma
jellemzi, elsősorban az illegális díjazás elfogadása és az ellenőrzés nem megfelelő volta, amelynek következtében a
külföldi munkások sérülékenyek, és reálkeresetük gyakran a minimális izraeli szint alatt marad. Végül, az ideiglenes
külföldi munkásoknak az izraeliek munkaerőpiaci helyzetére gyakorolt hatására vonatkozó empirikus analízis
komplex helyzetről árulkodik, ahol a különböző csoportokra a különböző kategóriájú külföldi munkavállalók pozitív
vagy negatív hatást gyakorolnak.
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