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• W publikacji poddano analizie aktualne zmiany ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej krajów OECD i
niektórych krajów nienależących do OECD, między innymi migracje pracowników wysoko i nisko
wykwalifikowanych, tymczasowych i zatrudnionych na stałe oraz studentów.

• Opracowanie zawiera trzy rozdziały specjalne – dotyczące pięćdziesiątej rocznicy powstania OECD i działalności
jej Systemu Ciągłego Monitorowania Migracji (SOPEMI), migracji przedsiębiorców i migracji do Izraela.
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Migracja międzynarodowa i SOPEMI
świętują pięćdziesiątą rocznicę powstania
OECD

OECD zawsze była uznawana za wyjątkowe forum, na którym prowadzone są analizy i odbywa się wymiana
poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie ekonomii i społecznych aspektów migracji. Jednocześnie
opracowano dodatkowe statystyki migracyjne i wiele pracy poświęcono poprawie porównywalności danych. System
Ciągłego Monitorowania Migracji (SOPEMI), działający pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Migracji OECD, był
przez wiele lat jedynym takim ośrodkiem monitorowania ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej. W okresie jego
działalności nastąpił rozkwit i schyłek zjawiska migracji „robotników sezonowych”, zaostrzenie polityki migracyjnej
w latach osiemdziesiątych, zmiany po upadku żelaznej kurtyny w latach dziewięćdziesiątych oraz powrót
zainteresowania migracją zarobkową po roku 2000, zanim kryzys finansowy z 2008 roku znów nie postawił pod
znakiem zapytania bardziej otwartej polityki migracyjnej. Starzenie się populacji i globalizacja gospodarki światowej
oznacza dla krajów OECD wiele wyzwań w kontekście migracji. OECD odgrywa w nim rolę uprzywilejowanego
obserwatora ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej oraz platformy wymiany wiedzy o skutecznych
mechanizmach, co czyni z tej organizacji niezmiernie ważne narzędzie pozwalające zapewnić korzyści z migracji
międzynarodowej na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego w krajach pochodzenia i krajach docelowych.

Przegląd migracji międzynarodowej za rok
2011 wskazuje na zauważalny spadek
napływu imigrantów do krajów OECD...

W ujęciu ogólnym, w 24 krajach OECD prowadzących znormalizowane statystyki oraz w Federacji Rosyjskiej
imigracja o charakterze trwałym sięgnęła 4,3 mln osób. Napływ imigrantów w 2009 roku spadł o niemal 7%, a w
roku poprzednim – o około 5%, ale mimo to utrzymał się na wyższym poziomie niż w dowolnym roku przed 2007.

...zwłaszcza jeśli chodzi o swobodne
przepływy migracyjne i migrację zarobkową

O spadku w 2009 roku zadecydowały w dużej mierze swobodne przepływy migracyjne: wyniosły one o ponad
230 000 osób mniej, czyli prawie 22% mniej niż w 2008 roku. Migracja zarobkowa także osłabła (o około 6%) i jej
rząd wielkości jest obecnie taki sam, jak swobodnego przepływu osób. W innych kategoriach migracji, tj. migracji z
przyczyn rodzinnych i humanitarnych, które są mniej podatne na uwarunkowania gospodarcze, nastąpiły mniejsze
zmiany w porównaniu z rokiem 2008.

Migracja zarobkowa o charakterze
tymczasowym nadal istotna pomimo wahań
związanych z kryzysem gospodarczym...

Liczba pracowników tymczasowych wjeżdżających do krajów OECD wyniosła w 2009 roku około 1,9 mln osób,
czyli znacznie więcej niż liczba stałych imigrantów zarobkowych szacowana na 1,5 mln. W 2009 r. w porównaniu z
rokiem 2008 liczba ta spadła o około 16%. W samym 2008 roku spadek wynosił 1% w stosunku rocznym, a
poprzedzała go niemal dekada wzrostu imigracji o średnio 7% rocznie. Największą kategorię tymczasowych
imigrantów zarobkowych (w 2009 roku ponad jedną czwartą z nich) stanowią pracownicy sezonowi, przede
wszystkim słabo wykwalifikowani robotnicy rolni. Druga największa kategoria obejmuje osoby wyjeżdżające do
pracy wakacyjnej – w 2009 roku było ich około 20%. Osoby wyjeżdżające w ramach przeniesień wewnątrzfirmowych
stanowiły w 2009 roku około 6% pracowników tymczasowych.

…natomiast liczba osób ubiegających się o
azyl jest stabilna

Liczba osób ubiegających się o azyl w krajach OECD w 2009 roku wynosiła około 363 000, czyli praktycznie tyle
samo, co w roku poprzednim. W porównaniu z historycznymi szczytami na początku i w połowie lat
dziewięćdziesiątych a nawet z wartościami powyżej 600 tysięcy z pierwszej połowy obecnej dekady, jest to liczba
stosunkowo niska. Kryzys gospodarczy nie wywarł zatem wyraźnego wpływu na liczbę wniosków i, jak wskazują
wstępne dane, w roku 2010 ich liczba również nie wzrosła. Najważniejszymi krajami pochodzenia są Irak, Serbia i
Afganistan.
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Rosnący przepływ studentów zagranicznych
skutkuje pewnym odsetkiem trwałych
imigracji

Z uwagi na fakt, że coraz więcej krajów postrzega studentów zagranicznych jako potencjalnych wysoko
wykwalifikowanych lub dobrze wykształconych imigrantów, w 2008 roku ich liczba w krajach OECD nadal rosła; w
porównaniu z rokiem 2007 liczba studentów zagranicznych na całym obszarze OECD wzrosła o około 5%, osiągając
poziom ponad 2,3 mln studentów. Ponad 18% ogółu studentów zagranicznych, tj. prawie 410 000 osób, pochodzi z
Chin, 7% z Indii (163 000), a 5% z Korei (110 000). Szacowany wskaźnik pozostawania w kraju docelowym zawiera
się w przedziale od 17% w przypadku Austrii do 32–33% w przypadku Francji i Kanady; w większości krajów
wynosi od 20% do 30%.

Niemal 10% przepływów migracyjnych
pochodzi z Chin, natomiast z Rumunii, Indii
i Polski mniej niż 5%

Migracja z Chin stanowi około 9% ogółu napływów, natomiast z Rumunii, Indii i Polski pochodzi, odpowiednio,
5%, 4,5% oraz 4% imigrantów zanotowanych w 2009 roku. W porównaniu z migracją obserwowaną przed kryzysem
największy spadek bezwzględny dotyczył migracji z nowych państw członkowskich UE, przede wszystkim z
Rumunii, Polski i Bułgarii.

Populacja imigrantów ma ważny wpływ na
wzrost liczby ludności w wielu krajach
OECD

W 2009 roku ludność obcego pochodzenia stanowiła 14% ogółu ludności w krajach OECD, dla których takie dane
są dostępne. W porównaniu z rokiem 2006 oznacza to wzrost o 13%, a z poprzednią dekadą – o 37%. W 20 z 34
krajów OECD imigranci stanowili więcej niż 10% ogółu ludności. Kraje tradycyjnie wybierane przez imigrantów, jak
Niemcy i Holandia (odsetek imigrantów wynosi tam odpowiednio 13% i 11%) zostały zdetronizowane przez nowe
kraje docelowe: Irlandię i Hiszpanię.

W tegorocznym raporcie dokonano
przeglądu strukturalnych i instytucjonalnych
zmian w polityce migracyjnej...

Zmiany polityki migracyjnej w latach 2009 i 2010 były po części skutkiem słabej koniunktury gospodarczej;
niektóre kraje OECD wprowadziły restrykcyjne przepisy dotyczące migracji zarobkowej. Sytuacja taka miała miejsce
przede wszystkim w Hiszpanii i Irlandii, ale także w Wielkiej Brytanii, gdzie skutkiem zmiany rządu było
zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście do migracji zarobkowej. W omawianym okresie zaostrzono również
politykę rodzinną i humanitarną oraz kontrole graniczne, choć z odmiennych powodów.

…również w polityce integracji

Równocześnie upowszechniają się programy integracyjne kierowane do nowo przybyłych, zwłaszcza członków
rodzin imigrantów i uchodźców, a wiele krajów OECD dodatkowo poszerza ich skalę i zakres, aby zwiększyć
możliwość porozumiewania się świeżo przybyłych imigrantów w języku kraju przyjmującego i poprawić ich
znajomość podstawowych instytucji funkcjonujących w społeczeństwie kraju przyjmującego. Środki zmierzające do
integracji imigrantów na rynku pracy, przede wszystkim w zakresie uznawania kwalifikacji uzyskanych za granicą,
były znaczące również w latach 2009–2010, a integracja dzieci imigrantów pozostawała istotnym przedmiotem
regulacji.

Raport rozpatruje nieproporcjonalny wpływ
kryzysu gospodarczego na wskaźniki
zatrudnienia imigrantów w krajach OECD

Jak wskazano w poprzednim przeglądzie migracji międzynarodowej (OECD, 2009, 2010), imigranci mocno i
niemal natychmiast odczuli konsekwencje spowolnienia gospodarczego. Porównanie danych z pierwszych trzech
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kwartałów lat 2008 i 2009 wskazuje, że poziom bezrobocia wśród cudzoziemców znacznie wzrósł we wszystkich
krajach OECD. Sytuacja już się w miarę ustabilizowała, ale wzrost gospodarczy nadal jest zasadniczo
niewystarczający, aby zlikwidować zastój na rynkach pracy. Na przykład w Hiszpanii w czwartym kwartale 2010
roku wskaźnik bezrobocia wśród cudzoziemców sięgnął 29,3%, podczas gdy wśród rdzennych mieszkańców wynosił
18,4%. W tym kontekście nie można wykluczyć długofalowego niekorzystnego wpływu dekoniunktury, zwłaszcza w
przypadku konkretnych grup szczególnie dotkniętych kryzysem, jak imigranci.

Zmiany odczuwają przede wszystkim młodsi
imigranci...

W wielu krajach młodsi imigranci mieli na ogół stosunkowo niekorzystną sytuację na rynku pracy przed
kryzysem gospodarczym. We wszystkich krajach, dla których dane są dostępne (z wyjątkiem Niemiec), wskaźnik
zatrudnienia wśród młodych imigrantów w wieku 15–24 lat wykazał w okresie ostatnich trzech lat spadek i to
większy niż wśród rodowitych mieszkańców. W europejskich krajach OECD w trzecim kwartale 2010 roku średnio
24,5% młodych imigrantów było bez pracy, podczas gdy wśród młodych rodowitych mieszkańców odsetek ten
wynosił 19,6%. Odnośne wielkości dla Stanów Zjednoczonych wynosiły, odpowiednio, 15,8% i 18,8% (dla Kanady
19,4% i 14,2%; dla Australii 12,9% i 11,3%; dla Nowej Zelandii 19,9% i 16,4%). Rozwiązanie tego problemu ma
zasadnicze znaczenie dla uniknięcia niekorzystnych, długotrwałych konsekwencji dla integracji tej grupy na rynku
pracy, które mogłyby skutkować stygmatyzacją i niepokojami społecznymi.

...z kolei kobiety-imigrantki radzą sobie
lepiej niż mężczyźni-imigranci

Podczas gdy mężczyźni-imigranci doświadczali trudności na rynku pracy, kobiety-imigrantki znacznie słabiej
odczuwały skutki niesprzyjającej sytuacji. Jednym z powodów było to, że miejsca pracy kobiet-imigrantek
koncentrują się w sektorach (np. opieki i prowadzenia domu), które nie odczuły tak bardzo skutków kryzysu
gospodarczego. Innym możliwym wytłumaczeniem jest to, że udział kobiet-imigrantek w ogólnej liczbie
zatrudnionych mógł wzrosnąć, aby skompensować niższe przychody mężczyzn-imigrantów.

Powstawanie nowych miejsc pracy podczas
kryzysu i po jego ustąpieniu

Chociaż liczba miejsc pracy netto podczas dekoniunktury spada, nowi pracownicy nadal są zatrudniani. Wskaźnik
zatrudnienia imigrantów w niektórych sektorach rósł (edukacji, zdrowia, opieki długoterminowej, usług prowadzenia
domu), a w innych spadał (budownictwo, finanse, handel hurtowy, detaliczny itd.). Nie jest na razie oczywiste, czy
zwolnionym imigrantom uda się znaleźć nowe miejsca pracy. W tym kontekście istnieje więc ryzyko utrzymywania
się długoterminowego bezrobocia w określonych kategoriach pracowników, zwłaszcza w grupie mężczyzn o niskich i
średnich kwalifikacjach.

Dwa specjalne rozdziały dotyczą ważnych
zjawisk...

Przegląd migracji międzynarodowej za rok 2011 zawiera dwa rozdziały specjalne. Pierwszy dotyczy migracji
przedsiębiorców w krajach OECD. Drugi, poświęcony migracji międzynarodowej w Izraelu, wpisuje się w cykl
rozdziałów dotyczących nowych krajów należących do OECD.

…czyli migracji przedsiębiorców w krajach
OECD i ich wkładu w tworzenie miejsc
pracy

W krajach OECD odsetek przedsiębiorców-imigrantów na ogół tylko nieznacznie odbiega od ich odsetka wśród
rdzennych mieszkańców, jednak widoczne są znaczne różnice między krajami i różnice w czasie. W większości
krajów OECD jest większe prawdopodobieństwo zakładania nowych firm przez imigrantów, nawet jeśli wskaźnik
przetrwania tych firm jest niższy niż nowych firm zakładanych przez rdzennych przedsiębiorców. Samozatrudnieni
właściciele małych i średnich firm, którzy mają obce pochodzenie, tworzą średnio od 1,4 do 2,1 dodatkowych miejsc
pracy, czyli nieco mniej niż ich rdzenni koledzy (tworzący odpowiednio między 1,8 a 2,8 miejsc pracy). Kilka krajów
OECD wprowadziło określone polityki wspierania przedsiębiorców-imigrantów. Pierwsza grupa polityk obejmuje
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środki celowe mające wspierać imigrantów, którzy zadomowili się już w kraju przyjmującym, w tworzeniu lub
rozwijaniu działalności gospodarczej. Drugi rodzaj środków obejmuje konkretne polityki imigracyjne regulujące
wjazd i pobyt przedsiębiorców i inwestorów obcego pochodzenia w danym kraju. Celem polityk imigracyjnych jest
wyłonienie tych przedsiębiorców, których kapitał ludzki i finansowy oraz projekty biznesowe mają spore szanse
wpisać się w potrzeby gospodarcze danego kraju i zapewnić powodzenie ich przedsięwzięciom.

…oraz migracji międzynarodowej do Izraela
i jej wpływu na rynek pracy

Izrael, kraj zamieszkiwany przez 7,5 mln ludzi, jest owocem imigracji: od momentu powstania państwa Izrael w
1948 roku przyjęto 2,8 mln imigrantów, a jedna czwarta współczesnych Izraelczyków ma obce pochodzenie. Na
początku lat dziewięćdziesiątych imigracja, przede wszystkim z krajów byłego Związku Radzieckiego, kształtowała
się na poziomie 10% ówczesnej ludności. Od tamtej pory wskaźniki imigracji spadły do poziomów poniżej średniej
występującej na obszarze OECD. Chociaż trwała imigracja do Izraela ma prawie wyłącznie charakter „etniczny”,
imigranci mieli zwykle lepsze wykształcenie niż ich izraelscy bracia. Wydaje się, że osoby emigrujące do Izraela na
stałe szybko podejmują tam pracę i w grupie tej poziom zatrudnienia jest wyższy niż wśród rdzennych obywateli.
Problemem są jednak zbyt wysokie kwalifikacje, a w przypadku większości grup płace rosną wraz z długością
pobytu, jednak nie są całkowicie zbieżne z płacami rdzennych mieszkańców. Izraelska polityka integracji wiąże się z
dużymi kosztami początkowymi i dokonywaniem wyborów: imigranci otrzymują „koszyk” płatności gotówkowych i
bonów na mieszkanie, szkolenia i utrzymanie. Palestyńscy pracownicy transgraniczni przez wiele lat mieli znaczny
udział w ogóle zatrudnionych w Izraelu do początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęli być w dużej mierze
zastępowani przez pracowników tymczasowych (niekoniecznie rejestrowanych) z innych krajów. System zarządzania
tymczasową imigracją zarobkową zakłada maksymalnie pięcioletni okres pobytu, podjęcie pracy jest możliwe tylko w
określonym sektorze, a mobilność pracowników ograniczona. System ma kilka poważnych wad, przede wszystkim
bezprawne pobieranie opłat i niedostateczny nadzór oraz, co za tym idzie, niepewność sytuacji pracujących
cudzoziemców a także nierzadko realną płacę niższą od minimalnych standardów izraelskich. Analiza naukowa
wpływu obcych pracowników tymczasowych na sytuację Izraelczyków na rynku pracy pokazuje złożoną sytuację, w
której na poszczególne grupy pozytywny lub negatywny wpływ mają różne kategorie pracowników obcego
pochodzenia.
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