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Zhrnutie v slovenčine

• Táto publikácia analyzuje najnovší vývoj migračného pohybu a migračných politík v krajinách OECD a v
niektorých nečlenských krajinách vrátane migrácie vysoko a nízko kvalifikovaných pracujúcich, brigádnikov,
zamestnancov na trvalý pracovný pomer a študentov.

• Tri osobitné kapitoly sa týkajú 50. výročia OECD a práce SOPEMI, migračného podnikania a migrácie do Izraela.
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Medzinárodná migrácia a SOPEMI oslavujú
50. výročie OECD

OECD bolo vždy vnímané ako jedinečné fórum pre analytickú prácu a výmenu názorov, skúseností a osvedčených
postupov v oblasti hospodárskych a sociálnych aspektov migrácie. Zároveň bola pripravená širšia škála štatistík o
migrácii a veľa úsilia bolo vynaloženého na zlepšenie porovnateľnosti údajov. Permanentný systém monitorovania
migrácie (SOPEMI) je už dlhé roky pod záštitou Pracovnej skupiny OECD pre migráciu jediným systémom
monitorovania migračného pohybu a migračných politík. Zažil rozmach aj pád migrácie dočasných pracovníkov,
sprísnenie migračných politík v osemdesiatych rokoch 20. storočia, ako aj zmeny po páde železnej opony v
deväťdesiatych rokoch 20. storočia a obnovu záujmu o pracovnú migráciu začiatkom nového tisícročia, než finančná
kríza v roku 2008 opäť spochybnila otvorenejšie migračné politiky. Starnutie obyvateľstva a globalizácia svetového
hospodárstva predstavujú pre krajiny OECD v oblasti migrácie veľa problémov. V tomto kontexte zostáva OECD
privilegovaným observatóriom migračného pohybu a migračných politík a platformou výmeny podľa toho, čo funguje
a čo nie: je to veľmi dôležitý nástroj na čo najlepšie využitie medzinárodnej migrácie na podporu hospodárskeho rastu
v krajinách pôvodu aj v cieľových krajinách.

Vydanie výhľadu v oblasti medzinárodnej
migrácie na rok 2011 poukazuje na mierny
pokles tokov migrácie do krajín OECD…

V 24 krajinách OECD so štandardizovanými štatistikami a v Ruskej federácii dosiahol permanentný prílev
prisťahovalcov do týchto krajín 4,3 milióna. V roku 2009 toto číslo kleslo o takmer 7 %, v roku 2008 o asi 5%, ale
stále bolo vyššie než kedykoľvek pred rokom 2007.

… najmä z hľadiska migrácie v oblastiach
voľného pohybu a pracovnej migrácie

Migrácia v oblasti voľného pohybu zaznamenala v roku 2009 veľký pokles o asi 230 000, t. j. v porovnaní s
rokom 2008 klesla o takmer 22 %. Pracovná migrácia taktiež klesla, asi o 6 %, a teraz dosahuje rovnakých rozmerov
ako voľný pohyb. V ostatných kategóriách migrácie, čiže v rodinnej a humanitárnej migrácii, ktorá nezávisí tak veľmi
od hospodárskych podmienok, nedošlo v porovnaní s rokom 2008 k takým veľkým zmenám.

Brigádnická migrácia zostáva dôležitá, hoci
ju ovplyvňuje hospodársky pokles...

Počet brigádnikov vstupujúcich to krajín OECD bol v roku 2009 približne 1,9 milióna, čo je oveľa viac ako v
prípade migrácie zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ktorá dosiahla zhruba 1,5 milióna. V roku 2009 v
porovnaní s rokom 2008 klesla o asi 16 %. To nasledovalo po poklese o 1 % v roku 2008, hoci pred rokom 2008
migračné toky takmer celé desaťročie stúpali každoročne priemerne o 7 %. Najväčšiu kategóriu migrujúcich
brigádnikov – viac ako každý štvrtý v roku 2009 – predstavujú sezónni brigádnici, väčšinou nízko kvalifikovaní
pracovníci v poľnohospodárstve. Ďalšou najväčšiu kategóriou sú prázdninoví brigádnici – asi 20 % v roku 2009.
Pracovníci registrovaní ako vnútrofiremní tvorili v roku 2009 asi 6 % brigádnikov.

…kým počet žiadateľov o azyl zostáva
stabilný

Počet osôb žiadajúcich o azyl v krajinách OECD bol v roku 2009 asi 363 000, čiže od úrovne z roku 2008 sa
prakticky nezmenil. Je to relatívne nízka úroveň v porovnaní s historickými maximami na začiatku a v strede
deväťdesiatych rokov 20. storočia alebo dokonca v porovnaní s úrovňou viac ako 600 000 na začiatku tohto
desaťročia. Hospodárska kríza preto nemala zjavný dosah na počet žiadostí a podľa predbežných údajov sa počet
žiadostí nezvýšil ani v roku 2010. Medzi najčastejšie krajiny pôvodu patrí Irak, Srbsko a Afganistan.

Rastúci prílev zahraničných študentov vedie
k trvalým pobytom

Keďže čoraz viac krajín vníma zahraničných študentov ako prípadný zdroj vysoko kvalifikovaných alebo
vzdelaných migrantov, počet zahraničných študentov v krajinách OECD ako celku v roku 2008 stúpol v porovnaní s
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rokom 2007 asi o 5 % a dosiahol viac ako 2,3 milióna. Zo všetkých zahraničných študentov viac ako 18 % (takmer
410 000) pochádza z Číny, 7 % (163 000) z Indie a 5 % (110 000) z Kórey. Odhadovaný podiel tých, ktorí zostali na
trvalý pobyt, je 17 % v prípade Rakúska a 32 % až 33 % v prípade Francúzska a Kanady, pričom vo väčšine krajín
zostáva 20 % až 30 %.

Čína predstavuje 10 % prílevu, Rumunsko,
India a Poľsko menej ako polovicu z toho

Migrácia z Číny tvorila v roku 2009 asi 9 % všetkých prílevov, pričom Rumuni, Indovia a Poliaci predstavovali 5
%, 4,5 % a 4 % všetkých vstupov. V porovnaní s pohybmi pred krízou bol najväčší absolútny pokles migrácie
zaznamenaný z nových členských štátov EÚ, najmä z Rumunska, Poľska a Bulharska.

Prisťahovalci významne prispievajú k rastu
populácie v mnohých krajinách OECD

V roku 2009 tvorila populácia ľudí narodených v zahraničí 14 % celkovej populácie krajín OECD, ku ktorej
existujú údaje. V porovnaní s rokom 2006 ide o zvýšenie o 13 % a za posledné desaťročie to znamená zvýšenie o 37
%. V 20 z 34 krajín OECD prevýšili prisťahovalci 10 % celkovej populácie. Tradičné imigračné krajiny ako Nemecko
a Holandsko (s prisťahovaleckou populáciou 13 % a 11 %) predbehli nové migračné krajiny Írsko a Španielsko.

Tohtoročná správa obsahuje prehľad
štrukturálneho a inštitucionálneho vývoja v
oblasti migračných politík...

Vývoj migračnej politiky v rokoch 2009 a 2010 čiastočne ovplyvnil hospodársky pokles, pre ktorý niektoré
krajiny OECD prijali reštriktívne opatrenia, pokiaľ ide o pracovnú migráciu. Ide najmä o prípad Španielska a Írska,
ale aj Veľkej Británie, kde zmena vlády priniesla omnoho reštriktívnejší prístup k pracovnej migrácii. Rodinné a
humanitárne politiky, ako aj hraničné kontroly, sa v tomto období sprísnili, hoci z iných dôvodov.

… vrátane integračných politík

Zároveň sa v mnohých krajinách OECD čoraz viac rozširujú integračné programy zacielené na nové príchody
najmä rodinných migrantov a utečencov, a to aj s cieľom zlepšiť schopnosť nových prisťahovalcov komunikovať v
jazyku hostiteľskej krajiny a ich znalosti o hlavných inštitúciách hostiteľskej spoločnosti. Opatrenia zamerané na
integráciu na trhoch práce, najmä pokiaľ ide o uznanie zahraničnej kvalifikácie, boli v rokoch 2009 a 2010 veľmi
rozšírené a veľkú pozornosť naďalej priťahovala integrácia detí prisťahovalcov.

Správa skúma nerovnomerný dosah
hospodárskej krízy na zamestnanosť
prisťahovalcov v krajinách OECD

Ako sa uvádza v predchádzajúcom vydaní Výhľadu v oblasti medzinárodnej migrácie (OECD, 2009, 2010),
prisťahovalcov do veľkej miery a takmer okamžite zasiahol hospodársky pokles. Medzi prvými tromi štvrťrokmi
2008 a 2009 sa miera nezamestnanosti pracovníkov narodených v zahraničí vo všetkých krajinách OECD značne
zvýšila. Táto situácia sa odvtedy viac-menej stabilizovala, ale hospodársky rast je ešte vždy vo všeobecnosti
nedostatočný na absorbovanie voľnej pracovnej sily. Napríklad v Španielsku dosiahol v štvrtom štvrťroku 2010 podiel
nezamestnaných narodených v zahraničí 29,3 % v porovnaní s 18,4 % domácich. V tomto kontexte sa nedá vylúčiť
dlhodobý negatívny vplyv, a to najmä na špecifické skupiny, ktorých to mimoriadne zasiahlo, napríklad
prisťahovalcov.

Hospodárska kríza najviac zasiahla
mladých prisťahovalcov…

V mnohých krajinách zaznamenávali mladí prisťahovalci pred hospodárskou krízou relatívne nepriaznivé
podmienky na trhu práce. Vo všetkých krajinách, ku ktorým existujú údaje, okrem Nemecka, miera zamestnanosti
mladých migrantov vo veku od 15 do 24 rokov za posledné tri roky klesla, a to viac ako pri domácich. Priemerne v
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európskych krajinách OECD bolo v treťom štvrťroku 2010 nezamestnaných 24,5 % mladých migrantov a 19,6 %
mladých domácich. V Spojených štátoch to bolo 15,8 % a 18,8 % (v Kanade 19,4 % a 14,2 %, v Austrálii 12,9 % a
11,3 % a na Novom Zélande 19,9 % a 16,4 %). Tento problém treba riešiť s cieľom predísť negatívnym dlhodobým
účinkom na integráciu tejto skupiny ľudí na pracovných trhoch, lebo inak by to mohlo viesť k stigmatizácii a
sociálnym nepokojom.

… hoci ženám prisťahovalkyniam sa darí
lepšie ako mužom prisťahovalcom

Keď prisťahovalci na trhu práce zažívali ťažké časy, ženy to až tak neovplyvnilo. Jedným z dôvodov je, že
zamestnanosť prisťahovalkýň sa koncentruje v odvetviach (napr. sociálnych a domácich službách), ktoré hospodárska
kríza veľmi nezasiahla. Ďalším možným vysvetlením je, že prisťahovalkyne zvýšili svoju účasť na trhu práce s
cieľom kompenzovať straty príjmu prisťahovalcov mužov.

Tvorba pracovných miest počas krízy a po
nej

Počas hospodárskeho poklesu sa najímanie nových pracovníkov nezastavilo, hoci čistá tvorba pracovných miest je
záporná. Zamestnanosť prisťahovalcov sa v niektorých odvetviach zvýšila (vzdelávanie, zdravotníctvo, dlhodobá
starostlivosť, služby v domácnosti), kým v iných sa znížila (výstavba, financie, veľkoobchod a maloobchod a pod.).
To, či si prisťahovalci bez práce dokážu nájsť nové zamestnanie, sa však ešte ukáže. V tomto kontexte je tu preto
riziko, že dlhodobá nezamestnanosť niektorých kategórií pracujúcich, najmä nízko a stredne kvalifikovaných mužov,
bude pokračovať.

Dve osobitné kapitoly sa zaoberajú
aktuálnymi témami…

Vydanie Výhľadu v oblasti medzinárodnej migrácie na rok 2011 má dve osobitné kapitoly. Prvá sa týka
podnikania migrantov v krajinách OECD. Druhá, ktorá sa týka migrácie v Izraeli, je súčasťou série kapitol, ktoré sa
budú vzťahovať na nové členské krajiny OECD.

… podnikanie migrantov v krajinách OECD
a ich prínos k tvorbe pracovných miest

V krajinách OECD sa priemerný podiel migračných podnikateľov líši od podielu domácich len málo, ale v
priebehu času dochádza k veľkými rozdielom medzi krajinami. Napriek tomu je veľká pravdepodobnosť, že
prisťahovalci začnú vo väčšine krajín OECD podnikať, hoci pomer prežitia takýchto podnikov je nižší ako pri nových
podnikoch domácich podnikateľov. V priemere vytvára zahraničný podnikateľ, ktorý vlastní malú alebo strednú
firmu, 1,4 až 2,1 pracovných miest, čo je len o málo menej ako v prípade domácich podnikateľov (1,8–2,8). Niektoré
krajiny OECD zaviedli na podporu migrantov-podnikateľov konkrétne politiky. Prvá séria politík sa skladala z
opatrení zameraných na podporu migrantov, ktorí sa už etablovali v hosťovskej krajine, či už s cieľom založiť alebo
rozvíjať podnik. Druhý typ opatrení zahŕňa konkrétne politiky vstupu, ktoré upravujú vstup a pobyt zahraničných
podnikateľov a investorov v príslušnej krajine. Tieto politiky vstupu majú vybrať tých podnikateľov, ktorých ľudský a
finančný kapitál a obchodné projekty pravdepodobne naplnia hospodárske potreby príslušnej krajiny a zabezpečia
úspech ich podnikov.

…Medzinárodná migrácia do Izraela a jej
dosah

Izrael je krajina so 7,5 milióna obyvateľov a je na prisťahovalectve postavená: od svojho vzniku v roku 1948
prijal Izrael 2,8 milióna prisťahovalcov a každý štvrtý dnešný Izraelčan pochádza zo zahraničia. Na začiatku
deväťdesiatych rokov 20. storočia tvoril prílev migrantov, a to najmä z bývalého Sovietskeho zväzu, 10 % vtedajšieho
obyvateľstva. Migrácia sa odvtedy spomalila na úroveň pod priemerom OECD. Hoci je trvalá migrácia do Izraela
takmer výlučne etnická, prisťahovalci majú väčšinou lepšie vzdelanie ako domáci. Trvalí prisťahovalci sa rýchlo
uplatnia na trhu práce a majú vyššiu mieru zamestnanosti ako domáci. Trpia však tým, že ich kvalifikácia je vyššia
ako kvalifikácia potrebná pre prácu, ktorú zastávajú, a pri väčšine skupín sa ich platy zvyšujú v súlade s dĺžkou
pobytu, ale nedosahujú také zvyšovanie ako v prípade domácich. Integračná politika v Izraeli je zameraná na
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počiatočné obdobie, kedy prisťahovalci dostanú „kôš“ hotovosti a kupónov, ktoré môžu podľa svojho výberu minúť
na zariadenie domácnosti, odbornú prípravu a spotrebný tovar. Dlhé roky predstavovali veľký podiel na celkovej
zamestnanosti v Izraeli palestínski cezhraniční pracovníci, kým ich začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia
nezačali do veľkej miery nahrádzať brigádnici – pracujúci niekedy „načierno“. Systém riadenia migrácie brigádnikov
sa zakladá na maximálnom pobyte v dĺžke piatich rokov, pričom pracovníci nemajú prístup do niektorých odvetví a
ich mobilita je obmedzená. Tento systém má celý rad veľkých problémov, najmä poberanie mzdy „načierno“ a
nedostatočné kontroly, čo zapríčiňuje zraniteľnosť zahraničných pracujúcich a často aj nižšie mzdy, než sú izraelské
minimálne normy. Empirická analýza dosahu zahraničných brigádnikov na výsledky trhu práce Izraelčanov dokazuje,
že ide o zložitú situáciu, v ktorej rôzne kategórie zahraničných pracovníkov pozitívne či negatívne ovplyvňujú rôzne
skupiny obyvateľstva.
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