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Výhled pro rok 2012 v oblasti mezinárodní migrace
Přehled v českém jazyce

• Zpomalení migrace do zemí OECD, které způsobila globální ekonomická krize, je patrně u konce. V roce 2010
migrace do států sdružených v OECD klesala třetím rokem v řadě, ale během roku 2011 ve většině zemí začala
opět stoupat. Migrace dočasných pracovních sil nadále klesala, i když pomaleji, zatímco počet osob, které přišly
do zemí OECD za účelem studia, stále rostl.

• Oživení ekonomiky je stále jen mírné. Veřejné mínění je citlivé vůči otázkám migrace kvůli pokračující vysoké
nezaměstnanosti, a proto řada vlád zpřísnila migrační pravidla. Dalším důvodem k obavám jsou nezaměstnaní
mladí imigranti, na jejichž situaci musí místní vlády reagovat cílenou politikou.

• Je pravděpodobné, že stárnutí populace ve státech OECD v budoucnu silně ovlivní migrační trendy, ale možná
nečekaným způsobem.

• Zároveň není jasné, jak dlouho bude pokračovat migrace asijských odborníků v důsledku rostoucí poptávky po
vysoce kvalifikované pracovní síle v rychle rostoucích ekonomikách regionu.

• Toto vydání publikace International Migration Outlook se zaměřuje nejen na trendy v oblasti migrace a migrační
politiky, ale také na trendy v zaměstnanosti migrantů. Zvláštní kapitoly se zaměřují na způsob, jakým změny
v dosaženém vzdělání a volbě povolání ovlivňují migraci, a na měnící se roli Asie na poli mezinárodní migrace.
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Migrační toky do zemí sdružených v OECD

V roce 2010, potřetí za sebou, zaznamenalo 23 států OECD i Ruská federace pokles celkového počtu imigrantů,
kteří mají zájem o trvalý pobyt. Tento úbytek byl však poměrně malý (-3 % v porovnání s rokem 2009) a příliv
migrantů – více než 4,1 milionu osob – byl vyšší než před rokem 2005, podle dostupných standardizovaných statistik.
Předběžné údaje ukazují, že během roku 2011 začala imigrace opět narůstat ve většině států OECD, kromě Itálie,
v Austrálii i na Novém Zélandě. Kanada zaznamenala výrazný pokles, po němž v roce 2010 vykázala rekordní počty
migrujících osob.

Důkazy o rostoucí emigraci z jižní Evropy
a Irska jsou stále nedostatečné

V rámci OECD byl rok 2011 poznamenán zhoršením ekonomických podmínek v některých zemích eurozóny,
konkrétně v Řecku, Irsku, Itálii, Portugalsku a Španělsku, což vyvolalo spekulace o zvýšení počtu emigrantů.
Dostupné důkazy naznačují, že emigrace z těchto zemí skutečně vzrostla, ale jen mírně. Odliv občanů byl poměrně
malý, s výjimkou Irska, kde jazyková bariéra není překážkou v emigraci.

Volný pohyb a migrace pracovních sil
klesá…

V roce 2010 představovala migrace v rámci volného pohybu osob, která od roku 2007 výrazně klesala, celkově
20 % migrace osob, které měly v cílové zemi zájem o trvalý pobyt. Kvůli poklesu poptávky ze strany zaměstnavatelů
se snížila i migrace pracovních sil, která tvořila pouze 21 % z celku. V roce 2010 byla nejčastěji udávaným důvodem
rodinná migrace – představovala 36 % celkového toku (45 % při započítání rodin zaměstnanců). Humanitární důvody
uvedlo 6 % migrantů v zemích EU a 13 % ve Spojených státech.

… ale migrace dočasných pracovníků má
stále velký význam

Migrace dočasných pracovních sil obvykle reaguje na změny v ekonomické situaci rychle a výrazně. V letech
2008 a 2009 zažila prudký pokles, ale v roce 2010 bylo zaznamenáno pouze mírné 4 % oslabení. Současný tok
migrace dočasných pracovníků dosahuje počtu zhruba 1,9 milionu osob, což je výrazně více než u migrantů, kteří
mají zájem o práci i trvalý pobyt, jejichž počet se odhaduje na 1,4 milionu osob.

I nadále roste počet zahraničních
studentů…

Počet zahraničních studentů v roce 2009 i nadále rostl, na rozdíl od migrace dočasných pracovních sil a osob se
zájmem o trvalý pobyt. Díky 6 % nárůstu tak v zemích sdružených v OECD a v Ruské federaci studovalo více než
2,6 milionu těchto osob. Austrálie předběhla Francii na třetím místě v žebříčku cílových zemí. Řadí se tak za Spojené
státy a Spojené království. V zemích OECD tvoří zahraniční studenti průměrně více než 6 % všech studujících.
Plných 25 % těchto zahraničních studentů pochází z Indie a Číny, které tak tvoří významný zdroj pro budoucí migraci
pracovních sil.

…zatímco počet žadatelů o azyl zůstává
stabilní

Počet žadatelů o azyl v zemích OECD se v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 nepatrně snížil a byl výrazně nižší
než údaje zaznamenané na přelomu tisíciletí. Ekonomická krize tedy významně nerozšířila řady žadatelů o azyl.
I v roce 2010 byla zemí, kde se žádalo o azyl nejčastěji, i nadále Francie, následovaná Spojenými státy a Německem.
Nejvíce žadatelů v roce 2010 pocházelo ze Srbska, poté z Afghánistánu a Číny. V roce 2011 se tento trend obrátil –
 počet žádostí o azyl vzrostl o více než 20 %, především kvůli „arabskému jaru“ a rostoucímu počtu žadatelů
z Afghánistánu.
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Téměř 10 % migrantů pochází z Číny

V roce 2010 opět pocházelo nejvíce migrantů do zemí OECD z Číny – čínští občasné tvoří téměř jednu desetinu
migrantů. Mezi další země patří Rumunsko, Indie a Polsko – občané každé z těchto zemí představují asi 5 % z celku.

Migranty nejhůře zasáhla ztráta pracovních
míst v důsledku krize

Ve většině zemí OECD zasáhl pokles ekonomiky imigranty tvrdě a téměř okamžitě. Důkazy naznačují, že celkový
dopad ekonomické krize na nezaměstnanost byl u migrantů výraznější než u místních obyvatel. Celkově v rámci
OECD se míra nezaměstnanosti imigrantů mezi lety 2008 a 2011 zvýšila o čtyři procentní body, zatímco u místních
obyvatel o 2,5 procentních bodů. Ještě více znepokojující je nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti mezi imigranty. Ve
většině zemí jsou migranti zodpovědní za 14 % až 30 % nárůst celkového počtu dlouhodobě nezaměstnaných. Toto
číslo ve většině případů výrazně převyšuje jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných osob.

Krize ovlivnila různé skupiny migrantů různě. Ve většině zemí měla menší dopad na migrantky než na muže cizí
národnosti. V několika státech začíná pracovat stále více migrantek, aby vykompenzovaly ztrátu příjmů mužů z řad
migrantů. Pokud jde o úroveň kvalifikace, zaměstnanci z řad migrantů s nízkou kvalifikací pocítili krizi více než ti se
střední a vysokou kvalifikací. To se netýká pouze rozdílů v distribuci zaměstnanosti dle odvětví, ale také druhu
pracovních míst, jež zastávají (často dočasná), a menšího počtu odpracovaných let, který pro zaměstnavatele znamená
nižší náklady při propouštění zaměstnanců.

Zvláště ohrožení jsou mladí migranti…

Ukazatel, který zachycuje „nezaměstnanost“ mladých lidí, zaznamenal mezi lety 2008 a 2011 nárůst podílu
mladých lidí, kteří nestudují, nejsou zaměstnaní nebo se neúčastní odborné přípravy (skupina NEET), a to především
v řadách přistěhovalců. To platí především v Řecku, Španělsku, Švédsku, Irsku a Itálii. Navíc ve většině zemí se
četnost dočasného zaměstnání zvýšila výrazněji u mladých imigrantů než u jejich rodilých protějšků nebo dospělých
imigrantů (věková skupina 25–54 let). Podobně se v řadě států zvýšil podíl částečných úvazků na celkové
zaměstnanosti výrazněji u mladých imigrantů než u mladých lidí, kteří jsou rodilými občany.

... což vyžaduje přiměřenou a okamžitou
politickou reakci

Během krize i ekonomického oživení je přijetí konkrétních politik, které pomohou mladým lidem najít a udržet si
práci, ještě důležitější pro málo kvalifikované mladé imigranty, kteří jsou z několika důvodů znevýhodněni (nízká
úroveň kvalifikace, nedostatečná znalost jazyka, omezený přístup k sítím). Tato skupina je ohroženější budoucí
nezaměstnaností a je pravděpodobnější, že celkové celoživotní příjmy jejích příslušníků budou nižší (tzv.
„scarring“ efekt).

Vlády přezkoumávají migrační politiku...

V důsledku ekonomických změn a vyšší citlivosti veřejnosti v otázkách migrace několik zemí v letech 2010–2011
zpřísnilo imigrační pravidla. Nové vlády zvýšily kontrolu nad imigračním procesem a omezily možnosti dlouhodobé
imigrace pro migranty se špatnými vyhlídkami v oblasti zaměstnanosti. Obecně řečeno, mnohé vlády přezkoumaly
dočasné pracovní programy i seznamy odvětví, v nichž mají nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a podrobily
zaměstnavatele pečlivějšímu dohledu. Bodové přijímací systémy se více řídí poptávkou, přičemž kanály řízené
dodávkou jsou omezeny.

... včetně integrační politiky

Integrace je i nadále nejvyšší prioritou imigrační politiky v zemích OECD. Členské státy přijaly širokou řadu
zákonů souvisejících s integrací, od zavedení komplexních národních strategií po dolaďování a zlepšování stávajících
akčních plánů a integračních programů. Pozornost se rozděluje mezi usazené a nově příchozí cizince. Společným
trendem v oblasti těchto politik je stanovení priorit integrace na pracovním trhu a posílení vzdělávacích aspektů
integrace, včetně jazykové průpravy.
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Dopad stárnutí populace na migraci

Stárnutí populace a role migrace při řešení této problematiky není jen otázkou, kolik nových pracovníků může
nahradit ty, kteří odejdou do důchodu. Jestliže se podíváme na vliv migrace na změny v oblasti pracovních sil
(namísto změn v populaci produktivního věku), které se týkají úrovně vzdělání a povolání, je jasné, že pracovní trh se
mění příliš rychle na to, aby demografická nerovnováha byla jediným spolehlivým ukazatelem budoucích profesních
potřeb.

Dosažené vzdělání těch, kteří nově vstoupili na trh práce, bylo v letech 2000–2010 výrazně vyšší než vzdělání
zaměstnanců odcházejících do důchodu. Nově příchozí imigranti dosahovali vzdělání, jehož úroveň byla mezi úrovní
kvalifikace nově příchozích a odcházejících pracovních sil, přičemž mezi novými imigranty byl poměrně větší počet
pracovníků s vyšším vzděláním než mezi zaměstnanci, kteří odcházeli do důchodu. Ve většině zemí však noví
pracovníci hrají důležitější roli při udržování počtu pracovních sil než při zvyšování jejich odbornosti.

Také je otázkou, jaké typy zaměstnání budou na trhu v budoucnu a jaké dovednosti budou zapotřebí ve srovnání
s pozicemi a kvalifikací, která byla nutná v minulosti. V uplynulém desetiletí představovali nově příchozí imigranti
v Evropě 15 % a ve Spojených státech 22 % nových pracovních sil ve výrazně rostoucích profesích. Hrají proto
významnou roli v nejdynamičtějších částech ekonomiky, a to i za podmínek, kdy většina migrace nebyla řízena
poptávkou. Vyšší počet imigrantů však začal pracovat na nejrychleji mizících pracovních pozicích – 28 % v Evropě
a 24 % v USA. V některých státech je toto číslo ještě vyšší u málo kvalifikovaných zaměstnání, což zvyšuje riziko
vytvoření segmentovaného pracovního trhu.

Rostoucí význam asijské migrace do zemí
OECD…

V polovině první dekády 21. století tvořili přistěhovalci z Asie v zemích OECD 17 % všech migrantů starších
15 let. V roce 2010 pocházelo z tohoto regionu 30 % migrantů. Kromě toho z Asie, především z Indie a Číny, pochází
velká část kvalifikovaných migrantů, jejichž cílem jsou země OECD. V krátkodobém horizontu je velmi
pravděpodobné, že Asie bude i nadále klíčovým zdrojem vysoce kvalifikovaných pracovních sil. V delším časovém
horizontu se však Asie bude rozvíjet a produkovat více kvalifikovaných odborníků, ale také vytvoří podmínky pro to,
aby její odborníci zůstali a aby přilákala kvalifikovanou pracovní sílu z jiných částí světa.

… a budoucí výzvy pro asijské systémy
pracovní migrace

Řízení migrace méně kvalifikovaných pracovníků je v Asii složité z důvodu přebytku pracovních sil a nedostatku
příležitostí. To vede k častému vybírání poplatků a zvyšování nákladů na migraci, za které méně vzdělaní migranti
vydají velkou část očekávaných zahraničních výdělků. Existují však projekty, které se s těmito potížemi úspěšně
vyrovnaly, jako například korejský Employment Permit Scheme, jenž řeší povolení k zaměstnání. Prozatím státy
s velkou mírou emigrace vzhlížejí k Filipínám jako ke svému vzoru, pokud jde o integraci přemíry pracovních sil na
globální pracovní trh – v různých odvětvích, destinacích a s různou úrovní kvalifikace – a zároveň ochranu jejich
práv. Protože růst poptávky po pracovní síle s nízkou kvalifikací v zemích Rady pro spolupráci v zálivu (GCC)
a OECD je stejně jako v Asii omezen, příležitostí pro výrazné zvýšení dodávky tohoto typu migrantů není mnoho.

V budoucnu se asijské země budou potýkat s řadou problémů, především v souvislosti s migrací rodin
a manželských párů, ale také s výzvami, které se týkají tvorby komplexnější integrační strategie, protože vysoce
i méně kvalifikovaní migranti mají stále větší zájem o trvalý nebo alespoň dlouhodobý pobyt.
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