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Nemzetközi migrációs kilátások 2012
Összefoglalás magyarul

• A jelek szerint véget ért az OECD-országokba irányuló migráció globális válság okozta lelassulása. 2010-ben már
a harmadik egymást követő évben csökkent az OECD-országokba irányuló migráció, ám 2011-ben a legtöbb
országban újra növekedni kezdett. Az ideiglenes munkavállalási célú migráció továbbra is csökkent, bár
a korábbinál lassúbb ütemben, ugyanakkor folytatódott a tanulási céllal az OECD-be érkezők számának
növekedése.

• Tekintettel a még mindig törékeny fellendülésre és a folytatódó magas munkanélküliség kapcsán a migrációs
kérdésekre érzékeny közvéleményre, több kormány vezetett be korlátozóbb migrációs politikákat. Különös
aggodalomra adnak okot a munkanélküli fiatal bevándorlók is, akikkel kapcsolatban a kormányoknak célzott
politikai intézkedéseket kell hozniuk.

• Az OECD-térség népességének öregedése a jövőben valószínűleg jelentős hatást gyakorol a migrációs trendekre,
ámbár talán meglepő módon.

• Nem világos ugyanakkor, mennyi ideig folytatódik még az Ázsiából érkező magasan képzett munkaerő
migrációjának növekedése a régió gyorsan növekvő gazdaságaiban a magasan képzett munkaerő iránti kereslet
növekedésével párhuzamosan.

• A Nemzetközi migrációs kilátások jelen kiadása a migrációs trendeket, a migrációs politikai trendeket, valamint
a bevándorlók körében megfigyelhető foglalkoztatási trendeket vizsgálja. Külön fejezetek foglalkoznak az iskolai
végzettségek és a szakmák változásainak a migrációra gyakorolt hatásával, továbbá Ázsia nemzetközi
migrációban betöltött szerepének változásával.
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Az OECD-térségbe irányuló migráció

2010-ben már a harmadik egymást követő évben csökkent a 23 OECD-országba és az Orosz Föderációba irányuló
összes állandó jellegű migrációs beáramlás. A csökkenés összességében azonban szerény mértékű volt (–3% 2009-hez
viszonyítva), a migránsok száma pedig – több mint 4,1 millió – magasabb volt, mint 2005-öt megelőzően bármelyik
évben, amely időszakra vonatkozóan szabványosított statisztikák állnak rendelkezésre. Az előzetes számadatokból
kiderül, hogy 2011-ben a migráció újra növekedésnek indult Olaszország kivételével a legtöbb európai OECD-
országban, valamint Ausztráliában és Új-Zélandon, míg Kanada a 2010-es rekord magas adatokat követően jelentős
visszaesést regisztrált.

Nincs még elegendő adat annak
alátámasztására, hogy nő a kivándorlás
Dél-Európából és Írországból

Az OECD-térségen belül a 2011-es évet néhány, az euróövezetbe tartozó országban, így különösen
Görögországban, Írországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban a gazdasági körülmények romlása
jellemezte, amelynek alapján az emigráció növekedésével kapcsolatos találgatások kaptak szárnyra. A jelenleg
rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy valóban nőtt a kivándorlás a fenti országokból, ám csak szerény
mértékben. A belföldi lakosok kiáramlása szintén meglehetősen alacsony volt, kivéve Írországot, ahol a migráció
útjában álló nyelvi akadályok kevésbé jelentenek problémát.

Csökken a szabad mozgásos és
a munkavállalási célú migráció…

A 2007 óta erős hanyatlást mutató szabad mozgásos migráció 2010-ben 20%-át adta az összes állandó migrációs
áramlásnak. A munkáltatói kereslet csökkenése miatt a munkavállalási célú migráció is csökkent, és az összes
migráció mindössze 21%-át tette ki. Mindent összevetve, 2010-ben a családi migráció volt a fő bevándorlási
kategória, mely a beáramlás 36%-át adta (45%-át a munkavállalókat kísérő családtagokat is beleszámítva).
A humanitárius célú migráció mindössze 6%-át adta a migrációnak az EU-ban, és 13%-át az Egyesült Államokban.

… de továbbra is jelentős az ideiglenes
munkavállalási célú migráció

Az ideiglenes munkavállalási célú migráció általában gyorsan és erősen reagál a gazdasági körülmények
változásaira. Míg 2008-ban és 2009-ben erőteljes visszaesés volt megfigyelhető, 2010-ben már csak szerény, 4%-os
mértékű csökkenés következett be. Az ideiglenes munkavállalási célú migrációs áramlás jelenlegi mértéke mintegy
1,9 millió, vagyis jelentősen több, mint az állandó munkavállalási céllal bevándorlók becsült 1,4 milliós száma.

Folytatódik a nemzetközi diákok számának
növekedése…

Mind az állandó migrációval, mind az ideiglenes munkavállalási célú migrációval ellentétben, 2009-ben tovább
folytatódott a nemzetközi diákok számának növekedése. A 6%-os növekedésnek köszönhetően számuk az OECD-
országokban és az Orosz Föderációban meghaladta a 2,6 milliót. Franciaország helyére Ausztrália került harmadik fő
célállomásként az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot követően. A nemzetközi diákok az OECD-
országokban tanuló összes diák átlagosan több mint 6%-át adják. Kína és India együtt a nemzetközi diákok pontosan
25%-át adja, akik a jövőbeli munkavállalási célú migráció fontos forrásai.

…miközben a menedéket kérők száma stabil
szinten áll

2010-ben az OECD-országokba érkező menedéket kérők száma egy kicsivel alacsonyabb volt a 2009. évinél, és
sokkal alacsonyabb az ezredfordulón regisztrált magas számoknál. A gazdasági válság tehát nem vezetett a menedéket
kérők számának nagyarányú növekedéséhez. 2010-ben továbbra is Franciaország fogadta be a legtöbb menedékkérőt
a második és a harmadik helyen álló Egyesült Államok, illetve Németország előtt. 2010-ben a legtöbb menedékkérő
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Szerbiából érkezett; ezt követte Afganisztán és Kína. 2011-ben megfordult a trend: a menedékjogot kérők száma több
mint 20%-kal emelkedett, főként az „arab tavasz” és az Afganisztánból érkező menedékkérők növekvő száma okán.

Kína a bevándorlók csaknem 10%-át adja

2010-ben ismét Kínából érkezett a legtöbb bevándorló az OECD-térségbe: csaknem minden tizedik bevándorló
kínai állampolgár volt. A sorban ezután Románia, India és Lengyelország következett, melyek mindegyike az összes
bevándorló mintegy 5%-át adta.

A válság okozta munkahelyvesztés
a bevándorlókat érintette a legsúlyosabban

A gazdasági visszaesés a legtöbb OECD-országban súlyosan, és szinte azonnal érintette a bevándorlókat. Az
adatok azt mutatják, hogy a gazdasági válság munkanélküliségre gyakorolt összhatása sokkal hangsúlyosabb volt
a bevándorlók, mint a helyben születettek körében. Az OECD összességét tekintve a külföldi születésűek
munkanélküliségi rátája 2008 és 2011 között négy százalékponttal nőtt, szemben a helyben születettek
2,5 százalékpontjával. Ennél is aggasztóbb jelenség azonban a tartós munkanélküliség növekedése a bevándorlók
körében. A legtöbb országban a bevándorlók az összes tartós munkanélküliség-növekedés 14–30%-áért felelősek,
mely szám az esetek többségében jóval meghaladja az összfoglalkoztatásban elfoglalt részesedésüket.

A válság különböző módon hatott a különböző bevándorlói csoportokra. A legtöbb országban a bevándorló nők
a külföldi születésű férfiaknál kevésbé voltak érintettek: számos országban egyre több bevándorló nő vállalt munkát
a bevándorló férfiak kieső jövedelmének pótlására. A képzettségi szintek tekintetében a válság az alacsonyan képzett
külföldi születésű munkavállalókat erősebben sújtotta, mint a közepesen vagy a magasan képzetteket. Ez nemcsak
a foglalkoztatás szektorális megoszlásában megfigyelhető különbségekre vonatkozik, hanem az általuk (gyakran
átmeneti jelleggel) betöltött állások típusára és a szervezeti rangsorban elfoglalt alacsonyabb helyükre is, ami
a munkáltatók számára alacsonyabb elbocsátási költséggel jár.

A fiatal bevándorlók különösen
sérülékenyek…

A sem az oktatásban, sem a foglalkoztatásban, sem a szakképzésben részt nem vevő fiatalok (az ún. NEET-
csoport) arányának 2008 és 2011 között megfigyelt növekedése különösen hangsúlyos volt a bevándorlók körében.
(Ezt a mérőszámot a fiatalok „állástalanságának” mérésére alkalmazzák.) Ez legfőképpen Görögországra,
Spanyolországra, Svédországra, Írországra és Olaszországra igaz. Ezen túlmenően, az országok zömében az átmeneti
foglalkoztatás aránya nagyobb mértékben nőtt a külföldi születésű fiatal munkavállalók körében, mint helyben
született társaik vagy a külföldi születésű felnőttek (a 25–54 év közötti korosztály) körében. Több országban
a részidős foglalkoztatásnak az össz-foglalkoztatottságon belül elfoglalt aránya is hasonlóképpen nagyobb mértékben
nőtt a fiatal bevándorlók, mint a helyben született fiatalok esetén.

…így azonnali, megfelelő politikai
válaszintézkedések szükségesek

A fiatalokat az álláskeresésben és állásuk megtartásában segítő konkrét politikák bevezetése mind a válság, mind
a fellendülés időszakában még fontosabb a többfajta hátránytól (alacsony képzettségi szint, gyenge nyelvtudás,
korlátozott hozzáférés a hálózatokhoz) szenvedő alacsony képzettségű külföldi születésű fiatalok számára, akik
esetében nagyobb a kockázata a jövőbeli munkanélküliségnek, illetve nagyobb valószínűséggel lesz alacsonyabb az
életük során megszerzett összjövedelmük (úgynevezett „maradandó” hatás).

A kormányzatok felülvizsgálják a migrációs
politikákat…

2010 és 2011 között több ország léptetett életbe korlátozóbb bevándorlási politikát a gazdasági körülmények
változása és a migrációs kérdésekre egyre érzékenyebben reagáló közvélemény hatására. Az újonnan hatalomra került
kormányok megszigorították a bevándorlás-ellenőrzést, és korlátozták a tartós bevándorlás lehetőségét a rossz
elhelyezkedési kilátásokkal rendelkező bevándorlók számára. Ennél is általánosabb jelenség volt, hogy számos
kormány felülvizsgálta a hiányszakmák listáját és az ideiglenes foglalkoztatási programokat, és szigorúbb
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ellenőrzésnek vetette alá a munkáltatókat. A bevándorlási pontrendszerek erősebben kereslet-vezéreltek lettek,
miközben a kínálat vezérelte csatornák korlátozóak voltak.

… az integrációs politikákat is beleértve

Az integráció továbbra is az OECD-országok bevándorlási politikájának fő prioritása. Az országok integrációs
kezdeményezések széles körét vezették be az átfogó nemzeti stratégiák kidolgozásától kezdve a meglévő akciótervek
és integrációs programok célzottabbá tételéig és finomításáig. Eltérések figyelhetők meg a már letelepedett és az
újonnan érkezett bevándorlókra irányuló fókuszban is. A politikákban megfigyelhető általános trend a munkaerőpiaci
integrációnak és az integráció oktatási aspektusainak, így például a nyelvoktatás megerősítésének adott prioritás.

A népesség öregedésének hatása
a migrációra

A népesség öregedése és a migrációnak e kihívás leküzdésében játszott szerepe nem csak annak a kérdése, hogy
hány új munkavállaló áll rendelkezésre a nyugdíjba vonulók pótlására. Ha a munkaképes korú lakosság számában
bekövetkezett változások vizsgálata helyett azt vizsgáljuk, miként járul hozzá a migráció a munkaerő-állomány
változásaihoz a képzettségi szint és a munkakörök tekintetében, világosság válik, hogy a munkaerőpiac túl gyorsan
változik ahhoz, hogy a demográfiai egyensúlytalanságok önmagukban megbízható mutatószámul szolgáljanak
a jövőbeli foglalkoztatási igények felméréséhez.

A 2000–2010 közötti időszakban a munkaerő-állományba újonnan belépők iskolai végzettsége jóval magasabb
volt a nyugdíjba vonulókéinál. Az új bevándorlók iskolai végzettségének szintje az új belépők és a nyugdíjba vonulók
végzettségi szintje között volt, ezen belül az új bevándorlók között arányosan több volt a magasan képzettek aránya,
mint a nyugdíjba vonulók között. Az új belépők azonban a legtöbb országban jelentősebb szerepet játszanak
a munkaerő-állomány méretének fenntartásában, mint a képzettségi szintjének növelésében.

Felmerül az a kérdés is, hogy a jövőben milyen típusú munkakörök lesznek elérhetők, és hogy milyen
szakképzettségre lesz szükség a múltbéli munkakörökhöz és képzettségekhez viszonyítva. Az évtized folyamán az új
bevándorlók az erősen fejlődő szakmai területekre belépők 15%-át adták Európában, és 22%-át az Egyesült
Államokban. Így ők jelentős szerepet játszanak a gazdaság legdinamikusabb szegmenseiben, még olyan körülmények
között is, amikor a migráció zömében nem kereslet-vezérelt. Ám nagyobb számú bevándorló lépett be a leginkább
hanyatló szakmák területére – Európában 28%, az Egyesült Államokban pedig 24%. Néhány országban ez a szám
jelentősen nagyobb az alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörök tekintetében, ami a munkaerőpiac
szegmentálódásának kockázatával jár.

Az Ázsiából eredő migráció jelentősége az
OECD számára…

A 2000-es évek közepén az Ázsiából érkező bevándorlók adták az OECD-országokba bevándorló 15 év felettiek
17%-át, míg 2010-ben a migrációs beáramlás 30%-a a régióból származott. Emellett Ázsia, különösen India és Kína
biztosítja az OECD-országokba érkező szakképzett bevándorlók nagy részét. Rövid távon az a legvalószínűbb, hogy
Ázsia marad a magasan képzett munkavállalók egyik fő forrásrégiója. Hosszabb távon azonban Ázsia a fejlődésével
párhuzamosan több szakképzett munkavállalót termel majd, ám ugyanakkor megteremti számukra a maradáshoz,
valamint a szakképzett munkavállalóknak a világ más részeiből történő odavonzásához szükséges feltételeket is.

… és a munkavállalási célú migrációs
rendszerek jövőbeli kihívásai Ázsiában

A kevésbé képzettek migrációjának kezelése nem egyszerű feladat Ázsiában a nagy munkaerő-felesleg és
a korlátozott lehetőségek miatt, melynek eredményeképpen gyakoriak a közvetítői díjak, a migráció költségei pedig az
alacsony képzettségűek elvárt külföldi jövedelmének jelentős részét felemésztik. Egyes programok, mint például
a Koreában bevezetett munkavállalási engedély program (EPS) sikeresnek bizonyult a fenti kihívások leküzdésében.
Mindeközben a származási országok a Fülöp-szigeteket tekintik modellként arra, hogyan integrálható a felesleges
munkaerő a globális munkaerőpiacba – a különböző szektorokban, különféle célállomások felé, különböző
képzettségi szinteken – jogaik egyidejű védelme mellett. Amíg az alacsonyan képzett bevándorlók iránti kereslet
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növekedése korlátozott mértékű az Öbölmenti Együttműködési Tanács tagállamaiban, az OECD-célországokban és
Ázsián belül is, addig nincs túl nagy mozgástér az ilyen típusú bevándorlók kínálatának jelentős növelésére.

A jövőben az ázsiai országokra is számos kihívás vár, jelesül az egyre növekvő családi és házassági migráció
kezelése, továbbá az átfogóbb integrációs stratégiák kidolgozása annak fényében, hogy a letelepedés – de legalábbis
a hosszabb idejű ott-tartózkodás – egyre gyakoribbá válik a magasan és a kevésbé képzett migránsok körében
egyaránt.
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