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Prognoza migracji międzynarodowej na rok 2012
Streszczenie w języku polskim

• Spowolnienie migracji do krajów OECD spowodowane przez światowy kryzys gospodarczy prawdopodobnie
minęło. Rok 2010 był trzecim kolejnym rokiem spadkiem migracji do krajów OECD, ale w większości krajów
zaczęła ona ponownie rosnąć w roku 2011. Trwał — choć wolniejszy — spadek migracji tymczasowej siły
roboczej, natomiast w dalszym ciągu rosła liczba osób przyjeżdżających do państw OECD w celu nauki.

• Ożywienie wciąż jest niepewne, a opinia publiczna — wrażliwa na kwestie migracji z powodu wciąż wysokiego
bezrobocia, dlatego władze wielu państw wprowadziły bardziej restrykcyjne polityki imigracyjne. Szczególne
obawy budzą migrujący młodzi bezrobotni, zmuszający władze do podejmowania specyficznych działań
politycznych.

• W przyszłości starzejące się społeczeństwo obszaru OECD będzie prawdopodobnie mieć silny wpływ na
tendencje migracyjne, ale może on przybierać nieoczekiwane formy.

• Nie jest przy tym jasne, jak długo jeszcze będzie rosła migracja wysoko wykwalifikowanych pracowników z Azji,
ponieważ w szybko rozwijających się gospodarkach tego regionu rośnie popyt na wysoko wykwalifikowaną siłę
roboczą.

• W niniejszym wydaniu „Prognozy migracji międzynarodowej” przyjrzymy się tendencjom migracji, polityce
migracyjnej oraz tendencjom w zakresie zatrudnienia imigrantów. Osobne rozdziały poświęciliśmy wpływowi
zmian poziomu osiągnięć szkolnych i wykonywanych zawodów na migrację oraz zmieniającej się roli Azji
w międzynarodowej migracji.
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Strumienie migracji do OECD

Całkowita migracja stała do 23 krajów OECD i Rosji w 2010 r. zmniejszyła się. Był to trzeci kolejny rok jej
spadku. Ogólny spadek był jednak niewielki (–3% w porównaniu z 2009 r.), a liczba migrujących — ponad 4,1 mln
— była wyższa niż w jakimkolwiek roku przed 2005 r., dla którego dysponujemy wystandaryzowanymi statystykami.
Z wstępnych danych wynika, że w większości europejskich krajów OECD z wyjątkiem Włoch, a także w Australii
i Nowej Zelandii, imigracja zaczęła ponownie rosnąć w roku 2011. Kanada odnotowała znaczny spadek po
rekordowo wysokiej imigracji w roku 2010.

Dowody wzrostu emigracji z Europy
Południowej i Irlandii wciąż są ograniczone

W OECD rok 2011 zaznaczył się pogorszeniem sytuacji gospodarczej w niektórych krajach strefy euro, zwłaszcza
w Grecji, Irlandii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, co spowodowało spekulacje na temat wzrostu emigracji.
Dostępne dotychczas dowody sugerują, że emigracja z tych krajów rzeczywiście wzrosła, ale w niewielkim stopniu.
Strumienie wyjeżdżających obywateli tych krajów też są raczej niewielkie z wyjątkiem Irlandii, gdzie bariery
językowe są mniejszym problemem dla emigracji.

Maleje swobodny przepływ i migracja siły
roboczej,…

W 2010 r. migracja z tytułu swobodnego przepływu siły roboczej — gwałtownie malejąca od 2007 r. — stanowiła
20% migracji stałej. Spadek zapotrzebowania pracodawców spowodował zmniejszenie migracji siły roboczej
stanowiącej zaledwie 21% ogółu. Głównym motywem wjazdów była w 2010 r. migracja rodzin stanowiąca 36%
strumieni (45%, jeżeli uwzględnimy rodziny towarzyszące pracownikom). Migracja motywowana względami
humanitarnymi stanowiła tylko 6% migracji w UE i 13% w Stanach Zjednoczonych.

…ale migracja tymczasowej siły roboczej
wciąż jest duża

Migracja pracowników tymczasowych szybko i zdecydowanie reaguje na zmiany sytuacji gospodarczej.
Gwałtownie spadła ona w latach 2008 i 2009, ale w 2010 r. spadek wyniósł tylko 4%. Obecnie migracja pracowników
tymczasowych wynosi około 1,9 mln, czyli znacznie więcej niż migracja pracowników stałych szacowana na 1,4 mln.

Wciąż rośnie liczba osób studiujących za
granicą,…

W przeciwieństwie do migracji stałej i tymczasowej siły roboczej liczba studentów wyjeżdżających za granicę
w 2009 r. wciąż rosła. Wzrost ten osiągnął 6%, a liczba takich studentów wyniosła w krajach OECD i Rosji 2,6 mln.
Australia zastąpiła Francję na trzecim miejscu wśród najchętniej wybieranych krajów po Stanach Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii. Studenci uczący się za granicą stanowią średnio ponad 6% wszystkich studentów w krajach OECD.
Chiny i Indie dostarczają aż 25% studentów, którzy są dużym źródłem późniejszej migracji siły roboczej.

…natomiast liczba poszukujących azylu jest
stabilna

W 2010 r. do krajów OECD przybyło nieco mniej azylantów niż w 2009 r. Ich liczba była znacznie niższa niż na
przełomie tysiącleci. Kryzys gospodarczy nie spowodował większego wzrostu liczby wniosków o azyl. Francja
pozostała na pierwszym miejscu wśród krajów przyjmujących w 2010 r. najwięcej azylantów. Kolejne pozycję zajęły
stany Zjednoczone i Niemcy. W 2010 r. najwięcej poszukujących azylu osób pochodziło z Serbii. Kolejne miejsca w
tej klasyfikacji zajęły Afganistan i Chiny. W 2011 r. tendencja ta odwróciła się: liczba wniosków o azyl zwiększyła
się o ponad 20%, głównie z powodu „Arabskiej Wiosny” i rosnącej liczby wniosków z Afganistanu.
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Chiny dostarczają prawie 10% imigrantów

W 2010 r. największą grupę imigrantów przybywających do OECD znów stanowili Chińczycy. Prawie jeden
imigrant na dziesięciu był obywatelem Chin. Kolejne miejsca zajmują Rumunia, Indie i Polska. Każdy z tych krajów
dostarczył około 5% ogółu migrujących.

Bezrobocie wynikające z kryzysu najmocniej
uderza w imigrantów

W większości krajów OECD pogorszenie sytuacji gospodarczej odbiło się bardzo mocno — i niemal natychmiast
— na imigrantach. Są dowody, że bezrobocie wynikające z kryzysu gospodarczego jest większe wśród imigrantów
niż wśród ludności miejscowej. Ogółem w OECD bezrobocie wśród cudzoziemców wzrosło w latach 2008–2011
o cztery punkty procentowe przy 2,5 punktu wśród ludności miejscowej. Jeszcze bardziej martwi wzrost
długotrwałego bezrobocia wśród imigrantów. W większości krajów na imigrantów przypada od 14% do 30% wzrostu
ogólnego długoterminowego bezrobocia. Liczba ta zazwyczaj znacznie przekracza ich udział w całkowitym
zatrudnieniu.

Kryzys wywarł różnoraki wpływ na różne grupy imigrantów. W większości krajów przyjezdne kobiety odczuły
go słabiej niż cudzoziemcy płci męskiej. W kilku krajach wzrosła liczba pracujących cudzoziemek,
których zatrudnienie ma kompensować utratę dochodów mężczyzn-migrantów. Pod względem poziomu kwalifikacji
pracownicy cudzoziemscy o niskich kwalifikacjach ucierpieli bardziej niż osoby o kwalifikacjach średnich
i wysokich. Wynika to nie tylko z różnic rozkładu zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki, ale także
z rodzaju wykonywanej pracy (często tymczasowej) i krótszego stażu, co oznacza dla pracodawców niższe koszty ich
zwolnienia.

Zmiany odczuwają przede wszystkim młodsi
imigranci,...

Wzrost udziału młodzieży niezatrudnionej, nie uczęszczającej do szkoły ani nie uczestniczącej w szkoleniach
(NEET) w latach 2008–2011 (jest to wskaźnik bezrobocia wśród młodych) był szczególnie wyraźny wśród
imigrantów. Dotyczy to zwłaszcza Grecji, Hiszpanii, Szwecji, Irlandii i Włoch. Ponadto w większości krajów
częstość zatrudnienia tymczasowego wzrosła bardziej wśród młodych pracowników cudzoziemskich niż wśród ich
miejscowych kolegów czy cudzoziemców dorosłych (w wieku 25–54 lat). W wielu krajach udział zatrudnienia
w niepełnym wymiarze czasu pracy w zatrudnieniu ogółem wzrósł silniej wśród młodych imigrantów niż wśród
młodzieży miejscowej.

…co wymaga właściwej, natychmiastowej
reakcji

Zarówno w kryzysie, jak i w sytuacji ożywienia przyjęcie konkretnych polityk pomagającym młodym ludziom
w znalezieniu i utrzymaniu pracy jest jeszcze ważniejsze dla nisko wykwalifikowanych młodych imigrantów
cierpiących z powodu wielu niekorzystnych czynników (niskie kwalifikacje, słaba znajomość języka, ograniczony
dostęp do sieci) i bardziej zagrożonych bezrobociem w przyszłości oraz zmniejszeniem zarobków osiąganych w ciągu
życia (jest to tak zwany efekt stygmatyzacji).

Rządy weryfikują politykę migracyjną,…

W latach 2010–2011 kilka krajów zdecydowało się na bardziej restrykcyjną politykę imigracyjną stanowiącą
odpowiedź na zmianę sytuacji gospodarczej i rosnącą wrażliwość opinii publicznej na kwestie migracji. Nowe władze
zastosowały dokładniejszą kontrolę procesu imigracji i ograniczyły możliwości imigracji długoterminowej dla osób,
których perspektywy zatrudnienia są niewielkie. Wiele rządów zweryfikowało listy poszukiwanych zawodów oraz
programy pracy tymczasowej i poddało pracodawców ściślejszej kontroli. Punktowe systemy pozwoleń na wjazd
uzależniono bardziej od potrzeb, a ograniczono kanały migracji funkcjonujące zależnie od napływu imigrantów.
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…a także politykę integracji

Integracja w dalszym ciągu jest najważniejszym priorytetem polityki imigracyjnej krajów OECD. Podjęły one
wiele inicjatyw związanych z integracją, od opracowania wszechstronnych strategii krajowych do korekt
i doskonalenia aktualnych planów działań i programów integracyjnych. W centrum uwagi znajdują się na przemian
imigranci zadomowieni i nowo przybyli. Często spotykaną wśród tych polityk tendencją jest stawianie na pierwszym
miejscu integracji na rynku pracy oraz nacisk na edukacyjne aspekty integracji, w tym naukę języka.

Wpływ starzenia się ludności na migrację

Starzenie się ludności i rola migracji w odpowiedzi na to wyzwanie to nie tylko kwestia liczby nowych
pracowników zastępujących odchodzących na emeryturę. Gdy przyjrzymy się udziałowi migracji w zmianach
poziomu wykształcenia i struktury zawodowej siły roboczej zamiast analizować jej wpływ na zmiany populacji
w wieku produkcyjnym, jasne się staje, że zmiany na rynku pracy zachodzą zbyt szybko, aby zachwiania równowagi
demograficznej były same w sobie wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych potrzeb w zakresie struktury zawodowej.

Poziom wykształcenia osób wchodzących na rynek pracy w latach 2000–10 był znacznie wyższy niż
pracowników odchodzących na emeryturę. Poziom wykształcenia nowych imigrantów sytuował się między nowymi
pracownikami a emerytami, przy czym pracowników dobrze wykształconych było wśród nowych imigrantów
proporcjonalnie więcej niż wśród emerytów. Jednak w większości krajów nowi pracownicy raczej utrzymują
liczebność siły roboczej niż podnoszą jej kwalifikacje.

Powstaje też pytanie o zawody, które będą dostępne w przyszłości, i o kwalifikacje, które będą potrzebne,
w porównaniu ze stanowiskami i kompetencjami istniejącymi w przeszłości. Nowi imigranci stanowili 15% nowych
pracowników w zawodach szybko się rozwijających w Europie, a 22% w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu grają
oni ważną rolę w najbardziej dynamicznych obszarach gospodarki, chociaż większość migracji nie wynikała
z zapotrzebowania. Więcej było jednak imigrantów podejmujących pracę w zawodach o najszybciej spadającej
liczebności — 28% w Europie i 24% w stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach liczba ta jest znacznie wyższa
w przypadku stanowisk wymagających niskich kwalifikacji, co zagraża segmentacją rynku pracy.

Rosnące znaczenie migracji z Azji do krajów
OECD…

Imigranci z Azji stanowili w krajach OECD w połowie lat 2000 17% wszystkich imigrantów w wieku powyżej
15 lat. W 2010 r. 30% imigracji pochodziło z tego regionu. Ponadto z Azji — a zwłaszcza z Indii i Chin — pochodzi
duża część przybywających do krajów OECD imigrantów wykwalifikowanych. W krótkim terminie Azja
prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie najważniejszym źródłem pracowników wysoko wykwalifikowanych.
Jednak w długim terminie, w miarę rozwoju Azji, będzie tam coraz więcej wykwalifikowanych pracowników,
ale będą oni pozostawać w swoich krajach z uwagi na poprawiające się warunki życia. Kontynent ten będzie też
przyciągał wykwalifikowanych pracowników z innych części świata.

…i wyzwania, które staną w przyszłości
przed systemami migracji za pracą w Azji

Trudno poradzić sobie z migracją osób gorzej wykwalifikowanych w Azji z powodu znacznej nadwyżki siły
roboczej i ograniczonych możliwości jej zatrudnienia, co często prowadzi do wykorzystywania i podnoszenia
kosztów migracji osób gorzej wykształconych, tak że stanowią one dużą część zarobków, które osoby te spodziewają
się osiągnąć za granicą. Niektóre systemy, na przykład koreański System Pozwoleń na Pracę (EPS), dobrze poradziły
sobie z tymi problemami. Tymczasem kraje pochodzenia imigrantów wzorują się na Filipinach w zakresie włączania
nadmiaru siły roboczej do globalnego rynku pracy w różnych sektorach gospodarki, w różnych miejscach i na
różnych poziomach kwalifikacji przy jednoczesnej ochronie praw pracowników. Wzrost zapotrzebowania na
imigrantów o niskich kwalifikacjach w krajach Rady Współpracy Zatoki (GCC) i OECD, a także w Azji jest wciąż
ograniczony, zatem możliwości znacznego wzrostu migracji tego rodzaju mogą być niewielkie.

W przyszłości kraje Azji również będą musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami — będą zwłaszcza musiały
radzić sobie z rosnącą migracją rodzin i małżeństw — ale także opracować bardziej wszechstronne strategie
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integracji, ponieważ pobyt stały — a przynajmniej długotrwały — jest coraz częstszy zarówno wśród wysoko,
jak i nisko wykwalifikowanych imigrantów.
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