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Výhľad v oblasti medzinárodnej migrácie na rok 2012
Zhrnutie v slovenčine

• Zdá sa, že spomalenie migrácie do krajín OECD, spôsobené globálnou ekonomickou krízou, sa už skončilo.
Migrácia do krajín OECD zaznamenala v roku 2010 pokles už tretí rok po sebe, ale vo väčšine krajín začala
v roku 2011 znovu stúpať. Krátkodobá migrácia za prácou naďalej klesala, hoci pomalšie než predtým, pričom
počet ľudí, ktorí prišli do krajín OECD študovať, aj naďalej rástol.

• Keďže zotavenie z krízy je ešte nestále a verejná mienka citlivo reaguje na problematiku migrácie v kontexte
pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti, vlády mnohých krajín zaviedli prísnejšiu migračnú politiku. Obavy
vyvolávajú aj mladí nezamestnaní migranti, čo si zo strany vlád vyžaduje cielené politické opatrenia.

• Starnutie populácie v krajinách OECD v budúcnosti pravdepodobne výrazne ovplyvní trendy migrácie, hoci
možno nečakaným spôsobom.

• Zároveň nie je jasné, ako dlho ešte bude pokračovať rast migrácie vysokokvalifikovaných pracovníkov z Ázie,
keďže v rýchlo rastúcich ekonomikách tamojšieho regiónu stúpa dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile.

• Toto vydanie Výhľadu v oblasti medzinárodnej migrácie sa zaoberá trendmi v oblasti migrácie a migračnej
politiky, ako aj trendmi v zamestnanosti medzi migrantmi. Osobitné kapitoly sa zameriavajú na to, ako na
migráciu pôsobia zmeny z hľadiska dosiahnutého vzdelania a povolania a tiež rozoberajú meniacu sa pozíciu Ázie
vo sfére medzinárodnej migrácie.
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Migračné toky do krajín OECD

Celkový prílev trvalej migrácie do 23 krajín OECD a Ruskej federácie zaznamenal v roku 2010 pokles už tretí rok
po sebe. Pokles bol však celkovo mierny (-3 % v porovnaní s rokom 2009) a počet migrantov – vyše 4,1 milióna – bol
vyšší než v ktoromkoľvek roku do roku 2005, pre ktorý sú k dispozícii normalizované štatistické údaje. Vo väčšine
európskych krajín OECD okrem Talianska sa podľa predbežných čísel začalo prisťahovalectvo v roku 2011 opäť
zvyšovať. Rovnaký trend zaznamenali aj v Austrálii a na Novom Zélande. Kanada zase po rekordne vysokých
hodnotách v roku 2010 zaznamenala výrazný pokles.

Dôkazy o zvýšenej emigrácii z južnej Európy
a Írska sú stále obmedzené

Organizácia OECD v roku 2011 zaznamenala zhoršenie ekonomických podmienok v niektorých krajinách
eurozóny, obzvlášť v Grécku, Írsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku, čo malo za následok dohady o zvyšovaní
emigrácie. Z aktuálne dostupných údajov vyplýva, že emigrácia z týchto krajín naozaj stúpla, ale len mierne. Odliv
obyvateľstva bol tiež pomerne malý s výnimkou Írska, kde jazykové bariéry nepredstavujú pri emigrácii až taký
veľký problém.

Voľný pohyb osôb a migrácia za prácou
klesá...

Migrácia v oblasti voľného pohybu osôb, ktorá bola od roku 2007 výrazne na zostupe, tvorila v roku 2010 20 %
všetkých tokov trvalej migrácie. V dôsledku zníženia dopytu zamestnávateľov klesla tiež migrácia za prácou;
predstavovala len 21 % celkovej migrácie. Z celkového hľadiska tvorilo hlavnú kategóriu vstupu migrantov v roku
2010 sťahovanie rodín, ktoré predstavovalo 36 % tokov (45 %, ak zahrnieme aj rodiny sprevádzajúce jednotlivých
pracovníkov). Humanitárna migrácia tvorila len 6 % migrácie v rámci EÚ a 13 % v Spojených štátoch.

... ale dočasná migrácia za prácou je
naďalej vysoká

Dočasná migrácia za prácou zvykne rýchlo a výrazne reagovať na zmeny ekonomických podmienok. V rokoch
2008 a 2009 bol v tejto oblasti zaznamenaný prudký pokles, ale v roku 2010 došlo len k miernemu zníženiu o 4
percentá. Veľkosť migračných tokov dočasných pracovníkov je momentálne zhruba 1,9 milióna, čo je podstatne viac
než odhadovaný objem trvalej migrácie za prácou vo výške 1,4 milióna.

Počet zahraničných študentov naďalej
rastie...

Na rozdiel od trvalej migrácie a dočasnej pracovnej migrácie počet zahraničných študentov v roku 2009 opäť
stúpal, a to o 6 %, vďaka čomu sa v krajinách OECD a v Ruskej federácii vyšplhal na viac ako 2,6 milióna. Na treťom
mieste hlavných cieľových krajín Austrália nahradila Francúzsko, pričom prvé dve miesta naďalej patria USA
a Veľkej Británii. Zahraniční študenti tvoria v krajinách OECD priemerne viac než 6 % všetkých študentov. Z Číny
a Indie pochádza až 25 % zahraničných študentov; tí sú dôležitým zdrojom budúcej pracovnej migrácie.

... a počty uchádzačov o azyl sú naďalej
stabilné

Prichádzajúcich uchádzačov o azyl v krajinách OECD bolo v roku 2010 o niečo málo menej než v roku 2009
a oveľa menej než na prelome tisícročí, keď boli registrované veľmi vysoké čísla. Hospodárska kríza teda neviedla
k vysokému nárastu uchádzačov o azyl. Francúzsko sa v roku 2010 opäť stalo krajinou, ktorá dosiahla najvyšší počet
uchádzačov o azyl; za ním sa umiestnili USA a Nemecko. Hlavnou krajinou pôvodu v roku 2010 bolo Srbsko, za ním
nasledovali Afganistan a Čína. V roku 2011 sa tento trend obrátil, počet uchádzačov o azyl sa zvýšil o viac než 20 %,
a to najmä kvôli „arabskej jari“ a zvýšenému počtu uchádzačov z Afganistanu.
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Čína tvorí takmer 10 % migračných tokov

V roku 2010 bola Čína opäť hlavnou krajinou pôvodu migračných tokov do krajín OECD, takmer jeden
z desiatich migrantov bol čínsky občan. Za ňou nasledujú Rumunsko, India a Poľsko – každá z týchto krajín tvorí
zhruba 5 % celkového objemu.

Strata práce v dôsledku krízy najviac
zasiahla migrantov

Pokles ekonomiky vo väčšine krajín OECD migrantov zasiahol silno a takmer okamžite. Fakty poukazujú na to,
že celkový vplyv hospodárskej krízy na nezamestnanosť bol zreteľnejší v prípade migrantov než v prípade domácich
obyvateľov. Celkovo sa v krajinách OECD v rozmedzí rokov 2008 a 2011 zvýšila nezamestnanosť cudzincov
o 4 percentuálne body, pričom u domáceho obyvateľstva to bolo len o 2,5 bodu. Ešte znepokojujúcejší je nárast
dlhodobej nezamestnanosti medzi imigrantmi. Vo väčšine krajín sú migranti zodpovední za 14 až 30 % nárastu
celkovej dlhodobej nezamestnanosti, pričom táto hodnota väčšinou výrazne prevyšuje ich podiel na celkovej
zamestnanosti.

Kríza rôznym spôsobom ovplyvnila rôzne skupiny migrantov. Vo väčšine krajín sa prisťahovaných žien dotkla
menej než mužov cudzieho pôvodu – v niektorých krajinách sa zvýšil počet prisťahovaných žien, ktoré sa zamestnali,
aby takto kompenzovali stratu príjmov zo strany prisťahovaných mužov. Čo sa týka úrovne kvalifikácie,
nekvalifikovaných pracovníkov zasiahla kríza ťažšie než stredne a vysoko kvalifikovaných. Tento trend nesúvisí len
s rozdielmi v zamestnanosti medzi jednotlivými sektormi, ale aj s typom práce, ktorú títo pracovníci vykonávajú
(často krátkodobo), a ich kratšou praxou, čo pre zamestnávateľov znamená nižšie náklady na ich prepustenie.

Mladí migranti sú obzvlášť zraniteľní…

V rokoch 2008 až 2011 bol predovšetkým medzi migrantmi zaznamenaný nárast podielu mladých ľudí, ktorí
neštudujú, nepracujú ani sa nepripravujú na budúce povolanie (NEET), čo je ukazovateľ „nezamestnanosti“ mladých
ľudí. Platí to predovšetkým v Grécku, Španielsku, Švédsku, Írsku a Taliansku. Okrem toho sa vo väčšine krajín
výskyt dočasnej zamestnanosti zvýšil viac u mladých pracovníkov cudzieho pôvodu než u ich domácich náprotivkov
alebo dospelých osôb narodených v zahraničí (vo veku 25 až 54 rokov). Podobne sa v niektorých krajinách zvýšil aj
podiel zamestnanosti na čiastočný úväzok na celkovej zamestnanosti u mladých migrantov v porovnaní s domácimi
mladými ľuďmi.

... a to si vyžaduje vhodnú a bezprostrednú
politickú odpoveď

Počas krízy aj v procese zotavovania je prijatie konkrétnych politík, ktoré mladým ľuďom pomôžu nájsť a udržať
si prácu, ešte dôležitejšie pre nekvalifikovaných mladých ľudí narodených v zahraničí, ktorí musia čeliť viacerým
nevýhodám (slabá úroveň kvalifikácie, slabé jazykové schopnosti, obmedzený prístup k sieťam), ktorým hrozí väčšie
riziko budúcej nezamestnanosti a je u nich pravdepodobnejšie, že dosiahnu nižšie celkové životné príjmy (takzvaný
„efekt zjazvenia“).

Vlády prehodnocujú migračnú politiku...

Viacero krajín prešlo v rokoch 2010 a 2011 na prísnejšiu imigračnú politiku ako reakciu na zmeny ekonomických
podmienok a zvýšenú citlivosť verejnosti na problematiku migrácie. Nové vlády sprísnili kontrolu imigračného
procesu a obmedzili možnosti dlhodobej imigrácie migrantov so slabými vyhliadkami na zamestnanie. Vo
všeobecnosti mnoho vlád prehodnotilo svoje zoznamy oblastí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily
a krátkodobé pracovné programy a podrobilo zamestnancov starostlivejšej kontrole. Bodovacie systémy prijatia sa
preorientovali viac na silu dopytu, keďže kanály určované ponukou boli obmedzené.

… a aj politiku integrácie

Integrácia je aj naďalej hlavnou prioritou imigračnej politiky krajín OECD. Krajiny prijali širokú škálu iniciatív
súvisiacich s integráciou, od stanovenia podrobných národných stratégií po vylaďovanie a zdokonaľovanie
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existujúcich akčných plánov a integračných programov. Snaha sa striedavo sústredí na integrovaných a novo
prichádzajúcich migrantov. Spoločným trendom týchto politík je stanoviť ako prioritu integráciu na trhu práce
a posilniť vzdelávacie aspekty integrácie vrátane učenia jazyka.

Vplyv starnutia populácie na migráciu

Starnutie populácie a úloha migrácie z hľadiska tejto výzvy nesúvisí len s tým, koľko má krajina nových
pracovníkov ako náhradu za tých, ktorí odchádzajú do dôchodku. Keď sa pozrieme na to, ako migrácia prispieva
k zmenám pracovnej sily – namiesto zmien vo veku pracujúcej populácie – z hľadiska úrovne vzdelania a pracovnej
pozície, je jasné, že pracovný trh sa mení príliš prudko na to, aby bola demografická nerovnováha sama osebe
dôveryhodným ukazovateľom budúcich pracovných potrieb.

Dosiahnuté vzdelanie nových subjektov, ktoré vstupujú na trh práce, bolo oveľa vyššie než dosiahnuté vzdelanie
pracovníkov, ktorí v rokoch 2000 až 2010 odišli do dôchodku. Úroveň vzdelania nových imigrantov bola niekde
medzi novými zamestnancami a čerstvými dôchodcami, pričom medzi novými imigrantmi bolo pomerne viac
pracovníkov s vyšším vzdelaním než medzi dôchodcami. Nové subjekty vstupujúce na pracovný trh však vo väčšine
krajín zohrávajú väčšiu úlohu pri udržiavaní veľkosti pracovnej sily než pri zvyšovaní jej kvalifikácie.

Nastoľuje sa tu tiež otázka, aký typ zamestnania bude v budúcnosti dostupný a aké zručnosti budú potrebné
v porovnaní s pracovnými pozíciami a zručnosťami, ktoré boli potrebné v minulosti. Noví imigranti predstavujú v
Európe 15 % pracovníkov, ktorí sa za toto desaťročie zamestnali v rýchlo rastúcej oblasti, pričom v USA je to 22 %.
Zohrávajú preto významnú úlohu v tých najdynamickejších oblastiach ekonomiky, a to aj v podmienkach, keď
väčšina migrácie nebola podnecovaná dopytom. Vyšší počet imigrantov sa však zamestnal v tých najrýchlejšie
zanikajúcich oblastiach – 28 % v Európe a 24 % v USA. V niektorých krajinách je toto číslo podstatne vyššie
v prípade nekvalifikovanej práce, čím vzniká riziko segmentácie pracovného trhu.

Rastúci význam ázijskej migrácie do krajín
OECD...

Migranti z Ázie tvorili 17 % všetkých migrantov nad 15 rokov, ktorí prišli do krajín OECD v období okolo roku
2005, a 30 % migračných prílevov v roku 2010 pochádzalo z tohto regiónu. Okrem toho sú ázijské krajiny,
predovšetkým India a Čína, zdrojom veľkej časti migrácie kvalifikovaných pracovníkov do krajín OECD.
Z krátkodobého hľadiska je najpravdepodobnejšie, že Ázia bude aj naďalej hlavným regiónom pôvodu
vysokokvalifikovaných pracovníkov. Z dlhodobého hľadiska však bude Ázia s postupom vývoja produkovať stále
viac kvalifikovaných pracovníkov a navyše bude podporovať podmienky, za ktorých pracovníci zostanú v krajine,
a zároveň s nimi krajina pritiahne kvalifikovaných pracovníkov z iných častí sveta.

... a budúce výzvy ázijských systémov
migrácie za prácou

V Ázii je správa menej kvalifikovaných migrantov náročná, keďže je tam nadbytok pracovnej sily a len
obmedzené možnosti. To vedie k častému vyberaniu výnosov a zvyšovaniu nákladov na migráciu menej
kvalifikovaných pracovných síl na úroveň nezanedbateľného podielu z očakávaných zárobkov zo zahraničia. Niektoré
systémy, ako napríklad Kórejský systém udeľovania pracovných povolení (EPS), sa s týmito výzvami úspešne
vyrovnali. Medzitým sa krajiny pôvodu inšpirujú filipínskym modelom, ako do globálneho pracovného trhu začleniť
prebytočnú pracovnú silu – v rôznych sektoroch, do rôznych cieľových oblastí a na rôzne úrovne kvalifikácie –
a pritom stále chrániť práva pracovníkov. Keďže je rast dopytu po slabo kvalifikovaných migrantoch v krajinách
Rady pre spoluprácu krajín Perzského zálivu (GCC) a krajinách OECD, ale i v Ázii len obmedzený, na významné
zvýšenie ponuky tohto typu migranta nezostáva veľký priestor.

V budúcnosti budú ázijské krajiny čeliť viacerým výzvam, predovšetkým sa budú musieť vysporiadať so
zvyšujúcou sa rodinnou a manželskou migráciou, ale zároveň vypracovať komplexnejšie integračné stratégie, keďže
k usadeniu v krajine – alebo minimálne k predĺženiu pobytu – dochádza stále častejšie, či už medzi
vysokokvalifikovanými alebo nekvalifikovanými pracovníkmi.
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