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Nemzetközi migrációs kilátások 2014
Összefoglalás magyarul

Fő trendek
Az előzetes 2013. évi adatok szerint az OECD‑térségbe irányuló állandó migrációs áramlás újra

fellendülőben van: 2012‑höz képes enyhe, 1,1%‑os növekedés volt tapasztalható, így az új állandó
bevándorlók száma elérte a nagyjából 4 milliót. Ez a szerény mértékű növekedés a legfőbb bevándorlási
célországokban eltérően alakuló migráció következménye. A Németországba irányuló migráció már
a negyedik egymást követő évben nőtt, ez alkalommal két számjegyű mértékben. Ezzel ellentétben
számos fő bevándorlási célország – különösen az Egyesült Államok, Olaszország, Portugália és
Spanyolország – csökkenést regisztrált. A nettó migráció még most is jóval alacsonyabb a válság előtt
mért szinteknél, de a legtöbb OECD‑országban pozitív előjelű. Mexikó, Izland és Írország figyelemre méltó
kivételt jelent ez alól.

Az állandó migráció újbóli fellendülése elsősorban a szabad mozgásos migráció növekedésének
köszönhető, mely 2012‑ben 10%‑kal nőtt. Az OECD‑országok vonatkozásában ezen szabad mozgásos
migráció zömét az EU‑tagállamok között mozgó személyek adják. 2012‑ben – most az első alkalommal –
ezek az Európán belüli mozgások megegyeztek az Európán kívülről érkező legális állandó migráció
mértékével. A legjelentősebb célország Németország volt, mely a szabad mozgásos migráció keretében
érkező bevándorlók csaknem harmadát fogadta.

Összességében azonban még mindig a családi migráció adja az OECD‑országokba irányuló migrációs
áramlás legnagyobb részét, még akkor is, ha 2008 óta folyamatosan csökken. 2012‑ben az előző évhez
képest 1,7%‑kal esett vissza, elsősorban a Spanyolországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban,
az Egyesült Királyságban és Belgiumban tapasztalt csökkenésnek köszönhetően. A munkavállalási célú
migráció is folyamatosan csökken a gazdasági recesszió óta; 2012‑ben 12%‑kal esett vissza.
A visszaesés különösen hangsúlyos volt az Európai Gazdasági Térségben, ahol a munkavállalási célú
migráció 2007 és 2012 között csaknem 40%‑kal csökkent. Ennek eredményeképpen 2012‑ben a harmadik
országokból Európába irányuló legális állandó migráció először volt kis mértékben alacsonyabb az
Egyesült Államokba irányuló legális állandó migrációnál.

Az állandó migrációval ellentétben az ideiglenes migrációs áramlás alatta marad a 2007‑ben regisztrált
2,5 milliós csúcsértéknek. 2012‑ben 1,9 millión állt, mintegy egynegyedével elmaradva a 2007‑es értéktől.

A szíriai konfliktus hozzájárult a menedékkérelmek 20%‑os növekedéséhez, melyek száma 2013‑ban
így elérte az 560 000‑et. A Németországban menedéket kérők száma már a hatodik egymást követő
évben emelkedett, és 110 000 menedékkérelemmel az ország a világ legnagyobb befogadója lett. Ezt
követte az Egyesült Államok, Franciaország, Svédország és Törökország. Lakosságszámához viszonyítva
Svédország fogadta be a legtöbb menedéket kérőt és menekültet.

A nemzetközi diákok továbbra is jelentős politikai figyelmet kapnak számos OECD‑országban.
2012‑ben világviszonylatban 4,5 millió diák vett részt az oktatásban az állampolgársága szerinti országon
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kívül, ebből 75% az OECD‑országokban tanult. Ez az arány évek óta nagyjából változatlan, habár
a növekedés lassul. 2012‑ben az OECD‑országokban tanuló nemzetközi diákok száma mindössze 3%‑kal
nőtt, ami jóval alatta marad a 2000 és 2005 közötti időszakban mért 8%‑os, valamint a 2005 és 2011
közötti időszakban mért 6%‑os átlagos éves növekedési ütemnek.

Beruházás a bevándorlók munkaerő‑piaci integrálásába
Az első és második generációs bevándorlók növekvő szerepet játszanak a munkaerő‑állományban.

A bevándorlás útján betelepült országokban, mint például Ausztráliában, Kanadában, Új‑Zélandon és az
Egyesült Államokban, valamint Nyugat‑Európában is a bevándorlók már jól meghonosodtak. Másutt,
például Dél‑Európában, a jelenlétük még viszonylag újkeletű, ám egyre növekvő arányú az oktatási
rendszerben és a munkaerőpiacon.

A bevándorlók és családjaik integrálása számos OECD‑országban már legalább 15 éve az egyik
legfontosabb politikai célkitűzés. A legjelentősebb kihívást talán a bevándorlók készségpotenciáljának
teljes kiaknázása jelenti. Ennek megvalósítását több politikai megközelítés is elősegítheti:

• Szélesebb körben elérhetővé kell tenni a külföldön szerzett képesítésekkel kapcsolatos
információkat és növelni kell ezen képesítések elismertségét;

• Gondoskodni kell arról, hogy a bevándorlók hozzáférjenek az aktív munkaerő‑piaci programokhoz
és élvezzék azok előnyeit;

• Közvetlenebb kapcsolatot kell teremteni a bevándorlók és a munkáltatók között;
• Minőségi kora gyerekkori oktatást és gondozást kell biztosítani a bevándorlók gyermekei számára;

és
• A bevándorlók készségeire szabott nyelvoktatást kell biztosítani.

Munkavállalási célú migrációt kezelő okos rendszerek
kifejlesztése

Bár az OECD‑országokban továbbra is magas a munkanélküliség, a migrációnak azért még van
szerepe a munkaerő‑piaci igények kielégítésében és a gazdasági növekedés elősegítésében. Bár ez
a szerep országonként erősen különbözik, minden ország arra törekszik, hogy megteremtse a „jobb”
munkavállalási célú migráció feltételeit, különösen a szigorú nyilvános ellenőrzés fényében.

A munkavállalási célú migrációra irányuló politikák alkalmazásával különböző, néha egymással
versengő célok érhetők el. Ilyen lehet többek között a rövid távú munkaerőigények kielégítése, valamint
a hosszú távú demográfiai fejlődéshez és munkaerő‑fejlesztéshez való hozzájárulás. Lehetnek emellett
szélesebb körű gazdaságfejlesztési célkitűzések is, például a beruházás‑ és kereskedelempolitika, az
innováció, a termelékenység és a fejlesztési együttműködés területén. A fenti célkitűzések közötti
egyensúly megteremtése kompromisszumokat kíván meg, ezért a különböző területek politikai
szereplőinek össze kell hangolniuk tevékenységüket a koherens megközelítések kidolgozása érdekében.

Eszközök rendkívül széles köre alkalmazható annak biztosítására, hogy a munkavállalási célú migráció
megfeleljen a vele kapcsolatos politikai célkitűzéseknek. Ilyen lehet például a bevándorlók számának
maximalizálása vagy a bevándorlójelöltek „pontrendszer alapú” kiválasztása, és még sok egyéb. A fenti
eszközök alkalmazásakor fontos a rugalmasság, mert csak így hozható létre dinamikus, reaktív
kezelőrendszer. Számos politikai megközelítés segíthet abban, hogy a munkavállalási célú migráció
hatékonyabb szerepet játsszon a jelenlegi és jövőbeli készségigények kielégítésében:

• Világos keretrendszer kidolgozása a munkavállalási célú migráció kezelésére;
• Olyan politikai eszközkészlet összeállítása, amely különféle eszközöket tartalmaz a különböző

célkitűzések eléréséhez;
• A beléptetési kritériumok kezelésének javítása és dinamikus szemléletmód meghonosítása

a migrációkezelésben; és
• A szolgáltatási infrastruktúra modernizálása.
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Főbb számadatok
• Az előzetes adatok szerint az OECD‑térségbe irányuló állandó migrációs áramlás 2013‑ban

mintegy 1%‑kal nőtt 2012‑höz képest, ám 2012‑ben 0,8%‑kal csökkent az előző évhez viszonyítva.
• A munkavállalási célú migráció a gazdasági recesszió óta folyamatosan csökken, 2012‑ben pedig

mintegy 12%‑kal visszaesett. Ezzel ellentétben a szabad mozgásos migráció 10%‑kal nőtt.
• A menedékkérők száma 2013‑ban 20%‑kal nőtt 2012‑höz képest.
• A külföldön (állampolgárságuk szerinti országon kívül) tanuló diákok száma 2000 óta

világviszonylatban megduplázódott, és 2012‑ben már elérte a 4,5 millió főt, melynek 75%‑a az
OECD‑országokban tanult.

• 2012‑ben Kína adta az összes áramlás csaknem 10%‑át valamivel több, mint félmillió
kivándorlóval; ezt Románia (5,6%) és Lengyelország (5,4%) követte.

• Az OECD‑térségben jelenleg több mint 115 millió bevándorló él; ők az össznépesség mintegy
10%‑át adják.

• 2012‑ben az összes 15 éves mintegy 12,5%‑a mondhatta el magáról, hogy mindkét szülője külföldi
születésű – azaz 50%‑kal többen, mint egy évtizeddel korábban. Integrálásuk – különösen azok
esetében, akiknek szülei alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek – egyre nagyobb problémát
jelent.

• A válság a bevándorlókat aránytalanul súlyosan érintette: az OECD 2007 óta regisztrált újabb
15 millió munkanélkülije közül nagyjából minden ötödik külföldi születésű.

• A válság ellenére a bevándorlók többsége munkában áll. Átlagban véve az alacsony iskolai
végzettségű bevándorlók nagyobb százaléka (54,1%) áll munkában, mint bennszülött társaik
(52,6%).

• Ezzel ellentétben a felsőfokú végzettséggel rendelkező bevándorlók kisebb valószínűséggel állnak
munkában bennszülött társaiknál (77% szemben a 84%‑kal). És még ha munkában állnak is,
50%‑kal nagyobb a valószínűsége annak, hogy túlképzettek a végzett munkájukhoz.
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