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Výhled mezinárodní migrace 2015
Přehled v českém jazyce

Hlavní trendy
Ve většině zemí OECD roste příliv imigrantů. Podle předběžných údajů toky trvalé migrace v roce 2014

poprvé od roku 2007 prudce vzrostly a vrátily se na úroveň před krizí: do zemí OECD se natrvalo
přistěhovalo 4,3 miliónu osob. Z celkové trvalé migrace do zemí OECD v roce 2013 činila 35 % migrace za
účelem sloučení rodiny a 30 % volný pohyb osob.

Německo upevňuje svou pozici jedné z hlavních cílových zemí, v počtu přijatých imigrantů ho v
současné době předčí pouze Spojené státy. Evropská unie (EU) jako celek přijala v roce 2013 stejně
trvalých migrantů ze zemí mimo EU jako Spojené státy z celého světa. V zemích OECD je každý desátý
nový přistěhovalec z Číny a 4,4 % imigrantů pocházejí z Indie. Na druhé a třetí místo se řadí Rumunsko a
Polsko s podíly 5,5 % a 5,3 % na celkovém přílivu imigrantů do zemí OECD.

Počet nových žadatelů o azyl stoupl v roce 2014 v zemích OECD o 46 %, poprvé od 90. let minulého
století překročil 800 tisíc a dosáhl druhé nejvyšší úrovně za posledních 35 let. Předběžná data naznačují,
že v roce 2015 bude rekord znovu překonán. Hlavními cílovými zeměmi jsou Německo, Spojené státy,
Turecko, Švédsko a Itálie. Francie, která se dlouho držela mezi třemi hlavními cílovými zeměmi, sestoupila
na šestou příčku.

Řada zemí OECD v několika posledních letech od základu přepracovala své imigrační zákony v reakci
na měnící se vzorce migrace a politické prostředí. Většina změn směřuje k omezování migrace: (i) dosud
je poptávka po kvalifikovaných pracovnících, ale země si je pečlivěji vybírají; (ii) investoři a podnikatelé
jsou vyhledávaní, ale čím dál více prověřovaní; (iii) některé postupy při imigraci rodin se zjednodušují, ale i
tak je obecným trendem restrikce; (iv) byla přijata nová opatření v reakci na humanitární krizi ve
Středomoří; (v) byly učiněny kroky k posílení hraničních kontrol, k podpoře dobrovolného návratu a k
potírání nelegálního zaměstnávání zahraničních pracovníků.

V naprosté většině zemí byla situace migrantů i místních obyvatel na trhu práce v posledních letech
stabilní nebo se zlepšovala. V některých zemích, které se dosud nezotavily z krize (Řecko, Itálie a
Slovinsko), však byli migranti postiženi více než místní. V letech 2011‑2014 se průměrná míra
zaměstnanosti v zemích OECD zvýšila o něco více u migrantů než u místních obyvatel, i když míra
nezaměstnanosti migrantů se výrazněji nezměnila.

Některé země s dlouhou tradicí v přijímání imigrantů se snaží zavádět integrační opatření do všech
oblastí ekonomického a sociálního života, dosud se však hojně využívají i cílená integrační opatření.
Mnoho zemí klade zvláštní důraz na uznávání kvalifikací získaných v zahraničí a na celoživotní
vzdělávání, zejména osob postrádajících základní dovednosti.
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Mezinárodní mobilita zdravotníků
Počet lékařů a zdravotních sester z řad migrantů, kteří pracují v zemích OECD, stoupl od roku 2004 o

60 %. Tento trend odráží celkový nárůst imigrace, zejména kvalifikovaných pracovníků, do zemí OECD.
Také ukazuje výrazný příspěvek imigrantů ke zvýšení počtu zdravotníků v zemích OECD v tomto tisíciletí,
ačkoliv dle nejnovějších údajů jejich příliv v řadě zemí klesá.

Největšími světovými "dodavateli" emigrujících lékařů a zdravotních sester jsou asijské země, na
vzestupu je ale i pohyb mezi zeměmi OECD, hlavně z důvodu rostoucích toků uvnitř EHP. Nejvyšší míry
emigrace však stále vykazují malé a ostrovní země.

V roce 2010/2011 odpovídal počet lékařů a zdravotních sester, kteří emigrovali do zemí OECD ze zemí
postižených závažným nedostatkem zdravotníků (podle definice Světové zdravotnické organizace ‑
WHO), celé pětině odhadovaného počtu potřebných zdravotníků v jejich zemích původu, zatímco v roce
2000/2001 to bylo pouhých 9 %.

Vzhledem k rychlému rozvoji mezinárodní mobility studentů v posledních letech prudce vzrostl počet
studentů medicíny, kteří získávají vzdělání v zahraničí. To je důsledkem stále více mezinárodního
charakteru lékařského studia, který vyplývá jednak z neuspokojené poptávky v zemích, jež přístup ke
zdravotnickému vzdělání omezují, jednak z rostoucí nabídky míst na lékařských školách v jiných zemích.
Lze očekávat, že v příštích letech počet mezinárodních absolventů medicíny dále poroste.

Hlavní zjištění
Celková migrace roste a již se vrátila na úroveň před krizí.

• V roce 2013 činil celkový počet obyvatel zemí OECD, kteří se narodili v cizině, 117 miliónů, což je o
35 milionů (40 %) více než v roce 2000.

• V roce 2014 se dle předběžných údajů do zemí OECD natrvalo přistěhovalo 4,3 milionu osob, což
představuje zvýšení o 6 % oproti roku 2013. Krom toho došlo k nárůstu i ve většině kategorií
dočasné migrace.

• Významnými zeměmi původu jsou nadále Čína a Indie, vzhledem ke zvýšení mobility v rámci EU
však nabyly na významu i Polsko a Rumunsko.

• Počet žadatelů o azyl v zemích OECD dosáhl v roce 2014 historického maxima a v roce 2015 dále
roste.

Několik dobrých zpráv o zapojení imigrantů na trhu práce
• Průměrná míra zaměstnanosti imigrantů v zemích OECD se za období 2011‑2014 zvýšila o 1,3

procentního bodu (p.b.), zatímco u místních obyvatel vzrostla jen o 0,5 p.b.
• Míra nezaměstnanosti imigrantů se příliš nezměnila, nadále zůstává v průměru o 3,3 p. b. vyšší než

u místních obyvatel.
• Nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti migrantů se v zemích OECD v poslední době zpomalil,

dlouhodobě bez práce je však dosud 6 % pracovní síly z řad migrantů.

Roste význam migrace zdravotníků
• Podíl lékařů narozených v cizině mezi lety 2000/2001 a 2010/2011 ve většině zemí vzrostl, v

průměru (za 23 zemí) se zvýšil z 19,5 % na více než 22 %. U zdravotních sester stoupl tento podíl
z 11 % na 14,5 % (průměr 22 zemí).

• V roce 2010/2011 tvořili lékaři a zdravotní sestry narození v cizině a pracující v zemích OECD
kolem 5 % všech zdravotníků na světě.

• V letech 2012/2014 tvořili lékaři a zdravotní sestry, kteří vystudovali v cizině, 17 % všech lékařů (dle
údajů pro 26 zemí OECD) a 6 % všech sester (dle údajů pro 24 zemí OECD s dostupnými daty).

• Mezi lety 2000/2001 a 2010/2011 vzrostl o více než 80 % počet lékařů a zdravotních sester
emigrujících do zemí OECD ze zemí se závažným nedostatkem zdravotníků.
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