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Nemzetközi migrációs kilátások 2015
Összefoglalás magyarul

Fő trendek
A bevándorlás mértéke az OECD‑országok zömében emelkedő tendenciát mutat. Az előzetes 2014.

évi adatok szerint az állandó migrációs áramlás mértéke 2007 óta most először meredek emelkedést
mutatva visszaállt a válság előtti szintre az OECD‑térségbe belépő 4,3 millió állandó bevándorlóval.
A család‑újraegyesítési célú migráció az OECD‑országokba irányuló összes állandó migráció 35%‑át,
a szabad mozgásos migráció pedig 30%‑át tette ki 2013‑ban.

Németország szilárd pozíciót foglal el az egyik fő bevándorlási célországként: jelenleg már csak az
Egyesült Államok előzi meg a fogadott bevándorlók száma tekintetében. 2013‑ban az Európai Unió (EU)
összességében ugyanannyi állandó bevándorlót fogadott az EU‑n kívülről, mint az Egyesült Államok az
összes országból. Az OECD‑térségbe belépő minden tizedik új bevándorló kínai, 4,4% pedig Indiából
érkezett. Románia és Lengyelország a második és a harmadik helyen áll: az OECD‑országokba belépő
összes bevándorló 5,5%‑a Romániából, 5,3%‑a pedig Lengyelországból érkezik.

Az új menedékkérők száma az OECD‑országokban 46%‑kal nőtt 2014‑ben, ezzel az 1990‑es évek
eleje óta most először haladta meg a 800 000 főt, ami a második legmagasabb szintnek felel meg 35 év
távlatában. Az előzetes adatok szerint 2015‑ben is történelmi csúcs várható. A célországok között az első
helyeken Németország, az Egyesült Államok, Törökország, Svédország és Olaszország szerepel.
Franciaország a hatodik helyre esett vissza, miután hosszú ideig a három legnépszerűbb célország között
szerepelt.

Az elmúlt évek során több OECD‑ország is alapjaiban változtatta meg bevándorlási törvényeit
a migrációs minták alakulására és a politikai környezet változásaira reagálva. A változtatások zöme inkább
korlátozó jellegű: (i) a szakképzett munkaerő még mindig keresett, de a kiválasztásnál szelektívebben
járnak el az országok; (ii) a befektetők és a vállalkozók igen kapósak, de egyre alaposabb vizsgálatnak
vetik őket alá; (iii) a családi bevándorlási eljárások egy részén lazítottak, de az általános tendencia mégis
inkább a megszorítás irányába mutat; (iv) új intézkedéseket vezettek be a mediterrán térségben kitört
humanitárius válságra válaszul; és (v) intézkedések születtek a határellenőrzés erősítése, az önkéntes
visszatérés ösztönzése, valamint a külföldi munkavállalók illegális foglalkoztatása elleni harc terén.

Az országok túlnyomó többségében a bevándorlók és a belföldön születettek munkaerő‑piaci helyzete
vagy változatlan maradt, vagy javult az elmúlt években. Néhány országban azonban, amelyek még nem
lábaltak ki a válságból (Görögország, Olaszország és Szlovénia), a bevándorlók aránytalanul rosszabb
helyzetbe kerültek. Összességében 2011 és 2014 között az OECD‑térségben a bevándorlók átlagos
foglalkoztatási rátája kicsit nagyobb mértékben nőtt a belföldön születettekénél, bár a munkanélküliségi
rátájuk nem változott jelentős mértékben.

Bár továbbra is széles körben alkalmazzák a célzott integrációs intézkedéseket, néhány, a bevándorlók
befogadásában hosszú múltra visszatekintő hagyományokkal rendelkező ország megkísérli az integrációs
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intézkedéseket a gazdasági és a társadalmi élet minden aspektusába integrálni. Sok ország kiemelt
figyelmet fordít a külföldön szerzett képzettségek elismerésére és az egész életen át tartó tanulásra,
különösen az alapvető készségekkel nem rendelkezők vonatkozásában.

Az egészségügyi dolgozók nemzetközi mobilitása
Az OECD‑országokban dolgozó bevándorló orvosok és ápolók száma összességében 60%‑kal nőtt

2004 óta. Ez a trend az OECD‑országokba irányuló migráció általános növekedését tükrözi – különösen
a szakképzett munkavállalók tekintetében. Rámutat továbbá arra is, hogy a 2000‑es években
a bevándorlók jelentős mértékben hozzájárultak az egészségügyi dolgozók számának növekedéséhez az
OECD‑országokban, ámbár a legfrissebb adatok több országban is a bevándorlók számának csökkenését
jelzik.

Világviszonylatban a legtöbb orvos és ápoló az ázsiai országokból vándorol ki, ugyanakkor az
OECD‑országok között is nő a mobilitás, elsősorban az Európai Gazdasági Térségen belüli áramlás
növekedése miatt. A legmagasabb kivándorlási ráták azonban még mindig a kis‑ és a szigetországokban
mérhetők.

2010–2011‑ben az OECD‑térségbe – az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint
– az egészségügyi munkaerő súlyos hiánya által sújtott országokból kivándorolt orvosok és ápolók 20%‑át
adták származási országuk becsült egészségügyi munkaerő‑szükségletének, szemben a 2000–2001‑ben
mért 9%‑kal.

A nemzetközi diákmobilitás virágzása közepette az elmúlt években ugrásszerűen megemelkedett
a tanulmányaikat külföldön folytató orvostanhallgatók száma. Ez az orvosi tanulmányok fokozódó
elnemzetköziesedésének eredménye, mely egyaránt köszönhető az egészségügyi képzésekhez
hozzáférést korlátozó országokban jelentkező kielégítetlen keresletnek, valamint a férőhelyek növekvő
számának más országok egészségügyi oktatási intézményeiben. Az elkövetkező években a nemzetközi
diplomás egészségügyi szakemberek száma várhatóan tovább emelkedik.

Fő megállapítások
A migráció mértéke összességében emelkedik és visszaállt a válság előtti szintre

• 2013‑ban a külföldön születettek összlétszáma az OECD‑országokban 117 millió főt tett ki, ami
35 millióval (40%‑kal) több, mint 2000‑ben.

• Az előzetes 2014. évi adatok szerint az OECD‑országokba irányuló állandó bevándorlás mértéke
elérte a 4,3 millió állandó bevándorlót, ami 6%‑os növekedésnek felel meg 2013‑hoz viszonyítva.
Emellett az ideiglenes bevándorlás legtöbb kategóriájában is növekedés volt tapasztalható.

• Kína és India továbbra is fontos származási országnak tekinthető, de Lengyelország és Románia is
jelentős szerephez jut az EU‑n belüli megnövekedett mobilitás miatt.

• 2014‑ben történelmi csúcsot ért el a menedékkérők száma az OECD‑országokban, 2015‑ben pedig
további növekedés várható.

Pozitív jelek figyelhetők meg a bevándorlók munkaerő‑piaci helyzetében
• 2011 és 2014 között a bevándorlók átlagos foglalkoztatási rátája összességében

1,3 százalékponttal nőtt az OECD‑országokban, szemben a belföldön születettek foglalkoztatási
rátájának 0,5 százalékpontos növekedésével.

• A munkanélküliségi ráta nem sokat változott, átlagban véve 3,3 százalékponttal maradt magasabb
szinten a külföldön születettek esetében, mint a belföldön születettek vonatkozásában.

• A bevándorlókat érintő tartós munkanélküliség növekedése az utóbbi időben lelassult az
OECD‑térségben, de még így is a bevándorló munkaerő‑állomány 6%‑át érinti.

Egyre nő a jelentősége az egészségügyi dolgozók migrációjának
• Az orvosok között a külföldön születettek aránya az országok zömében 2000–2001 és 2010–2011

között a 19,5%‑os átlagról (23 országot figyelembe véve) több mint 22%‑ra nőtt, míg az ápolók
körében 11%‑ról 14,5%‑ra emelkedett ez az arány (22 országot figyelembe véve).
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• 2010–2011‑ben az OECD‑országokban praktizáló külföldön született orvosok és ápolók mintegy
5%‑át adták a világ összes egészségügyi szakemberének.

• 2012–2014‑ben a külföldön végzett orvosok 17%‑át adták az egészségügyi munkaerőnek az erre
vonatkozóan adatokkal rendelkező 26 országban, a külföldön végzett ápolók pedig 6%‑át adták az
egészségügyi munkaerőnek az erre vonatkozóan adatokkal rendelkező 24 országban.

• 2000–2001 és 2010–2011 között több mint 80%‑kal nőtt azon orvosok és ápolók száma, akik az
egészségügyi munkaerő súlyos hiánya által sújtott országokból vándoroltak ki az
OECD‑országokba.
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