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Przegląd migracji międzynarodowej 2015
Streszczenie w języku polskim

Główne trendy
Napływ imigrantów nasila się w większości krajów OECD. Według wstępnych danych za rok 2014

liczba stałych migrantów do OECD po raz pierwszy od 2007 roku zwiększyła się wyraźnie i powróciła do
poziomu sprzed kryzysu, sięgając liczby 4,3 miliona stałych imigrantów. Migracja rodzinna stanowiła 35%
napływu stałej imigracji do krajów OECD w 2013 roku, a swobodny przepływ osób ‑ 30%.

Niemcy umocniły się na pozycji jednego z głównych krajów docelowych imigrantów, ustępując pod
względem liczby przyjętych osób jedynie Stanom Zjednoczonym. W 2013 roku liczba przyjętych przez
Unię Europejską (UE) stałych migrantów spoza UE była taka sama, co liczba przybyłych do Stanów
Zjednoczonych migrantów ze wszystkich krajów. Jeden na dziesięciu nowych imigrantów napływających
do OECD pochodzi z Chin, a 4,4% ‑ z Indii. Rumunia i Polska zajmują odpowiednio drugie i trzecie
miejsce z odsetkiem 5,5% i 5,3% wszystkich przepływów imigracyjnych do krajów OECD.

W 2014 roku liczba nowych wniosków o azyl w krajach OECD zwiększyła się o 46%, po raz pierwszy
od początku lat 90. przekraczając liczbę 800 000, co stanowi drugi najwyższy wynik w ciągu 35 lat.
Wstępne dane wskazują, że w roku 2015 także odnotowany zostanie rekordowy wzrost. Głównymi krajami
docelowymi są Niemcy, Stany Zjednoczone, Turcja, Szwecja i Włochy. Francja znajduje się aktualnie na
szóstym miejscu, co oznacza spadek z zajmowanej od dawna pozycji jednego z trzech
najpopularniejszych krajów docelowych.

W ciągu ostatnich kilku lat znaczna część krajów OECD wprowadziła fundamentalne zmiany w polityce
migracyjnej, dostosowując ją do ewoluujących modeli migracyjnych oraz zmieniających się okoliczności
politycznych. Większość zmian idzie w kierunku zaostrzenia ograniczeń: (i) pracownicy wykwalifikowani są
nadal poszukiwani, lecz ich selekcja odbywa się według zaostrzonych kryteriów; (ii) inwestorzy i
przedsiębiorcy są pożądani, lecz podlegają dokładniejszemu nadzorowi; (iii) niektóre procedury dotyczące
imigracji rodzinnej zostały uproszczone, lecz ogólny trend zmierza w kierunku zwiększenia ograniczeń; (iv)
wprowadzono nowe zarządzenia w odpowiedzi na problemy humanitarne regionu Morza Śródziemnego;
(v) wcielono w życie działania mające na celu wzmocnienie kontroli granic, zachęcanie migrantów do
powrotu i walkę z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

W większości krajów pozycja migrantów i ludności miejscowej na rynku pracy była stabilna lub
polepszyła się w ciągu ostatnich lat. Tym niemniej w części krajów, które nie podniosły się jeszcze z
kryzysu (Grecja, Włochy i Słowenia), sytuacja dotknęła bez porównania bardziej migrantów. W latach
2011‑2014 średni poziom zatrudnienia w krajach OECD podniósł się nieznacznie więcej w grupie
migrantów niż wśród ludności miejscowej, przy czym nie odnotowano znaczących zmian w poziomie ich
bezrobocia.

Mimo że działania na rzecz integracji dalej mają szerokie zastosowanie, część krajów z długoletnią
tradycją przyjmowania imigrantów próbuje wpisać politykę integracyjną w ogół zagadnień życia
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gospodarczego i społecznego. Wiele krajów zwraca szczególną uwagę na kwestie uznawania kwalifikacji
obcokrajowców oraz kształcenia ustawicznego, zwłaszcza w przypadku migrantów nie posiadających
umiejętności podstawowych.

Migracja międzynarodowa pracowników służby zdrowia
Od 2004 roku liczba migrujących lekarzy i pielęgniarek pracujących w krajach OECD zwiększyła się o

60%. Trend ten odzwierciedla ogólne nasilenie imigracji do krajów OECD, w znacznym stopniu dotyczącej
pracowników wykwalifikowanych. Wskazuje on także na duży wpływ imigrantów we wzrost liczby
pracowników służby zdrowia w krajach OECD w latach 2000, a to pomimo, że najnowsze dane wskazują
spowolnienie ich napływu w wielu krajach.

Najwięcej emigrujących lekarzy i pielęgniarek na świecie pochodzi z krajów azjatyckich, nasilają się
jednak migracje między krajami OECD, co spowodowane jest głównie zwiększającym się przepływem
pracowników między krajami EOG. Najwyższe wskaźniki emigracji utrzymują się zaś w krajach małych i
wyspiarskich.

W latach 2010‑2011 lekarze i pielęgniarki, którzy emigrowali do OECD z krajów dotkniętych wysokim
deficytem pracowników służby zdrowia według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stanowili
20% szacunkowego zapotrzebowania na siłę roboczą w sektorze służby zdrowia w krajach swojego
pochodzenia, podczas gdy w latach 2000‑2001 odsetek ten wynosił 9%.

Na tle wzrastającej mobilności międzynarodowej studentów liczba studentów medycyny, którzy
kontynuowali studia za granicą w ostatnich latach wystrzeliła w górę. Wynika to z coraz bardziej
międzynarodowego charakteru studiów medycznych spowodowanego jednocześnie niespotykanym dotąd
zapotrzebowaniem w krajach ograniczających dostęp do edukacji i szkoleń w zakresie ochrony zdrowia
oraz zwiększającą się ilością miejsc na uniwersytetach medycznych w innych krajach. W najbliższych
latach spodziewany jest dalszy wzrost liczby międzynarodowych absolwentów medycyny.

Najważniejsze dane
Migracja jest coraz silniejsza i powróciła do swojego poziomu sprzed kryzysu.

• Ogólna liczba osób urodzonych za granicą w krajach OECD wynosiła w 2013 roku 117 milionów,
czyli o 35 milionów (40%) więcej niż w 2000.

• Wstępne dane z 2014 roku wskazują, że stała migracja do OECD wynosiła 4,3 miliona osób, co
oznacza wzrost o 6% w porównaniu z 2013. Ponadto napływ migrantów nasilił się także w
większości kategorii migracji czasowej.

• Chiny i Indie pozostają głównymi krajami pochodzenia migrantów, lecz Polska i Rumunia ‑ ze
względu na zwiększony przepływ ludności między krajami UE ‑ także mają istotne znaczenie.

• Liczba osób ubiegających się o azyl w krajach OECD zwiększyła się rekordowo w 2014 roku i dalej
wzrasta w 2015 roku.

Pozytywne oznaki w kwestii sytuacji imigrantów na rynku pracy.
• Łącznie w latach 2011‑2014 średni poziom zatrudnienia imigrantów w krajach OECD wzrósł o 1,3

punktu procentowego, podczas gdy poziom zatrudnienia ludności miejscowej ‑ o 0,5 punktu
procentowego.

• Poziom bezrobocia nie zmienił się i pozostaje średnio o 3,3 punktu wyższy dla osób urodzonych za
granicą niż dla ludności miejscowej.

• W krajach OECD odnotowano w ostatnim czasie spowolnienie wzrostu bezrobocia długotrwałego
imigrantów, lecz nadal dotyczy ono 6% migracyjnej siły roboczej.

Migracje pracowników służby zdrowia nasilają się.
• W okresie od 2000‑2001 do 2010‑2011 odsetek osób urodzonych za granicą wśród lekarzy w

większości krajów wzrósł ze średniej wynoszącej 19,5% do ponad 22% (dla 23 krajów), podczas
gdy wśród pielęgniarek był to wzrost z 11% do 14,5% (dla 22 krajów).

• W latach 2010‑2011 lekarze i pielęgniarki urodzeni za granicą i pracujący w krajach OECD
stanowili około 5% ogółu pracowników służby zdrowia na całym świecie.
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• W latach 2012‑2014 wyszkoleni za granicą lekarze i pielęgniarki stanowili odpowiednio 17% i 6%
medycznej siły roboczej w 26 krajach w przypadku lekarzy i 24 krajach w przypadku pielęgniarek,
dla których to krajów dane były dostępne.

• W okresie od 2000‑2001 do 2010‑2011 liczba lekarzy i pielęgniarek, którzy wyemigrowali do OECD
z krajów dotkniętych wysokim deficytem pracowników służby zdrowia, wzrosła o ponad 80%.
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