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Výhled v oblasti mezinárodní migrace pro rok 2017
Přehled v českém jazyce

Hlavní tendence
Podle předběžných údajů z roku 2016 se trvalé migrační toky v oblasti OECD třetím rokem v řadě

zvyšovaly. V roce 2016 se do zemí OECD trvale přestěhovalo okolo 5 milionů osob, což je podstatně více
než před hospodářskou krizí v roce 2007, kdy migrace dosáhla předchozího vrcholu.

Hlavní hybnou silou tohoto vzestupu v letech 2015‑2016 byla migrace z humanitárních důvodů, která
odpovídá za 1,5 milionu osob v období od ledna 2015 do prosince 2016. Migrace za účelem sloučení
rodiny a volný pohyb osob v rámci Evropské unie přispěly v roce 2015 k celkové trvalé migraci do zemí
OECD každý okolo jedné třetiny. Pěti hlavními zeměmi původu byly v roce 2015 Čína, Sýrie, Rumunsko,
Polsko a Indie. Dvacet devět procent nových migrantů do zemí OECD pocházelo z jiné země OECD.

V zemích OECD se zvýšila i dočasná migrace. V roce 2015 vzrostla mezinárodní vnitropodniková
mobilita o více než 10 % a dočasné přidělování pracovníků v rámci Evropské unie se zvýšilo o 3 %.
Mezinárodní nábor sezónních pracovníků se v řadě zemí zvýšil, obzvláště prudce vzrostl v Polsku.

V roce 2016 zaznamenaly země OECD stejně jako v roce 2015 více než 1,6 milionu nově
registrovaných žadatelů o azyl. Téměř tři čtvrtiny z nich přišly do evropských zemí OECD. Syřané
představovali více než 20 % žádostí v oblasti zemí OECD, zatímco Afghánci 13 %. Německo v roce 2016
přijalo 720 000 oficiálních žádostí o azyl a ze všech zemí OECD přijalo nejvíce žádostí v poměru k počtu
obyvatel (0,9 %).

V reakci na rostoucí počet žádostí o mezinárodní ochranu mnoho zemí OECD zvýšilo své programy
pro znovuusídlení. Podmínky poskytované osobám, jejichž status ochrany stojí mimo úmluvu UNHCR z
roku 1951, se však v několika zemích staly méně příznivými. Řada zemí také provádí přísnější hraniční
kontroly a přísnější ověřování vstupů a pobytů. Země OECD zároveň pokračují v přezkumu a zlepšování
svých politik pro přilákání vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků, podnikatelů a investorů,
přičemž jim nabízejí více vstupních cest a lepší podmínky pobytu.

V roce 2016 zůstala míra zaměstnanosti migrantů v zemích OECD poměrně stabilní ve výši 67,4 % ‑ to
představuje zvýšení o 1 procentní bod v porovnání s předchozím rokem. Míra nezaměstnanosti osob
narozených v zahraničí však zůstává vyšší než u jejich vrstevníků narozených v tuzemsku, zejména v
Evropě.

Na pozadí uprchlické krize bylo vyvinuto mnoho úsilí, pokud jde o navržení vhodných politických reakcí
za účelem usnadnění integrace nedávno dorazivších uprchlíků a žadatelů o azyl na trhu práce. Mnoho
zemí OECD rozrůznilo svou nabídku v oblasti integrace, aby zajistilo individuálně přizpůsobená opatření a
sladilo je s potřebami trhu práce. Současně byl kladen důraz na včasné intervence, jako je počáteční
posouzení dovedností, a na urychlení procesu integrace, mimo jiné pomocí snížení doby trvání programů.
Několik zemí stanovilo účast na integračních programech jako povinnou.
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Migrace z rodinných důvodů
Migrace z rodinných důvodů, která zahrnuje čtyři hlavní dílčí kategorie (založení rodiny, doprovod

rodiny, sloučení rodiny a mezinárodní adopci), byla v posledních letech hlavní cestou trvalé migrace do
oblasti OECD. V porovnání s ostatními skupinami migrantů se dospělí migranti přicházející z rodinných
důvodů integrují na trhu práce své hostitelské země pomalu.

Migrace z rodinných důvodů zahrnuje širokou škálu migrantů od novorozenců až po velmi staré osoby,
osoby s veškerou úrovní dovedností a ze všech zemí původu. Tato rozmanitost odlišuje migraci z
rodinných důvodů od ostatních migračních cest. Jde o složitý jev, který v zemích OECD upravuje škála
různých pravidel a ustanovení v oblasti migrace z rodinných důvodů.

Rozšíření práv během posledních desetiletí bylo doprovázeno nárůstem situace způsobilosti a povolení
k pobytu udělených migrantům z rodinných důvodů. Řízení migrace z rodinných důvodů se stává složitější,
neboť je obtížné sladit odlišné priority a protichůdné politické cíle. I když by migrace z rodinných důvodů
měla být řízena, existuje několik prvků, které omezují rozsah tohoto řízení. Současné politiky týkající se
migrace z rodinných důvodů čelí čtyřem hlavním výzvám: jak lépe předjímat úroveň toků migrace z
rodinných důvodů, jak uvést do rovnováhy pravidla migrace z rodinných důvodů s potřebou zemí zůstat
atraktivní pro cílené pracovní migranty; jak využít podmínek pro migranty z rodinných důvodů k urychlení
jejich integrace a jak nakládat s právy pro sloučení rodiny v případě nezletilých osob bez doprovodu.

Hlavní zjištění
Migrace je na nejvyšší úrovni od roku 2007

• Trvalé migrační toky do zemí OECD dosáhly v roce 2015 počtu 4,7 milionu vstupů (nárůst o 7 % v
porovnání s rokem 2014) a podle předběžných údajů by v roce 2016 měly celkem dosáhnout okolo
5 milionů vstupů.

• V roce 2016 zaregistrovaly země OECD stejně jako v roce 2015 více než 1,6 milionu žádostí o azyl.
Během těchto dvou let byla přibližně 1,5 milionu osob udělena mezinárodní ochrana.

• V roce 2015 bylo v oblasti OECD vydáno studentům ze třetích zemí více než 1,5 milionu povolení
ke studiu.

• Obyvatelstvo zemí OECD tvořené osobami narozenými v zahraničí dosahovalo v roce 2015 počtu
124 milionů.

Integrace přistěhovalců na trhu práce se pomalu zlepšuje
• Více než dvě třetiny přistěhovalců v zemích OECD jsou zaměstnány. V průměru dosáhla míra

nezaměstnanosti pracovníků narozených v zahraničí v roce 2016 výše 8,3 % a v evropských
zemích OECD pak 12,4 %; to je o 1,8, resp. 4,3 procentního bodu více než v případě pracovníků
narozených v tuzemsku.

• Migranti jsou příliš zastoupeni v pracovních místech zahrnujících rutinní úkoly, což u nich zvyšuje
riziko ztráty zaměstnání s postupem automatizace. V evropských zemích OECD pracuje 47 %
pracovníků narozených v zahraničí v zaměstnáních, která obnášejí především rutinní úkoly.

Migrace z rodinných důvodů
• V oblasti OECD získalo v roce 2015 povolení k pobytu více než 1,6 milionu migrantů přicházejících

z rodinných důvodů, což představuje téměř 40 % celkového přílivu trvalé migrace.
• Sloučení rodiny přichází v porovnání s hospodářskými kategoriemi migrace se zpožděním, ale

reaguje také na politické změny týkající se podmínek, doby zpracování a pravidel pro ostatní
migrační cesty.

• Založení rodiny je důležitou a rostoucí hybnou silou migrace z rodinných důvodů. V mnoha zemích
OECD je více než 10 % manželství uzavíráno mezi místním občanem a cizincem.

• Zdá se, že oproti ostatním skupinám migrantů se dospělí migranti přicházející z rodinných důvodů
integrují na trhu práce hostitelské země pomaleji. V Evropě dosahují v průměru podobné míry
zaměstnanosti jako ostatní kategorie migrantů a domácí občané až po 20 letech pobytu.

• Migrace z rodinných důvodů v případě partnerů a dětí cizinců je ve většině zemí OECD předmětem
požadavků v oblasti příjmu a bydlení. Tato omezení jsou méně obvyklá u zahraničních partnerů a

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2017 - ISBN 978-92-64-275584 © OECD 2017



dětí občanů OECD. V posledním desetiletí několik zemí OECD doplnilo také požadavky týkající se
jazyka a integrace, přičemž existuje jen málo důkazů ohledně jejich dopadu na výsledky
zaměstnanosti.
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