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Mezinárodní migrace je hlavní prioritou politik zemí OECD. Tato každoroční publikace 

analyzuje nejnovější vývoj migračních pohybů a politik těchto zemí. Zdůrazňuje rostoucí 

význam přílivů vysoce kvalifikované pracovní síly, dočasných pracovníků a studentů. 

Rovněž ukazuje na rostoucí migrační proudy v oblastech s volným pohybem osob, 

zejména v Evropě. Toto vydání se zaměřuje na situaci v zaměstnanosti imigrantů a jejich 

přispívání ke změnám v celkové zaměstnanosti v zemích OECD. Úplně poprvé 

představuje tato zpráva „výsledkovou tabuli“ začlenění imigrantů na trhu práce a také 

analýzu platových rozdílů mezi imigranty a rodilými občany. 

Publikace rovněž zkoumá hlavní změny zavedené v migrační politice, včetně nových 

zákonů řídících příchod imigrantů, jejich pobyt a přístup k trhu práce. Je zde také popsán 

selektivní nábor imigrantů na základě potřeb trhu práce a opatření, která mají imigrantům 

usnadnit integraci. Podrobně je rovněž analyzována mezinárodní spolupráce zaměřená na 

zlepšení hraničních kontrol a na boj s nepravidelnou migrací. 
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Vydání Výhledu v oblasti mezinárodní 
migrace roku 2008 ukazuje na vzestup 
migračních proudů do zemí OECD… 

Zákonná imigrace trvalého rázu cizích státních příslušníků (kolem 

čtyř milionů) se v roce 2006 dále zvyšovala. Růst byl vzhledem k roku 

2005 okolo 5 %, což je v porovnání s vývojem v posledních letech 

zpomalením. Velký nárůst přílivu imigrantů zaznamenaly Spojené 

státy, Korea a Španělsko. Největší proporcionální nárůst se objevil 

v Portugalsku, Švédsku, Irsku a Dánsku, zatímco pokles byl viditelný 

především v Rakousku a Německu. Do zemí OECD přijelo přes 

2,5 milionu přechodných pracovních migrantů, ale přechodná migrace 

roste pomaleji než migrace trvalá. 

… zejména migrace rodinných 
příslušníků a migrace za prací… 

Mezi přílivem trvalých imigrantů trvale převažuje, s výjimkou 

Japonska, migrace rodinných příslušníků. Migrace rodinných 

příslušníků zůstává významným prvkem ve Spojených státech (70 %), 

kde je migrační systém ve velké míře založen na rodině, ve Francii 

(60 %) a nově i v Portugalsku, následkem příchodu rodinných 

příslušníků nedávných pracovních migrantů, z nichž většina pochází 

z Ukrajiny. Mnoho evropských zemí, například Itálie, Irsko, Španělsko 

a Velká Británie, se jeví jako významné cíle u migrace za prací. 30 až 

40 % trvalých imigrantů přijíždí do těchto zemí z pracovních důvodů. 

Migrace založená na volném pohybu osob je v Evropě stejně 

významná. V Rakousku, Belgii, Dánsku a Německu je takový pohyb 

osob zdrojem téměř poloviny migrací trvalého rázu a ve Švýcarsku 

téměř 70 %. Ve Francii, Itálii a Portugalsku je však dosti omezený 

(méně než 20 %). Velká Británie například uspokojuje svou potřebu 

méně kvalifikované pracovní síly právě migrací vzniklou z volného 

pohybu osob. 

… zatímco počet žadatelů o azyl 

se neustále zmenšuje 

Rok 2006 byl čtvrtým rokem v řadě, kdy se v zemích OECD snížil 

počet žadatelů o azyl. Nejvíce žadatelů o azyl přijaly Spojené státy 

(41 000), zatímco Kanada, Francie, Německo a Velká Británie klesly 

na rozmezí 20 000 až 30 000 žadatelů. Vzhledem k poměru přijetí na 

jednoho obyvatele jsou hlavními přijímacími zeměmi Švédsko, 

Rakousko a Švýcarsko. Nejčastějšími zeměmi, odkud migranti 

pocházejí, jsou Irák, Srbsko a Černá Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf I.3. Imigrace trvalého 

rázu podle kategorie přílivu, 

2006, standardizované údaje 
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Stále přibývá migrujících 
mezinárodních studentů 

Od roku 2000 do roku 2005 se celkový počet mezinárodních 

studentů zvýšil přibližně o 50 % – Spojené státy a Velká Británie 

zaznamenaly nárůst o 120 000 studentů, Francie o 100 000 studentů 

a Austrálie o téměř 85 000 studentů. Vysoké procento růstu se objevilo 

také na Novém Zélandu, v České republice, Japonsku, Koreji 

a Nizozemsku. Ačkoli jsou mezinárodní studenti pro země OECD 

potencionálním zdrojem vysoce kvalifikovaných migrantů, neexistují 

zatím žádné systematické údaje o tom, kolik jich po ukončení studia 

v dané zemi zůstává. 

V Evropě jsou migranty nejčastěji 
Evropané, mimo Evropu jsou to Asiaté 

V roce 2006 bylo v migračních proudech v Evropě 60 % imigrantů 

evropského původu, zatímco pohyby z Asie do zemí OECD mimo 

Evropu tvořily téměř 50 % celkového přílivu do této oblasti. Imigrační 

proudy z Latinské Ameriky do mimoevropských zemí OECD odráží 

vysoký příliv mexických občanů do Spojených států. Viditelný je 

rostoucí význam migrace z Latinské Ameriky do Portugalska 

a Španělska. Přestože je Evropa cílem přibližně pro 85 % migrantů 

ze Severní Afriky, přibližně 60 % migrantů ze subsaharské Afriky míří 

do zemí OECD mimo Evropu. Podobně jižní Asie vyslala čtyřikrát více 

a východní a jihovýchodní Asie šestkrát až sedmkrát více imigrantů do 

mimoevropských než evropských zemí OECD. 

Čína je zdrojem téměř 11 procent 
imigračních proudů, Polsko 
a Rumunsko méně než poloviny 
této hodnoty 

Dvacet zemí, z nichž imigranti nejčastěji pocházejí, v čele s Čínou, 

Polskem a Rumunskem, tvořilo v roce 2006 celých 60 % všech přílivů. 

Největší nárůst za posledních šest let do roku 2006 zažily Bolívie, 

Rumunsko a Polsko. Na druhou stranu mírný pokles v přílivu imigrantů 

od roku 2000 zaznamenaly Turecko, Ruská federace a Filipíny. 

V porovnání s pohybem osob za posledních deset let bylo v roce 2006 

zaznamenáno výrazné zvýšení německých a polských migrací do 

jiných zemí OECD. Nárůst emigrace z Německa směřuje především do 

sousedních zemí, zvláště do Polska, Rakouska, Švýcarska, Nizozemska 

a Dánska. Imigrace z Polska se zvýšila ve Švédsku, Belgii, 

Nizozemsku, Norsku, Dánsku a Německu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf I.4a a Graf I.4b. Změna 

v přílivu migrantů podle země 

původu, vybrané země OECD, 

1995–2005 a 2006 
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Přílivy migrantů z potencionálních 
nových členských zemí OECD a ze 
zemí tzv. posílené spolupráce tvoří 
šestinu všech imigračních přílivů 
do zemí OECD 

V květnu roku 2007 země OECD vyzvaly Chile, Estonsko, Izrael, 

Rusko a Slovinsko k otevřeným diskusím o členství v organizaci 

a nabídly Brazílii, Číně, Indii, Indonésii a Jižní Africe posílenou 

spolupráci s možností získání členství. V roce 2006 byl příliv z těchto 

10 zemí do zemí OECD zdrojem šestiny všech imigrací do zemí 

OECD, ale pouze 10 % všech imigrací. Čína a Indie měly v zemích 

OECD každá okolo 2 milionů svých původních občanů. 

Od roku 2000 se populace narozená 

v zahraničí zvýšila přibližně o 18 % 

Populace narozená v zahraničí tvořila v roce 2006 okolo 12 % 

celkové populace zemí OECD, pro něž jsou k dispozici příslušné údaje, 

což znamená 18% nárůst vzhledem k roku 2000. Některé země, 

zejména Irsko, Finsko, Rakousko a Španělsko, zaznamenaly od roku 

2000 velice výrazné zvýšení podílu imigrantů na populaci. 

Zpráva se zaměřuje na úlohu 
imigrantů na trhu práce v zemích 
OECD 

V roce 2006 představovaly v zemích OECD osoby narozené 

v zahraničí významnou část pracovní síly a zaměstnané populace. Mezi 

hostitelskými zeměmi se však vyskytují významné rozdíly. Ve Finsku 

tvoří imigranti méně než 3 % celkové zaměstnané populace, zatímco 

v Austrálii, Švýcarsku a na Novém Zélandu dosahuje toto číslo až 

25 nebo více procent. Výrazný nárůst podílu imigrantů na celkové 

zaměstnanosti byl zaznamenán ve Španělsku, Irsku a Itálii. 

Ve většině zemí OECD vydělávají 

imigranti, ženy i muži, výrazně méně 
než rodilí občané… 

S výjimkou Austrálie vydělávají imigranti méně než rodilí občané. 

Platy imigrantů v porovnání s platy rodilých občanů jsou nízké ve 

Spojených státech – průměrný výdělek imigranta je přibližně o 20 % 

menší něž u rodilého občana. V Nizozemsku je to o 15 % méně. Rozdíl 

ve výdělcích v případě imigrantů a rodilých občanů je obvykle menší 

než rozdíl ve výdělcích u žen a mužů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf I.6. Skladba zahraniční 

populace a populace narozené 

v zahraničí ve vybraných 

zemích OECD, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf I.10. Podíl imigrantů na 

čisté změně v zaměstnanosti, 

1996–2002, 1996–2006 
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… a imigranti ze zemí, které nejsou 
členy OECD, mají značnou nevýhodu 

Existuje několik náznaků toho, že trh práce ve velké míře doceňuje 

kvalifikace a zkušenosti nabyté v hostitelské zemi (měřeno na základě 

let pobytu). Navíc imigranti ze zemí, které nejsou členy OECD, 

dosahují výrazně nižších příjmů. Naopak imigranti, kteří se naturalizovali, 

vydělávají více, a to i po zvážení délky pobytu. 

Letošní zpráva přináší přehled 
strukturálního a institucionálního 
vývoje v oblasti migrační politiky 

Jelikož v létech 2006–2007 nedošlo k žádným větším odchylkám 

v migracích, mnoho zemí OECD, např. Francie, Maďarsko, Rumunsko 

a Velká Británie, se rozhodlo ve své migrační politice zavést důležité 

strukturální změny. Část těchto legislativních a operačních změn 

představuje pokračování nebo dokončení rozdělané práce, jiné jsou 

zcela novými iniciativami (Kanada, Finsko, Japonsko, Norsko, Polsko 

a Portugalsko). 

Dvě zvláštní kapitoly pojednávají 
o aktuálních problémech… 

Mezi zeměmi OECD dochází při získávání a udržování vysoce 

kvalifikovaných pracovníků k silné konkurenci, avšak nedostatek 

pracovníků na trhu práce se projevuje rovněž u méně kvalifikovaných 

povolání. Poptávka po pracovnících na méně kvalifikovaných pozicích 

byla částečně uspokojena právě díky migraci. Řízení migrace málo 

kvalifikované pracovní síly je pro země OECD důležitou výzvou. 

Základní problém se týká dlouhodobé zaměstnanosti méně kvalifikovaných 

migrantů a jejich začlenění v hostitelských zemích. V mnoha zemích 

OECD jsou zaváděny dočasné pracovní programy pro imigranty. 

Rostoucí význam přechodné migrace zapříčinil zvýšený a obnovený 

zájem o zpětnou migraci a její dopad na rozvoj vysílajících zemí. 

… první kapitola pojednává 
o problému řízení migrace u méně 
kvalifikovaných osob 

Migrace méně kvalifikovaných pracovníků se odehrává nejen 

prostřednictvím programů řízené migrace, ale také cestou neřízené 

(např. nepravidelné) migrace. Tato kapitola analyzuje přítomnost 

a funkci méně kvalifikovaných pracovníků na trhu práce zemí OECD, 

jako i strategie při náboru těchto pracovníků. Mnoho zemí má značné 

zkušenosti s řízením migrace méně kvalifikovaných pracovníků a zdá 

se, že spoustu programů zabývajících se přechodnou migrací funguje. 

Přetrvávající neoprávněný pohyb osob a nezákonné zaměstnávání 

imigrantů však naznačují, že stávající politiky nejsou plně odpovídající. 

 

 

 

 

 

Tabulka I.13. Průměrné 

výdělky imigrantů vzhledem 

k výdělkům rodilých občanů, 

podle země původu a pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf II.2. Procento pracovníků 

narozených v zahraničí mezi 

pracovníky s nižším vzděláním, 

1995–2006 
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Základním prvkem programů zabývajících se migrací za prací 

k zajištění odpovídající dávky pracovních povolení a vstupních 

možností, které vyhoví potřebám trhu práce v hostitelských zemí, by 

mělo být pečlivé a pravidelné vyhodnocování poptávky na trhu práce. 

Vzhledem k pracovnímu charakteru programů zabývajících se migrací 

méně kvalifikovaných pracovníků a skutečnosti, že povolení jsou často 

vydávána pouze pro určité pozice, existuje zde možnost zneužití. 

To zdůrazňuje potřebu pečlivého monitorování a kontrol, které zajistí 

dodržování práv pracovníků a také poskytnou zaměstnavatelům podnět 

k dodržování zákonů. Konečně dočasné pracovní programy pro 

uspokojení stálých a přetrvávajících potřeb mohou být problematické, 

jelikož všechny strany mají zájem na zachování pracovního poměru. 

… druhá kapitola představuje nový 
náhled na zpětnou migraci 

Jaký je rozsah a charakter zpětné migrace? Kteří imigranti se s větší 

pravděpodobností vrátí domů? Proč se někteří migranti usadí 

v hostitelské zemi natrvalo, zatímco jiní zůstanou pouze nakrátko? 

Jakou funkci by v tomto ohledu měla plnit imigrační politika? 

Lze zpětnou migraci úspěšně regulovat? A jaký má vliv na ekonomický 

rozvoj domovského státu? Na tyto otázky se snaží odpovědět tato 

kapitola. Základním zjištěním je skutečnost, že zpětná migrace je 

hlavním článkem migračních pohybů. Zpětná migrace se soustřeďuje 

v krajních situacích životního cyklu. Charakteristika začlenění 

v hostující zemi nemá na tendenci návratu jednoznačný vliv. Migranti 

plánují své migrační cesty a návraty na základě svých osobních 

a rodinných cílů, ale zvažují také příležitosti ve své domovské zemi. 

Proto je důležité využít všech způsobů, kterými mohou migranti přispět 

k rozvoji své domovské země, aniž by byl návrat nezbytnou 

podmínkou. Přenos dovedností a technologií lze podpořit také 

zapojením diaspor, prostřednictvím virtuálních nebo dočasných 

návratů. Může to pomoci posílit vztahy s domovskou zemí, což 

v některých případech usnadní opětovné začlenění v případě návratu. 

Tímto způsobem může zpětná migrace podpořit, a možná i zahájit, 

proces rozvoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf III.6. Podíl setrvání 

imigrantů po 3 a 5 letech 

pobytu ve vybraných 

evropských zemích  

(populace ve věku 15 a více let;  

v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá zpráva je k dispozici na webových stránkách www.oecd.org/els/migration/imo 

 

Toto shrnutí obsahuje StatLinks, službu, v jejímž rámci obdržíte z tištěné 
stránky soubory ve formátu ExcelTM! 
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