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1. ELŐSZÓ  
„””””A kivándorlás emberi jog, 

 a bevándorlás, nem.” 

HELLER ÁGNES1 

 
Elinduláskor és megérkezéskor előfordul, hogy könnyes a szemünk. Nehéz elszakadni 

a megszokottól, várakozással-teli megérkezni egy ismeretlen környezetbe, mindez a 
többséget bizonytalansággal tölti el. Ugyanakkor az ember érdeklődik távoli tájak és más 
kulturák iránt, megismerni, tapasztalatot szerezni, felhasználni a körülötte mutatkozó 
lehetőségeket. Ha megismertük mindennapi környezetünket, távolabbra tekintünk, esetleg 
elégedetlenek lehetünk, akár tovább szeretnénk menni. Ez örök emberi vonás. 

A mozgás az élet része. A térbeli elérhetőség feltételeinek a javulásával az élet mind 
természetesebb és gyakoribb jelenségévé vált szülőhelyünk elhagyása. Az emberek 
elinduláskor kifejezik azt a bizakodásukat, hogy máshol többet remélnek, szabadabban 
mozoghatnak, az új környezet, őket is motiválja. Ha egy kihívásokkal teli környezetben 
élünk, akkor magunk is többet teszünk a megfelelés érdekében. Ellenben, ha maga az ott élő 
vagy odaérkező azt tapasztalja, hogy  tevékenységére nincs szükség, a fejlődésére fordított 
pénz nem térül meg, akkor reményvesztetté válhat.2  

Az ember szellemi képességeinek növelése, hasonló a vállalkozások térbeli fejlesztési 
elgondolásához. A szabad áramlásban mind az ember, mind környezete arra törekszik, hogy a 
versenyképesség megőrzése vagy fokozása céljából, élete, működése során addig legyen egy 
földrajzi helyen, amíg az számára megfelelő.  

A lakóhely megváltoztatása egy felismerési, döntési folyamat.  A többség migrációs 
döntését konkrét helyi dimenziók határozzák meg, amelyeket egyesek közelebbi vagy 
távolabbi környezetéről szerzett ismeretekkel hasonlítanak össze. Az új lakóhely kiválasztása 
során több szempontot egyeztetünk, amiben előtérben áll a napi megélhetés. De nem 
mindenki elégszik meg ennyivel, vannak  olyanok, akik ennél többre vágynak, egy esélyt 
teremtő szellemi/anyagi tőke felhalmozásra.  

Mivel napjainkban nő ezt a döntést megalapozó információ mennyisége, bővül 
azoknak a földrajzi helyeknek a palettája, ahol a termelésnek, az embereknek új célja 
alakulhat ki.  Minél magasabb valakinek a képzettsége, minél több irányú tapasztalata van a 
világban, annál több az esélye egy elégedettséget hozó választásra, és nagyobb a szabadsága 
egy tudatos, tájékozódó döntésre.  

Tapasztalati tény, hogy attól a helytől, ahol születtünk, a jobb életminőség 
reményében, kényszerében, szakadunk el, amely döntés hangsúlyosan gazdasági 
szempontú. Napjaink gyors információ terjedése lehetővé teszi azt, hogy a világ másik végén 
is akár tömegek szerezzenek tudomást arról, milyen életminőség lehetséges, ami vonzást 
gyakorol rájuk.  

Talán éppen ebből fakad a migráció megfékezésének egyik gondolata, miszerint adott 
helyre irányított fejlesztés, képes helyben is tartani a tömegeket.3 A folyamat irányítása, a 

                                              
1 Ten Theses on immigration, civilization, culture, human rights and „house-rules” Á. Heller 1992. International Framtider p39. 
2 Oded Stark professzor a bonni egyetem tanára 2003 márciusában előadást  tartott a IIASA-ban „Rethinking the Brain Drain” címmel, és a 
következőkben foglalja össze mondanivalóját. „Ha a termelés nem ösztönzi a munkavállalót egy magasabb tevékenységi szint elérésére, 
akkor ő maga is kevesebbet fektet be a szellemi képességek fejlesztésébe. A migráció valós pozitív próbája az, hogy az ember a gazdagabb 
országokban megszerzett tapasztalatait, készségeit, szellemi tőkévé kovácsolja, majd visszatérve az alacsonyabb gazdasági környezetben, ezt 
kamatoztatja. Egy jól szervezett és működtetett gazdaságban a migrációval járó többlet költségek és zavaró hatások könnyebben feloldhatók, 
mint ha ilyen irányú politika nem is létezik.” 
3 Widgren egy hozzávetőleges számítást is végzett arra, hogy a migrációra fordított állami kiadások milyen hányadát jelentik a fejlesztés 
egészére fordított összegeknek. És a következőket állapítja meg; „Az OECD országok jelenleg (1990) az összes fejlesztési kiadásuk (50 
milliárd USA dollár) egy tizedét fordítják a nemzetközi migráció menedzselésére. A humanitárius ellátás éves költsége 5 milliárd dollár. Ha 
ezt az összeget a küldő országokban fordítanák fejlesztésre, akkor a stabilitás könnyebben valósulhatna meg, mint akkor, ha erre semmit se 
fordítanak.” 
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résztvevők közötti egyetértés, több haszonnal járhat együtt, de bizonytalan a stabilitás 
hosszabb távon történő fennmaradása. A bizonytalanság azzal függ össze, hogy a migráció 
hatásai mind a küldőnél, mind a fogadónál érzékelhetők. Nemcsak megvalósulnak dolgok, de 
el is maradnak, amit együttesen kell mérlegelni.4 

Míg a 60-as évek mobilitási leírásai csak arról szóltak, hogy miként „szívják” el a 
kiművelt emberfőket, a XXI. század emberi erőforrás elemzése a több földrajzi helyen 
szerzett tapasztalás erényéről beszél, a hálózati kapcsolatok rugalmasságát értékeli. A 
magasan képzettek mozgásának kutatása a 60-as években kezdődött, akkor, amikor az angol 
gazdasági hanyatlás és az amerikai felfutás „agyelszívást” eredményezett. Később a kutatók 
érdeklődése a fejlődő és a fejlett világ közötti kapcsolatra bővült, összefüggésben azzal, hogy 
a függetlenedés együtt járt az anyaország és a gyarmat közötti munkaerő és ismeret 
cseréjével.  

A 70-es években jelentek meg azok a termelési ágak, amelyek hozzáadott többlet 
értékkel növelt terméket bocsátottak ki, mint az elektronikai ipar, majd a telematika és 
informatika, biotechnológia. Ennek felfutásába már bekapcsolódott az ázsiai munkaerő, de 
ennek alapjai még a korábbi gyarmati, anyaországi kapcsolatok voltak.  

A 80-as években a globalizáció elterjedése, a kutatási eredmények gyors alkalmazása a 
termelésben és az oktatás nemzetközivé válása jelentette a fő hajtóerőt. A képzettek 
mozgását, mint a szellemi értékek térbeli halmozódását elemezték és a humán tőkéről 
beszéltek.  

A 90-es években váratlan volt Kína és a kelet-európai régió bekapcsolódása a 
világgazdaság folyamataiba, és mivel számottevő képzett lakossággal rendelkezik, 
nyitódásuk új szempontot vetett fel. A kelet-európai  változások a „brain drain” témáját a 
politikai érdeklődés középpontjába helyezték.5 A migráció kérdése nemcsak a biztonság 
témakörét érintette, de a gazdaság térbeli terjedésének is látható formáját jelentette, így ennek 
feltérképezése, követése alapvető volt a politikusok számára.  

A korábbi évszázad gazdasági folyamataiból a migrációval össezfüggésben azt a 
tanulságot szűrhetjük le, hogy a megelőző évszázadokban a munkaerő igyekezett a 
termelés helyszíne felé, mert a természeti erőforrás volt a telepítési tényező. A termelés 
nemzetközivé válása, és áthelyezése során a helyi adottságok közül a munkaerő, és ezen belül 
a képzett munkaerő jelenléte vált meghatározóvá. Mindez összefüggésben volt a termelési 
tevékenység munkaintenzívből a tudásintenzív felé történő átrendeződésével. 
Következményeként hol a termelés, hol a munkaerő mozdult el. Ezek a mozgások erősen 
érintették a nemzetgazdaságokat, amelyek erre a nemzeti szabályozás korlátozásával vagy  
felmentésekkel reagáltak. A munkavállaló és a munkaadó tőkés érdekei többször ütköztek a 
nemzeti szempontokkal. Az egyéni elképzelések sokszinű és gyors reagálásával lassan 
azonosult a nemzeti szabályozás, a tőke tulajdonos, és a leggyengébb láncszem igazodott az 
irányítás feltételeihez. Ez elvezet bennünket a  tradicionális hármas - a tőke, az ember és a 
nemzeti érdek – egyensúly kereséséhez, ami térbeli elmozdulásra ösztönöz.  

A jövő egyik kérdése tehát az, hogy miként viszonyul a termelés globális üzleti 
szempontja a munkaerő egyéni mobilitási döntéséhez, és mindez milyen nemzeti stratégia 
keretében valósul meg. Az egyeztetésben résztvevő oldalak szempontjai miként érvényesülnek? 
Vajon az országok képesek-e nemzeti szempontjaikat érvényesíteni, egy előkészítő, hívogató 
ún. pro-aktív politikával, vagy arra kényszerülnek, hogy a már bekövetkezett eseményekre 
reagáló, követő ún. re-aktív stratégiát működtessenek?  

                                              
4 Erre irányítja a figyelmet a Világ Bank 1995. évi jelentése, amikor felteszi a kérdést: „..tudunk-e tenni valamit annak érdekében, hogy 
megállítsuk a szegény országokból a képzettek kiáramlását?” „A világ egyenlőtlenségeit azzal csak fokozzuk, ha nem állítjuk meg a 
kiáramlást” - állapítja meg The Economist 05. 31 2001. „A képzettek csalogatása a fejlett világba, együtt jár a szegény országok végleges 
lemaradásával, mert nem lesznek olyanok, akiknek az idősebbek átadják a tapasztalatot.” 
5 Az érdeklődés valójában arra irányult, hogy a katonai jelentőségű ismeretekkel rendelkező kutatók kiáramlását nyomon kövessék. 
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„Az országok többsége a nemzet biztonságát és stabilitását érzi fenyegetve a 
beáramlás által”,- állapítja meg az ENSZ felmérés6. 1976-ban a világ országainak csak 6,4%-
a értékelte a határára irányuló migráció súlyát magasnak. Ez 1989-re már 20,6%-ra nőtt és a 
kétpólusú világ felbomlásával 31,8%-ra. Mindez arra készteti az egyes államokat, hogy 
foglalkozzanak a határaikra nehezedő bejutási érdeklődéssel, és közösen keressék a 
célravezető megoldási lehetőségeket.  Maguk a migránsok is tudatosabb döntéseket hoznak. 
De a nemzetközi élet képviselői, a termelés áthelyezői, a legtapasztaltabbak és érdekükben áll 
bizonyos munkaerő akadálytalan áramlása. Mindez azt jelenti, hogy a közös célokban 
célszerű folyamatosan egyeztetni. Az egyeztetés a korábbi mennyiségi szemléletről a 
minőség felé tolódott el. „A munkaerőt kértünk és emberek érkeztek” történelmi mondás 
jelentősége változatlan. 

A tér álalakulásának markáns elmélete a fenntartható fejlődés a következőket állapítja 
meg; „…. az anyagi természetű dolgokról a szellemiek felé történő értékrendi eltolódás az ún. 
de-materializáció zajlik…”. Ez oly módon valósulna meg, hogy a nagy nyersanyag-
felhasználást, a környezeti terhelés csökkentését, az beépülő többlet munka váltja ki. Ezek 
együttesen hatnak abba az irányba, hogy a termelés kiterjesztésének és növekedésének döntő 
elemét látják abban, hogy a képzett munkaerő velük vándorol-e, és mindez mennyire okozza 
a termelés és a fogyasztás helyszínének földrajzi szétválását? Mekkora szállítási többlet 
költség keletkezik? Amivel a termék drágább lesz. Ebben a kérdésben a virtuális világ 
nyújtotta új tér és időmódosító technika is kap szerepet. Ma már a világ egyik sarkából lehet 
irányítani a pénz, a termelés és a szolgáltatás alakulását és az embert?! „Ha az ember pénz 
lenne”…írja Brain 1992. Tehát afelől kétség nincs, hogy egyetértéssel, értsd irányítással, 
többlet érték nyerhető, de kinek?  

A gazdaság fejlődésének mindig is állandó motorját jelentette a kutatás-fejlesztés, de a 
tudásalapú gazdasági fejlődéssel ennek jelentősége tovább nőtt. A stratégiai fejlesztést 
szolgáló tevékenységeket nem szívesen helyezik el az anyaországokból. Ez azzal járt együtt, 
hogy a nekik szükséges „bright and best” munkaerőt megszerezzék, és számukra mindent 
biztosítsanak. Problémák akkor adódnak, amikor a tapasztalt emberek képességeiket 
felismerve, önálló döntést hoznak, és nagyobb hatékonyságot jelentő helyre mennek, egyúttal 
magukkal viszik a stratégiai jelentőségű ismereteket, és ezzel bizonytalanságot teremtenek.  

Számos vállalati döntés tanulmányozása azt erősíti meg, hogy a termelés földrajzi 
helyének kijelölésében a képzett munkaerő szerepe megnőtt. A termelés helyszínének 
megváltozása, hatással van a képzettek mozgására, követik a lehetőségeket. Az ismeretek, a 
technológiák gyorsuló kicserélődése tovább növelte az igényt a tanult emberfők 
alkalmazására.  

A 80-es években a kutatás érdeklődése a nemzetközi migráció egésze felé irányult és 
még nem emelte ki a foglalkoztatási alapú befogadás kérdését. A befogadás későbbi új 
szempontjainak a kialakításában alapvetően három tényező játszott szerepet: 

- azzal, hogy a világban több ország kapcsolódik be a folyamatba és javul a térbeli 
elérhetőség, a migráció sokszínűvé vált,  

- a korábbi benépesítés helyett, megnőtt a rövid időtartamú tartózkodások stratégia 
alkotó szerepe, ami a munkaerő-piaci szempontokat helyezi előtérbe, 

- az Új Gazdaság/New Economy vonzotta a tehetős befektetőket, a tőke gyors 
megtérülése képzett munkaerővel valósult meg.  

Az ezredfordulón a globalizáció terjedését szolgáló ún. cégen belüli áthelyezés, (inter-
company transfer) számára kiemelt jelentőségű lett az, hogy jogi korlátozás nélkül jussanak a 
megfelelő munkaerőhöz és ezért egyre gyakrabban jelentek meg a multinacionális vállalatok 
képviselői a migrációt formáló tárgyaló asztaloknál.  

                                              
6 Trends in population policy:UN NY Population Studies no. 114 1990. p. 368-71.  
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A képességek felértékelődése összefüggésbe került a tanulással. Azok, akik külföldön 
végeztek, a szellemi tőkébe fektetett pénzt, mielőbbi megtérülni akarták látni, és megvalósult 
a korai karrierkezdés. Egyidőben megjelent a 35-40 éveskori munkaerőpiaci diszkriminancia, 
és a munkában eltöltött időszak rövidült, ami fokozta a munkaerő felhasználását. A fejlett 
világ gyakorlatának megismerése, valamint a több helyen szerzett tapasztalat olyan gyorsító 
tényezővé vált, amivel erősödött az oktatás nemzetközi jellege. A gazdasági globalizáció, a 
munkaerő szabad áramlása és az információs-tudástársadalom szerepének erősödése, 
egyaránt növelte a képzettek mozgása iránti érdeklődést.  
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2.  KUTATÁSI CÉL, ELMÉLETI KERETEK 

A migráció elemzésében hangsúlyos helyet kap a definíció, az adatok és fogalmak 
pontos ismerete, és mivel az országok nem egységesen elfogadott rendszerezést használnak, 
kiemelt szerepe van a nemzetközi összehasonlíthatóságnak.  A migráció esetében néha már a 
jog területén szükséges kalandozni. Nemcsak a kutatók, de maguk a bejutni szándékozók is 
hosszasan tanulmányozzák a jogi kategóriákat annak érdekében, hogy a számukra esélyes 
folyamodási csatornát válasszák.  

2. 1.  Témaválasztás 

A migráció kérdése az egyetem elvégzése (1971) óta érdekel. A korábbi évtizedekben 
több olyan elemzést végeztem el, amelyek a tudománynak e szegletében hiánypótlónak 
számítanak.7 A mintegy három évtizedes kutatásaimból azt a tanulságot vontam le, hogy a 
migráns és a befogadói környezet adottságainak megfeleltetése  többletet jelent, mert 
akadálytalanabb a beilleszkedés, nyitottabb befogadói környezetet teremt. Ebben az esetben 
az új környezetbe történő beilleszkedés nem von el erőforrásokat, sőt serkentően hat a 
haladásra.  

A témaválasztáskor szívesen fordultam egy olyan kiforrott irányítási rendszer 
megismerése felé, mint ami a nagy befogadó országokban működik.  A nagy befogadó 
országok migrációs gyakorlatából levonható ajánlás a következők miatt itthon is időszerűvé 
vált;  

- Az elszigeteltség után hazánkat számos olyan migrációs áramlat, (pl. a kínai), 
érintette, amely a világ más részéből szorult ki, és a könnyebb bejutást választva rajtunk 
haladt keresztül,   

-  A korábbi küldő országból befogadókká váltunk, 
- Magyarország a 90-es években része lett a nemzetközi gazdaságnak és itthon is 

megindult a tudásalapú gazdaságfejlesztés, ami új igényeket támasztott a munkaerővel 
szemben,  

- Számos tevékenység Nyugat-Európából áthelyeződött Magyarországra, és velük 
együtt érkezett a külföldi management is, 

- Megjelent a magyarok külföldön tanulása, és a külföldiek magyarországi oktatásának 
a felfutása.  

A nagy befogadó országok történelmi gyakorlata, világpolitikai szerepe és 
nagyságrendje, a legjobb módszer, a „best practice” megismerésének látszott. Munkám során 
arra törekedtem, hogy a foglalkoztatási alapú migrációs politikából vonjak le következtetéseket, 
mert ezt lehet befolyásolni.  Nem törekedtem arra, hogy a migráció történelmi folyamatából 
vezessem le a magyarázatokat, vagy több évtizedes folyamat visszacsatolásával keressem az 
összefüggéseket. Lényegében az ezredforduló állapotának áttekintését tűztem ki célul, 
valamint az, hogy megismerjem a migráció országon belüli térbeli hatásait, ezekre 
összefüggéseket fogalmazzak meg, és azokat teszteljem.  

Célom volt, a jelenlévő folyamatokban a szabályszerűségek követése, ezek térbeli 
hatásainak leírása és értékelése az irányítás keretei között. Fontos, hogy a migráció 
„terítése” a regionális stratégiai célokkal összehangban valósuljon meg. Ehhez szükséges 
mind a folyamat, mind a regionális célok megismerése és az írányítás egyeztető 

                                              
7 Ilyennek tartom a belső migráció kohorsz elemzését, és a külső migrációról szóló nemzeti jelentéseket. 
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tevékenysége. Mivel a képzettségen alapuló migráció, a migráns és az üzleti élet szereplői 
között zajlik, úgy látom a regionális képviselő alku poziciója csorbul.   

Módszertani szempontból célom volt a szakirodalmi források feltárása, a kiválasztott  
három ország(Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália) néhány közös és eltérő 
vonásának összegzése. Bizonyos területi-statisztikai eszközök migrációra történő 
alkalmazásának kipróbálása. Az elemzés során felhasználtam az Amerikai Egyesült 
Államokban megjelenő INS /Immigration and Naturalization Service/ on line 2000. évi 
adatbázisát, a kanadai 1996. évi cenzus adatokat, kiegészítve a 2000. évi továbbvezetéses 
statisztikai adatokkal és az Ausztrál Lakcím Hivatal 2000. évi statisztikai forrásait. Az 
elemző munka, emellett számos a témához kapcsolódó elektronikus és nyomtatott 
szakirodalom áttekintésén alapszik.  

A kiválasztott országok statisztikai rendszerezése, az adatok közlése példaszerű. 
Élvezettel válogattam a rendelkezésre álló adatok között. Nagyszerű megismerési lehetőséget 
kínáltak a felhasznált fogalmak, a nyilvános adatközlések, az információ finoman irányított 
csatornái, beleértve a puha adatokat is, ami a migráció menedzsmentjéhez,  public relation -
jához tartozik, és a pro-migrációs politika eszközét jelenti. 

2. 2.  A téma elméleti háttere 

 
A közgazdaságtanban a gazdasági tér alapját a tőke, az áru, a szolgáltatások, és a 

munkaerő összehangolt szabad áramlása, jelenti (Rédei 1998). Az ismert négy szabadság jog 
teljesüléséből a munkaerő mozgását a termelés folyamatának térbeli, gyorsuló  változásával 
magyarázzák.8 A világ átfogó kiterjedése és egyidejű tér-idő zsugorodása azt is jelenti, hogy 
sok esetben a tevékenység végzője földrajzilag helyben marad (immobil) és maga a folyamat 
funkciója terjed ki, amit virtuális világnak nevezünk. E folyamat nemzetköziesedésében a 
képzettségnek döntő szerepe van.  

A térbeli folyamatok elemzése azt mutatja, hogy a tőke, a termelés áthelyeződése a 
munkaerő mozgásával harmonizált. A profit, a versenyképesség felfutásához a szellemi és az 
anyagi tőke térbeli összhangja szükséges. Az emberek ezt felismerve, a továbbfejlődés 
érdekében maguk mentek a felhasználás helyére. A migrációval  nemcsak a kínálkozó 
jövedelem többletet szeretnék elérni, hanem a szellemi képessségek folyamatos fejlődését, 
esélyteremtő humán tőkét.  

Két eset lehetséges; vagy ők mennek a termelés helyére, vagy a tőke keresi meg a 
számára szükséges munkaerőt. Minél képzettebb a munkaerő, annál koncentráltabb és 
egymásrautaltabb a folyamat. A képzett emberek iránti kereslet a fejlett országokban 
koncentráltan jelentkezik, míg a kínálat ettől távolabb és szétszórtan helyezkedik el.. Azok, 
akik magasan képzettek tágabb, globális munkaerőközvetítésben vesznek részt, olyan 
jövedelemhez jutnak, ami lehetővé teszi számukra a nagy távolságú migrációt. A képzettség 
csökkenésével, a kereslet a migráció kisebb távolságra és a térségi, helyi keresletre 
alapozódhat. Képzetlenekből kínálat van, számukra az jelent mozgató erőt, hogy ugyanazért a 
munkért a fejlett világban többet kapnak. A világ migrációjának négy ötödét az alacsonyan 
képzettek jelentik. Az ő tömeges beáramlásuk a migráció biztonságához, a nemzeti szintű 
írányításhoz sorolható. A speciális képzettséggel rendelkezők a haszonelvű és üzleti írányítás 
érdeklődési területéhez kapcsolódnak. A szakképzettek lehetnek a regionális egyeztetés 

                                              
8 ”… a világon megtermelt termékek és szolgáltatások nyolcada került 1970-ben exportra, ez az arány 1990-re már negyedére változott. 
Század részére esett vissza például a telefonálás költsége, ami hatással volt a globális kapcsolatokra”. (World Bank 1999) 
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szereplői. Akkor figyelünk fel vonzási folyamatokra, ha rendszeresekké válnak és számottevő 
távolságot, tömeget jelentenek  

A magasan képzettek migrációja kevés tapasztalattal és kutatási háttérrel rendelkezik. 
Ennek vélhetően két oka biztosan van:  

- az egyik, hogy az őket alkalmazók, hasonlóan az üzleti élet több más szegmenséhez, 
róluk is kevés információt nyújtanak,  

- a másik az, hogy a fogadó és forrás országok érdeke ellentétes, ami sérti a nemzeti 
gazdaságpolitikát, a szabad mozgást, az emberi jogokat.  

Az elemzések a felmerülő igények oldaláról többet tudnak, mint az alkalmas 
kínálatról. A történelmi befogadási gyakorlattal rendelkező országok felismerve képességeik  
jelentőségét, arra törekedtek, hogy a migrációval, mint új erőforrással növeljék gazdasági 
előnyüket. A kereslet és a kínálat foglalkoztatási alapú egyeztetésével igyekeznek elérni. 
A befogadottak javuló összetétele kedvez a gazdaságnak és kisebb szociális kiadást jelent. „A 
gazdasági előnyök hasznosítása és a szociális kiadások mérséklése jelenti a jövőbeli stratégiai 
pillérét.” (Papademetriu 1996) A képzettek jobban keresnek, magasabb szintű a 
fogyasztásuk, a beilleszkedés gondmentes, tudást adnak át a helyben élőknek, ezzel 
gyorsítják a világ élvonalába történő felzárkózást.  

Mióta a világ létezik, a termelés térbeli elhelyezkedése eltért a felhasználni kívánt 
emberi erőforrások elhelyezkedésétől, ami kisebb vagy nagyobb távolságú vonzást és 
taszítást hozott létre. A termelés bővülése, ezt a megfeleltetést új szempontokkal növelte. 
Napjainkra megfigyelhető, hogy mind a munkaerő felhasználás, mind a munkaerőforrás iránti 
igények, a részletek felé fordultak, ami a térbeli egyeztetést több szempontúvá tette; 

- Egyfelől, az idők során a termékek előállítása úgy függetlenedett a termelés 
telephelyének földrajzi meghatározottságától, hogy a gyártmányokban a hozzáadott érték 
növekedett és a késztermék kibocsátás mellett megjelent a félkész termék.  Az emberi munka 
szerepe fontosabbá vált, sőt a kutatási eredmények mielőbbi gyakorlati alkalmazása, a 
versenyben maradás kérdésévé vált.  

- Másfelől, távoli tájakon a termelés nemzetközi jegyei szerinti működés, és a 
gazdaság nemzetközi szabvány szerinti működtetése során, nélkülözhetetlenné váltak a 
már tapasztalatokkal rendelkező, jól képzett emberek. Az alkalmas munkaerő akadálytalan 
megszerzése érdekében maguk az üzleti élet képviselői is egyre gyakrabban ültek le a 
migrációs stratégiát készítők asztalához, hogy elhárítsák a belépések esetleges akadályát. 
Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a globalizálódó világban mind a pénz, mind a képzett ember 
mozgása szabadabbá, tudatosabbá vált. Ebből a folyamatból kimaradni, a lemaradással 
azonos dolgot jelent. 

Egyes országokban ennek jelentőségét felismerve, a szabad mozgás érdekében számos 
esetben nemzeti korlátozásokat oldottak fel. Az országok arra kényszerültek, hogy 
gazdasági stratégiájukat a szabad tőke és munkaerő mozgás szempontjából átértékeljék.   

A miért jönnek-mennek az emberek kérdésre, a gazdasági elméletek vonzási és taszítási 
alapon válaszolnak. Az egyik a termelés által igényelt munkaerő mobilitását,  a másik a 
termelés térbeli áthelyeződését a humán erőforrások alapján tekinti magyarázó tényezőnek. A 
munkaerő mozgását feltételező integrálódási (cooperation) megközelítés úgy magyarázza, 
hogy az emberek a kevésbé hatékonyan termelő helyekről a nagyobb hatékonysággal termelő 
felé mozdulnak el, ott magasabb jövedelemhez jutnak és új tapasztalatokra, munkastílusra 
tesznek szert. A másik, a külkereskedelmi alapon történő megközelítés azon alapszik, hogy a 
munkaerő immobil, és a termelés a kedvezőbb szállítási költségek és a fogyasztói piacok 
irányába mozdul el, az összehasonlítás (competitív) előnyére építve, gyarapítja 
versenyképességét. A két alapmodell kombinációját jelenti az, ha az egyes helyzetek 
taszító/push és vonzó/pull tényezőkre bontottak. A működés akkor kezdődik el, ha ”… mint az 
elem két pólusa, valamelyik oldalon kereslet keletkezik„  (Werner 2002). Ilyen helyzetnek 
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tekintik azt, ha a jövedelem különbségek differenciálódnak, ami a képzetteknél nagyobb 
valószínűséggel következik be, mint a képzetleneknél, és ez ösztönözi őket a magasabb 
színvonal felé.9 A foglalkoztatottak odaigyekeznek, ahol képességeiket hatékonyabban tudják 
alkalmazni, és ahol ezért többet is fizetnek. Ily módon, a gazdaságilag sikeres térség fejlődése 
külső forrásból is biztosított. 

A mozgással a gazdasági tér egyes szintjein kiegyenlítés történik, de más helyeken 
vagy más vonatkozásban újratermelődnek a különbségek. Egyes régiók, a migrációval 
mások rovására jutnak többlethez. „A migráció pozitív folyamatnak tekinthető abban az 
értelemben, hogy kiegyenlíti a termelésben jelentkező térbeli egyenetlenségeket, az üzleti élet 
feltételeinek a terjedésében játszik szerepet.” (Stark 2003)   

Csakhogy nem lehet egyetlen motiváló tényezőről beszélni, pl. az alacsony jövedelmű 
régióból az emberek a magasabb jövedelmet jelentő térségekbe vándorolnak. Hiszen ilyen 
módon egy idő után egyensúly állhatna be. A helyzet ennél komplikáltabb. Az éppen 
helyzetben lévő környezet, a folyamatos kihívások által újul meg, ahová külső érdeklődés  
nem érkezik, nem szembesül más lehetőséggel. Ha a régiók között a perspektívák azonosak, 
csökken a mobilitás is. Ebben az esetben más területi szintre irányul az érdeklődés, pl. 
fokozódik a kistérségi mozgás, esetleg visszaáramlás kezdődik. Ha egy korábbi centrumból 
történik a termelés kiáramlása, többnyire a már tapasztalt munkaerő követésével valósul meg. 
Egyes esetekben olyan mértéket ér el a szellemi erőforrások felhalmozódása, hogy a termelés 
áthelyezésének alapjául az ily módon létrejövő humán tőkét veszi célba.  

Ha egyes térségek munkaerő áramlása az elvárnál alacsonyabb szinten marad, azaz 
nem követi rugalmasan a gazdaság térbeli változását, a regionális elemzések előnytelen 
vonásként írnak le. A munkaerőpiac rugalmatlansága nemcsak a szociális szférától, de a 
gazdaságtól, mi több az egyes emberek élet minőségétől von el erőforrásokat. Ebből 
következően az elemzések célja az, hogy feltárja, miként lehetne a munkaerőt a termeléssel 
összhangba hozni, mérsékelni a szállítási költséget, amivel biztosítható a gazdasági 
hatékonyság. A piaci-alapú gazdaságirányítás a megfelelő időben és helyen végzett alkalmas 
munkáról, mint alapelvről beszél. A megfeleltetés, a célok minél jobb egyezése, erősíti a 
gazdaság, az egyes ember és a nemzeti célok harmonizált megvalósítását. Ezért célravezetőbb 
irányítani a munkaerő mozgását, mint a termelést.  

Vitatott kérdés, hogy ez az irányítás milyen szinten képes megvalósulni, nemzetek 
vagy azok felett álló intézmények és vállalkozások között, vagy képesek-e ebbe az egyéni, 
tömeges igények beleszólni? 

Miért van szükségünk az emberek mozgásának összehangolására című tanulmányában  
(Straubhaar 2000)10 a következőket írja: „…A XX. század a nemzeti migrációs politikák 
megszületésének kora. A gazdaság nemzetközivé válása a migrációra nézve azzal a hatással 
járt együtt, hogy a nemzeti jellegek helyett, azok felett álló szervezetek kerültek meghatározó 
helyzetbe, mint az ENSZ, WTO, IMF, World Bank, UNHCR.  A transznacionális vállalatok 
támogatták, sőt kezdeményezték ezeket a törekvéseiket, mert számukra az országhatár 
funkcionális jellemzői, - elválasztó vagy gazdasági előnyöket jelentő -, kiemelten izgalmas 
területnek számítottak. Alapvető érdekük a termelés, az áruk és a szolgáltatások szabad 
áramlása, együtt járt az emberek szabad mozgásával. Az országok a határukra nehezedő 
vállalkozási nyomást nem tudták már nemzeti eszközökkel befolyásolni. A mozgásban a 
képzett emberek önálló döntése, éppen képességeik szükségszerűsége miatt, jobban tudott 
érvényesülni, mint a kevésbé képzetteké. És a nemzet érdeke is az volt, hogy a haladásból ne 
maradjon ki az, akinek erre lehetősége van.  
                                              
9 Két évtizeddel ezelőtt Európában a fejlett és fejletlen államok átlagában a képzettek és a képzetlenek jövedelme  hat az egyhez volt és 
napjainkban felére esett vissza. Ez is szerepet kapott abban, hogy a belső mozgás csillapodott. A nagybefogadó országok és a fejlődő világ 
közötti bérkülönbség egy a 2-300- hoz hasonlítható.   
 
10 Charta on Migration 1993. Budapest volt egy kísérlet erre a belügy miniszterek találkozóján.  
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Az előnyöket tehát, akkor lehet fokozni, ha egyezség alakul ki az érdekek 
érvényesítésében. Ennek egyik részét jelentik a politikai törekvések, a másikat a gazdasági 
jellegűek. A politika számára két alapelv képviselete ajánlatos; az emberek  otthon maradási 
jog és azt a kormányzati felelősséget, hogy olyan élet minőséget biztosítson, ami nem 
kényszeríti az ország elhagyására.11 A gazdaság szereplőinek azt ajánlja, hogy a bevándorlás 
hatásait kezeljék úgy, mint egy külső forrás igénybevételét és eljut a migrációs (forrás)adó 
felvetéséhez is! A kialakítandó konszenzus elvei alapján, mint egy szelep lenne 
szabályoztatható a migrációs folyamat. A politika tevékenységét a belépés céljának 
kialakítására, a külpolitika és a kereskedelem bővítésére, a fejlesztési koordinációra és a 
küldő országokkal történő együttműködésre emeli ki. A gazdasági irányítás a végrehajtási 
szabályok kialakítására, az adózás és a járulékfizetés és a szociális jogok teljesülésére, 
valamint a munkaerő piaci monitoringjára korlátozza munkáját. Összefoglalójában tér csak ki 
arra, hogy a nemzetközi mozgásnak számottevő lokális hatása van. …” Ha folytatjuk 
gondolatát, eljutunk az országostól eltérő, a régiók számára célszerű befogadási feltételek 
megfogalmazásához.  

Nyilvánvalóvá vált, továbbhaladni, a kérdés három szereplőjének, -  a tulajdonos, a 
munkaerő és a nemzeti érdek képviselői -, egyetértésével történhet Azt, hogy ki és milyen 
mértékben utalódik a másikra, mekkora ráhatással bír a dolgok alakulására, függ a migráció 
nemzeti stratégia kereteinek kialakítása. Akkor beszélünk hatékony gyakorlatról, ha 
egyidejűleg többoldalú érdekek teljesülnek. A nagy bevándorló országokban az egyeztetés 
gyakorlata már kialakultabb, és a mobil ember számára is  könnyen érthető üzenetet 
fogalmaznak meg  

A migráció alaphelyzetében megjelenik a migrálni kívánó személy képessége, az állam 
jogi szerepe és a befogadó területi vagy üzleti tulajdonos érdeke. Tehát beszélhetünk egyéni 
és állami kapcsolatról, állami és tulajdonosi, valamint egyéni és tulajdonosi viszonyról. A 
gondot az okozza, hogy a küldő és a fogadó oldal egyeztetést kíván.  

A küldők szabadulni akarnak a képzetlenektől és ezzel a munkaerő-piaci 
feszültségeket, enyhíteni próbálják. Ugyanakkor meg akarják tartani a legjobbakat, hogy 
legalább a rájuk fordított oktatási költségek egy részét visszanyerjék. 

A fogadók toborozzák a képzetteket, hogy szellemi tőkéjük növekedjék és a helyiek 
számára a korszerű ismeretek átadását meggyorsítsák. Az egyén, az állam befektett, ami a 
gazdaság felhasznál és munkabér formájában értékel.   

Következésképpen kompenzáció szükséges az országok szintjén, amit nemzetközi 
keretek között megvalósított fejlesztéssel lehet elérni. És itt kerülnek a képbe a nemzetek 
felett álló szervezetek törekvései. Gondolatmenetében Straubhaar odáigjut el, hogy  a 
migránst humán tőkének tekintve, az egyes országok között egyfajta adok-kapok fizetést 
vezetne be, azt írja „…global games need global rules…” azaz a globális játék globális 
szabályokkal valósulhat meg. Az a véleményem, hogy az országoknak nyújtott nemzetközi 
segítség a tömeges kiáramlást  képes szabályozni, a regionális támogatással a célok jobb 
megfeleltetését lehet elérni. A megfogalmazáshoz két kiegészítést tennék: 

- az egyik az, hogy a magasan képzettek maguk is olyan helyzetben vannak, hogy 
növekvő mértékben képesek arról dönteni, hol és meddig akarnak maradni. Mivel ők is jelentős 
összegeket fektettek be képességeik fejlesztésébe, és szellemi potenciáljuk 
kibontakoztatásához szükséges anyagi háttérrel is rendelkeznek, önállóan döntenek. Egyes 
esetekben szaktudásukra olyan nagy igény jelentkezik, hogy ők jelentik a stratégiai 
tárgyalásokon a mérleg nyelvét.   

- a másik az, hogy a migrációban megjelenő érdekek is konkrét földrajzi helyhez 
kötődnek. A mobil ember konkrét földrajzi helyet hasonlít össze egy másikkal. Az államok 

                                              
11 A Berlini konferencia 1992 az Európa Tanács follow up találkozója keretében hasonló tartalmú közleményt adott ki.  
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szerepe a vonzásban regionális attraktivitással cserélődik fel. A korábbi analógiának 
megfelelően, regionális vonzáshoz - regionális eszközöket célszerű alkalmazni. Ezzel függ 
össze az is, hogy a politika szintjén kifejezett elvi együttérzés, befogadás, nem azonos azzal a 
minden napokban szerzett tapasztalással, amit szomszédságba kerülve a külföldivel, valaki 
átél. 

Az életminőségben megnőtt a kellemes lakókörnyezetnek a szerepe, ahol a képzett 
emberek munkájukat kevesebb zavaró körülménnyel övezve tudják végezni. A helyben 
maradni és virtuálisan dolgozni, nemcsak a gazdaság rugalmasságának tesz eleget, de a 
szülőföldhöz  kötödés  érzésének is. Húsz évvel ezelőtt a nagy nemzetközi cégek a betanított 
munkát igénylő tevékenységeket a fejlett gazdaságokból a fejlődő világba telepítették át, de a 
fejlesztést az anyaországban tartották. Most viszont új trend bontakozik ki: a főiskolai, 
egyetemi végzettséget igénylő munkahelyek is áttelepülnek az Egyesült Államokból, 
Japánból és Nyugat–Európából Indiába, Kínába, illetve Magyarországra, Oroszországba. 
Ennek egyik magyarázó tényezője az, hogy kedvezőbb feltételekkel áll rendelkezésre 
szakképzett helyi munkaerő.  

Megfigyelhető a termelés földrajzi átrendeződésével, a termelési struktúra 
megváltozásával összefüggő munkaerő igény változása, amit a munkaerő követ. A világon 
egyszerre tapasztalunk példát arra is, hogy a termelés helyeződik át és arra is, hogy az 
emberek mozdulnak el. A termelési struktúra változása azt is jelenti, hogy a munkaerő 
igényes ágazatok az olcsó és tömeges munkaerőt biztosító régiók felé mennek, de mivel az 
irányítás a fejlett országokban maradt, a profit is itt jelenik meg. Így nemcsak a nagyobb 
tapasztalat, de a döntéshez szükséges eszköz is az ő kezükben van. A termelés 
megindításához, a nemzetközi szabványok szerinti működéshez, elengedhetetlenül szükség 
van jellemző számú tapasztalt, képzett irányítóra. A termelés irányításának átmeneti 
lehetőségét teremti meg egyes esetekben a digitális világháló, amely révén a helyiek is új 
megbízásokhoz juthatnak és megtanulhatják annak módozatait.12  Ez utóbbi lehetővé teszi 
számukra azt, hogy egy adott alkalommal ők maguk is döntési helyzetbe kerüljenek.  

A XX. század közepétől ugrásszerűen nőtt a migrációban résztvevők száma, ami a 
célterületeken a választék növekedését is jelentette. Alkalmas időszak kínálkozott a 
bevándorlási folyamat formálására. Elindult a globalizáció és következményeként a termelés 
egyes esetekben a tértől függetlenül, (ld.virtuális), rugalmasan alkalmazkodó lett, a piaci 
adottságokhoz és a humán erőforráshoz.  Az új földrajzi helyen történő termelés 
megvalósítását a nemzetközi vállalatok napjainkban is azzal könnyítik, hogy a gyakorlott 
managementet is magukkal viszik. „A termelés helyszínének megválasztásában a 
természeti erőforrások csökkenő szerepet töltenek be, ugyanakkor az emberi munka értéke, 
mint helykijelölő tényező, nő” (Krugman 1998).  

A migráció eseménye nem akkor sikeres, amikot azt éppen megvalósították, hanem 
akkor, ha az új környezet hosszabb ideig helybentartja az embert. Gyökeret ver, 
kapcsolatokat épít ki, kibontakozik. Kiemelt jelentősége van annak is, hogy még a küldő 
országban, vagy már az új helyre érkezve történik meg a letelepedés időtartamára vonatkozó 
szándék. Felkészülten érkezünk meg, avagy az ott szerzett tapasztalatok alapján válik 
véglegessé letelepedési szándékunk. Általában a migráció eseménye akkor következik be, ha 
a migráns az új környezetében várható minden feltételről ismeretet szerez. Mivel ez ritkán 
teljesül, ezért a migrációs lépés egyfajta rizikót is jelent.  

A migráció sikere számottevő mértékben azon dől el, hogy az új környezetbe lépés 
milyen feladások, fáradozások árán és költséggel valósul meg, mit hoz a konyhára? Egyfajta 
                                              
12 A Business Week 2003. január 25-ei száma néhány példát is hoz erre. A Bank of America csaknem ötezer fő elbocsátását tervezi, ám 
közben ezer munkahelyet létesít Indiában. Az Egyesült Államokban szokásos százdolláros órabér helyett, azért a munkáért csak  húsz dollárt 
fizet. A heti lap arról számol be, hogy az indiai nagyvárosok környékén „amerikai típusú” ipari parkok, irodaházak nőnek ki a földből. 
Ezekben az irodákban többnyire az amerikai gazdasági élet számára végeznek szolgáltatásokat, és lesik a pillanatot, hogy mikor találnak 
megfelelő réseket a helyi gazdaságban is munkájuk kihelyezésére. 
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önpróba, miként lesz képes alkalmazkodni az új környezet kihívásaihoz és felhasználni annak 
lehetőségeit? Munkát, lakhatást találni, beilleszkedni, és kellemesen élni, ami többet nyújt, 
mint a korábbi otthona, ez a mérlegelés fő kérdése. A képzettség növekedésével annak az 
esélye, hogy helyénvalóan értékeli a várható eseményeket, nő. A migrációs döntések 
történelmi értékelése rámutat arra, hogy a migráns fő motivációja „a valós 
jövedelemtöbblet”(Hicks 1932) a vállalkozásé a minél magasabb profit elérése, az államé a 
szellemi tőke képzése, amely a következő generáció életének biztosít más környezetet.   

Ahhoz, hogy a migrációt jobban megértsük, néhány gondolattal tovább kell lépnünk. 
Nevezetesen, miként válik az egyes emberek példája, meggondolása mások számára is követett 
mintává, céllá. A migrációs döntés nem egyedi. Mások sikereit és kudarcos útjait értékelik 
az emberek. Mivel az emberek sikereiről szóló hírek élénken terjednek, jobban, mint a 
kudarcokról szólók, ezért ez hívogatóan hat másokra is. Az ember új tapasztalásait sajátos 
„szűrön” keresztül mutatja be, és a csalódások elvezetnek a visszatérő migrációhoz. Az 
emberek, a migrációval megvalósult sikereket és kudarcokat, mint a rendszer nyújtotta 
lehetőségeket, figyelik és értékelik. Ezekből a tapasztalásokból merítenek „erőt” az 
elhatározások megerősítésére vagy elvetésére.  Az egyik ember példája hatással van a 
másikra. Sok esetben kis közösségek, etnikumok jutnak arra az elhatározásra, hogy mennek, 
vagy maradnak.  

A mobilitás döntő életkora 20-35 év között van. 35 éves életkorra teszik az épülés és a 
fogyasztás fordulópontját.(Valkovics 2001)  Az ismert Rogers görbe szerint, a migráció 
életfordulókhoz kötődő szakaszokra, mint tanulás, önállósulás, házasodás, családépítés, 
munkahelyváltás, nyugdíjazás, bontott. Ezek az életesemények motiválják a lakóhely 
megváltoztatását. Az idősebb emberek kisebb részt vállalnak a migrációból. Az idős 
emberek már kevesebb életévvel számolhatnak képességeik megtérülésében, fizikai és 
biológiai alkalmazkodásuk korlátozott. Már korlátozottan képesek, igazodni az új 
környezethez, erősen kötődnek a korábbi miliőhöz és már kialakult családméretük tovább 
növeli az elmozdulás költségét.13  

Az idősek aránya a nagy távolságú mozgásban azért is visszaesik, mert nagyobb 
földrajzi távolságról nehéz megfelelő információt összegyűjteni, nehéz a korábbi környezettel 
a kapcsolattartás. Ezek közrejátszanak abban, hogy a bevándorlók szívesen tömörülnek az új 
lakóhelyen is korábbi honfitársaik közelébe, ezzel is mérsékelve a honvágyat.  

Az elmondottak alapján az vált a kutatás alapvető kérdésévé, vajon a migráció 
reálfolyamataiban hogyan jelennek meg és teljesülnek az érdekek, az irányítás képes-e 
hatással lenni a célokra, az összetételekre és milyen eszközökkel.     

2.  3.  A migráció statisztikája 

2. 3. 1.  A migráció általános fogalma 

 
A mobilitás és a migráció olyan komplex fogalom, amit a köznyelvben többnyire 

szinonimaként használunk. A két fogalom értelmezése a szakirodalomban árnyalatnyi eltérést 
mutat:14  A Magyar Értelmező Szótár Akadémia 2003. évi kiadása szerint  (pp.930 ) „a 
migráció, a népesség országon belüli mozgását, illetve áthelyezését jelenti. A mobilitás a 
mozgathatósághoz áll közelebb és valamilyen társadalmi szerepbe kerülést fejez ki.”  „A 

                                              
13 Maguk a befogadók is egyetértenek azzal, hogy ők már öregkori járadékaikat nem tudják megtermelni az új helyen.    
 
14 A kandidátusi dolgozatomban a migráció fogalmát a következőképpen definiáltam. Egy olyan egyensúlyra törekvő térbeli elmozdulási 
folyamat, amely az egyéni képességek fejlesztését kívánja pozitív összhangba hozni a környezeti adottságokkal.   
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mobilitás egy olyan kisebb távolságra történő elmozdulás, ami nem feltétlenül jár együtt a 
lakóhely megváltoztatásával. Azaz a mobilitás egy tágabb fogalom, és ennek része a 
migráció.” (Nemes Nagy J. 1998 p. 225)  A hivatkozott megfogalmazással többé kevésbé 
egyetértek.  

A migráció egy hosszabb időtartamú és végleges szándékú mozgás, ahol a lakóhely 
más célokkal együttesen történő megváltozásáról beszélünk, amit a belső vándorlás esetén 
statisztikailag egy közigazgatási, a külső vándorlás esetén elismert államhatár átlépésével 
regisztrálnak. Ez lehet fizikai értelemben átlépés(de facto), de lehet az engedély megadásán 
alapuló(de jure). Ez utóbbi a nemzetközi mozgásokban igen fontos. De a belső vándorlás 
esetén is fontos, hogy a de facto és a de jure helyzet egybeessen. Azaz mindenki ott lakjon, 
ahová be van jelentkezve.  

A migráció fogalma, olyan többször ismételhető eseményre vonatkozik, ami egy határt 
lép át. Ennek a határnak az átlépése jelenti a kritériumot és nem a távolság. Nemes Nagy J. a 
migrációról azt írja, „a vándorlási típusok idő és távolság szerint bonthatók típusra.” (Nemes 
Nagy J. 1998.) Szerintem, nem a távolság, hanem a mindenkori közigazgatási vagy államhatár 
keresztezése jelenti a definíció alapját. Legyen ez pár kilométer vagy akár 400 kilométer. 
Legyen az 1 nap akár egy hónap is. Nem is említve azt a helyzetet, amikor az államhatár 
„lépi” át az embereket, miközben ők egyetlen lépést sem tesznek. Tehát nem a távolság 
alapján beszélhetünk külső és belső mozgásról, hanem az elismert államhatár átlépése 
alapján.  

A mobilitás használata a szociológiában elterjedt és a társadalmi helyzet 
megváltozásához kapcsolódik. Igaz, hogy az esetek jelentős hányadában úgy valósul meg a 
társadalmi mobilitás, hogy a térben lakóhely változtatás következik be. Ez az alapja annak a 
tapasztalásnak, hogy „a társadalmi mobilitás egyik leggyorsabb csatornája a térbeli 
elmozdulás”(Róbert P.1997). Valóban a lakóhely máshová történő helyezése, többségében 
együtt jár a környezeti adottságok javulásával, ami közre játszik a társadalmi helyzet 
emelkedésében is. Lehet az ellenkező eset is igaz, de erre kevesebb számú történés jellemző. 
A társadalmi helyzetváltozás azonban megtörténhet akkor is, ha valaki nem mozdul el a 
lakóhelyéről.  

Nézzük meg miként használják, hátha ez közelebb visz bennünket a kérdéshez. 
Mobilitásról beszélnek, pl. a közlekedéssel foglalkozók is akkor, amikor a térbeli és időbeli 
elérhetőség kapcsán a kisebb távolságra szolgáltatásokat igénybevevők szokásjellemzőit 
fogalmazzák meg. Mobilitásról beszélnek akkor is, amikor többé-kevésbé rendszeres 
mozgásról van szó, mint pl. szolgáltatások igénybevétele, munkába-, iskolába járás. 
Megfigyelhető, hogy a lakóhely kiterjedtsége visszahat a közigazgatási határ és ennek 
átlépését tekintő eseményre. Az azonban nyitott kérdés, hogy mekkora is a területi egység. 
Gondoljunk csak az aprófalvas település hálózatra, amikor a költözés átlépi a település 
határát, habár kis távolságra történik. Szemben a nagy határral rendelkező település 
rendszerrel, ahol sok kilométer után is a településen belül vagyunk. Ez utóbbi, pl. a hazai 
külterületi mozgásokat a településen belülihez sorolja. Így a mobilitás lehet olyan 
lakcímváltozás, ami akár az épületen belül történik, noha értékelhető környezetváltozással jár 
együtt, ebben az esetben a településen belüli migráció adataként közlik. Tehát a mobilitás 
bekövetkezhet akkor is, ha nincs térbeli elmozdulás, míg a migrációnál ez kizárt. 

Nekem a mobilitás szó azt is sugallja, hogy nem szakad el a korábbi környezettől, így 
tanulói mobilitásról, kutatói mobilitásról teszünk említést. Az OECD kiadványokból két 
jellemző példa. Mobility of highly skilled és Trends the international migration, Az Európai 
Unió diákok mobilitásáról, a munkaerő migrációjáról beszél. Az első a visszatérés gondolatát 
hordozza, a második egy hosszabb tartózkodást, letelepedést jelent.  Meggyőződésem, hogy a 
két fogalom közötti különbséget, a szándékban kell keressük.  
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A migráció statisztikai rendszerezése az időbeliséget a szándékkal azonosítja, és ehhez 
kapcsolja a harmadik elemet, a tartózkodás időtartamát. Ennek megfelelően a szándék 
tartalma jelenti a befogadás feltételeinek alapját. Nincs egységes időtartam meghatározva 
arra, hogy ez mennyi idő után tekinthető migrációnak. Ha valaki állandó lakóhelynek tekinti, 
akkor azt állandó lakóhelyként regisztrálják.   

A magasan képzettek mozgása során is felvetődött az a kérdés, hogy „vajon 
nevezhető-e a mozgásuk migrációnak vagy mobilitásnak?” (Salt és Ford 1993) Az esetek 
jelentős részében egy rövid időtartamú térbeli elmozdulás történik, de ennek többszöri   
ismétlődése van. Az üzleti utak, vagy ingázás mégis csak a mozgás formáját tekintve 
migrációnak nevezhető. A migráció fogalma tehát feltétlenül összefügg az időbeli 
tartóssággal, anélkül, hogy annak tartamát meghatároznánk. Szokás beszélni „inter-regional” 
és intra-regional” migrációról, ami közvetetten kifejezi a kisebb vagy nagyobb távolságra 
történő elmozdulást.  

Felmerülhet az olvasóban a lakcímváltozás, a költözés, a lakásváltoztatás, a vándorlás 
gyakorta használt szinonimája. A lakcímváltozás szélsőséges esetben, lehet tulajdoni 
változás, vagy utca elnevezés változás, vagy akár ugyanabban az épületben történő más 
lakásba költözés, de lehet egy új országba történő letelepedés végeredménye is. A költözés az 
ember oldaláról fogalmazza meg a folyamatot. Mivel több ember együttes költözése 
jellemző, (Illés S. 1999) ezért a lakcím megváltozási események számossága nem azonos a 
költözők számával. Attól is függ, hogy hány éves kortól van bejelentési kötelezettség. Maga a 
migráció eseménye sem azonos a migráló személyekével, mert egy naptári éven belül egy 
személy akár több eseményt is megvalósíthat. Illetve a migráns, különösen a nemzetközi 
migráció esetére jellemző, azzal a bejutási csatornával próbálkozik, amiben legtöbb esélyét 
látja és az adatrendszerezés, nem mindig közli a kérelmező és a hozzátartozók számát külön. 
Az értekezésben a nagyobb távolságú mozgások értelmezésével foglalkozunk.  

A nemzetközi migráció, tehát azokat a mozgásokat foglalja össze, amelyek elismert 
államhatárt lépnek át és/vagy a szándékkal fejezi ki a végleges letelepedést, vagy a 
tartózkodás időtartama alapján olyan hosszú, hogy vándorlásnak tekinthető. Az országok egy 
részében azokat tekintik bevándorlóknak, akik 3 vagy 6 hónapot meghaladóan vannak az 
országban. „Az ENSZ migrációs adatgyűjtési rendszerétől távol áll az egyes országok 
gyakorlata”(Salt1994.) 

A fogalom megközelítésénél célszerű visszanyulni a migráció ENSZ 1998. évi 
általános ajánlásához. Az ajánlás a következőket tartalmazza: 

Az adott személy lépjen át elismert államhatárt,15 és közölje érkezésének célját, amely 
alapján történik belépésének az elbírálása. Az ENSZ ajánlás a nem letelepedési célú 
migrációt, ún. tartózkodást, időtartam szerint két kategóriára bontja, ami többnyire a célokkal 
is összefügg: 

- Huzamos tartózkodás körébe sorolják azt, ha valaki legalább egy évre módosítja 
lakóhelyét egy másik országba. 16 

- A rövid távú tartózkodás körébe sorolják azt, ha 3-12 hónap közötti időszakra terjed. 
Pl. kivéve pihenés, gyógykezelés, látogatás, vallási tevékenység gyakorlása.  

Az érkezési szándék,- letelepedési, vagy nem letelepedési célú -, különíti el a 
migránst, a tartózkodótól. (turista, rövidtávra üzleti célból utazó, kishatár-menti cserében 
dolgozó, szezonális munkás, nomád) Tartózkodók azok a személyek, akik a vízum 
kötelezettség idejére, nem végleges letelepedési szándékkal rendelkeznek. A tartózkodás 

                                              
15 Fontos elem, mert a konfliktusok egyik eredője az, hogy nem tekinthető államhatárnak és a nem kívánatos személyeket „exportálják” pld. 
Jugoszlávia felbomlása utáni helyzetet 
16 Lakóhelynek az tekinthető, ahol a napi tevékenység zajlik. Azok az országok, amelyek pontos statisztikát vezetnek, pl. a 
társadalombiztosítás, az adórendszeren keresztül, visszajelzést kapnak a külföldön tartózkodó állampolgáraikról. Érdekes megfigyelni 
konfliktusos helyzetben azt, hogy egyes országok képesek közölni hány állampolgáruk tartózkodott a említett helyen.  
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idejére vagy 3-6-12 hónapot, meghaladó időtartamot, és az érkezés célját használják. Az 
alapvető statisztikai források megbízhatósága a következő: 

A rövid és huzamos tartózkodást, regisztráló nemzeti adatgyűjtések nemzetközileg 
elfogadott és harmonizált fogalmak alapján közölnek adatot. Az olyan ügyintézési 
rendszerek, amelyek engedélyeket bocsátanak ki. Pl. munkavállalás, hosszabbítás, az új 
engedély kibocsátása kategóriaváltást jelentenek, és ezek az adatok sokszor átfedést is  
okoznak, és nem jelentenek új belépést. A Népesség-nyilvántartás nemcsak a mobilitásra, 
hanem az azt megvalósító személyre vonatkozó adatokat is tartalmazza. (életkor, nem, eredet 
ország,) összekapcsolhatók ezek a rendszerek a társadalombiztosítással, vagy a munkaerő-
piaccal. Egyéb az esemény megtörténtét regisztráló források, mint pl. határforgalmi adatok, 
ingatlanvásárlások nagyszerű kiegészítői egy valósághű képnek.   

 A migráció fogalmi áttekintése során az eseményt és az azt megvalósító személyt, 
szinonimaként használják. Azaz tartózkodó-tartózkodás, migráló-migráció azonosnak 
tekintett. Bizonyos esetekben a kettő nagyon is különbözik, mint pl. a határátlépés során 
valaki adott naptári évben többször is keresztezi a határt. A migránsok nagy része eltartott 
kiskorúval és más családtagokkal együttérkezik. A kérelmezőt, és vele együtt érkező 
eltartottakat is, a bejutási kérelemnek megfelelő feltételek alapján bírálják el. Ez azzal a 
bizonytalansággal jár együtt, hogy a kérelmek számát biztosabban ismerjük, mint a bejutó 
személyek  valós számát.  

 Vannak országok, ahol az engedély kiadását tekintik a regisztráció alapjának és 
vannak olyanok, ahol a megtörtént határátlépést. Lehetséges az is, hogy egy embernek több 
helyen létezik állandónak tekintett lakóhelye. A hatóságok a letelepedés során általában az 
önálló életvitelt, lakhatást és megélhetést vizsgálják és nem képesek a többes lakhatásra 
adatokat gyüjteni.  

Lehet már az országban tartózkodva és az országon kívül is a 
letelepedést/bevándorlást kérelmezni. Az utóbbi nagyobb biztonságot jelent a befogadónak, 
de a befelé igyekvők az előbbit preferálják.17  A világ legtöbb országa elismeri, hogy a 
migrációra vonatkozó adatok megbízhatósága elmarad a többi népesedési eseménytől.  

A migrációs adatokat a világ országaiban a következő forrásokból gyűjtik: 
Népszámlálás, Népesség Nyilvántartás  és egyéb nem rendszeres statisztikai források. Az 
országok migrációs adatainak megbízhatósága abban is különbözik, hogy milyen forrásból 
származik, milyen feltételeket fogalmaznak meg a belépésre, és milyen összevonással adják 
közre a rendszerezett adatokat.  

A népszámlálási adatok általában tízévente készülnek és a kezdet és a végidőpont 
összehasonlításán, alapulnak. A teljes körű adatszolgáltatás a megkérdezettek bevallásán 
alapszik. Korlátja az, hogy nem képes követni a közben eltelt időszak egyes évekre 
vonatkozó változást, nem tartalmaz az egyes belépőkre jellemzőket. Tehát csak két állományt 
hasonlít össze. A Népesség Nyilvántartó Hivatalok adatai okiraton, többnyire a bevándorlást 
vagy a tartózkodást jelentő okiraton alapulnak és a migráció eseményét, regisztrálják. Adatait 
éves közlésben publikálják, ezért a flow / áramlási adatokhoz, az egy naptári év alatt történt 
eseményekhez kapcsolható. Az egyéb statisztikák közül jellemző a határátlépésre vonatkozó 
gyűjtés, a külföldiekkel kapcsolatba kerülő hatóságok adatai, mint munkavállalás, tanulás, 
jövedelemszerzés, vállalkozásalapítás, állampolgársági kérelem, szavazási listák.  Az egyes 
adatforrások gyűjtési rendszerüknél fogva, eltérően tükrözik a valóságot. 
                                              
17 Egy országba történő belépéskor az érkezőnek közölni kell az érkezés célját és az ehhez szorosan kapcsolódó tartózkodási időtartamot. Ez 
alapján történik a belépés jogszerűségének elbírálása. A tartózkodás céljának megfelelő érvényes okmányokkal kell rendelkeznie, pl. 
munkavállalási engedély, tanulási cél, gyógykezelés, családlátogatás, jövedelemszerzés, befektetés. Ha valaki nem vizum köteles országból 
érkezik, akkor ezekre csak az engedményezett időre, általában 30 nap, lehet cél megjelőlés nélkül az országban élni. Ezentúli időre szükséges 
huzamos vagy rövidebb időre szóló tartózkodási engedélyért folyamodni. Amennyiben vízumköteles országból érkezik valaki, akkor a 
kétoldalú szerződésben megkötött időtartamra módosulhat az jogi állapot. A migráció a tartózkodási cél mellett, humanitárius befogadással is 
kiegészül. 
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Gyakorta zavarja meg az idősoros elemzést az, hogy az országokban migrációt érintő 
jogi változások következnek be. Ilyenek, pl. az országban huzamos ideig tartózkodók, 
egyaránt jogszerűen és jogszerűtlen, kaphatnak végleges befogadást. Hasonló a kérelmek 
feldolgozásából adódó változás, ami egyes országokban a kérelem beadásának évére datálja 
vissza a bevándorlást, máshol pedig a kérelem elbírálását veszi a közlés során alapul. 
Különösen az idősoros elemzést nehezíti olyan körülmény, hogy egyes országokban a 
családtagnak tekintés határa eltérő és különösen a fejlődő országok nagy családszerkezetében 
nehéz megtalálni a sokadik jegyes határát. Meg kell említeni az adatfeldolgozás további 
korlátját, miszerint nem rendelkezik a befogadási kategóriát ugrók adatával. (Rédei 2002b.)  
Pl. menekültként érkezik és bevándorolt lesz, vagy munkavállalóként érkezik és letelepszik. 
A migráció eseményének statisztikai megbízhatóságát számottevő mértékben rontja az 
érkezési célok módosítása, a kategória átlépés többsége az országon belül történik, és nem 
kerül átvezetésre. Pl. 100 érkezőből x év után, hány letelepedő, tartózkodó és menekült 
jellemző. Mivel a legtöbb országban a migránsok a határ átlépését követően látják 
megbízhatóan az ott maradás lehetőségét, és ekkor módosítják a jogcímet.    

Az országok többsége, a befelé irányuló mozgásról rendszeres adatgyüjtést végez, és a 
megbízható rendszerezés érdekében többféle adatforrást használ. Az adatokkal szemben 
hármas követelmény fogalmazódik meg: legyen összehasonlítható, valósághű, és hozzáférhető.  
A nemzetközileg összehasonlítható adatközlések és kereszttáblák nemcsak a folyamatokat 
közlik, de tükrözik a rendszerezés gazdájának migrációhoz való viszonyát is. Mit is akarnak a 
közölt adatokkal alátámasztani, igazolni vagy felhívni a figyelmet. Találunk példa arra is, hogy 
a külföldiek által elkövetett bűntettekre, balesetekre közölnek adatot és arra is, hogy a 
külföldi tanulókra, a hazautalásokra, a végzettségre. A pontosabb adatokra történő törekvés 
sokszor azért fut zátonyra, mert az irányítás a bejutási csatornák pontosítására igyekszik, a 
migráns pedig azok kikerülésére is! Ezért célszerű a módosítások racionális mértékét alaposan 
fontolóra venni.    

A statisztikai rendszerezés ismert keresztmetszete szerint, állományi (census) és 
áramlási (regiszter) adatokkal dolgozik. Az előbbi egy időpontra vonatkozó keresztmetszeti 
adat, az utóbbi időtartamra vonatkozó. Pl. 2001. 01. 01 –én tartózkodók száma, illetve a 
2001. évben tartózkodási engedélyt kérők száma.  

Az országok nemzetközi migrációra vonatkozó adatrendszerezése eltér abban is, hogy 
az engedély kiadása alapján történik a gyűjtés vagy a határ átlépése, tehát esemény alapján. Az 
elbírálás hosszas időtartama azzal a következménnyel jár, hogy a kérelmek beadási naptári 
éve és a befogadási döntés jelentősen eltér. Ekkor vagy ún. visszadatálás történik, vagy 
jelentős elmaradással lehet számolni. (backlog.)  

A migráció a többi demográfiai eseményhez viszonyítva abban is eltér, hogy az 
események között eltelt időtartama nem meghatározott és nem paritási (sorszámozott) alapon 
rendszerezett. 

Az országok többsége jobban érdeklődik a befelé igyekvőkről információt megtudni, 
mint a kifelé menőkről. Érdekes statisztikai megbízhatósági elemzés szerkeszthető oly 
módon, ha a honnan-hová migrációs mátrixot elkészítünk az országok közötti mozgásra 
(Poulain 1992). Az adott ország tudomása szerint mely országba mennek és ezt 
összehasonlítva azzal, hogy a fogadó ország szerint onnan mennyien érkeztek. Az eltérés a 
regisztráció megbízhatatlanságát, az egyezés a megbízhatóságot fejezi ki. 

Az előzőkben a jogszerű, legális migrációról beszéltünk, ami jelenti mind az érkezés, 
mind a tartózkodás az ország jogrendszerének megfelelő feltételek szerint történik. A 
jogszerűtlen mobilitásról a legtöbb ország csak becsléssel rendelkezik. A növekvő legális 
migráció azonban mindig az illegális növekedését is jelenti. A pro-migrációs stratégia alkotása 
során felmerül, hogy miként lehet a bevándorlást úgy növelni, hogy az ne járjon az illegális 
valamilyen mértékű emelkedésével. Tartós megoldást erre a kérdésre még nem olvastam. 
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Hasonló módon a képzettek számának növelése együtt jár a képzetlenek, azok 
családtagjainak befogadásával. A képzettek munkájának hatékonysága attól is függ, hogy a 
kiszolgálói tevékenység ezt miként teszi lehetővé.  

2. 3. 2.  A magasan képzettek fogalmának megközelítése 

 
A földrajzosok a magasan képzettekre vonatkozó migrációs folyamatokkal a 80-as 

években kezdtek foglalkozni. Az angolszász országokat érintő felsőfokú képzettséggel 
rendelkezők tömeges kiáramlása és az angol cégek egész világra kiterjedő toborzása kapcsán. 
(Salt 1986, Gould 1988, Appleyard 1987, Woods 1986, Bhangwati 1989) A magasan képzettek 
értelmezését a gyarmati rendszer megszűnése és a globalizáció terjedése gyorsította. Gould a 
következő típusokat állította fel.  

1. Táblázat A nemzetközi migráció típusai  

Forrás: Gould  1988  

Honnan – hová Cirkuláció Migráció 
A 3. világ és a 

fejlett országok között  
Oktatók, önfoglalkoztatók,  Brain drain 

A 3. világon belül Szerződéses dolgozók, szakmai 
specialisták, önfoglalkoztatók 

Gazdasági menekültek 

A fejlett 
régiókból a 3. világ felé 

Multinacionális cégek 
menedzserei, technikai személyzet, 
szerződéses foglalkoztatás,  

Visszatérők és családjuk,  

A fejlett országok 
között 

Multinacionális vállalatok 
személyzete 

Brain drain 

 
A fenti táblából az tűnik ki, hogy a mozgások egy része önálló kezdeményezésen  

alapul, a másik része a nemzetközi gazdaság terjedése szerint történik. Egy évtizeddel később 
is ezeket a tapasztaljuk, csak a 3. világ és a fejlett világ közötti viszonylatok tömegessé 
váltak.  

E témában rendelkezésre álló kevés számú adat, a világban az ún. „professional, 
technicians és manager - PTM” rétegre, a speciális képességekkel, jártassággal és 
készségekkel rendelkezőkre vonatkozik. A fellelhető adatok, egyedi felvételekből 
származnak és csekély azon országok száma, akik a hivatalos migrációs csatornáikban adnak 
arra lehetőséget, hogy a képzettség alapján történő mozgást folyamatosan nyomon kövessék.  

Abból indulhatunk ki, hogy a fogalom a szellemi munka körébe sorol, egeytemi és 
főiskolai végezttséget jelent, olyan nemzetközileg is igényelt  képességek, amelyek érvényes jegyet 
jelentenek a mozgásra. A gazdaság számára szükséges munkaerőről van szó, akik jogszerű 
bejutását maguk a cégvezetők is igyekeznek elősegíteni. Sok esetben az idesorolhatók 
definíciója a kereslettől függ. Míg a nemzetközi migráció egésze a küldő és a fogadó ország 
szerepét emeli ki, addig ebben a részkategóriában a bejutás kritériumai növekvő mértékben 
vannak a nemzetközi vállalatok kezében. (www.migrationinformation.org) 

A nemzetközi migráció általános fogalmához képest vannak, akik vitatják is a 
jellemző 10-12 hónapra úm. postázott dolgozók idesorolását. (Price 1989) Különösen akkor 
gyakori, ha rövid földrajzi távolságra történik és ezzel a többszöri hazatérés, megvalósulhat. 
Ez a kérdés a képzettek esetében különösen releváns, ezért mozgásuk számbavételét 
kiegészítették a tartózkodás céljával és a képzettek foglalkoztatási célú tartózkodásáról, 
beszélnek (Cormode 1994). Ez azt jelenti, hogy találhatók képzettek a családegyesítési 
kategóriában is, de elemzésünk azokról szól, akik a képzettségi alapon kaptak befogadást. 
Miközben a szándék tartósságról beszélünk, mások éppen az átmenetiséget hangsúlyozzák, és 
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foglalkoztatási „futóvendégek”-ről beszélnek. (Appleyard  1991). Mások nem is a személy, 
hanem a szaktudás mozgásáról írnak. (Salt J.  Singleton A. 1994). Ők ezzel arra kívánják a 
figyelmet felhívni, hogy a személyi adottságok közül, erre a készségre nyernek befogadást.  

Tehát a befogadás alapja lehet a végzettség igazolása, lehet a korábbi tevékenységek 
alapján értékelehető tapasztalás, és lehet a befogadás helyszínén végezni kívánt tevékenység. 
Mindez együttesen és külön külön is, a mgasan képzettek befogadásáank jellemző gyakorlata.  

A kutatások egy része a tartózkodás időtartamával és irányával különbözteti meg az 
alábbiakat. Említést tesznek; (Findlay 1991 Rhode 1991) 

egyirányú elszívásról, - brain drain,  
annak a fogadó szempontjából elemzett előnyéről szól, - brain gain,  
a felhasználás korlátairól, - brain waste,  
bizonyos idő után visszatérő, - brain cirkuláció - ról.  
A brain waste alapú megközelítés azt vizsgálja, hogy a végzettség és a tevékenység 

mennyire van kapcsolatban. Ezzel arra képes rámutatni, hogy a foglalkoztatási lehetőségek 
között a „lefelé” választás miként alakul.(Munz 1991, Fassmann 1993) Pl. egy mérnök 
technikusi vagy ennél még kisebb végzettséget igénylő tevékenységet kényszerül átmenetileg 
vagy véglegesen elvégezni. A szomszédos és nagy jövedelemkülönbséggel rendelkező 
országok közötti mozgásokban írtak le erre eseteket.  Tehát a képzettségi szintek közötti nagy 
jövedelemkülönbség, még ily módon is bővíti a választási kereteket. A brain cirkuláció abban 
különbözik a többi formától, hogy itt folyamatos kapcsolat marad fenn a távolra került 
személlyel, ami lehetővé teszi a visszatérés elemeinek az érvényesítését.   

A fogalom értelmezéséhez közelebb visz az is, hogy ha felsoroljuk néhány típusát a 
mozgásnak, mint;  

- cégen belüli munkaerő áthelyezés, technikai látogató, speciális szakmai 
tevékenységet végző, projekt specialista, tanácsadó, képzésre érkező vagy egyéni 
karrierfejlesztő, vallási munkát folytató, művész, sportoló és szórakoztató munkát végző, 
üzleti tevékenységet folytató, kutató, és magasabb szintű oktatásban résztvevő, katonai 
munkát végző, eltartott családtagok.   

Az ilyen felsorolást azért is célszerűnek tartom, mert nincs általánosan elfogadott 
definíció, ami az adatgyűjtésre is vonatkoztatható megállapítás lenne. A kereslet és a 
transzferálható tudás, készség, képesség jelentenek fogódzót a meghatározásban. Mivel 
gyorsan változik az, hogy milyen foglalkozásban van hiány, vagy milyen készségekre van 
kereslet, ezért erre nehéz egy állandó listát készíteni. Mivel a magasan képzettek érkezése, 
jelenléte kevésbé látható, szinte nem okoznak környezetükben zavaró hatást, 
következésképpen keveset is írnak róluk. Ők részét jelentik a globalizációhoz kapcsolódó 
üzleti diszkréciónak és  stratégiának.  

Azok az országok, amelyek ilyen irányú adatgyűjtésbe kezdenek, felhasználhatják az 
OECD egyik ajánlását, ami a következőket mondja; „az adatgyűjtés a LFS/Labor Force 
Survey alapján vagy ahhoz kapcsolódóan javasolt. Amerikában SESTAT (Scientifics and 
Engineers Statistics data system), amely támaszkodik a végzettség követéses vizsgálatára. 
Általánosan alkalmazott az ún. Canberra tanulmány, ami egységesíti a végzettségek és a 
képzettségek értelmezését.” (OECD 2002.) A „Canberra manuál” néven ismert összefoglaló 
segíti a statisztikusokat, az egységes osztályozásban. Egyes országokban ugyanis nemcsak a 
végzettséget, a képességeket, de azt is nézik, hogy végzettségének megfelelő területen dolgozik-
e? Gondoljunk vissza a brain waste - ről említett kutatási irányra.   

A végzettségek és a foglalkoztatások egységes nemzetközi osztályozása, az ISED 
/International Standard Classification of Education és ISCO /International Standard 
Classification of Occupation, alapján keresték a képzettség és a foglalkoztatás közös 
megfeleltetését. (OECD 2002.) Az ISED felosztása 21 tudományterületet különböztet meg, 
ebből harmadát ajánlotta a magasan képzettek rendszerezéséhez. Elsősorban 
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természettudományi, ezen belül a matematikai munkát, a mérnöki és technológiai 
tevékenységet, az orvosi, társadalomtudományi, agrár és élettudományokhoz tartozó 
területeken végzett munkát. Ehhez a főiskolai, egyetemi posztgraduális végzettséget tekinti a 
magasan képzettek tanulmányi szintjének.  

Az értelmezések abban egyeznek meg, hogy magasabb szintű, egyetemi főiskolai 
végzettséggel rendelkező embereket sorolnak ehhez a jelenséghez. A 
végzettség/graduation(ISED) és a tevékenység/activity(ISCO) az adatgyűjtés során 
összekapcsolódik. Ez tovább úgy finomítható, hogy a magasabb iskolai végzettséget igénylő 
munkák közül kiemelik a fejlesztéshez sorolható tevékenységet, mint pl. a termelés különböző 
irányítási szintjeit, a managementet, az oktató munkát. Arra még nem találtak megoldást, 
hogy az értelmezéshez igen közeli képességekre/skill milyen mutatók alapján lehetne az 
adatgyűjtést megtervezni. Itt gondolhatunk a nem formálisan igazolt képességekre is, mint 
anyanyelvi beszéd, zenei vagy más szellemi készség, ami nem tanult, csak környezetében 
szerzett.    

Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyiben szükséges a képzettség, vagy készség 
ahhoz, hogy valaki ebbe a kategóriába sorolható legyen? Nem könnyű a képességek és a 
végzettségek alapján megkülönböztetni a fogalmat, de ennél még kisebb fogodzó határozható 
meg a jártasság, a szakértelem. Az önéletrajzokból szerezhető be az az információ, amely 
kifejezésre juttatja azt a rugalmas, több helyen megszerzett tapasztalást-experience, amit a mai 
világban olyan sokra értékelnek. A készség „ability”, képesség szó „skill” közelebb áll a 
felhalmozott humán tőke fogalmához, az érdeklődő, kognitív, elemző és kifejező 
teljesítőképességhez. És ebben az értelemben beszélnek az úm. skill migration folyamatairól, 
amikor a növekvő jelentőségű irányítói és vezetői rutint emelik ki. Mivel határokat átlépő 
jelenségről beszélünk, hangsúlyozott jelentősége van az ismeret transzferálhatóságának, ami 
nyelvi, formai és technikai, habitusbeli tényezőkre bontható. Egyben kapcsolódik a 
kommunikáció technológiai és verbális, nyelvi átvihetőségéhez is. A végzettség maga, csak 
formális elemekre utal, igaz, hogy statisztikai értelemben egyszerűbben rendszerezhető. 
Immár körülményesebb a helyzet akkor, ha a specializált tudásra irányul az igény. A 
specializált tudás a globalizáció terjedésével került előtérbe. Pl. minden szakmának a 
kapcsolódó intézményi működtetési rendszer ismerete kihívást jelent. 

A képzettekre vonatkozó preferenciák tehát végzettségi, tevékenységi, képességi és 
készségi alapon is megfogalmazhatók. A munkaerő piaci igények alapján készült igénylisták 
többnyire tevékenységi köröket közölnek, és a munkaerő közvetítés során kerül sor a 
részletes egyeztetésre.  

A tanulmányok elméleti kiinduló pontja az, hogy a globalizáció nemzetközi folyamatai 
kényszerből kapcsolódnak a nemzeti gazdasági és migrációs politikákhoz.18 A hazai 
gazdaságba történő bejutás lehetőségei, a támogatás céljai a szükségletre alapozódnak és nem 
a kínálat határozza meg. A migráns maga, a munkaerőt felhasználó és a kormányzati 
végrehajtás, együttesen határozza meg a stratégiai kereteket. Tehát háromszereplős pozícióval 
kerülünk szembe. Ezek egyeztetése jelenti a politika pillanatnyi közép és hosszú távú 
érdekeinek konvergenciáját.19 A célok kitűzése és megvalósítása akkor hatékony, ha képesek 
a kormányzati célok közelíteni az egyes emberek elképzeléséhez és a megvalósulás 
kapcsolódik a térség adottságaihoz. Vagyis az egyéni karrier, a jóléti célok, állami 
kiegészítő támogatásra találnak. Többször az tapasztalható, hogy az állami szerep átcsúszik 
az üzleti élet felé. (PPP)   

                                              
18 A német migráció kapcsán is elválik a „Gast Arbeiter/vendég munkások” és a „Fremden/idegenek” időbeli losungja.   
19 Ezt a szót többször használják a migrációs irodalomban, amikor az érdekek közelítésére, a közösen elérhető nyereségre gondolnak. Arra a 
többször elhangzott kérdésre, hogy az unió migrációs politikája milyen, a közös gyakorlat és végrehajtás felé történő elmozdulás, a 
konvergencia mondható el. 
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A folyamat szabályozása országokhoz kötődik, nem határoznak meg regionális 
migrációs szabályokat, amelyek esetleg különböznének az országostól. Véleményem szerint a 
haszonelvű gondolkodás egyik új lehetősége éppen ebben rejlik, hogy elmaradott régiók 
külső humán erőforráshoz juthatnának. (regional outsourcing) Napjainkban a migrációval 
összefüggésbe hozható hatások tanulmányozása a stratégiai jelentőségű földrajzi helyekre, 
különösen a városokra irányul. A globális gazdaság üzletmenete, adminisztratív és döntési 
gócai a városok, amit a nemzetközi kereskedelem, a tőkepiac, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatás tovább növel. A szélsőségek, az „agora jelleg” a szegregálódás az, ami a 
figyelmet ideirányítja. Mindez részes lehet abban, hogy adott földrajzi helyhez kapcsolódó 
szabályozás alakuljon ki.  

Azzal, hogy a külföldiek jelentős hányadban vesznek rész a fejlesztésben és a 
stratégiai jelentőségű működtetésben, ismerőivé válnak a nem a nyilvánosságnak szánt 
végrehajtásokban, felmerül a meddig, és hogyan bízzunk meg bennük kérdése.   

A termelés térbeli alakulásának egyik sajátossága a hálózatosodás. „A cégek közötti 
mobilitás helyett (inter-company) a cégen belüli áthelyezés (intra-company) vált jellemzővé, 
ami átlépi a nemzeti határokat.” (Saskia 1996) A munkaerő új típusú nemzetközi megoszlása 
valósul meg és gyengül az állami beavatkozás eszközeinek a hatékonysága. Így van ez a 
migráció esetében is, ahol nő a szabályok alóli felmentések száma, tudatosabbá válik az 
egyes migrációs döntés és ezzel az irányítás, kicsúszik az állam kezéből. Nem a központi, 
hanem az egyéni szempontok érvényesülnek. „Az államhatárok elválasztó szerepe helyett, 
annak a komparatív előnyökön történő alakulása válik kiemeltté. A javuló elérhetőség lehetővé 
teszi a termelés térbeli elmozdulását, akár az ország határokon belül is. Miszerint a 
feldolgozóipar munkaigényes ágazatait alacsonyabb bérű helyekre helyezi át, és a nagyobb 
hozzáadott értékű, képzettebb munkát kívánó termékek, előállítására specializálódik” 
(Venables 1998 Nijkamp 1997, Vera-Garcia 2001, Rédei 2002c).  A specializált termelés, erre 
alkalmas munkaerőt kíván. A kompetitív (verseny) előny, később kooperatívvá válik. Ld. a 
machiladoras esetét. „Nem munkaerőt, hanem termékeket akarunk exportálni”- mondta a 
mexikói miniszterelnök. Ez az átrendeződés döntően a szállítási költségeken, a nagy piactól 
mért távolság csökkentésén alapszik.  

A nemzetközi vállalatok tevékenységének földrajzi kiterjesztésében úgy tűnik, hogy a 
humán erőforrás az a tényező, ami közös platformot teremt a forrás és a felhasználás között, a 
növekedés rugóját jelentheti a képességek specializálódása.(SAP) A transnacionális vállalat 
(TNCs) a haladás élvonalába tartozó tevékenységgel működik, nagy létszámot foglalkoztat, 
és a cég mérete hatással van az alkalmazható termelési módszerekre. Ez a hatás megjelenik a 
technológiai védettség, az üzleti titok területén, valamint a kutatási eredmény mielőbbi 
alkalmazásában. A nagy létszámot foglalkoztató cégek, telephelyeik közötti belső munkaerő 
átcsoportosítással (company transfer) képesek a piaci kihívásokra válaszolni, fejlesztő 
tevékenységük meghatározó mások számára.  A termeléshez jelentős mértékű K+F 
tevékenység tartozik. Azok a cégek, amelyek kisebb létszámúak manufakturális 
módszerekkel dolgoznak, nem az élvonalba tartozó alkalmazások felhasználásával termelnek. 
Ők úgy képesek a piaci kihívásokra rugalmasan válaszolni, hogy komplex képességekkel 
rendelkezőket foglalkoztatnak. Az ő versenyképességük regionális vagy helyi szinten kerül 
összehasonlításra, ebből következik, hogy ők itt kerülnek közvetítésre is, míg a világ cégek 
nemzetközi szinten keresik alkalmazottaikat.  (Markku Tykkyainen 2002. Hannu Piekkola 
2002. D. Schefer- A. Frenkel 2001)        
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3.  A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ FŐBB TRENDJEI AZ 
EZREDFORDULÓN 

A huszadik század második felének migrációs folyamatait áttekintve a világon, azt 
látjuk, hogy a II. világháborút követő időszakban a menekültek, a lakosságcserék és az 
elszakadt családok egyesítése volt a jellemző folyamat. Az 50-60-as éveket a fejlett országok 
közötti szabad mozgás, és a fejletlen régiókból érkezők növekvő száma jellemezte. A 70 és 
80–as éveket a turizmus robbanásszerű növekedése, az itt szerzett tapasztalatok és az 
információ gyors terjedése, a térbeli elérhetőség javulása, az üzleti célú utazások növekedése 
alakítja, erre a legtöbb országban a letelepedés korlátozásával reagáltak. A fejletlen 
országokból induló menekült folyamatok tömegessé váltak, a szezonális és a határozott ideig 
tartó szerződésen alapuló munkavégzések növekedtek. A humanitárius befogadás, az 
átmeneti tartózkodás finomodó formái mellett, számos esetben kényszerültek arra a 
célországok, hogy a már több év óta jogszerűtlenül ott élő tömegeket a törvények 
módosításával letelepedőnek nyilvánítsák.  A 90-es években a Harmadik Világ gazdasági 
krízise, a világ természeti és gazdasági konfliktusait követő nagy mennyiségű népesség 
kiáramlása, migrációs nyomás alatt tartotta a fejlett és fejlődő gazdaságú országokat.     

A külső migrációs nyomás és az erre reagáló belső korlátozás fokozódása, együttesen 
vezetett ahhoz, hogy a migrációs bejutási csatornák megfogalmazásra kerültek és bővültek. 
Ezt a változást követte az adatok rendszerezése és közlése, mintegy igazolásul az alkalmazott 
stratégiára, és elkezdődött a nemzetközi migráció hatásainak elemzése. Elsőként a 
demográfiai hatás, a gazdasági és a munkaerő piaci, társadalmi beilleszkedésre vonatkozóak, 
majd a biztonságot és a humán tőkét érintő irányok. A kutatások eredményei nem maradtak 
elméleti megállapítások, hanem gyorsan kapcsolat alakult ki a politika alkotóival. A 90-es 
évekre jellemző a nemzeti migrációs politikák létre jötte, majd a szomszédos és közös 
érdeket megfogalmazó országok együttműködése, és a nemzetek feletti szervezetek érdekei 
tovább formálták az országos szabályozást.      

3. 1.  Növekvő mobilitási hajlandóság 

A világ jelenlegi népességének 2,9%-a, 175 millió ember, a világ minden 35. lakosa, 
él szülőhazáján kívül. (IOM 2000) Ebből a többség, 100 millióan a fejlett országokban 
találtak új hazára. Általános jellemzőnek tekinthető az, hogy egy ország lakosságának 2-5%-a 
él távol a hazájától. A legtöbb befogadó ország azért aggódik, hogy ebbe a pár százalékba 
mennyi kiművelt emberfő kerül, mert ezzel új forrásokhoz juthat. Ugyanakkor a küldők 
éppen az ő pótlásuk miatt aggódnak, mert ez hosszú esztendőket vesz igénybe. Kérdés, hogy 
képes-e a központi érdek olyan erővel befolyásolni a folyamtot, hogy a keresletnek megfelelő 
embereket fogadjon be? 

Felmerül a kérdés, vajon maguk az emberek váltak mobilabbá, avagy a megvalósítás 
lehetőségei lettek elérhetőbbek? Azt hiszem az emberek is, többet tudnak a világról, ezzel 
értékelik a helyben és a máshol jelentkező lehetőségeket, az összehasonlítás eredője a 
kedvezőnek értékelt lehetőségek irányába mutat.  

Tény, hogy a vándorlók száma a világon 1975 óta megduplázódott. Az 1990-es évek 
óta, a sokáig izolációban élő régiók nyitódásával, fokozott migrációs fellendülés érzékelhető. 
Nemcsak ezen országokban élők kiáramlása tapasztalható, de a világ migrációs áramlásai is 
ideirányulnak, mint kevés gyakorlattal rendelkező régióba. A külföldön született népesség 
aránya nő, származási helyük egyre összetettebb és földrajzilag távolodik a befogadókétól. Ez 

 22



L. Rédei Mária: Migráció az ezredfordulón 
 

 

utóbbi játszik közre abban, hogy a migráció korábban szabadság gondolatához kötődő 
értelmezése megváltozott, és gyakorta beszélnek a zavaró hatásokról. A megelőző 
évtizedekben az emberi jogokhoz kötődő szabad mozgást hangoztatták, mióta ez egyre több 
országban vált lehetővé, a válogatás lett a téma.  

A migráció történetéből azt az üzenetet szűrhetjük le, hogy a feltartóztató politika csak 
egy ideig működött. A korábbi mozgások „kitaposott útja és az ott élőkkel való 
kapcsolattartás” hatással van a jelenlegi migránsok döntésére. Következményeként a bejutás 
fő „vágánya” ma is a családegyesítés. A családegyesítés célú vándorlás folyamatos 
dominanciája mellett, nő a munkaerő piacra épülő vándorlás. Jellemzővé vált a képzett 
munkaerő ideiglenes szándékú vándorlása az ún. brain circulation, ami utal a migráció a 
globalizációban betöltött szerepére. A nemzetközi gazdasági trendeknek megfelelően a 
tőkeáramlás irányával összhangban a magasan képzett, ún. postázott ideiglenes munkaerő 
áramlása egyre nagyobb volumenű.20 Néhány évtizeddel ezelőtt foglalkoztatási alapú, és 
letelepedéshez vezető folyamatról beszéltünk. Napjaikban a munkavállaláshoz kapcsolódó és 
többé-kevésbé ideiglenes tartózkodás válik jellemzővé. Az eddig bevándorlást szorgalmazó 
országok növekvő mértékben preferálják az munkaerő ideiglenes tartózkodását, főként az 
informatika, a kommunikációs technológia, az egészségügy és az oktatás szektoraiban. A 90-
es években, a fogadó országokban kínált jobb munkavállalási kilátások, és a befogadás 
feltételeinek nyilvánossága, együttesen volt hatással a képzett, és magasan képzett munkaerő 
növekvő mértékű mozgására.    

A munkaerő vándorlás újjászületése, (Salt 1990) a bevándorlás ellenőrzésével,  
dokumentálatlan bevándorlás és az engedélynélküli munkavállalás elleni fellépés 
fokozódásával járt együtt. A biztonságot érintő közös fellépések, egyben a munkaerő 
bevándorlás fokozott ellenőrzését is magával vonta. 

A belépők és a befogadók egyik legfőbb közös célkitűzése, a mielőbbi beilleszkedés a 
társadalmi életbe és a munkaerőpiacba. Nem azonosak a történelmi gyakorlattal rendelkező 
országok ebben a vonatkozásban. Itt nemcsak az olvasztótégely Amerika és a visszautasító 
Európa kérdése jelenik meg. „Come home or go home” – mondta Keyfitz N. 1993) Ez 
feltételezhetően összefügg azzal, hogy korábban Európában a munkaerő biztosítása volt a fő 
cél, a tengerentúli országokban a benépesítés. Látnunk kell azonban azt, hogy ebben az 
időszakban a migráció irányítása nagyobb mértékben  volt az állam kezében, az üzelti élet és 
a nemzetközi szervezetek nem játszottak ilyen aktív szerepet.  Azzal, hogy maga a mozgó 
ember felismerte képességeinek „varázsát” és a szabályok alakítása a nemzetközi gazdaság 
képviselőinek is fokozottan vált érdekükbe, és változni kezdett a helyzet. Itt hangsúlyozni kell, 
hogy helyzet volt és alku pozíciók alakultak ki. Az eredmény attól függött, hogy ki volt képes 
érdekét jobban képviselni és elfogadtatni a másikkal. Képletesen fogalmazhatunk úgy is, 
hogy kinek a szabályozó szelepét kellett visszafogni, és kinek nem. A nagy befogadók 
ezredfordulós gyakorlatának a tanulmányozása azt üzeni, hogy a munkaerő-piaci szempontok 
még mindig nem tudnak kellően érvényesültek, a benépesítés, a családegyesítés jelenti a 
tömeget.    

Az 1990-es évek gazdasági fellendülése ugyan javította az integrációs feltételeket, de 
néhány OECD országban még mindig igen visszás a bevándoroltak helyzete, a recesszió 
árnyéka, pedig fenyegetően hat rájuk. A legtöbb befogadó ország igyekszik fejleszteni a 
bevándoroltak nyelvi, szakmai képességeit, a kedvezőbb beilleszkedés érdekében. Pl. 
Ausztráliában például 500 óra ingyenes angol nyelvoktatásban részesülnek a bevándorlók. 
Ezzel az állam a szociális gondok, kialakulását előzi meg, segítséget nyújt a bevándorlóknak. 
De főként, a helyi hatóságok jövőbeli szociális kiadásait csökkenti.  

                                              
20 A munkaerő áramlása a tőke áramlással egy adott fázisban lehet ellentétes irányú is. Az érkező külföldi tőke nem használj, nem építi be a 
foglalkoztatási hierarchiájába a hazai munkaerőt. A  hazai munkaerő megfeleltetése, perspektívája szükséges ahhoz, hogy otthon induljon el 
a nemzetközi karrier útján. Ezt a fázist nevezzük belső vonzásnak, ún internal brain drain (Rédei 1994).   
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A mozgásra általában jellemző, hogy a városi térségekbe áramlanak. Itt több alkalom 
van a munkára, nagyobb a fogyasztói piac és a beilleszkedés feltételei is szabadabbak. A 
stratégiai jelentőségű tevékenységekben dolgozók többsége is urbanizált környezethez 
kötődik. Például Belgium külföldi lakosságának 27%-a Brüsszelben él, Londonban pedig az 
ország külföldi népességének 23%-a. Ez az arány Bécs és Berlin esetében 16-16% (SOPEMI, 
2001). A nagy bevándorló országok metropoliszaiban ennek többszöröse található. A 
gazdasági kondíciók és a helyi humán erőforrás szükségletek nagyban befolyásolják a 
vándorlók letelepedési helyének megválasztását. A bevándorlók adott helyen jelentkező 
magas aránya, alapellátási (lakás és egészségügyi) gondokat okozhat. A kevésbé képzettek 
esetén, akik ráadásul több családtaggal is érkeznek, fokozott szociális igényekkel kell 
számolni. Számos ország azért kezdeményezi, hogy felvilágosítást nyújtson, kvázi irányítsa, 
a migránst az országon belül, mert ezzel a területi feszültségek fokozódását előzi meg. Így a 
bevándorlási hivatalok a területfejlesztési célokkal összhangban igyekeznek a bevándorlást az 
alkalmas területekre irányítani. De addig nem jutnak el, hogy az országostól eltérő 
preferenciát, korlátozást, mint regionális migrációs szabályt alkossanak.   

A migráció elemzése új irányokkal bővült. A gazdasági előnyök mellett a növekvő 
szociális teher és a biztonság, a részletek felé terelte a figyelmet. Alig néhány éve elemzik pl. 
a tanulással, a nyugdíjasok mozgásával összefüggő hatásokat. A diákok vándorlása nemzetközi 
méretekben folyamatosan nő (OECD 2002.) és térbeli koncentráltság jellemzi. A fogadó 
országok számára a képzett munkaerő potenciális beáramlását jelenti, a küldő országok 
szemszögéből a diákok külföldön történő tanulása potenciális nyereséget jelent, ami erősíti a 
kulturális- kereskedelmi kapcsolatokat, technológia áramlása/átadása révén, de ezek a 
nyereségek korlátozottak az esetlegesen jelentkező agyelszívás mértékéhez képest. 

Azt is mérlegelni kell, hogy a növekvő migráció „kitermeli” a növekvő 
jogszerűtlenséget is. Az illegális vándorlás érzékenyen mutat rá a nemzetközi migráció 
harmonizálatlanságára. Az áramlás fő iránya a szegény országokból a gazdagok felé halad, 
délről északra, illetőleg Ázsiából az OECD országokba. (OECD 2002.) 

3. 2.  Globális méretű ellenőrzés 

A XX. század második felében nőtt azoknak az országoknak a száma, akik arra 
törekedtek, hogy saját igényeiknek megfelelően alakítsák a befogadás kritériumait. Egyre 
több ország döntött úgy, hogy ha elfogadják egymás feltételeit, akkor hatékonyabban tudnak 
célt érni. Így a 90-es években számos ország politikai céljai közeledtek, felismerve azt, hogy 
együtt többre mennek. (Hammar 1985) Ebből a megfontolásból, valamint a tömeges és 
váratlan beáramlás megelőzése céljából (early warning) fokozódott az együttműködés.  

Az ezredfordulón a nemzetközi mozgás ellenőrzése már globális méreteket öltött. Ma 
már alig található a világon olyan ország, amely válogatás nélkül enged be embereket 
országába. Azok, akik tudatos politikai gyakorlatot követnek egyre sokoldalúbban és változó 
módon határozzák meg a belépés feltételeit.  

Az egész világon jellemzővé vált az adott országba történő belépés kritériumainak 
megfogalmazása, közreadása, egyfajta tanítása. Kritikusnak ebben az tűnik, hogy miként 
tegyük közzé a belépés lehetőségeit úgy, hogy azzal ne hívogassunk, de tegye lehetővé a 
befogadó ország számára a minél jobb, (best and bright) választásának lehetőségét. Mutassa 
magát, de mégse látsszon! A migrációs politika első számú kritériuma még tartósan az 
áramlás nyilvános ellenőrzése maradt. A globális méretű ellenőrzés következménye az, hogy 
miközben fokozatosan kiszorítja az egyes földrajzi helyekről az odakívánkozókat, váratlanul 
jelennek meg, távoli, korábban nem tapasztalt helyekről új érdeklődők, a korábbi hely 
megszorító intézkedései miatt. Ennek megfelelni, folyamatos és rugalmas gyakorlattal 
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lehetséges. Egyre kevésbé igaz az, hogy elegendő a befogadó országnak a szomszédok és a 
korábbi küldő országok figyelése, ennél sokkal tágabb térséget kell górcső alatt tartania. Ezek 
fokozzák a globális együttműködés igényét.  

3. 3.  Fokozódó ázsiai beáramlás  

 
A tengerentúli országok már az 1880-as években egyes ázsiai népcsoportok 

befogadásának korlátozására törvényeket hoztak. A mozgás ennek ellenére, több hullámban, 
a 70-es években, majd 1997 után fokozódott. A magas termékenység ezekben az országokban 
az 50-es évekig tartott, a felnövekvő nagy létszámú generáció a 70-es években jelent meg. Az 
Ázsiában jelentkező demográfiai nyomással a helyi gazdaságfejlesztés nem tudott lépést 
tartani, és a korábbi migráció által a fejlett világ felé immát tapsztalt úton indultak el. 
Demográfiai átmenet után migrációs átmenet következett. Krugman írja:  ”A 70-es években 
mintegy 2 milliárd ember jött arra rá, hogy kevés induló tőkével ő is vehet egyszer autót, 
élvezheti a jobb életfeltételeket és ehet húst.”  Az történt, hogy a korábbi földrajzilag 
közelebbi küldő helyek migrációs tartalékai néhány évtized alatt kimerültek, az elérhetőség 
feltételei javultak, a távoli küldő országok is közeliekké váltak. Ezzel a földrajzi változással a 
migránsok által képviselt kulturális és szociális értékek még jobban eltértek a befogadókétól. 
Az elmúlt század mobilitási tendenciáira az is jellemző volt, hogy nemcsak az érkezők száma 
nőtt, de fokozódott a küldők földrajzi sokszínűsége is, a diverzitás, ami a megvalósulásban a 
célok és az eszközök módosítását igényelte. Egyre távolibb és több földrajzi helyről érkeznek 
a bevándorlók. Jelentős számú ázsiai népesség érkezett Európába is, mobilizálódni látszik 
Afrika lakossága, Közép és Dél-Amerika nem veszített demográfiai nyomásából és Kelet-
közép Európa legtöbb országából tart a ki és bevándorlás.  

A növekvő volumen adatok egyben szélesedő földrajzi megosztottságot is mutatnak. A 
meghatározó ázsiai nyomás a 90-es évek második felében az amerikai kontinensről átterjedt 
Európára, különösen kihasználva a nemzetközi mozgásba nem régen bekapcsolódott Közép-
európai országok kialakulatlan gyakorlatát.  

1985-90 között Ausztrália, 1991-ben USA, majd 1993-ban az EU országok 
regisztráltak migrációs csúcsot. A kétpólusú világ megszűnéséig a nagy bevándorló 
országokba irányuló migráció nőtt, majd a megszorításokat követően haladt a kisebb 
„ellenállás” felé. (EU 1992 és NAFTA 1993.) Belépett a keleti régió, mint kibocsátó és tranzit 
egység.  

A befogadókra vonatkozó alábbi összehasonlítás rámutat arra, hogy a befelé irányuló 
mozgásban a „top country/ vezető küldő ország” szerepe megosztottá vált azzal, hogy a 
korábban kisebb szerepet játszó országok számottevő módon növelték részvételüket. Az 
Ausztrál bevándorlásban Új-Zéland, Dél-Afrika növelte vezető szerepét. Az USA vezető 
forrás országa Mexikó visszaesett és Ázsia nagynépességű országai törtek előre. Kanadába a 
legtöbb ország az 5%-os szint körül maradt. Az 1. ábra azt mutatja, hogy a migráció 
népességpótló szerepű és meghatározott országokhoz kötődő kapcsolatokkal rendelkezik.   
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Amerikai Egyesült ÁllamokKanada Ausztrália 

Kína (29,1)

India (17,4)

Pakisztán (9,3)

Fülöp-szigetek (9,2)

Dél-Korea (7,2)

Irán (5,9)

USA (5,5)

Tajvan (5,5)

Sri Lanka (4,7)

Egyesült-királyság (4,5)

Új-Zéland (21,9)

Egyesült-királyság (9,2)

Kína (6,8)

Dél-Afrika (5.7)

India (4,6)

Fülöp-szigetek (3.2)

Jugoszlávia (2,2)

Fidzsi-szigetek (1,9)

Tajvan (1,7)

Vietnam (1.5)

Mexikó (131,6)

Kína (36,9)

India (36,5)

Fülöp-szigetek (34,5)

Dominika (20,4)

Vietnam (17,6)

Kuba (17,4)

Jamaica (15,1)

El Salvador (14,6)

Dél-Korea (14,3)

1. ábra A vezető küldő országok 
Megjegyzés: A szaggatott jelenti az adott ország 1990. évi összes bevándorlásból mért arányát %-ban, a kék szín a 2000. 

évi értéket .  Többször használjuk a forrásoknak megfelelően az Egyesült –királyság megnevezést. A magyar nyelvben használt 
Nagy –Britanniától ez földrajzilag eltér, de azt gondolom, hogy ez a megértést nem zavarja.   

Forrás: International mobility  of highly skilled OECD 2002.  
 

A politikai gyakorlat alakítását a legtöbb országban nehezíti az a tény, hogy döntő 
mértékű maradt a családegyesítésen alapuló befogadás és ebbe a befogadó ország keresletén 
alapuló célok nehezen építhetők be21. A migrációs döntés egyéni motivációk és központi 
elvárások keveréke alapján fogalmazódik meg. Ha a családi alapú befogadás kerül többségbe, 
akkor nem érvényesülhetnek a központilag megfogalmazott kritériumok. A nagybefogadó 
országokban azt tapasztaljuk, lásd 2. ábra, hogy a döntésben az egyéni oldal szerepe még 
mindig nagyobb, mint az állami. Meglepő, hogy az eddig talán válogatásban közismert 
Amerika, magas családegyesítési aránnyal szerepel.  A családegyesítés egyik következménye 
az, hogy feminizáció zajlik a migrációban. Korábban a családfő feladata volt az új lakhatás 
keresése, megteremtése. 
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2. ábra A bevándorlók megoszlása a befogadás alapja szerint 2000. 
Forrás: OECD SOPEMI 2001 p. 21 

 
Többnyire a férfiak gyűjtötték a tapasztalatot és a helyzet értékelése alapján az ő 

döntésükkel került sor az egész család elindulására. Most azzal, hogy a nők tömegesen jutnak 
munkához a családegyesítésnél, nem a férfi, hanem a nő kérelmével lehet jobban megalapozott 
folyamodványt benyújtani. Ez különösen azoknál okoz feszültséget, akik többsége olyan 
társadalomból érkezik, ahol a döntéseket a férfiak hozzák. Tapasztalható, hogy a nők 
könnyebben jutnak házkörüli munkához, ezzel nyitottabbakká válnak, ami visszahat családi 
pozícióikra, és többször vezet otthoni konfliktusokhoz.      
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21 Furcsa paradoxon, hogy azon országok, ahol a munkavállalási alapú belépés aránya nagy, azok nem tudnak élni a helyzettel.  
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Amerikai Egyesült Államok 1000 fő 
Kanada

3. 4.  A potenciális források távoli kultúrák felé tolódnak el 

A migráns adott kultúra hordozója. Azzal, hogy a befogadó és a küldő ország földrajzi 
távolsága megnőtt, fokozódott a kulturális különbség, nehezedett a beilleszkedés. Az USA-ba 
irányuló migráció az európai érdeklődés visszaesésével egyidőben, a távoli kontinensek 
lakóinak előretörésével járt. Ez a váltás, hatással volt a politikára. A 80-as évtizedhez képest 
megkétszereződött a mexikóiak, a vietnamiak, és a kínaiak száma, ennek többszöröse lett az 
indiai és a dominikai. A NAFTA (North Free Trade Area) létrejötte fokozta a kanadaiak 
Egyesült Államokba irányuló mozgását. Kanadában az ázsiaiak száma megkétszereződött és 
még érkeznek szép számban európaiak is. Ausztráliában az európaiak száma állandósult, de 
arányuk csökkent és ázsiaiak és új-zélandiak érkeznek.  

Az egyes országokból érkezők életkori, nemek szerinti összetétele eltér egymástól és a 
helyben élőkétől. Erről részletesen az adott országnál beszélünk. Kulcskérdés, hogy az 
érkezők mennyi idő alatt veszik fel a már helyben élők demográfiai magatartását.  

A migrációs befogadási gyakorlatot meghatározza az is, hogy milyen életkorban és 
milyen gazdasági fejlettségi szakaszban, történik a beáramlás. Az életkor fiatalító hatása, a 
korösszetétel kiegészítő komplementer hatása, iskolázottság, társadalmi járulék 
termelőképesség, mind hatással van a kialakítható célokra és eszközökre.  

 

3. 5.  Fiatalító hatás 

A demográfiai hatások mindig is a migrációs politika homlokterében álltak. Kezdetben 
a benépesítés, később a korstruktúra kiegyenlítése. A befogadók érdeklődése a mennyiségi 
elemekről a minőség felé haladt. Egyfelől politikájukat azzal tudják a legjobban 
alátámasztani, ha érvelni tudnak a hatásokkal. Másfelől ezekből alakítják ki a stratégia 
módosításait. A nemzetközi migráció egyik alapvető hatása demográfiai jellegű. (OECD 
1991. Van de Kaa, Borrie, 1994.  Rédei 1992 ) 

A befogadó országok a demográfiai átmenetnek abban a népesedési szakaszában 
vannak, amikor a tényleges népesség szaporodás mértéke azért esik vissza, mert a 
természetes szaporodás 5% alá esett és a bevándorlás népesség pótló szerepe alapvetővé 
válik. Az ENSZ demográfiai bizottságának a jelentése úgy fogalmaz a befogadó országokra, 
hogy ”az eltartási arányok megtartásához 2050-ig a jelenlegihez képest tízszer ekkora 
migrációra lenne szükség”. (UN, 2000.)    

 
 

Ausztrália  
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3. ábra A demográfiai összetevők alakulása (1960-1999) 
Megjegyzés: A sötét vonal jelenti a természetes népességváltozást, a kék vonal a migrációs egyenleg alakulását és a teli kék 

a teljes népesség  tényleges változását. 

Forrás: OECD 2002 
A 3. ábrán látható az, hogy a természetes szaporodás lassul, annak ellenére, hogy a 

migránsok magasabb termékenységű régiókból érkeznek és csak lassan veszik fel a helyben 
élőkre jellemző demográfiai magatartást. A termékenységet befolyásoló tényező az, hogy 
miként alakul a férfiak és a nők aránya, valamint több a szülőképes életkorban lévő nő, ami 
magasabb termékenységet is jelenthet. További népesedési célt jelenhet a migrációban az 
egyes korcsoportok számának a kiegyenlítése, és az eltartási arányok javítása.     

Ausztráliában annak ellenére, hogy kevesebb propagatív életkorú női lakosság érkezik, 
mégis az érkezők magasabb termékenysége miatt erős fiatalító hatás érvényesül. A többi 
befogadó országban ez a folyamat közelít a helyben élők demográfiai jellemzőihez. A 
migrációs stratégiák gyakori célja az ott élő lakosság kedvezőbb eltartási arányainak elérése, 
a korosztályok kiegyenlítése, a nemek arányának megőrzése. Mint a 4. ábrán látjuk, 
Ausztráliában a belépők között preferálhatja a női többletet, de közvetlenül a fiatal 
korosztályok száma javítja az eltartási arányt. Kanada esetében nemekre vonatkozó 
preferencia  érvényesítése nem szükséges, de a fiatalítás igen.  
 

 Amerikai Egyesült Államok (2000)
Népesség 15 év és afölött 

Nők Férfiak 

A csoportok százalékos aránya a teljes népességből 

Nők közötti felosztás 
külföldi: 50,2% 
hazai: 52,0% 

4. ábra A helyi és az érkező népesség korfája 
Megjegyzés: A kék színű jelenti az érkező életkor szerinti összetételét 

Forrás: New Cronos database 
A tartós bevándorlás hatása megmutatkozik abban is, hogy a külföldön születtek 

tekintélyes arányt jelentenek az idősek között is. Általánosan az figyelhető meg, hogy döntő 
mértékben fiatalkorúak  érkeznek.    

3. 6.  Növekvő beilleszkedési idő 

A migráció mennyiségi növekedése mellett az, hogy többféle kultúrából érkeznek, 
növeli a „zavaró hatást”. A beilleszkedés folyamata hosszabb lesz, nehezebbé válik a 
végleges letelepedés, a nyelvi korlátok miatt az állampolgárság megszerzése. Az érkezők 
demográfiai magatartása lassan veszi fel az érkezési ország jellemzőit, ezért kiemelt 
jelentősége van annak, hogy az „idegenek” hányada az autochton népességből mekkora. 
Megemlítendő, hogy a nagy bevándorló országokban alkalmazott statisztikai rendszerezés, 
eltér az európaitól, nem az állampolgárságot veszik alapul, hanem a külföldön születtek arányát, 
mérik. Ausztráliában, a Statisztikai Hivatal becslése szerint a 90-es évek átlagában évente 
1,83% a külföldön születettek arányának növekedése, hasonló értékeket közöl a 
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népszámlálási adattár Kanadában is, és az USA-ban a Népesség Nyilvántartó Hivatal adatai 
szerint  4,51%. Az adatok arra utalnak, hogy az állampolgárságot jelentő beilleszkedés az 
Amerikai Egyesült Államokban lassan megy és ennek hátterében többnyire az angol nyelv 
ismeretének hiányosságai állnak.    

1999-es adatok szerint Ausztrália 23,6%, Kanada 17%-kal, és az Amerikai Egyesült 
Államok 10,3% külföldi születésűvel számol. Ez nagyobb, mint az európai államokra 
jellemző érték. Lásd 1. függelék. A külföldiek magas aránya összefüggésben van az 
állampolgársági elvárások nehéz teljesítésével, mint életkor, jogszerű belépés az országba, 
bizonyos tartózkodási idő, a jó angol nyelvtudás, és az ország történelmi, állampolgári 
ismereteinek vizsgája.  

  

3. 7.  Romló végzettségi jellemzők 

A befogadók arra törekednek, hogy minél nagyobb előnyük származzon a befelé 
irányuló mozgásból. A belépők szellemi képességeikkel jobb életszínvonalat szeretnének 
elérni. Ha van választék, akkor ez jobban teljesülhet. Különösen a befogadó országok azok, 
amelyek haszonelvű stratégiát képesek végrehajtani.22 A helyben élő lakosságból nem 
biztosítható iskolai végzettséget külső migrációs forrásokból kiegészíteni. De ezzel 
elnapolják saját felzárkózásukat, igaz, hogy nem használnak fel erre erőforrásokat. Amit nem 
vesznek eközben észre, hogy kiszolgáltatottá válnak és új biztonsági rizikót hoznak létre. 
Azzal, hogy a külföldiek végzik a stratégiai jellegű fejlesztéseket, és bármikor ezekkel az 
ismeretekkel együtt hagyják el, az országot válságos helyzet alakulhat ki.   Azt hangoztatják, 
„mérsékelni kell a családegyesítési alapú befogadást, ezzel nagyobb beleszólásunk lehet a 
képzettségi mutatók alakulásba és több humán erőforrás nyereségre, tehetünk szert.” 
(www.ced.org)  

Paradox, hogy egyfelől arról beszélünk, mennyire szükséges a fejlett világnak a 
képzettek munkája, másfelől az érkezők többsége képzetlen, ezzel a végzettség szintjének 
süllyedése tapasztalható. A földrajzi értelmű távolódás azt is jelenti, hogy az érkezők 
összegzett képzettségi szintje romlik. Lássuk ezt Amerika esetén.  

„1960-ban a bevándorlók és a helyben élők képzettségi szintje közel azonos volt. Az 
elmúlt negyven év alatt annak a valószínűsége, hogy az érkező személy diplomás lesz, 
negyedére esett vissza. Mivel a családegyesítés, a humanitárius befogadás, és a diverzitás 
program az USA-ban nem képzettségi alapokra helyezi a kiválasztást, és ez jelenti az érkezők 
80%-át, nem a központi elvárások érvényesülnek. Az illegális migrációra ezek a 
megállapítások fokozottan igazak. A családi alapon érkezők iskolázottsági romlása nem 
szolgálja a nemzet célját”, fejti ki az Amerikai Gazdaság Fejlesztési Bizottság jelentése. 
(www.ced.org)    

A helyzetet tovább fokozza az a tény, hogy a migránsok döntő része a városi 
területeken keres lakhatást, munkaalkalmat. A szegregálódás során honfitársaikkal keresik a 
kapcsolatot, és kisebb hányadban valósul meg az amerikai életbe történő beilleszkedés, ezzel 
a társadalmi felemelkedés. A nyelvi korlátok lebomlása így lassan halad.  A kanadai 
migrációs jelentés (SOPEMI 2001) is megfogalmazza, hogy „a befogadásban több figyelmet 
kell fordítani a képzettségi megfeleltetésre, kiemelten az országon belüli mobilitásra. Egy 
aktívan működő regionális fejlesztési program képes arra, hogy a külföldieket odairányítsa, 
ahol rájuk a legnagyobb szükség van. Ez a térbeli egyeztetés segíti a beilleszkedésüket, hogy 

                                              
22 Ez nem az arra való képességüket jelenti, hanem azt, hogy nem fenyegeti őket a határokon tömeges beáramlás veszélye vagy más 
biztonságot érintő és ezzel prioritást képező tény.  

 29



L. Rédei Mária: Migráció az ezredfordulón 
 

 

saját céljaikat adott régióban találják meg, irányított lehet a támogatás. Ennek érdekében több 
figyelmet kell fordítani a regionális célok, a jövőkép nyilvános ismertetésére”.23 

 

0 5 10 15 20

Nem jogszerűen ott élő

Földrajzi diverzitás alapján

Humanitárius befogadás

Családegyesítéssel érkező

Foglalkoztatási alapú

Összes migráns

Amerikai állampolgárok

Iskolában eltöltött évek
 

5. ábra Az USA-ba bevándorlók átlagos iskolai végzettsége a befogadás alapja szerint 
(1996) 

Forrás: Az új migránsok kérdezései alapján. Demography, Februar 2000. Immigration and Naturalization 
Service, Report on the legalized Alien Population. Washington 

 
Az 5. ábra azt mutatja, hogy az összes migráns által elvégzett osztályok száma 

kevesebb, mint az amerikai állampolgároké. Számottevő mértékben magasabb 
iskolázottsággal rendelkeznek a foglalkoztatási alapon befogadottak és a földrajzi diverzitás 
alapján érkezőké. A tények összefüggenek részben a válogatással, részben a jelentkezők 
közül is azok adják be kérelmüket, akik erre esélyt látnak. Tehát üzenet az irányítás felé, 
hogy ezeket a bejutási csatornákat bővíteni, másokat szűkíteni kellene.  

3. 8.  Alapvető, a gazdasági életbe történő bekapcsolódás 

A legtöbb ország bevándorlási kritériumai az önálló életre való készséget fogalmazzák 
meg a befogadás feltételének. A munkaerő piaci felhasználása nemcsak attól függ, hogy az 
érkezők összetétele milyen, hanem az anyaország gazdasági, intézményi rugalmasságától is. 
A kérdés meghatározó módon vetődik fel Ausztráliában, ahol a munkaerő piac egy negyedét 
alkotják a külföldön születettek. Kanadában minden ötödik ember és az USA-ban minden 
tizedik van hasonló helyzetben. A külföldiek gazdasági aktivitási szintje a helyben élőkétől 
néhány százalékkal elmarad, de a munkanélküliségi arányokban ez az eltérés már alig 
tapasztalható.   

A globális migráció meghatározó forrása Ázsia. Nem látszik valószínűnek a migrációs 
nyomás csillapodása a távlatban, ezért azt fogalmazhatjuk meg célnak, hogy a már bevált 
tradicionális migrációs kapcsolatokat kell erősíteni, és a bevándorlási célpontokat bővíteni. A 
migráció országhatárokon belüli megosztottsága hozzájárulhat ahhoz, hogy a migráns 
lehetőségei a regionális adottságokhoz jobban illeszkedjenek, kisebb zavaró hatás 
jelentkezzen, és a beilleszkedés sikeres legyen.   

A folyamatos ázsiai kiáramláshoz Korea és Közel-kelet új országként csatlakozott. 
Annak ellenére vehető észre mindez, hogy Kelet és Közép-Európa megnyitása, számukra új 

                                              
23 Dahlke 2002. Mitől beteg a világ? A nyereség és veszteség stratégiákról a következőket írja. „ .. amit amerikaiasan win-win szituációnak, 
azaz duplán nyertes helyzetnek nevezünk, vagyis olyan kiindulási pozíciónak, ahol valamennyi résztvevő nyertes….” A migráció 
analógiájaként az állam, a regionális egység és a helyi gazdaság is nyer azzal, ha olyan orientálásra törekszik, ahol központi céljai a az egyéni 
érdekekhez közelítenek.  
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bevándorlási területet tárt fel. Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló migrációban egy 
évtizede alatt, megháromszorozódott az Ázsiából érkezők száma.   

A munkaerőforrás hatását illusztrálja az, hogy pl. Ausztráliában az ázsiai eredetű 
belépés 30 év alatt 6%-ról 35%-ra nőtt, és az európai 85%-ról 60%-ra esett vissza. A 
nagybefogadó országokban az ázsiai előretörés az európaiak visszaesésével zajlik.  Ezekben 
az években állt be az a döntő fordulat, hogy a migránsok többsége nem Európából érkezik. A 
Kanadába irányuló migrációt hasonlóan erős ázsiai érdekelődés jellemzi. A 90-es években a 
belépők fele innen érkezett, Kína, Tajvan, Hong Kong, India. Pakisztán, és Fülöp-sziget, 
majd Koreával kiegészülve a migránsok felét jelentette. Az ázsiai áramlás növekedése mellet, 
végbe ment egy bővülés, ami a célterületek számának növekedésével mutatható be. Az USA-
ba irányuló áramlás például Kambodzsa, Laosz és Thaiföld, Hong Kong visszaesésével 
jellemezhető, Burma, Indonézia, és Malaysia állandósult. A fejletlen országok képzetlen 
lakossága, mint Pakisztán, India, és Banglades emelkedő irányvonalat mutatnak. Ez a réteg 
mind Ázsia fejlődő részeiről, mind az Arab félsziget országaiból az ellenőrzés szigorodása 
miatt kiszorult és máshol keres bejutási lehetőséget.  

A 90-es években Kína növekedése olyan lendületes volt, hogy a tradicionális küldő 
országa Mexikó csak a második helyre került. Mióta a kanadai kormány a Kanadában történő 
bevándorlásra hivatalt nyitott meg Kínában, azóta az emelkedés szembetűnő. Ausztrália, 
azzal tűnik ki, hogy a Fülöp szigetek, és Tajvan nagy érdeklődése következtében, ma már a 
hagyományos Új-Zéland és az Egyesült Királyság mögött találhatók.  

3. 9. A külföldiek végzik a stratégiai jelentőségű tevékenységeket 

A migrációs politikák elvétve értékelhetők semlegesnek, amikor semmilyen korlátot, 
vagy preferenciát nem fogalmaznak meg az érkezőkkel szemben. A befogadási gyakorlat úgy 
halad az irányítottság irányába, hogy közben korlátozásokra és támogatásokra épül. Ez utóbbi 
arra a felismerésre alapoz, hogy a befelé irányuló érdeklődés megfelelő csatornázottsága 
hasznot is hozhat az országnak. A migrációs politikán akkor képes erre vonatkozó elveket és 
végrehajtást megfogalmazni, ha nem kell tartania tömeges beáramlástól vagy egyéb más 
veszélyhelyzettől. Ha az elsődleges prioritás, a biztonság teljesül, akkor lehetséges 
megfogalmazni az ország igényeiből kiindulóan a preferenciákat. Ekkor beszélünk 
haszonelvű migrációs politikáról.  

Az ezredfordulón azt tapasztaljuk, a magasan képzettek megelőző évtizedekben történt 
bevándorlása és a helyben lakó népesség képzettségi felzárkózásának elmaradása miatt, a 
gazdaság stratégiai jelentőségű tevékenységei egyre nagyobb hányadban vannak a külföldiek 
használatában. 1998-ban pl. az indiaiak 80%-a foglalkoztatási, ezen belül 70%-a képzettségi 
alapon jutott be az USA-ba. Ausztráliába 41% képzettségi, 57% tanulási céllal, 32%-a 
ideiglenes üzleti vízum alapján került be. (OECD 2002)  

Ez egy érdekes új biztonsági kockázati tényezőt jelent. Tehát nélkülük nem képesek 
működtetni egyes rendszereket, adott esetben képesek azt a tevékenységet blokkolni, és 
esetleges elvándorlásuk estén elviszik magukkal azokat az ismereteket, ami a fejlesztések 
alapját jelenti. Ennek következtében azzal lehet számolni, hogy a stratégiai jelentőségű 
tevékenységi területek növekvő hányadban kerülnek a külföldiek kezébe. Megismerik annak 
használatát, sokszor jobban, mint a hazaiak, a hálózatok kapcsolati lehetőségeit, a fejlesztési 
korlátokat és lehetőségeket, amivel adott esetben blokkolhatják az otthoniakat, és lehetővé 
teszik az ismeretek külföldre történő kiadását. Mindez új biztonsági kockázatot jelent. (white 
collar risk) A ő munkájuk közvetlenül meghatározza azokat a gazdaság fejlődése 
szempontjából kiemelt területeket, de közvetve is hatnak, oly módon, hogy „a kultúrájuk 
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kapcsolati alapja kiterjedt, ők maguk is szívesen alkalmaznak nemzetbelit és támogatják saját 
nyelvi, kulturális közösségük vállalkozásait”. (www.sci.com)  

Amerikában a munkaerő piacnak 12%-át a külföldiek alkotják, de a stratégiai 
jelentőségű, nagy hozzáadott emberi értéket jelentő ágazatokban ennél magasabb az arányuk. 
A K+F 20%-a, a professzorok 36%-a, a matematika és komputertechnika 26%-a, külföldiek 
munkájával működik. Az egyetemi oktatók kinevezésékor fele külföldön születettel lehet 
számolni. A mezőgazdaság 15%-a, ami egyes térségekben kiszolgáltatottságot, függőséget, 
szélső esetekben lehetetlen helyzetet teremthet. (www.ced.org) Biztonságpolitikai 
szempontból ez azt is jelenti, hogy a stratégiai fejlesztéshez a külföldiek lassan jobban értenek, 
mint a hazaiak.  Fokozódik a kiszolgáltatottság, a rászorultság. Az a személy, aki nem 
Amerikában született, más kultúrán keresztül közvetíti a diákoknak ismereteit. Gondolhatunk 
például az egyetemi képzésre. Hogyan ismerik meg a világot azok, akiket ázsiai vagy arab 
professzorok tanítanak?      

Nem minden érkező felkészült a nagybefogadó országok társadalmi-gazdasági 
viszonyaira. Vannak olyanok, akik lépcsőzetesen jutnak el a célhoz. A közép-kelet európai 
térség bekapcsolódása a világba, a migráció vonatkozásában azzal is együtt járt, hogy egy 
fajta tartalék zónaként működik, ahol akklimatizálódni, vállalkozást tanulni, nyitottá, 
gyakorlottá lehetett válni, ami segítség a tágabb földrajzi és élet színvonalbeli lépésre. Kína 
jelenlegi felfutása, vagy a kifelé irányuló migrációban csökkenést mutató országok esete arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a képességek fejlesztésével, a világban megszerzett 
tapasztalatokkal hazatérhetnek.24 Hasonló tapasztalható már a végzős kínai diákok esetében. 
Erre a visszatérő, ún. repatriáló mozgásra alapoznak a nemzetközi gazdaság képviselői akkor, 
amikor a  munka intenzív tevékenységeket, az olcsó munkaerőt jelentő ázsiai térségekbe 
telepítik, amely egyben bővülő fogyasztói piacot is jelent.     

A beilleszkedés folyamatát ezért is kell az irányításnak kiemelten kezelnie, mert a 
kudarcos tartózkodás, főként a képzett emberek számára kínál a világ más tájain lehetőséget. 
Ők azok, akik a leggyorsabban máshová mennek. A sikeres beilleszkedés, ezért az államnak a 
minőségi munkaerő megőrizését jelenti, a migránsnak a képességeinek megfelelő hatékony 
munkavégzést, a tulajdonosnak a többletértéket.  Ezt felismerve Ausztrália multi-kulturális 
programot fejlesztett ki. Kanada erősítette a befogadás regionális irányát azzal, hogy 
tanácsadó szolgálatot hozott létre, amelyben megismerteti a régiók stratégiai terveit, 
fejlesztési célkitűzéseit, ezzel is segítve a letelepedési szándékok tökéletesebb térbeli 
irányulását. Valamint a nyelvi képzést a beilleszkedés alapvetésének tartja, ezért 
nyomatékosan támogatja.  Amerika a helyi befogadás feltételeit tekinti ilyen tényezőnek. Azt 
vallja, hogy ha valaki megtalálja számítását adott lakóhelyén, akkor boldogul és nem jelent 
újabb terheket a szociális ellátás számára.  

Azzal zárhatjuk az ezredforduló nemzetközi trendjeit, hogy a világ 
összehasonlíthatóvá vált, a vágyott térségek tömegek számára váltak elérhetővé, ezért gyors 
reagálású és a korábbiaknál részletesebb szabályozású stratégiára van szükség.25 A folyamat, 
növekvő számú földrajzi helyről valósul meg, ami egyfelől a komplexitás igényére hívja fel a 
figyelmet, másfelől lehetővé teszi a több szempontú válogatást.   

                                              
24 Egyfelől a hazai környezetben szívesen és otthonosan mozognak, megszerzett képességeiket itt jobban tudják kamatoztatni. .Másfelől ezt a 
felismerést látjuk viszont azokban a nemzeti stratégiai programokban, amelyek azt hirdetik, hogy országukban hazai munkaerőt 
alkalmazzanak, a külföldre mentek jöjjenek haza.  (Rédei 1995) Meddig van szükségünk a külföldi munkaerőre, Napi Gazdaság )   
25 Érdekes megismerési palettát jelent a nagy befogadó országokban működő on line migrációs vonal. Az ország iránt érdeklődő, potenciális 
bevándorlók, kérdéseket tehetnek fel, ennek során a jelentkezőről számos információt szereznek-, amelyre szakirányú jogi végzettségű gárda 
válaszol noname, de nyilvános módon. A kapcsolatteremtésnek ezt a módja alkalmas arra, hogy képet kapjanak a választékról, a bennük 
felmerülő kérdésekről, a képességeikről és letelepedési szándékaikról. A leismertebb ezek közül a ”lottery”, amely évi 50.000 főnek kínálja 
fel az amerikai letelepedés lehetőségét. A beküldött kérelmek nagy mennyiségű előforduló információval látják el a hatóságokat.  
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4.  A KÉPZETTEK ÁRAMLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, A TANULÁSI 
CÉLÚ MOZGÁS  

 A migráció összetételéhez kapcsolódó hatások feltárása a 90-es években 
kezdődött el. Az életkor szerinti jellemzők jártak ebben az élen, mint a gyermekek, a tanulók, 
a nyugdíjasok migrációja.  A kutatások elindításának az volt a háttere, hogy a migránsok a 
szociális ellátási terhei növekedtek, és a jóléti államok arra törekedtek, hogy ezt az adott 
lakóhelyen megszerzett járadékokkal hozzák összhangba. A migráns élete során több 
országban hosszabb vagy rövidebb ideig él, szükség van az egyes országokban megszerzett 
öregkori ellátás jogosultságának az összehangolására.   

 A gazdaság nemzetközivé válásával egymás megértésének jelentősége 
megnőtt. Az ismeretek  egyik országból a másikba történő átvitelében a nyelvi, a technikai 
készségek olyan korlátokat jelentettek, ami akadályozta a gazdaság, a technológia és a szabad 
áramlás megvalósulását. Az úm. transzferáló szerep jelentősége megnőtt. A vizsgált 
angolszász országok egyik előnye például az, hogy nincsenek nyelvi korlátok, az angol nyelv 
elterjedése és a nemzetközösségi kapcsolatok is nagy hozzájárulást jelentenek abban, hogy a 
világ kínálatával tudnak számolni. Ennek a nyelvileg szétdarabolt Európa ellentéte.  

 Azok, akik mobilitásra tervezték életüket, annak érdekében, hogy ebbe a körbe 
bejussanak, a nemzetközi tanulás esélyt teremtett. A tanulmányok alatt szerzett benyomások, 
azzal, hogy a fogékony fiatal életkorra esnek, nem maradnak hatás nélkül a későbbi 
életszakaszra sem. Mivel a tanulási célú mozgás a fejlett országokba irányul és főként az 
ázsiai térségből ered, később meghatározónak bizonyult a felnőttkori migrációs döntéseknél. 
Az ázsiai országokban a külföldön történő tanulást az otthoni közösségekben egy kitörési 
pontnak tekintik, és humán tőke fejlesztésként értékelik az erre fordított pénzt. Azaz, ezt a 
befektetést mielőbb kamatoztatni is szeretnék.  

 Már a múlt század elején a társadalmi mobilitás egyik történelmileg elfogadott 
előkészítési útja a fiatalok Amerikába küldése volt. Lásd az Írek példáját. A fejlett világban a 
fiatalok már 20 éves korban „kirepülnek” a családból, és önálló életbe kezdenek, ami nem jár 
együtt  családalapítással, hanem az önálló életépítése jellemző. Gyakorta ezt az időszakot 
használják a külföldön történő tanulásra. A külföldön tanulás egyes országokban 
történelmileg elfogadott szokás, más országok ebbe a folyamatba csak most kapcsolódnak be, 
mint a 60-70-s években Ázsia és a 90-es években Közép-Európa. A tanulói mobilitás 
feltérképezése, szabályszerűségeinek a leírása, csak a 90-es évek végén kezdődött el, de 
napjainkban a képzettek mobilitásának „előkészítéseként” emlitik. (OECD 2002) 

4. 1.  Alapjai 

 A globalizálódó világban a születéskor átlagosan várható élettartam 
növekedése és az eltartási arányok romlása, módosította a munkában töltött időtartamot. 
(Employment Outlook 2002) A tanulás későbbre tolta a munkaerőpiacra lépést, és a piaci 
szereplők közös megegyzésével történő korai nyugdijazás, csökkentette a munkában eltöltött 
időtartamot. Az ismeretek és a technológiai megújuláshoz szükséges minőségi cserét26, a 
munkaerő piacra be és kilépő korosztályok demográfiai cseréje, már nem képes fedezni. 
Ezért van szükség az ismeretek élethossziglan történő megújítására. A fejlett világban, ahol 
                                              
26 Egyre gyorsabban avulnak el az ismeretek. Az OECD szerint a körülöttünk lévő technológia 80%-a 3,5 év alatt kicserélődik, ami állandó 
képzési igényt teremt.  
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ez jobban képes megvalósulni, a fiatalkori munkakezdés egyre későbbre tolódik, 24-26 éves 
korra, nő az elvégzett iskolai évek száma.  

 Az oktatási intézményekből kikerülők késéssel képesek követni a helyi 
termelés humán igényét, ami veszteséget okoz a helyi gazdaságnak, az egyes embereknek és 
a járadékok központi támogatásából vonnak el. A nemzetközi üzeleti élet megjelenése egy 
adott földrajzi helyen, a helyi piacokon elérhető és számukra alkalmas munkaerő felvételét, 
majd átképzését végzi. A termelés bővülésével, a helyi humán forrás kimerülésével, 
közvetlenül az egyetemekhez és a főiskolákhoz fordulnak. A munkáltatók azért toborozzák 
közvetlenül az oktatási intézményből a legkitűnőbb végzősöket, mert ők már bizonyították, 
hogy alkalmasak a képzésre, a nagy mennyiségű tananyag befogadására és annak 
felhasználására.27 Valamint a frissen kikerülők elvárásaik még formálhatók.   

 A képzés kiadásai nemcsak időarányosan nőttek, de tartalmukban és 
finanszírozási szerkezetükben is módosulás következett be. Tapasztalható az is, hogy az 
állami mellett növekvő szerephez jut az egyéni finanszírozás. A középiskolás korban történő 
külföldi tanulás többsége egyéni finanszírozást jelent. Majd a tanulmányokban jeleskedők 
kiválasztódásával kapcsolódik be a központi támogatás. Az egyetemi tanulmányok során az 
állami és a magán finanszírozás még egyenlő arányban oszlik meg. A doktori iskolákban az 
ígéretesek kiválasztódásával, már kétharmaduk államilag finanszírozott tanulmányokat 
végez.  

 A finanszírozás térbeli koncentrációjával függ össze az, hogy a kiválóságok, 
maguk is azokba a központokba igyekeznek, ahol kedvezőek a támogatás lehetőségei. Itt 
nemcsak támogatást kaphatnak, de kereslet is jelentkezik munkájukra, azaz itt remélhető a 
befektetés gyors megtérülése.   

 A migráció szempontjából mindez azt jelenti, hogy sokszínű egyedi motiváció 
formálódik, és ez a központosított migrációs stratégiai szabályok egyik kihívását jelenti. A 
világ legtöbb országából arról számolnak be, hogy az állami oktatás színvonala elmarad az 
üzleti alapon működőtől. A tudás átadása lassan képes követni a piaci igényeket, ezért az 
egyéni alapon történő befizetések (learning account) nem is az állami érdekeltségű helyekre 
irányulnak. Ez nyilvánul meg abban is, hogy a kitűnő diákok a neves helyekre igyekeznek.  

 A szellemi tőkébe fektetett összeget maga a finanszírozó is mielőbb megtérülni 
akarja látni, ezzel függ össze a korai életkorban történő tudatos karrierépítés. A munkaadók és 
a munkavállalók közös érdeke a termelés fokozása, a minél hatékonyabb alkalmazás. Ezért a 
humán tőke szellemi és fizikai értelemben történő fejlesztése, gazdasági tevékenységük részét 
jelenti. A munkaerővel szembeni napi elvárások magas szintje vezet el oda, hogy a számukra 
szükséges munkaerő fizikai és biológiai regenerálása is érdekükben áll.  

 Napjaik munkaerő piacán a korábbiaknál nagyobb jelentősége van a több 
földrajzi helyen szerzett jártasságnak, tapasztalatnak, a végzettség földrajzi helyének. Ez a 
fokozódó nemzetköziség jelenik meg az oktatás tartalmában, a tanulók összetételében. 
Korábban egy nemzetközi oktatási intézmény arculatát úgy fogalmazta meg, hogy érdeklődik 
más kultúrák iránt, és szeretné megismerni a külföldieket. Napjainkban az tapsztalható, hogy  
maga az oktatás tartalma válik kozmopolitává. Az oktatás során a fő cél a világon általánosan 
használt ügymenet elsajátítása, technikai, nyelvi és tárgyi kultúra értelmében, ez segíti 
egymás nemzetközi megértését, (transferability of knowledge) amelyet több országból 
„toborzott” oktatók adnak át a hallgatóknak. Azok a helyek, amelyek kozmopolita képzésre 
törekedtek, fokozott érdeklődésre tarthatnak számot. Különösen a posztgraduális képzésnél 
van annak jelentősége, hogy hol szerzi meg valaki a minősítést. (Open doors. 2001.)  

 Az utóbbi évtizedet átfogó fenntartható fejlődés elmélete, a szellemi értékek 
többletére, az ún. de-materializációra épül. A fejlesztés következményeként számos új 

                                              
27 Néha meghökkentő példákat látunk arra, hogy milyen pályamódosítások történnek. Pl. a brókerek többsége zenei végzettségű! 
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alkalmazás, új technológia jelenik meg, ami új elvárást támaszt a munkaerővel szemben. 
Vámos Tibor akadémikus kifejezésével élve a „human interface”, a termelés résztvevőinek 
egymásra utalódását segíti. 

 A tanulói mobilitás hozzájárul a tudásról alkotott álláspont térbeli 
átalakulásához. A korai és több helyen szerzett tapasztalás, az ismeretszerzés helye, életre 
szóló meghatározottsággal bír. A nyelv, a helyismeret, a szakmai rendszerek megismerése 
többlet érték a munkaerőpiacon, nagyobb esélyt jelent a munkavállaló számára. Mindez nem 
csak a világ folyamataira, de a helyi gazdaságra is hatással van. Adott helyen  tanulással 
eltöltött évek növelik a helyi fogyasztást, mégpedig átlag feletti szinten, több 
munkalehetőséget jelentenek.28 A képzettek fogyasztási szintje magasabb, mint a nem 
képzetteké.  

 Megfigyelhető, hogy a világszerte ismert oktatási központok „továbbadják” a 
számukra kevésbé ígéretes érdeklődök egy részét a perifériákra, sőt többeknek csak a kevésbé 
neves helyek válnak elérhetővé. A kiválóságok szellemi fejlődésük során több szűrőn 
mennek át. Azok, akik nem tartanak az élbollyal lépést, más helyre kerülnek. A folyamat 
térben redisztributív. Egyes munkaerő piacokon kritériumszerűen várják el a külföldön töltött 
éveket. Úgy vélik, hogy a külföldön történő tanulás egy olyan ismeretbővítő folyamat, 
amelyben sokirányú és többszintű ismeret átadása valósul meg. „A BTA fogalma (Been To 
America) végzettséggel felérő készségeket jelent” - írja az EU mobilitási 
tanulmánya.(Oktatás, képzés és kutatás nemzetközi mobilitásának akadályai. 1996 Brüsszel, The 
mobility of academic researchers 2001. IPTS) 

 A neves oktatási centrumok és az újonnan létesült kiválósági helyek 
munkamegosztása napjainkra természetessé vált. A legjobb hallgatók a kutatás és fejlesztés 
stratégiai jelentőségű helyére igyekeznek. A gazdaság vezetői szivesen toborozzák ezekről a 
helyekről a végzősöket.  

 A külföldi tanulás a migrációval két összefüggésben fogalmazható meg: 
-A tanulás során szerzett tapasztalatszerzés egy megelőző állomása a migrációnak. A 

diákkedvezmények több esetben alkalmat adnak a jogszerű munkavállalásra. Általában a 
munkavégzés a diák státuszban könnyebben elérhető.29 Számos esetben a tanulás jó 
átmenetnek bizonyul a végleges tartózkodás megvalósítása felé.  

- A tanulás hosszútávon épít kapcsolatokat a hasonló képzettségű személyek között, és 
„hidat ver” a küldő és a befogadó ország között. Ennek "belépőjét" úm. stepping stone-ját 
jelenti a diákok mozgása, -írja az OECD 2002-ben megjelent tanulmánya. Már magam is így 
tekintettem a tanulási célú mozgásra, ezért is kezdtem el a magyarországi diákok külföldi és a 
külföldi diákok hazai tanulásának kérdését feldolgozni és publikálni. (Rédei 2002a).  

Az innovációs politikai érdeklődés középpontjában, a posztgraduális képzettségben 
résztvevők állnak.  Őket az ismeretek terjesztőiként tartják számon, „Knowledge or 
technology transzfer”. Az egyes országokra elvégzett innovációs értékelés is arra mutatott rá, 
hogy a speciális ismeretek30 hordozói, a posztgraduális végzettségűek markáns jellemzőt 
jelentenek egy egy  ország  végzettségi különbségében. (European Innovation Scoreboard. 
2001, www.cordis.lu/indicators) 

 Kiemelt jelentőségűek a tudás átadásának folyamatában a meghívott oktatók, 
és kutatók. Az USA-ban évente közel 80 ezer fő részére létezik akadémiai év hosszúságú 
ösztöndíj lehetőség, ami évi 5-6 %-al nő és ennek egy negyedét rendszeresen a kínaiak és az 

                                              
28 Azok a városok, amelyek az oktatást tekintik kitörési pontnak, már ma is ebben a szektorban foglalkoztatják a dolgozók felét. De ennél 
többet is jelent számukra, a nemzetközi hálózat bővülését.  
29 Több esetben írnak az ún. pszeudó diákokról, akik beiratkozott hallgatók, de valódi céljuk a munkavállalás. 
30 A tudás háromszög lexikális ún. tacit tudásból és gyakorlati jártasságból áll. Az amerikai tipusú kevés lexikális ismeretet és több 
gyakorlatot jelent. A porosz-utas ennek ellenkezője. A kis vállalkozások a komplex ismeretekkel rendelkező munkaerőt keresik annak 
érdekében, hogy a piaci kihívásoknak rugalmasan legyenek képesek megfelelni. A multinacionális cégek a speciális készségekkel rendelkező 
dolgozókat keresik és belső átcsoportosítással képesek válaszolni a  piaci kihivásokra.     
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indiaiak szerzik meg. Az amerikai ösztöndíjak felét ázsiai diákok kapják. A tanulmányok 
42%-a élet és egészségtudomány körében történik.  (Open Doors 2001. www.opendoors.com 
TÉT 2002 Roboz  www.om.hu )   

A tanulással kapcsolatos migráció 2001. szeptember 11. előtt is az illegális és legális 
tartózkodás mezsgyéjén volt. Azóta, a még inkább ellenőrzött területek közé sorolják. Csak 
szórvány adatok utalnak arra, hogy egy tanévnél rövidebb ideig tartózkodók mekkora 
tömegben vannak az adott országban és azokról, akik jogszerűtlenül tartózkodnak. Az 
amerikai nyelviskolákban és kollégiumokban mintegy 75 ezerre becsülik az illegálisan 
tartózkodókat.31 (New York Times 2001.)  

 Mindezek a folyamatok jobban megérthetők, ha a szellemi képességek földrajzi 
megtérüléséről beszélünk. Érdekes maga a fogalom, hiszen itt arról van szó, hogy közel 
ugyanazért a munkáért a világ egyik sarkában többet lehet kapni, mint máshol. 
Következésképpen a szellemi tőke a pénztőkéhez hasonlóan arra törekszik, hogy olyan helyre 
kerüljön, ahol a befektetés gyorsan megtérül. A migráció egyik motiváló tényezője az, hogy a 
munkaerő térbeli költségei különböznek.  

 A fejlett és a fejlődő világ eltér abban is, hogy a külföldi tanulást mennyire 
követi letelepedés. A fejlett országokban a tanulás nem jelent ezt követően bevándorlást. 
Ezekben az országokban a megélhetési és oktatási költségek nem az otthonihoz hasonlók. 
Néhány kevésbé gazdag országban, a mobilitást ezek a költségtényezők is korlátozzák. Egyes 
esetekben családi befektetést jelent a fiatal külföldre küldése és ezzel együtt annak az 
elvárása, hogy a keresményből később őket is támogassa.32  

4. 2.  Földrajzi diverzitás  

 
 A befogadó szempontjából vizsgálva a tanulói mobilitás nagyarányú földrajzi 

koncentrációt mutat. Az érkezők oldaláról nézve egyes országok szokásosan kötődnek, 
mások újonnan kapcsolódnak be a külföldön tanulás folyamatába. A nagybefogadó 
országokba a külföldi hallgatók fele-kétharmada, nem OECD országból érkezik. 
Megfogalmazható, hogy a fejlett országokban igyekeznek felzárkozni, és magukat esélyessé 
tenni.   

 A világon a diákok érdeklődésének 80%-a öt országba irányul. Az összes 
külföldön tanuló 43%-a az USA-ba, Nagy-Britanniába 16%, Németországba 13%, 
Franciaországba 11%, és Ausztráliába 8% megy. Az angolszász országok többsége az angol 
nyelv elterjedtségével összefüggésben nyilvánvaló. Többé-kevésbé kialakult a donor országok 
kapcsolata is, ami arra utal, hogy hagyomány egy bizonyos életkorban a külföldi tanulás.  

A nagy oktatási befogadók kapcsolatai a következők: (OECD 2002)  
Az Amerikai Egyesült Államokba 24, 2 % Európából és 65% Ázsiából érkezik. 
Ausztráliába 73, 8% Ázsiából érkezik.  
Kanada 49% Európa és 40% Ázsia. 
Nagy-Britanniába 75, 4% Európából érkezik, 
Németországba 48% Európa és 36% Ázsia,  
Franciaországba 70% Európa és Ausztrália 24% Ázsia. 
A fentiekből kitűnik, hogy az európai államok regionális befogadók, és az USA, 

Ausztrália globális befogadó.  A  földrajzi diverzitás a  nem-angolszász országokra jellemző, 

                                              
31 A beszámoló abban nem tesz különbséget, hogy ezeket a hallgatók milyen időtartamban, egy akadémia év vagy csak pár hónap, vannak 
jelen.  
32 A Fülöp-szigeti női munkaerő külföldre jutatásában írnak le hasonlókat, amikor egy közösség a kiválasztottnak finanszírozza az útját és 
elvárja, kötelezi a keresmény hazautalására.   
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mert ott az ázsiai érdeklődés nem nyomja el a többi ország jelentkezését. A földrajzi-
történelmi kapcsolatok akkor különösen szembetűnők, ha a donor kapcsolatokat az országok 
szintjére bontjuk.33 

 A célterület választást, nemcsak az oktatás tartalma határozza meg, hanem az 
ország image, és az oktatás milyen önköltségi vagy támogatási lehetőségekkel valósítható 
meg, milyen lehetőségek vannak az iskola melleti munkavégzésre, mennyire kellemes az 
ország, és milyen nyelven történik az ismeretek átadása. A külföldiek oktatására szakosodott 
országok 10-30 %-a körül fogadnak más állampolgárságú hallgatókat saját diákjaik között.  
Egyes országok csak befogadók, mint pl. Ausztrália, de mások maguk is küldik diákjaikat 
külföldre, mint USA és Kanada.  Az adott országba beiratkozott 1000 diákra számított 
mutatóval jellemzi a külföldi diákok arányát. (SOPEMI 2001 p.93) Így Ausztrália évente 
1000 beiskolázottra 125 külföldi diák jut, Kanada 28 és az USA 33 diákkal jellemezhető. A 
világ vezető országához viszonyítva Svájc (160),  Ausztria (115) és Nagy-Britannia (108).  

 A külföldiek oktatása abból a szempontból is osztályozható (OECD 2002. pp. 
65. ), hogy az adott ország méreteihez képest mekkora hányadban kapcsolódik be ebbe a 
folyamatba. Ausztrália az ország lakosságához viszonyítva igen nagy arányban fogad 
külföldieket tanulási célból és környékbeli versenytársa nincs.  

 A statisztikai számbavételhez megjegyzendő, hogy egyes országokban a 
külföldi tanulók száma, nem is a diák egyedi mozgásából ered, hanem az adott országba már 
bevándorolt, de még külföldi állampolgárságú személyek gyermekeiről van szó. Mivel a 
migránsok többsége a család bővülés szakaszában van, ez nem elhanyagolható, de más 
jelentésű tanulói mobilitás. (Rédei 2002b)34  

 A  belföldi oktatási rendszerre általában az jellemző, hogy minél magasabb 
szintű az oktatás, annál kevesebb a diák. A külföldi oktatás esetén ez ellentétes, minél 
magasabb az oktatás szintje, annál több a hazai diák. A posztgraduális képzés jelenti a 
kiválóságok  igazi mobilitását. Ebben tapasztalható a világ innovációs potenciáljában is eltérés és 
annak jelentősége, hogy mely országban szerezte meg a tudományos minősítést erősen visszahat 
a tanulmányok  költségének megtérülésére, a tudás hatékony továbbfejlesztésére, alkalmazására. 
Azok a helyek, ahol nagyszámú a Ph.D. képzés és jegyzett hely, ott a külföldi diákok aránya 
magas. (SOPEMI 2001pp 96.). Azok a hallgatók között, akik az USA-ban fejezik be PhD-t,  
vezetnek az indiaiak és a kínaiak. Az indiaiak 82% tervezi ott maradását, és 60%-nak már 
szerződése is van, a kínaiak 81%-a tervezi maradását és 57%-a rendelkezik szerződéssel.  

 Hasonló érvényesül a finanszírozásban is. A központi források aránya az 
oktatásban a képzettséggel nő, abból a meggondolásból, hogy a magasabb szintre eljutott 
hallgatókba már érdemes befektetni. A diák stratégia része az, hogy hol lehet támogatást 
szerezni, hol nagyobb a karrierkezdési lehetőség, illetve a más országban megszerzett 
oklevelet miként ismerik el. Az amerikai bizonyítványok elfogadottak, mi több, elismertek a 
világon.  

 Fontos egy ország kiválasztásánál az is, hogy mit tanulhatnak. Ausztráliában az 
egyetemi szinten tanulóknál minden második a társadalomtudományok területén folytatott 
tanulmányokat.  Az elmúlt évtizedekben a közgazdasági menedzsment után, az élet és 
géntudomány vette át a vezető szerepet és a támogatások is erre a területre nagyobb 
                                              
33 Pl. Ausztrália 14,7 % Malaysia, 13,4% Singapure, 12,2 Hong Kong, 7,2 % Indonézia, 4,9% Nagy –Britannia. Kanada 10,7% 
Franciaországból, 10,0 USA-ból, 8,2% Hong Kong-ból, és 7,2% Kína, 4,0 % japánból érkezik. Az Amerikai Egyesült Államok  9,8% Kína, 
9,8 % Japán, 8,9% Korea, 7,0% India, 4,6% Kanada53.old. 
 
34 pl. Magyarországon a 85 ezer külföldi állampolgárságú bevándorolt személy, kb. 20-25 ezer családot alkot és gyermekeik itt járnak 
iskolába. (Rédei 2002) 
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hányadban érkeztek. A kormányzati K+F politika is ezeket a kutatásokat preferálja. (TÉT 
jelentés - Roboz A. www.om.hu )   

 A nyelv, mint kifejező eszköz döntő mértékben irányítja az érdeklődés 
iránytűjét. Ott jelent meghatározó elemet, ahol történelmi-közgazdasági ismereteket oktatnak. 
Az angol nyelv dominanciája egyértelmű.  

 Összegezve megállapítható, hogy a tanulási célú mozgás nő, a befogadó 
országok kínálati helyzetben vannak és a migrációs politikának foglalkozni kell ezzel a típusú 
mozgással. A kisebb és nem angolul beszélő országokból fokozottabban nő a tanulási célú 
migráció, kifejezve a világ folyamataiba való bekapcsolódás igényét. Évek múltán a 
külföldön tanult ember közvetítője lehet a nemzetközi gazdaságnak. A gazdaság 
terjeszkedésével számára akár korábbi lakóhelyén is esély teremtődik egy nemzetközi 
környezetben végzett munkára. A gazdaság irányítói is meglátták az ebben rejlő lehetőséget 
és támogatják a tréningek, képzések stratégia megfogalmazását.  

 A tanulmányok alatt szerzett tapasztalatok a jövő bevándorlási rizikóját is 
jelentik. A tanulók megismerik a helyet, a szokásokat, kapcsolatokat teremtenek. A legtöbb 
ország a kitűnő diákoknak a végzés után munkavállalási lehetőséget is kínál. Az eredet 
országok többsége a világgazdaság fejlesztési célpontja, ezért maguk a befektetők is 
kapcsolatokat akarnak kiépíteni, ami a náluk tanuló diákokon keresztül is lehetséges. Sőt a 
termelés ottani elindítása érdekében szükségük van a már tapasztalt emberi erőforrásra. A cél 
érdekében az üzleti élet haza „invitáló” programokat állít össze. Hatékonynak bizonyul az is, 
ha maguk a végzősök látják az otthoni befektetéseket, perspektívát és tapasztalják, hogy 
igény mutatkozik a tudásukra. Több ország meghirdette a „meddig van még szükség a 
külföldiekre” avagy „legyen a miénk ….” programot.35 Erre a visszatérésre sokszor nem 
közvetlenül a tanulmányok után kerül sor, hanem néhány éves tapasztalatszerzés után, vagy a 
második generáció tagjaiként.  

 A globális világ tapasztalatai azt erősítik meg a családokban, hogy alkalmas és 
transzferálható tudással a fiatalok nagyobb térbeli választási esélyhez juthatnak. Ezt 
felismerve az önálló életkezdéshez szükséges anyagi feltételek helyett/mellett, a családok egy 
részében a szellemi készségek fejlesztése fontossá vált. Mivel minden központilag irányított 
stratégia hatékony megvalósulása attól függ, mennyire képes az egyéni(családi) célt 
közelíteni az állami (központilag is támogatott) akarathoz.  Amennyiben a két cél egymáshoz 
közelít, akkor teljesülnek, ellenkező esetben elakadnak, és forrásokat vonnak el az 
irányítástól a családtól. A migráció az átmenetileg elért  „harmónia” gondolatára épül. Ha a 
lakóhelyen nem várható a személy  igényének megfelelő fejlődés, akkor ez frusztrálja és új 
hely keresésére ösztönzi. Az új környezet, új helyzetet is jelent. Ezért a vándorlás az esetek 
többségében a felemelkedéssel azonos törekvést hordoz.36  Sok sok évig a karrierépítés és a 
függetlenség tölti ki életüket. (Van de Kaa. 1996)   

 Azzal összegezhetjük a tanulói mobilitást, hogy előnyt jelent mind a személy, 
mind a befogadó ország számára, mert kínálati piacot teremt, az ott eltöltött idő 
tapasztalatokkal gazdagítja.(Reality or myths? Financial Times 2003.07.30) A küldő és a 
fogadó országok között kialakuló kapcsolat gazdaságfejlesztési eszköz, és a jövőben nagyobb 
intézményi kereteket célszerű kiépíteni a visszatérő migráció számára. Tény, hogy a 
külföldön is tanult diákok nagyobb arányban képesek bekapcsolódni a nemzetközi életbe, 
ezzel az alkalmazkodás eszközei lesznek.    

                                              
35 Rédei 1995? Napi Gazdaság meddig van még szükség a külföldi munkaerőre?  
36 Pl. Pestre kerülni, Amerikába menni. A szub-urbanizálódásnál, vagy az időskori költözésnél találkozunk olyanokkal, hogy „lefelé 
mobilok”, ami egy „túlélési technika” része. Az olcsóbb lakhatás, vagy a lakás eladásból nyert különbözet egy ideig elegendő a 
megélhetésre.  
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5. A MAGASAN KÉPZETTEK MOBILITÁSA  

 
 A migrációs folyamatok alakulása korlátozottan irányítható, mert a stratégiai 

rendszer az  egyéni vágyak egyeztetésével valósul meg. A humanitárius folyamatokban ritkán 
választhatjuk meg, hogy kiket fogadunk be, a családegyesítésre a stratégiának nincs minőségi 
ismérvű választási lehetősége. A fennmaradó rész a foglalkoztatási alapon bekerülőket 
jelenti, ahol a kiválasztás a képességek alapján történik.  Minél véglegesebb valakinek az ott 
maradási szándéka, annál jobban tudjuk érvényesíteni elvárásainkat és irányítani a 
letelepedés belső térbeli irányait. A képzettségi és foglalkoztatási alapú befogadást, éppen 
irányíthatósága és a nemzetközi gazdaság terjedésében betöltött szerepe miatt, választottam 
ki.    

 Az  IOM 2003. publikált adatai szerint a világban mintegy 670 ezer fős 
magasan képzett migránssal számolhatunk. Ennek 73%-a a nagy befogadó országokban talál 
foglalkoztatási lehetőséget. Az Amerikai Egyesült Államokban 370 ezer fő, Kanadában 
86.200 fő, és Ausztráliában 30 ezer fő. Japánban 129 ezer főre becsült, Nagy-Britanniában 39 
ezer fő, és Németországban 11.800 fő. Tehát a folyamat a magas jövedelemmel rendelkező 
jóléti államokat érinti.     

5. 1. Kereslet és kínálat 

 A magasan képzettek országhatárokat átlépő mobilitásának jelentősége két 
okból közvetlenül is fokozódik: 

- a tudásalapú gazdaság fejlődése, amely a keresletet jelenti, 
- a lakosság növekvő iskolai végzettsége, amely a kínálatot határozza meg. 
 A képzettek migrációja a vonzás és a taszítás elvei szerint működik, a kereslet 

és kínálat mozgatja. A képzettek mozgásának fő hajtó ereje az, hogy a munkalehetőségek, a 
kereseti és az előmeneteli lehetőségek országonként eltérőek. A forráshiányt, 
perspektívátlanságot és rugalmatlan stratégiát a mozgó ember egyenlíti ki. Önkiválasztó 
modellnek nevezi Borjas (1994) azt a folyamatot,37 amikor a munkaerő-piacon a képzett és a 
képzetlen munkáért járó keresetek szóródnak és mozgásra indítanak. Több tudással, több 
jövedelmet lehet elérni és különböző földrajzi helyek között lehet választani, ami a munkaerő 
eltérő térbeli jövedelmezőségét kínálja. Az USA elmúlt két évtizedbeli megváltozott 
migrációs összetételét is ezzel a növekvő kereseti ollóval magyarázzák. Analógiák a Közép–
kelet európai és ázsiai nyitásra is érvényesek.  

 Már a történelmi időkben is jellemző volt az, hogy a kézművesek, a 
mesteremberek távoli tájakat kerestek fel, és ott bővítették gyakorlatukat, majd hazatérve a 
megszerzett többlet ismeret alapján otthon folytatták munkájukat. A XXI. század 
„kézművesei” az információs társadalom specialistái, akik hajtóerőt jelentenek a gyorsan 
fejlődő ágazatok számára. Képességeik fejlesztésével nemcsak többlet jövedelemre, de jobb 
életminőségre is szert tehetnek.    

 A tudásalapú társadalom a termelésbe, növekvő mértékben építi be az emberi 
munkát, az ún. a többlet értéket (value added). A beépülés első fázisára jellemző, hogy az 
anyag helyett nő az élő munka, majd egy későbbi fázisában a képzett, speciális magas szintű 

                                              
37 A Borjas által megfogalmazott "self-selection" folyamat mérhető azzal is, hogy mekkora az idézettség arány egy régióban, a megszerzett 
díjak száma, a társaságokat alapítók száma, az igazgatói tanács tagjainak a száma.  
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tevékenység kerül túlsúlyba, ami a többlet értéket jelenti. A nyersanyag csökkenés és a 
beépülő szellemi tőketöbblet fázisát nevezik de-materializációs szakasznak. A többlet érték 
növekvő hozzáértéssel kerül beépülésre. Az ismeretek gyors és eredményes felhasználása a 
tulajdonosok számára lehetővé teszi a termék piacképességének megőrzését, egyes esetekben 
előnyt teremt. A fogyasztás is visszahat a humán adottságok tökéletesítésére. Így kerül az 
oktatás és az egészségügy az üzleti érdeklődés középpontjába.  

 A kereslet határozza meg a földrajzi igényeket, a tudományos munka és az 
oktatás területén. Ha a világ tudományos központjai áthelyeződnek, az érezhetővé válik  
perifériákon is –írja (Tamás P. 1990) Hasonlókat említ az Opendoor 2001., amikor azt írja, 
hogy „A kiválóságokat képző intézmények nagyobb válogatási lehetőséget teremtenek, de a 
számukra kevésbé perspektivikus jelentkezőket a regionális oktatási intézményekbe, 
irányítják.”  

5. 2.  Nemzetközi gazdaság - nemzeti migrációs politika38  

 
 Az országhatárokat átlépő nemzetközi termelés érdeke az, hogy megfelelő 

időben, helyen és feladatra alkalmas munkaerő álljon rendelkezésére. (Sassen 1996.) Az üzleti 
élet igénye az, hogy a mobilitás megvalósulása egyszerű és gyors ügymenetben történjen, az 
érdekeltek felmentést kapjanak egyes bürokratikus és időrabló lépések alól. Ezt szeretnék 
elérni a vállalatok képviselői. Azok, akik a termelés irányításában, fejlesztésében és a 
rendszerek működtetésében dolgoznak, nagy tapasztalattal rendelkeznek. Az alkalmazottak 
jártassága viszont hozzájárul ahhoz, hogy a termelés nemzetközi jegyei több földrajzi helyen 
is azonosak legyenek.     

 A gazdaság térbeli előretörését is az segíti elő, ha a termelés az ismeretek, 
képességek terjedésével összhangban halad. Ebből a szempontból „azonos a képzett ember és 
a tőke igénye.” (Stark 2003. www.iiasa.ac.at) A termelés térbeli áthelyezésekor 
elengedhetetlen a  vezető, irányító munkaerő.  

 A nemzetközi vállalatok általában magukkal, viszik azokat a magasan képzett, 
termelésirányítókat,39 akik a világ több táján szereztek már tapasztalatot. Ők a „yuppiek” és 
az „expatok”. Az előbbi azokat jelenti, akik rövid ideig, akár a kérdés megoldására csak 
odarepülnek. Az „expatok” jelentik, azokat, akik maguk vagy szüleik korábban a termelés 
által megcélzott országban éltek, hely ismerettel rendelkeznek és kisebb nyelvi akadályokkal, 
de képesek dolgozni. Ők jelentik a multi-nacionális terjeszkedés számára szükséges 
ismeretekkel rendelkező személyeket, akik hosszabb ideig dolgoznak az adott országban. Itt a 
tulajdonosok arra az érzelmi motivációra is számítanak, ami a szülőföldhöz kötődés 
többletérzése.  A helyi munkaerőpiacon általában szak és betanított munkásból kínálat van.   

 Abban az esetben, ha az áthelyezett termelés bővül, és nemcsak az irányításról, 
hanem bizonyos technológiai ismeretek megosztásáról kerül szó, akkor szükséges az üzleti 
bizalom, és a tanulásra való hajlandóság. A részegység termelési ismereteinek az átadása 
kevésbé stratégiai jelentőségű. Az alkalmazott munkaerő fokozatosan képes elsajátítani az új 
eljárásokat, bizonyítani alkalmasságát, elnyerni az üzleti bizalmat és beépülni a termelésbe.  
Kritikus kérdés az új ismeretek átadása során az, hogy melyik országban/ból történik az 
irányítás, a stratégiai jelentőségű döntés és a kutatói és fejlesztői tevékenység. Azért 
mozdulnak el lassan a fejlesztő tevékenységek, mert idő kell ahhoz, hogy az eljárások 
egészét, az üzleti bizalom és alkalmasság alapján, átadják.  

                                              
38 Azonos címmel jelentette meg az IMES-ben tartott megnyitó beszédét Sasskia 1996. 
39 A relocation costs hatalmas irodalommal rendelkezik és jó üzleti vállalkozás. 
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 A termelés tehát egy idő után nemcsak a szükséges munkaerőt, de a kutatói-
fejlesztői tevékenységét is áthelyezheti. Ily módon kapcsolódik össze a telepített technológia 
és a mobilizált ember. A globalizáció növekvő mennyiségű K+F feladatot jelent, ennek 
elvégzéséhez alkalmas munkaerőt kell toborozni. Az állandó verseny miatt a termelésbe a 
kutatás eredményeinek átvitele sürgető, ezért megbízható és szakmailag alkalmas emberek, a 
szaktudásuk áthelyezésével képesek ezen az elégtelenségen segíteni. Ezen az alapon 
magyarázható az, hogy az elemzők egyrésze ( Salt) a „szaktudás migrációját”.  

 Az esetek többségében a foglalkoztatottak hierarchiája hazai munkaerővel 
lassan töltődik fel, de néhány év alatt kitermelődik a hazai munkaerőből az a vezetői réteg, 
akik alkalmasak a feladat globális szinten elvárt irányítására.  

 A vezetői elemzések nagy hangsúllyal beszélnek arról a változásról, ami az 
együttműködés irányítási szakaszában tapasztalható. A helyi vezetők beépülése a cég 
nemzetközi döntéshozói testületébe, egyfajta pozitív visszajelzés. Amikor a hazai munkaerő 
az odatelepült vállalatban szerez tapasztalatot, bizonyít és érik meg a nemzetközi karrierre, 
belső agyelszívásnak nevezzük. (Rédei 1995)  

 A termelés versenyképessége úgy marad fenn, hogy a helyi gazdaság az 
adottságoknak, a piaci elvárásnak megfelelően specializálódik. A specializálódó termelés a 
globális fejlődést követve más technológiát használ, ami más munkaerőt is kíván. 
Átmenetileg perspektívát jelent a kialakuló helyzet, de a specializáltság piaci értelemben 
kiszolgáltatottság, függőség a világ folyamataitól, ami visszahat a helyválasztás esélyeire is.  
A nemzetközi gazdaság működése igényli az adott ország képzett embereit, de viszi 
magával a számára elengedhetetlenül szükséges írányító személyzetet. Átlépi a nemzeti 
migrációs szabályokat és kivételes bejutási csatornák kiépítésére törekszik. Itt születik a 
legtöbb felmentés. 

5. 3. Tények és stratégiák  

 A migrációs statisztika bizonytalan részét képezi a foglalkoztatási alapú 
befogadás. Ilyen irányú rendszerezett források, csak a nagy bevándorló országokban állnak 
rendelkezésre. Mint ismeretes, a migrációs gyakorlat elsődleges szempontja az ország 
biztonságának megőrzése, a tömeges beáramlás elleni védelem. Ha ilyen helyzettel nem kell 
szembe nézni, akkor gondolhatunk bizonyos hazai szempontok alapján kialakított 
preferenciára. Ezt nevezzük haszonelvű stratégiának. A biztonsági szemléletről a haszonelvű 
felé történt elmozdulás, azzal járt együtt, hogy a mennyiségi migráció kvóta eszközei helyett, 
az érkezők kisebb csoportjai szerinti elvárások fogalmazódnak meg. A munkavégzés 
motiválta mozgással a kérelmezők egyedi képességei, és nem a rokoni összetartozás jegyei 
válnak az elbírálás alapjává.. Mindez  visszahat a migrációval érkezők minőségére.  

 A nagy befogadó országokban kiemelt érdeklődés nyilvánult meg az érkezők 
kiválasztására, és a nyelvi azonosság nagy előnyt jelentett. Ausztráliába érkeznek a 
legnagyobb hányadban foglalkoztatási alapon, tehát az irányítás képes a legjobban érvényre 
jutni. Kanada gyors felzárkózást mutat, és az USA nem képes a családegyesítés arányának a 
visszaszorítására.  Lásd 2. tábla  
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2. Táblázat A befogadási kategóriák megoszlása (1993-1996) 
 Családegyesítés Foglalkoztatási Humanitárius Egyéb 
 1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999 

Ausztrália 42 26 29 33 14 10 15 31 
Kanada 65 61 15 26 10 13 10 - 
USA 53 75 16 10 14 8 17 7 

Forrás: OECD (2001) Trends in International migration 
 
 Látjuk a fenti táblából, hogy az említett országokban a befogadás meghatározó 

hányada családegyesítésen keresztül valósul meg, ami többségében a képzetlen rétegeket 
jelenti. A világban tömegesen van szükség alacsony képzettségűekre, de rájuk korlátozó (re-
action) politika érvényesül, míg a befogadók számára szükséges ismeretekkel rendelkezőkre, 
hívogató (pro-action). 

 A XX. század második felében nemcsak az emberek mobilizálódtak, hanem 
talán ezt meghaladó mértékben, a termelés. A termelés és a munkaerő térbeli átrendeződése 
egymásra hatással van. A gazdaság térbeli helyzetét korábban a helyi természeti adottságok, 
napjainkban a piac elérése, a munkaerő szempontja határozza meg. A termelés áthelyezése 
során felmerül, hogy a helyi adottságokhoz mennyire közelítő, vagy attól igen eltérő 
technológia telepítése, vajon nyújtja-e azokat a hatékonysági mutatókat, amelyeket máshol 
mértek? A komparatív előnyök értékelése kiterjed tehát arra is, hogy a helyi erőkkel a 
betelepülők miként tudnak együttműködni.40 Ezzel összefüggésben merül fel a kérdés, hogy 
az érkezők lehetséges összetételét mennyiben határozza meg a célország lakosságának iskolai 
végzettségi összetétele.  

 Például állítható-e az, hogy a fejlett világban nagyobb hányadban élő iskolázott 
lakosság hasonló összetételű migrációs populációt fogad be, vagy éppen ennek 
komplementerét? A fejletlen világ még mindig nagyobb hányadban „vár” képzetteket, mint 
képzetleneket? A fejletlen országok saját elitjüknek se képesek megfelelő foglalkoztatást 
biztosítani. De ha a külföldi beruházás kerül oda, szüksége van arra a tapasztalt emberre, aki 
biztosítja a hatékony teremelés elindulását. A fejlett világ helyzetének megőrzése céljából 
növekvő hányadban várna magasan képzetteket, mint a képzettleneket. A poziciójának 
megőrzése azt is jelenti, hogy térben szétaprózódott egységei, több írányítást kívánnak. A 
globális gazdaság szervezeti kohéziója érdekében igényli a már tapasztalt embert. A világ 
élvonalába tartozó tevékenységet ellátó személyek a globális kínalátból kerülnek 
kiválasztásra. A termelés fejletlen régióiba helyezéskor a már gyakorlatot szerzett 
szakemberek csak az éppen szükséges időszakra kerülnek áthelyezésre, amíg a helyi 
munkaerőt betanítják a termelés  rendszeres müködtetésére.   

 Visszatérve arra, hogy a befogadók képzettsége mennyire tér el a 
migránsokétól az alábbi diszkrepancia index segítségével mutatjuk be. Ha az index értéke 1, 
akkor a két populáció, a mobil és az autochton között nincs eltérés. Az 1 feletti érték a 
külföldiek között, az egy alatti érték a hazai lakosság körében jelent adott iskolázottsági 
kategóriában többlet végzettséget.  

                                              
40 A global village-be hogyan kapcsolódnak be az egyes területek.  
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3. Táblázat A hazai és a külföldi felnőtt népesség végzettségi szintjeire számított 
diszkrepancia index néhány OECD országban (1995-98 év átlaga) 

Forrás: OECD indikátorokból számítva 

 Alapfokú Középfokú Felsőfokú 
USA 2,23 0,68 0,82 

Németország 2,99 0,60 0,62 
Franciaország 1,83 0,47 0,63 

Olaszország 0,89 1,08 1,36 
Nagy-

Britannia 1,56 0,57 1,43 
Kanada 0,96 0,66 1,37 

Svédország 1,94 1,17 1,02 

 
 Egyfelől azt látjuk, hogy a befogadókhoz képest az érkezők a képzetlenek 

körében nagyobb mértékben térnek el, mint a magasabb képzettségűek között.  Összefüggésbe 
hozhatók ezek a tények azzal,  hogy a  migrációs politika a képzetlenek korlátozását kiemelt 
céljának tekinti. A középfokú végzettséggel rendelkező migránsok és a helyi lakosság arányai 
hasonlók. Másfelől tömeges igény mutatkozik az alacsonyabb végzettségűekre. Alacsony 
végzettségűekre igény van az USA-ban, Németországban, Svédországban, Franciaországban. 
A magas végzettségűek igénye Nagy-Britanniában, Kanadában, Olaszországban és 
Svédországban jelentkezik.  

 A bevándorlási adatokból megbecsülhető az, hogy Amerikában egy alapfokon 
képzett helybelihez 2,2 fő képzetlen, feleannyi középfokon képzett,  és háromnegyed annyi 
egyetemi végzettségű ember számítható. Kanadában a helyieket közel azonos nagyságú 
képzetlen külföldi, feleannyi középfokon iskolázott és 30%-kal több magas végzettségű 
migráns egészíti ki.   

 A migrációt tehát a munkaerő piacon jelentkező hiány értelmezésével jobban 
meg lehet érteni, mint a mennyiségi kereslettel. Valójában nem mennyiségi hiányról van szó, 
hanem képzettségi eltérésről. Ezért fontos, hogy minél bővebb legyen a  migrációs merítés 
lehetősége, mert ezzel a minőségi választás szempontjai is jobban tudnak teljesülni.  Vagyis a 
hiány, a kereslet és a kínálat eltérő elvárásaiból ered. Végül is a nagyobb hiány, nagyobb 
érdeklődést és kedvezőbb kiválasztást, olcsóbbat, jobbat, tesz lehetővé. Ebben az esetben a 
munkaerő megy a termelés helyére eset áll fenn.  

 A 90-es években a termelés új helyszínei a fő fogyasztói piacokhoz közeli, 
alacsony szállítási költséget és megfelelő munkaerőt jelentő régiókban kerestek telephelyet. 
A globális érdeklődés felhívta az érintett országok vezetőinek a figyelmét arra, hogy a 
termelés nemzeti határokat, átlépő folyamatát, célszerű összhangba hozni munkaerő 
fejlesztéssel. Mert két eset lehetséges akkor, amikor a nemzetközi gazdaság átlépi az ország 
határt:  

- az új termelés felzárkóztatja a hazai munkaerőt,  
- vagy elnapolja a humán erőforrást fejlődését.  
Ezzel van összefüggésben a nemzeti fejlesztési tervek egyik sürgető prioritása, a 

humán erőforrás fejlesztés. A külföldi üzlet megjelenése, kihívást jelent a térségben. Az első 
esetben a külföldi tőke, a hazai munkaerő felzárkózását, készségeinek fejlődését szolgálja 
azzal, hogy modern, többlet értéket termelő tevékenységet indít el. Abban az esetben, ha az 
országban munka-intenzív tevékenységet hoz létre, igaz, hogy foglalkoztatást biztosít, de ez 
nem kívánja meg a képességek fejlesztését, és nem épít ki stratégiai jelentőségű 
tevékenységet és képes gyorsan más országba települni. Ebben az esetben kiszolgáltatott lesz 
a helyi lakosság, és a tulajdonos az üzleti döntésnek megfelelően váratlanul máshová helyezi 
át a termelést. Sőt arra az időszakra, amíg biztosítja a helyiek foglalkoztatását, elnapolja azok 
előrehaladási igényét is.  
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A telepítés jellemző lépcsői a következők: 
1. a termelés felfutásához szükséges munkaerőt helyszínre vonzza, a központban 

magasabb a kereset, de tartós folyamat esetén, a magas járulékos költségek miatt, a 
versenyképesség romlása következik be. A helyzet romlását vagy a termelés, vagy a 
foglalkoztatottak módosításával változtatják.  

2. felmerül a termelés egészének az áthelyezése más piacokra, esetleg távoli helyre, 
gyakorta akkor, ha nem stratégiai jelentőségű és nem magas állóeszköz igényű 
tevékenységről van szó. Ezzel követik a kevésbé képzett munkaerő eltérő fizetését. 
Előfordulhat, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező helyeken történő beruházások, még 
központi regionális fejlesztési támogatáshoz is jutnak. 

3. vagy a termelés egy részét kihelyezi, beszállítói hálózatot hoz létre és támaszkodik a 
helyi gazdaságra. Míg az előző esetben nem készteti a helyieket egy magasabb minőségű 
termelés elérésére, ebben az esetben igen. Úm. felemeli (upgrading) a térséget egy magasabb 
elvárási szintre. Itt lehetséges a termelésnek olyan térbeli megosztása, amely a korábban 
ingázók szakmai munkájára alapozva, az ő tapasztalataik felhasználásával épít ki számukra is 
kedvezőbb otthon közeli munkavégzési lehetőséget.  

 Amikor áthelyezésről beszélünk nincs integrációs folyamat, sőt arra az időre a 
foglalkoztatással meg is állítja a felzárkózás folyamatát. Világszerte ismert amerikai példa 
mindkét esetre említhető.  A mexikói határmentén működő összeállító üzemek (machiadoras) 
a termelés olcsóbb környezetbe történő áthelyezését jelenti. A Szilikon Völgy, amelynek jó 
harmada kínai és indiai bevándorlók kezdeményezésére jött létre.  

 Az anyagi tőkéhez hasonlóan a  szellemi tőke térbeli sűrítése is, új forrásokat 
vonz. Lehetővé válik a tudás gyors átadása, spill over of knowledge és a spinn off hatások 
jönnek létre, ami a termelés igen versenyképes szektorának odatelepítésére hat. A gazdaság 
hálózatosodása indul el. A gazdaság tudás-intenzív clustereinek a létrehozásával, speciális 
kutatási területek létesítésével hozzájárul az elméleti eredmények mielőbbi hasznosításához. 
Ezek a földrajzi helyek, a magas hozamú kockázati tőkebefektetések helyei.    

 A migrációs stratégia gyakorlatának egyidejúleg kell a képzetlen munkaerő 
áramlását korlázoni és a vonzzani a képzetteket. Midkettő határozott ágazati összetételt 
jelent. A képzetleneket a mezőgazdaságban, az építőiparban, a szolgáltatásban igénylik 
tömegesen, a képzetteket az információs technológia /ITC területeken. Jó példa erre, hogy az 
amerikai ITC szektor, ahol 17%-ában külföldieket foglalkoztatnak.  De ennél még többről is 
szó van. A migránsok nemcsak szaktudásukat, de kapcsolataikat és ezzel kockázati tőkéjüket 
is hozzák magukkal.  

Az ázsiai kockázati tőke a Szilícium Völgyben  

Ipari források szerint több tucat ázsiai cég indította a siker útjára a Szilícium völgyet, 
köztük 31 a kínai Taipeiből, mások Japánból, Hong Kong-ból és Korea, Szingapúr Malaysia 
területéről érkezettek. Nagy részük csak kezdő tőkével jött létre és az Internet és a félvezetők 
világával kapcsolatos tevékenységet folytatta.  A Taipei bejegyzésű InveStar számottevő kockázati 
pénzt bocsátott rendelkezésükre. 1996-ban itt ázsiai mértéket meghaladóan fektettek be. 1998-ban 
Szingapúr külföldi beruházásának 80%-a, ami 100 millió USD-t meghaladó érték, a Szilikon 
Völgybe került. Ebben az időben még alig volt kockázati tőke a piacon, és kis számú tengerentúli, 
főként Indiából származók, az otthoniak támogatásával indultak el. A hazai cégek jobban bíztak az 
amerikai üzleti környezetben és már a kezdő tőke biztosításával, felhívták a nagyobb befektetők 
figyelmét. Hamarosan a kockázati befektetés fő áramvonalába kerültek és maguk is vonzották a 
pénz világot. Például a San Francisco környékén élő ázsiai közösség már 1990-ben olyan kritikus 
sűrűséget ért el, hogy a gettóra jellemző bezáródás jelei mutatkoztak.  Az említett beruházás szívta 
fel a kritikus tömeget. Így „hazai” munkaerővel, amerikai környezetben és feltehetőleg az ázsiai 
fogyasztók számára termelve, valósított meg nagyszerű példát. A nagy kínai és indiai társaságok, 
mint a Jade tudományos és technológiai társaság 1 000 fővel, a Taipei kínaiak 600 fővel és a Dél 
Ázsiai üzletemberek, alapította társaság 1993-ban olyan cégeket indított el, amelyek ma a világ 
élvonalába tartoznak.   
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Forrás: Mercury News, 2001. 
 
 A befogadó ország a hazai munkaerő védelemét úgy építi be gyakorlatába, 

hogy a képzetlenek bizonyos adó %-át a hazaiak képzésére, a felzárkózására költi. 
Kanadában Québec tartomány pl. 5 éves adómentességet  ígér azoknak, akik az információs 
technológia, a pénzügy és az egészségügy területén dolgoznak. USA a H-1B vízummal 
belépők kvótáját 2003-ig 200.000 főre emelte és minden belépő 500-1000 dollár 
adminisztrációs költségét átutalja a hazai munkaerő képzési alapjába.    

 Az Amerikába érkező képzettek migrációját a H-1B vízum foglalja össze. Ez a 
vízum arra ad lehetőséget, hogy valaki a képességének megfelelő  munkát végezzen tartósan 
az országban maradjon és ún. green cardot kapjon. Ha az adott gazdaságban már nem 
tartanak igényt munkájára, akkor a tapasztalatok szerint ők maguk keresnek más országban 
munkát. A képzetlenekre ez az igény szerinti mozgás nem jellemző! A 90-es évekre a H-1B 
vízumok felfutása 50 ezerről 120 ezer főre történt, amiben az indiai előretörés volt jellemző. 
Ausztráliában 31 ezer mérnököt és kutatót fogadtak be ezen időszak alatt. Kanadában 
Amerikával a fokozódó kicserélődés jellemző. A statisztika szerint, évente  33-35 ezer belépő 
és 23-25 ezer magasan képzett kilépő kerül regisztrálásra. Kanadában a letelepedett képzettek 
jó része bizonyos stabilitás elérése után, az USA felé veszi útját. Feltételezhető, hogy az új 
világ ízlelgetése, az első tapasztalatok megszerzése kisebb korlátot jelent Kanadában, mint az 
USA-ban. A képzettek 10-20%-át vállalati és nem egyéni stratégiák  mozgatják. Ez azt 
jelenti, hogy 4/5-düket lehet központi gyakorlattal írányítani.   

 A befogadó országok felé irányuló érdeklődés tartós, de nem egyirányú. Az 
erős donor kapcsolatok és a gazdasági célok megvalósítása napjainkra már ellenirányú 
mozgást is elindított. Azok, akik jártasakká váltak a nemzetközi gazdaságban, ma már 
képesek szülő kultúrájukban is karrier foglalkoztatáshoz jutni. Megindult a visszaáramlás, 
mert a hazai környezetben is előnyös ajánlatot, saját üzleti lehetőséget kapnak. 41     

 A magasan képzettek mind a küldő, mind a befogadó országra több irányú 
hatással vannak. Ezeket a 4. függelék foglalja össze. Esetleg ezt szöveg közé lehetne.  A 
legfontosabb hatásterületek a tudományos kutatást, a kiművel emberfőket,  az oktatást és a 
munkaerő piacot jelentik. Első hallásra talán még azt is megkérdőjelezné az olvasó, hogy a 
küldők esetén is beszélhetünk pozitív hatásokról. Ebből említek néhányat: kapcsolatépítés, 
technológiai export, képességek nemzetközi mércével mérhetősége és ennek serkentő hatása, 
a hazai kapcsolati tőke növekedése, hazautalások. Negatív hatások azokat foglalják össze, 
amelyek a lemaradásokat, a szellemi elit távozását érintik. A fogadók pozitív hatásai a 
termelés többlet értékben jelnnek meg. Negatív hatások a hazaiak felzárkózásának kényszere 
marad el. Végezetül a hatások nemcsak a kétoldalú kapcsolatokat érintik, hanem hatással 
vannak a technológia, a tudás globális terjedésére, a nemzetközi versenyhelyzetek 
alakulására.  

 

                                              
41 A Forbes 2003/01.06. számában arról ír, hogy a fehér gallérosok szándékai komolyak.  A feldolgozóipari szerkezeti változásokkal 
összefüggésben a képzett emberek felé irányul az érdeklődés, amit ők is észrevettek és azzal értenek egyet, hogy céljaikat hatékonyabban 
tudják képviselni, ha szakszervezetet alkotnak. Eddig azok, akik nem léptek be az érdekképviseletbe azzal indokolták lépésüket, hogy  
"might create conflict at work." A korábbi érdekképviseletek abban a stílusban végezték munkájukat, ami a résztvevő nagy számú kétkezű 
munkásnak megfelelt és fogható volt. Ők ezzel szemben azt gondolják a modern munkahelyeken ezen a módon nem is lehet szót érteni és 
más módon kell közelíteni. 
  
Jó példa volt erre a Boeing nem régen lezajlott esete, ahol az együttműködési szerződést a munkások nem szavazták meg. De mivel 
többségben voltak a mérnökökkel szemben, az ő érdekük került megszavazásra.    
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5. 4.  Gazdasági és szociális kulturális perspektívák 

 
 Több évtizeddel korábban a migráns foglalkoztatottsági alapon történő 

befogadásának értékelési alapjai, csak gazdasági szempontúak voltak. De a beilleszkedési 
folyamat nehézségei, valamint a potenciális kibocsátó régiók távolabb kerülése a befogadó 
régióktól, növelte a migráció egyéb zavaró hatását. Napjainkban fokozódó figyelem irányul a 
személyes vonásokra, az életkorra, a várható beilleszkedésre. A kulturális, és szocializációs 
szempontok szerepe nő a migráció értékelésében.  

 Korábban említettük, hogy a megjelenő új technológiák egymáshoz 
kényszerítik a tőkét és a munkaerőt. A globális gazdaság  szervezeti tágulása, a mindent 
letakarni kívánó terjeszkedése az információs társadalom fejlődésével  olyan térségeket is 
bekapcsol, amelyek eddig kívül estek a  gazdaság körein. Itt különösen gyors a szolgáltatások 
bekapcsolódásának aránya. Ezeken a helyeken a külföldi beruházás biztonságát, tervezett  
megtérülését jelenti az, ha képzett, gyakorlott kezekben van az irányítás. Ennek megfelelően 
a külföldi befektetésekhez kapcsolódik a külföldi munkaerő.  

 Egy magasabb technológiai szint telepítése, fejletlen vagy fejlődő térségbe 
elszigetelt megoldás, lassan zárkózik fel a környék igénye a lehetőséghez. Nincs multiplikátor 
hatás.  A magasan képzettek és az általuk  alkalmazott technológia  egy alacsony fejlettségű 
régióba kerül, akkor nincs ösztönzés a szolgáltatás bővítésére. Jellemzően ebben a fázisban 
kerülhet sor a korábban emigráltak hazatoborzására. Erre a szellemi tőke mozgásra még 
kevés példát elemeztek, pedig ez a korábbi elszívás, tapasztalatszerzés utáni 
visszapumpálását jelenti. Különösen érdekes, hogy a most iparosodó országokban milyen 
tőke hatások érvényesülnek és ezek miként kerülnek elfogadásra. Ahol regionális döntési 
központok alakultak ki, ott magas szolgáltatási, ügyviteli és kommunikációs, döntéshozatali 
személyzet is található. Többnyire olyan városok kerülnek szóba, ahol az oktatási 
intézmények frissen végzettjeit irányíthatják a termelés új helyszínére. Tehát közvetlen 
toborzás valósul meg.    

 Regionális szempontból ez arra utal, hogy a működtetésnek egyre több 
szereplője lesz. A munkaerő közvetités során megjelenik az állami érdek, a foglalkoztató 
érdek, és a személlyel összekötő munkaerőközvetítő ügynökség szempontja. Az alacsony 
képzettségűek helybeni közvetítésen keresztül és térségükben próbálnak munkához jutni. Ha 
más térséget választanak lehet, hogy jobban keresnének, de esélyük az alkalmazásra alig 
nőne, mert ott is kínálat van. A magasabb képzettségűek speciális jártassága, és 
felhasználása földrajzi értelemben is koncentráltab, de toborzásuk egy tágabb merítésből 
valósul meg.  

 A képzetlenek kis földrajzi térben, a képzettek tágabb térségben keresnek 
alkalmazást. Ebből a szempontból Ausztráliába távoli küldő régiók szerepelnek és fejlett 
nagyarányú foglalkoztatási befogadás jellemző. Kanada fejlett országokból érkezőket fogad 
be, és egy harmada Ázsiából érkezik. Az USA-ba a képzetlenek tömeges érkezése a Dél–
amerikai körzeteket is bekapcsolja.  

4. Táblázat A külföldön születettek aránya eredet kontinens szerint %-ban (2000)  
 Ausztráliában Kanadában USA-ban 

Európából 51,5 46,1 14,7 
Ázsiából 28,6 31,8 25,3 

Amerikából 3,9 16,3 53,0 
Afrikából 4,5 4,8 2,8 

Megjegyzés: A hiányzó % Óceánia és ismeretlen területet jelent.  

Forrás: www.migrationinformation.org  
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A  4. táblázat adatai arra utalnak, hogy Ausztrália migrációs kihívásai még döntő 
mértékben a korábbi európai vándorlásra épülnek, a diverzitás folyamatai a jövőben várhatók. 
Kanada régóta és több kontinensre kiható politikát folytat. Az Amerikai Egyesült Államok 
pár évtizede tapasztalja az Ázsiai érdeklődés felfutását, ami kiszorítja a hagyományos 
mexikói migrációt.  

A következőben az egyes országok folyamatait tekintjük át, amely alkalmat ad  arra, 
hogy közös és eltérő vonásokat összegezzünk a nagybefogadó országok gyakorlatában. A 
három ország migrációs folyamatinak értékelésében a foglalkoztatási alapú befogadás és 
annak térbelisége áll. A migrációban tapasztalt szabályszerűségeket az írányítás 
szempontjainak figyelembevételével követjük.   
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