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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АНОТАЦІЯ. У статті проведено дослідження тенденцій міжнарод-
них міграційних процесів у світовій економіці як передумови фор-
мування напрямків регулюючих впливів на міжнародний ринок
праці.
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АННОТАЦИЯ. В статье проведено исследование тенденций меж-
дународных миграционных процессов в мировой экономике как
предпосылки формирования направлений регулирующих воздей-
ствий на международный рынок труда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международная трудовая миграция, мигран-
ты, международный рынок труда, оплата труда, трудовой капитал.

ANNOTATION. In the article the global economy’s international mig-
ration trends are researched as prerequisites for the formation of re-
gulatory impacts areas on the international labor market.

KEY WORDS: international labor migration, migrants, international la-
bor market, compensation (salary), employment equity.

Постановка проблеми. Міжнародна міграція робочої сили у
другій половині ХХ ст. стала важливою частиною процесу інтер-
націоналізації господарського життя. Трудовий капітал, як най-
важливіший фактор виробництва, шукає шляхи найефективнішо-
го використання не тільки в рамках національного господарства,
але й у масштабах міжнародної економіки.

Міжнародна трудова міграція є одним з найскладніших ком-
понентів у міжнародних економічних відносинах, що пояснюєть-
ся, перш за все, тим, що на відміну від товарообміну або міжна-
родного руху капіталу, цей процес має суб’єктивну природу.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженням зазна-
чених процесів займаються відомі зарубіжні і українські вчені
Г. Бояркін, В. Дергачев, Р. Колосова, И. Цапенко, С. Бандур,
Л. Ткаченко, Н. Лукьянченко та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Крім загальних
соціально-економічних (нерівномірність соціально-економічного
розвитку країн, низький рівень життя) і політичних причин, ос-
новним спонукальним мотивом міграції є наявність національних
відмінностей у рівнях оплати праці в рамках тотожних професій-
них груп.

Суттєвими економічними факторами, що визначають міграцію
робочої сили, є наявність хронічного безробіття в деяких країнах,
перш за все тих, що розвиваються, а також функціонування між-
народних корпорацій.

Для вироблення напрямків адекватного регулюючого впливу
на міжнародний ринок праці необхідним є безперервне відсте-
ження тенденцій розвитку міжнародних міграційних процесів.
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Перш за все, слід відзначити, що темп зростання кількості міг-
рантів у розвинутих країнах впродовж 1990—2010 рр. перевищу-
вав темпи зростання даного показника в країнах, що розвивають-
ся: збільшення в першій групі країн становило 45 млн чол., у дру-
гій — 13 млн чол. (рис. 1). У підсумку на розвинуті країни на
початок 2011 р. припадало 60 % загальної кількості мігрантів.
Якщо в 1990 р. частка мігрантів у загальній кількості населення
розвинутих країн становила 7,2 %, то в 2010 р. — 10,3 %. На сьо-
годні кожен десятий житель розвинутих країн народився за ме-
жами країни проживання [5].

Весь світ Розвинуті країни Країни, що розвиваються Біженц
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Рис. 1. Динаміка кількості міжнародних мігрантів у світі
і за основними групами країн, 1990—2010 рр., млн чол.

Питома вага міжнародних мігрантів у загальній чисельності
населення світу також демонструє тенденцію до зростання, збіль-
шившись з 2,9 % в 1990 р. до 3,1 % у 2010 р. (рис. 2). Можна
стверджувати, що зростання даного показника є результатом роз-
паду СРСР і формування відповідних міграційних потоків, оскіль-
ки протягом 1960—1990 рр. динаміка частки мігрантів у загальній
чисельності населення світу мала тенденцію до зменшення показ-
ника (2,6 % у 1960-х рр., 2,2 % у 1970-х рр., 2,3 % у 1980-х рр. [5].
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Рис. 2. Частка міжнародних мігрантів у чисельності населення світу
і основних груп країн, 1990—2010 рр., %

Що стосується основних географічних регіонів світу, то в
2010 р. найбільша кількість міжнародних мігрантів була зосере-
джена в Європі (70 млн чол. або 32,6 % від загальної кількості
міжнародних мігрантів), в Азії показники були дещо меншими
(61 млн чол. і 28,7 % відповідно), як і в Північній Америці (50
млн чол. і 23,5 %) відповідно (рис. 3).

Частка осіб, що народились за кордоном, у загальній чисель-
ності населення є вищою в Океанії, Північній Америці і Європі, а
частка біженців серед міжнародних мігрантів — в Азії і Африці
(17 % і 12 % відповідно проти 1 % у північній Америці та Океа-
нії) [8].

Основна кількість мігрантів зосереджена в невеликій кількос-
ті країн (у 2000 р. — у 30-ти, у 2010 р. — у 29-ти). 20 % загаль-
ної чисельності мігрантів зосереджено в США (42,5 млн чол.),
5,7 % — у Російській Федерації (12,3 млн чол.), 5 % — у Німеч-
чині. Протягом 2000—2010 рр. у ряді кран світу частка міжна-
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родних мігрантів збільшилася більше, ніж на 1 млн чол.: у США —
на 8 млн чол., Іспанії — на 4,6 млн, Італії — на 2,3 млн, Саудів-
ській Аравії — на 2,2 млн, Великобританії — на 1,7 млн, Канаді —
на 1,6 млн, Сирії — на 1,3 млн, в Йорданії і ОАЕ — на 1 млн чол.
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Рис. 3. Питома вага частки міжнародних мігрантів в основних регіонах
світу у 1990 р., 2000 р., 2010 р., млн чол.

У ряді країн з населенням більше 20 млн частка мігрантів ста-
новить майже 25 % — Австралія, Канада, Саудівська Аравія, у
США даний показник становить 13,5 %, у Російській Федерації —
8,7 % [5].

Загалом темпи приросту кількості міжнародних мігрантів у
розвинутих країнах в 1900—2005 рр. були помітно вищими, ніж у
країнах, що розвиваються, однак після 2005 р. співвідношення
змінилось: темпи приросту кількості міжнародних мігрантів у
країнах, що розвиваються (з урахуванням біженців), перевищили
темпи приросту міжнародних мігрантів у розвинутих країнах (як
з урахуванням біженців, так і без їх урахування), збільшившись
до 2 % на рік. Якщо ж із загальної кількості міжнародних мігран-
тів у країнах, що розвиваються, виключити біженців, темп при-
росту виявиться дещо нижчим (1,6 %) (рис. 4).
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Рис. 4. Середньорічний темп приросту кількості міжнародних мігрантів
у світі і двох основних групах країн, %

За середньорічними темпами приросту кількості міжнародних
мігрантів протягом досліджуваного періоду лідирували такі регіо-
ни світу, як Південна Африка (7,3 %) і Південна Європа (5,2 %).
У Східній Африці і Середній Азії спостерігались від’ємні зна-
чення показника (рис. 5) [8].

У статевому розрізі майже половину міжнародних мігрантів
складають жінки, причому спостерігається тенденція до зростан-
ня їх питомої ваги у загальній кількості мігрантів: в 1960 р. даний
показник дорівнював 47 %, у 2000 р. — 49,4 %, у 2010 р. — 49 %.
При цьому в розвинутих регіонах світу питома вага мігрантів-
жінок перевищує даний показник для чоловіків вже починаючи з
1990 р. (2010 р. — 51,5 %), найвагомішим є дане перевищення
для країн Європи (Східна Європа — 57,3 %). Переважання частки
жінок спостерігається також в Океанії, Північній і Латинській
Америці (рис. 6) [7].
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Рис. 6. Питома вага жінок у загальній чисельності
міжнародних мігрантів за основними регіонами світу, 1990 р. і 2010 р., %

Жінки-мігранти є особливо незначними в державах — членах
Ради співробітництва країн Перської затоки, де вони становлять
менше 30 % від загальної кількості мігрантів.

Характерною особливістю процесів міжнародної міграції є більш
виражені процеси старіння мігрантів, ніж населення світу зага-
лом (частка мігрантів у віці 60 років і старше становить 17 %, тоді
як для населення світу цей показник знаходиться на рівні 11 %).
Найбільшою мірою процес старіння виражений серед мігрантів
Латинської Америки та Океанії — 22 % осіб у віці 60 років і стар-
ше. Для Європи і Північної Америки цей показник становить 18 %,
для Азії — 15 %, Африки — 6 %. Відбувається це через те, що
серед міжнародних мігрантів частка мігрантів дитячого і підліт-
кового віку нижче, ніж у цілому в населенні світу (16 % і 36 %
відповідно) [6].

Висновки з проведеного дослідження. Загалом міграція ро-
бочої сили веде до вирівнювання рівнів оплати праці в різних
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країнах, до зростання сукупного обсягу світового виробництва
внаслідок ефективніщого використання трудових ресурсів за ра-
хунок їх міжкраїнового перерозподілу.

Розподілення позитивного економічного ефекту, отримувано-
го в результаті міграції, відбувається у формі зростання доходів
мігрантів, переведення грошових коштів із-за кордону тощо.

Одночасно формування позитивних наслідків міграції, запобі-
гання виникненню соціально-економічних проблем у приймаю-
чих країнах має передбачати селективний підхід при регулюванні
міграції (висування вимог щодо кваліфікації освіти, віку, кількіс-
ного і якісного квотування тощо) з боку країн-реципієнтів, оскіль-
ки неконтрольована міграція є однією з основних загроз економіч-
ної безпеки країни.
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