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3.2. A BEVÁNDORLÁS HATÁSA A HAZAI
MUNKAVÁLLALÓK MUNKAPIACI HELYZETÉRE
EURÓPÁBAN – ÖSSZEFOGLALÓ AZ EMPIRIKUS
EREDMÉNYEKRŐL*

Bördős Katalin, Csillag Márton & Orosz Anna
Ez az alfejezet az elmúlt tizenöt évben megjelent empirikus közgazdaságtani
munkákra támaszkodva azt vizsgálja, hogy milyen hatással van a bevándorlás
Európában a hazai munkavállalók munkapiaci helyzetére.
A munkapiac legegyszerűbb elméleti modelljében egy bevándorlási hullám megemeli a fogadó ország munkaerő-kínálatának szintjét, s ez rövid távon a bérek csökkenéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez vezet. Ez a modell
azt feltételezi, hogy a munkaerő homogén, azaz a bevándorlók tökéletes helyettesítői a befogadó ország lakosainak. A migráció hosszú távon azonban az
elmélet szerint nem okoz átlagbércsökkenést, s a foglalkoztatás bővüléséhez
vezethet, ugyanis az olcsóbb termelési tényezők (munkavállalók) intenzívebb
használata miatt csökkennek a vállalatok termelési költségei, nő a profit, ami
további befektetésekre ösztönöz, növeli a foglalkoztatás szintjét és a béreket.1
Összefoglalónkban a kérdésfelvetés az, hogy az empirikus kutatások fényében a bevándorlás a hazai munkavállalók bérének vagy foglalkoztatottságának csökkenéséhez vezet-e?
A bevándorlás rövid távú hatása
Bratsberg és szerzőtársai (2014) szegmens alapú módszerrel megvizsgálta, hogy
miként hatott a bevándorlás Norvégiában a hazai férfi munkavállalók bérére
az 1993 és 2006 közötti időszakban.2 A szerzők a hatást a bevándorlók származási helye szerint becsülték. Tanulmányuk tanulsága szerint, ha egy iskolai végzettség és életkor által definiált „kvázi” munkaerőpiacon megnő a bevándorlók aránya, akkor a hazai munkavállalók bére és foglalkoztatottsága
csökken. Ez elsősorban a más skandináv országokból származó bevándorlóknak tudható be, akik feltehetően közvetlenül versenyeznek a norvég munkavállalókkal. A más fejlett országokból származók csak kismértékben, a fejlődő országokból származó bevándorlók pedig nem fejtenek ki negatív hatást
a bérekre. Eredményeik szerint a skandináv országokból érkezők létszámának egyszázalékos növekedése egy éven belül a norvég férfiak bérét mintegy
0,35 százalékkal csökkenti.
A Németországra vonatkozó empirikus tanulmányok rámutatnak az 1980as és 1990-es évekbeli német munkapiac sajátosságaira: a központi bértárgyalások és a szakszervezetek erős helyzete miatt a német gazdaságban viszonylag

* A szerzők köszönetet mondanak Török Ádámnak és Váradi
Balázsnak a szöveg korábbi változatához fűzött hasznos megjegyzéseikért; természetesen
minden hiba a szerzőket terheli.
1 Az elméleti háttérről bővebben lásd például Borjas (1999)
tanulmányát.
2 A szegmensalapú megközelítés lényege, hogy a munkapiacot,
amelyen belül a munkavállalók
versenyeznek, a munkapiaci
szempontból releváns készségek
dimenziói szerint (skills-group
approach) határozza meg. Bővebben a módszertanról lásd
Borjas (2003).
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3 A regionális munkapiacokon
alapuló becslés (area-based approach) azon alapul, hogy egy
adott országon belül a magas
bevándorlóbeáramlással jellemezhető földrajzi területek
munkapiacát olyan területekével veti össze, ahol a bevándorlás mértéke elhanyagolható. Az
eljárás alkalmazásának alapfeltétele, hogy a bevándorlók
beáramlása az egyes földrajzi
területekre nem függ össze az
adott régió munkapiaci kilátásaival. Ha ez a feltevés nem
áll fenn, a kutatók leggyakrabban a különbségek különbsége
vagy az instrumentális változók
módszerét használják. Bővebben a módszertanról lásd Grossman (1982).

rugalmatlanul és lassan változtak a bérek, ezért a munkapiaci alkalmazkodás
elsősorban a foglakoztatáson keresztül zajlott.
Bonin (2005) az 1970-es évek közepétől 1997-ig vizsgálja a bevándorlás hatását a férfiak munkapiaci helyzetére, a szegmens alapú megközelítést alkalmazva. A bevándorlókat mint nem német állampolgárokat határozza meg,
azaz az 1990-es években nagy hullámban beáramló, kelet-európai országokból érkező és német nemzetiségű bevándorlókat a helyi lakosok között veszi
figyelembe. Glitz (2012) ezzel szemben a német nemzetiségű, Kelet-Európából érkező bevándorlási hullámot vizsgálja, regionális3 és szegmens alapú
módszertant kombinálva.
Bonin (2005) nem talált kedvezőtlen hatásokat a foglalkoztatottság szintjére
nézve, bár csak az 1990 és 1997 közötti időszakot vizsgálva enyhe, de szignifikáns kiszorítási hatás figyelhető meg: a bevándorlók arányának 10 százalékos
növekedése átlagosan 1,5 százalékkal növelte a munkanélküliség valószínűségét a németek körében. A bérekre kifejtett negatív hatás szintén igen kismértékű volt: a bevándorlók arányának 10 százalékos növekedése átlagosan
kevesebb mint 1 százalékkal csökkentette a helyiek átlagos bérét. Glitz (2012)
eredményei alapján a német etnikumúak bevándorlása a helyiek bérére nem,
de foglalkoztatottságukra kedvezőtlenül hatott: a férfiak körében minden 10
bevándorló megjelenése átlagosan 3,1 helyi munkavállaló állásvesztésével járt
együtt, ami elsősorban a fiatalokat és az idősebbeket érintette.
Ortega–Verdugo (2014) szegmens alapú módszertannal azt vizsgálta, hogy
Franciaországban 1968 és 1999 között hogyan hatott a (nagyrészt képzetlenekből álló) bevándorlás a francia férfi munkavállalók béreire. Az eredmények azt mutatják, hogy a bevándorlás pozitívan korrelál a bérekkel és a foglalkoztatási aránnyal. Ez azonban annak volt betudható, hogy a bérstruktúra
az adott időszakban – a bevándorlástól függetlenül – nagymértékben változott, a magas és az alacsony iskolázottságúak közötti bérkülönbség jelentősen csökkent. A szerzők azt is bemutatják, hogy a bevándorlás növekedésével a hasonló képzettségű és életkorú francia és a bevándorló munkavállalók
egyre inkább különböző foglalkozásokban dolgoztak, s hogy a francia dolgozókat egyre nagyobb számban magasabb szakértelmet megkövetelő munkakörökben foglalkoztatták.
Ortega–Verdugo (2015) – egyéni longitudinális adatok alapján – az 1976–
2007 közötti időszakra vizsgálta a képzetlen bevándorlás hatását a fizikai
munkakörökben dolgozó francia férfiak munkapiaci helyzetére. A szerzők
szerint azok közül a kistérségek és foglalkozások közül, amelyekben megnőtt
a bevándorlók aránya, a szolgáltatási szektorban és különösen az építőiparban
dolgozó francia munkavállalók bére csökkent. Azaz ha egy kistérségben 10
százalékponttal nőtt a bevándorlók aránya a fizikai dolgozók között, ennek
hatására a francia munkavállalók (medián) bére a szolgáltató szektorban 1,3
százalékkal, az építőiparban 3,6 százalékkal csökkent, a feldolgozóiparban pe-
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dig a csökkenés nem szignifikáns. Ezt a negatív hatást azonban két folyamat
mérsékelte. Elsősorban az, hogy a jobb képességű francia dolgozók – különösen a feldolgozóiparban – munkakört váltottak. Másodsorban, a szerényebb
képességű francia munkások elköltöztek azokból a kistérségekből, amelyekbe nagyszámú bevándorló áramlott.
A spanyol munkaerőnél jellemzően alacsonyabban képzett afrikai és
dél-amerikai bevándorlók száma Spanyolországban 1991 és 2005 között csaknem 11-szeresére emelkedett. Carrasco és szerzőtársai (2008) a bevándorlók a helyiek foglalkoztatási és bérszintjére gyakorolt hatását becsülte szegmens alapú megközelítéssel az 1991 és 2011 közötti időszakra. Az elemzés
csak a bérek esetében mutatott ki elhanyagolható szignifikáns negatív hatást: a bevándorlók tízszázalékos bővülése 0,2 százalékkal csökkenti a helyiek bérszintjét.
Az 1990-es évek során több mint hárommillió ember vándorolt ki Izraelbe, ez egy évtized alatt 12 százalékkal növelte az ország lakosságát (Friedberg,
2001), a bevándorlók több mint harmada a volt Szovjetunióból érkezett. Mind
Friedberg (2001), mind Cohen-Goldner–Paserman (2006) a szegmens alapú
becslési stratégiát alkalmazva arra a következtetésre jutott, hogy a bevándorlás nem járt negatív következményekkel az izraeliek munkapiaci helyzetére.
Friedberg (2001) szerint a bevándorlás kedvezően hatott az izraeli bérekre: a bevándorlók 10 százalékos növekedése az adott szakmában átlagosan
7,4 százalékkal növelte az izraeliek bérét. Cohen-Goldner–Paserman (2006)
becslése szerint a férfiak körében a bevándorlók részarányának növekedése
nulla vagy elhanyagolható mértékben hatott az állásvesztés valószínűségére (10 százalékpontos aránynövekedés legfeljebb 0,49 százalékkal növelte ezt
a valószínűséget), míg a nők esetében – különösen az állami szférában – kifejezetten csökkentette azt. Mindkét tanulmány arra hívja fel a figyelmet,
hogy a bevándorlók jellemzően alacsonyabb bérű, illetve nagyobb fluktuációval jellemezhető állásokhoz jutottak, annak ellenére, hogy inkább magasabb
iskolai végzettség és többéves tapasztalat jellemezte őket eredeti hazájukban.
Vagyis: még a hasonló formális iskolai végzettséggel és tapasztalattal rendelkező bevándorlók és helyiek sem állnak helyettesítő viszonyban, hanem inkább kiegészítik egymást.
Törökország a jelenlegi menekülthullám által leginkább érintett ország.
A bevándorlás a különböző török régiók között egyenlőtlen mértékű, a szír
menekültek legnagyobb része a szír–török határ menti régiókban koncentrálódik. A menekülthullám hatásait több tanulmány is vizsgálja, s ezek mind
a regionális megközelítést alkalmazzák. Képzettségüket tekintve a szír menekültek nem térnek el jelentősen a déli, jellemzően fejletlenebb régiók török
lakosaitól, így leegyszerűsítve azzal a feltételezéssel élhetünk, hogy a szír menekültek közvetlen versenytársai lehetnek a török munkavállalóknak (Ceritoglu és szerzőtársai, 2015).
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Del Carpio–Wagner (2015) elemzése szerint a szír munkavállalók kiszorító hatása szignifikáns: tíz szír menekült megjelenése a helyi munkaerőpiacon
körülbelül három török foglalkoztatott kiszorulását okozza, ami szinte teljes
mértékben a nők és az alacsonyan iskolázottak foglalkoztatásából, valamint
a nem bejelentett állások számának csökkenéséből ered. Ez a mért erős kiszorítási hatás azonban a jelentős elvándorlási hatás miatt a valóságban enyhébb.
Az átlagos bérek változatlanok maradtak, de a foglalkoztatottak összetételének megváltozása miatt bizonyos szegmensekben (például informális szektor,
alacsonyan képzettek, nők) bércsökkenésről számolhatunk be. A tanulmány
eredményei egybecsengenek Akgündüz és szerzőtársai (2015), valamint Ceritoglu és szerzőtársai (2015) megállapításaival.
A bevándorlás közép- és hosszú távú hatása
Cattaneo és szerzőtársai (2013) az Európai Unió 11 országára vizsgálta – 1995
és 2001 közötti egyéni longitudinális adataira építve –, hogy mi történik a hazai munkavállalókkal két, illetve négy évvel azután, hogy szakmájukban jelentősen megnő a külföldi dolgozók aránya. A szerzők rámutatnak, hogy sem
a hazai munkavállalók belső elvándorlása, sem a munkahelyvesztés nem nőtt
számottevően a bevándorlás hatására. Továbbá, a hazai munkavállalók (havi)
keresete enyhén – bár statisztikailag nem szignifikáns mértékben, – megnőtt
a bevándorlás következtében. Minek tudható be ez a kedvező folyamat? Eredményük szerint, ha a külföldi munkavállalók aránya tíz százalékponttal megnő egy szakmában, akkor annak a valószínűsége, hogy a hazai munkavállalók
két éven belül magasabb beosztásba lépnek, 16 százalékkal, négy éven belül
pedig 20 százalékkal nő meg. Bár a fizikai és egyszerű szellemi foglalkozásokban is nőtt az előrelépés valószínűsége, a hatás jóval látványosabb a felsőfokú
végzettséget igénylő (de nem vezető beosztású) szakmák esetén.
Hasonló következtetésre jut D’Amuri–Peri (2014) is, e tanulmány 15 nyugat-európai ország 1996 és 2010 közötti adatait elemezte szegmens alapú megközelítéssel. A szerzők a hazai munkavállalók beosztásának minőségét vizsgálták, s az alapján számszerűsítettek, hogy a munkakörben monoton/fizikai
vagy komplex/szellemi feladatokat kell végezni. Eredményeik azt mutatják,
hogy a 15 ország hazai munkavállalói nem szorulnak ki a foglalkoztatottak
közül a bevándorlás hatására, ellenben komplexebb feladatokkal járó beosztásokba lépnek elő. A szerzők szerint ez azt támasztja alá, hogy a bevándorlók
– mivel a fogadó ország nyelvét kevéssé ismerik – elsősorban monoton/fizikai
munkakörökben tudnak elhelyezkedni, és így ezekben a foglalkozásokban
bővül a munkakínálat. Ez megnöveli a kiegészítő viszonyban lévő komplex/
szellemi munkakörök relatív értékét, és a hazai munkavállalók ezekbe lépnek
át. A szerzők azt is megvizsgálták, hogy a munkapiaci intézményrendszer (például munkaügyi jogszabályok szigorúsága) befolyásolja-e, hogy a hazai munkavállalók milyen nagy arányban lépnek magasabb beosztásokba a bevándor-
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lás hatására. Úgy tűnik, hogy a szigorúbb szabályozási környezet lelassította
ezt az alkalmazkodási folyamatot. Az ilyen intézményrendszer különösen az
alacsonyabb képzettségű munkavállalók előre lepésének esélyeit csökkentette,
illetve elsősorban a gazdasági válság éveiben hatott kedvezőtlenül.
Foged–Peri (2013) a Dániában – Európa egyik legrugalmasabb munkapiacával jellemezhető országában – a kilencvenes évek második felében jelentősen felerősödő menekülthullám hatását vizsgálta, a hazai munkavállalókat
egészen 2008-ig követve. Mivel a menekültek iskolázottsága viszonylag alacsony volt, a szerzők a hazai munkavállalók közül is a legfeljebb érettségizettek karrierjét térképezték fel. Eredményeik egyértelműen azt mutatják, hogy
a menekültek beáramlásának pozitív hatása volt, ami fokozatosan, öt-hat évvel a menekültek letelepedése után teljesedett ki. Azokban a kistérségekben,
ahol menekültek aránya magas volt, a hazai munkavállalók nagyobb arányban léptek magasabb beosztásba, kereseteik növekedtek, és nem csökkent foglalkoztatottságuk a hasonló hátterű, de az alacsony menekültaránnyal rendelkező kistérségekben élő hazai munkavállalókhoz képest sem. Különösen
a fiatalabb és a munkahelyváltásra hajlandó dolgozók pályájára hatott kedvezően a menekültek beáramlása. A gyakorlatban ez azt eredményezte, hogy
öt évvel a menekültek beáramlását követően a fiatal dolgozók bére négy százalékkal magasabb volt azokban a kistérségekben, ahol egy százalékkal nőtt
a menekültek aránya.
Ruist (2013) tanulmányában kifejezetten a (polgár)háborúval sújtott területekről érkező menekültek beáramlásának hatását vizsgálja Svédországban,
1998 és 2007 közötti adatokat és regionális becslési stratégiát használva. Az
eredmények alapján a menekültek beáramlásának nincs hatása sem a svédek,
sem pedig a magas jövedelmű országokból érkező korábbi bevándorlók foglalkoztatására, azonban a közepes és alacsony jövedelmű országokból származó korábbi bevándorlók esetében szignifikánsan növeli az állásvesztés valószínűségét: minden tíz újabb menekült nyolc korábbi bevándorlót szorított
ki a helyi munkapiacról.
Az Egyesült Királyságban 1975 és 2005 között jelentősen nőtt a bevándorlók száma, azonban sok más európai országgal ellentétben a bevándorlók nagy
része viszonylag jól képzett volt, különösen a 1995–2005 közötti évtizedben.
Két tanulmány azt találta, hogy a bevándorlásnak nem volt számottevő hatása
a hazai munkavállalók átlagbérére; az csak a bérek eloszlására hatott (Manacorda és szerzőtársai, 2012, valamint Dustmann és szerzőtársai, 2013). Mindkét cikk arra mutat rá, hogy a hasonló iskolai végzettségű és korú bevándorlók
a hazai munkavállalókkal nem tekinthetők helyettesítőnek, sokkal inkább kiegészítő viszonyban vannak egymással, amire az is utal, hogy eltérő iparágakban és munkakörökben dolgoztak. Manacorda és szerzőtársai (2012) szerint
az újabb bevándorlók csak a korábbi bevándorlási hullámokban érkezők béreire voltak negatív hatással, ugyanakkor beáramlásuk a hazai munkavállalók
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bérét éppen hogy megemelte. Dustmann és szerzőtársai (2013) közvetlenül
azt becsülte meg, hogyan hatott a bevándorlás az Egyesült Királyság egyes
nagyrégióiban a bérek eloszlására 1997 és 2005 között. A számítások szerint
csak az alacsony keresetű hazai munkavállalók bére csökkent a bevándorlás
hatására, ugyanakkor a közepes és magas keresetű hazai munkavállalók bérei
nőttek. Így a bevándorlók arányának egyszázalékos növekedése a hazai munkavállalók átlagbérét 0,2 százalékkal növelte.
Ortega–Verdugo (2014) spanyolországi bevándorlást vizsgáló tanulmánya
arra kínál lehetséges magyarázatot, hogy miért talál sok migrációt vizsgáló
cikk nagyarányú bevándorlás esetén is csak elhanyagolható bérhatást. A tanulmány a területi megközelítés módszerét alkalmazza, a megfigyelési időszak: 2000–2006. Az eredmények rámutatnak arra, hogy a teljes foglalkoztatottság jelentősen nőtt a bevándorlással érintett régiókban. A szerzők azt
találták, hogy a bevándorlási hullám hatására sem a spanyol munkavállalók
foglalkoztatottsága, sem bérük nem csökkent. Ennek magyarázata az, hogy
a vállalatok a bőségessé vált termelési tényezőt (képzetlen munkaerő) intenzívebben használják fel: a megnövekedett munkaerő-kínálat 45–75 százaléka
ezen a csatornán keresztül került a foglalkoztatottak körébe. A tanulmány az
alkalmazkodás egy másik módját is bemutatja: a női bevándorlók számának
10 százalékos emelkedése a felsőfokú végzettségű spanyol nők foglalkoztatottságának 2,2 százalékpontos emelkedéshez vezetett, vagyis a női bevándorlók
a hazai női munkaerőt jellemzően a háztartási szolgáltatások terén váltották
fel. A magasan képzett nők munkába állása révén megnőtt a kereslet a háztartási szolgáltatásokban dolgozó munkaerő iránt, és ezáltal enyhült az alacsonyan képzettek bérére lefelé ható nyomás.
A 3.2.1. táblázat röviden összegzi az általunk áttekintett empirikus eredményeket. Látható, hogy míg rövid távon vegyes kép rajzolódik ki, ha a bevándorlóknak a helyiek munkapiaci helyzetére gyakorolt hatását tekintjük,
hosszú távon jellemzően pozitív hatásokról beszélhetünk.
Összegzés
Az általunk áttekintett szakirodalom szerint a bevándorlás rövid távú hatása
a hazai munkavállalók munkapiaci helyzetére igen csekély. Az, hogy a bevándorlás mely csoportokra, hogyan és milyen mértékben hat, elsősorban attól
függ, hogy a bevándorlók milyen kompetenciákkal rendelkeznek, azaz hogy
formális képzettségük mellet szakmai és nyelvi tudásuk milyen. Az elmúlt 25
évben Európába érkezett bevándorlók e kompetenciák relatív alacsony szintje miatt jobbára nem helyettesítették a hazai munkavállalókat a munkahelyeken – s ez különösen a menekültek esetében érvényes. Ezzel összefüggésben
a kutatók általánosságban csak az olyan helyzetekben találtak számottevő
negatív munkapiaci hatást, ahol a bevándorlók „kulturálisan közeli” csoportokból érkeztek. A bevándorlás csak az olyan az iparágakban és foglalkozá-
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3.2.1. táblázat: Összefoglaló az empirikus eredményekről
Foglalkoztatási hatás
Ország
Rövid távú hatások
Németország
Spanyolország
Franciaország
Izrael

negatív

semleges vagy pozitív

negatív

semleges vagy pozitív

Bonin (2005) – csak férfi
Ortega–Verdugo (2015)
csak férfi*
Cohen-Goldner–Paserman
(2006) férfi

Carrasco és szerzőtársai
(2008)
Ortega–Verdugo (2014)

Carrasco és szerzőtársai
(2008)
Ortega–Verdugo (2015)
csak férfi*

Törökország

Wagner és szerzőtársai
(2015), Ceritoglu és szerzőtársai (2015), Akgündüz és
szerzőtársai (2015)
Közép- ás hosszú távú hatások
Dánia
Foged–Peri (2013)**
Spanyolország
González–Ortega (2014)
Svédország
Ruist (2013)
Egyesült Királyság

Ortega–Verdugo (2014)
Friedberg (2001)

Cohen-Goldner–Paserman
(2006) nő

Norvégia

EU

Bérhatás

Bratsberg és szerzőtársai
(2014) férfi
Wagner és szerzőtársai
(2015)

Foged–Peri (2013)** férfi
González–Ortega (2014)
Manacorda és szerzőtársai
(2012) férfi, Dustmann és
szerzőtársai (2013)
Cattaneo és szerzőtársai
(2013)

Cattaneo és szerzőtársai
(2013)

Ortega–Verdugo (2015) eredményei csak a legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező férfi munkavállalókra vonatkoznak.
**
Foged–Peri (2013) eredményei csak a férfi, legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezőkre vonatkoznak
*

sokban volt rövid távon számottevő negatív hatással, amelyeket az egyszerű
fizikai munka jellemez (például építőipar, mezőgazdaság).
A bevándorlás középtávon már semleges vagy pozitív hatást gyakorol a hazai
munkavállalók munkapiaci helyzetére. Ez két folyamatnak tudható be. Egyrészt, a vállalatok dinamikusan alkalmazkodnak a bevándorlás következtében kialakuló munkakínálat-növekedéshez, s így az olcsóbbá váló képzetlen
munkaerőt nagyobb mértékben felhasználó technológiákra váltanak. Másodszor, a bevándorlók által végzett viszonylag egyszerűbb munkákkal a kiegészítő viszonyban lévő komplex/szellemi munkakörök relatív értéke megnövekszik, s a hazai munkavállalók ezekbe áramlanak. Vagyis bevándorlás
hatékonyabb munkamegosztáshoz vezet, a hazai munkavállalók magasabb
beosztásokba lépnek át, s így kereseteik növekednek. Ez utóbbi alkalmazkodási folyamat mértéke és az, hogy milyen gyorsan bontakozik ki a bevándorlás pozitív hatása, nagymértékben függ az intézményi környezettől és a munkapiac rugalmasságától.
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