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у статті окреслено актуальні соціально-економічні виклики, що виникли в країнах Єс після світової еко-
номічної кризи в умовах наявної міграційної кризи. Здійснено систематизацію головних сучасних підходів до 
застосування відповідних важелів міграційної політики країнами Єс, які розробляються та реалізовуються як 
інструменти вирішення цих викликів. 
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оБесПечениЯ соЦиаЛьно-ЭконоМическоГо раЗвитиЯ стран ес

в статье очерчены актуальные социально-экономические проблемы, возникшие в странах ес после ми-
рового экономического кризиса и в условиях имеющегося миграционного кризиса. осуществлена системати-
зация основных современных подходов к применению соответствующих механизмов миграционной политики 
странами ес, которые разрабатываются и реализуются в качестве инструментов решения этих проблем.
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Pyatkovska O.R. POSSIBLE WAYS OF USING MIGRATION OF HUMAN RESOURCES FOR PROVIDING 
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EU COUNTRIES

The article outlines the current socio-economic challenges that have emerged in the EU following the global 
economic crisis in terms of the current immigration crisis and systemizes main modern approaches in applying the 
relevant instruments of EU migration policy as tools to address these challenges.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. Протягом останніх років спостері-
гається істотна інтенсифікація міжнародної 
міграції до країн Єс. так, у 2014 р. чисель-
ність іммігрантів, які є громадянами країн, 
що не входять до Єс-28, становила майже 
20 млн. осіб (3,9% усього населення Єс), а 
кількість іммігрантів, які мали походження з 
країн, що не входять до Єс-28, – 33,5 млн. 
(6,6% усього населення Єс) [1]. частка іммі-
грантів із країн, що не входять до складу Єс, 
які набули громадянство країн Єс протягом 
2013 р., зросла на 20% [1]. окрім того, протя-
гом 2015 р. чисельність офіційно поданих зая-
вок на отримання статусу біженця в країнах 
Єс сягнула 1 млн. осіб [2]. неконтрольована 
імміграція шукачів притулку в Єс продовжу-
ється й надалі, перетворюючись на основний 
виклик міграційної політики країн-членів, а 
також спричинює занепокоєння у світі. так, 

на Глобальному економічному форумі у Звіті 
щодо глобальних ризиків – 2016 неконтр-
ольовану міграцію було визнано топ-ризиком 
наступних 18 місяців [3]. 

Після британського Brexit на Братислав-
ському саміті Єс постало питання розро-
блення дорожньої карти, яка мала б містити 
три основні пункти: міграція та зовнішні кор-
дони, внутрішня та зовнішня безпека, еконо-
мічний та соціальний розвиток [4]. За таких 
умов вибір чітко продуманої та зваженої 
міграційної політики для Єс є ключовим меха-
нізмом забезпечення не лише соціально-еко-
номічного розвитку країн-членів, але й націо-
нальної безпеки цієї організації. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню формування міграційної політики 
Єс присвячено праці таких видатних дослід-
ників, як о. Малиновська [5], М. Микієвич [6], 
М. відякіна [7], E. Collet [8], Ph. Fargues [9], 
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A. Venturini [9; 10] та ін. аналізом та дослі-
дженням підходів до розроблення нових 
важелів регулювання міграції трудових ресур-
сів із третіх країн до Єс, спричинених впли-
вом світової фінансово-економічної кризи, 
займалися K.F. Zimmermann, M. Kahanec [11], 
F. Laczko, J. Koehler [12] та ін. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. у своїх роботах вищез-
гадані дослідники концентрують увагу на ета-
пах формування спільної міграційної політики 
Єс, формуванні законодавчих та адміністра-
тивних механізмів управління процесом пере-
міщення мігрантів та їхньої інтеграції, харак-
теристиці основних політичних документів, 
що визначають напрями та інструменти полі-
тики Єс у сфері міграції, норм законодавства, 
прийнятого на їх виконання, а також прово-
дять порівняльний аналіз міграційної політики 
країн Єс та україни. в умовах світової фінан-
сово-економічної кризи розроблення адекват-
ної міграційної політики, яка б забезпечила 
регулювання проблем, що виникли на ринках 
праці в Єс, була важливим об’єктом наукових 
досліджень. однак після завершення кризи та 
в умовах зміни глобальних міграційних трен-
дів, це питання залишається актуальним. на 
нашу думку, нині недостатньо уваги приді-
лено питанню застосування засобів регулю-
вання міжнародної міграції людських ресурсів 
для вирішення основних викликів, що постали 
перед країнами Єс після світової кризи на 
сучасному етапі соціально-економічного та 
демографічного розвитку та в сучасних умо-
вах міграційної кризи. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є окреслення актуаль-
них соціально-економічних викликів та система-
тизація головних сучасних підходів до застосу-

вання відповідних важелів міграційної політики 
країнами Єс, які розробляються та реалізову-
ються як інструменти вирішення цих викликів.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. незважаючи на зростання чисель-
ності населенні у світі, чисельність населення 
Європи скорочується, при цьому прогнози 
оон засвідчують, що до 2050 р. Європа зали-
шатиметься єдиним континентом із такою 
тенденцією [13]. слід також звернути увагу 
на те, що рівень народжуваності в країнах 
Єс істотно скорочується на фоні незначного 
зростання рівня смертності [14], що призво-
дить до важливого демографічного виклику – 
старіння населення. 

таким чином, перший соціально-економіч-
ний виклик країн Єс – демографічний спад 
та старіння населення, який призводить до 
зменшення трудових ресурсів та проблеми 
заповнення вакантних посад. так, глобальний 
показник частки роботодавців, які заявляють, 
що мають проблеми з наймом працівників, 
із 2009 р. постійно зростає, сягнувши 40% у 
2016 р. [15]. При цьому основною причиною 
цього явища є недостатня кількість людських 
ресурсів у відповідних країнах. Щодо країн – 
членів Єс, то найбільші труднощі у заповне-
нні вакантних місць сьогодні існують у румунії 
(72%), Болгарії (62%), Греції (59%), угорщині 
(57%), німеччині (49%), Польщі (45%), словач-
чині (44%), Португалії (35%), італії (31%) [15].

Ще однією проблемою, зумовленою демо-
графічним спадом, є те, що зростання дис-
пропорції між працездатним та непрацездат-
ним населенням спричиняє навантаження на 
фіскальну систему і проблеми забезпечення 
виплати пенсій [16]. так, у 2015 р. середній 
показник по країнах Єс-28 частки осіб пенсій-
ного віку відносно осіб працездатного віку (old 
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Рис. 1. Динаміка індексу зростання чи скорочення рівня безробіття  

та зайнятості в Єс-28, 2012–2016 рр.
Джерело: складено за [22, с. 9; 23, с. 11]
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age dependency ratio) становила 28,8% [17]. Це 
означає, що вже сьогодні майже кожна третя 
особа в Єс працездатного віку має утримувати 
одну особу пенсійного віку. При цьому зна-
чення цього показника варіюється від 33,7% 
в італії до 19,7% у словаччині [17]. серед 
країн, де цей показник перевищує 30%: Бол-
гарія (30,2%), німеччина (32%), Греція (32,4%), 
італія (33,7%), Португалія (31,1%), Фінляндія 
(31,3%), Швеція (31,1%) [17]. При цьому, згідно 
з попередніми розрахунками експертів, до 
2050 р. цей показник може перевищити 50%, 
тобто на одну особу пенсійного віку припада-
тиме дві особи працездатного віку [18].

співставляючи динаміку міграційного та 
природного приросту країн – членів Єс [19], 
стає зрозуміло, що чисельність населення 
Євросоюзу зростає виключно завдяки іммі-
грації. саме тому адекватна імміграційна полі-
тика вважається ключовим засобом боротьби 
з демографічним спадом [16; 18; 20; 21]. 

аналізуючи ринок праці Єс-28, можна 
зазначити, що після 2013 р. спостерігається 
позитивна тенденція щодо скорочення рівня 
безробіття та зростання зайнятості населення 
(рис. 1).

однак рівень безробіття серед грома-
дян Єс та іммігрантів дещо різниться. так, 
у 2015 р. рівень безробіття серед корінного 
населення становив 8,7%, тоді як серед іммі-
грантів із третіх країн – 18,9% [24]. За таких 
умов другим вагомим викликом соціально-
економічного розвитку країн – членів Єс у 
сучасних умовах є досягнення економічної 
рівноваги на європейському ринку праці.

у контексті цього варто наголосити, що 
саме трудову міграцію сьогодні розглядають 
як найбільш удалий механізм регулювання 
ринку праці Єс [8–12; 16; 18; 20; 21], а осно-
вними інструментами міграційної політики 
є ефективно врегульована міграція, візова 
політика та розроблення квот трудової іммі-
грації з третіх країн [25; 26]. 

однак в умовах міграційної кризи 
з’являється вагомий сегмент неконтрольо-
ваної імміграції та зростання обсягів шукачів 
притулку в Єс [2], що зумовило необхідність 
розроблення нових політичних важелів для 
ефективної економічної інтеграції цієї катего-
рії мігрантів [27].

Ще одним викликом, який не лише впливає, 
але й визначає рівень соціально-економіч-
ного розвитку країн – членів Єс, є інновацій-
ний прогрес. у топ-10 рейтингу за глобальним 
індексом інноваційного розвитку 2016 р. із 
країн – членів Єс увійшли сім країн: Швеція 

(2-е місце), велика Британія (3-є місце), Фін-
ляндія (5-е місце), ірландія (7-е місце), данія 
(8-е місце), нідерланди (9-е місце) та німеч-
чина (10-е місце) [28], що демонструє деякі 
покращення порівняно з рейтингом 2015 р. 
[29]. така активна глобальна боротьба за 
висококваліфіковані трудові ресурси ставить 
перед країнами вимогу не лише забезпечення 
ефективного навчального процесу, але й фор-
мування міграційної політики для заохочення 
імміграції кваліфікованих фахівців та їх швид-
кої економічної інтеграції. сьогодні для цього 
в Єс розроблено окрему компоненту мігра-
ційної політики для кваліфікованої молоді – 
систему синьої карти (EU Blue Card System), 
а також низку програм стимулювання сту-
дентської мобільності. на окрему увагу також 
заслуговують освітні програми для «молоді з 
міграційним минулим» [26; 30].

інший виклик – стимулювання обсягів 
виробництва, зростання інвестицій, надхо-
дження капіталу. Після негативних наслід-
ків світової економічної кризи такі країни, як 
ірландія, іспанія та італія, почали застосову-
вати імміграційну політику як фактор спри-
яння розвитку малого та середнього бізнесу, 
запровадивши спеціальну візову політику 
для підприємців [31]. Протягом 2015 р. до 
них приєдналися нідерланди, данія, Фран-
ція та велика Британія [31]. окрім того, деякі 
європейські країни запроваджують окремі 
візові режими для багатих іммігрантів-інвес-
торів. наприклад, Португалія в 2012 р. ввела 
Golden Residence Visa, яку отримує іммігрант 
у разі купівлі нерухомості на суму не менше 
500 тис. євро або якщо інвестує в розви-
ток португальської компанії не менше 1 млн. 
євро [32]. схожу програму надання статусу 
резидента для інвесторів (Investor Residence 
Permit) ввела Греція в 2013 р. для подолання 
економічної кризи [33]. 

висновки з цього дослідження. Під-
водячи загальний підсумок, слід зазначити, 
що міграційна політика відіграє надзвичайно 
важливу роль для країн Єс у сфері забез-
печення демографічного та інноваційного 
розвитку, формування людського капіталу 
та регулювання ринку праці, а також стиму-
лювання виробництва, залучення іноземних 
інвестицій та економічного процвітання. тим 
не менше, зважаючи на тенденції неконтр-
ольованої масової імміграції сирійських шука-
чів притулку в Єс, що почалася у 2015 р., 
перспективним напрямом для проведення 
подальших досліджень є аналіз механізмів 
інтенсифікації інтеграції біженців в європей-
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ський ринок праці, зокрема нові підходи у 
мовній політиці, політиці визнання фахових 

компетенцій іммігрантів та створення умов 
для започаткування ними малого бізнесу. 
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