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Soltész Béla:  

Migránsok: A nemzetközi fejlesztési együttműködés új szereplői? 

 

Míg a nemzetközi fejlesztési együttműködés állandó forráshiánnyal küszködik, a fejlett 

országokban dolgozó migránsok által hazautalt pénz egyre nagyobb szerepet játszik a fejlődő országok 

gazdaságában. Az egyéni migráns hazautalások jellemzően az otthon maradt családtagok létfenntartási 

kiadásait fedezik, a migráns szervezetek kollektív hazautalásai azonban nagyobb léptékű fejlesztési 

projektek (iskolák, utak, kórházak) megvalósításához is hozzájárulhatnak. A nemzetközi fejlesztési 

segélyezéssel ellentétben a migráns hazautalások nem függnek politikai és intézményi struktúráktól, 

mozgatórugójuk pedig a migránsok és családtagjaik közti szolidaritás. Természetüknél fogva azonban a 

magánjövedelemnek számító migráns hazautalások nem helyettesíthetik a nagyobb volumenű, 

szélesebb társadalmi csoportokat célzó fejlesztési segélyeket. A jövő közpolitikai kihívása a migráns 

hazautalások és a nemzetközi fejlesztési segélyezés komplementerré tétele. 

Bevezetés. A migráció szerepe a nemzetközi fejlesztési együttműködésben 

2000 szeptemberében az ENSZ Millenniumi Csúcstalálkozóján a résztvevő államok 

elkötelezték magukat a fenntartható fejlődés és a globális egyenlőtlenségek csökkentése 

mellett. A Millenniumi Fejlesztési Célok Millenium Development Goals, MDG) névre keresztelt 

cselekvési terv1 15 év alatt történő megvalósításának sikere a periódus végéhez közeledve 

erősen kétségesnek látszik, amint az Ban Ki-Moon, az ENSZ főtitkárának értékelőjéből is 

kitűnik.2 Az OECD DAC tagállamok által a fejlődő országok részére nyújtott hivatalos fejlesztési 

segély (ODA) 2010 óta folyamatosan csökken, a tagországok 2012-ben összesen 125,6 milliárd 

dollárt, bruttó nemzeti jövedelmük (GNI) 0,29%-át költötték nemzetközi fejlesztési 

                                                 
 Soltész Béla az ELTE spanyol-portugál és a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán végzett, 
jelenleg ez utóbbi egyetemen a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola doktorjelöltje. Ösztöndíjasként a 
spanyolországi Zaragozai Egyetemen, a berlini Ibero-Amerikai Intézetben, a santiagói Chilei Egyetemen és a tolucai 
Mexiquense Kollégiumban tanult. Szakmai gyakorlatát a Külügyminisztérium Dél-Európa Osztályán töltötte. 
Kutatási területe Spanyolország, Portugália és Latin-Amerika jelenlegi politikai és társadalmi viszonyai, a 
nemzetközi migráció, a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a globális egyenlőtlenségek. 
1 Az MDG nyolc célt fogalmaz meg: A szélsőséges szegénység és éhínség felszámolását, a mindenkire kiterjedő 
alapfokú oktatás biztosítását nemek közti egyenlőség és a nők felemelkedésének előmozdítását, a 
gyermekhalandóság csökkentését, az anyai egészségügy javítását, a HIV/AIDS, a malária és más betegségek elleni 
küzdelmet a környezeti fenntarthatóság biztosítását és a globális partnerség kialakítását a fejlesztés érdekében. 
2 Ban Ki-Moon: Keeping the promise: a forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the 
Millennium Development Goals by 2015. Az ENSZ főtitkárának jelentése az ENSZ Közgyűlése számára, 2010. február 
12. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/665, internetről letöltve: 2013. augusztus 8. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/665


Soltész Béla: 
Migránsok: A nemzetközi fejlesztési együttműködés új szereplői? 

 
 

 

Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 
X. évfolyam 2013/2. szám 

www.kul-vilag.hu 
- 17 - 

 

együttműködésre3, ami messze elmarad attól a korábbi vállalásuktól, hogy GNI-uk 0,7%-át 

különítik el ilyen célra.4  

Az államok finanszírozási szerepvállalásának csökkenése mellett viszont – épp az 

elmúlt évtizedben – dinamikus növekedésnek indult a nem állami szereplők által a fejlődő 

országokba küldött pénz összege. Ezen összeg egyik részét a multinacionális vállalatokon belüli 

pénzmozgások alkotják, amelyek – a ritka esetektől eltekintve, amikor céljuk a zöldmezős 

beruházások finanszírozása – pozitív hatása a célországok fejlődésére erősen 

megkérdőjelezhető. Az összeg másik része azonban egyéni átutalásokból származik: küldői a 

migránsok, vagyis egyszerű emberek, akik a fejlett országokban dolgoznak, személyes 

jövedelmük egy igen jelentős részét pedig hazaküldik a származási országukban maradt 

családtagjaik részére. A migránsok hazautalásainak összege 2012-ben 406 milliárd dollár volt 

a fejlődő országokba, és már a gazdasági világválság előtt is az ODA kétszeresét tette ki5, és bár 

a válság csökkentette a hazautalások összegét, a migránsok a fejlett országok állampolgáraihoz 

képest jóval alacsonyabb fogyasztási kiadásaik és nagyobb megtakarítási hajlandóságuk révén 

sokkal kevesebbel csökkentették a hazautalásaik összegét, mint amennyit a fejlett országok 

teljes lakosságának megtakarítás-csökkentése alapján várni lehetett6.   

A válság nyomán a gyengélkedő gazdaságú fejlett államok segélyezési hajlandósága 

alábbhagyott, így az ODA abszolút értéke csökkent, két okból. Egyrészt a donor országok a 

költségvetési megszorítások során az elsők között csökkentették a nemzetközi fejlesztési 

együttműködésre szánt összegeket, másrészt, mivel a vállalások a GNI százalékában kerültek 

meghatározásra, a gazdasági recesszió a vállalt összegek abszolút értékét is csökkentette7. 

Mindezek miatt a nemzetközi fejlesztési együttműködésben minden eddiginél nagyobb igény 

merült fel a hagyományos, állami eredetű segélyezés mellett a fejlesztési tevékenységek 

alternatív forrásokból való finanszírozására. Ezen lehetséges források igen változatos képet 

mutatnak: a nemzetközi pénzmozgásokra kivetett, alacsony összegű Tobin-adótól a 

környezethasználati adóig, a Speciális Lehívási Jogok (SDR) fejlesztési célú allokációjától a 

globális lottóig számos elképzelés merült fel a szakértők részéről.8 

A tervek megvalósításához szükséges politikai akarat azonban továbbra is hiányzik az 

azok végrehajtására egyedül képes államok részéről, ami alapján kijelenthetjük, hogy nagy 

valószínűséggel az ODA és egyéb, állami szinten garantált fejlesztési finanszírozási források 

nem fognak jelentősen bővülni a közeljövőben. Mindezek mellett a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés egyes kritikusai – a post-development irányzat – arra is felhívták a figyelmet, 

hogy mai formájában a segélyezési gyakorlat sok esetben a fejlődő országok 

                                                 
3 OECD DAC http://www.oecd.org/newsroom/aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm, 
internetről letöltve: 2013. augusztus 8. 
4 OECD DAC List of Aid Recipients, 1993,  
http://www.oecd.org/document/55/0,3746,en_2649_34447_35832055_1_1_1_1,00.html, internetről letöltve: 
2013. augusztus 8. 
5 Migration and Remittances Factbook 2011. The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, 2012. 
6 World Bank http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/11/20/developing-countries-to-receive-
over-400-billion-remittances-2012-world-bank-report  internetről letöltve: 2013. augusztus 8. 
7 Kiss Judit: A magyar nemzetközi fejlesztéspolitika válság idején. A HAND Fejlesztési Civil Szövetség kiadványa, 2010. 
január, www.hand.org.hu, internetről letöltve: 2013. augusztus 8. 
8 A. B. Atkinson (ed.): New Sources of Development Finance. Oxford University Press, 2004. 

http://www.oecd.org/newsroom/aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm
http://www.oecd.org/document/55/0,3746,en_2649_34447_35832055_1_1_1_1,00.html
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/11/20/developing-countries-to-receive-over-400-billion-remittances-2012-world-bank-report
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/11/20/developing-countries-to-receive-over-400-billion-remittances-2012-world-bank-report
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kiszolgáltatottságát, függőségét konzerválják, valamint egy olyan gazdaság- és 

társadalomszervezési racionálé mentén működnek, amely nem felel meg sem ezen országok 

társadalmi és gazdasági valóságának, sem pedig érdekeinek.9   

Ebben a kontextusban a migráns hazautalások egyre inkább megkerülhetetlen elemét 

képezik a nemzetközi fejlesztési együttműködés jövőjével kapcsolatos diskurzusnak. Az ODA-

val ellentétben azonban a migránsok hazautalásai magánjellegű, kis összegű tőkemozgások, 

amelyek nem valamiféle tudatos fejlesztési projekt vagy program megvalósítását szolgálják, 

hanem az egyes háztartások – javarészt fogyasztási – kiadásának fedezését. Hogy ezt pozitív 

vagy negatív aspektusként értékeljük-e, arról a szakirodalomban számos, egymással ellentétes 

véleményt találhatunk. A fejlesztési segélyek többnyire egy tágabb fejlesztéspolitikai 

kontextusba illeszkednek, és kedvezményezettjei nem az egyes egyének – legalábbis elvi 

szinten – hanem a közösségek.10 A migránsok hazautalásai azonban sokszor életképtelen 

gazdasági struktúrák fenntartásához járulnak hozzá, a háztartások megnövekedett jövedelme 

pedig többnyire nem a befektetések, hanem a fogyasztás növekedését eredményezi, megemeli 

az árszínvonalat és növeli a közösségen belüli jövedelmi egyenlőtlenségeket. Vitathatatlan 

ugyanakkor, hogy az érintettek szabadon dönthetnek a jövedelmük felhasználásának módjáról, 

vagyis szemben a sokszor elhibázott segélyezési programokkal, a pénz valóban oda kerül, 

ahova küldői szánják. A megnövekedett fogyasztás továbbá, multiplikátor hatása révén, az 

egész közösség számára előnyös következményekkel jár, nem is beszélve azokról az esetekről, 

amikor a fogyasztás – beleértve a létszükségleti cikkeket is – más forrásból nem lenne 

finanszírozható.11 A fejlesztési segélyek és a hazautalások egyes aspektusainak 

összehasonlítása az 1. táblázatban látható. 

 

1. táblázat: A fejlesztési segélyek és a migránsok hazautalásainak összehasonlítása 

 Fejlesztési segély Hazautalás 
Forrás Fejlett ország kormányzata Fejlett országban dolgozó migráns 
Cél Fejlődő országban létrehozott 

projekt 
Fejlődő ország háztartásai 

Csatorna Hivatalos Privát 
Allokációs 
döntéshozatal 

Politikai, formalizált Egyéni, informális 

Pozitív aspektusok Tudatos fejlesztési stratégia, 
makroszintű megközelítés, 
össztársadalmi érdekek 
figyelembe vétele 

Az érintettek szabadon dönthetnek 
a felhasználás módjáról, 
háztartások 
jövedelemnövekedésének 
multiplikátor hatása, gazdasági 
válságnak ellenálló nemzetközi 
jövedelemtranszfer 

Negatív aspektusok Helyismeret hiánya, politikai 
motiváltság, korrupció 

Életképtelen gazdasági struktúrák 
fenntartása, presztízsfogyasztás, 

                                                 
9 Arturo Escobar: Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton University 
Press, 1995 és Gilbert Rist: The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Expanded Edition, 
Zed Books, 2003.  
10 Paragi Beáta – Szent-Iványi Balázs – Vári Sára: Nemzetközi fejlesztési segélyezés. TeTT Consult, 2007. 
11 Ninna Nyberg Sorensen: „The Development Dimension of Migrant Remittances”. Migration Policy Research, IOM-
OIM Working Papers Series No. 1.  2004 június. 
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veszélye, 
presztízsberuházások, 
bürokratikus eljárások miatti 
kapacitás-kiesés, összege és 
iránya nem a valós 
szükségleteket, hanem a 
politikai és gazdasági 
trendeket tükrözi 

egyenlőtlenségek kiéleződése, 
árszínvonal növekedése 

Forrás: saját összeállítás. 

 

A migránsok hazautalásai és az ODA viszonyában – éppen a két kategória közti 

különbségek miatt – nehéz lenne feleletet találni arra a kérdésre, hogy melyik gyakorol 

nagyobb hatást az egyes országok fejlődésére. A migráns hazautalások eredendően privát 

jövedelemtranszferek, amelyek elköltésébe az állam vagy a nemzetközi közösség éppúgy nem 

szólhat bele, mint abba, hogy a (nem migráns) állampolgárok családtagjai mire költsék a 

dolgozó családtagok által hazaadott jövedelmet. Hasonlóképpen, ahogy egy ország (nem 

migráns) állampolgárainak jövedelme elsősorban a családjuk és közvetlen környezetének 

szükségleteinek kielégítésére fog irányulni, úgy a migráns hazautalásoktól sem lehet elvárni 

azt, hogy az adott fejlődő ország összes társadalmi csoportjában egyenletesen oszoljon el. A 

migráns hazautalások tehát nem oldanak meg gazdaságszerkezeti problémákat, és a 

szakirodalomban komoly vita folyik arról, hogy csökkentik, vagy éppen növelik a társadalmi 

egyenlőtlenségeket.12 

Mindkét tőkemozgás esetén találunk tehát a recipiens országok gazdasági fejlődése 

szempontjából pozitív és negatív aspektusokat, így a cikk további részében nem az általános 

hasznosság meghatározására törekszem, hanem arra, hogy megmutassam: milyen esetekben 

válhat a migránsok hazautalása a fejlesztési segélyek kiegészítőjévé vagy helyettesítőjévé, 

illetve, hogy milyen közpolitikák segíthetik elő a hazautalások fejlesztési hatásának 

növekedését. Mindehhez szükséges a fejlődés fogalmának és a migránsok egyes alapvető 

jellemzőinek meghatározása, illetve annak bemutatása, hogy a hazautalások milyen tágabb 

környezetben, milyen közpolitikai hálózatban (policy network) történnek. A cikkben szereplő 

példákat a fejlődő országokba irányuló hazautalások pontosan egynegyedében részesülő Latin-

Amerikából vettem, ahol 2010-2011-ben doktori részképzésben vettem részt, a 

hazautalásokkal kapcsolatok megállapításokat és javaslatokat pedig a közpolitikai hálózat 

egyes (az alábbiakban meghatározott) szereplői szerint bontva fejtem ki. 

Mi a fejlődés? Kik a migránsok? Hol a helyük a nemzetközi fejlesztési együttműködés 

rendszerében? 

A gazdasági fejlődés és fejlettség meghatározásának vágya egyidős a közgazdaságtan 

történetével. Minden közgazdaságtani eszmeáramlat rendelkezik egyfajta fejlődés-képpel, így 

                                                 
12 Raúl Delgado Wise - Humberto Márquez Covarrubias - Héctor Rodríguez Ramírez: Six Theses to Demystify the Nexus 
Between Migration And Development. Migración y Desarrollo, 2009 First semester, 27-49. o. 
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jelen tanulmány szempontjából egyik vagy másik definíció előnyben részesítése helyett 

hasznosabbnak tűnik a fejlődés-gazdaságtani megközelítések két nagy csoportja közti 

különbségeket szemügyre venni. Ezek a következők.13 

1. A szegénység elleni harc. Ide tartoznak az éhség és a járványok visszaszorítására 

szorítkozó, rövid távú kérdésekre fókuszáló megközelítések. 

2. A makrogazdasági fejlődés. Ide tartoznak az egyes országok általános 

makrogazdasági teljesítményét leíró és magyarázó, hosszú távú kérdésekre 

fókuszáló megközelítések. 

A migránsok hazautalásai esetében az első megközelítés relevánsabb. A jellemzően 

fogyasztási célú kiadások, amelyeket az otthon maradottak a migránsok hazautalásaiból 

finanszíroznak, főleg a megfelelő táplálkozási, egészségügyi és (kisebb mértékben) oktatási 

színvonal elérésére irányulnak. Amint a cikk további részéből kiderül, főleg ezen 

megközelítésben jelentős a hazautalások hatása, míg a makrogazdasági fejlődésre gyakorolt 

hatásuk önmagában, kormányzati beavatkozás nélkül kevésbé egyértelmű. Az alábbiakban arra 

keresem a választ, hogy mennyiben befolyásolható kormányzati eszközökkel a hazautalások 

felhasználása. 

Nemcsak a migráció hat a fejlettségre, hanem a fejlettség is a migrációra. Amint az 1. 

ábra mutatja, szemben az általános elképzelésekkel, a kivándorlás volumene nem fordítottan 

arányos az adott ország fejlettségével. A migráció ugyanis meglehetősen költséges vállalkozás, 

a migráns számára a küldő országból a fogadó országba történő eljutás – akár legális, akár 

illegális csatornán történik – jelentős anyagi ráfordítást igényel, amelynek előteremtése a 

legszegényebb országok lakói számára nagyrészt lehetetlen. A teljes lakosság arányában 

legtöbb migránst tehát a közepesen alacsony jövedelmű országok bocsátják ki, és ezen 

társadalmakon belül is – a fentivel megegyező okból – nem a legszegényebbek, hanem a 

középrétegbe tartozók vannak felülreprezentálva, akik ráadásul jellemzően a fiatalabb, a 

munkaerőpiacon részt venni akaró korosztályból kerülnek ki. 

 

1. ábra: A fejlettség hatása a migrációra 

 

                                                 
13 Myint 1980, idézi Adam Szirmai: The Dynamics of Socio-Economic Development. An Introduction., Cambridge 
University Press, 2005. 
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Forrás: Jessica Hagen-Zanker: Modest expectations. Causes and effects of migration on migrant 

households in source countries. Maastricht, The Maastricht Graduate School of Governance – 

Boekenplan. 

 

A fejlődés fogalmának, illetve a migránsok általános profiljának meghatározása után 

szemügyre kell vennünk azt a közpolitikai hálózatot (policy network), amelyben a migráció és 

a nemzetközi fejlesztési együttműködés szereplői egymáshoz képest elhelyezkednek. Ez a 

hálózat államokból, transznacionális nem-állami szereplőkből és egyénekből áll, elemzésükhöz 

tehát a migrációkutatás számos eszmeáramlata közül a pluralista, transznacionális 

megközelítés tűnik megfelelőnek.14 Egyrészt, mivel a vizsgált hálózatban ennyire különféle 

szereplőket találunk, nem vonatkoztathatunk el azok eltérő jogi státuszától, másrészt pedig, 

amint erre Wimmer és Glick Schiller rámutat, a társadalomtudományok „metodológiai 

nacionalizmusa”, vagyis hogy a társadalmi csoportok elhatárolásában a nemzetállamokhoz 

kapcsolódó állampolgárságot teszik meg az alapvető változóvá, a migráció vizsgálatakor 

sokszor félrevezető eredményt ad. Az alábbiakban emiatt, bár a küldő állam – fogadó állam 

dichotómiát megtartom, a kép árnyalása érdekében három (makro-, mezo- és mikro) szintet 

különböztetek meg (2. táblázat). Ezen különbségtételek alapján vizsgálom tehát a migráció és 

a nemzetközi fejlesztési együttműködés szereplőit összekötő közpolitikai hálózatot, vagyis 

Peterson és Bomberg15 meghatározása szerint azt a viszonyrendszert, amely az adott terület 

közpolitikáiban érdekelt, és azok sikerét vagy kudarcát meghatározni képes szereplőket 

összeköti.  

 

2. táblázat: Migráció és nemzetközi fejlesztési együttműködés – a közpolitikai hálózat (policy 

network) szereplői 

Szint Küldő ország Fogadó ország 
Makro Kormányzat, Nemzetközi 

szervezet 
Kormányzat, nemzetközi 
szervezet 

Mezo Migráns civil szervezetek (Hometown Associations) 
 
Etnikai vállalkozások (Ethnic Entrepreneurships) 
 
Hazautalási ügynökségek (Remittance Agencies) 

Mikro Családtagok Migráns 

Forrás: saját összeállítás. 

 

                                                 
14 Andreas Wimmer - Nina Glick Schiller: „Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration 
and the social sciences”. Global networks Vol. 2. No. 4.  (2002), 301-334. o. 
15 Peterson-Bomberg 1999, idézi John Peterson: „Policy Networks”. In: Reihe Politikwissenschaft - Political Science 
Series, 90 Institut für Höhere Studien (IHS). 2003. 
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Amint a táblázatból jól látható, a migránsokat küldő és fogadó országok makro- (állami) 

és mikro- (egyéni) szintje elkülönül egymástól, a mezo- (transznacionális szervezeti) szint 

azonban átnyúlik az országhatárokon (a nemzetközi szervezetek közti határ megvonását az 

indokolta, hogy a fejlett és a fejlődő országok általában különböző gazdasági integrációs 

terekhez tartoznak, pl. EU és Mercosur). Amíg tehát a hazautalások egy adott állam 

munkaerőpiacán, annak jogszabályi keretei között képződnek, és egy másik ország piacán, és 

annak társadalmi, gazdasági és intézményi meghatározottságai szerint kerülnek 

felhasználásra, addig a hazautalásban résztvevő szervezetek mindkét országban egyszerre 

jelen vannak. Itt nem pusztán a tulajdonképpeni tőkeáramlást lebonyolító hazautalási 

ügynökségekre (remittance agencies) kell gondolnunk, hanem a transznacionális kapcsolatok 

erejére épülő etnikai vállalkozásokra (ethnic entrepreneurships) is, amelyek szintén 

jövedelemhez juttatják a küldő országban élőket, illetve a migráns civil szervezetekre 

(hometown associations), amelyek szerepe elsősorban az információ-, kapcsolati tőke- 

ideológia- és know-how-áramlásban jelentős, amint az az alábbiakban kifejtésre kerül.  

A táblázatban a három szint sorrendje logikusnak tekinthető, mivel a politikai 

erőviszonyokat tükrözi, az elemzés szempontjából azonban nem feltétlenül hasznos. Mivel a 

hazautalások eredete a mikro- (magán-) szinten keresendő, és erre a mikroszintre épül a 

transznacionális szervezetek mezoszintje, amely az államok és nemzetközi szervezetek 

makroszintje által meghatározott jogszabályi és (gazdaság)politikai keretek között működik, 

célszerűnek látom a feje tetejére állítani a szokásos államközpontú elemzési struktúrát. Az 

alábbiakban a hazautalások folyamatának logikáját követve tehát elsőként a migránsokat és 

családtagjaikat, majd a transznacionális szervezeteket, végül pedig az államokat és nemzetközi 

szervezeteket veszem szemügyre. 

Régi és új szereplők: a migráció és a nemzetközi fejlesztési együttműködés közpolitikai 

hálózata 

A világon jelenleg mintegy 200 millió embert sorolhatunk a „migráns” kategóriába, vagyis a 

Föld teljes népességének 3%-át (közülük 13,5 millió ember, az összes migráns 7,1%-a 

menekült, a többiek gazdasági migránsok), ami meglepően alacsony arány, ha a migrációnak a 

kortárs (biztonság)politikai diskurzusban elfoglalt kiemelt helyéhez viszonyítjuk, ráadásul 

ezen migránsok több, mint fele két szomszédos fejlődő ország között vándorolt. Gazdasági 

hatásuk azonban jóval nagyobb, mint részarányuk a világ össznépességében, hiszen elsősorban 

fiatal, a munkaerőpiacon aktív emberekről van szó, akiktől egész családok megélhetése függ. 

Az 1. ábrán bemutatott összefüggés következtében a migránsok származási országai nem 

egyenletesen oszlanak el a fejlődő világban: a közepesen alacsony és közepes jövedelmű 

országok felül vannak reprezentálva, Latin-Amerika teljes népességének 5,1%-a, 28,3 millió 

ember él tartósan külföldön, az összes, fejlődő országokba irányuló hazautalásból pedig a 

térség 25%-kal részesedik, ami a latin-amerikai országok GNI-ának 2,1%-át jelenti. A régión 

belül azonban igen nagyok az eltérések, a kivándorlók nagy száma miatt a hazautalások 

majdnem fele Mexikóba érkezik, az alacsony jövedelmű, kis országokban pedig, bár abszolút 

értékük nem nagy, a hazautalások a GNI 20-25%-át is jelenthetik (El Salvador, Honduras). A 
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főbb migrációs célországok közül kiemelkedik az Egyesült Államok, de jelentős az Európába, 

főként Spanyolországba irányuló migráció is.16 

Migránsok és családtagjaik  

Az egyes migránsok elhatározását, hogy egy másik országba menjenek dolgozni, a különböző 

migrációelméletek különböző módon interpretálják. A neoklasszikus mikro-és makroelmélet 

(Todaro, Sjaastad) szerint a migránsok az egyes országok munkaerő-piaci jellemzőinek 

függvényében, egyfajta költség-haszon elemzést végezve hozzák meg a migrációs döntést, míg 

más elméletek, például a migráció új közgazdaságtana (Taylor, Stark) azt hangsúlyozzák, hogy 

a fejlődő országok hiányos társadalombiztosítási rendszere miatt a migráns háztartások 

egészét kell figyelembe venni az egyes migráns helyett, hiszen a családok/háztartások számára 

a kenyérkereső(k) más ország(ok)ba küldése védelmet kínál a sokszor kiszámíthatatlan 

otthoni gazdasági és politikai folyamatok negatív hatásaival szemben.17 A migráció 

fejlesztéspolitikai hatásainak megértéséhez hasznosabbnak tűnik ez utóbbi megközelítés, 

mivel így egységben láthatjuk a migráns és a tőle függő háztartás gazdálkodásának 

mozgatórugóit. 

A migránsok a fogadó országok munkaerőpiacain változatos ágazatokban és 

státuszokban helyezkednek el. Spanyolországban például a dominikaiak többsége a beteg- és 

idősgondozás területén, az ecuadoriak és bolíviaiak az építőiparban, míg az argentinok és 

chileiek jelentős része értelmiségi munkakörökben dolgozik. Ennek okai különbözőek, egyrészt 

az egyes migráns csoportok eltérő humán tőkéjével és kapcsolathálójával, másrészt a befogadó 

országban egy idő után kialakuló előzetes percepciókkal, esetenként előítéletekkel hozható 

összefüggésbe.18 A hazautalások összege tekintetében ez természetesen eltéréseket okoz.  

A hazautalásokkal kapcsolatos statisztikai adatok sokszor megtévesztőek lehetnek, 

mivel különféle pénzügyi transzferek számíthatóak be ebbe a kategóriába: a szűken vett 

migráns hazautalások (workers’remittances) az IMF nemzetközi fizetési mérlegszámítási 

definíciója szerint csak az egy évnél régebben külföldön élő állampolgár által, a más személy 

által a származási országban fenntartott bankszámlára, utalt pénzösszeget jelenti. Ehhez 

azonban általában hozzáadják az alkalmazottak kompenzációját (compensation of employees, 

egy évnél nem régebben az országban tartózkodó migráns utalása) és a migráns transzfereket 

(migrant transfers, a migráns által a saját, származási országban fenntartott bankszámlájára 

utalt pénzösszeg). Mindezek mellett sok statisztikában a nem hivatalos csatornákon utalt 

pénzösszeg becsült értéke, valamint a befektetés jellegű és kollektív hazautalások is 

megjelennek.19 

                                                 
16 Migration and Remittances Factbook. Washington, The International Bank for Reconstruction and Development / 
The World Bank, 2008. 
17 Douglas Massey et al: A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés. In: Sik Endre (szerk.): A migráció 
szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001. 
18 Xavier Rius Sant: El libro de la inmigración en España. Córdoba, Almuzara, 2007. 
19 Sixth Edition of the IMF's Balance of Payments and International Investment Position Manual, 2007. 
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A motivációkat vizsgálva szintén többféle trend figyelhető meg, amelyeket négy 

csoportba oszthatjuk.20 

Az első csoportba az altruista motivációk tartoznak. A migráns ebben az esetben nem 

felelős közvetlenül a családtagjai megélhetéséért, ennek ellenére jövedelme egy részét 

hazaküldi. Ez jellemzően a jobb jövedelmi helyzetű családból származó, iskolázott fiatalokra 

jellemző, akik sok esetben végleg letelepednek és családot alapítanak a fogadó országokban, 

ennek következtében pedig a hazautalások összege egy idő után lecsökken (hacsaknem a 

hazaköltözés mellett döntenek, ami egyszeri, nagyobb összegű tőketranszfert jelent). 

A második csoportot az önérdek-követő motivációk alkotják. A migráns a hazaküldött 

pénzen ingatlant vásárol vagy befektetést hajt végre egy olyan iparágban, amelyben 

magasabbak a megtérülési ráták, mint a fogadó országban. A családtagok ebben az esetben a 

migráns intézőjének, ügynökének tekinthetők. Más, de hasonló jellegű eset, ha a migráns 

hazautalásai a család közös vagyonát gyarapítják, de a migráns – épp a hazautalásokkal kivívott 

megbecsülés révén – nagyobb eséllyel számíthat a családi vagyon megöröklésére. 

A harmadik csoportba a kölcsön visszafizetésének kényszere tartozik. Ebben az esetben 

a család egy implicit szerződést köt a migránssal, aki kivándorlásának költségeit a családtól 

kapja kölcsön, hogy aztán a fogadó országban megtakarított jövedelméből fizesse azt vissza. 

Végül a negyedik csoportba a család „biztosítási” motivációja tartozik. Ilyenkor a 

migránsra az a kötelezettség hárul, hogy ha a család helyzete rosszabbra fordul, lehetőségei 

függvényében támogassa őket, míg a támogatásra fordított irányban is számíthat, vagyis, ha a 

migráns életében jelentkeznek problémák, a család küld neki pénzbeli segítséget. 

A küldő országban maradt háztartások számára a migránsok által hazaküldött pénz 

felhasználásának két nagy csoportja lehetséges. Az egyiket a produktív kiadások (föld, ingatlan 

vétele, vállalkozás beindítása, iskoláztatás), a másikat az improduktív kiadások (táplálkozás, 

háztartási cikkek, autó, presztízsfogyasztási cikkek) jelentik, míg néhány kiadási csoport nem 

sorolható be egyértelműen (például az egészségügyi kiadások). Egy Mexikóban és Bolíviában 

végzett összehasonlító kutatás21 kimutatta, hogy egyes küldő országok, sőt, azok egyes régiói 

között is igen jelentős különbségek állhatnak fenn a két kiadási forma arányában. A kutatásban 

vizsgált bolíviai falvakban a hazautalások mintegy 60%-át fordították befektetésre (főleg 

földvásárlásra), míg a mexikói falvakban alig 15% a produktív célra felhasznált hazautalások 

aránya. A szerzők három okot határoztak meg, amelyek az eltéréseket magyarázzák: egy 

kulturális-értékválasztási, egy életpálya-stratégián alapuló, illetve egy jogi körülményekből 

adódó különbséget. Egyrészt, a mezőgazdasági munka és a földbirtok presztízsértéke jóval 

nagyobb Bolíviában, mint Mexikóban. Másrészt, a bolíviai fiatalok általános életpálya-képében 

a migráció mint pénzgyűjtési időszak szerepel, amelyet családjuk otthon azért költ 

földvásárlásra, hogy később a birtok a hazatérő migránsok tulajdonába kerüljön, a mexikói 

családokban azonban egyre gyakoribb az a stratégia, hogy a dolgozó családtagok tartósan 

letelepednek az Egyesült Államokban, az otthon maradottak pedig, egyéb gazdasági 

                                                 
20 Stark, Brown, Poirine és Smith nyomán Andrés Solimano: Remittances by Emigrants: Issues and Evidence. In: A. B 
Atkinson. (ed): New Sources of Development Finance. Oxford University Press, 2004, 177-199. o. 
21 Virginie Baby-Collin et al.: Migrant Remittances and Development in Bolivia and Mexico. A Comparative Study. In: 
Naerssen, Ton van et al. (eds.): Global Migration and Development. Routledge, 2008. 
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tevékenységeik mellett, a hazautalásokból javítják vagy tartják fenn az életszínvonalukat. 

Harmadrészt, a mexikóiak körében jóval magasabb az illegális migránsok aránya, akik jogi 

státuszuk következtében kevesebbet keresnek és kevesebbet utalnak haza, mint legális 

státuszú bolíviai társaik, így a kisebb összegű hazautalásokból az otthon maradt családtagok 

nehezebben tudnak megtakarítani vagy befektetni. 

A fentiekből két, a mikro- (egyéni) szintre érvényes következtetés vonható le. Egyfelől 

biztosra vehető, hogy a migránsok – eltérő okokból, eltérő mértékben és eltérő ideig – 

támogatják az otthon maradottakat, aminek következtében a migráció egyenes következménye 

a privát tőkemozgások növekedése a migránsokat küldő országok irányába. Másfelől azonban 

a hazaküldött pénz felhasználásának módját a helyi kulturális, pszichológiai, gazdasági és jogi 

meghatározottságok alakítják ki. Ezen meghatározottságon a hazautalások nem változtatnak, 

hiszen a nem túl nagy hazautalt jövedelem szinte egészét a háztartások saját – produktív vagy 

improduktív – kiadásaik finanszírozására költik, így azok csak indirekt módon – a helyi 

fogyasztási cikkek keresletének növekedése által – hatnak a küldő területek gazdaságára. A 

pozitív hatásokat ráadásul sokszor ellensúlyozza egyrészt a demonstrációs hatás – például 

Mexikóban, ahol a migránsok által közvetített egyesült államokbeli fogyasztási minták 

következtében a hazautalásokból megvásárolt fogyasztási cikkek jelentős része az Egyesült 

Államokból származik – másrészt pedig az a tény, hogy a helyi közösségekbe kívülről került 

nagy mennyiségű készpénz megnöveli a fogyasztási cikkek árát, ami által a hazautalások 

vásárlóértéke csökken, a migráns családtaggal nem rendelkező háztartások helyzete pedig 

romlik, ami a migráció további bővülése irányába hat.22  

Amint láttuk, a kizárólag a mikroszintre koncentráló elemzésekből nem következik, 

hogy a migráció a háztartások jövedelmének növelésén kívül más fejlesztési hatással járna. A 

tapasztalatok mindezek ellenére azt mutatják, hogy számos beruházás (iskola, kórház, utak, 

közvilágítás stb.) jön létre a migránsok hazautalásainak köszönhetően. Az allokációs és 

koordinációs döntések azonban már nem a mikro-, hanem a mezoszinten születnek, így 

megértésükhöz elengedhetetlen fontosságú a transznacionális szervezetek részletes vizsgálata. 

Transznacionális szervezetek 

A transznacionális szervezetek szerepe a fejlett és fejlődő országok közti pénzáramlásban 

kiemelkedő. Noha jelentős pénzmozgások kötődnek a multinacionális vállalatok és a 

nemzetközi civil szervezetek (iNGOs) tevékenységéhez is, jelen elemzésnek ezek nem képzik 

tárgyát, mivel jellemzően nem migránsoktól eredő forrásokat mozgatnak. Az alábbiakban tehát 

azt a három jellemző transznacionális szervezeti formát mutatom be, amelyek révén a 

migránsok pénze eljut a küldő közösségekhez: a hazautalási ügynökségeket, az etnikai 

vállalkozásokat és a migráns civil szervezeteket. 

A hazautalási ügynökségek közé nem csak az ilyen néven létező gazdasági társaságokat 

kell beszámítanunk, hanem az illegális mechanizmusokat is. Előbbiek (néhány multinacionális 

átutalási ügynökség, mint a Western Union, illetve több kisebb, migránsok által egy-egy 

                                                 
22 Sorensen: i. m.  
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relációban működtetett vállalkozás) jellemzően igen magas kezelési költséget számolnak fel, 

ami – összegtől függetlenül – a 15-20 dollárt is elérheti, így a jellemzően kisebb összegeket, havi 

100-200 dollárt hazautaló migránsok számára ez sok esetben eltántorító tényező lehet. A 2001. 

szeptember 11-ét követő biztonsági intézkedések ráadásul, amelyeket az Egyesült Államok a 

terrorista sejtek finanszírozásának megelőzésére a nemzetközi magánátutalások esetében 

bevezetett és szövetségeseivel is bevezettetett, a hazautalásokhoz kötődő adminisztratív 

terheket jelentősen megnövelték, ami a kisebb ügynökségek csődjét és a multinacionális 

átutalási ügynökségek monopolhelyzetét eredményezte.  

További ellenösztönző még az egyes országokban létező rögzített hivatalos árfolyam: 

Venezuela esetében például egy dollár hivatalosan 6,3 venezuelai „erős” bolívart ér (bolívar 

fuerte), a feketepiacon azonban egy dollár ennek a duplájáért is gazdát cserélhet, így a legális 

hazautalás során az összeg vásárlóértéke a felére csökkenne, a hazautalások így jórészt 

„zsebben” és dollárban történnek. Máshol a fejletlen árupiacot kihasználva jöttek létre féllegális 

vállalkozások: Spanyolországban például léteznek olyan – hivatalosan mással foglalkozó – 

kereskedelmi vállalkozások, ahol az ecuadoriak megnézhetik és kifizethetik bizonyos 

fogyasztási cikkek (pl. mosógépek) mintadarabjait, de a valóságban nem kerülnek a birtokába, 

hanem a meghatalmazott családtagok vehetik át az ugyanolyan eszközöket Ecuadorban. A 

vállalkozások természetesen jóval többet számolnak fel a termékekért, mint amennyit 

spanyolországi értékesítés esetén tennének. Végül az illegálisan a fogadó országban tartózkodó 

migránsok, mivel nem rendelkeznek a bankszámla-nyitáshoz vagy átutalási ügynökségek 

szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges dokumentumokkal, ha akarnák, sem tudnák 

máshogy hazautalni a megtakarításaikat, mint az illegális közvetítők útján 

Mindezen tényezők miatt a migránsok gyakran veszik igénybe az illegális hazautalási 

mechanizmusokat működtető „ügynökségek” szolgáltatásait, ami több szempontból is 

problémás. A minden jogi kontroll nélkül működő illegális mechanizmusok egyrészt valóban 

szolgálhatnak pénzmosást vagy drogkereskedelemhez, terrorizmushoz kötődő 

tevékenységeket, dimenziójuk pedig (a becslések szerint világszinten az illegális hazautalások 

a legálisan hazautalt összegek 35 és 75%-a között mozognak) mindenképpen aggályossá teszi 

ilyen mennyiségű pénz ellenőrizetlen áramlásának tényét.  

A migránsok szempontjából kézzel foghatóbb problémát jelent az illegális csatornák 

megbízhatatlansága és az ügynökségeknek való kiszolgáltatottság (nem folyamodhatnak 

semmiféle jogi retorzióhoz, ha a hazautalások nem érkeznek meg), illetve az a tény, hogy az 

illegális ügynökségek rendszerint tudatában vannak, hogy a migráns milyen más csatornákon 

és milyen áron utalhatnának haza pénzt, így áraikat a legális migránsok esetében nem sokkal a 

legális ügynökségek árai alá, az illegális migránsok esetében pedig gyakran azok fölé igazítják.23 

A piac legalizálásához elengedhetetlen lenne a multinacionális átutalási ügynökségek 

monopóliumának megtörésére, ez azonban már a makroszint, vagyis az állam feladata. A 

közelmúltban történt előrelépéseket (Amerikai Egyesült Államok és Spanyolország) a fejezet 

harmadik, az állami szereplőkkel foglalkozó részében ismertetem. 

Az etnikai vállalkozások a hazautalási ügynökségeknél jóval pozitívabb szerepet 

töltenek be, noha motivációjuk szintén nem altruista, hanem profitorientált. Az etnikai 

                                                 
23 Iñigo Moré: Inmigración y remesas informales en España. Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009. 
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vállalkozás fogalma a 70-es és 80-as években vált bevetté a migrációkutatásban Bonacich, 

Modell és Light kutatásai nyomán. A kifejezés Zhou csoportosítása szerint két gazdasági 

tevékenységi formára vonatkozhat: az enklávé-gazdaságok szereplőire és a közvetítő 

kisebbségi vállalkozókra.24 Előbbiek a fogadó országban a migráns közösségek sajátos igényeit 

elégítik ki, míg utóbbiak a fogadó ország teljes társadalma számára értékesítenek bizonyos, 

etnikai erőforrásokra támaszkodva előállított vagy beszerzett termékeket. Az etnikai 

vállalkozások kialakulására Zhou számos okot sorol fel, ezek egy része piaci rések betöltéséhez 

vagy új termékek bevezetéséhez kötődik (keresleti oldal), míg más része a gazdaság más 

szegmenseiben nem, vagy csak nehezebben boldoguló migránsok gyorsabb gazdasági 

előmenetelét tartja kulcsfontosságúnak (kínálati oldal). 

Mind az enklávé-gazdaságok, mind a közvetítő kisebbségek kialakulása járhat pozitív 

hatással a küldő országok fejlődésére nézve. Az enklávé-gazdaságok esetén, ha azok elsősorban 

nem termékek forgalmazásával, hanem munkaerő-közvetítéssel foglalkoznak (mint a 

mexikóiak az Egyesült Államokban), akkor az ilyen hálózatok mindössze indirekt hatást 

fejtenek ki, amennyiben a jobb információáramlás és a hatékonyabb munkaerő-allokáció révén 

több migráns jut munkához, így a hazautalások értéke is növekszik. Az olyan vállalkozások 

azonban, amelyek a küldő országok termékeit értékesítik a fogadó országokban, két további 

csatornán is hozzájárulnak a küldő országok fejlődéséhez. Egyrészt a migránsok 

fizetőképesebbek, mint az otthon maradottak, így a számukra értékesített termékek (például 

mexikói élelmiszerek) még a szállítási költségek mellett is nagyobb haszonkulccsal és nagyobb 

mennyiségben értékesíthetők, mint amekkorát ugyanazon termékkel Mexikóban el lehetne 

érni. Másrészt a migránsok által közvetített kulturális, gasztronómiai és egyéb fogyasztási 

szokások általánosan elterjedtté válhatnak a fogadó országban, ami a küldő országban további 

kapacitásbővítést és új munkahelyeket jelenthet. Ilyen karriert futottak be a mexikói éttermek 

az Egyesült Államokban, vagy a (nem specifikált) latin-amerikai ajándéktárgyak árusítói és a 

latin zenék forgalmazói Spanyolországban.25 Ez azonban csak igen limitált számú migránsnak 

biztosít megélhetést. 

A mainstream piacon elért siker nyomán az enklávé-gazdaságokból közvetítő 

kisebbségek alakulhatnak ki (noha a közvetítő kisebbségek nem feltétlenül származnak 

enklávé-gazdaságokból). Ezen gazdasági tevékenységek hatására szintén a fent említett 

kettősség jellemző. Ha a termékek közvetlenül vagy közvetve a küldő országokból származnak, 

az munkahelyeket teremt, ha viszont az etnikai erőforrás már csupán a fogadó országban élő 

migránsokra támaszkodik, akkor a fejlesztési hatás csak a hazautalások növekedésében 

testesül meg. További fontos aspektus, hogy a jellemzően családi vagy baráti alapon szerveződő 

és működő közvetítő kisebbségi gazdaságokban a puszta gazdasági racionalitás mellett más – 

esetleg a gazdasági értelemben vett hatékonyságot rontó – szempontok is fontos szerepet 

játszanak. Mindezek miatt a közvetítő kisebbségi tevékenységek (mint a mexikói éttermek 

üzemeltetésének) haszna nem egyenlően oszlik el a migránsok között sem a fogadó, sem a 

küldő országokban (Egyesült Államok és Mexikó ebben az esetben). Az etnikai vállalkozásokkal 

                                                 
24 Min Zhou: „Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, Controversies and Conceptual Advancements”. 
International Migration Review, Vol. 38. No. 3. (2004) 1040-1074. o. 
25 Joaquín Beltrán et al. (eds.): Empresariado étnico en España. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
Fundació CIDOB, 2004. 



Soltész Béla: 
Migránsok: A nemzetközi fejlesztési együttműködés új szereplői? 

 
 

 

Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 
X. évfolyam 2013/2. szám 

www.kul-vilag.hu 
- 28 - 

 

kapcsolatban tehát általánosan elmondható, hogy növelhetik a migránsok által hazautalt pénz, 

illetve otthon eszközölt befektetések nagyságát, a közösségi fejlesztésekre azonban nem, vagy 

csak közvetve járnak hatással.26 

A fenti két transznacionális szervezeti formától eltérően a migráns civil szervezetek 

nem profit- hanem közösségorientáltak, így annak ellenére fontosabb szereplői lehetnek a 

küldő országokba irányuló fejlesztési tevékenységeknek, hogy a két másik típushoz képest 

jóval kisebb pénzmozgásokat bonyolítanak le. Az egy meghatározott területről elszármazott 

migránsok szervezetei (hometown associations) számos cél érdekében alakulhatnak, így 

feladatuknak választhatják a fogadó országban biztosított jogvédelmet vagy a nemzeti kultúra 

ápolását, a legtöbb esetben azonban komoly forrás-előteremtő (fundraising) szerepük lehet 

egyes, a küldő országban megvalósuló infrastrukturális fejlesztés (iskola, kórház, utak) 

végrehajtása érdekében. Bár költségvetésük általában jóval szűkösebb, mint a nemzetközi 

fejlesztési projekteké, a helyismeretük két szempontból is felbecsülhetetlen előnyt jelent. 

Egyrészt a tagok pontosan tudják, hogy az adott területen élőknek mire van a legnagyobb 

szüksége, másrészt ezt a potenciális adományozók is tudják, így szívesebben és nagyobb 

összegekkel támogatják a migráns civil szervezeteket, mint ami a nemzetközi fejlesztéssel 

foglalkozó civil szervezetek esetében megszokott. A migránsok által alapított és vezetett civil 

szervezetek tehát nem csupán a fejlesztési források előteremtésében, hanem azok 

orientálásában is kiemelkedően fontos szerepet játszanak.27 

A migráns civil szervezetek esetében kell megemlítenünk a hazautalásoknak a pénzügyi 

transzfereken túlmutató dimenzióját, a szociális hazautalásokat (social remittances). Ezek az – 

intézményes, intézményesedő vagy informális – migráns hálózatok információ-, ideológia- és 

know-how-átadó szerepét jelentik, vagy ahogy Peggy Levitt kategorizálta, a normák, 

gyakorlatok, identitás és társadalmi tőke hazautalását a küldő országokba.28 Levitt kritikusai a 

fogalmat további aspektusokkal bővítették, így fontos megjegyezni, hogy ezen átutalások 

kétirányúak, tehát a fogadó országokban tevékenykedő migránsok is részesülnek például a 

küldő országokból feléjük irányuló társadalmi tőketranszfer (például új üzleti kapcsolatok) 

pozitív hatásaiból.  

A normák, gyakorlatok és identitás hazautalásával kapcsolatban félreértésre adhat 

okot, ha azok irányából arra következtetünk, hogy mindössze a fejlett országok társadalmi 

jelenségeinek reflektálatlan átvételét jelentik. Bizonyos, a migránsok által közvetített kulturális 

identitáselemek például már eleve a migránsok fogadó országbeli hibriditásából adódnak 

(chicano/a identitás), míg mások a hazautalás folyamán válnak el az eredeti modelltől (hibrid 

bostoni-puerto ricói divat). Az új kulturális formák népszerűsége adott esetben a migránsokat 

fogadó ország többségi kultúrájára is kihat, amint azt az Egyesült Államok egyre erősebb latino 

kultúrája bizonyítja.29 A migráns civil szervezetek szerepe a szociális hazautalások esetében is 

kulcsfontosságú, hiszen ezen szervezetek rendelkeznek azzal a kapcsolati hálóval, amely a 

                                                 
26 Zhou: i. m.   
27 Sorensen: i. m.  
28 Peggy Levitt – Deepak Lamba-Nieves: „Social Remittances Revisited”. International Migration Review, under 
review, http://www.peggylevitt.org/pdfs/Levitt.Lamba-SR_Revisited.pdf, internetről letöltve: 2013. augusztus 8. 
29 Peggy Levitt: Transnational Migration and Development – A Case of Two for the Price of One. Working paper 00-02-
1. The Center for Migration and Development. Working Paper series – Princeton University, 2000. 

http://www.peggylevitt.org/pdfs/Levitt.Lamba-SR_Revisited.pdf
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leghatékonyabban biztosítja az információ-, ideológia- és know-how-áramlást. Mozgásterüket 

azonban jelentősen beszűkíti, hogy lobbitevékenységük korlátozott, finanszírozásuk pedig 

esetleges. A migráns civil szervezetek fejlesztési hatásában rejlő potenciál kiaknázásához 

nélkülözhetetlen az államok (küldő és fogadó) együttes szerepvállalása. 

Államok és nemzetközi szervezetek 

A makro- (állami) színtér kulcsszereplője egyértelműen a migránsokat fogadó állam. Nagyobb 

gazdasági fejlettsége és politikai súlya mellett helyzeti előnyben is van a küldő államhoz képest, 

lévén, hogy munkaerő-piaci és idegenrendészeti szabályozásaival nagyban meghatározza a 

küldő államba érkező hazautalások nagyságát. Amennyiben pedig a két ország között 

nemzetközi fejlesztési együttműködési nexus is fennáll, akkor a függőségi viszonyok még 

inkább feltűnőek. A nemzetközi szervezetek szerepe a migráció és fejlődés vonatkozásában 

korlátozott: amint az alábbiakból kiderül, mindeddig egyetlen nemzetközi szervezetnek sem 

sikerült olyan intézkedést végrehajtania, amely mögött ne állt volna a fogadó országok érdeke 

és támogatása. 

A fogadó országok intézményi struktúrájában rendszerint elkülönül egymástól a 

migrációval és a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel foglalkozó közintézmény. A latin-

amerikai emigráció számára legfontosabb Egyesült Államokban a migráció egy külön 

ügynökség, az Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat (U.S. Citizenship and Immigration 

Services), a nemzetközi fejlesztés pedig a külügyminiszter (Secretary of State) felügyelete álló 

önálló szerv, a USAID hatáskörébe tartozik. A második legjelentősebb célország, Spanyolország 

esetében a migrációért a Munka- és Bevándorlásügyi Minisztérium (Ministerio de Trabajo e 

Inmigración), míg a nemzetközi fejlesztésért a Külügyminisztérium (Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación) felel. Az egyes intézmények közti koordináció sok esetben nem 

elégséges, illetve egy furcsa jelenség is megfigyelhető: mivel a legtöbb fogadó országban az 

utóbbi években (és különösen a világgazdaság válság elmélyülése következtében) felerősödtek 

a migrációellenes diskurzusok – amelyek részletes bemutatása jelen tanulmánynak nem célja 

– a nemzetközi fejlesztési együttműködésre a kormányok elkezdtek úgy tekinteni, mint a 

migráció megállításának eszközére. Ez nem nyert empirikus bizonyítást (a segélyek összege 

nem elegendő, a migrációt pedig számos egyéb tényező, így a migrációs hálózatok bővülése is 

mozgatja), ráadásul a migráció-megelőzési célú segélyallokáció számos lehetséges káros 

következménnyel jár a legkevésbé fejlett országokra, amint az az alábbiakban kifejtésre kerül. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős kormányzati szerveknek mindezek ellenére 

érdekében áll ezt a diskurzust fenntartani, mivel saját fontosságukat és költségvetésüket 

növelhetik, ha a közvélemény számára új indokot találhatnak a segélyezésre szánt összegek 

növelésére. A migránsok fejlesztési potenciálját sem véletlenül hangsúlyozzák ezen 

intézmények: a migránsoktól várhatnak el, legalábbis elméleti szinten, olyan fejlesztési 

szerepvállalást, amely különben a hivatalos fejlesztéspolitika felelőssége lenne.30 

                                                 
30 Enric Royo: Introduction. Does codevelopment exist? In: Möhl, Stefan: The same but different? Codevelopment 
policies in France, Germany, Spain and the institutions of the European Union from a comparative perspective. 
Barcelona, CIDOB edicions, 2010. 
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A 2009-2012 közti spanyol nemzetközi fejlesztési együttműködési terv például (Plan 

Director de la Cooperación Española) mindezek értelmében kiemelt figyelmet fordított a 

migránsok szerepére a kisvállalkozások alapításában és a hazautalások produktív célra 

fordításában, adott esetben mikrohitelekkel támogatva a hazatérni kívánókat. A világgazdasági 

válság tovább erősítette a fejlesztéspolitika hazatéréshez kötését: az Önkéntes Hazatérés Terve 

(Plan de Retorno Voluntario) alapján 2009-től munka nélkül maradt migránsok teljes 

munkanélküli-ellátásukat kézhez kapják, ha hajlandóak elhagyni Spanyolországot (ez azon 

harmadik országok polgáraira érvényes, amelyekkel Spanyolországnak bilaterális 

társadalombiztosítási szerződése van – ezek pedig jellemzően a latin-amerikai országok). A 

folyamatosan szigorodó spanyol – és uniós – bevándorláspolitika miatt azonban a migránsok 

vonakodnak igénybe venni ezt a lehetőséget, mert nem biztosak abban, hogy vissza tudnak-e 

jutni Európába, ha véget ér a válság.  

A restriktív migrációs politika tehát csökkenti a migránsok mobilitását, ezáltal pedig 

értelemszerűen a fejlesztési potenciáljukat is, hiszen ahelyett, hogy a küldő országba 

visszatelepülve új vállalkozásokat indítanának be, inkább vállalják az egyre nehezedő 

életkörülményeket a fogadó országban, nehogy elveszítsék az ott-tartózkodást lehetővé tevő 

jogi státuszt.31 

A migrációt egyre inkább gazdasági (és biztonsági) problémának látó fogadó 

országokkal szemben a küldő országok a szakirodalom szerint a legtöbb esetben úgy 

tekintenek állampolgáraik kivándorlására, mint a munkaerő-fölösleg exportálásának és a 

költségvetési bevételek növelésének egyik legkézenfekvőbb eszközére, így jellemzően nem 

gördítenek akadályokat a képzetlen munkások kivándorlása elé (a képzett munkaerő 

elvándorlását, vagyis az agyelszívást pedig ha akarnák, se tudnák megakadályozni). Míg egyes 

kormányzatok – akárcsak a fogadó országok nemzetközi fejlesztési segélyezésért felelős 

intézményei – sokszor a szükséges reformok elkerülésének lehetőségét látják a fizetési mérleg 

gyors javulásában, a hazautalások a legtöbb fejlődő ország esetében csak közvetetten jutnak az 

államkasszába (a legtöbb ország nem, vagy csak csekély mértékben adóztatja meg ezeket a 

pénzmozgásokat – az elköltésükre kivetett fogyasztási adó pedig, a fejlődő országok 

kormányzatainak jellemzően alacsony adóbevételei miatt, az összes hazautalásnak csak egy 

töredékét juttatja az államkincstárba). A reformok elodázásában mégis fontos szerepet játszhat 

a migránsokat küldő háztartások megnövekedett jövedelme, mivel azt részben egészségügyi, 

oktatási vagy egyéb szociális ellátórendszerekben költik el, tehermentesítve az államot az 

esetleg rosszul teljesítő rendszerek működésének finanszírozásában.32   

A migráció a küldő államok belpolitikája mellett azok külpolitikáját is meghatározza. A 

számottevő migráns népességgel rendelkező fogadó országok és a küldő országok 

viszonylatában ez két következménnyel jár. Egyfelől a nemzetközi fejlesztési együttműködés – 

már említett – állítólagos migráció-megállító hatására hivatkozva a küldő országok határőrizeti 

eljárásaik szigorítása érdekében gyakran aláírnak különféle bilaterális visszafogadási 

egyezményeket, hogy cserébe fejlesztési segélyt kapjanak. Ez nem csupán emberi jogi 

                                                 
31 Stefan Möhl: The same but different? Codevelopment policies in France, Germany, Spain and the institutions of the 
European Union from a comparative perspective. Barcelona, CIDOB edicions, 2010. 
32 Levitt: Transnational Migration and Development – A Case of Two for the Price of One.   
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aggályokat vet fel, de az adatok a segélyek migráció-megállító hatását sem bizonyítják, továbbá 

a migráció által befolyásolt segélyallokáció a már említett fejlettségi összefüggések miatt sok 

esetben nem a legkevésbé fejlett országok kritikus szegénységi szinten élő lakóit célozza, 

hanem a migránsokat küldő közepesen alacsony fejlettségű régiók potenciális migránsait. A 

segélyezés ezen torzulása miatt hosszú távon a legkevésbé fejlett országokban humanitárius 

vészhelyzetek adódhatnak.33  

Másfelől, bár külkapcsolataik egyik legfontosabb dimenziójává válik a migránsok 

érdekvédelme, munkakörülményeikre – és ezáltal a hazautalásaikra – a fejlődő országok 

csekély anyagi lehetőségekkel bíró diplomáciája nem sok hatást tud kifejteni. Egy, a Milánóban 

élő ecuadoriak, a milánói önkormányzat és az ecuadori konzulátus együttműködését vizsgáló 

tanulmány szerint34 a konzulátus érzékeny volt az ecuadori migráns közösséget érintő ügyekre, 

és állami szervként sikeresen tárgyalt számos, a közösséget érintő intézkedéssel kapcsolatban 

a milánói önkormányzattal és különféle regionális állami szervekkel, a munkáját három 

tényező mégis nagyban megnehezítette. Egyrészt még az ecuadori külügyminisztérium 

lehetőségeihez mérten is igen szerény költségvetéssel rendelkeztek, másrészt az ecuadori 

állam igen szoros kontroll alatt tartotta a konzulátus tevékenységét.  

Harmadrészt – és talán ez a legfontosabb – a saját államukkal szemben alapvető 

bizonytalanságot tápláló ecuadoriak a konzulátust sem tekintették megbízható partnernek 

(meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az olasz hivatalos szervek felé sem viseltettek sokkal 

nagyobb bizalommal). A konzulátus tehát, az ott dolgozók egyébként meglévő jobbító szándéka 

ellenére sem tudott sokkal többet tenni az ecuadoriakért, mint hogy ellátta szokásos konzuli 

ügyeiket.  

Végül a nemzetközi szervezetek esetében azt szükséges figyelembe vennünk, hogy 

mennyiben rendelkeznek a nemzetállami kormányokhoz viszonyított önálló mozgástérrel. Az 

univerzális nemzetközi szervezetek közül elsőként megemlítendő az 1951-ben alapított 

Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization for Migration, IOM) amely a 

migrációval kapcsolatos nemzetközi ügyek fórumául szolgál, és – bár nem az ENSZ szakosított 

szerve – számos téren együttműködik a világszervezettel, elsősorban a Menekültügyi 

Főbiztossággal (UNHCR). Az IOM ugyanakkor, kormányközi szervezetként, elsősorban 

operatív célokat szolgál, mandátuma a tagállamok által meghatározott feladatok 

végrehajtására szorítkozik. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az Egyesült Nemzetek 

Szervezete a migrációval kapcsolatban a „Migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak 

védelméről szóló nemzetközi egyezményét” (United Nations International Convention on the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, ICRMW) 1990-

ben fogadta el, hatályba azonban csak jóval később, 2003. július 1-én került sor, amikor az 

egyezményt ratifikáló országok száma elérte a 20-at. A részes államok közül azóta is hiányzik 

szinte minden migrációs célország, így az Egyesült Államok, Japán, az Európai Unió tagállamai 

és a Perzsa-öböl menti államok. Ennek oka az elemzők szerint az, hogy az egyezmény a korábbi 

emberi jogi szerződésekből következő jogokat tételesen felsorolja az irreguláris migránsok 

                                                 
33 Enric Royo: i. m.  
34 Bárbara Del Sole: Nuevos actores de las políticas de integración en el ámbito local: Oportunidades y límites en el caso 
de la comunidad ecuatoriana de Milán. In: Ricard Zapata-Barrero –Gemma Pinyol: Los gestores del proceso de 
inmigración. Actores y redes de actores en España y Europa. CIDOB edicions, 2008. 



Soltész Béla: 
Migránsok: A nemzetközi fejlesztési együttműködés új szereplői? 

 
 

 

Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 
X. évfolyam 2013/2. szám 

www.kul-vilag.hu 
- 32 - 

 

esetében is. Noha ezen jogok mindegyike alapvető emberi jog, szerepeltetésük mégis 

ellentmondásos reakciókat váltott ki az ENSZ tagállamaiból, hiszen az irreguláris migránsok 

puszta léte is kihívást jelent a nemzetállami szuverenitás koncepciója számára. Bár a fejlett 

országokban több civil szervezet kampányol az IRCMW ratifikálásáért, előrelépés a kérdésben 

rövid- és középtávon nem várható.35 

A partikuláris nemzetközi szervezetek közül fontos megemlíteni a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) és az Európai Uniót, amelyek az elmúlt évtized során felismerték a 

migráció és a nemzetközi fejlesztés közti kapcsolat fontosságát. Bemutatásuktól mindazonáltal 

jelen keretek között el kell tekintenem, mivel funkcionálisan nem látnak el más feladatokat, 

mint amiket a fogadó államok esetén azonosítottam: tagállamaik, a fejlett országok a fentebb 

már részletezett, a nemzetközi fejlesztési együttműködést a migrációt megelőző politikai 

stratégiának tartó személetmódját ismétlik meg, saját belső struktúrájuk függvényében. Más 

regionális szervezetek (NAFTA, Mercosur, Afrikai Unió stb.) hatásköre a kérdésben igen 

csekély. 

Összefoglalás. Mit tehet a közpolitika?  

Visszautalva a fejlődés fogalmának jelen tanulmány elején tett definíciójára, a fentiek 

értelmében megállapíthatjuk, hogy a szegénység elleni harcnak a migránsok által küldött 

hazautalások igen jelentős eszközei az államok közpolitikai beavatkozása nélkül is, a 

makrogazdasági fejlődés előmozdítására azonban önmagukban nem alkalmasak. Mindezek 

miatt az áttekintett szakirodalomban36 körvonalazódik az az igény, hogy a makroszintű (állami 

és nemzetközi szervezeti) szereplők a mezoszint egyes szereplőinek (migráns civil 

szervezetek) támogatásával, illetve mások (hazautalási ügynökségek) monopolhelyzetének 

megtörésével segítsék elő a mikroszintű (egyes migránsoktól a családtagjaik felé irányuló) 

transzferek költségeinek csökkenését, illetve minél produktívabb felhasználását. Az egyes 

szerzők által megvalósításra javasolt konkrét intézkedéseket az alábbiakban három csoportba 

rendezve mutatom be, előtte azonban fontosnak tartom néhány, a nemzetközi fejlesztési 

segélyek és a migráns hazautalások közötti (korábban már említett) különbségekből a jelen 

tanulmányban tett megállapítások alapján levont következtetés bemutatását: 

 A migráns hazautalások nem helyettesíthetik a nemzetközi fejlesztési segélyezésre 

szánt összegeket, pusztán kiegészíthetik azokat, ezáltal csökkentve a donor 

országokra nehezedő pénzügyi terhelést. Fontos, hogy természetüktől fogva két 

eltérő fejlesztési forrásról van szó. A legkevésbé fejlett országok, illetve a közepesen 

fejlett országok hátrányos helyzetű (és migráns családtaggal nem rendelkező) 

csoportjai nem részesülnek közvetlenül a hazautalások jövedelemnövelő hatásában. 

                                                 
35 Antoine Pécoud – Paul de Guchteneire: „Migration, Human Rights and the United Nations”. In: Global Migration 
Perspectives, No. 3, October 2004. UNESCO. 
http://www.gcim.org/gmp/Global%20Migration%20Perspectives%20No%203.pdf, internetről letöltve: 2013. 
augusztus 8. 
36 Sorensen: i. m.   

http://www.gcim.org/gmp/Global%20Migration%20Perspectives%20No%203.pdf
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 A segélyezés nem irányulhat a migráció megelőzésére még akkor sem, ha a donor 

országok közvéleménye előtt ezzel lehet a leghatásosabban indokolni a nemzetközi 

fejlesztési együttműködésre szánt összegek növelését. A migrációt mozgató erők 

jóval összetettebbek annál, hogy segélyezési programok és projektek rövid- vagy 

középtávon megállítsák azt, a segélyeknek a migránsokat küldő országokba 

allokálása ellenben forráshiányossá teheti a legszegényebb országokban folytatott 

szegénységcsökkentő programokat, ami humanitárius katasztrófákhoz vezethet. 

 A migráns civil szervezeteknek a jelenleginél fontosabb szerepet kell biztosítani a 

bi- és multilaterális fejlesztési segélyprogramok tervezési és végrehajtási 

szakaszában (különösen az előbbi a lényeges; a végrehajtás terén már komoly 

előrelépések történtek több, migránsokat fogadó ország esetében). 

Mindezen kikötéseket szem előtt tartva, a lehetséges közpolitikai beavatkozásokat 

három csoportba osztottam: rövid-, közép- és hosszútávú reformokat különböztettem meg, 

amely felosztás nem csupán az intézkedések időhorizontjára utal, hanem arra is, hogy 

végrehajtásukhoz a migrációval és nemzetközi fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos 

közpolitikai hálózatnak milyen mélységű változása szükséges. A rövidtávú javaslatok a 

hazautalások csatornáinak „megtisztítására” irányulnak, a középtávúak a hazautalások 

produktív beruházási arányának növelésére, a hosszútávúak pedig a nemzetközi migrációs 

rendszer intézményi és jogszabályi környezetének fejlesztését célozzák. 

A rövidtávú reformok célja, hogy minél több hazautalás érkezzen a migránsokat küldő 

országokba, ami kétféleképpen érhető el. Egyrészt növelhető a migránsok által hazaküldött 

összeg abszolút értéke, másrészt csökkenthető a közvetítő rendszerek szereplőinek haszna. A 

két módszer nem különíthető egymástól, hiszen állandó kölcsönhatásban vannak, így az egyik 

terén eszközölt változtatás automatikusan maga után vonja a másikban bekövetkező 

változásokat. A migránsok által hazaküldött összeg abszolút értékét a családtagok 

rászorultsága és a gazdasági konjunktúrák határozzák meg. Kormányzati eszközökkel 

rövidtávon némi növekedés eszközölhető, ha a küldő ország, illetve a migráns civil szervezetek 

kampányokkal, szimbolikus eszközökkel (kettős állampolgárság, parlamenti választásokon 

való részvétel engedélyezése) erősítik a migránsok felelősségérzetét a küldő ország gazdasági 

fejlődésében való részvételt illetően.  

Ennél jóval fontosabb tennivaló azonban a közvetítő rendszerekben fennakadó pénzek 

összegének csökkentése – egyrészt az illegális hazautalási rendszerek felszámolásával, 

másrészt a legális hazautalási rendszereket mozgató, kisszámú szereplő monopóliumának 

megtörésével, a kezelési költségek lecsökkentésével. Mindkét irányban történtek előrelépések: 

az Egyesült Államokban több bank már elfogadja a mexikói konzulátusok által kibocsátott 

személyazonossági iratokat a hazautalások feladásához, így az illegálisan vagy félig legálisan az 

országban tartozó migránsok is igénybe vehetik a legális átutalási csatornákat (amelyek 

kezelési költsége is csökkent, a hazautalások növekedése nyomán előállt piaci versenynek 

köszönhetően), Spanyolországban és több európai országban pedig liberalizálták a 

magánjellegű pénzátutalások piacát, szakítva a korábbi szigorú szabályozással és konkurenciát 

támasztva az eddig monopolhelyzetű átutalási ügynökségeknek. Szükséges azonban, hogy 

minden relációban (vagyis minden küldő és minden fogadó ország között) végbemenjenek 
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ezek a változások, és a legális hazautalások jogi státustól függetlenül minden migráns számára 

elérhetőek legyenek, azok költsége pedig jelentősen alacsonyabb legyen, mint az illegális 

átutalási rendszeré. Ezen változásokban a főszerepet – elsősorban jogi természetű 

intézkedésekről lévén szó – a fogadó állam kormányzatának kell játszania. 

A középtávú reformok főszereplői ezzel szemben a küldő országok és a migráns civil 

szervezetek. Ahhoz, hogy a hazautalások a lehető legnagyobb mértékben finanszírozzanak 

produktív – és az egész közösség jólétét növelő – beruházásokat, a küldő országoknak először 

is le kell mondaniuk a hazautalásokra kivetett adókról, kivéve a presztízs- és luxusfogyasztásra 

kivetett adókat, amelyek összegét akár növelhetik is. A hazautalások által megnövelt 

egyenlőtlenségek (vagyis, hogy a migráns családtagokkal rendelkező háztartások helyzete 

javul, a többi háztartásé viszont romlik) ellen nem szabad redisztributív eszközökkel fellépni, 

mert az ismét az illegális csatornák felé irányítaná a hazautalásokat. Ehelyett ösztönözni kell a 

migránsok által a származási régiójukban eszközölt befektetéseket mindazon eszközökkel, 

amelyeket a közgazdasági irodalom hagyományosan a külföldi közvetlen tőkebefektetések 

(FDI) ösztönzésére felsorol – különös tekintettel makroszinten az egészséges pénzügyi 

rendszer létrehozására, mikroszinten pedig a megfelelő infrastruktúra és intézményrendszer 

kialakítására.  

A hazautalások tehát nagyban hozzájárulhatnak az állami reformok sikeréhez, 

ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a küldő állam költségvetésére gyakorolt kedvező 

hatásuk miatt sokszor épp a hazautalásokra támaszkodva kerüli el a kormányzat a szükséges 

reformok végrehajtását. Ezen a ponton létfontosságú a migráns civil szervezetek szerepe: 

egyfelől személyes kapcsolati hálójuk segítségével elérhetik, hogy a migránsok a hazautalt pénz 

egy részét a szükséges infrastruktúra létrehozását célzó projektekre fordítsák, másfelől pedig 

elősegíthetik a szociális hazautalások áramlását, ami – a megnövekedett civil kontroll révén – 

a makroszintű állami reformok és mikroszintű infrastrukturális fejlesztések kikényszerítését 

eredményezheti. 

Végül a hosszútávú reformokról kell szót ejtenünk, amelyek a nemzetközi migrációs 

rendszer intézményi és jogszabályi környezetének fejlesztésére irányulnak. Mindenekelőtt 

fontos lenne a fogadó államok migrációs politikáiban bekövetkező szemléletváltás: a 

jellemzően határőrizeti kérdésekre fókuszáló nemzeti bevándorláspolitikákat (illetve az 

Európai Unió vonatkozó politikáit) fel kell váltania egy, az emberi jogok betartására és 

betartatására alapuló, globális megközelítésű és globális koordinációjú politikának. Ennek első 

lépése lenne az ICRMW aláírása és ratifikálása a migránsokat fogadó országok részéről, de a 

továbbiakban fontolóra kellene venni az IOM átalakításával, jogköreinek és költségvetésének 

jelentős kiszélesítésével létrehozandó, az ENSZ szakosított szerveként működő Migrációs 

Világszervezet létrehozásának lehetőségét is, amely bizonyos esetekben kötelező erejű 

határozatokat is hozhatna a migránsok jogait korlátozó országokkal szemben. Mindezt, az 

eddigiek értelmében, a nemzetközi fejlesztési segélyezésre szánt összeg növelésének is 

kísérnie kell, hogy az OECD DAC tagjai legalább a korábban vállalt 0,7%-os GNI-arányt érjék el. 

Ez a teljes közpolitikai hálózat felelőssége: a makroszinten meghozandó döntésekre a 

mezoszinten tevékenykedő migráns civil szervezetek aktivizmusa és szemléletformáló 

tevékenysége, illetve az egyes migránsok – és nem-migránsok – állampolgári felelősségtudata 

és szavazata kényszerítheti rá a küldő és fogadó országok kormányait. 


