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Rahvusvahelise migratsiooni väljavaade: SOPEMI 2011

• Käesolev väljaanne analüüsib hiljutisi arenguid Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)
liikmesmaade ja mõnede mitteliikmesriikide migratsioonipoliitikas ning migratsiooni liikumissuundi, hõlmates
kõrgelt ja madalalt kvalifitseeritud töötajate, ajutiste ja püsitöötajate ning ka tudengite migratsiooni.

• Kolm eripeatükki katavad OECD 50. sünnipäeva ja SOPEMI tööd, migreerujate ettevõtlust ning migratsiooni
Iisraeli.
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Rahvusvaheline migratsioon ja SOPEMI
tähistavad OECD 50. sünnipäeva

OECD-d on alati peetud unikaalseks foorumiks, kus tegeletakse analüütilise tööga ja migratsiooni majanduslike ja
sotsiaalsete külgede kommete, vaadete ja kogemuste vahetamisega. Samal ajal on kogutud laialdaselt
migratsioonistatistikat ja nähtud vaeva andmete võrreldavuse parandamisega. Aastakümneid on OECD migratsiooni
töögrupi egiidi all töötav pideva migratsiooni aruandluse süsteem (SOPEMI) olnud migratsiooniliikumise ja -poliitika
jälgimiseks ainus vahend. SOPEMI on olnud tunnistajaks „külalistöötajate” migratsiooni tõusule ja langusele, 1980.
aastate migratsioonipoliitika karmistumisele, 1990. aastate raudse eesriide langemisele järgnenud muutustele ning
2000. aastatel taas tekkinud huvile tööjõu migratsiooni vastu, kuni 2008. aasta finantskriis seadis avatud
migratsioonipoliitika jälle küsimuse alla. Rahvastiku vananemine ja maailmamajanduse üleilmastumine esitab OECD
liikmesriikidele migratsiooni vallas mitmeid väljakutseid. Selles kontekstis jääb OECD migratsiooniliikumise ja -
poliitika jälgimisel eelisseisundisse ning on töötavate strateegiate vahetamise platvormiks – OECD on hädavajalik,
saamaks rahvusvahelisest migratsioonist maksimumi majanduskasvu toetamiseks nii migratsiooni siht- kui
lähteriikides.

Rahvusvahelise migratsiooni väljavaate
2011. aasta väljaanne näitab märgatavat
langust migratsioonivoos OECD riikidesse...

24 standardiseeritud statistikaga OECD riigis ja Vene Föderatsioonis kokku on püsivat tüüpi immigrantide
sissevool kohalikku populatsiooni jõudnud 4,3 miljonini. Immigratsioon vähenes aastal 2009 peaaegu 7% pärast 5%
suurust langust aastal 2008, kuid jäi siis kõrgemaks kui 2007. aastale eelnenud aastatel.

...eriti vaba liikumise ja tööjõu migratsiooni
alal

Vaba liikumine moodustas suure osa 2009. aasta langusest, vähenedes enam kui 230 000 inimese võrra, mis on
peaaegu 22% võrra madalam kui 2008. aastal. Tööjõu migratsioon langes umbes 6% võrra ja on nüüd samas
suurusjärgus vaba liikumisega. Teised migratsiooni vormid, nagu perekondlik ja humanitaarne migratsioon, mis
sõltuvad vähem majandusest, muutusid võrreldes 2008. aastaga vähem.

Ajutine tööjõu migratsioon jääb endiselt
oluliseks, kuigi seda mõjutab
majanduslangus...

OECD riikidesse liikuvaid ajutisi töötajaid oli 2009. aastal umbes 1,9 miljonit, mida on oluliselt rohkem kui alalisi
töölismigrante, keda oli umbes 1,5 miljonit. Arv vähenes 2009. aastal 2008. aastaga võrreldes umbes 16% võrra. See
järgnes 1% suurusele langusele 2008. aastal, enne seda oli pea terve aastakümme aastane tõus keskmiselt 7%. Kõige
suurem ajutiste migreeruvate tööliste kategooria, kes moodustasid rohkem kui ühe neljast töölisest aastal 2009, olid
hooajatöölised, suuresti madalalt kvalifitseeritud töötajad põllumajanduses. Suuruselt järgmine kategooria on töötavad
puhkajad – 2009. aastal umbes 20%. Firmasisesed tööjõuvahetused moodustasid ajutistest töötajatest 2009. aastal
umbes 6%.

...samal ajal püsib varjupaiga otsijate arv
stabiilsena

OECD riikides varjupaika otsivate inimeste arv oli 2009. aastal 363 000, jäädes 2008. aastaga võrreldes peaaegu
samaks. See on suhteliselt madal tase võrreldes ajalooliste kõrgaegadega 1990. aastate alguses ja keskel või isegi
praeguse kümnendi alguse tasemega – üle 600 000. Majanduskriis pole seega märgatavalt mõjutanud varjupaiga
otsijate arvu. Esialgsete andmete kohaselt pole arv tõusnud ka 2010. aastal. Iraak, Serbia ja Afganistan on kõige
olulisemad lähteriigid.

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK: SOPEMI 2011 - ISBN 978-92-64-112605 © OECD 2011



Rahvusvaheliste tudengite suurenenud vool
viib mõninga püsiva elamajäämiseni

Kuna järjest enam riike näeb rahvusvahelisi tudengeid kui kvalifitseeritud või kõrgelt haritud migrante, tõusis
rahvusvaheliste tudengite arv OECD riikides 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga umbes 5%, jõudes OECD riikides
kokku 2,3 miljoni tudengini. Kõigist rahvusvahelistest tudengitest tuleb üle 18% Hiinast (ligi 410 000), 7% Indiast
(163 000) ja 5% Koreast (110 000). Eeldatud „elamajäämise” või „kinnipidamise” määr varieerub 17%-st Austrias
kuni 32%-ni ja 33%-ni Prantsusmaal ja Kanadas. Enamikes riikides jääb määr 20% ja 30% vahele.

Hiina annab liikumisest ligi 10%,
Rumeenia, India ja Poola vähem kui pool
sellest

Migratsioon Hiinast moodustab 9% kogu sissevoolust, Rumeeniast, Indiast ja Poolast aga vastavalt 5%, 4,5% ja
4% aastal 2009. Võrreldes kriisieelse liikumisega on kõige suurem langus uutest Euroopa Liidu liikmesriikidest, eriti
Rumeeniast, Poolast ja Bulgaariast.

Sisserändajate elanikkond annab paljudes
OECD riikides olulise panuse rahvaarvu
kasvule

Välismaal sündinud elanikud moodustavad 2009. aasta seisuga saadavalolevate andmetega OECD riikide
kogurahvastikust 14%. Kasv on 2006. aastaga võrreldes 13% ja viimase aastakümnega võrreldes 37%. 34-st OECD
riigist 20-s ületas immigrantide arv 10% kogurahvastikust. Uued migratsiooniriigid, nagu Iirimaa ja Hispaania,
seljatasid tavapärased immigratsiooniriigid, nagu Saksamaa ja Holland (immigrantide populatsioon vastavalt 13% ja
11%).

Käesoleva aasta aruanne annab ülevaate
struktuurilisest ja institutsioonilisest
arengust migratsioonipoliitikas...

Arengut migratsioonipoliitikas aastatel 2009 ja 2010 mõjutas osaliselt majanduslangus, millega seoses võeti
mõnes OECD riigis tarvitusele vastavad tööjõu migratsiooni piiravad meetmed. Eriti hästi on seda näha Hispaania ja
Iirimaa puhul, kuid ka Ühendkuningriigis, kus valitsuse vahetus tõi kaasa oluliselt piiravama lähenemise tööjõu
migratsioonile. Perekondlikku ja humanitaarset migratsiooni puudutavat poliitikat ning piirikontrolli karmistati samuti
vaatluse all oleva ajavahemiku jooksul, kuigi muudel põhjustel.

...kaasa arvatud integratsioonipoliitikas

Samal ajal on uutele saabunutele, eriti perekonnaga migreerujatele ja põgenikele suunatud
integratsiooniprogrammid muutumas laialt levinuks ja mitmed OECD riigid laiendavad oma ulatust ja haaret, et
parandada värskelt saabujate oskusi sihtriigi keeles suhtlemisel ning anda teadmisi sihtriigi ühiskonna peamiste
asutuste kohta. 2009.–2010. aastal on esile kerkinud meetmed tööliste integreerimiseks, eriti välismaiste
kvalifikatsioonide tunnistamine, ning jätkuvalt on tähelepanu all ka immigrantide laste integreerimine.

Käesolev aruanne uurib majanduskriisi
ebaproportsionaalset mõju immigrantide
tööhõivele OECD riikides

Nagu on välja toodud eelmises rahvusvahelise migratsiooni väljavaates (OECD, 2009, 2010) on majanduslangus
tabanud immigrante karmilt ja kiiresti. 2008. ja 2009. aasta esimese kolme kvartali vahel on töötuse määr välismaal
sündinute seas tõusnud märgatavalt kõigis OECD riikides. Olukord on sellest ajast peale enam-vähem stabiliseerunud,
kuid majanduskasv pole üldjuhul piisav, et leevendada tööjõu rakendamise puudujääke. Näiteks Hispaanias tõusis
2010. aasta neljandas kvartalis immigrantide töötusmäär 29,3%-ni võrreldes kohalike 18,4%-ga. Selles kontekstis ei
saa välistada pikaajalist negatiivset mõju, eriti spetsiifilistes gruppides, nagu immigrandid, keda majanduslangus eriti
mõjutas.
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Noori migrante mõjutab see eriti...

Paljudes riikides olid noorte immigrantide võimalused seoses tööturuga ka enne majanduskriisi üsna ebasoodsad.
Kõigis riikides, mille kohta on olemas andmed, välja arvatud Saksamaa, on 15–24-aastaste noorte migrantide
tööhõive viimase kolme aasta jooksul langenud ja teinud seda enam kui kohalike seas. Euroopa OECD riikides olid
keskmiselt 2010. aasta kolmanda kvartali seisuga 24,5% noortest migrantidest töötud võrreldes kohalike noorte
19,6%-ga. Vastavad arvud Ameerika Ühendriikides olid vastavalt 15,8% ja 18,8% (Kanadas 19,4% ja 14,2%,
Austraalias 12,9% ja 11,3%, Uus-Meremaal 19,9% ja 16,4%). Selle probleemiga tegelemine on hädavajalik, et vältida
pikaajalisi negatiivseid mõjusid immigrantide integreerimisele tööturule, mis võib viia stigmatisatsiooni ja sotsiaalse
rahulolematuseni.

...kuigi immigrantidest läheb naistel
paremini kui meestel

Kui migrantidest meestel oli tööturul raskusi, siis naisi mõjutas see märksa vähem. Üheks põhjuseks on see, et
migrantidest naised tegelesid valdkondadega (nt sotsiaalteenused, kohalikud teenused), mis majanduskriisi tõttu
oluliselt ei kannatanud. Teine võimalik seletus on, et migrantidest naised suurendasid tööjõus osalust, et
kompenseerida migrantidest meeste sissetuleku langust.

Töökohtade loomine kriisi ajal ja hiljem

Kuigi majanduslanguse ajal on töökohtade loomine langenud, ei lõpe uute töötajate palkamine. Immigrantide
palkamine suurenes mõnes valdkonnas (haridus, tervishoid, pikaajaline hooldus, kohalikud teenused), samas vähenes
teistes valdkondades (ehitus, majandus, hulgi- ja jaemüük jne). Veel pole selge, kas töö kaotanud migrantidest
töötajad leiavad uusi töötamisvõimalusi. Selles kontekstis on seega oht, et teatud valdkonna töötajate, eriti madala ja
keskmise kvalifikatsiooniga meeste seas püsib pikaajaline töötus.

Kaks eripeatükki puudutavad päevakajalisi
probleeme...

Rahvusvahelise migratsiooni väljavaate 2011. aasta väljaanne sisaldab kaht eripeatükki. Esimene puudutab
migrantide ettevõtlust OECD riikides. Teine puudutab rahvusvahelist migratsiooni Iisraelis ja on üks teemadest, mis
katab uusi OECD liikmesriike.

...migrantide ettevõtlus OECD riikides ja
nende panus töökohtade loomisesse

OECD riikides erineb keskmiselt migrantidest ettevõtjate protsent vaid natuke kohalike ettevõtjate omast, kuid
riikide ja aja lõikes on olulisi erinevusi. Sellegipoolest alustavad migrandid suure tõenäosusega enamikes OECD
riikides uue äriga, olgugi et nende äride jätkusuutlikkus pole nii kõrge kui kohalikel. Keskmiselt loob välismaal
sündinud väikese või keskmise suurusega firma omanik 1,4–2,1 töökohta, mis on pisut vähem kui samas riigis
sündinud ettevõtjatel (1,8–2,8). Mitmed OECD riigid on kasutusele võtnud meetmeid migrantidest ettevõtjate
toetamiseks. Esimene poliitikate kogum koosneb sihipärastest meetmetest, mis toetavad sihtriigis juba alaliselt elavate
migrantide ettevõtete loomist või arendamist. Teist tüüpi meetmed hõlmavad sissepääsupoliitikaid, mis reguleerivad
välisettevõtjate ja -investorite riiki sisenemist ja sinnajäämist. Sissepääsupoliitikad on kujundatud valimaks välja need
ettevõtjad, kelle kapital ja äriprojektid sobivad kokku riigi majanduslike vajadustega ning kindlustavad nende äride
edu.

...Rahvusvaheline migratsioon Iisraeli ja
selle tagajärjed

7,5 miljoni elanikuga riik Iisrael on üles ehitatud immigratsioonile – alates riigi loomisest 1948. aastal on Iisrael
vastu võtnud 2,8 miljonit immigranti ja iga neljas inimene tänapäeva Iisraelis on välismaal sündinud. 1990. aastate
alguses moodustas sissevool, peamiselt endisest Nõukogude Liidust, selle aja rahvaarvust 10%. Migratsioon on
nüüdseks langenud OECD keskmisest madalamale tasemele. Kuigi püsiv migratsioon Iisraeli on peaaegu täielikult
„etniline”, on immigrandid kohalikest üldiselt paremini haritud. Püsivad immigrandid saavad kiiresti tööd ja nende
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tööhõive on kõrgem kui kohalikel. Samas on nad ülekvalifitseeritud ja kuigi enamike gruppide puhul tõusevad nende
palgad vastavalt riigis viibitud ajale, ei ühti palgad siiski täielikult kohalike palkadega. Integratsioonipoliitika on
Iisraelis eeljaotusega ja valikupõhine. Immigrandid saavad raha ja sooduskuponge, mida nad võivad kulutada
majutusele, koolitusele ja tarbimisele. Palestiina piiritagused töötajad moodustasid pikka aega märkimisväärse osa
tööhõivest, kuni nad vahetati suures osas välja teiste riikide ajutiste töötajate (mitte alati dokumenteeritud) poolt alates
1990. algusest. Ajutise tööjõu migratsiooni korraldamise süsteem põhineb kuni viieaastasel riigis viibimisel ning
töötajad tohivad töötada vaid kindlas valdkonnas ja nende liikumine on piiratud. Süsteemil on mitmeid kriitilisi
probleeme, peamiselt ebaseaduslik maksude võtmine ja ebapiisav järelevalve, mis muudab võõrtöölised haavatavaks,
ning tihti jääb nende palk alla Iisraeli miinimumpalga. Ajutiste võõrtööliste mõju Iisraeli tööturule uuriv empiiriline
analüüs näitab keerulist olukorda, kus erinevaid gruppe mõjutavad positiivselt või negatiivselt erinevad võõrtööliste
kategooriad.
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