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Summary in Icelandic

Horfur í alþjóðlegum fólksflutningum: SOPEMI 2011
Útdráttur á íslensku

• Þessi útgáfa greinir nýlega þróun í fólksflutningum og stefnu í OECD löndum ásamt nokkrum löndum sem ekki eru
aðilar og nær greiningin yfir fólksflutninga vel þjálfaðs og lítt þjálfaðs starfsfólks, bæði tímabundið og varanlega,
svo og fólksflutninga námsmanna.

• Þrír sérstakir kaflar fjalla um eftirfarandi: 50. ártíð OECD og starf SOPEMI, frumkvöðlastarfsemi innflytjenda og
fólksflutninga til Ísraels.
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Alþjóðlegir fólksflutningar og SOPEMI
halda upp á 50. ártíð OECD

OECD hefur ávallt verið talin vettvangur fyrir greiningarstarfsemi og skipti á skoðunum, reynslu og bestu
verklagsreglum varðandi efnahagslegar og félagslegar hliðar fólksflutninga. Um leið hefur þróast víðtækara svið
tölfræðiupplýsinga um fólksflutninga og mikið starf er unnið við að endurbæta samanburðarhæfni gagna. Í marga
áratugi hefur Continuous Reporting System on Migration (SOPEMI, viðvarandi upplýsingagjöf um fólksflutninga), á
vegum vinnuhóps OECD um fólksflutninga, verið eina slíka eftirlitskerfið um fólksflutninga og stefnu þar að lútandi.
Það hefur náð að skrásetja ##fólksflutninga „gistiverkafólks“, aukna aðhaldsstefnu varðandi fólksflutninga á níunda
áratugnum og breytingar eftir fall járntjaldsins á þeim tíunda, ásamt endurnýjuðum áhuga á fólksflutningum verkafólks
á fyrsta áratug þessarar aldar, fyrir fjármálakreppuna 2008, sem setti opnari stefnu í fólksflutningum enn einu sinni
stólinn fyrir dyrnar. Öldrun lýðfræðilegra þýða og hnattvæðing efnahags heimsins setja lönd innan OECD í vanda á
sviði fólksflutninga Í þessu sambandi þá er OECD með þau forréttindi að hafa yfirsýn yfir þróun og stefnu varðandi
fólksflutninga og vettvangur skoðanaskipta um hvað gengur og hvað ekki: gagnrýnisaðili þannig að alþjóðlegir
fólksflutningar stuðli sem mest að hagvexti bæði í upprunalöndum og áfangalöndum.

2011 útgáfan á horfum í alþjóðlegum
fólksflutningum sýnir greinilega minnkun í
aðstreymi til OECD landa...

Í heild reyndist varanleg viðbót innflytjenda við íbúatölu aðildarlanda OECD með staðlaðar hagtölur, ásamt
Rússlandi, vera allt að 4,3 milljónir manns. Lækkunin var um 7% í 2009 eftir lækkun um 5% sem skráð var 2008 en
var hærri en nokkurt ár fyrir 2007.

...í meginatriðum frjáls hreyfing
fólksflutninga og fólksflutningar verkafólks.

Frjálsir fólksflutningar drógust mest saman árið 2009 og var lækkunin meira en 230.000 sem er næstum 22%
lækkun miðað við árið 2008. Fólksflutningar verkafólks drógust einnig saman, um 6%, og er nú af sömu stærðargráðu
og frjálsir fólksflutningar. Aðrir flokkar fólksflutninga, einkum fjölskyldur og flutningar af mannúðarástæðum, sem
verða ekki eins sterklega fyrir áhrifum af efnahagslegu ástandi, minnkuðu minna í samanburði við 2008.

Tímabundnir fólksflutningar verkafólks eru
mikilvægir en þó hefur efnahagslægðin haft
áhrif...

Fjöldi tímabundins verkafólks sem kom til OECD landa var um 1,9 milljón talsins árið 2009, umtalsvert hærri
en fjöldi varanlegs verkafólks sem var um 1,5 milljón manns. Hann lækkaði árið 2009 miðað við 2008 um 16%. Þetta
kom í kjölfar 1% lækkunar árið 2008 og þar á undan næstum áratugi flutninga sem jukust að meðaltali um 7% árlega.
Stærsti einstaki hópur tímabundins verkafólks, sem var meira en einn af hverjum fjórum árið 2009 - er árstíðabundið
verkafólk, aðallega ófaglært verkafólk í landbúnaði. Næststærsti hópurinn er fólk sem vinnur í sumarleyfi sínu - um
20% árið 2009. Þeir sem skráðir eru sem flutningar milli fyrirtækja eru um 6% af tímabundnu verkafólki árið 2009.

...en fjöldi hælisleitenda er stöðugur

Fjöldi hælisleitenda í OECD löndum var um 363,000 árið 2009, sem var nánast óbreytt frá árinu 2008. Þetta telst
vera tiltölulega lítill fjöldi í samanburði við þau sögulegu hámörk sem urðu á fyrri hluta tíunda áratugarins eða jafnvel
í samanburði við mörkin ofan við 600 þúsund sem átti sér stað snemma á áratugnum. Efnahagskreppan hefur þannig
ekki haft augsýnileg áhrif á fjölda beiðna og samkvæmt fyrstu gögnum hefur beiðnum ekki heldur fjölgað árið 2010.
Írak, Serbía og Afganistan eru mikilvægustu upprunalöndin.

Aukið aðstreymi alþjóðlegra námsmanna
hefur orðið til nokkurrar fastrar búsetu

Þar sem sífellt fleiri lönd líta á alþjóðlega námsmenn sem mögulega uppsprettu mjög hæfra eða menntaðra
innflytenda þá hefur fjöldi alþjóðlegra námsmanna í OECD löndunum haldið áfram að aukast árið 2008 um 5%
samanborið við 2007 varðandi OECD löndin í heild og er hann kominn upp í yfir 2,3 milljón námsmanna. Af öllum
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alþjóðlegum námsmönnum eru 18%, næstum 410.000, frá Kína, 7% frá Indlandi, (163.000) og 5% frá Kóreu (110.000).
Áætlaður fjöldi námsmanna til „dvalar“ eða „áframhaldandi dvalar” er allt frá 17% í Austurríki til 32 - 33% frá
Frakklandi og Kanada og eru flest lönd milli þeirra með fjölda á bilinu 20 - 30%.

Fólksflutningar frá Kína eru um 10 prósent
af heildaraðstreyminu, Rúmenía, Indland og
Pólland hafa um helming af þeirri tölu.

Fólksflutningar frá Kína eru um 9% af heildaraðstreymi en Rúmenar, Indverjar og Pólverjar eru 5%, 4,5%
og 4% innflytjenda árið 2009. Í samanburði við hreyfingar sem hafa sést fyrir kreppuna var mesta skráða lækkun
fólksflutninga meðal nýrra EB aðildarríkja, einkum Rúmeníu, Póllandi og Búlgaríu.

Íbúar úr hópi innflytjenda eru mikilvægir
þátttakendur í aukningu fólksfjölda í
mörgum OECD löndum.

Hluti íbúa sem fæddur er erlendis árið 2009 var 14% af heildaríbúafjölda OECD landa sem gögn eru til um.
Þetta er aukning um 13% miðað við árið 2006 og 37% aukning á síðastliðnum áratug. Í 20 af 34 OECD löndum,
voru innflytjendur orðnir meira en 10% af heildarfólksfjöldanum. Ný innflytjendalönd, Írland og Spánn fóru fram úr
hefðbundnum innflytjendalöndum svo sem Þýskalandi og Hollandi (með fjölda innflytjenda um 13 og 11%)

Skýrsla ársins inniheldur yfirlit yfir
þróun og kerfa og stofnana á sviði
innflytjendamála.

Þróun í stefnu á sviði innflytjendamála árin 2009 og 2010 varð að hluta fyrir áhrifum frá efnahagslægðinni og
var gripið til takmarkandi aðgerða í sumum OECD löndum varðandi fólksflutninga verkafólks. Þetta á sérstaklega við
um Spán og Írland en einnig Bretland þar sem við stjórnarskiptin var tekin upp mun meira hamlandi stefna varðandi
flutninga verkafólks. Stefna á sviði fjölskyldumála og mannúðarmála ásamt landamæravörslu var hert á því tímabili
sem skýrslan fjallar um, þó af mismunandi ástæðum.

...þar með talin stefna um aðlögun

Samhliða þessu eru aðlögunarverkefni sem miðast að nýkomnum innflytjendum - einkum fjölskyldum og
flóttamönnum - að verða útbreidd og í mörgum OECD löndum er einnig verið að útvíkka starfssvið og umfang
þeirra í því augnamiði að bæta hæfni nýkominna innflytjenda til að eiga samskipti á máli gistilandsins og þekkingu
þeirra á helstu stofnunum gistiþjóðfélags síns. Aðgerðir sem beinast að aðlögun á vinnumarkaðnum, einkum varðandi
viðurkenningu á erlendum hæfisskírteinum, hafa einnig verið áberandi árin 2009- 2010 og aðlögun barna innflytjenda
hefur fengið umtalsverða athygli stefnumótandi aðila.

Í skýrslunni er athugun á hinum
hlutfallslega óeðlilega miklu áhrifum sem
efnahagskreppan hefur haft á atvinnu
innflytjenda innan OECD.

Eins og bent hefur verið á í fyrri útgáfum af horfum í alþjóðlegum fólksflutningum (OECD, 1009, 2010) urðu
innflytjendur fyrir barðinu á efnahagslægðinni næstum samstundis. Milli fyrstu þriggja ársfjórðunga 2000 og 2009
jókst atvinnuleysi þeirra sem fæddir voru erlendis umtalsvert í öllum OECD löndum. Þetta ástand hefur að mestu
jafnað síg síðan en hagvöxtur er almennt ekki nægur til að eyða slakanum í notkun vinnuafls. Til dæmis á Spáni á fjórða
ársfjórðungi 2010 náði atvinnuleysi þeirra sem fæddir voru erlendis 29,3% samanborið við 18,4% hjá innfæddum. Í
þessu sambandi er ekki hægt að útiloka neikvæð áhrif til langs tíma, aðallega varðandi sérstaka hópa sem hafa orðið
sérstaklega illa úti eins og innflytjendur.

Þetta hefur mest áhrif á unga innflytjendur.

Í mörgum löndum hefur þróunin verið sú að ungir innflytjendur hafa orðið tiltölulega illa úti á vinnumarkaði áður
en efnahagskreppan skall á. Í öllum löndum sem gögn ná til nema Þýskalandi hefur atvinnuleysi ungra innflytjenda
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á aldrinum 15 til 24 ára dregist saman síðastliðin þrjú ár og var þetta minna en gilti fyrir innfædda. Að meðaltali
í OECD löndum á þriðja ársfjórðungi 2010 voru 24,5% ungra innflytjenda atvinnulausir í samanburði við 19,6%
innfæddra. Samsvarandi tölur fyrir Bandaríkin voru 15,8% og 1,8% (Kanada 19,4% og 14,2%; Ástralíu12,9% og
11,3%; Nýja Sjáland 19,9% og 16,4%). Það er ákaflega mikilvægt að takast á við þetta vandamál til þess að komast
hjá langvarandi neikvæðum áhrifum á aðlögun vinnumarkaðarins að þessum aldurshópi sem gæti leitt til útskúfunar
og ólgu í samfélaginu.

...enda þótt konum í hópi innflytjenda hafi
gengið betur en körlum

Körlum gekk almennt erfiðlega á vinnumarkaði en áhrifin bitnuðu mun síður á konum. Ein ástæðan er sú að
atvinna kvenna úr hópi innflytjenda er afmörkuð á tilteknum sviðum (t.d. umönnun, heimilisstörf) sem urðu ekki fyrir
miklum áhrifum af efnahagskreppunni. Önnur möguleg skýring er að konur úr hópi innflytjenda kunna að hafa aukið
atvinnuþátttöku sína til að bæta upp tekjutap karla úr hópi innflytjenda.

Sköpun atvinnutækifæra í kreppunni og eftir
hana

Meðan á efnahagskreppunni stóð þá stöðvuðust ekki nýjar mannaráðningar enda þótt sköpun nýrra
atvinnutækifæra í heild hafi verið neikvæð. Atvinna innflytjenda jókst á sumum sviðum (í menntun, heilsuþjónustu,
langtíma umönnun, heimilisstörfum) en dróst saman á öðrum (byggingariðnaði, fjármálastarfsemi, heildsölu og
smásölu o.s.frv.). Þó er óljóst hvort þeir innflytjendur sem hafa misst atvinnuna eigi hægt um að finna sér ný
atvinnutækifæri. Í þessu samhengi er því hætta á að langvarandi atvinnuleysi ákveðinna tegunda verkafólks, einkum
ófaglærðra og lítt faglærðra karla, verði viðvarandi.

Tveir sérstakir kaflar fjalla um málefni sem
eru efst á baugi varðandi...

2011 útgáfan á horfum í alþjóðlegum fólksflutningum inniheldur tvo sérstaka kafla. Sá fyrsti fjallar um
frumkvöðlastarfsemi innflytjenda í OECD löndum. Hinn kaflinn, sem varðar alþjóðlega fólksflutninga til Ísrael er
hluti af röð kafla þar sem fjallað er um ný aðildarríki OECD.

...frumkvöðlastarf innflytjenda í OECD
löndum og framlag þess til sköpunar
atvinnutækifæra.

Að meðaltali í öllum OECD löndum er hlutfall frumkvöðla meðal innflytjenda aðeins lítillega frábrugðið því
sem gildir um innfædda en til lengri tíma litið eru umtalsverð frávik frá þessu milli landa. Þrátt fyrir það er líklegra
að innflytjendur stofni nýtt fyrirtæki í flestum OECD löndum, jafnvel þótt líftími þessara fyrirtækja sé lægri en
nýrra fyrirtækja sem stofnuð eru af innfæddum. Að meðaltali skapar einyrki af erlendu bergi brotinn sem á lítið
eða meðalstórt fyrirtæki milli 1,4 og 2,1 störf til viðbótar, sem er örlítið minna en hjá innfæddum einyrkjum með
samsvarandi fyrritæki (1,8 - 2,8). Nokkur OECD lönd hafa innleitt sérstök stefnumið til að styðja við frumkvöðla
úr hópi innflytjenda. Fyrri stefnumiðin innihalda aðgerðir sem beinast að því að styðja innflytjendur sem þegar hafa
komið undir sig fótunum í gistilandinu í því að stofna eða þróa fyrirtæki. Hin tegund aðgerða felur í sér sérstaka stefnu
varðandi inntöku innflytjenda sem stjórnar aðgengi og dvöl erlendra frumkvöðla og fjárfesta í tilteknu landi. Þessi
stefnumið um inntöku eru ætluð til að velja þá frumkvöðla sem hafa til að bera mannauð og viðskiptatækifæri sem
líklegt er að komi til góða fyrir efnahag landsins og tryggi árangur fyrirtækja þeirra.

...Alþjóðlegir fólksflutningar til Ísraels og
áhrif þeirra

Ísrael sem er land með 7,5 milljónir íbúa, byggir á innflytjendum: síðan Ísraelsríki var stofnað árið 1948 hefur það
tekið á móti 2,8 milljón innflytjendum og einn af hverjum fjórum Ísraelsmönnum í dag er fæddur erlendis. Snemma
á tíunda áratugnum kom inn fjöldi fólks, aðallega frá Sovétríkjunum fyrrverandi og nam sá hópur 10% af íbúum
landsins á þeim tíma. Síðan hefur hægt á fólksflutningum niður fyrir meðaltal OECD landa. Enda þótt varanlegir
fólksflutningar til Ísraels hafi verið að mestu bundnir við „þjóðerni“ þá reyndust innflytjendur ívið betur menntaðir en
ísraelskir samlandar þeirra. Varanlegir innflytjendur virðast fá atvinnu fljótt og atvinnustig meðal þeirra er hærra en
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hjá innfæddum. Þó er sá ljóður á að þeir eru ofmenntaðir og það gildir um flesta hópa þeirra að launin hækka eftir því
sem dvölin verður lengri en ná samt ekki launastigi innfæddra. Aðlögunarstefnan í Ísrael er byggð á aðstoð í upphafi
og úrvali, og innflytjendur fá „körfu“ af eingreiðslum og ávísunum sem þeir geta notað til að greiða fyrir húsnæði,
starfsmenntun og einkaneyslu. Palestínskir verkamenn sem fara yfir landamærin voru í mörg ár umtalsverður hluti
vinnandi manna í Ísrael þar til í stað þeirra fór að koma tímabundið verkafólk- sem ekki var alltaf skráð - frá öðrum
löndum og hófst þetta snemma á tíunda áratugnum. Kerfið sem stjórnar fólksflutningum tímabundins verkafólks miðar
við fimm ára dvöl hið mesta og er verkafólkið takmarkað við ákveðinn geira og með takmarkanir á hreyfanleika
sínum. Þetta kerfi hefur mörg alvarleg vandamál í för með sér, einkum ólöglega gjaldtöku og ófullnægjandi eftirlit og
afleiðingin er að erlendir verkamenn eru varnarlausir og fá iðulega laun sem eru lægri en lágmarkslaun í Ísrael. Að
endingu þá hefur fræðileg greining á áhrifum tímabundins farandverkafólks á ástandið á ísraelska vinnumarkaðnum
sýnt að ástandið er flókið þar sem mismunandi hópar verða fyrir jákvæðum eða neikvæðum áhrifum af ólíkum hópum
erlends verkafólks.
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