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• Ta publikacija vsebuje analizo nedavnega dogajanja na področju migracijskih gibanj in politik v državah OECD
in nekaterih državah nečlanicah OECD, vključno z migracijami visoko kvalificiranih in nizko kvalificiranih
delavcev, začasnimi in stalnimi migracijami ter migracijami študentov.

• Tri posebna poglavja pokrivajo: petdeseto obletnico OECD in delovanja sistema SOPEMI, podjetništvo
migrantov in migracije v Izrael.
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Mednarodne migracije in SOPEMI
praznujejo petdeseto obletnico OECD

OECD že od nekdaj velja za edinstveni forum za analitično delo in izmenjavo mnenj, izkušenj in najboljših praks
na področju gospodarskih in socialnih vidikov migracij. Hkrati razvija širši spekter statistike migracij in si zelo
prizadeva za izboljšanje primerljivosti podatkov. Stalni sistem poročanja o migracijah (SOPEMI), ki deluje pod
okriljem delovne skupine OECD za migracije, je bila številna desetletja edini tak sistem za spremljanje migracijskih
gibanj in politik. Bil je priča razcvetu in zlomu migracij zdomcev, zaostritvi migracijskih politik v osemdesetih letih
in spremembam po padcu železne zavese v devetdesetih letih ter ponovnemu zanimanju za delovne migracije ob
vstopu v tretje tisočletje, preden je finančna kriza leta 2008 ponovno postavila pod vprašaj bolj odprte migracijske
politike. Demografsko staranje in globalizacija svetovnega gospodarstva predstavljata številne izzive za države OECD
na področju migracij. V teh okoliščinah OECD ostaja privilegirana opazovalnica migracijskih gibanj in politik ter
podlaga za izmenjavo tega, kar deluje, in tistega, kar ne deluje: odločilen instrument za čim boljše izkoriščanje
mednarodnih migracij za podporo gospodarske rasti v državah izvora in ciljnih državah.

Izdaja Pogleda na mednarodne migracije
2011 kaže izrazit padec migracijskih tokov v
OECD...

Dotok stalnih priseljencev v stalno prebivalstvo je bil skupno v 24 državah OECD z enotno statistiko, ki vključuje
Rusko federacijo, 4,3 milijona. Po zmanjšanju za približno 5 %, evidentiranem leta 2008, se je leta 2009 zmanjšal za
skoraj 7 %, vendar je ostal večji kot v katerem koli letu pred letom 2007.

…zlasti na področju migracij zaradi
prostega pretoka in delovnih migracij

Migracije zaradi prostega pretoka so bile vzrok za večino zmanjšanja leta 2009, saj so se zmanjšale za več kot
230.000, to je skoraj 22 % manj kot leta 2008. Tudi delovne migracije so se zmanjšale, in sicer za približno 6 %, ter
so sedaj enako velike kot gibanja zaradi prostega prometa. Druge vrste migracij, to so migracije zaradi združevanja
družine in humanitarne migracije, ki so manj dovzetne za gospodarske razmere, so se v primerjavi z letom 2008 manj
spremenile.

Začasne delovne migracije ostajajo
pomembne, čeprav na njih vpliva
gospodarska recesija...

Število začasnih delavcev, ki so vstopili v države OECD, je bilo leta 2009 približno 1,9 milijona, kar je precej
večje od števila stalnih delovnih migrantov, ki je znašalo približno 1,5 milijona. Glede na leto 2008 se je leta 2009
zmanjšalo za približno 16 %. To je sledilo 1-odstotnemu zmanjšanju leta 2008 in, prej, skoraj desetletju tokov, ki so
se letno v povprečju povečevali za 7 %. Največja posamezna vrsta začasnih delovnih migrantov – več kot eden od
štirih leta 2009 – so sezonski delavci, večinoma nizko kvalificirani delavci v kmetijstvu. Naslednja največja vrsta so
delovni dopustniki – leta 2009 jih je bilo približno 20 %. Tisti, ki so bili prijavljeni kot delavci, premeščeni znotraj
podjetja, so leta 2009 znašali približno 6 % začasnih delavcev.

...medtem ko število prosilcev za azil ostaja
stabilno

Število prosilcev za azil v državah OECD je bilo leta 2009 približno 363.000 in se glede na leto 2008 tako rekoč
ni spremenilo. To je sorazmerno nizka številka v primerjavi z zgodovinsko najvišjimi številkami v zgodnjih do
srednjih devetdesetih ali celo v primerjavi s številkami nad šesto tisoč na začetku desetletja. Gospodarska kriza torej
ni imela očitnega vpliva na število prošenj, prav tako se po predhodnih podatkih število prošenj leta 2010 ni povečalo.
Najpomembnejše države izvora so Irak, Srbija in Afganistan.
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Vedno večji tokovi mednarodnih študentov
vodijo k temu, da nekateri ostanejo za stalno

Ker vedno več držav obravnava mednarodne študente kot možni vir visoko kvalificiranih ali izobraženih
migrantov, se je število mednarodnih študentov v državah OECD leta 2008 še naprej povečevalo, in sicer za približno
5 % glede na leto 2007 v državah OECD kot celoti, in je doseglo več kot 2,3 milijona študentov. Od vseh
mednarodnih študentov jih več kot 18 %, skoraj 410.000, prihaja s Kitajske, 7 % iz Indije (163.000) in 5 % iz Koreje
(110.000). Predvidoma »ostane« ali se »zadrži« od 17 % študentov v Avstriji do med 32 in 33 % v Franciji in Kanadi,
večina držav pa je strnjenih med 20 in 30 %.

S Kitajske prihaja skoraj deset odstotkov
tokov, iz Romunije, Indije in s Poljske pa
manj kot pet

Migracije s Kitajske pomenijo približno 9 % vsega dotoka, medtem ko Romuni, Indijci in Poljaki v letu 2009
predstavljajo 5 %, 4,5 % oziroma 4 % vstopov. V primerjavi z gibanji, opaženimi pred krizo, so bila največja
absolutna zmanjšanja zabeležena pri migracijah iz novih držav članic EU, zlasti Romunije, Poljske in Bolgarije.

Priseljeno prebivalstvo pomembno prispeva
k rasti prebivalstva v številnih državah
OECD

Prebivalci, rojeni v tujini, so leta 2009 predstavljali 14 % vsega prebivalstva v državah OECD, za katere so
dostopni podatki. To je 13-odstotno povečanje glede na leto 2006 in 37-odstotno povečanje v zadnjem desetletju. V
20 od 34 držav OECD so priseljenci presegli 10 % celotnega prebivalstva. Tradicionalni ciljni državi, kot sta Nemčija
in Nizozemska (s 13 oziroma 11-odstotno stopnjo priseljencev), sta prehiteli novi migracijski državi Irska in Španija.

Letošnje poročilo ponuja pregled
strukturnega in institucionalnega razvoja na
področju migracijskih politik...

Na dogodke na področju migracijske politike je v letih 2009 in 2010 delno vplivala gospodarska recesija, pri
čemer so v nekaterih državah OECD sprejeli omejevalne ukrepe za delovne migracije. To velja predvsem za Španijo
ali Irsko pa tudi za Združeno kraljestvo, v katerem je sprememba vlade prinesla precej bolj omejevalni pristop do
delovnih migracij. Tudi družinske in humanitarne politike ter nadzori meje so bili v obravnavanem obdobju poostreni,
čeprav iz različnih razlogov.

...vključno s politikami vključevanja

Vzporedno postajajo zelo razširjeni programi vključevanja, namenjeni novim priseljencem – zlasti družinskim
migrantom in beguncem – in številne države OECD tudi razširjajo njihov obseg, da bi izboljšale sposobnost na novo
prispelih priseljencev za sporazumevanje v jeziku gostujoče države in njihovo poznavanje najpomembnejših institucij
gostujoče družbe. V letih 2009 in 2010 so bili opazni tudi ukrepi, namenjeni vključevanju v trg dela, zlasti glede
priznavanja tujih kvalifikacij, precejšnjo pozornost pa se je v politiki še naprej posvečalo vključevanju otrok
priseljencev.

Poročilo obravnava nesorazmeren vpliv
gospodarske krize na zaposlovanje
priseljencev v OECD

Kot je bilo poudarjeno v prejšnji izdaji Pogleda na mednarodne migracije (OECD, 2009, 2010), so bili priseljenci
močno in skoraj takoj prizadeti zaradi gospodarske recesije. V obdobju med prvimi tremi četrtletji leta 2008 in letom
2009 se je stopnja brezposelnosti rojenih v tujini občutno povečala v vseh državah OECD. Od takrat se je položaj bolj
ali manj umiril, vendar gospodarska rast na splošno še vedno ni zadostna, da bi pokrila zmanjšanje izkoriščenosti
delovne sile. Na primer, v četrtem četrtletju leta 2010 je stopnja brezposelnosti rojenih v tujini v Španiji dosegla 29,3
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% v primerjavi z 18,4-odstotno brezposelnostjo pri domačinih. V teh okoliščinah dolgoročnega negativnega vpliva ni
mogoče izključiti, predvsem za posebne skupine, ki so bile posebno močno prizadete, tako kot na primer priseljenci.

Mladi migranti so posebno prizadeti...

V številnih državah so imeli mladi migranti pred gospodarsko krizo sorazmerno neugodne izkušnje s trgom dela.
V vseh državah, za katere so na voljo podatki, z izjemo Nemčije, se je stopnja zaposlenosti mladih migrantov, starih
od 15 do 24 let, v preteklih treh letih zmanjšala in sicer bolj kot stopnja zaposlenosti domačinov. V tretjem četrtletju
leta 2010 je bilo v evropskih državah OECD v povprečju brezposelnih 24,5 % mladih migrantov v primerjavi z 19,6
% brezposelnih mladih domačinov. Ustrezni podatki za Združene države so bili 15,8 % oziroma 18,8 % (za Kanado
19,4 % in 14,2 %, Avstralijo 12,9 % in 11,3 % ter Novo Zelandijo 19,9 % in 16,4 %). Ta problem je treba obvezno
obravnavati, da se izognemo negativnim dolgotrajnim učinkom na vključevanje te kohorte v trg dela, ki bi lahko
privedli do stigmatizacije in socialnih nemirov.

...čeprav se priseljenke držijo bolje od
priseljencev

Ko je migrantom trda predla na trgu dela, so bile migrantke precej manj prizadete. Eden od razlogov za to je, da so
migrantke v glavnem zaposlene v sektorjih (npr. socialne in družinske storitve), ki niso bili preveč prizadeti zaradi
gospodarske krize. Druga možna razlaga je, da so migrantke morda povečale svojo udeležbo na trgu dela, da bi
nadomestile izgube dohodka migrantov.

Ustvarjanje delovnih mest med krizo in po
njej

Med gospodarsko recesijo se novo zaposlovanje kljub negativnemu neto ustvarjanju delovnih mest ni ustavilo.
Zaposlovanje priseljencev se je v nekaterih sektorjih povečalo (v izobraževanju, zdravstvu, dolgoročni negi,
družinskih storitvah), medtem ko se je v drugih sektorjih zmanjšalo (v gradbeništvu, financah, trgovini na debelo in
drobno itd.). Vendar bomo še videli, ali odpuščeni delovni migranti lahko sprejmejo nove priložnosti za zaposlitev. V
zvezi s tem zato obstaja tveganje, da bodo posebne vrste delavcev, zlasti nizko in srednje kvalificirani moški, še
naprej dolgotrajno brezposelni.

Dve posebni poglavji obravnavata aktualna
vprašanja o...

Izdaja Pogleda na mednarodne migracije 2011 vključuje dve posebni poglavji. Prvo zadeva podjetništvo
migrantov v državah OECD. Drugo poglavje o mednarodnih migracijah v Izrael pa je del serije poglavij, ki bo od zdaj
naprej pokrivala nove države članice OECD.

...podjetništvu migrantov v državah OECD
in njihovemu prispevku k ustvarjanju
delovnih mest

V državah OECD se odstotek podjetnikov migrantov v povprečju samo malce razlikuje od odstotka domačinov, ki
so podjetniki, vendar so pomembne razlike med državami in skozi čas. Kljub temu je za migrante v večini držav
OECD bolj verjetno, da bodo ustanovili novo podjetje, čeprav je stopnja obstanka teh podjetij nižja kot pri novih
podjetjih, ki jih ustanovijo podjetniki domačini. V tujini rojen samozaposleni lastnik malega ali srednje velikega
podjetja v povprečju ustvari od 1,4 do 2,1 dodatnega delovnega mesta, kar je malo manj kot njegov kolega podjetnik
domačin (od 1,8 do 2,8). Več držav OECD je uvedlo posebne politike za podporo podjetnikov migrantov. Prvi niz
politik je sestavljen iz ciljno naravnanih ukrepov za podporo migrantom, ki so že uveljavljeni v gostujoči državi, ko
ustanavljajo ali razvijajo podjetja. Druga vrsta ukrepov vključuje posebne politike za sprejem, ki urejajo vstop in
bivanje tujih podjetnikov in vlagateljev v državi. Te politike za sprejem so zasnovane tako, da se izberejo tisti
podjetniki, katerih človeški in finančni kapital ter poslovni projekti bodo verjetno zadovoljili gospodarske potrebe
države in zagotovili uspeh njihovih podjetij.

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



...Mednarodne migracije v Izrael in njihov
vpliv

Izrael je država s 7,5 milijona prebivalci, ki temelji na priseljevanju: od ustanovitve leta 1948 je Izrael sprejel 2,8
milijona priseljencev in eden od današnjih štirih Izraelcev je rojen v tujini. V zgodnjih devetdesetih letih je dotok,
večinoma iz nekdanje Sovjetske zveze, pomenil 10 % takratnega prebivalstva. Od takrat so se migracije upočasnile na
raven, ki je pod povprečjem OECD. Čeprav so stalne migracije v Izrael skoraj v celoti »etnične«, so bili priseljenci
bolje izobraženi kot njihovi izraelski vrstniki. Za stalne priseljence se zdi, da se hitro zaposlijo in imajo višjo stopnjo
zaposlenosti od domačinov. Vendar so preveč kvalificirani in večini skupin plače naraščajo vzporedno s trajanjem
bivanja, vendar niso popolnoma enake plačam domačinov. Politika vključevanja v Izraelu priseljence najbolj
spodbuja na začetku in temelji na izbiri, pri čemer priseljenci prejemajo »košarico« gotovinskih plačil in kuponov za
nastanitev, usposabljanje in potrošnjo. Palestinski čezmejni delavci so v Izraelu dolga leta predstavljali pomemben
delež skupnega števila zaposlenih, dokler jih niso v zgodnjih devetdesetih letih večinoma začeli nadomeščati začasni
delavci iz drugih držav, ki niso vedno prijavljeni. Sistem upravljanja začasnih delovnih migracij temelji na najdaljšem
možnem bivanju petih let, pri čemer so delavci omejeni na poseben sektor in tudi pri mobilnosti. Sistem ima vrsto
ključnih problemov, predvsem nezakonito sprejemanje honorarjev in nezadosten nadzor, zaradi česar so tuji delavci
ranljivi in je njihova realna plača pogosto nižja od minimalnih izraelskih standardov. Empirična analiza vpliva
začasnih tujih delavcev na učinke trga dela za Izraelce kaže na zapleten položaj, v katerem različne vrste tujih
delavcev pozitivno ali negativno vplivajo na različne skupine Izraelcev.
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