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Internationell migrationsöversikt: SOPEMI 2011
Sammanfattning på svenska

• I denna publikation analyseras de nyare utvecklingstendenserna inom migrationsrörelser och migrationspolitik i
OECD-länderna och några länder utanför OECD, även högkvalificerade och lågutbildade arbetstagares migration,
både temporärt och permanent, samt studenters.

• I tre specialkapitel behandlas OECD:s 50-årsjubileum och SOPEMI:s arbete, migranters företagande samt migration
till Israel
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Internationell migration, SOPEMI och
OECD:s 50-årsjubileum

OECD har alltid setts som ett unikt forum för analytiskt arbete och för utbyte av åsikter, erfarenheter och
bästa praxis när det gäller migrationens ekonomiska och sociala aspekter. Samtidigt har migrationsstatistiken byggts
ut och stora ansträngningar har gjorts för att förbättra datajämförbarheten. Under flera decennier var SOPEMI
(Système d'Observation Permanente sur les Migrations, "system för permanent observation av migrationen") under
OECD:s migrationsutskotts auspicier den enda institution som övervakade migrationsrörelser och migrationspolitik.
SOPEMI har bevittnat "gästarbetarmigrationens" upp- och nedgång, migrationspolitikens åtstramning på 1980-talet,
förändringarna efter järnridåns försvinnande på 1990-talet och det förnyade intresset för arbetskraftsinvandring på
00-talet, innan finanskrisen 2008 gjorde att de öppna gränsernas politik åter ifrågasattes. Åldrande befolkningar
och världsekonomins globalisering ställer OECD-länderna inför många utmaningar på migrationens område.
Mot den bakgrunden är OECD en fortsatt privilegierad observationspunkt för studiet av migrationsrörelser och
migrationspolitik och en plattform för information om vad som fungerar och vad som inte fungerar, dvs. ett oumbärligt
instrument för hur man bäst utnyttjar den gränsöverskridande informatinen för att stödja den ekonomiska tillväxten
i såväl ursprungs- som mottagarländerna.

2011 års upplaga av International
Migration Outlook visar en markant
minskning av migrationsflödet till OECD …

För samtliga 24 OECD-länder med standardiserad statistik plus Ryska federationen nådde inflödet av
"permanenta" immigranter till den inhemska befolkningen 4,3 miljoner. Antalet minskade med nästan 7 % 2009, efter
en minskning med ca 5 % , registrerad 2008, men var fortfarande högre än under något år före 2007.

… bl.a. med avseende på fri migration och
arbetskraftsinvandring

Migrationsrörelserna inom ramen för den fria rörligheten stod för mycket av nedgången 2009 och noterade en
minskning med drygt 230 000 personer, dvs. nästan 22 % lägre än 2008. Arbetskraftsinvandringen minskade också,
med ca 6 % och är nu ungefär lika stor som de fria migrationsrörelserna. Övriga typer av migration, det vill säga
anhöriginvandring och humanitär invandring, som har en svagare koppling till ekonomiska konjunkturer, såg smärre
förändringar i förhållande till 2008.

Temporär arbetskraftsinvandring är fortsatt
viktig, men påverkas av lågkonjunkturen

Antalet temporära arbetstagare, som kommer till OECD-länderna, uppgick till ca 1.9 miljoner år 2009, dvs.
avsevärt fler än antalet permanenta arbetskraftsinvandrare, vilka utgjorde ca 1,5 miljoner. Mellan 2009 och 2008
minskade det med ca 16 %. Detta kom efter en nedgång med bara 1 % 2008 och - tidigare - nästan ett decennium
av inflöden som ökade men genomsnittligt 7 % om året. Den största enskilda kategorin av temporärt migrerande
arbetstagare - mer än en av fyra 2009 - utgörs av säsongarbetare, till stor del lågutbildade jordbruksarbetare. Den näst
största kategorin är arbetande semesterfirande - ca 20 % 2009. De som registrerats som förflyttningar inom företag
omfattade ca 6 % av de temporära arbetstagarna år 2009.

… medan antalet asylsökande är fortsatt
stabilt

Antalet personer som sökte asyl i OECD-länderna uppgick till ca 363 000 år 2009, praktiskt taget oförändrat
sedan 2008 års nivå. Detta utgör en relativt låg nivå i jämförelse med de historiska toppnoteringarna från 1990-talets
första hälft eller till och med jämfört med nivåerna på drygt 600 000 i början av 00-talet. Den ekonomiska krisen har
således inte haft någon uppenbar effekt på antalet ansökningar; enligt preliminära siffror har ansökningarna inte heller
ökat 2010. Irak, Serbien och Afghanistan är de viktigaste ursprungsländerna.
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Det ökande inflödet av utlandsstudenter
leder till viss permanent invandring

På grund av att allt fler länder betraktar de utländska studenterna som en potentilell källa till kvalificerade eller
välutbildade invandrare, fortsatte antalet utlandsstudenter att öka år 2008 med ca 5 % i förhållande till 2007 i samtliga
OECD-länder och nådde siffran drygt 2,3 miljoner studenter. Av samtliga utländska studenter kommer över 18 %,
nästan 410 000, från Kina , 7 % från Indien (163 000) och 5 % från Sydkorea (110 000). De beräknade andelarna av
"stannande" eller "kvarblivande" migranter ligger mellan 17 % för Österrike till 32-33 % för Frankrike och Canada;
de flesta länderna ligger samlade mellan 20 och 30 %.

Kina står för nästan tio procent av flödena;
Rumänien, Indien och Polen för mindre än
hälften av detta

Migrationen från Kina står för ca 9 % av alla inflöden, medan rumäner, indier och polacker utgör 5, 4.5 respektive
4 % av inresorna år 2009. I jämförelse med de rörelser som observerats före krisen noterades de största minskningarna
i absoluta tal för migration från nya EU-länder, främst Rumänien, Polen och Bulgarien.

Immigrantpopulationen utgör ett viktigt
bidrag till befolkningsökningen i många
OECD-länder

År 2009 stod den utlandsfödda populationen för 14 % av den totala befolkningen i de OECD-länder för vilka
statistiska data är tillgängliga. Detta är en 13-procentig ökning i förhållande till 2006 och en 37-procentig ökning
under hela det förflutna decenniet. I 20 av 34 OECD-länder utgjorde invandrarna mer än 10 % av totalbefolkningen.
Traditionella invandringsländer som Tyskland och Nederländerna (med en immigrantpopulation på 13 respektive 11
%) har passerats av de nya invandringsländerna Irland och Spanien.

Årets översikt innehåller en genomgång
av strukturella och institutionella
utvecklingstendenser inom ländernas
migrationspolitik…

Migrationspolitikens utveckling 2009 och 2010 påverkades delvis av konjunkturnedgången, varvid
restriktionsåtgärder vidtogs i några OECD-länder med avseende på arbetskraftsinvandringen. Detta är fallet särskilt
i Spanien eller Irland, men även i Storbritannien, där ett regeringsskifte har medfört en mycket mer restriktiv
hållning till arbetskraftsinvandringen. Reglerna för anhöriginvandring och humanitärt motiverad invandring, liksom
gränskontrollerna, har också stramats upp under den granskade perioden, låt vara av olika skäl.

… bl.a. integrationspolitiken

Integrationsprogram med inriktning på nyanlända - särskilt anhöriga och flyktingar - blir samtidigt allt vanligare,
och många OECD-länder bygger också ut dem med avseende på volym och omfattning för att göra det lättare för
nyanlända att kommunicera på mottagarlandets språk och för att informera dem om landets viktigare institutioner.
Åtgärder för integrering på arbetsmarknaden, särskilt i fråga om erkännandet av utländska meriter, har också haft en
framträdande roll under åren 2009-2010, och integreringen av invandrares barn har ägnats fortsatt uppmärksamhet
från de politiska beslutsfattarnas sida.

Rapporten granskar hur ojämnt den
ekonomiska krisen slår mot invandrnas
anställningssituation i OECD-länderna

Såsom påpekats i tidigare upplagor av migrationsöversikten (OECD 2009, 2010), drabbades invandrarna hårt
och nästan omedelbart av konjunkturnedgången. Mellan de tre första kvartalen 2008 och 2009 ökade arbetslösheten
bland utlandsfödda markant i samtliga OECD-länder. Situationen har mer eller mindre stabiliserats sedan dess, men
den ekonomiska återhämtningen är i stort sett fortsatt otillräcklig för att absorbera undersysselsättningen. I exempelvis
Spanien uppgick under fjärde kvartalet 2010 arbetslösheten bland utlandsfödda till 29,3 % och till 18,4 % för infödda.
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I detta sammanhang kan det inte bortses från en långsiktig negativ effekt, i synnerhet för specifika grupper, som har
drabbats särskilt hårt, t.ex. invandrare.

Unga invandrare drabbas särskilt hårt …

I många länder brukade yngre migranter uppleva relativt stora nackdelar på arbetsmarknaden redan innan
krisen slog till. I alla länder, för vilka statistiska data är tillgängliga, med undantag för Tyskland, minskade
sysselsättningsgraden bland yngre invandrare i åldersgruppen 15-20 år och mer än för infödda. I europeiska OECD-
länder var i genomsnitt, under tredje kvartalet 2010, 24,5 % av de unga invandrarna arbetslösa, medan 19,6 % av de
jämnåriga infödda var utan arbete. Motsvarande siffror för USA var 15,8 respektive 18,8 % (Canada 19,4 resp. 14,2
%, Australien 12,9 resp. 11,3 %, Nya Zeeland 19,9 resp. 16,4 %). Det är absolut nödvändigt att angripa detta problem
för att undvika negativa långsiktiga effekter på denna grupps arbetsmarknadsintegrering, vilket skulle kunna leda till
både social stigmatisering och samhällsoro.

…även om invandrade kvinnor har klarat
sig bättre än männen

Medan migrantgruppernas män möter många svårifgheter på arbetsmarknaden, har de invandrade kvinnorna
påverkats mycket mindre. En orsak är att flertalet kvinnor bland invandrarna är anställda inom sådana sektorer (t.ex.
sociala och hushållsnära tjänster) som inte har drabbats så hårt av den ekonomiska krisen. En annan möjlig förklaring
är att migrantgruppernas kvinnor har börjat förvärvsarbeta i högre grad för att kompensera inkomstförlusterna på
grund av männens arbetslöshet.

Jobbskapande under krisen också därefter

Även om nettot är negativt för tillkomsten av nya arbetstillfällen under en lågkonjunktur, upphör inte
nyanställningarna. Sysselsättningen bland invandrare ökade inom några sektorer (skola, vård, omsorg, hushållsnära
tjänster), medan den minskade inom andra (bygg, finans, gross- och detaljhandel). Huruvida friställda invandrade
arbetstagare kan utnyttja nya anställningstillfällen återstår dock att se. Mot den bakgrunden finns det därför en risk att
långtidsarbetslösheten bland vissa arbetstagarkategorier kommer att bestå, särskild låg- och medelutbildade män.

Två specialkapitel tar upp aktuella ämnen
om …

2011 års upplaga av International Migration Outlook innehåller också två specialkapitel. Det första gäller
migranters företagande i OECD-länderna. Det andra är ägnat invandringen till Israel och ingår i en serie av kapitel,
som avses behandla nya medlemsländer i OECD.

… invandrares företagande i OECD och
deras bidrag till skapandet av sysselsättning

Genomsnittligt för alla OECD-länderna skiljer sig de invandrade företagarnas procentuella andel av
totalpopulationen enbart marginellt från motsvarande andel av den infödda befolkningen, men det finns betydande
skillnader från land till land och från tid till tid. Icke desto mindre är det troligare att invandrare startar ett nytt företag
i de flesta OECD-länderna, även om överlevnadspotentialen för dessa företag är lägre än den för nya företag som
grundats av infödda entreprenörer. En utlandsfödd rörelseidkare och ägare till ett litet eller medelstort företag skapar
i genomsnitt mellan 1,4 och 2,1 nya jobb, dvs. något färre än deras infödda kolleger (1,8-2,8). Flera OECD-länder
har lanserat särskilda program för att stödja invandrade företagare. En första omgång består av riktade åtgärder för
att stödja invandrare, som redan är etablerade i mottagarlandet, för att de ska kunna antingen starta eller utveckla
företag. Den andra typen av åtgärder innehåller bl.a. specifika auktorisationsbestämmelser, som reglerar utländska
företagares och investerares inresa och uppehåll i ett land. Dessa auktorisationsbestämmelser är avsedda att fungera
som urvalsinstrument för identifiering av de entreprenörer vilkas mänskliga och finansiella kapital och affärsidéer kan
förväntas tillgodose landets ekonomiska behov och säkerställa deras verksamheters framgång.

…Invandringen till Israel och dess effekter

Israel, ett land med 7,5 miljoner invånare, är byggt på invandring: Sedan sin tillkomst 1948 har Israel tagit
emot 2,8 miljoner immigranter, och av dagens israeler är en fjärdedel född utomlands. I början av 1990-talet uppgick
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inflödet - främst från förutvarande Sovjetunionen - till 10 % av den dåvarande befolkningen. Migrationen har sedan
dess sjunkit till nivåer under OECD-genomsnittet. Även om den s.k. permanenta invandringen till Israel nästan helt
är "etnisk", har invandrarna normalt varit bättre utbildade än sina israeliska kolleger. De invandrare som avser att
stanna för gott förefaller få anställning snabbt och har högre sysselsättningsgrad än de infödda, Emellertid lider de
av överkvalificering, och för de flesta grupper höjs lönerna ju längre de stannar, men sammanfaller inte helt med de
inföddas. Integrationspolitiken i Israel är framlastad och valbaserad i det att invandrarna får en "korg" av kontanter
och vouchers att spenderas på bostad, utbildning och konsumtion. Palestinska gränsgångare utgjorde en betydande
del av Israels totala arbetskraft under många år tills de i stor utsträckning i början av 1990-talet började bytas ut mot
inhyrd personal - som inte alltid dokumenterats - från andra länder. Systemet med temporär inhyrd arbetskraft är
baserat på ett uppehållstillstånd i högst fem år, varvid berörd personal inte får vistas utanför en viss sektor och har sin
rörlighet begränsad. Det finns en rad allvarliga problem med detta system, främst illegal avgiftsuppbörd och otillräcklig
tillsyn med ty åtföljande olycksfallsrisk för utländska arbetstagare samt, ofta, reallöner under israeliska lagstadgade
minimilöner. Empirisk analys av effekterna av detta system med temporärt inhyrd utländsk personal på israelernas
arbetsmarknadssituation visar slutligen en komplex situation, där olika grupper påverkas positivt eller negativt av de
olika kategorierna av utländska arbetstagare.
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