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Rahvusvahelise rände prognoos 2012

• Paistab, et ülemaailmsest majanduskriisist tingitud aeglustumine rändes OECD riikidesse on lõppenud. Ränne
OECD riikidesse vähenes 2010. aastal juba kolmandat aastat järjest, kuid hakkas enamikus riikides 2011. aastal
taas kasvama. Ajutise tööjõu ränne vähenes jätkuvalt, kuid siiski aeglasemalt, samas aga jätkus OECD riikidesse
õppima tulevate inimeste arvu kasv.

• Taastumisprotsess edeneb veel aeglaselt ning jätkuvalt kõrge töötuse taseme taustal on avalik arvamus
rändeküsimuste suhtes ikka veel tundlik, mistõttu paljud riigid on võtnud rände valdkonnas kasutusele palju
piiravamad poliitikameetmed. Eriline mureallikas on töötud noored sisserännanud, mis nõuab valitsustelt
konkreetseid poliitilisi meetmeid.

• Tulevikus avaldab OECD vananev rahvastik tõenäoliselt tuntavat, kuid samas ettenägematut mõju rände
suundumustele.

• Samal ajal pole aga selge, kui kaua jätkub veel kõrge kvalifikatsiooniga oskustööliste sisserände kasv Aasiast, sest
nõudlus nende järele suureneb ka selle piirkonna kiiresti areneva majandusega riikides.

• Selles rahvusvahelise rände prognoosi väljaandes vaatame suundumusi rändes ja rändepoliitikas ning
tööhõivesuundumusi sisserännanute seas. Eripeatükkides pöörame tähelepanu sellele, kuidas mõjutavad rännet
muutused hariduse ja elukutse omandamises ning vaatame ka Aasia muutuvat rolli rahvusvahelises rändes.
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Rändevood OECD riikidesse

Üldiselt vähenesid alalised rändevood 23 OECD riiki ja Venemaa Föderatsiooni 2010. aastal juba kolmandat
aastat järjest. Sellegipoolest oli vähenemine üldiselt tagasihoidlik (–3% võrreldes 2009. aastaga) ja sisserännanute arv
(üle 4,1 miljoni) oli suurem kui ühelgi teisel aastal enne 2005. aastat, millest alates on olemas standardiseeritud
andmed. Esialgsed arvud näitavad, et 2011. aastal hakkas sisseränne enamikku OECD Euroopa-riikidesse uuesti
kasvama, välja arvatud Itaaliasse, aga samuti Austraaliasse ja Uus-Meremaale, ka Kanadas täheldati olulist rände
vähenemist pärast 2010. aasta rekordkõrget arvu.

Tõendid kasvavast rändest Lõuna-
Euroopast ja Iirimaalt on endiselt piiratud

OECD jaoks tähistas 2011. aastat majandustingimuste halvenemine mõnes euroala riigis, peamiselt Kreekas,
Iirimaal, Itaalias, Portugalis ja Hispaanias, mis andis põhjuse spekuleerida väljarände suurenemise üle. Nüüdseks
kogutud tõendid viitavad tõepoolest sellele, et väljaränne nendest riikidest on suurenenud, kuid kõigest mõõdukalt.
Kodanike väljavool on samuti olnud suhteliselt väike, välja arvatud Iirimaal, kus keelebarjäär on väljarändele väiksem
takistus.

Vabast liikumisest tulenev ja tööjõu ränne
on vähenemas…

2007. aastast alates tugevalt vähenemas olnud vabast liikumisest tulenev ränne moodustas 2010. aastal 20%
kõikidest alalistest rändevoogudest. Tööandjate nõudluse vähenemise tõttu vähenes ka tööjõu ränne, mis moodustas
ainult 21% kogu rändest. Üldiselt oli pereränne 2010. aastal peamine sisserändekategooria, mis moodustas 36%
rändevoogudest (45%, kui arvata kaasa töötajatega koos rännanud pereliikmed). Ränne humanitaarpõhjustel
moodustas ainult 6% rändest ELi ja 13% rändest Ameerika Ühendriikidesse.

…ajutise tööjõu ränne on aga endiselt suur

Ajutise tööjõu ränne reageerib tavaliselt kiiresti ja tugevalt majandusolude muutumisele. Tegelikult langes see
järsult 2008. ja 2009. aastal, kuid 2010. aastal täheldati ainult tagasihoidlikku 4% langust. Ajutise tööjõu
rändevoogude suurus on nüüd umbes 1,9 miljonit, mis on oluliselt rohkem prognoositud 1,4 miljoni suurusest tööjõu
alalisest rändevoost.

Rahvusvaheliste üliõpilaste arv kasvab
jätkuvalt…

Vastupidi alalisele rändele ja ajutise tööjõu rändele kasvas rahvusvaheliste üliõpilaste arv 2009. aastal jätkuvalt ja
tõusis 6% võrra, tõustes OECD riikides ja Venemaa Föderatsioonis üle 2,6 miljoni. Ameerika Ühendriikide ja
Ühendkuningriigi järel sai kolmandaks peamiseks sihtpunktiks Austraalia, vahetades välja Prantsusmaa.
Rahvusvahelised üliõpilased moodustasid OECD riikides keskmiselt üle 6% kõikidest üliõpilastest. Hiinast ja Indiast
tuli kokku 25% rahvusvahelistest üliõpilastest, need kaks riiki on tähtis tulevase tööjõu rände allikas.

…varjupaigataotlejate arv jäi aga
stabiilseks

OECD riikides oli varjupaigataotlejate arv 2010. aastal veidi väiksem 2009. aasta arvust ja oluliselt väiksem
aastatuhandevahetusel täheldatud suurtest arvudest. Seega ei ole majanduskriis varjupaigataotlejate arvu oluliselt
suurendanud. Prantsusmaa võttis 2010. aastal endiselt vastu kõige suurema arvu varjupaigataotlejaid, talle järgnesid
Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa. 2010. aastal oli peamine päritolumaa Serbia, millele järgnesid Afganistan ja
Hiina. 2011. aastal see suundumus pöördus, sest varjupaigataotlejate arv kasvas rohkem kui 20%, peamiselt Araabia
kevade ja Afganistanist tulevate varjupaigataotluste tõttu.
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Umbes 10% rändevoogudest tuleb Hiinast

2010. aastal oli OECD riikide rändevoogude peamine päritolumaa taas Hiina, peaaegu iga kümnes sisserännanu
oli Hiina kodanik. Hiinale järgnesid Rumeenia, India ja Poola – iga riik lisas rändevoogude koguhulka umbes 5%.

Kriisist tingitud töökohtade kaotused
mõjutavad kõige tõsisemalt rändajaid

Majanduslangus mõjus enamikus OECD riikides rändajatele raskesti ja peaaegu otsekohe. Tõendid viitavad
sellele, et üldiselt on majanduskriisi mõju töötusele olnud rändajate jaoks suurem kui riigis sündinutele. OECD
riikides üldiselt kasvas välisriigis sündinute töötuse määr perioodil 2008–2011 neli protsendipunkti võrreldes
2,5 protsendipunktiga riigis sündinute jaoks. Veel rohkem tekitab muret pikaajaliste töötute arvu kasv sisserändajate
seas. Enamikus riikides on rändajad põhjustanud 14–30% pikaajaliste töötute koguarvu suurenemise, enamasti on see
arv oluliselt suurem töötute koguarvust.

Kriis mõjutas eri rändajate rühmi erinevalt. Suuremas osas riikides on mõju sisserännanud naistele olnud palju
väiksem kui välisriigis sündinud meestele, mitmes riigis on üha suurem osa sisserännanud naistest otsinud endale
töökoha, et kompenseerida sisserännanud meeste sissetuleku kaotust. Oskuste taseme poolest on kriisi mõju välisriigis
sündinud madala kvalifikatsiooniga töötajatele olnud suurem kui mõju välisriigis sündinud keskmise või kõrge
kvalifikatsiooniga töötajatele. See ei ole seotud ainult tööjõu jagunemisega sektorite kaupa, vaid ka töökohtade
tüübiga (tihti ajutised töökohad) ja väiksema tööstaažiga, milles tööandjad näevad väiksemaid kulusid seoses
vallandamisega.

Noored rändajad on eriti haavatavad…

Perioodil 2008–2011 suurenenud mittetöötavate ja haridust või kutset mitteomandavate (NEET) noorte osakaal,
mis näitab töötust noorte seas, on olnud rändajate hulgas eriti suur. Kõige märgatavam on see Kreekas, Hispaanias,
Rootsis, Iirimaal ja Itaalias. Lisaks on enamikus riikides ajutise tööhõive osakaal suurenenud välisriigis sündinud
noorte töötajate jaoks palju rohkem kui riigis sündinud noorte töötajate või välisriigis sündinud täiskasvanud töötajate
jaoks (vanuses 25–54 aastat). Samuti on mitmes riigis osalise koormusega töökohtade osakaal kogu tööhõivest
suurenenud noorte rändajate jaoks rohkem kui riigis sündinud noorte jaoks.

…sellepärast on vaja kohast ja viivitamatut
poliitilist vastust

Nii kriisi kui ka sellest taastumise ajal on konkreetsete poliitikameetmete võtmine, mis aitaksid noortel tööd leida
ja säilitada, palju olulisem välisriigis sündinud madala kvalifikatsiooniga noorte jaoks, kes on mitmel põhjusel
halvemas olukorras (madal kvalifikatsioon, kehv keeleoskus, piiratud juurdepääs võrkudele), keda tööpuudus
tulevikus rohkem ohustab ja kellel on suurema tõenäosusega madalam oodatav sissetulek (nn armistumise efekt).

Valitsused vaatavad läbi oma
rändepoliitikat…

Muutuvad majandusolud ja avalikkuse kasvav tundlikkus rändega seotud küsimuste suhtes andis aastatel 2010–
2011 mitmele riigile põhjuse muuta oma rändepoliitika palju piiravamaks. Uued valitsused muutsid rändeprotsessi
kontrolli rangemaks ja piirasid pikaajalise sisserände võimalusi nende rändajate jaoks, kellel olid halvemad
väljavaated tööd leida. Üldiselt vaatasid paljud valitsused üle oma oskustööjõu puuduse nimekirjad ja ajutised
tööprogrammid ning võtsid tööandjad põhjalikuma järelevalve alla. Riiki vastuvõtmise punktisüsteemid on muutunud
rohkem nõudlusest sõltuvaks ja pakkumisest sõltuvad kanalid on muutunud piiravamaks.

…sealhulgas ka integratsioonipoliitikat

Integratsioon on jätkuvalt üks OECD riikide rändepoliitika tähtsamatest prioriteetidest. Riigid on käivitanud
mitmeid integratsiooniga seotud algatusi alates põhjalike riiklike strateegiate loomisest kuni olemasolevate
tegevuskavade ning integratsiooniprogrammide kohandamise ja täiustamiseni. Samuti keskendutakse vaheldumisi nii
riigis pikemat aega elanud kui ka äsja saabunud sisserännanutele. Ühine suundumus nendes poliitikameetmetes on
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suurema tähtsuse andmine tööturu lõimumisele ja integratsiooni haridusaspektide tugevdamisele, kaasa arvatud
keeleõppele.

Rahvastiku vananemise mõju rändele

Rahvastiku vananemise küsimus ja rände roll selle probleemi lahendamises ei seisne ainult selles, kui palju uusi
töötajaid on pensionile minevate töötajate asendamiseks. Kui vaadata rände panust tööjõu muutustesse – mitte
muutustesse tööealises rahvastikus – haridustaseme ja elukutse seisukohalt, siis selgub, et tööturg muutub liiga
kiiresti, et kasutada demograafilist tasakaalustamatust usaldusväärse näitajana tulevaste tööhõivevajaduste
määramiseks.

Perioodil 2000–2010 oli uute tööjõuga ühinenute haridustase palju kõrgem pensionile mineva tööjõu omast. Uute
sisserännanute haridustase jäi uute tööjõuga ühinenute ja pensionile minejate haridustaseme vahele, kusjuures uute
sisserännanute seas oli proportsionaalselt palju rohkem kõrgharidusega töötajaid kui pensionile minejate seas.
Enamikus riikides mängivad tööjõuga ühinenud uued töötajad tööjõu suuruse säilitamisel palju olulisemat rolli kui
oskuste pidev täiendamine.

Oluline on ka tulevaste töökohtade ja nende jaoks vajalike oskuste küsimus, mis on palju tähtsam kui töökohtade
ja oskuste küsimus minevikus. Viimasel aastakümnel moodustasid uued sisserännanud töötajad kiiresti kasvavates
elukutsetes Euroopas 15% ja Ameerika Ühendriikides 22%. Seega mängivad nad olulist rolli kõige dünaamilisemates
majandusharudes isegi sellistes tingimustes, kus suurem osa rändest pole nõudlusest sõltuv. Kuid suurem arv
sisserännanuid asus tööle kõige kiiremini kahanevates elukutsetes – 28% Euroopas ja 24% Ameerika Ühendriikides.
Mõnes riigis on see arv aga oluliselt suurem madala kvalifikatsiooniga töökohtade puhul, mistõttu seal on
segmenteeritud tööturu tekkimise oht.

Sisseränne Aasiast OECD riikidesse muutub
üha olulisemaks…

2000ndate keskpaigas moodustasid rändajad Aasiast kokku 17% kõikidest üle 15 aastastest OECD riikidesse
rändajatest ja 2010. aastal tuli 30% rändevoogudest sellest piirkonnast. Pealegi tuleb suur arv kõrge kvalifikatsiooniga
töötajaid OECD riikidesse just Aasiast, eeskätt Indiast ja Hiinast. Lühemas perspektiivis on tõenäoline, et Aasia jääb
edasi oluliseks kõrge kvalifikatsiooniga töötajate allikaks. Pikemas perspektiivis: mida rohkem Aasia areneb, seda
rohkem koolitatakse seal kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, kuid seda paremaid tingimusi luuakse neile ka sinna
jäämiseks ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ligimeelitamiseks mujalt maailmast.

…ja Aasia tööjõurände süsteemide ees
seisavad tulevikus suured katsumused

Madalama kvalifikatsiooniga töötajate rände haldamine Aasias on keeruline, sest tööjõudu on üle ja võimalused
on piiratud, mistõttu renti ja rändekulusid suurendatakse vähem haritute jaoks väga tihti ja nad kaotavad suure osa
oma eeldatavast välisriigis teenitud palgast. Mõne süsteemiga, nagu Korea töölubade skeemiga, on õnnestunud neid
probleeme edukalt lahendada. Vahepeal aga võtavad päritolumaad eeskujuks Filipiinide mudeli kui lahenduse, kuidas
integreerida liigne tööjõud ülemaailmsesse tööturgu – eri sektorites, eri sihtkohtades ja erinevate oskuste tasemetega –
kaitstes samal ajal oma õigusi. Kuna nõudluse kasv madala kvalifikatsiooniga rändajate järele on Pärsia lahe Araabia
riikide koostöönõukogu (GCC) ja OECD sihtriikides ning samuti Aasias suhteliselt väike, ei ole seda tüüpi rändajate
juurdevoolu suurendamisel erilist perspektiivi.

Tulevikus seisavad Aasia riigid silmitsi mitmete probleemidega, nagu kasvava perede ja abielu kaudu toimuva
rände haldamine, kuid samuti märksa laiahaardelisemate integratsioonistrateegiate väljatöötamine, sest teise riiki
elama jäämine või vähemalt pikemad riigis viibimise ajad muutuvad üha sagedamaks nii kõrge kui ka madala
kvalifikatsiooniga rändajate puhul.
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