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Horfur í alþjóðlegum fólksflutningum 2012
Útdráttur á íslensku

• Samdrætti í fólksflutningum til OECD ríkja vegna efnahagskreppunnar um allan heim virðist lokið. Fólksflutningar
til OECD ríkja drógust saman árið 2010 þriðja árið í röð en jukust aftur í flestum löndum árið 2011. Tímabundnir
fólksflutningar farandlaunþega héldu áfram að dragast saman, en þó mun hægar, en fjöldi þeirra sem komu til OECD
landa til náms hélt áfram að aukast.

• Þar sem batinn er enn mjög ótryggur og almenningsálitið viðkvæmt gagnvart fólksflutningum með tilliti
til áframhaldandi hás atvinnuleysis, hafa margar ríksstjórnir innleitt aukna haftastefnu fyrir fólksflutninga
farandlaunþega. Atvinnulausir ungir farandlaunþegar eru einnig sérstakt áhyggjuefni og þurfa ríkisstjórnir að grípa
til markvissra aðgerða í því efni.

• Ef litið er til framtíðar mun öldrun íbúanna í OECD ríkjum hafa umtalsverð áhrif á þróun fólksflutninga en
hugsanlega með óvæntum hætti.

• Jafnframt er ekki ljóst hve mikið lengur fólksflutningar faglærðra farandlaunþega frá Asíu muni aukast, þar sem
eftirspurn eftir faglærðu starfsfólki heldur áfram að vaxa í hinum ört vaxandi hagkerfum í þeirra eigin heimshluta.

• Þessi útgáfa af horfum í alþjóðlegum fólksflutningum mun taka til athugunar þróun og stefnur í fólksflutningum,
svo og atvinnuþróun hjá farandlaunþegum. Sérstakir kaflar beinast að hvernig breytingar á menntunarstigi og
starfsgreinum hafa áhrif á fólksflutninga og breytt hlutverk Asíu í alþjóðlegum fólksflutningum.
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Fólksflutningar til OECD ríkja

Heildarinnflutningur farandlaunþega til 23 OECD ríkja ásamt Rússlandi dróst saman árið 2010, þriðja árið í röð.
Samdrátturinn var þó í minna lagi í heildina (-3% í samanburði við 2009) og fjöldi innflytjenda - yfir 4,1 milljón manns
- var meiri en á nokkru ári fyrir 2005 sem staðlaðar tölfræðilegar upplýsingar eru til um. Bráðabirgðatölur sýna að
innflutningurinn fór að aukast aftur árið 2011 í flestum OECD ríkjum innan Evrópu nema á Ítalíu, og einnig í Ástralíu
og Nýja Sjálandi; umtalsverð lækkun varð í Kanada eftir að mesti fjöldi þeirra hafði verið skráður árið 2010.

Enn eru takmörkuð gögn um aukinn
brottflutning fólks frá Suður-Evrópu og
Írlandi

Í OECD ríkjunum einkenndist árið 2011 af versnandi efnahagsástandi í ýmsum Evrópulöndum, einkum á
Grikklandi, Írlandi, Ítalíu, í Portúgal og á Spáni og olli þetta nokkrum vangaveltum um að brottflutningur myndi
aukast. Gögnin sem tiltæk eru fram að þessu benda til að brottflutningur frá þessum löndum hafi að vísu aukist en
aðeins í litlum mæli. Burtflutningur ríkisborgara hefur einnig verið tiltölulega lítill með Írland sem undantekningu þar
sem tungumálahindranir gegn brottflutningi kunna að vera minna vandamál.

Frjáls för og flutningar farandlaunþega
dragast saman...

Árið 2010 nam frjáls för, sem hafði dregist saman síðan 2007, alls 20% af öllum straumi innflytjenda milli
landa. Vegna minnkandi eftirspurnar atvinnuveitenda minnkuðu flutningar farandlaunþega einnig og voru aðeins
21% af heildartölunni. Í heild var flutningur fjölskyldna helsti flokkur innflytjenda árið 2010 og nam hann 36% af
flutningunum (45% ef fjölskyldur farandlaunþeganna eru taldar með). Fólksflutningar af mannúðarástæðum námu
aðeins 6% af fólksflutningum innan ESB og 13% í Bandaríkjunum.

...en tímabundnir flutningar farandlaunþega
eru áfram umtalsverðir

Tímabundnir flutningar farandlaunþega bregðast hratt og ákveðið við breytingum á efnahagsástandi. Reyndar
varð snögg lækkun á árunum 2008 og 2009 en aðeins 4% lækkun árið 2010. Tímabundnir flutningar farandlaunþega
nema nú um 1,9 milljón manns sem er umtalsverð aukning úr 1,4 milljón, sem er áætlun fyrir varanlega fólksflutninga
vegna atvinnu.

Fjöldi alþjóðlegra námsmanna heldur áfram
að aukast...

Gagnstætt bæði varanlegum fólksflutningum og tímabundnum flutningum farandlaunþega hélt fjöldi alþjóðlegra
námsmanna áfram að aukast árið 2009, og nam aukningin 6% og náði 2,6 milljón manns í OECD ríkjunum og
Rússlandi. Ástralía kom í stað Frakklands sem þriðji helsti áfangastaðurinn á eftir Bandaríkjunum og Bretlandi.
Alþjóðlegir námsmenn eru að meðaltali meira en 6% af öllum námsmönnum í OECD ríkjunum. Allt að 25%
alþjóðlegra námsmanna koma frá Kína og Indlandi til samans og er þetta umtalsverður hluti af flutningum
farandlaunþega í framtíðinni.

...en fjöldi hælisleitenda er áfram stöðugur

Fjöldi hælisleitenda sem kom til OECD ríkja var nokkru minni árið 2010 heldur en 2009 og mun minni en
hinn mikli fjöldi sem vart var við um þúsaldamótin. Efnahagskreppan olli því ekki mikilli aukningu hælisleitenda.
Frakkland var áfram það land sem tók á móti flestum hælisleitendum árið 2010 og þar á eftir komu Bandaríkin og
Þýskaland. Helsta upprunaland hælisleitenda árið 2010 var Serbía en á eftir fylgdu Afganistan og Kína. Árið 2011
snerist þessi þróun við og umsóknum hælisleitenda fjölgaði um meira en 20%, einkum vegna „arabíska vorsins” og
aukinna beiðna frá Afganistan.
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Flæði fólksflutninga farandlaunþega
frá Kína nemur næstum 10% af
heildarfjöldanum

Árið 2010 var Kína aftur helsta upprunaland fólksflutninga til OECD ríkja, næstum einn af hverjum tíu
farandlaunþega var kínverskur ríkisborgari. Rúmenía, Indland og Pólland fylgja í kjölfarið - samtals um 5% af
heildarfjöldanum.

Farandlaunþegar finna mest fyrir töpuðum
störfum vegna kreppunnar

Efnahagslægðin hefur bitnað mest á farandverkafólki í OECD ríkjunum, næstum fyrirvaralaust. Gögn benda
til þess að í heildina muni áhrif efnahagskreppunar á atvinnuleysi vera greinilegri gagnvart farandlaunþegum en
innfæddum. Í OECD ríkjunum til samans hefur atvinnuleysi erlendra íbúa aukist um fjögur prósentustig milli áranna
2008 og 2011, samanborið við 2,5 prósentustig meðal innfæddra íbúa. Enn meiri áhyggjum veldur aukningin á
langtíma atvinnuleysi meðal innflytjenda. Í flestum löndunum hafa innflytjendur valdið á bilinu 14% til 30% af
heildaraukningunni í langtíma atvinnuleysi, en sú tala er í flestum tilfellum talsvert hærri en hlutur þeirra í atvinnuleysi
í heild.

Efnahagskreppan hefur haft mismunandi áhrif á ólíka hópa farandlaunþega. Í flestum löndum hafa konur
meðal farandlaunþega orðið fyrir minni áhrifum en karlar - í sumum löndum hefur aukinn fjöldi kvenna farið út
á vinnumarkaðinn til að bæta upp tekjutap karla í hópi farandlaunþega. Hvað varðar hæfissvið þá hefur kreppan
haft meiri áhrif á lítt menntað starfsfólk heldur en fólk með menntun í meðallagi eða mikla fagmenntun. Þetta
tengist ekki aðeins mismunandi dreifingu atvinnutækifæra eftir starfsgreinum heldur einnig hvaða gerð af starfi fólkið
stundar(iðulega tímabundið), sem bendir til lægri kostnaðar fyrir atvinnuveitendur.

Ungir farandlaunþegar eru sérstaklega
viðkvæmir ...

Aukningin milli áranna 2008 og 2011 í hlut ungs fólks sem ekki eru innan menntakerfisins, hafa atvinnu eða eru
í starfsþjálfun (not in education, employment, or training, NEET) sem er vísbending um „athafnaskort” ungs fólks
hefur verið sérstaklega áberandi varðandi unga farandlaunþega. Þetta á einkum við um Grikkland, Spán, Svíþjóð,
Írland og Ítalíu. Auk þess hefur tíðni tímabundins atvinnuleysis í flestum löndum aukist meira hvað varðar ungt fólk
sem fætt er erlendis heldur en innfædda jafnaldra þess eða fullorðna sem fæddir eru erlendis (á aldrinum 25-54 ára).
Á sama átt hefur þáttur hlutastarfa í heildarframboði á atvinnu aukist meira hvað varðar unga farandlaunþega heldur
en ungt innfætt fólk.

...sem kalla á fullnægjandi og bráð úrræði í
stefnumótun

Bæði í kreppunni og í efnahagsbatanum er jafnvel mikilvægara að innleiða sérstakar aðgerðir til að aðstoða ungt
fólk við að finna sér vinnu og halda henni hvað varðar ungt fólk sem fætt er erlendis og býr við bága stöðu af ýmsu
tagi (lága starfshæfni, lélega tungumálakunnáttu, takmarkaðan aðgang að félagslegum kerfum) sem er í meiri hættu
að búa við atvinnuleysi og eru líklegri til að verða fyrir skerðingu á ævitekjum (áhrif sem mynda „varanleg ör”).

Ríkisstjórnir endurskoða stefnumótun í
málum farandlaunþega...

Allnokkur lönd hafa tekið upp strangari innflytjendalöggjöf á árunum 2010-2011 sem svar við breytingum
á ástandinu í efnahagsmálum og viðkvæmu almenningsáliti gagnvart málum er varða farandlaunþega. Nýjar
ríkisstjórnir hafa hert reglur í tengslum við meðferð innflytjenda og takmarkað möguleikana á langtíma innflutningi
gagnvart farandlaunþegum sem hafa slæma atvinnumöguleika. Almennt séð hafa margar ríkisstjórnir síðan
endurskoðað hæfnislista sína og tímabundin atvinnuverkefni og aukið eftirlit með atvinnuveitendum. Stigakerfi fyrir
innflutningsleyfi hefur orðið háðara eftirspurn og leiðir þar sem framboð er ríkjandi hafa orðið takmarkaðri.
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...þar með talin stefna um aðlögun

Aðlögun er áfram megin áhersluatriði í innflytjendastefnu OECD ríkja. Löndin hafa tekið upp fjölbreytt verkefni
sem hafa hvatt til aðlögunar - allt frá því að innleiða yfirgripsmiklar áætlanir innanlands, til þess að fínstilla
og endurbæta núverandi aðgerðaáætlanir og aðlögunarverkefni. Einnig sveiflast athyglin ýmist til skiptis að þeim
farandlaunþegum sem hafa þegar sest að og þeim sem nýlega hafa komið til landsins. Algeng tilhneiging hvað varðar
þessar stefnur er að setja aðlögun að vinnumarkaðnum í forgang og efla menntunarþátt aðlögunarinnar, svo sem
tungumálakennslu.

Áhrif öldrunar þjóða á fólksflutninga

Öldrun þjóða og hlutverk fólksflutninga til að mæta þessu vandamáli er ekki aðeins spurningin um hve margir
nýjir launþegar eru til staðar til að koma í stað þeirra sem fara á eftirlaun. Með því að skoða áhrif farandlaunþega á
breytingar á vinnuafli - í stað breytinga á aldurssamsetningu vinnandi fólks - hvað varðar menntunarstig og tegundir
starfa, er greinilegt að vinnumarkaðurinn er að breytast hraðar en svo að ójafnvægi í samsetningu þjóðfélagsins eitt
saman geti verið vísbending um hvaða störf eru nauðsynleg í framtíðinni.

Menntunarstig nýrra farandlaunþega sem bættust við vinnuaflið voru mun hærri en hjá þeim starfsmönnum er
fóru á eftirlaun á tímabilinu 2000-2010. Nýjir innflytjendur voru með menntunarstig sem var á milli þess er var hjá
innlendum byrjendum á vinnumarkaði og ellilífeyrisþegum og hlutfallslega betur menntað starfsfólk var meðal nýrra
innflytjenda en hjá ellilífeyrisþegum. Byrjendur á vinnumarkaði eiga þó stærri þátt í að viðhalda fjölda vinnandi fólks
heldur en að bæta hæfni hópsins í flestum löndum.

Síðan er spurningin um hvers konar tegundir starfa verði til reiðu í framtíðinni og hvaða hæfni verður mest þörf á
í samanburði við störf og hæfni í fortíðinni. Nýjir innflytjendur voru 15% af viðbótinni við ört vaxandi starfsgreinar í
Evrópu á áratugnum og 22% í Bandaríkjunum. Þeir leika þannig mikilvægt hlutverk á öflugustu sviðum hagkerfisins
jafnvel við aðstæður þar sem mestur hluti innflutnings farandlaunþega hefur ekki verið knúinn af eftirspurn. En aukinn
fjöldi innflytjenda var að bætast við þau störf þar sem hnignun var mest - 28% í Evrópu og 24% í Bandaríkjunum. Í
sumum löndum er talan umtalsvert hærri hvað varðar störf er krefjast lítillar hæfni sem skapar hættuna á lagskiptum
vinnumarkaði.

Aukið mikilvægi innflutnings
farandlaunþega frá Asíu til OECD ríkja...

Farandlaunþegar frá Asíu voru 17% af öllum farandlaunþegum eldri en 15 ára til OECD ríkja á miðjum fyrsta
áratug 21 aldarinnar og 30% af innflutningi farandlaunþega árið 2010 voru af erlendu bergi brotin. Enn fremur kemur
langmestur hluti starfsmenntaðra farandlaunþega frá Asíu, einkum Indlandi og Kína til OECD ríkja. Þegar til skamms
tíma er litið er líklegast að Asía muni halda áfram að vera helsta uppsprettan fyrir vel menntað starfsfólk. Þegar til
lengri tíma er litið er þó talið að eftir sem Asía þróast muni hún framleiða fleiri starfsmenntaða stafsmenn en jafnframt
efla aðstæður til að gera þeim kleift að vera um kyrrt og að laða til sín starfsfólk frá öðrum heimshlutum.

...og vandamál framtíðar varðandi kerfi
fyrir innflutning farandlaunþega í Asíu

Stjórn á innflutningi lítt menntaðra farandlaunþega í Asíu er erfiðleikum bundin vegna hins mikla offramboðs
á vinnuafli og takmörkuðum tækifærum, sem veldur því að iðulega eru greiðslur síður menntaðra farandlaunþega til
milliliða og aukinn kostnaður þeirra af flutningi milli landa stór hluti af væntanlegum tekjum þeirra af störfum erlendis.
Sumar áætlanir, svo sem vinnuleyfakerfi Kóreu (Employment Permit Scheme, EPS) hafa náð góðum árangri í að taka
á þessum vandamálum. Í millitíðinni hafa upprunalönd litið til Filippseyja sem fyrirmyndar um hvernig má aðlaga
umframverkafólk að heildarvinnumarkaðnum -til mismunandi svæða, til ólíkra staða og á mismunandi hæfisstigi -
en um leið varðveita réttindi þess. Þar sem aukning í eftirspurn eftir lítt menntuðum farandlaunþegum hefur verið
takmörkuð innan Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa og áfangalanda OECD ásamt Asíu kann að vera lítið
svigrúm til að auka framboð þessarar gerðar af farandlaunþegum.

Í framtíðinni munu Asíulönd einnig standa frammi fyrir margskonar vandamálum, aðallega hvað varðar að
hafa stjórn á auknum innflutningi fjölskyldna og hjóna og einnig við að þróa yfirgripsmeiri aðlögunaráætlanir þegar
algengara er orðið að fólk taki sér fasta búsetu - eða að minnsta kosti dveljist lengur í landinu og þetta á bæði við um
betur starfsmenntaða farandlaunþega og þá sem minni starfsmenntun hafa.
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