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Perspektiv på internasjonal migrasjon 2012
Sammendrag på norsk

• Nedgangen i migrasjon til OECD-land forårsaket av den globale økonomiske krisen ser ut til å ha stoppet opp.
Migrasjon til OECD-land falt i 2010 for det tredje året på rad, men begynte å stige igjen i de fleste land i 2011.
Midlertidig arbeidsmigrasjon fortsatte å falle, skjønt saktere, mens antallet mennesker som kommer til OECD for
å studere fortsatte å gå opp.

• Med en fremdeles skjør rekonvalens, og en opinion som er fintfølende overfor migrasjonstemaer mot en bakgrunn
av vedvarende høy arbeidsledighet, har mange myndigheter innført strengere migrasjonspolitikk. Arbeidsløse unge
innvandrere er også en spesiell grunn til bekymring, og noe som krever målrettet politisk handling fra myndigheter.

• I fremtiden er det sannsynlig at befolkningsaldring i OECD-området vil ha en betydelig effekt på migrasjonstrender,
men kanskje på uventede måter.

• Samtidig er det ikke klart hvor lenge migrasjonen av høykvalifisert arbeidskraft fra Asia vil fortsette å stige, ettersom
behovet for høykvalifisert arbeidskraft øker i hurtigvoksende økonomier i regionen.

• Denne utgaven av Perspektiv på internasjonal migrasjon ser på migrasjonsmessige og migrasjonspolitiske
trender, i tillegg til sysselsettingstrender blant innvandrere. Spesielle kapitler fokuserer på hvordan endringer i
utdanningsnivåer og yrker påvirker migrasjon, og Asias endrede rolle når det gjelder internasjonal migrasjon.

http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2012-en
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Migrasjonsflyt til OECD

Samlet permanent innvandring til 23 OECD-land pluss Russland gikk ned i 2010, for det tredje året på rad.
Nedangen, derimot, var samlet sett beskjeden (-3 % sammenlignet med 2009) og antallet migranter – over 4,1 millioner
– var høyere enn i noe år før 2005 som det finnes standardiserte statistikker for. Foreløpige tall viser at innvandring
begynte å øke igjen i 2011 i de fleste europeiske OECD-land bortsett fra i Italia samt i Australia og New Zealand.
Canada registrerte en betydelig nedgang etter rekordhøye tall i 2010.

Fremdeles begrenset med beviser for økt
utvandring fra Sør-Europa, Irland

I OECD var 2011 markert av en forverring av økonomiske forhold i noen land i eurosonen, spesielt i Hellas, Irland,
Italia, Portugal og Spania, som genererte en viss spekulasjon om en økning i migrasjon. Bevisene som er tilgjengelige
til dags dato tyder på at emigrasjon fra disse landene faktisk har økt, men bare i liten grad. Flyt ut av statsborgere har
også vært heller liten, med unntak av Irland, hvor språkbarrierer til emigrasjon kan være et mindre problem.

Fri flyt av folk og arbeidsmigrasjon går
nedover …

I 2010 stod fri flyt av folk knyttet til migrasjon, som hadde vært i sterk nedgang siden 2007, for 20 % av all
permanent migrasjonsflyt. På grunn av nedgangen i sysselsettingsetterspørsel, gikk migrasjon også ned og utgjorde
bare 21 % av totalen. Samlet sett var familiemigrasjon den primære innfartsveien i 2010, og utgjorde 36 % av flyten (45
% hvis familien til arbeidere inkluderes). Humanitær migrasjon utgjorde bare 6 % av migrasjon i EU og 13 % i USA.

… men midlertidig arbeidsmigrasjon er
fortsatt betydelig

Midlertidig arbeidsmigrasjon har en tendens til å reagere raskt og sterkt på endringer i økonomiske forhold.
Faktisk var det en skarp nedgang i 2008 og 2009, men bare beskjedne 4 % nedgang ble observert i 2010. Størrelsen
på migrasjonsflyten av midlertidige arbeidere ligger nå på omlag 1,9 millioner, betraktelig mer enn de 1,4 millionene
som anslås for permanent migrasjon grunnet arbeid.

Tallet på internasjonale studenter fortsetter
å øke …

I motsetning til både permanent migrasjon og midlertidig arbeidsmigrasjon fortsatte antallet internasjonale
studenter å gå opp i 2009, og økte med 6 % til flere enn 2,6 millioner i OECD-landene og Russland. Australia gikk forbi
Frankrike til å bli det tredje viktigste målet etter USA og Storbritannia. Internasjonale studenter utgjør i gjennomsnitt
mer enn 6 % av alle studenter i OECD-land. Kina og India utgjør seg imellom hele 25 % av internasjonale studenter,
som er en viktig kilde for fremtidig arbeidsmigrasjon.

… mens antallet asylsøkere fortsetter å være
stabilt

Ankomsten av asylsøkere til OECD-landene var litt lavere i 2010 enn i 2009, og vel under de høye tallene som
ble observert ved årtusenskiftet. Den økonomiske krisen førte derfor ikke til store økninger i antallet asylsøkere.
Frankrike forble det landet som mottok flest asylsøkere i 2010, etter USA og Tyskland. Det primære opprinnelseslandet
for asylsøkere i 2010 var Serbia, etterfulgt av Afghanistan og Kina. I 2011 ble denne trenden reversert ettersom
asylsøknader økte med mer enn 20 %, særlig på grunn av "Den arabiske vår" og økte forespørsler fra Afghanistan.

Kina står for nesten 10 % av
migrasjonsflyten

I 2010 var Kina igjen det primære opprinnelseslandet for migrasjonsflyt til OECD. Nesten en av 10 migranter
var kinesiske statsborgere. Romania, India og Polen følger etter – hvert av disse landene bidrar med nesten 5 % av
det totale antallet.
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Migranter hardest rammet av kriserelaterte
jobbtap

Den økonomiske nedgangen rammet immigranter hardt, og nesten umiddelbart, i de fleste OECD-land. Bevisene
tyder på at den samlede innvirkningen av den økonomiske krisen på arbeidsledighet har vært mer merkbar for migranter
enn for de innfødte. Samlet sett i OECD har arbeidsledighetsraten blant utenlandskfødte økt med fire prosentpoeng
mellom 2008 og 2011, sammenlignet med 2,5 prosentpoeng for innfødte. Enda mer bekymringsfullt er økningen av
langtids arbeidsledighet blant immigranter. I de fleste land utgjør migranter mellom 14 % og 30 % av økningen i total
langtids arbeidsledighet, tall som i de fleste tilfeller er godt over deres andel av total sysselsetting.

Krisen har berørt ulike migrantgrupper på forskjellige måter. I de fleste land har migrantkvinner blitt mindre
berørt enn utenlandskfødte menn – i flere land har et økende antall migrantkvinner tatt jobber for å kompensere for
inntektstap som migrantmenn har opplevd. Med tanke på ferdighetsnivå, har utenlandskfødte med lave ferdigheter
blitt rammet hardere enn de med middels ferdigheter og høye ferdigheter. Dette er ikke bare relatert til ulikheter i
sysselsettingsfordeling etter sektor, men også til typen jobber de er i (ofte midlertidige) og deres lavere ansiennitet,
som innebærer en lavere oppsigelseskostnad for arbeidsgivere.

Unge migranter spesielt sårbare …

Økningen mellom 2008 og 2011 i andelen av unge mennesker som ikke var under utdanning, i arbeid eller
under opplæring (NEET), en indikator som fanger opp "arbeidsledighet" blant unge mennesker, har vært spesielt
markant blant immigranter. Dette er spesielt sant i Hellas, Spania, Sverige, Irland og Italia. I tillegg har forekomsten
av midlertidig sysselsetting i de fleste av landene økt mer for unge utenlandskfødte arbeidere enn for deres innfødte
motparter eller utenlandskfødte voksen (25-54). På liknende måte har andelen av deltidsstillinger i total sysselsetting
økt mer for unge migranter enn for innfødte unge i en rekke land.

… noe som krever tilstrekkelige og
umiddelbare politiske tiltak

Både under krisen og under rekonvalensen er det å vedta spesifikke politiske tiltak for å hjelpe unge mennesker
med å finne arbeid enda viktigere for utenlandskfødte med lave ferdigheter som rammes av en kombinasjon av
ugunstige forhold (lavt ferdighetsnivå, svake språkferdigheter, begrenset tilgang til nettverk). Disse er utsatt for høyere
risiko for fremtidig arbeidsledighet og det er mer sannsynlig at de vil oppleve redusert total livstidsinntekt (såkalt
langvarige "arr").

Myndigheter vurderer migrasjonspolitikk …

Flere land dreide mot en mer restriktiv immigrasjonspolitikk i 2010-2011 som svar på endringer i økonomiske
forhold og økende følsomhet blant opinionen om migrasjonsmessige temaer. Nye myndigheter strammet inn kontroll
av migrasjonsprosessen og begrenset muligheten for langvarig immigrering for migranter med dårlige arbeidsutsikter.
Mer generelt gikk mange myndigheter gjennom sine lister over ferdigheter det var mangel på samt midlertidige
arbeidsprogrammer, og gransket arbeidsgivere nøyere. Poengsystemer for adgang har blitt drevet av behov, mens
tilbudsdrevne kanaler har blitt mer restriktive.

… deriblant integreringspolitikk

Integrering fortsetter å være en topprioritering for innvandringspolitikken i OECD-land. Land har vedtatt en
rekke integreringsrelaterte initiativer, - de varierer fra å etablere omfattende nasjonale strategier til å finjustere
og gjøre småendringer til eksisterende handlingsplaner og integreringsprogrammer. Fokuset svinger også frem og
tilbake mellom etablerte og nylig ankomne migranter. En vanlig trend blant disse politiske tiltakene er å prioritere
arbeidsmarkedsintegrering og styrke de utdanningsmessige aspektene ved integrering, inkludert språkopplæring.

Effekten av befolkningsaldring på migrasjon
…

Befolkningsaldring og rollen migrasjon spiller i å takle denne utfordringen er ikke bare et spørsmål om hvor
mange nye arbeidere det finnes til å erstatte de som går av med pensjon. Ved å se på bidraget av migrasjon til endringer
i arbeidsstyrken – i stedet for endringer i befolkningen som er i arbeidsdyktig alder - med tanke på utdanningsnivåer
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og yrke, blir det klart at arbeidsmarkedet endrer seg for fort til at demografiske ubalanser alene kan være en troverdig
indikator for fremtidige yrkesmessige behov.

Utdanningsnivået til nye deltakere i arbeidsstyrken var mye høyere enn det som var tilfellet blant arbeidere som
gikk av med pensjon i perioden 2000-2010. Nye immigranter hadde utdanningsnivåer som var mellom nivået til nye
deltakere på arbeidsmarkedet og pensjonister, med proporsjonelt flere høyt utdannede arbeidere blant nye migranter
enn blant pensjonister. Nye deltakere, derimot, spiller en større rolle i å opprettholde størrelsen på arbeidsstyrken enn
å øke ferdighetsnivået i de fleste land.

Spørsmålet om typen yrker som vil være tilgjengelige i fremtiden, og ferdighetene det vil være behov for,
sammenlignet med jobbene og typene ferdigheter det var bruk for før er også et spørsmål. Nye immigranter utgjorde
15 % av innvandrere som gikk inn i sterkt økende yrker i Europa og 22 % i USA. De spiller på den måten en betydelig
rolle i den mest dynamiske delen av økonomien, selv under forhold når det meste av migrasjonen ikke har vært drevet
av behov. Men et høyere antall immigranter gikk inn i de yrkene som går mest ned – 28 % i Europa og 24 % i USA. I
noen land er tallet betraktelig lavere for lavferdighetsjobber, noe som risikerer å skape et segmentert arbeidsmarked.

Økende viktighet av migrasjon fra Asia til
OECD …

Migranter fra Asia utgjorde 17 % av alle migranter over 15 år i OECD-land på midten av 2000-tallet, og 30 %
av migrasjonsrelatert tilstrømming i 2010 var fra denne regionen. Asia, og spesielt India og Kina, står også for en
stor del faglært migrasjon til OECD-land. På kort sikt er det mest sannsynlig at Asia vil forbli en viktig region der
faglærte arbeidere kommer fra. På lengre sikt, derimot, og ettersom Asia utvikler seg, vil regionen produsere flere
faglærte arbeidere, men også fostre forholdene som gjør at de blir værende, og som skal til for å tiltrekke seg faglærte
arbeidere fra andre deler av verden.

… og fremtidige utfordringer for
arbeidsmigrasjonssystemer i Asia

Håndtering av migrasjon av arbeidere med færre ferdigheter i Asia er vanskelig, for det er et stort
overskudd av arbeidskraft og begrenset med muligheter, noe som fører til at mellommenn krever leier og økende
migrasjonskostnader for de med mindre utdanning, slik at de ender opp med å betale kostnader som utgjør en betydelig
andel av det de forventer å tjene i utlandet. Noen ordninger, slik som Koreas Employment Permit Scheme (EPS) har
lyktes i å takle disse utfordringene. I mellomtiden ser opprinnelsesland til Filippinene som en modell for hvordan
overflødig arbeidskraft kan integreres i det globale arbeidsmarkedet – i ulike sektorer, mot ulike destinasjoner, og på
ulike ferdighetsnivåer – samtidig som rettighetene deres blir beskyttet. Ettersom veksten i behovet for migranter med
lave ferdigheter forblir begrenset i Gulf Co-operation Council (GCC) og i destinasjonsland i OECD samt innenfor
Asia, kan det være lite spillerom for å betraktelig øke tilførselen av denne type migrant.

I fremtiden vil asiatiske land også bli stilt ovenfor en rekke utfordringer, særlig det å håndtere økende familie-
og ekteskapsrelatert migrasjon, men også utviklingen av mer omfattende integreringsstrategier idet bosetting – eller i
hvert fall lengre opphold – blir mer vanlig for både faglærte migranter og migranter med færre ferdigheter.
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