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Pogled na mednarodne migracije 2012
Povzetek v slovenščini

• Zdi se, da je upočasnjevanja migracij v države OECD, ki ga je povzročila svetovna gospodarska kriza, konec.
Migracije v države OECD so se leta 2010 zmanjšale tretje leto zapored, vendar so se v večini držav leta 2011 spet
začele povečevati. Začasne delovne migracije so se še naprej zmanjševale, čeprav počasneje, medtem ko se je
število ljudi, ki so prihajali v države OECD zaradi študija, še naprej povečevalo.

• Ker pravega okrevanja še ni in ker je javnost zaradi stalne visoke stopnje brezposelnosti občutljiva na vprašanja
migracije, so številne vlade uvedle restriktivnejše migracijske politike. Poseben vzrok za zaskrbljenost so tudi
brezposelni mladi migranti, zaradi katerih je potrebno ciljno usmerjeno politično ukrepanje vlad.

• Staranje prebivalstva na območju OECD bo v prihodnosti verjetno pomembno vplivalo na migracijska gibanja,
vendar morda na nepričakovane načine.

• Hkrati je sedaj jasno, koliko časa se bodo migracije visoko kvalificiranih delavcev iz Azije še povečevale, saj se
povpraševanje po tej delovni sili v hitro rastočih gospodarstvih v regiji povečuje.

• Ta izdaja Pogleda na mednarodne migracije obravnava migracijska gibanja in gibanja v migracijski politiki ter
zaposlovanju migrantov. Posebna poglavja obravnavajo vpliv sprememb pri pridobivanju izobrazbe in poklicih na
migracije ter spreminjajočo se vlogo Azije na področju mednarodnih migracij.
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Migracijski tokovi v države OECD

Skupni dotok stalnih migrantov v 23 držav OECD in Rusko federacijo se je leta 2010 tretje leto zapored zmanjšal.
Vendar je bilo skupno zmanjšanje skromno (–3 % v primerjavi z letom 2009), število migrantov – več kot
4,1 milijona – pa je bilo večje kot katerega koli leta pred letom 2005, za katerega so na voljo standardizirani statistični
podatki. Predhodni podatki kažejo, da se je priseljevanje v večino evropskih držav OECD, z izjemo Italije ter
v Avstralijo in Novo Zelandijo, leta 2011 spet začelo povečevati; Kanada je po rekordno visokih številkah leta 2010
zabeležila veliko zmanjšanje.

Še vedno malo dokazov o vedno večjem
izseljevanju iz južne Evrope in z Irske

V državah OECD je bilo leto 2011 zaznamovano s poslabšanjem gospodarskih razmer v nekaterih državah
euroobmočja, zlasti Grčiji, na Irskem, v Italiji, na Portugalskem in v Španiji, kar je sprožilo nekatere špekulacije
o večjem izseljevanju. Razpoložljivi podatki kažejo, da se je izseljevanje iz teh držav res povečalo, vendar samo
skromno. Izseljevanje državljanov prav tako ni bilo veliko, z izjemo Irske, pri kateri jezikovne ovire, povezane
z izseljevanjem, niso tako velik problem.

Manj migracij zaradi prostega pretoka in
delovnih migracij...

Leta 2010 so migracije zaradi prostega pretoka, ki so se od leta 2007 močno zmanjševale, pomenile 20 % vseh
tokov stalne migracije. Ker se je povpraševanje delodajalcev zmanjšalo, so se zmanjšale tudi delovne migracije, ki so
predstavljale samo 21-odstotni delež vseh migracij. Skupno so bile na prvem mestu leta 2010 družinske migracije, ki
so predstavljale 36 % migracijskih tokov (oziroma 45 %, če upoštevamo tudi družine, ki spremljajo delavce). Delež
humanitarnih migracij je bil v EU samo 6 %, v Združenih državah pa 13 %.

... a še vedno veliko začasnih delovnih
migracij

Začasni delovni migranti se hitro in intenzivno odzivajo na spremembe gospodarskih razmer. Pravzaprav se je
njihovo število v letih 2008 in 2009 izjemno zmanjšalo, leta 2010 pa je bilo opaziti samo skromno 4-odstotno
zmanjšanje. Število začasnih delovnih migrantov je trenutno približno 1,9 milijona, kar je precej več od števila stalnih
migrantov zaradi zaposlitve, ki se ocenjuje na 1,4 milijona.

Število mednarodnih študentov se še naprej
povečuje...

V primerjavi s številom stalnih in začasnih delovnih migrantov se je število mednarodnih študentov leta 2009 še
naprej povečevalo, in sicer za 6 %, ter je doseglo več kot 2,6 milijona študentov v državah OECD in Ruski federaciji.
Avstralija je na tretjem mestu najbolj priljubljenih ciljnih držav za Združenimi državami in Združenim kraljestvom
zamenjala Francijo. Povprečni delež mednarodnih študentov v državah OECD je večji od 6 %. Med njimi celih 25 %
mednarodnih študentov, ki so pomemben vir prihodnjih delovnih migracij, prihaja s Kitajske in iz Indije.

... medtem ko se število prosilcev za azil ne
spreminja

Prihodov prosilcev za azil v države OECD je bilo leta 2010 malce manj kot leta 2009 in precej manj kot v začetku
tisočletja. Zaradi gospodarske krize se število prosilcev za azil torej ni zelo povečalo. Največ prošenj za azil je bilo
leta 2010 še vedno vloženih v Franciji, sledile pa so ji Združene države in Nemčija. Največ prosilcev za azil je
leta 2010 prišlo iz Srbije, sledili sta Afganistan in Kitajska. Leta 2011 se je to gibanje obrnilo, saj se je število prošenj
za azil povečalo za več kot 20 %, predvsem zaradi »arabske pomladi« in vedno večjega števila prošenj iz Afganistana.
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S Kitajske prihaja skoraj 10 % vseh
migrantov

Leta 2010 je največ migrantov v države OECD znova prišlo s Kitajske, pri čemer je bil skoraj vsak deseti migrant
kitajski državljan. Kitajski so sledile Romunija, Indija in Poljska, vsaka s približno 5-odstotnim deležem vseh
migrantov.

Brezposelnost zaradi krize je najhuje
prizadela migrante

Gospodarska recesija je v večini držav OECD hudo in skoraj takoj prizadela priseljence. Podatki kažejo, da je bil
splošen vpliv gospodarske krize na brezposelnost močnejši pri migrantih kot domačinih. Skupno se je stopnja
brezposelnosti tujcev v državah OECD med letoma 2008 in 2011 povečala za štiri odstotke, domačinov pa za 2,5 %.
Še bolj zaskrbljujoče je povečanje dolgotrajne brezposelnosti pri priseljencih. V večini držav gre migrantom pripisati
od 14- do 30-odstotno povečanje skupnega števila dolgotrajno brezposelnih, kar je številka, ki je večinoma precej
višja od njihovega deleža med zaposlenim prebivalstvom.

Kriza je na različne skupine migrantov vplivala različno. V večini držav so migrantke manj prizadete od
migrantov – v več državah vedno večje število migrantk hodi v službo, da bi nadomestile izgubo dohodka svojih mož.
V smislu ravni znanj in spretnosti so nizkokvalificirani tuji delavci prizadeti huje od srednje- in visokokvalificiranih.
Razlog za to niso samo razlike v porazdelitvi delovnih mest po sektorjih, ampak tudi vrsta delovnih mest, ki jih
zasedajo (pogosto za določen čas), in njihova krajša delovna doba, zaradi katere imajo delodajalci nižje stroške, če jih
odpustijo.

Posebno ranljivi so mladi migranti...

Povečanje deleža mladih, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, kar je kazalnik brezposelnosti
mladih, ki se je zgodilo med letoma 2008 in 2011, je bilo posebej izrazito pri migrantih. To velja predvsem za Grčijo,
Španijo, Švedsko, Irsko in Italijo. Poleg tega se je v večini držav zaposlovanje za določen čas bolj povečalo pri
mladih tujih delavcih kot pri njihovih domačih vrstnikih ali tujih odraslih (v starosti 25 do 54 let). Podobno se je delež
zaposlitev za krajši delovni čas glede na skupni delež zaposlitev v številnih državah bolj povečal pri mladih migrantih
kot pri mladih domačinih.

... zaradi česar je potreben ustrezen in
takojšen odziv politike

Med krizo in okrevanjem je sprejemanje posebnih politik za pomoč mladim pri iskanju in ohranitvi delovnega
mesta še bolj pomembno pri nizkokvalificiranih mladih iz tujine, ki imajo več slabosti (nizko raven znanj in
spretnosti, šibko jezikovno znanje, omejen dostop do omrežij), za katere obstaja večje tveganje, da bodo v prihodnosti
postali brezposelni, in za katere je bolj verjetno, da bodo imeli nižje skupne življenjske dohodke (ti. učinek »
zaznamovanosti«).

Vlade ponovno preučujejo migracijske
politike...

V letih 2010–11 je več držav kot odziv na spremenjene gospodarske razmere in vedno večjo občutljivost javnosti
na vprašanja v zvezi z migracijami sprejelo restriktivnejšo politiko glede priseljevanja. Nove vlade so poostrile nadzor
nad postopkom priseljevanja in migrantom s slabimi obeti za zaposlitev omejile možnosti priseljevanja za daljše
obdobje. Na splošno so številne vlade znova preučile svoje sezname deficitarnih poklicev in začasne delovne
programe ter podvrgle delodajalce večjemu nadzoru. Točkovni sistemi za dovolitev vstopa so začeli bolj slediti
povpraševanju in so s kanali, ki jih usmerja ponudba, postali omejevalni.

... vključno s politikami vključevanja

Najpomembnejša prednostna naloga politike glede priseljevanja v državah OECD je še naprej vključevanje.
Države so sprejele številne pobude za vključevanje – od oblikovanja celovitih nacionalnih strategij do prilagajanja in
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izpopolnjevanja obstoječih akcijskih načrtov in programov za vključevanje. Posebej se tudi posvečajo po eni strani
migrantom s statusom, po drugi pa na novo prispelim migrantom. Pogosto je prednostna naloga teh politik
vključevanje na trg dela in krepitev izobraževalnih vidikov vključevanja, vključno z jezikovnim izobraževanjem.

Vpliv staranja prebivalstva na migracije

Staranje prebivalstva in vloga migracij pri spopadanju s tem izzivom ni samo vprašanje, koliko novih delavcev, ki
bodo nadomestili tiste, ki se bodo upokojili, imamo na voljo. Če pogledamo prispevek migracij k spremembam
delovne sile – namesto k spremembam delovno sposobnega prebivalstva – v smislu stopnje izobrazbe in poklicev,
postane jasno, da se trg dela spreminja prehitro, da bi bila lahko samo demografska neuravnoteženost zanesljiv
kazalnik tega, kateri poklici bodo potrebni v prihodnosti.

V obdobju 2000–10 je bila dosežena izobrazba ljudi, ki so na novo vstopili na trg dela, precej višja od delavcev, ki
so se upokojili. Novi priseljenci so imeli stopnje izobrazbe, ki so bile nekje vmes med doseženo izobrazbo novih
tekmecev na trgu dela in upokojencev, pri čemer so bili med novimi priseljenci sorazmerno višje izobraženi delavci
kot med upokojenci. Vendar novi tekmeci na trgu dela v večini držav bolj pomembno vplivajo na ohranitev števila
delavcev kot pa na zviševanje njihove povprečne izobrazbe.

Vprašanje je tudi, po katerih vrstah poklicev se bo povpraševalo v prihodnosti ter katera znanja in spretnosti bodo
potrebna zanje, glede na delovna mesta ter znanja in spretnosti, ki so bila pomembna v preteklosti. V tem desetletju je
bil delež novih priseljencev med ljudmi, ki so na novo začeli opravljati vedno bolj iskane poklice, v Evropi 15 %, v
Združenih državah pa 22 %. Zato imajo ti priseljenci pomembno vlogo na najbolj dinamičnih področjih gospodarstva,
čeprav večina migracij ne sledi povpraševanju na trgu dela. Vendar je bil delež priseljencev med ljudmi, ki so na novo
začeli opravljati vedno manj iskane poklice, večji, in sicer v Evropi 28 %, v Združenih državah pa 24 %. V nekaterih
državah je številka precej višja pri nizkokvalificiranih delavcih, kar lahko privede do deljenega trga dela.

Vedno večji pomen migracij iz Azije
v države OECD...

Sredi preteklega desetletja je bil delež migrantov iz Azije v države OECD med vsemi migranti, starejšimi od
15 let, 17 %, leta 2010 pa 30 %. Poleg tega Azija, predvsem Indija in Kitajska, zagotavlja velik del kvalificirane
migracije v države OECD. Zelo verjetno je, da bo Azija kratkoročno ostala ključna regija za zagotavljanje
visokokvalificiranih delavcev. Dolgoročneje, ko se bo Azija razvila, bo izobrazila več kvalificiranih delavcev, hkrati
pa bo tudi spodbudila razmere, zaradi katerih bo ta delovna sila ostala doma in se bodo v Azijo preselili kvalificirani
delavci iz drugih delov sveta.

... in prihodnji izzivi za sisteme delovnih
migracij v Aziji

Upravljanje migracij manj kvalificiranih delavcev v Aziji je težavno zaradi velikega presežka delavcev in
omejenih priložnosti, posledica katerih so pogosto najemanje stanovanj in vedno višji stroški migracij za manj
izobražene, ki predstavljajo precejšen del pričakovanega dohodka v tujini. Nekatere sheme, kot je Korejska shema za
izdajanje delovnih dovoljenj, so se uspešno spopadale s temi izzivi. Medtem so si države izvora za zgled, kako – na
različnih področjih, v različne ciljne države ter ob različni ravni znanj in spretnosti – vključiti presežne delavce na
svetovni trg dela in hkrati varovati njihove pravice, vzele Filipine. Ker se povpraševanje po nizkokvalificiranih
migrantih v Svetu za sodelovanje v Zalivu in ciljnih državah OECD ter Aziji ne povečuje, je malo manevrskega
prostora za veliko povečanje zagotavljanja te vrste migrantov.

Tudi v prihodnosti se bodo azijske države srečevale s številnimi izzivi, predvsem z upravljanjem vedno
številčnejših družinskih migracij in migracij na podlagi sklenitve zakonske zveze, pa tudi z oblikovanjem celovitejših
strategij vključevanja, saj se visoko- in manj kvalificirani migranti v ciljnih državah pogosteje za stalno naselijo ali
vsaj ostanejo dalj časa.
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