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2012 Uluslararası Göç Görünüm Raporu
Türkçe Özet

• Küresel ekonomik kriz nedeniyle OECD ülkelerine göçte görülen yavaşlamanın sona erdiği görünüyor. OECD
ülkelerine göç 2010 yılında üst üste üçüncü yıldır azaldı, ama 2011 yılında birçok ülkede tekrar artmaya başladı.
Daha yavaş da olsa geçici işçi göçü düşmeye devam ederken OECD ülkelerinde öğrenim için gelen öğrenci sayısı
artmaya devam etti.

• Krizden çıkış süreci hala kırılgan olup, işsizlik oranı yüksek olmaya devam ediyor. Bu durum karşısında
kamuoyunun göç sorunlarına hassas olması dolayısıyla birçok hükümet göç politikalarında gitgide kısıtlamaları
arttırdı. Göçmen gençler arasındaki işsizlik özellikle kaygı verici olup, hükümetlerin bu hedefe yönelik politikalar
uygulamaya koymasını gerektiriyor.

• Geleceğe yönelik olarak OECD bölgesinde nüfusun yaşlanmasının göç eğilimleri üzerinde herhalde önemli bir
etkisi olacak, hem belki de beklenmedik şekillerde.

• Aynı zamanda Asya'dan yüksek vasıflı göçün daha ne kadar artmaya devam edeceği de pek belli değil, çünkü bu
bölgede hızla büyüyen ekonomilerde yüksek vasıflı işgücüne talep de artmaya devam ediyor.

• Bu Uluslararası Göç Görünüm Raporunda göç ve göç politikası eğilimlerinin yanı sıra göçmenler arasındaki
istihdam eğilimleri de ele alınıyor. Özel bölümlerde eğitim düzeyi ve mesleklerdeki değişikliklerin göç eğilimini
nasıl etkilediğine ve uluslararası göçte Asya'nın değişen rolüne odaklanılıyor.
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OECD'ye göç hareketleri

23 OECD ülkesine ve Rusya Federasyonu'na yönelik toplam kesin göç hareketlerinde 2010 yılında üst üste
üçüncü yıl düşüş oldu. Ancak, düşüş genel olarak makul ölçülerdeydi (2009 ile karşılaştırıldığında -%3). Göçmenlerin
sayısı ise 4.1 milyonun üzerinde olup, standart istatistiklerin mevcut olduğu tüm 2005 yılı öncesi yıllardan daha
yüksekti. İlk rakamlar göçün OECD üyesi Avrupa ülkelerinin (İtalya hariç) çoğunun yanı sıra Avustralya ve Yeni
Zelanda'da 2011 yılında yeniden artmaya başladığını gösteriyor; Kanada'da ise 2010 yılındaki rekor seviyede
rakamların ardından önemli bir düşüş kaydedildi.

Güney Avrupa ve İrlanda'dan göçte artış
verileri hala sınırlı

OECD bölgesinde 2011 yılına başta İrlanda, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere bazı Euro
bölgesi ülkelerinde ekonomik koşulların kötüleşmesi damgasını vurdu. Bugüne kadar eldeki veriler bu ülkelerden
göçün gerçekten arttığını ancak bunun sadece mütevazı ölçülerde olduğunu gösteriyor. OECD üyesi ülke
yurttaşlarının ülke dışına çalışmaya gitmeleri de, göç konusunda dil engellerinin daha az sorun oluşturduğu İrlanda
hariç, oldukça az oldu.

Serbest dolaşım ve işgücü göçü düşüyor...

2007 yılından bu yana çok düşüş göstermekte olan serbest dolaşım yoluyla göç, 2010 yılında tüm daimi göç
hareketlerinin %20'sini oluşturdu. İşveren talebindeki düşüş nedeniyle işgücü göçü de azalarak toplam içerisinde
sadece %21 oldu. Toplamda ailevi göç 2010 yılındaki girişlerde ana kategori olup, göç hareketlerinin %36'sını
(işçilerin beraberindeki aileler dahil edilirse %45'ini) oluşturdu. İnsani nedenlerle olan göç ise AB'deki göçlerin
sadece %6'sını, ABD'deki göçlerin ise %13'ünü oluşturdu.

... ama geçici işgücü göçü önemini koruyor

Ekonomik koşullardaki değişiklikler, geçici işçi göçünü genellikle hızlı ve güçlü bir şekilde etkiliyor. Gerçekten
de 2008 ve 2009 yıllarında işçi göçünde keskin bir düşüş yaşandı, ama 2010 yılında sadece %4 oranında ılımlı bir
düşüş gözlemlendi. Geçici işçi göç hareketlerinin boyutu şu anda 1.9 milyon civarında olup, tahminen 1.4 milyon olan
kalıcı işler için göç rakamının çok üzerindedir.

Uluslararası öğrenci sayıları artmaya
devam ediyor...

Gerek kesin göç, gerek geçici işgücü göçünün aksine, uluslararası öğrencilerin sayısı 2009 yılında artmaya devam
edip, %6 oranında bir büyüme ile OECD ülkelerinde ve Rusya Federasyonu'nda 2.6 milyon üzerinde bir seviyeye
ulaştı. ABD ve Britanya'dan sonra üçüncü ana hedef olan Fransa'nın yerini Avustralya aldı. Uluslararası öğrenciler
ortalama olarak OECD ülkelerindeki tüm öğrencilerin%6'dan fazlasını oluşturuyor. Çin ve Hindistan birlikte ele
alındığında gelecekteki işgücü göçünün önemli bir kaynağı olan uluslararası öğrencilerin tam %25'ini oluşturuyor.

...sığınmacı rakamları ise sabit kalıyor

2010 yılında OECD ülkelerine sığınmak için gelenler 2009 yılından biraz daha düşük bir seviyede olup,
milenyumun başında gözlemlenen yüksek sayıların çok altında idi. Dolayısıyla ekonomik kriz, sığınma isteklerinde
büyük artışlara yol açmadı. 2010 yılında en çok sığınmacı alan ülke yine Fransa olurken, Fransa'yı ABD ve Almanya
izledi. 2010 yılında en çok sığınmacı gelen ülke Sırbistan olurken, Sırbistan'ı Afganistan ve Çin izledi. 2011 yılında
bu eğilim tersine dönüp, sığınma başvuruları %20'den fazla artarken, bunun başlıca kaynağı "Arap Baharı" ve
Afganistan'dan sığınma isteklerindeki artıştı.
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Çin, göçmen hareketlerinin neredeyse
%10'unu temsil ediyor

2010 yılında Çin yine OECD ülkelerine göç hareketlerinin ana kaynağı ülke olup, göçmenlerin yaklaşık onda biri
Çin vatandaşıydı. Çin'i Romanya, Hindistan ve Polonya izledi. Bu ülkelerin her birinin toplam içindeki payı yaklaşık
%5'ti.

Kriz sırasında işsizlikten en çok etkilenen
göçmenler oldu

Ekonomik kriz OECD ülkelerinin çoğunda göçmenleri çok sert ve neredeyse anında etkiledi. Veriler ekonomik
krizin işsizlik konusunda genel etkisinin göçmenler için yerli nüfustan daha çok olduğunu gösteriyor. Genel olarak
OECD içinde 2008 - 2011 yılları arasında işsizlik oranı dış ülkelerde doğmuş olanlar arasında yüzdelik olarak dört
puan artmasına karşılık, orada doğmuş olanlar arasında 2.5 puan arttı. Göçmenler arasında uzun dönemli işsizlik
oranında görülen artış daha da kaygı verici. Bu ülkelerin çoğunda toplam uzun dönemli işsizlikteki artışın %14 ile
%30 arasındaki bölümünü göçmenler oluştururken bu rakam çoğu durumda onların toplam istihdam içindeki payının
çok üzerinde.

Kriz farklı göçmen gruplarını farklı şekillerde etkiledi. Bu ülkelerin çoğunda göçmen kadınlar dış ülkelerde
doğmuş olan erkeklerden daha az etkilendiler. Bazı ülkelerde göçmen erkeklerin uğradığı gelir kayıplarını telafi
etmek için artan sayıda göçmen kadınlar çalışmaya başladılar. Vasıf düzeyleri açısından dış ülkelerde doğmuş olan
düşük vasıflı işçiler, orta ve yüksek vasıflılardan daha fazla etkilendiler. Bu sadece sektörler arasında istihdam
dağılımındaki farklılıklarla bağlantılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda yaptıkları (genellikle geçici) işlerin türü ve
kıdem seviyesinin düşük olmasıyla da bağlantılı olup, bu durum işverenler açısından işten çıkarma maliyetinin daha
az olması anlamına gelmektedir.

Özellikle göçmen gençler zayıf konumda...

Gençler arasındaki "işsizlik" seviyesini yansıtan bir gösterge olarak, öğrenim, iş ya da mesleki eğitimde (NEET)
yer almayan gençlerin oranında 2008 - 2011 yılları görülen artış, göçmenler arasında özellikle belirgindi. Bu durum
en dikkat çekici olarak Yunanistan, İspanya, İsveç, İrlanda ve İtalya'da geçerlidir. Ayrıca, ülkelerin çoğunda geçici
işlerde çalışmanın dış ülkelerde doğmuş olan genç işçiler arasında gerek orada doğmuş olan gençlerden gerekse dış
ülkelerde doğmuş olan yetişkinlerden (25-54 yaş) daha çok arttığı görüldü. Benzer şekilde bir dizi ülkede toplam
istihdam içindeki yarı zamanlı çalışma oranı göçmen gençler arasında orada doğmuş olan gençlerden daha fazla arttı.

...ve bu konuda yeterli bir politikanın acil
olarak ortaya konması gerekiyor

Gerek kriz sırasında, gerekse krizden çıkış sürecinde gençlerin iş bulmalarına ve işlerini korumalarına yardımcı
olmaya yönelik somut politikalar benimsenmesi, bir dizi dezavantajlardan mağdur olan (vasıf düzeylerinin düşüklüğü,
dil becerilerinin zayıflığı, çeşitli ağlardan sınırlı ölçüde faydalanabilme), gelecekte işsiz kalma riski daha yüksek olan
ve toplam ömür boyu gelirlerinin düşük olma ihtimali ("yara izi" etkisi denilen) daha fazla olan, dış ülkelerde doğmuş
düşük vasıflı gençler için daha da büyük bir önem taşıyor.

Hükümetler göçmen politikalarını gözden
geçiriyor...

Bazı ülkeler ekonomik koşulların değişmesi ve göç konularında kamuoyunun hassasiyetinin artması karşısında
2010-2011 yıllarında göçmen politikalarında daha kısıtlayıcı bir konuma doğru kaydı. Yeni hükümetler göçmenlik
süreci üzerinde kontrolleri sıkılaştırdı ve iş bulma olasılıkları zayıf olan göçmenler için uzun vadeli göç olanaklarını
sınırlandırdılar. Daha genel olarak birçok hükümet, eksiklik bulunan vasıfların listelerini ve geçici çalışma
programlarını gözden geçirdiler ve işverenleri daha fazla denetime tabi tuttular. Kabul için puan sistemleri daha
ziyade talebi esas alıp, arza dayalı kanallar daha kısıtlandı.
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...ve entegrasyon politikaları da buna dahil
oluyor

Entegrasyon, OECD ülkelerinin göçmen politikasında başta gelen bir öncelik olmaya devam ediyor. Ülkeler
tarafından entegrasyonla ilgili olarak kabul edilen çok çeşitli girişimler, bu konuda kapsamlı bir ulusal strateji
oluşturulmasından mevcut eylem planları ve entegrasyon programları arasında yeniden bazı ince ayarlar yapılmasına
kadar uzanıyor. Bunların odaklandığı kesim de yerleşik göçmenler ile yeni gelenler arasında değişebiliyor. Bu
politikalar arasında ortak bir eğilimi ise, işgücü pazarının entegrasyonuna öncelik verilmesi ve dil eğitimi de dahil
olmak üzere, entegrasyonun eğitim yönlerinin pekiştirilmesi oluşturuyor.

Nüfusun yaşlanmasının göç üzerindeki etkisi

Nüfusun yaşlanması ve bunun çözüm bulunmasında göçün rolü, emekli olanların yerine kaç yeni işçi
bulunacağından ibaret değildir. Çalışma yaşındaki nüfusta görülen değişiklikler yerine işgücündeki değişikliklere
göçün katkısına eğitim düzeyi ve meslek açısından bakıldığında, tek başına demografik dengesizliklerin gelecekteki
mesleki ihtiyaçların güvenilir bir göstergesi olabilmesi için işgücü piyasasının çok fazla hızlı değiştiği açıkça görülür.

2000-10 döneminde işgücüne yeni katılanların eğitim düzeyi emekli olan işçilerden çok daha yüksekti. Yeni
göçmenlerin eğitim düzeyleri ise emekliler ile yeni katılanlar arasında olup, oransal olarak yeni göçmenler arasında
eğitim düzeyi yüksek işçiler emekliye ayrılanlardan daha fazla idi . Ancak, ülkelerin çoğunda vasıf düzeyinin
yükselmesinden çok işgücünün boyutlarının korunmasında yeni katılanlar daha önemli bir rol oynuyor.

Ayrıca geçmişteki işler ve vasıflara kıyasla gelecekte ne tür mesleklerin mevcut olacağı ve hangi vasıflara ihtiyaç
duyulacağı sorunu da var. Geçtiğimiz on yıl içerisinde hızla gelişen mesleklere katılanların Avrupa'da %15'ini,
ABD'de %22'sini yeni göçmenler oluşturdular. Dolayısıyla, göçlerin çoğunun talebe dayalı olmadığı koşullarda bile
yeni göçmenler ekonominin en dinamik bölümlerinde önemli bir rol oynuyorlar. Ne var ki, en çok gerileyen
mesleklere giren göçmenlerin sayısı da gitgide artıyor: Avrupa'da %28, ABD'de %24. Bazı ülkelerde düşük vasıflı
işler için bu rakam önemli ölçüde daha yüksek olup, bölünmüş bir işgücü piyasasına yol açma riski yaratıyor.

OECD'ye Asya'dan göçün artan önemi...

Asya'dan gelen göçmenler, 2005'lerde OECD ülkelerinde 15 yaş üstü tüm göçmenlerin %17'sini oluştururken,
2010 yılında gelen göç hareketlerinin %30'u bu bölgedendi. Dahası, OECD ülkelerine vasıflı göçün büyük bir kısmını
başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya sağlıyor. Kısa vadede Asya büyük olasılıkla yüksek vasıflı işçiler için
önemli bir kaynak bölge olmaya devam edecek. Ancak, uzun vadede Asya geliştikçe daha çok sayıda vasıflı işçiler
çıkaracak, ama aynı zamanda onların ülkelerinde kalmalarına ve dünyanın diğer bölgelerinden vasıflı işçileri kendine
çekmeye yönelik koşullara da sahip olmaya başlayacaktır.

... ve Asya'daki işgücü göç sistemlerinin
gelecekteki sorunları

İşgücü fazlasının büyük, olanakların sınırlı olması nedeniyle Asya'da düşük vasıflı göçün yönetimi zor olup, bu da
sık sık rant alımına ve eğitim düzeyi düşük olanların göç maliyetlerinin yurtdışında elde etmeyi bekledikleri gelirlerin
önemli bir bölümüne denk gelmesine yol açıyor. Kore'deki Çalışma İzni Sistemi (EPS) gibi bazı programlar, bu
sorunlarla baş edilmesinde başarılı oldu. Bu arada göç veren ülkeler, işgücü fazlasının küresel işgücü piyasasına -
farklı sektörlerde, farklı yerlere ve farklı vasıf düzeylerinde - kendi haklarını koruyarak entegrasyonu için Filipinler'i
model alıyor. Göç alan Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ve OECD ülkelerinin yanı sıra Asya içinde düşük vasıflı göç
için talepte artış sınırlı kalırken, bu tür göçmen arzında önemli bir artış olanağı çok dar olabilir.

Gelecekte Asya ülkeleri çeşitli sorunlarla da karşı karşıya kalacak olup, bunların başında ailevi ve evlilik yoluyla
göçlerdeki artışın yönetilmesi ve ayrıca gerek yüksek gerekse düşük vasıflı göçmenler için yerleşme - ya da en
azından daha uzun süreli kalma - daha sık bir hal alırken daha kapsamlı entegrasyon stratejileri geliştirilmesi yer
alıyor.
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