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Pregled mednarodnih migracij 2018
Povzetek v slovenščini

Glavni trendi
Predhodni podatki kažejo, da so države OECD v letu 2017 sprejele nekaj več kot 5 milijonov novih

stalnih legalnih migrantov. To je prvo zmanjšanje migracij v območje OECD od leta 2011 (za približno 5 %
v primerjavi z letom 2016). Gre za posledico znatnega zmanjšanja števila priznanih beguncev v letu 2017,
medtem ko so preostale kategorije migrantov ostale stabilne ali pa so se povečale.

Po dveh letih rekordno visokega števila prošenj za azil v državah OECD je v letu 2017 sledilo znatno
zmanjšanje na 1,23 milijona zahtevkov. To število je še vedno precej višje od katerega koli leta v obdobju
pred letom 2015, za katerega obstajajo podatki. Tri glavne države izvora so bile Afganistan, Sirija in Irak.
Leta 2017 so največ prošenj za azil v OECD prejele Združene države (330.000 prošenj), ki jim je sledila
Nemčija (198.000).

Družinske migracije (vnovična združitev ter nastanek družin in spremljajoči družinski člani) so
predstavljale skoraj 40 % stalnih migracij ter ostale najpomembnejša migracijska pot v območje OECD.
Sunkovito povečanje v tej kategoriji v obdobju 2015/16 je obrnilo trend upadanja, ki se je začel leta 2010.

Letošnji pregled prvič vsebuje zbirno število za vse kategorije začasnih delovnih migracij v države
OECD. Te kategorije obsegajo mednarodno najemanje sezonskih delavcev in drugih začasnih tujih
delavcev, delavce v EU, ki jih njihovi delodajalci napotijo v druge države EU z lokalnimi pogodbami
(napoteni delavci) ter znotrajpodjetniške premestitve. Skupno je bilo v OECD leta 2016 zabeleženih več
kot 4,2 milijona začasnih tujih delavcev, kar je 11‑odstotno povečanje v primerjavi z letom poprej. Glavne
države sprejemnice začasnih tujih delavcev so Poljska (672.000, zlasti iz Ukrajine) in Združene države
(660.000 z Indijo kot glavno državo izvora).

V državah OECD je bilo v višje in visokošolsko izobraževanje vpisanih približno 3,3 milijona
mednarodnih študentov, kar je 8 % več kot v letu poprej. V Združenih državah po drugi strani nedavni
trendi kažejo na izrazit upad števila dovoljenj za študij v letu 2016 (–27 %). Povprečno je bilo 9 % vseh
študentov, vpisanih v ustanove višjega in visokošolskega izobraževanja v državah OECD v letu 2015,
mednarodnih študentov. Predstavljajo 14 % vseh študentov, vpisanih na magistrske študijske programe, in
24 % vpisanih na doktorske študijske programe.

V povprečju se je v državah OECD v letu 2017 stopnja zaposlenosti migrantov povečala za eno
odstotno točko na 67,1 %. Povprečna stopnja brezposelnosti migrantov se je zmanjšala za eno odstotno
točko na 9,5 %, povprečna vrzel v brezposelnosti med migranti in njihovimi v državi gostiteljici rojenimi
kolegi pa se je v letu 2017 zmanjšala na tri odstotne točke. To zmanjšanje so deloma spodbudile znatne
izboljšave v nekaterih državah EU.

Na področju politik se migracijske možnosti za visoko usposobljene tujce v številnih državah še naprej
dodelujejo, kar vključuje prilagoditev izbirnih meril za stalne programe ter pregled pogojev za začasne
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programe. Število zagonskih viz še naprej narašča, programi za investitorje pa so v fazi pregledovanja in
dobivajo strožje pogoje. Upravičenost do vnovične združitve družin je prav tako predmet prilagajanja
politik.

Učinek nedavnih beguncev na trg dela
Za evropske države se skupno predvideva, da bo ocenjeni relativni učinek nedavnih prihodov

beguncev na delovno sposobno prebivalstvo dosegel največ 0,4 % do decembra 2020. Ker je stopnja
udeležbe beguncev v zgodnjem obdobju njihovega bivanja v državi gostiteljici običajno zelo nizka, se
ocenjuje, da bo velikost neto skupnega učinka na ravni aktivnega prebivalstva še manjša – manj kot
0,25 % do decembra 2020.

V državah z najvišjimi skupnimi učinki bo vpliv po vsej verjetnosti precej večji v specifičnih segmentih
trga dela, zlasti med mladimi moškimi z nižjo stopnjo izobrazbe. Ker je ta skupina prebivalstva že zdaj
ranljiva v večini držav gostiteljic, so potrebni natančno usmerjeni ukrepi, ki jim bodo priskrbeli ustrezno
podporo.

Nezakonito zaposlovanje tujih delavcev
Nezakonito zaposlovanje tujih delavcev je lahko posledica neskladnosti z bodisi migracijskimi bodisi

delovnimi pravili. Spopadanje s tem problemom je zato cilj gospodarske in migracijske politike.

Posledično bi si morale države OECD prizadevati k izboljšanju koordinacije in skladnosti med
izvršilnimi organi. Morale bi tudi povečati ozaveščanje med delodajalci in delavci ter uporabiti izboljšane
sisteme preverjanja statusa kot del ukrepov za preprečevanje nezakonitega zaposlovanja delavcev
migrantov. Kadar po drugi strani nezakonito zaposlovanje tujih delavcev postane zelo izrazit problem ali se
šteje za strukturno, so možni tudi programi regularizacije. Le‑ti morajo biti zasnovani previdno in hkrati z
ustreznimi spremembami v zakonitih možnostih migracije delavcev ter močnejšimi izvršilnimi ukrepi.
Politike spopadanja z nezakonitim zaposlovanjem tujih delavcev morajo biti poleg tega izvedene ne le na
nacionalni in sektorski ravni, temveč tudi mednarodno.

Glavne ugotovitve
Integracija imigrantov na trg dela

• Med letoma 2016 in 2017 se je stopnja brezposelnosti migrantov v OECD zmanjšala za več kot eno
odstotno točko na 9,5 %, zaposlenost pa se je povečala s 65,5 % na 67,1 %. Izboljšanje je bilo
opaznejše pri na tujem rojenih ženskah.

• Nekatere skupine migrantov izkazujejo posebej visoke stopnje zaposlenosti. V Evropski uniji je na
primer stopnja zaposlenosti migrantov iz EU za pet odstotnih točk višja od stopnje zaposlenosti
domačega prebivalstva. V Združenih državah so migranti iz Mehike in Afrike prvič v zadnjih letih
prekosili migrante iz Azije za eno oziroma tri odstotne točke.

• V državah OECD se nadaljuje ustvarjanje integracijskih programov za na novo prispele migrante in
begunce ter se osredotoča predvsem na učenje jezika in pridobivanje znanj in spretnosti. Številne
države so razvile tudi ukrepe, namenjene najranljivejšim, zlasti mladoletnim brez spremstva in
otrokom, ki pozno vstopijo v izobraževalni sistem.

Učinek beguncev na trg dela
• Evropske države so med januarjem 2014 in decembrom 2017 prejele 4 milijone novih prošenj za

azil, kar je trikrat toliko kot v predhodnem štiriletnem obdobju. V istem obdobju (2014–17) je bila
približno 1,6 milijona posameznikom podeljena taka ali drugačna vrsta zaščite.

• Za evropske države se skupno ocenjuje, da bo relativni učinek nedavnih prihodov beguncev na
delovno silo precej majhen – manj kot 0,25 % do decembra 2020. Posamezne skupine (mladi in
manj izobraženi moški) v najbolj prizadetih državah (v Avstriji, Nemčiji in na Švedskem) so po drugi
strani bolj izpostavljene.

• V odsotnosti povratkov migrantov v države izvora bi skupno število zavrnjenih prosilcev za azil do
konca leta 2020 lahko doseglo 1,2 milijona. Učinek na neuradni trg dela bo odvisen od stopnje
prostovoljnega povratka ter učinkovitosti izvršilnih ukrepov.
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Nezakonito zaposlovanje tujih delavcev
• Nezakonito zaposlovanje tujih delavcev bo najverjetneje prizadelo relativno mlade moške. Sektorji,

ki so najbolj na udaru tovrstnega nezakonitega zaposlovanja, so kmetijstvo, gradbeništvo,
proizvodnja ter storitve za dom in gospodinjstvo.
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