New Americans in
Portland, OR
O imagine de ansamblu asupra
caracteristicilor demografice și economice
ale imigranților din oraș1
Încă de la apariția pandemiei de COVID-19, liderii locali ai comunităților din întreaga țară au lucrat continuu, pentru a se
asigura că toți membrii comunității au acces la serviciile și asistența de care au nevoie. Populația imigrantă este esențială
pentru eforturile țării noastre de a răspunde rapid la această situație și este în mod special vulnerabilă în fața omisiunilor din
rețetele noastre de siguranță socială. Înțelegerea acestei categorii de populație va ajuta la o mai bună informare a liderilor,
pe măsură ce aceștia vizează să implementeze politici inclusive de răspuns în caz de urgență.

PREZENTARE GENERALĂ

43.365

86.356

Imigranți care au
devenit cetățeni
naturalizați în Statele
Unite, 2018

Rezidenți imigranți, 2018
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…Procentul populației imigrante,
2018
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Procent de imigranți
naturalizați,, 2018

Imigranți care au fost
probabil refugiați,
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Procentul de imigranți
care au fost probabil
refugiați, 2018
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Imigranți neînregistrați,
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2,9%
Procent de imigranți
eligibili DACA, 2018

LIMBA
Primele cinci limbi vorbite de imigranți în casele
lor, cu excepția limbii engleze

28,4% din imigranți sau 24.510 dintre cei care locuiesc

SPANIOLĂ

22,3%

în oraș, aveau cunoștințe limitate de limbă engleză.
Printre aceștia, primele cinci limbi vorbite acasă, cu
excepția limbii
engleze au fost:

VIETNAMEZĂ

11.5%

— SPANIOLĂ (32,0%)

CHINEZĂ

8,9%

— VIETNAMEZĂ (21,3%)

RUSĂ

7,1%

SOMALI & CONEXE

2,7%

— CHINEZĂ (13,7%)
— RUSĂ (8,8%)
— UCRAINIANĂ & CONEXE (3,3%)

ANGAJAȚII DIN PRIMA LINIE

ASIGURAREA MEDICALĂ
Accesul la asigurarea medicală și serviciile
medicale rămâne critic pe durata acestei
pandemii.

Imigranții lucrează în domenii esențiale și
îndeplinesc roluri vitale care fac ca țara să
funcționeze. În Portland, imigranții au lucrat în prima

44.101

linie și în domeniile esențiale pe durata crizei cauzate
de Covid-19.
Număr de imigranți

5.788
1.602,
1.523

5.851

Domeniu
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ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Numărul de rezidenți fără
asigurare medicală, 2018

Procentul de
forță de muncă

21,1%

28,2%
20,1%
16,0%

ANTREPRENORI

14.9%

În timp ce americanii se străduiesc să se adapteze noii
realități în contextul blocajului economic,

CONDIȚIILE DE LOCUIT

antreprenorii din domenii deosebit de
vulnerabile din oraș, se confruntă cu provocări
serioase cauzate de criză.

Transformarea economică provocată de COVID-19 a
accentual necesitatea locuințelor stabile.

Dintre gospodăriile
imigranților din 2018...

Gospodăriile
imigranților

 48,6% își dețineau
propriile locuințe (16.882)
 51,4 % erau chiriași
(17.823)

Dintre gospodăriile
aparținând persoanelor
născute în SUA în 2018...
Gospodării care
aparțin
persoanelor

Procentul de imigranți rezidenți fără
asigurare medicală, 2018

 54,3%își dețineau
propriile locuințe
(124.503)

Procentul de
antreprenori
imigranți

Numărul de
antreprenori

Domeniu

1.563

DOMENIUL OSPITALITĂȚII4

32,9%

4.238

SERVICII GENERALE5

20,9%

3.493

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

16,4%

3.649

CONSTRUCȚII

15,9%

12.831

SERVICII PROFESIONALE
ȘI DE AFACERI6

11,8%

2.601

COMERȚ CU AMĂNUNTUL

11,0%

 45.7% erau chiriași
(104.896)
1.

Cu excepția situației în care se prevede contrariul, datele
provin din modelele pe 5 ani furnizate de Recensământul
comunității americane din 2018, iar cifrele se referă la orașul
Portland, Oregon.

2.

Noua economie americană. 2017. „De la strădanie la
rezistență: impactul economic al refugiaților în America.”

3.

Aceste domenii includ calea ferată, furnizarea apei,
transportul cu camionul și utilități publice, transportul public
și cu autocare, serviciile poștale, de curierat și mesagerie,
serviciile de depozitare și stocare.

4.

Industria ospitalității include serviciile de cazare și de preparare
a alimentelor, cum ar fi hotelurile, taberele, restaurantele și
barurile.

5.

Serviciile generale includ serviciile de uz personal (de ex.
spălătorii, frizerii, ateliere de reparații și întreținere),
organizațiile religioase, serviciile sociale și sindicatele.

6.

6 Cele mai multe dintre aceste domenii includ profesii care
necesită o diplomă sau o licență, cum ar fi serviciile de
avocatură, contabilitate, cercetare științifică, consultanță, etc.

Noi americani în zona
metropolitană Portland, OR
O imagine de ansamblu a contribuției demografice
și economice a imigranților în 2017
PREZENTARE GENERALĂ

303.633

22.790

Locuitori Imigranți

Antreprenori Imigranți

12.4%

… procentul de imigranți din populație

2,8
miliarde
de dolari
Taxe plătite de
imigranți, 2017

8,1
miliarde
de dolari
Puterea de
cumpărare a
imigranților, 2017

DATE DEMOGRAFICE

FORȚA DE MUNCĂ

La fel ca la întregul nivel al Statelor Unite, imigranții
din majoritatea orașelor au o probabilitate mai mare
de a avea vârsta legală pentru angajare - definită ca
fiind între 16 și 64 de ani - comparativ cu populația
nativă. Acest lucru le permite să contribuie la
programele de salarizare din SUA și să își asume
rolul de a-i ajuta pe vârstnici, pe măsură ce aceștia
înaintează în vârstă.

Creșterea populației imigrante a contribuit la
consolidarea forței de muncă americane. Pe
măsură ce generațiile vechi se pensionează,
imigranții mai tineri completează goluri critice din
piață. La nivel național, probabilitatea ca
imigranții să dețină o diplomă mai avansată este
mai mare, comparativ cu persoanele născute în
SUA. De asemenea, probabilitatea ca aceștia să
aibă un nivel de educație mai mic decât liceul
este mai mare. În multe dintre orașele țării,
profilul educațional unic al acestora permite
imigranților să compenseze deficitele de la
ambele capete ale spectrului de competențe, de
la domenii tehnologice de ultimă generație, până
la sectoarele care implică muncă manuală, cum
ar fi construcțiile sau serviciile alimentare.

Grupa de vârstă

Procentul de
populație născută în
străinătate

0-15

4,6%

21,3%

16-64

82,4%

64%

Educația
forței de
muncă

65+

13%

14,7%

Mai puțin de liceu

21,2%

4,7%

Liceu & o parte din
facultate

43,9%

53,7%

Diplomă de licență

19,1%

26,5%

Diplomă de
masterat/doctorat

15,9%

15,1%

Nativi SUA
Procent de populație

Populația născută
în alte țări

Nativi SUA
Populație

TAXE ȘI PUTEREA DE CUMPĂRARE

La nivel național, gospodăriile imigranților
contribuie cu sute de miliarde de dolari la
veniturile federale, la taxele de stat și locale din
întreaga țară și dețin o putere de cumpărare
extraordinar de mare. Acest lucru le conferă o
influență economică semnificativă, chiar și la
nivel local, unde contribuie la sprijinirea
comunităților locale, în calitate de consumatori și
plătitori de taxe.

11 miliarde
de dolar

8,1 miliarde
de dolari

Venitul gospodăriilor
imigranților

Totalul puterii de
cumpărare

PRINCIPALELE DOMENII CU CEL MAI
MARE PROCENT DE ANGAJAȚI IMIGRANȚI

Agricultură, silvicultură, pescuit
și vânătoare

34,4%

Producție

22,8%

Construcții

21,5%

Servicii generale

18,3%

Turism, ospitalitate și recreere

17,9%

Taxe de stat și locale achitate
Taxe federale achitate

Total
Taxe achitate

816,7 milioane de
dolarI
2 miliarde de dolari

2,8 miliarde
de dolari

PUTEREA DE VOT

Pe măsură ce tot mai mulți imigranți se
naturalizează și devin eligibili pentru exercitarea
drepturilor de vot, aceștia continuă să câștige
influență în această privință. Se estimează că
numărul de votanți imigranți va crește în
următoarea decadă, însă în unele state și orașe,
votanții născuți în alte țări au deja posibilitatea de
a decide rezultatul alegerilor locale.

146.306
Imigranți eligibili pentru vot

DEȚINEREA LOCUINȚELOR ÎN PROPRIETATE

ANTREPRENORIAT

Familiile imigrante au jucat mereu un rol
important, contribuind la construcția activelor
imobiliare din Statele Unite. În ultimele decenii,
peste 40 de milioane de imigranți au crescut
valoarea activelor imobiliare din SUA cu 3,7
trilioane de dolari. O mare parte din această
contribuție a fost posibilă deoarece imigranții sau mutat în cartiere care altă dată se aflau în
declin, sprijinind astfel revitalizarea comunităților
și făcându-le mai atractive pentru nativii din
SUA.

Importanța antreprenoriatului este greu de supraestimat,
deoarece noile afaceri reprezintă principalul motor al
creșterii locurilor de muncă din Statele Unite. Imigranții
joacă un rol deosebit de important aici, înființând afaceri
într-un număr mult mai mare decât populația generală a
SUA. Iscusința acestora în deschiderea de noi afaceri
reprezintă o sursă importantă de creare a locurilor de
muncă în orașele din întreaga țară.

73.663

Câți antreprenori
imigranți locuiesc în
acest district?

Proprietari de locuințe imigranți

22.790

Care este probabilitatea ca
locuitorii imigranți să fie
antreprenori comparativ cu
locuitorii născuți în SUA?

8,4%

Sursa datelor: „Hartă de impact: zona metropolitană Portland” (2020). Link: https://www.newamericaneconomy.org/city/portland/

