Нові американці у
Портленді, штат
Орегон
Короткий огляд демографічних та
економічних особливостей іммігрантів у
місті1
Після настання пандемії COVID-19 місцеві лідери в громадах по всій країні невтомно працювали над тим, щоб усі
члени громади мали доступ до необхідних послуг та підтримки. Іммігрантське населення знаходиться у фокусі уваги
нашої країни, а прогалини у наших мережах соціальної безпеки підсилюють його вразливість. Розуміння цього
населення допоможе краще інформувати місцевих лідерів, оскільки вони мають на меті впровадити інклюзивну
політику реагування на надзвичайні ситуації.

ОГЛЯД

43 365

86 356

Іммігранти, які були
натуралізовані та
стали громадянами
США, 2018 рік

Мешканці-іммігранти, 2018 рік

13,5%

…Частка іммігрантів у населенні,
2018 рік

14 176
Іммігранти, які були
ймовірно біженцями,
20182

2 513
18 335
Недокументовані
іммігранти, 2018 рік

21,2%
Незадокументована
частка іммігрантів,
2018 рік

Іммігранти, що
підпадають під
програму DACA
(Відкладені
заходи щодо
дітей-іммігрантів),
2018 рік

50,2%
Частка
натуралізованих
іммігрантів, 2018 рік

16,4%
Частка іммігрантів, які
були ймовірно

біженцями, 2018 рік

2,9%
Частка іммігрантів, що
підпадають під
програму DACA,
2018 рік

МОВА
П'ять основних мов, якими іммігранти
розмовляють вдома, крім англійської

28,4% іммігрантів, тобто 24 510 осіб, що

ІСПАНСЬКА

22,3%

проживають у місті, демонструють обмежене
володіння англійською мовою. П'ять основних мов,
якими розмовляють вдома, крім
англійської:

В’ЄТНАМСЬКА

11,5%

— ІСПАНСЬКА (32,0%)

КИТАЙСЬКА

8,9%

— В’ЄТНАМСЬКА (21,3%)

РОСІЙСЬКА

7,1%

СОМАЛІЙСЬКА ТА СПОРІДНЕНІ

2,7%

— КИТАЙСЬКА (13,7%)
— РОСІЙСЬКА (8,8%)
— УКРАЇНСЬКА ТА СПОРІДНЕНІ МОВИ (3,3%)

РОБІТНИКИ, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО
ПРАЦЮЮТЬ З ЛЮДЬМИ
Іммігранти працюють у сферах
життєзабезпечення та виконують життєво
важливу роботу, завдяки якій підтримується
функціонування країни. У Портленді іммігранти

ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Доступ до охорони здоров'я та медичних
послуг залишається критично важливим
під час цієї пандемії.

44 101

працюють безпосередньо з людьми та у сферах
життєзабезпечення під час кризи, спричиненої
Covid-19.
Кількість
іммігрантів

5 788
1 602 ,
1 523

5 851

Галузь

РЕСТОРАНИ
ТА КЕЙТЕРІНГ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
І СКЛАДСЬКА СПРАВА3
ПРОДУКТОВІ
МАГАЗИНИ
І СУПЕРМАРКЕТИ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Кількість мешканців без
медичного страхування, 2018
рік

Частка робочої
сили

21,1%
20,1%

Частка мешканців-іммігрантів, що не
мають страхового полісу, 2018 рік

28,2%

16,0%
14,9%

ПІДПРИЄМЦІ

ЖИТЛОВІ УМОВИ

Поки всі американці намагалися адаптуватися до
своєї нової реальності в момент припинення
економічної активності, підприємці в особливо

Економічне потрясіння, викликане COVID-19,
привернуло увагу до необхідності стабільного
житла.

вразливих галузях міста стикаються з
серйозними викликами, спричиненими
кризою.

Іммігрантські
домогоспода
рства

Серед
домогосподарств
іммігрантів у 2018 році
 48,6% мали власне
житло (16 882)
 51,4 % винаймали
житло (17 823)
Серед
домогосподарств осіб,
народжених у США, у
2018 році...

Домогосподар
ства осіб,
народжених у

Кількість
підприємців

Галузь

Частка
підприємців, які є
іммігрантами

1 563

ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС4

32,9%

4 238

ЗАГАЛЬНІ ПОСЛУГИ5

20,9%

3 493

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

16,4%

3 649

БУДІВНИЦТВО

15,9%

12'831

ПРОФЕСІЙНІ ТА БІЗНЕС11,8%
ПОСЛУГИ6

2 601

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

 54.3%володіли
власним житлом (124
503)
 45,7% винаймали
житло (104 896)

1.

Якщо не вказано інше, дані отримано із 5-річних
вибірок опитування Американського співтовариства
2018 року, а цифри стосуються міста Портленд, штат
Орегон.

2.

New American Economy 2017 рік. “Від боротьби до
стійкості: Економічний вплив біженців в Америці».

3.

Ці галузі включають залізничний, водний, вантажний та
трубопровідний транспорт, автобусний та громадський
транспорт, поштові послуги, кур'єри та кур'єри,
складування та зберігання.

11,0%

4.

Готельний бізнес забезпечує можливості для розміщення
людей та харчування, такі як готелі, табори, ресторани та
бари.

5.

Загальні послуги включають особисті послуги (наприклад,
пральні, перукарні та ремонт та обслуговування), релігійні
організації, соціальні служби та профспілки.

6.

6 Більшість цих галузей включають професії, для яких
потрібен диплом або ліцензія , такі як юридичні послуги,
бухгалтерський облік, наукові дослідження, консультаційні
послуги тощо.

Нові американці в
Агломерації Портленда,
штат Орегон
Короткий огляд демографічного та
економічного внеску іммігрантів у 2017 році
ОГЛЯД

303 633

22 790
Іммігрантів-підприємців

Мешканців-іммігрантів

12 4%

… Частка іммігрантів у
населенні

2,8
мільярдів
доларів
США

8.1
мільярдів
доларів
США

Сплачено податків
іммігрантами, 2017
рік

Купівельна
спроможність
іммігрантів, 2017 рік

ДЕМОГРАФІЯ

РОБОЧА СИЛА

Як і у Сполучених Штатах в цілому, так і в
більшості міст особи працездатного віку (за
визначенням це вік від 16 до 64 років), частіше
зустрічаються серед іммігрантів, ніж серед
місцевого населення. Це дозволяє їм брати
участь у програмах соціального захисту США, а
також виконувати роботу, пов’язану з доглядом
за людьми похилого віку.

Приріст населення за рахунок кількості іммігрантів сприяв
зміцненню робочої сили Америки. Коли бумери виходять
на пенсію, молоді іммігранти заповнюють критичні
прогалини на ринку. На рівні країни іммігранти мають більш
високу ймовірність отримати освітній ступінь вищого рівня,
ніж американські. Вони також частіше отримують освіту
нижче за середню школу. У багатьох містах країни
унікальний навчальний профіль дозволяє іммігрантам
задовольняти дефіцит робочої сили на обох кінцях
діапазону кваліфікації, від галузей високих технологій до
секторів, які використовують ручну працю, таких як
будівництво та галузь продуктів харчування.

Вікова група

Частка
населення,
народженого за
межами країни

0-15

4.6%

21.3%

16-64

82.4%

64%

65+

13%

14,7%

Населення, народжене в
США
Частка населення

Освіта робочої
сили

Населення,
народжене поза
межами США

Населення, народжене в
США
Населення

Нижче за середню школу

21,2%

4,7%

Середня школа і коледж

43,9%

53,7%

Ступінь бакалавра

19,1%

26,5%

Вища освіта

15,9%

15,1%

ПОДАТКИ І КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ

По всій країні домогосподарства іммігрантів
приносять до федерального бюджету доходи
у сотні мільярдів доларів, сплачують
державні та місцеві податки по всій країні й
несуть величезні витрати. Це забезпечує їм
значний економічний вплив навіть на
місцевому рівні, де вони допомагають
підтримувати місцеві громади як споживачів
та платників податків.

11 мільярдів
доларів США
Доходи іммігрантських
домогосподарств

Сплачені державні та місцеві
податки
Сплачені федеральні податки

Разом сплачених
податків

8.1 мільярдів
доларів США

816.7 мільйонів
доларів США
2 мільярди доларів
США

2,8
мільярдів
доларів
США

Загальна покупна здатність

ГОЛОВНІ ГАЛУЗІ З НАЙБІЛЬШОЮ
ЧАСТКОЮ ІММІГРАНТІВ

ПРАВО ГОЛОСУ

Сільське господарство,
лісове господарство,
рибальство та полювання

34,4%

Виробництво

22,8%

Будівництво

21,5%

Загальні послуги

18,3%

Туристичній, готельний і курортний
бізнес

17,9%

Оскільки все більше іммігрантів
натуралізуються та отримують право голосу,
їхній вплив під час голосування також зростає.
За прогнозами кількість виборців серед
іммігрантів збільшиться лише в наступному
десятиріччі, але вже у деяких штатах та містах
виборці, народжені іноземними громадянами,
мають вирішальний вплив на результат
місцевих виборів.

146 306
Іммігранти з правом голосувати на
виборах

ВЛАСНЕ ЖИТЛО

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Сім'ї іммігрантів вже давно відіграють
важливу роль у розбудові житлового фонду
США. За останні десятиліття понад 40
мільйонів іммігрантів спільно збільшили
американський житловий фонд на 3,7
трильйона доларів. Це стало можливим
здебільшого тому, що іммігранти
переселялися в занедбані квартали й
сприяли відтворенню громад, роблячи їх
більш привабливими для жителів США.

Важко переоцінити важливість підприємництва,
оскільки новий бізнес є головним рушієм зростання
робочих місць у США. Іммігранти відіграють в цьому
особливо важливу роль, засновуючи підприємства
набагато вищими темпами, ніж американське
населення в цілому. Їх спритність у відкритті бізнесу
є важливим джерелом створення нових робочих
місць у містах по всій країні.

73 663

Скільки підприємцівіммігрантів
проживають у цьому
окрузі?

Наскільки більше шансів,
що мешканці-іммігранти
будуть підприємцями, ніж
жителі США?

22 790

8,4%

Іммігранти-домовласники

Джерело даних: “Відображення впливу: Агломерація Портленду” (2020). Посилання: https://www.newamericaneconomy.org/city/portland/

