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International Migration Outlook: SOPEMI 2010  

Summary in Greek 

 

Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010 

Περίληψη στα ελληνικά 

 Ζ δηεζλήο κεηαλάζηεπζε  παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ησλ ρσξ ψλ κει ψλ ηνπ ΟΟΑ, παξά ηε 
κείσζε ηεο δήηεζεο εξγα ηηθνχ δπλακηθνχ ι φγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. ην εηήζην απηφ 
δεκνζίεπ κα αλαι χνληαη νη πξφζθ αηεο εμει ίμεηο ζηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα θαη πνι ηηηθέο ζηηο 
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δμεηάδεηαη ε ζπκβνι ή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζ ηηο αι ι αγέο πνπ ζπληει έζηεθαλ 
ζηνλ πι εζπζκ φ εξγάζηκεο ε ι ηθίαο θαηά ηελ πεξαζ κέλε δεθαεηία θαη ν ξφι νο ησλ 
πξνβι επφκελσλ κεηαλαζ ηεπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 
πι εζπζκ ηαθήο απηήο νκάδαο θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Δπίζεο δίλεηαη έκθαζε  ζηνπο δηεζλείο 
ζπνπδαζηέο θαη θαηαβάι ι εηαη κηα πξψηε πξνζπ άζεηα ππνι νγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ π αξακνλήο 
ηνπο ζηε θηι νμελνχζα  ρψξα κεηά ηελ νι νθι ήξσζ ε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 ην δε κνζίεπ κα απηφ δηεξεπλψληαη επίζεο ν η θχξηεο αι ι αγέο πνπ εηζήρζεζ αλ ζηηο πνιηηηθέο 
κεηαλάζηεπζεο, ζ πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδν, ηε  δηακνλή 
θαη ηελ πξφζβαζε ησλ κ εηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηγξάθεηαη ε επηι εθηηθή πξφζι ες ε  
ησλ κεηαλαζηψλ, ζχ κθσ λα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα κνξίσ λ, 
θαζψο θαη ηα κέηξα γηα ηε δηεπθφι πλζε  ηεο έληαμήο ηνπο. Αλαι χεηαη δηεμνδηθά ε  δηεζλήο 
ζπλεξγαζία γηα ηε βει ηίσζ ε ησλ ζπλνξηαθψλ ει έγρσλ θαη ηελ θαηαπνι έκεζ ε ηεο παξάηππεο 
κεηαλάζηεπζεο.  

 Δμεηάδεηαη ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζ εο ζηηο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο ι ακβάλνληαο ππφς ε ην θχι ν, ηνπο ηνκείο απαζρφι εζεο θα η ηα δηαθνξ εηηθά είδε  
ζπκβάζεσ λ εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δεκνγξαθηθή δπλακηθή ηνπ πι εζπζκ νχ ησλ γεγελψλ θαη ησλ 
γελλεκέλσλ ζηε λ αι ι νδαπή θαηά ηελ ππφ εμέηαζε  πεξίνδν.  

 

 

Η έκδοζη ηος 2010 ηυν «Πποοπηικών ηηρ 
διεθνούρ μεηανάζηεςζηρ» δείσνει μια ελαθπά 
πηώζη ηυν μεηαναζηεςηικών ποών ππορ ηον 
ΟΟΣΑ… 

 

Ζ λφκηκε, κφληκνπ ραξαθηήξα, κεηαλάζηεπζε ησ λ αι ι νδαπψλ ππεθφσλ (πεξίπνπ 4,4 εθαη.) ππνρψξεζε ζην 
6% ην 2008, ζεκεηψλνληαο γηα πξψηε θνξά κείσ ζε χζ ηεξα απφ πέληε ρξφληα κέζεο αχ μεζεο 11%. 
Δληνχηνηο, ε  κείσζε α πηή νθ εηιφηαλ θπξίσ ο ζε πηψζε π νπ θαηαγξάθε θε ζε ι ίγεο κφλν ρψξεο θαη επίζεο 
απεηθφληδε ηηο ηδηαίηεξα πς ει έο ξνέο θαηά ην 2007. Παξ'φι α απηά, ε  κείσ ζε ησλ ξνψ λ ζπλερίζηεθε ην 2009 
θαζψο ε  κεηαλάζηεπζε α θνι νχζεζε π ησηηθή πνξε ία ζηελ πι εηνλφηεηα ησλ ρσξ ψλ ηνπ ΟΟΑ σο 
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απνηέι εζκ α ηεο νηθνλνκηθήο θξίζ εο. 
…κςπίυ ρ ηηρ μεηανάζηεςζηρ ηυν ελεύθεπα 
διακινούμενυ ν πολιηών και ηηρ μεηανάζηεςζηρ 
για λόγοςρ οικογενειακήρ επανένυ ζηρ. 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε ζη ν εζ σηεξηθφ ρψξσλ ει εχζεξεο  θπθι νθ νξίαο αληηπξνζ ψπεπε ην 25% πεξίπνπ ηεο 
ζπλνι ηθήο κεηαλάζηεπζε ο ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ ην 2008 θαη ην 44% ζηελ Δπξψπε . ηε Ννξβε γία, ηελ 
Δι βεηία, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαλία ην είδνο απηφ κεηαλάζηεπζεο αληηπξνζ σπεχεη πνι χ πεξηζζφηεξν απφ ην 
κηζφ ηεο ζπλνι ηθήο κεηαλάζηεπζεο. Μεηαμχ ησλ επξσπα τθψλ ρσξ ψλ, ε Πνξηνγαι ία, ε  Ηζπ αλία, ην 
Ζλσκ έλν Βαζί ι εην θαη ε Ηηαι ία ήηαλ φιεο ζεκαλ ηηθέο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ 
θαηά ην 2008, θαζψο ην 20%-30% ησλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ κεηέβεθε ζηηο ρψξεο απηέο γηα εξγαζηαθνχο 
ι φγνπο. ε άι ι εο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηε λ Ηαπσλία θαη ηελ Κνξέα, ε  νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε 
εμαθνι νπζεί λα είλαη ε  θπξηαξρνχζα  κνξθ ή κεηαλάζηεπζεο κ εηαμχ ησλ εηζξνψ λ κφληκσλ κεηαλαζηψλ. Ζ 
νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε π αξακέλεη ε επηθξαηέζηεξε  κνξθ ή κεηαλάζηεπζεο ζ ηηο Ζλσκ έλεο Πνιηηείεο 
(65%), ζηε Γαι ι ία θαη ηε  νπεδία. 
Η πποζυ πινή μεηανάζηεςζη παπαμένει 
ζημανηική, αν και έσει επηπεαζηεί από ηην 
οικονομική ύθεζη… 

 

Ζ πξνζσ ξηλή κεηαλάζηεπζε, π νπ απμαλφηαλ απφ ηα κέζα  ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θη έπεηηα, άξρηζε λα 
ππνρσξ εί ην 2008, αλ θαη ε  κείσζε α πηή ήηαλ θπξίσ ο έθδει ε  ζηα πξνγξά κκαηα πξνζσ ξηλήο κεηαλάζηεπζεο 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 2008 πάλσ απφ 2,3 εθαη. πξνζσ ξηλνί κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη κεηέβεθαλ ζηηο 
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνπ αληηζηνηρεί ζε κ είσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% κεηά ηέζζεξα  ρξφληα ζηαζεξήο αχμεζεο, θα η 
φι εο νη ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ πεξαηηέξσ κείσζε θ αηά ην 2009. Ζ επνρηαθή εξγαζία, ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
ζπλδπάδνπλ εξγαζία θ αη δηαθνπέο θαη νη ελδνεηαηξηθέο κεηαζέζεηο απμήζε θαλ θαηά ην 2008, ελψ άι ι εο 
θαηεγνξίεο - πξνπαληφο ε  κεηαλάζηεπζε εξγα ζί αο νξηζκέλνπ ρξφλνπ - κεηψζεθαλ. Ζ πξνζσ ξηλή 
κεηαλάζηεπζε εξγα δνκέλσλ ήηαλ επίζεο  κία απφ ηηο πξψηεο κεηαλαζηεπηηθέο νδνχ ο πνπ επεξεάζηεθε απφ 
ηελ νηθνλνκηθή χθεζε.  
…ενώ ο απιθμόρ ηυν αιηούνηυν άζςλ ο 
εξακολοςθεί να αςξάνεηαι. 

 

Ο αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ άζπ ι ν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ άξρηζε λα απμάλεηαη εθ λένπ απφ ην 2006 θη έπεηηα. 
Σν 2008 νη Ζλσκ έλεο Πνιηηείεο ήηαλ ε θπξηφηεξε ρψξα ππνδνρήο (39.400 αηηνχληεο) θαη ζηε Γαι ι ία, ηνλ 
Καλαδά, ην Ζλσκέλν Βαζίι εην θαη ηελ Ηηαι ία μεπεξλνχζαλ ηνπο 30.000. Ζ Ννξβεγ ία, ε  νπεδία θαη ε 
Δι βεηία είλαη νη θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο θαηά θεθαι ή. Σν Ηξάθ, ε  εξβία θαη ην Αθγαληζηάλ είλαη νη 
θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέι επζεο.  
Οι αςξανόμενερ ποέρ διεθνών ζποςδαζηών 
καηαλήγοςν μεπικέρ θοπέρ ζε μόνιμη διαμονή. 

 

πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ζπνπδαζηψλ ππεξδηπι αζηάζηεθε θαηά ηελ επηαεηία 2000-2007 
ππεξβαίλνληαο ηα 2 εθαη., κε θχξηεο ρψξεο πξννξηζκ νχ ηηο Ζλσκ έλεο Πνι ηηείεο, ην Ζλσκέλν Βαζίι εην, ηε 
Γεξκαλία, ηε Γαιιία  θαη ηελ Απζηξαι ία. Οη κεγαι χηεξεο πνζνζηηαίεο απμήζεηο ζεκεηψζεθ αλ ζηε Νέα 
Εε ι αλδία θαη ηελ Κνξέα, θαη αθνι νπζνχ λ νη Κάησ Χψξ εο, ε  Δι ι άδα, ε  Ηζ παλία, ε  Ηηαι ία θαη ε Ηξι αλδία. Οη 
δηεζλείο ζπνπδαζηέο είλαη κηα δπλεηηθή πεγή κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ κε πς ει ή εηδίθεπζε γ ηα ηηο ρψξεο 
ηνπ ΟΟΑ θαη ζηελ έθδνζε η νπ 2010 ησλ «Πξνν πηηθψλ ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο » θαηαβάι ι εηαη κηα 
πξψηε πξνζ πάζεηα αλάι πζεο ησλ πνζνζη ψλ δηακνλήο - αι ι αγήο ηνπ θαζεζηψηνο απηψλ πνπ δελ 
αλαλεψλνπλ ηηο άδεηεο δηακνλήο ηνπο. χκθσλα κε ηε κέζνδν α πηή, ηα πνζ νζηά δηακνλήο ππνι νγίδνληαη 
κεηαμχ 15% θαη 35% κε κέζν φξν ην 21%. 
Οι ποέρ από ηην Κίνα ανέπσονηαι ζηο 10% ηος 
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ζςν όλος, και οι ανηίζηοισερ από ηην Πολυ νία, 
ηην Ινδία και ηο Μεξικό είναι λιγόηεπερ από ηο 
μιζό ηος ποζοζηού αςηού. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο είθνζ η ρψξεο πξνέι επζεο φζνλ αθνξά  ηηο εηζξνέο αληηπξνζψ πεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
κηζφ ησλ ζπλνι ηθψλ εηζξνψλ ην 2008, κε ηελ Κίλα, ηελ Πνι σλία, ηελ Ηλδία θαη ην Μεμηθφ λα 
θαηαι ακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. ε ζχγθξηζε κε ηηο ξνέο πνπ θαηαγξάθζεθ αλ ζηα ηέιε  ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
'90 νη κεγαι χηεξεο απμήζεηο πξνήξζα λ απφ ηελ Κνι νκβία, ηελ Κίλα, ηε Ρνπκαλία θαη ην Μαξφθν. 
Δληνχηνηο, απφ ην 2000 θη έπεηηα νη ξνέο απφ ηηο Φηιηππίλεο θαη ηε Ρσζ ηθή Οκνζ πνλδία ζεκείσ λαλ κείσζε. 
Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηελ Πνι σλία πξνο άι ι εο επξσπα τθέο ρψξεο παξέκεηλαλ πς ει έο ην 2008. 
Σημανηικό μέπορ ηηρ αύξηζηρ ηος πληθςζμ ού - 
και ηος πληθςζμ ού επγάζιμηρ ηλικίαρ - ζε 
πολλέρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ καηά ηα ηελεςηαία 
σπόνια οθειλόηαν ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη.  

 

Δάλ ηα πνζνζηά  κεηαλάζ ηεπζεο παξακείλνπλ θαηά κέγα κέξνο ζηα ηξέρνληα επίπεδά ηνπο, ν πι εζπζκ φο 
εξγάζηκεο ε ι ηθίαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζα απμεζεί θαηά 1,9% θαηά ηε δεθαεηία 2010-2020 έλαληη ηνπ 
8,6% κεηαμχ ηνπ 2000-2010. Καηά ηελ ηεηξαεηία 2003-2007 ην 59% ηεο πι εζπζκ ηαθήο αχμεζεο νθ εηιφηαλ 
ζηε κεηαλάζηεπζε. Ο η κεηαλάζηεο αληηπξνζσ πεχνπλ έσο ην έλα ηξίην ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηνλ  πι εζπζκ φ 
εξγάζηκεο ε ι ηθίαο, αλ θαη ε άθημε παηδηψλ θαη κεηαλαζηψλ κεγαι χηεξσλ ε ι ηθηψλ πεξηνξίδεη ηε ζπκβνι ή 
απηή. Μφλν ζηε Γαι ι ία, ηηο Ζλσκ έλεο Πνιηηείεο θαη ηε Νέα Εε ι αλδία ε  θηλεηήξηα δχλακε ηεο 
δεκνγξαθηθήο αλφδνπ ήηαλ ε θπζηθή αχμεζε ηνπ πι εζπζκ νχ . ε νξηζκέλεο ρψξεο - ζηε  λφηηα Δπξψπε , ηελ 
Απζηξία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο - ην 90% πεξίπνπ ηεο πι εζπζκ ηαθήο αχμεζεο νθ εηιφηαλ ζηε 
κεηαλάζηεπζε.  
Ωζηόζο, η αύξηζη ηηρ απαζσόληζηρ οθειλόηαν 
κςπίυ ρ ζηα ςτη λόηεπα ποζοζηά απαζσόληζηρ 
ηυν καηοίκυ ν παπά ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη.  

 

πλνιηθά, ην 51% ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφι εζεο νθ εηιφηαλ ζην πς ει φηεξν πνζνζηφ α παζρφι εζεο  ησλ 
θαηνίθσλ θαη ην 39% ζηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε, κε ζεκ αληηθέο απνθι ίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξ ψλ ηνπ ΟΟΑ. 
Πνι ι έο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε  αχμεζε ηεο απαζρφι εζ εο πξνήξζε θ πξίσο απφ ηε κεγαι χηεξε 
θηλεηνπνίεζε  ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ήηαλ εθείλεο πνπ θαηέγξας αλ ζρεηηθά πς ει ά πνζ νζηά 
απαζ ρφι εζ εο (πάλσ απφ 75%), φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε  Γαλία, ε  Δι βεηία θαη ε νπεδία. Αληίζεηα, κε 
εμαίξεζε ζην Ζ λσκέλν Βαζίι εην, ζηηο ρψξεο φπνπ ε  αχμεζε ηεο απαζ ρφι εζεο νθ εηιφηαλ θπξίσ ο ζε 
εμσηεξηθέο πεγέο ηα πνζ νζηά απαζρφι εζεο ήηαλ ρακει φηεξα ηνπ κέζνπ  φξνπ ηνπ ΟΟΑ. 
Σηη θεηινή έκθεζη παπέσεηαι μια επιζκόπηζη 
ηυν διαπθπυ ηικών και ηυ ν θεζμικών 
εξελίξευ ν ζηιρ μεηαναζηεςηικέρ πολιηικέρ… 

 

Ζ έκθ αζε ζη νπο κεηαλάζ ηεο κε πς ει ή εηδίθεπζε  θαη ε ρξήζε ζπ ζηεκάησλ κνξίσλ ζπλερίζηεθε (φπσο ζηε 
Γαλία, ην Ζλσκ έλν Βαζίι εην θαη ηηο Κάησ Χψξεο), φπσο θαη ε κεηαζ ηξνθή ησλ ζπ ζηεκάησλ πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ πξνζθ νξά πξνο ηελ πξαθηηθή λα επλννχληαη ζηα κφληκα πξνγξά κκαηα νη αηηνχληεο ζηνπο 
νπνίνπο έρεη ήδε πξνζθ εξζεί εξ γαζία (Απζηξαι ία θαη Καλαδάο). Δλψ κηα ρψξα (ε  νπεδία) επέηξεςε ηελ  
είζνδν κ εηαλαζηψλ απφ φι α ηα επίπεδα δεμηνηήησλ, αι ι νχ  ην θαζεζηψο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ κε 
ρακει φηεξε θαηάξηηζε ηξνπνπνηήζεθε κφλν ζε κεξηθά πξνγξά κκαηα επνρηαθήο απαζρφι εζεο, ψ ζηε λα 
επλνεζεί απηφ ην είδνο πξνζσ ξηλήο κεηαλάζηεπζεο (Απζηξαι ία θαη Πνι σλία). 
… καθώρ και ηυ ν πολιηικών ένηαξηρ και 
πολιηογπάθηζηρ. 

 

Οη αι ι αγέο ζηηο πνι ηηηθέο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζ ε έηεηλαλ λα επηβάι ι νπλ πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα, 
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φπσο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο θαη εηζνδήκαηνο. Ζ ρξήζε  ησλ εμεηάζεσ λ ζηε γι ψζ ζα  ή ζηελ αγσγή  ηνπ 
πνι ίηε σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζ ε θαη ηελ πνι ηηνγξάθεζε εμαθ νι νπζεί λα 
επεθηείλεηαη. 
Μεπικέρ αλλαγέρ μποπούν να αποδοθούν 
καη'εξοσήν ζηη σπημαηοοικονομική κπίζη. 

 

Σν 2008-2009 έλαο αξηζκφο λέσλ πξσηνβνπ ι ηψλ κεηαλαζηεπηηθήο πνι ηηηθήο είραλ σο ζηφρν ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνθ ι ήζεσ λ πνπ έζεζε ε νηθνλνκηθή χθεζε. Ο η νδνί κεηαλάζηεπζεο εξγα δνκέλσλ 
εμεηάζηεθαλ πξνζερηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο εμεηδηθεχηεθαλ ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 
Δηζήρζεθ αλ ξπζκίζεηο γηα ηνπο άλεξγνπο κεηαλάζηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αλαλεψζνπ λ ηηο πξνζσ ξηλέο άδεηεο 
(ζηελ Ηζ παλία θαη ηελ Ηξι αλδία) θαη παξαζρέζε θε βνήζεηα γηα ηελ επηζηξνθ ή ηνπο (ζηελ Ηζ παλία, ηελ 
Ηαπσλία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο). Κάπνηεο πνζνζηψζ εηο πεξηθφπεθαλ (ζηελ Ηηαι ία, ηελ Κνξέα, ηελ 
Ηζ παλία θαη ηελ Απζηξαι ία). 
Σηην έκθεζη αςηή εξεηάζεηαι ο δςζα νάλογορ 
ανηίκηςπορ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηην 
απαζσόληζη ηυ ν μεηαναζηών ζηιρ σώπερ ηος 
ΟΟΣΑ. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 2008 -2009 ε  αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ αηφκσλ πνπ γελλήζεθ αλ ζηελ αι ι νδαπή ήηαλ 
κεγαι χηεξε απφ απηή ησλ γεγελψλ ζε φι εο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Παξνκ νίσο, ζηελ πι εηνλφηεηα ησλ 
ρσξ ψλ ηνπ ΟΟΑ ηα πνζνζηά  απαζρφι εζεο ησλ γελλεκέλσλ ζηε λ αι ι νδαπή κεηψζεθ αλ πεξαηηέξσ απφ 
φ,ηη ηα αληίζηνηρα πνζνζ ηά ησλ γεγελψλ, αλ θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ν ζ πλαθφι νπζνο αληίθηππνο 
πεξηνξίζηεθε απφ ηα απμαλφκελα πνζνζη ά ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ. Δλψ ε ζπλνι ηθή απαζ ρφι ε ζε ησλ 
γεγελψλ ππνρψξεζε ζε φ ι εο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο, ζ ε έλα αξηζκφ 
ρσξ ψλ ε  ζπλνι ηθή απαζ ρφι εζε ησλ γελλεκέλσλ ζηε λ αι ι νδαπή απμήζεθ ε ζεκαλ ηηθά. Μνι αηαχηα, ε  
άλνδνο ηεο απαζρφι εζεο  δε ζπκβάδηζε κε ηελ αχμεζε ηνπ γελλεκέλνπ ζηελ αι ι νδαπή εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ ι φγσ ησλ ζπλερψλ εηζξνψλ. 
Οι νέοι μεηανάζηερ θίγονηαι ιδιαίηεπα… 

 

ηελ πι εηνλφηεηα ησλ ρσξ ψλ ηνπ ΟΟΑ, ε  απαζρφι εζε ησ λ λέσλ πνπ γελλήζεθ αλ ζηελ αι ι νδαπή 
ζεκείσ ζε κ εγαι χηεξε πηψζ ε απφ φ,ηη ε απαζρφι εζε ησλ γε γελψλ ζπλνκήι ηθψλ ηνπο. Μνι νλφηη ε ζπλνι ηθή 
κείσζε ηεο απαζρφι εζε ο ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) αλεξρφηαλ ζην 7% κεηαμχ ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2008 θαη 
ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ε  κείσζε ή ηαλ ζρεδφλ δηπι άζηα γηα ηνπο λένπο κεηαλάζηεο. Δπηπι ένλ, ε αλεξγία 
ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ήδε πς ει ή θαη απφ ην 2009 είρε δηακνξθ σζ εί ζην 15% ζηηο Ζλσκ έλεο 
Πνι ηηείεο, ζην 20% ζηνλ Καλαδά θαη ζην 24% ζηελ Δπξψπε  ησλ 15. Δπεηδή ε  ηαρεία έληαμε ησλ λέσλ θαη 
ησλ πξφζθ αηα αθηρζέλησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζεσξ είηαη πι ένλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 
θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ έληαμή ηνπο καθξνπξφζεζ κα, ηα ρακε ι ά πνζνζηά  απαζρφι εζεο είλαη 
αλεζπρεηηθά. Μία χθ εζε  ελέρεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο δπζάξεζησλ «νπι ψλ», θαζψο νη κεηαλάζηεο πνπ 
δελ θαηάθεξαλ λα πξνζι εθζ νχλ γξήγνξα κεηά ηελ άθημή ηνπο πηζαλφ λα ζ ηηγκαηηζηνχλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο. Ζ γι ψζ ζα , ε  θαηάξηηζε, ε θαζνδήγεζε απφ ζχκβνπι ν θαη ε καζεηεία θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαλ ηηθά κέηξα πνι ηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχ λ ζε πεξίνδν χ θεζεο. 
…αν και οι γςναίκερ μεηανάζηερ ηα 
καηαθέπνοςν καλύηεπα από ηοςρ άνδπερ. 

 

Ζ θ ξίζ ε  έζημε ι ηγφηεξν ηηο γπλαίθεο πνπ γελλήζεθ αλ ζηελ αι ι νδαπή απφ φ,ηη ηνπο άλδξεο, θαζψο ε  
απαζ ρφι εζ ε  ησλ αλδξψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε ηνκείο πνπ πι ήρζε θαλ πεξηζζφηεξν (θαηαζθ επέο, κεηαπνίεζε , 
νηθνλνκηθά). ε φι εο ηηο ρψξεο, εθηφο απφ ην Βέι γην θαη ηελ Οπγγαξία, ε  αχμεζε ησλ πνζνζηψλ α λεξγίαο 
ησλ γπλαηθψλ πνπ γελλήζεθ αλ ζηελ αι ι νδαπή ήηαλ κηθξφηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ. ε κεξηθέο ρψξεο, ηα 
πνζνζηά  ζπκκεηνρήο ησλ ελ ι φγσ γπλαηθψλ απμήζεθ αλ, φπσο ζπλήζσ ο ζπκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα 
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αληηζηαζκηζηεί ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθφκηδαλ ηα αλδξηθά κέι ε  ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 
Οι παπάγονηερ πος εκθέηοςν ηοςρ μεηανάζηερ 
ζε μεγαλύηεπο κίνδςνο απώλειαρ ηηρ επγαζίαρ 
ηοςρ επίζηρ δςζσεπαίνοςν ηη δςναηόηηηα να 
υ θεληθούν από ηιρ ενεπγηηικέρ πολιηικέρ για 
ηην αγοπά επγαζίαρ. 

 

ηελ έθζεζε εμ εηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηηο πξφζθ αηεο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζ ηελ 
αγνξά εξγαζί αο. Οη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα ππεξεθπξνζσ πνχληαη ζε ηνκείο πνπ είλαη επάι σηνη ζε 
νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, νη ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο πξφζι ες ήο ηνπο είλαη γεληθά πην επηζθαι είο θαη ζπρλά 
νη ζέζεηο εξγαζίαο ζ ηηο νπνίεο απαζ ρνι νχληαη είλαη πξνζσ ξηλέο, έρνπλ ι ηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
κνληκνπνηεζνχλ θαη ελδερνκέλσο δηαηξέρνπλ κεγαι χηεξν θίλδπλν επηι εθηηθήο απφι πζεο. Οη κεηαλάζηεο 
ίζσ ο λα απνθι είνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ απφ νξηζκέλα κέηξα γηα ηα νπνία ε  επηιεμηκφηεηα ζπλδέεηαη ξεηψο 
ή εκκέζσ ο κε ηε δηάξθεηα δηακνλήο ζηε ρψξα ή κε ην δηνηθεηηθφ θαζεζηψο, φπσο ηα δεκφζηα πξνγξ άκκαηα 
γηα ηελ απαζ ρφι εζε ή  απηά πνπ απαηηνχλ ει άρηζηε δηάξθεηα απαζρφι εζε ο ή κφληκεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 
ηελ έθζεζε πξνζδηνξίδνληαη κεξηθνί ηνκείο φπνπ ε  πνι ηηηθή κπνξεί λα βνε ζήζεη λα πεξηνξηζηνχλ νη 
αξλεηηθέο καθξνπξφζεζ κεο ζπλέπεηεο ζηελ απαζ ρφι εζε ησλ κεηαλαζ ηψλ. 
Δςο ειδικά κεθάλαια ππαγμαηεύονηαι επίκαιπα 
θέμαηα… 

 

Γπν ηδηαίηεξα εμέρνληα ζέκαηα θαι χπηνληαη ζε εηδηθά θεθάι αηα. ην πξψην εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν δηακνξθ ψλεηαη ε θνηλή γλψκε ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε. ην δεχηεξν εμεηάδνληαη νη θαζνξηζηηθνί 
παξάγνληεο θαη ν αληίθηππνο ηεο πνι ηηνγξάθεζ εο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
…ζηο ππώηο διεπεςνάηαι ηο θέμα ηηρ κοινήρ 
γνώμηρ και ηηρ μεηανάζηεςζηρ… 

 

ην θεθάι αην απηφ αλαι χεηαη έλαο αξηζκφο απφ δεκνζθ νπήζεηο πνπ δηεμήρζεζα λ θαηά ηελ πεξαζκ έλε 
δεθαεηία θαη παξνπζηάδνληαη λέα εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ αθνξ νχλ ηε δηακφξθσζ ε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα 
ηε κεηαλάζηεπζε. Α μηνινγείηαη ε επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζ ε ηφζν ησλ 
απφς εσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο πνι ηηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θα η ησλ 
πξνηηκήζεσ λ αλαθνξ ηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνι ηηηθέο. Έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία π νπ αλαδεηθλχνληαη 
απφ ηελ αλάι πζε είλ αη φηη νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηνλ πνι ηηηζηηθφ αληίθηππν ηεο 
κεηαλάζηεπζεο επηδξνχλ ζε καληηθά ζηε ζηάζε ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξ ά ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζηνπο 
κεηαλάζηεο. Ο δεκφζηνο δηάι νγνο γηα ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θα η ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνι ηηηθήο 
εμαθνι νπζεί λα θαζνξί δεηαη ζε κεγάι ν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζέκαηα απηά θαι χπηνληαη απφ ηα κέζα  
ελεκέξσζ εο θαη απφ ηελ επίδξαζε πνπ αζθ νχλ κεξηθέο ζπ ι ι νγηθέο πεπνηζήζεηο. Οξηζκέλεο κεξίδεο ηνπ 
πι εζπζκ νχ πηζαλφλ λα πηνζεηνχλ δηαθνξ εηηθέο ζέζεηο αλαθνξ ηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, κεηα μχ άι ι σλ, φρη 
κφλν ι φγσ ησλ δηαλεκεηηθψλ επηδξάζεψ λ ηεο, αι ι ά επίζεο ζ χκθσ λα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχ λ 
ηελ πνι ηηηζηηθή πνι πκνξθ ία. Σν ζέκ α σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη ηφζν λα επηηεπρζεί νκ νθ σλία ηεο θνηλήο 
γλψκεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα, αι ι ά λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ησ λ ι ατθψλ πεπνηζήζεσ λ θαη 
παξαλνήζεσ λ. ην πι αίζ ην απηφ, ε κεηαξξχ ζκηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνι ηηηθψλ πξέπεη λα δηεπξχλεη ηηο 
γλψζ εηο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνι ηηψλ ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνι ηηηζηηθφ αληίθηππν 
ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γ ηα λα επηηεπρζεί ν ζ ηφρνο απηφο ρξεηάδεηαη κεγαι χηεξε δ ηαθάλεηα σο πξνο ηελ έθηαζε 
ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο, θα ι χηεξε πξφζβαζε  ζηηο πι εξνθ νξίεο θαη ζπγθξίζ ηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 
ηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε.  Ο ηαθηηθφο θαη αλνηθηφο δηάι νγνο κε νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 
ζε ζρεηηθά επξήκαηα εξεπλψλ. Οη γλψζ εηο ησλ πνι ηηψλ κπνξνχ λ επίζεο λα βει ηησζνχλ κέζ σ αληηθεηκεληθήο 
θαη επξχηεξεο θάι πς εο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ απφ ηα κέζα  καδηθήο ελεκέξσζ εο. 
…και ζηο δεύηεπο αναλύεηαι ο ανηίκηςπορ ηηρ 
πολιηογπάθηζηρ ζηην ένηαξη ζηην αγοπά 
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επγαζίαρ 
 

Ζ απφθηεζε ηεο ππεθνφηεηαο πνηθίι ι εη ζε κεγάι ν βαζκφ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 
ηηο ρψξεο νη νπνίεο επνηθίζηεθαλ κέζ σ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζ ρεδφλ φι νη νη λφκηκνη κεηαλάζηεο απνθηνχλ 
ηελ ηζαγέλεηα κέζα  ζε δηάζηεκα δέθα ρξφλσλ απφ ηελ άθημή ηνπο. ηηο επξσπα τθέο ρψξεο κέι ε  ηνπ ΟΟΑ 
ην κεξίδην ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ πνι ηηνγξαθεζεί απ μήζεθ ε θαηά ηελ 
ηειεπηαία δεθαεηία. Σα πνζνζηά  πνι ηηνγξάθεζεο ησλ κεηαλαζηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 
νκάδσλ. ε φι εο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ην πνζνζηφ α πφθηεζεο ηεο ππεθνφηεηαο είλαη κεγαι χηεξν κεηαμχ ησλ 
κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ρακει νχ  εηζνδήκαηνο απφ φ,ηη κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο πς ει νχ  
εηζνδήκαηνο κέι ε  ηνπ ΟΟΑ. Παξνκ νίσο, νη γπλαίθεο κεηαλάζηεο είλαη πνι χ πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηελ 
ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε ζχ γθξηζε κε ηνπο άλδξεο, φπσο θαη νη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ νι νθι εξψζ εη 
ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο η κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πνι ηηνγξαθεζεί ηε ίλνπλ λα έρνπλ θαι χηεξεο 
επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σνχ ην ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ρακει νχ  
εηζνδήκαηνο θαη γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηεο. Οη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ ήδε  πνι ηηνγξαθεζεί ηείλνπ λ λα 
έρνπλ θαι χηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ πνι ηηνγξάθε ζε, φκσ ο ε  επηπξφζζ εηε 
βει ηίσζε κεηά  ηελ πνι ηηνγξάθεζε ππνδ εηθλχεη φηη, απφ κφλε ηεο, αζθ εί ζεηηθή επίδξαζε ζη ηο επηδφζεηο ησλ 
κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ βει ηίσζε α πηή ησλ επηδφζεσλ ίζσο  λα νθ είι εηαη ζηα κηθξφηεξα 
εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηε κεγα ι χηεξε θηλεηηθφηεηα θαη ζηηο ι ηγφηεξεο δηαθξίζ εηο. Ζ 
πνι ηηνγξάθεζε θα ίλεηαη λα επεξεάδεη εηδηθφηεξα ηελ πξφζβαζ ε ησλ κεηαλαζηψλ ζε θ αι χηεξα ακεηβφκελεο 
ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ απαζ ρφι εζ ε  ζην δε κφζην ηνκέα. Έλα απφ ηα δηδάγκαηα πνπ αληι νχληαη απφ ην 
θεθάι αην απηφ είλαη φηη ε  κείσζε ησλ εκπνδίσλ, φπσο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηπι ή ηζαγέλεηα θαη ησλ 
ππεξβνι ηθά πεξηνξηζηηθψλ θξηηεξίσ λ επηιεμηκφηεηαο, ζα βνεζνχ ζε ζηε β ει ηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 
κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζ πλνι ηθά. Οη κεηαλάζηεο πνπ πι εξνχ λ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ζα 
πξέπεη λα ελζαξξχ λνληαη λα απνθηνχλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο θηι νμελνχζαο ρψξαο. 
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