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Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011
Περίληψη στα ελληνικά

• Η παρούσα έκδοση αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στα μεταναστευτικά ρεύματα και τη σχετική πολιτική που
εφαρμόζεται στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και ορισμένες εκτός του ΟΟΣΑ, περιλαμβανομένων της μετανάστευσης
εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και ανειδίκευτων, μονίμων και προσωρινών, και σπουδαστών.

• Τρία ειδικά κεφάλαια καλύπτουν την 50η επέτειο του ΟΟΣΑ και των εργασιών του SOPEMI [Système
d'Observation Permanente sur les Migrations - Σύστημα Μονίμου Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης], την
επιχειρηματικότητα των μεταναστών, και τη μετανάστευση προς το Ισραήλ.
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Η Διεθνής Μετανάστευση και το SOPEMI
γιορτάζουν την 50η επέτειο του ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ θεωρείται ένα μοναδικό Φόρουμ για ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων
πρακτικών στον τομέα των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων της μετανάστευσης. Παράλληλα, έχει
αναπτυχθεί σειρά στατιστικών μελετών για τη μετανάστευση, και έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για τη
βελτίωση της συγκρισιμότητας των σχετικών στοιχείων. Εδώ και πολλές δεκαετίες, το Σύστημα Μονίμου
Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης (SOPEMI) υπό την αιγίδα της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση του ΟΟΣΑ,
έχει υπάρξει το μοναδικό τέτοιο σύστημα παρακολούθησης μεταναστευτικών ρευμάτων και πολιτικών. Έχει διέλθει
την άνοδο και την πτώση της μετανάστευσης "επισκεπτών-εργαζομένων", τις αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης
που θεσμοθετήθηκαν από τη δεκαετία του 1980, τις εξελίξεις μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ κατά τη
δεκαετία του 1990, και την αναβίωση του ενδιαφέροντος για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού τη δεκαετία του
2000, πριν η οικονομική κρίση του 2008 θέσει υπό αμφισβήτηση το θέμα των πιο ανοικτών πολιτικών
μετανάστευσης. Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού και η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας επιφέρουν
πολλαπλές προκλήσεις για τις χώρες του ΟΟΣΑ στο πεδίο της μετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΟΣΑ διατηρεί
τη θέση του ως προνομιακό παρατηρητήριο των μεταναστευτικών κινήσεων και πολιτικών, και φόρουμ για την
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το ποιες πολιτικές αποδίδουν και ποιες όχι: ένα σημαντικό εργαλείο στην
προσπάθεια να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διεθνής μετανάστευση προς στήριξη της οικονομικής
ανάπτυξης, τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώρες προορισμού των μεταναστών.

Η Έκθεση περί Διεθνούς Μετανάστευσης του
2011 καταδεικνύει σημαντική πτώση των
μεταναστευτικών ροών προς τον ΟΟΣΑ…

Γενικά, στις 24 χώρες του ΟΟΣΑ που εφαρμόζουν τυποποιημένες στατιστικές μετρήσεις και στη Ρωσική
Ομοσπονδία, οι εισροές μονίμου τύπου μεταναστών στον πληθυσμό ανήλθαν σε 4,3 εκατομμύρια. Σημείωσαν πτώση
σχεδόν 7% το 2009, μετά την πτώση κατά περίπου 5% που καταγράφηκε το 2008, αλλά παρέμειναν σε υψηλότερα
επίπεδα από κάθε άλλο έτος πριν το 2007.

…ιδιαίτερα στην ελεύθερη μετανάστευση και
τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού

Στην ελεύθερη μετανάστευση αντιστοιχεί μεγάλο τμήμα της πτώσης του 2009, με μείωση άνω των 230.000 -
επομένως οι μετανάστες αυτοί ήταν σχεδόν κατά 22% λιγότεροι σε σχέση με το 2008. Η μετανάστευση εργατικού
δυναμικού επίσης μειώθηκε, κατά περίπου 6%, και βρίσκεται σήμερα στα ίδια μεγέθη με τις ροές ελεύθερης
μετανάστευσης. Άλλες κατηγορίες μετανάστευσης, δηλ. η οικογενειακή και η ανθρωπιστική μετανάστευση που
έχουν λιγότερη σχέση με τις οικονομικές συνθήκες, σημείωσαν μικρότερες μεταβολές σε σύγκριση με το 2008.

Η μετανάστευση προσωρινού εργατικού
δυναμικού παραμένει σημαντική, αν και
επηρεάζεται από την οικονομική ύφεση...

Ο αριθμός προσωρινών εργαζομένων που εισέρρευσαν σε χώρες του ΟΟΣΑ ανήλθε σε περίπου 1,9 εκατ. το 2009,
ήταν δηλαδή σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό μονίμων εργατών-μεταναστών, οι οποίοι ανήλθαν σε περίπου
1,5 εκατ. Το 2009 ο αριθμός των προσωρινών εργαζομένων μειώθηκε κατά περίπου 16% έναντι του 2008, μετά από
πτώση 1% το 2008 και μετά από σχεδόν μία δεκαετία κατά την οποία οι ροές αυξάνονταν κατά 7% ετησίως (μ.ο.). Η
μεγαλύτερη κατηγορία προσωρινών μεταναστών-εργατών –πάνω από 1 στους 4 το 2009- είναι αυτή των εποχιακών
εργαζομένων, κυρίως εργατών χαμηλής ειδίκευσης του αγροτικού τομέα. Η επόμενη μεγαλύτερη κατηγορία είναι
αυτή των "εργαζομένων κατά τη διάρκεια των διακοπών" – περίπου το 20% το 2009. Αυτοί που καταγράφονται ως
ενδοεταιρικές αποσπάσεις αποτελούσαν το 6% περίπου των προσωρινών εργαζομένων το 2009.

…ενώ ο αριθμός των μεταναστών που
αναζητούν άσυλο παρέμεινε σταθερός.

Ο αριθμός των προσώπων που αναζήτησαν άσυλο σε χώρες του ΟΟΣΑ ανήλθε σε περίπου 363.000 το 2009,
παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το 2008. Πρόκειται για σχετικά χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τα
ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ή ακόμη και σε σύγκριση με τις
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αρχές της δεκαετίας [του 2000], όταν ο αντίστοιχος αριθμός ήταν άνω των 600.000. Συνεπώς η οικονομική κρίση δεν
φαίνεται να έχει επηρεάσει τον αριθμό των αιτήσεων, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι αιτήσεις δεν αυξήθηκαν
ούτε το 2010. Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης είναι το Ιράκ, η Σερβία και το Αφγανιστάν.

Οι αυξανόμενες ροές διεθνών σπουδαστών
οδηγούν και σε μόνιμη διαμονή

Καθώς όλο και περισσότερες χώρες προσβλέπουν στη διεθνή μετακίνηση σπουδαστών ως ενδεχόμενη πηγή
μεταναστών υψηλού επιπέδου κατάρτισης ή εκπαίδευσης, η μετακίνηση διεθνών σπουδαστών προς τον ΟΟΣΑ
συνέχισε να αυξάνεται το 2008, με άνοδο σχεδόν 5% σε σχέση με το 2007 για τις χώρες του ΟΟΣΑ συνολικά. Ο
αριθμός τους ξεπέρασε τα 2,3 εκατ. σπουδαστές. Από το σύνολο, πάνω από το 18% (σχεδόν 410.000) προέρχονται
από την Κίνα, το 7% από την Ινδία (163.000) και το 5% από την Κορέα (110.000). Τα ποσοστά "παραμονής" ή
"διατήρησης" ποικίλουν από 17% στην Αυστρία έως 32-33% στη Γαλλία και τον Καναδά, με τις περισσότερες χώρες
να παρουσιάζουν ποσοστά της τάξης του 20-30%.

Στην Κίνα αντιστοιχεί το 10% σχεδόν των
ροών, ενώ στη Ρουμανία, την Ινδία και την
Πολωνία λιγότερο από 5%

Στη μετανάστευση από την Κίνα αντιστοιχεί το 9% όλων των εισροών, ενώ τα ποσοστά για τη Ρουμανία, την
Ινδία και την Πολωνία είναι 5%, 4,5% και 4% αντίστοιχα, των εισόδων κατά το 2009. Σε σύγκριση με τις
μετακινήσεις πριν την κρίση, οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς ήταν από νέα κράτη-μέλη της ΕΕ και
κυρίως τη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Οι μετανάστες συνεισφέρουν σημαντικά στην
αύξηση του πληθυσμού πολλών χωρών του
ΟΟΣΑ

Το 2009 οι γεννηθέντες στο εξωτερικό ανέρχονταν στο 14% του συνολικού πληθυσμού των χωρών του ΟΟΣΑ
για τις οποίες υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 13% έναντι του 2006 και άνοδο 37% κατά
την προηγούμενη δεκαετία. Σε 20 από 34 χώρες του ΟΟΣΑ οι μετανάστες υπερέβαιναν το 10% του συνολικού
πληθυσμού. Οι παραδοσιακές χώρες-προορισμοί όπως η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες (με τους μετανάστες στο 13%
και 11% του πληθυσμού αντίστοιχα) ξεπεράστηκαν από τις νέες χώρες προορισμού, Ιρλανδία και Ισπανία.

Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει ανασκόπηση
των δομικών και θεσμικών εξελίξεων στο
πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής…

Οι εξελίξεις στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής το 2009 και το 2010 επηρεάστηκαν εν μέρει από την
οικονομική ύφεση, με ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ να θεσμοθετούν περιοριστικά μέτρα ως προς τη μετανάστευση
εργατικού δυναμικού. Αυτό ισχύει κυρίως για την Ισπανία και την Ιρλανδία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η
αλλαγή της κυβέρνησης οδήγησε σε πολύ πιο περιοριστική πολιτική ως προς τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού.
Οι πολιτικές ως προς οικογενειακά και ανθρωπιστικά ζητήματα, καθώς και οι συνοριακοί έλεγχοι, επίσης
μεταβλήθηκαν προς το αυστηρότερο κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αν και για διαφορετικούς λόγους.

…περιλαμβανομένων πολιτικών ένταξης

Παράλληλα, τα προγράμματα ένταξης για νεοαφιχθέντες –ειδικά οικογενειακούς μετανάστες και πρόσφυγες-
πληθαίνουν, και πολλές χώρες του ΟΟΣΑ διευρύνουν το μέγεθος και την ακτίνα δράσης των προγραμμάτων με
σκοπό να βελτιωθούν η ικανότητα των νεοαφιχθέντων να επικοινωνούν στη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί
και οι γνώσεις τους για τους βασικούς κοινωνικούς θεσμούς που ισχύουν εκεί. Τα μέτρα που στοχεύουν στην ένταξη
στην αγορά εργασίας, κυρίως σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων εξωτερικού, επίσης κέρδισαν
έδαφος τα έτη 2009 και 2010, ενώ η ένταξη των παιδιών των μεταναστών συνέχισε να αποτελεί σημαντικό πεδίο
ανάπτυξης πολιτικών.
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Η έκθεση εξετάζει τις δυσανάλογες
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
απασχόληση των μεταναστών σε χώρες του
ΟΟΣΑ

Όπως προέκυψε και στην προηγούμενη έκδοση της Έκθεσης για τη Διεθνή Μετανάστευση (ΟΟΣΑ, 2009, 2010),
οι μετανάστες επλήγησαν ιδιαίτερα, και σχεδόν αμέσως, από την οικονομική ύφεση. Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του
2008 και του 2009, ο δείκτης ανεργίας των γεννηθέντων στο εξωτερικό αυξήθηκε αισθητά σε όλες τις χώρες του
ΟΟΣΑ. Έκτοτε η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σχετικά, αλλά η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί γενικά να μην
αρκεί για να απορροφήσει την υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού. Στην Ισπανία π.χ., το τέταρτο τρίμηνο του
2010, ο δείκτης ανεργίας των γεννηθέντων στο εξωτερικό ανήλθε σε 29,3%, έναντι 18,4% για τους γηγενείς. Σε αυτά
τα πλαίσια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως για τις ομάδες του
πληθυσμού που πλήγονται περισσότερο, όπως οι μετανάστες.

Οι νέοι μετανάστες επηρεάζονται ιδιαίτερα…

Σε πολλές χώρες, οι νέοι σε ηλικία μετανάστες είχαν συνήθως σχετικά αρνητικές επιδόσεις στην αγορά εργασίας
και πριν την οικονομική κρίση. Σε όλες τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, με εξαίρεση τη
Γερμανία, ο δείκτης απασχόλησης νεαρών μεταναστών ηλικίας 15 έως 24 ετών μειώθηκε κατά τα τελευταία τρία
χρόνια, και μειώθηκε περισσότερο απ' ότι για τους γηγενείς ίδιας ηλικίας. Κατά μέσο όρο, στις Ευρωπαϊκές χώρες
του ΟΟΣΑ, το τρίτο τρίμηνο του 2010 ήταν άνεργοι το 24,5% των νεαρών μεταναστών, έναντι 19,6% των νεαρών
γηγενών. Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 15,8% και 18,8% στις Η.Π.Α., 19,4% και 14,2% στον Καναδά, 12,9% και
11,3% στην Αυστραλία, και 19,9% και 16,4% στη Νέα Ζηλανδία. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτό το
πρόβλημα, προκειμένου να αποφευχθούν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην ένταξη αυτής της κατηγορίας
στην αγορά εργασίας – επιπτώσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν τόσο στιγματισμό της, όσο και κοινωνική
αναταραχή.

…αν και οι γυναίκες μετανάστριες έχουν
καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες

Τον ίδιο καιρό που οι άνδρες μετανάστες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες
επηρεάστηκαν πολύ λιγότερο. Ένας λόγος είναι ότι για τις μετανάστριες η απασχόληση τείνει να συγκεντρώνεται σε
τομείς (π.χ. κοινωνικές και οικιακές υπηρεσίες) οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Μία
άλλη πιθανή εξήγηση είναι οι μετανάστριες να αύξησαν τη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό για να
αντισταθμίσουν τη μείωση των εισοδημάτων των ανδρών μεταναστών.

Δημιουργία θέσεων εργασίας κατά την κρίση
και μετά

Στις περιόδους οικονομικής ύφεσης, η καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας είναι αρνητική αλλά οι νέες
προσλήψεις δεν σταματούν. Η απασχόληση των μεταναστών αυξήθηκε σε ορισμένους τομείς (εκπαίδευση, υγεία,
μακροπρόθεσμη φροντίδα, οικιακές υπηρεσίες) ενώ μειωνόταν σε άλλους (κατασκευαστικές εργασίες,
χρηματοοικονομικά, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κλπ.). Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν οι απολυμένοι
μετανάστες εργαζόμενοι θα μπορέσουν να εκμεταλλευθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Σε αυτά τα πλαίσια,
προκύπτει συνεπώς ο κίνδυνος να διατηρηθούν συνθήκες μακροπρόθεσμης ανεργίας για συγκεκριμένες ομάδες
εργαζομένων, και ιδιαίτερα των ανδρών χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης.

Δύο ειδικά κεφάλαια εξετάζουν θέματα
επικαιρότητας…

Η Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση του 2011 περιλαμβάνει δύο ειδικά κεφάλαια. Το πρώτο αφορά την
επιχειρηματικότητα των μεταναστών στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το δεύτερο πραγματεύεται τη διεθνή μετανάστευση
προς το Ισραήλ, στα πλαίσια σειράς κεφαλαίων που θα καλύπτουν τα νέα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ.
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…στον τομέα της επιχειρηματικότητας των
μεταναστών στις χώρες του ΟΟΣΑ και της
συνεισφοράς τους στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης

Κατά μέσο όρο, στις χώρες του ΟΟΣΑ, το ποσοστό των μεταναστών-επιχειρηματιών διαφέρει λίγο μόνο από το
αντίστοιχο για τους γηγενείς, αλλά παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών και με την πάροδο
του χρόνου. Μολαταύτα, οι μετανάστες είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση στις περισσότερες χώρες
του ΟΟΣΑ, ακόμη και αν οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν χαμηλότερη βιωσιμότητα από νέες επιχειρήσεις που
ξεκινούν οι γηγενείς ομόλογοί τους. Κατά μέσο όρο, ένας γεννηθείς στο εξωτερικό ιδιοκτήτης μικρής ή μεσαίας
επιχείρησης δημιουργεί μεταξύ 1,4 και 2,1 νέες θέσεις εργασίας, δηλ. λίγο λιγότερες από τους αντίστοιχους γηγενείς
επιχειρηματίες (1,8 – 2,8). Πολλές χώρες του ΟΟΣΑ έχουν εισάγει συγκεκριμένες πολιτικές προς υποστήριξη των
επιχειρηματιών μεταναστών. Η πρώτη ενότητα αυτών των πολιτικών αποτελείται από στοχευμένα μέτρα για την
υποστήριξη των μεταναστών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στις χώρες υποδοχής στην δημιουργία ή την ανάπτυξη
επιχειρήσεων. Ο δεύτερος τύπος μέτρων περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές εισδοχής που ρυθμίζουν την είσοδο
και παραμονή ξένων επιχειρηματιών και επενδυτών σε μια χώρα. Αυτές οι πολιτικές εισδοχής έχουν δημιουργηθεί
ώστε να επιλέγονται οι επιχειρηματίες των οποίων το ανθρώπινο και οικονομικό κεφάλαιο και οι επιχειρηματικοί
στόχοι αναμένεται να καλύπτουν οικονομικές ανάγκες της χώρας και να διασφαλίζουν την επιτυχία των επιχειρήσεών
τους.

Διεθνής μετανάστευση προς το Ισραήλ και ο
αντίκτυπός της

Το Ισραήλ, μία χώρα 7,5 εκατ. κατοίκων, έχει οικοδομηθεί με βάση τη μετανάστευση: από τη δημιουργία του το
1948, το Ισραήλ έχει δεχθεί 2,8 εκατ. μετανάστες, και σήμερα ο ένας στους τέσσερις Ισραηλινούς έχει γεννηθεί στο
εξωτερικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι εισροές, κυρίως από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ανέρχονταν στο
10% του πληθυσμού τότε. Έκτοτε, η μετανάστευση έχει μειωθεί σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Αν
και η μόνιμη μετανάστευση προς το Ισραήλ είναι σχεδόν ολοκληρωτικά βάσει "εθνότητας", οι μετανάστες έτειναν να
είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι από τους Ισραηλινούς ομολόγους τους. Οι μόνιμοι μετανάστες φαίνεται να βρίσκουν
γρήγορα εργασία και έχουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους γηγενείς. Τα επαγγελματικά τους προσόντα
είναι ωστόσο υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται, και για τις περισσότερες ομάδες οι αποδοχές αυξάνονται με τη
διάρκεια παραμονής χωρίς όμως να συγκλίνουν απόλυτα με αυτές των γηγενών. Η πολιτική ένταξης στο Ισραήλ είναι
εμπροσθοβαρής και βασίζεται στην επιλογή, με τους μετανάστες να λαμβάνουν ένα "καλάθι" χρηματικών παροχών
και κουπόνια με τα οποία μπορούν να αποκτήσουν στέγαση, επαγγελματική κατάρτιση και καταναλωτικά αγαθά. Οι
διασυνοριακοί Παλαιστίνιοι εργάτες αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης στο Ισραήλ
για πολλά χρόνια, έως ότου αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό από προσωρινούς εργαζομένους –οι οποίοι δεν ήταν
πάντα νόμιμοι- από άλλες χώρες, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το σημερινό σύστημα διαχείρισης της
μετανάστευσης των προσωρινών εργαζομένων βασίζεται στον κανόνα μέγιστης παραμονής πέντε ετών, και οι
εργαζόμενοι περιορίζονται σε συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας και υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης. Το
σύστημα παρουσιάζει σειρά σοβαρών προβλημάτων, κυρίως παράνομες πληρωμές και ανεπαρκείς ελέγχους, με
αποτέλεσμα οι ξένοι εργαζόμενοι να είναι εύτρωτοι και συχνά να λαμβάνουν πραγματικούς μισθούς κάτω από τα
ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν στο Ισραήλ. Τέλος, η εμπειρική ανάλυση του αντίκτυπου των προσωρινών ξένων
εργαζομένων στην αγορά εργασίας του Ισραήλ δείχνει μία περίπλοκη κατάσταση όπου διάφορες ομάδες του
πληθυσμού επηρεάζονται είτε θετικά είτε αρνητικά από διάφορες κατηγορίες ξένων εργαζομένων.
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση του ΟΟΣΑ.

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωμα αποκλειστικής
εκμετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι μεταφρασμένα αποσπάσματα των δημοσιευμάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν
αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Διατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ www.oecd.org/bookshop

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Δικαιωμάτων και Μεταφράσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων
Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: rights@oecd.org ή μέσω
φαξ:+33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κόμβο www.oecd.org/rights
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