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Περίληψη στα ελληνικά 

 

 

Ζ δηεζλήο κεηαλάζηεπζε είλαη θεληξηθή πξνηεξαηφηεηα πνιηηηθήο ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ 

ΟΟΑ. Σν εηήζην απηφ δεκνζίεπκα αλαιχεη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα κεηαλαζηεπηηθά 

ξεχκαηα θαη πνιηηηθέο ζηηο ρψξεο απηέο. Τπνγξακκίδεη ηελ πξντνχζα αχμεζε ησλ 

εηζξνψλ άξηζηα θαηαξηηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, επνρηαθψλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπνπδαζηψλ. 

Δζηηάδεη επίζεο ηελ πξνζνρή ζηε δηφγθσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ ζηηο δψλεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ, θπξίσο ζηελ Δπξψπε. Ζ έθδνζε απηή 

επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηηο αιιαγέο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Γηα πξψηε θνξά, ε 

έθζεζε ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ «πίλαθα απνηειεζκάησλ» γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη κηα αλάιπζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ γεγελψλ. 

Σν δεκνζίεπκα απηφ δηεξεπλά επίζεο ηηο θχξηεο αιιαγέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηηο πνιηηηθέο 

κεηαλάζηεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ είζνδν, ηε 

δηακνλή θαη ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηγξάθεηαη ε 

επηιεθηηθή πξφζιεςε ησλ κεηαλαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ηα κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμήο ηνπο. Αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε δηεζλήο 

ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο. 
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Η έθδνζε ηνπ 2008 ηωλ «Πξννπηηθώλ 
ηεο δηεζλνύο κεηαλάζηεπζεο» δείρλεη 
αύμεζε ηωλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ 
ζηνλ ΟΟΑ… 

Ζ λφκηκε, κφληκνπ ραξαθηήξα, κεηαλάζηεπζε αιινδαπψλ πνιηηψλ 

(πεξίπνπ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα) ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ην 2006, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο πεξίπνπ ηνπ 5% ζε ζρέζε κε ην 2005, 

αιιά κείσζε ζε ζχγθξηζε κε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη εηζξνέο 

απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Κνξέα θαη ηελ 

Ηζπαλία. Οη κεγαιχηεξεο αλαινγηθέο απμήζεηο έιαβαλ ρψξα ζηελ 

Πνξηνγαιία, ηε νπεδία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηε Γαλία, ελψ κεηψζεηο 

δηαπηζηψζεθαλ ηδηαίηεξα ζηελ Απζηξία θαη ηε Γεξκαλία. 

Πεξηζζφηεξνη απφ 2,5 εθαηνκκχξηα πξνζσξηλνί κεηαλάζηεο 

εξγαδφκελνη αθίρζεζαλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, φκσο ε πξνζσξηλή 

κεηαλάζηεπζε απμάλεηαη κε αξγφηεξν ξπζκφ απ’φ,ηη ε κεηαλάζηεπζε 

κφληκνπ ραξαθηήξα.  

…ηδηαίηεξα ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα 
ιόγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλωζεο θαη 
εξγαζίαο...   

Ζ νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη ε θπξηαξρνχζα 

κνξθή κεηαλάζηεπζεο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ, κε 

εμαίξεζε ζηελ Ηαπσλία. Ζ νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε παξακέλεη 

ζεκαληηθή ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (70%) - φπνπ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

θαζεζηψο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνγέλεηα- θαη ηε Γαιιία 

(60%), θαη απμήζεθε ζηελ Πνξηνγαιία κε ηελ άθημε κειψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ εξγαδνκέλσλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ πξφζθαηα, σο επί ην 

πιείζηνλ, απφ ηελ Οπθξαλία. Πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε Ηηαιία, ε Ηξιαλδία  ε Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

είλαη ζεκαληηθέο ρψξεο  πξννξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ, 

θαζψο πεξίπνπ ην 30 κε 40% ησλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ θηάλνπλ ζηηο 

ρψξεο απηέο γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο. Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ 

πξνθχπηνπλ δπλάκεη ζπκθσληψλ γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

πξνζψπσλ είλαη αλαινγηθά ζεκαληηθέο ζηελ Δπξψπε. ηελ Απζηξία, 

ην Βέιγην, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαλία νη κεηαθηλήζεηο απηέο απνηεινχλ 

ζρεδφλ ην κηζφ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ κφληκνπ ραξαθηήξα θαη 

ζηε νπεδία πξνζεγγίδνπλ ην 70%· αληίζεηα ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία 

θαη ηελ Πνξηνγαιία είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλεο (ιηγφηεξν απφ 20%). 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, γηα παξάδεηγκα, φιεο ζρεδφλ νη αλάγθεο ζε 

εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ρακειή εηδίθεπζε θαιχπηνληαη απφ 

εξγαδνκέλνπο πνπ κεηαλαζηεχνπλ δπλάκεη ηνπ θαζεζηψηνο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο. 

…ελώ ν αξηζκόο ηωλ αηηνύληωλ άζπιν 

εμαθνινπζεί λα κεηώλεηαη 

Ο αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κεηψζεθε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα I.3. Μεηαλάζηεπζε 

κφληκνπ ραξαθηήξα αλά 

θαηεγνξία εηζξνήο, 2006, 

ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία  
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γηα ηέηαξην ζπλαπηφ έηνο ην 2006. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ππνδέρηεθαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αηηνχληεο (41.000), ελψ ζηε Γαιιία, 

ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηνλ Καλαδά ν αξηζκφο ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν ππνρψξεζε ζην θιηκάθην ησλ 20.000 έσο 30.000. Ζ 

νπεδία, ε Απζηξία θαη ε Διβεηία είλαη νη θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο 

θαηά θεθαιή. Σν Ηξάθ καδί κε ηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην είλαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο. 

Οη εηζξνέο δηεζλώλ ζπνπδαζηώλ 

απμάλνληαη 

πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ζπνπδαζηψλ απμήζεθε θαηά 

πεξίπνπ 50% απφ ην 2000 έσο ην 2005. πγθεθξηκέλα, ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαθέξζεθε αχμεζε ηεο ηάμεο 

ησλ 120.000 ζπνπδαζηψλ, ζηε Γαιιία πεξίπνπ 100.000 θαη ζηελ 

Απζηξαιία ζρεδφλ 85.000. Μεγάιεο πνζνζηηαίεο απμήζεηο 

ζπληειέζηεθαλ ζηε Νέα Εειαλδία, ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ηελ 

Ηαπσλία, ηελ Κνξέα θαη ηηο Κάησ Υψξεο. Αλ θαη νη δηεζλείο 

ζπνπδαζηέο είλαη κηα δπλεηηθή πεγή κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ κε 

άξηζηε θαηάξηηζε γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, δελ ππάξρνπλ κέρξη ηψξα 

ζπζηεκαηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά δηακνλήο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ.  

Οη Επξωπαίνη κεηαλαζηεύνπλ πην 
ζπρλά ζηηο ρώξεο ηεο Επξώπεο, ελώ νη 
Αζηάηεο πξνηηκνύλ άιιεο πεξηνρέο ηνπ 
θόζκνπ 

Σν 2006 ην 60 % ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ Δπξψπε 

ήηαλ επξσπατθήο θαηαγσγήο, ελψ νη κεηαθηλήζεηο απφ ηελ Αζία πξνο 

ηηο κε επξσπατθέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ απνηεινχζαλ ζρεδφλ ην 50% 

ησλ ζπλνιηθψλ ξνψλ πξνο απηή ηε δψλε. Οη ξνέο απφ ηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή πξνο ηηο κε επξσπατθέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ 

αληηθαηνπηξίδνπλ θαηά θχξην ιφγν ην ζεκαληηθφ κεηαλαζηεπηηθφ 

ξεχκα Μεμηθαλψλ πνιηηψλ πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ αχμεζε 

ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή πξνο ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία είλαη εκθαλήο. Μνινλφηη ε Δπξψπε είλαη ν πξννξηζκφο 

γηα ην 85% πεξίπνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή, ην 60% 

πεξίπνπ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ απφ ηελ Τπνζαραξηθή 

Αθξηθή θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο κε επξσπατθέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ. 

Παξνκνίσο, νη κεηαλάζηεο κε πξννξηζκφ ηηο κε επξσπατθέο ρψξεο 

κέιε ηνπ ΟΟΑ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Νφηηα Αθξηθή ήηαλ ηέζζεξηο 

θνξέο πεξηζζφηεξνη θαη απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία έμη κε επηά θνξέο πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ είραλ σο 

πξννξηζκφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα I.4a. &  

Διάγραμμα I.4b. Μεηαβνιή 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ αλά 

ρψξα θαηαγσγήο, επηιεγκέλεο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 1995-2005 

θαη 2006 
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Οη ξνέο από ηελ Κίλα αλέξρνληαη ζην 
11% ηνπ ζπλόινπ, θαη νη αληίζηνηρεο 
από ηελ Πνιωλία θαη ηε Ρνπκαλία 
είλαη ιηγόηεξεο από ην κηζό ηνπ 
πνζνζηνύ απηνύ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο είθνζη ρψξεο πξνέιεπζεο φζνλ αθνξά ηηο 

εηζξνέο αληηπξνζψπεπαλ πιήξσο ην 60% φισλ ησλ εηζξνψλ ην 2006, 

κε ηελ Κίλα, ηελ Πνισλία θαη ηε Ρνπκαλία λα θαηαιακβάλνπλ ηηο 

πξψηεο ζέζεηο. ηελ Βνιηβία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Πνισλία ε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ζεκεηψζεθε κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2006. ηελ 

Σνπξθία, ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ηηο Φηιηππίλεο, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζεκεηψζεθε κέηξηα πηψζε ησλ εηζξνψλ απφ ην 2000 θαη 

έπεηηα. ε ζχγθξηζε κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ, νη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Πνισλία πξνο άιιεο 

ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ απμήζεθαλ ζεκαληηθά ην 2006. Οη 

κεηαλαζηεπηηθέο εθξνέο απφ ηε Γεξκαλία είραλ θπξίσο πξννξηζκφ ηηο 

γείηνλεο ρψξεο, ηδηαίηεξα ηελ Πνισλία, ηελ Απζηξία, ηελ Διβεηία, ηηο 

Κάησ Υψξεο θαη ηε Γαλία. Ζ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Πνισλία 

θαηεπζχλζεθε θπξίσο πξνο ηε νπεδία, ην Βέιγην, ηηο Κάησ Υψξεο, ηε 

Ννξβεγία, ηε Γαλία θαη ηε Γεξκαλία.  

Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο από ηα 
δπλεηηθά λέα κέιε ηνπ ΟΟΑ θαη ηηο 
ρώξεο ππό θαζεζηώο εληζρπκέλεο 
δέζκεπζεο απνηεινύλ ην έλα έθην όιωλ 
ηωλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ πξνο ηνλ 
ΟΟΑ 

Σν Μάην ηνπ 2007 νη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζπκθψλεζαλ λα 

πξνζθαιέζνπλ ηε Υηιή, ηελ Δζζνλία, ην Ηζξαήι, ηε Ρσζία θαη ηε 

ινβελία ζε ζπλνκηιίεο γηα ηελ πξνζρψξεζε ζηνλ Οξγαληζκφ θαη 

δξνκνιφγεζαλ ηε δηαδηθαζία εληζρπκέλεο δέζκεπζεο, ελφςεη πηζαλήο 

πξνζρψξεζεο, κε ηε Βξαδηιία, ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία θαη 

ηε Νφηηα Αθξηθή. Οη ξνέο απφ απηέο ηηο δέθα ρψξεο πξνο ηνλ ΟΟΑ 

αληηπξνζσπεχνπλ επί ηνπ παξφληνο ην έλα έθην φισλ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηνλ ΟΟΑ ην 2006, φκσο κφλν ην 10% 

φισλ ησλ κεηαλαζηψλ. Δπηπιένλ, δπν εθαηνκκχξηα πεξίπνπ θάηνηθνη 

ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κίλα θαη πεξίπνπ άιινη 

ηφζνη απφ ηελ Ηλδία.  

Ο αξηζκόο ηωλ αηόκωλ πνπ έρνπλ 
γελλεζεί ζηελ αιινδαπή απμήζεθε 

θαηά πεξίπνπ 18% κεηά ην 2000. 

Σν 2006 ηα άηνκα πνπ είραλ γελλεζεί ζηελ αιινδαπή απνηεινχζαλ 

πεξίπνπ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 18% έλαληη ηνπ 2000. ε νξηζκέλεο ρψξεο ν ξπζκφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα I.6. Απφζεκα 

αιινδαπψλ θαη αηφκσλ 

γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 

2006 
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αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

ήηαλ πνιχ πςειφο απφ ην 2000 θη έπεηηα, ηδηαίηεξα ζηελ Ηξιαλδία, ηε 

Φηλιαλδία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Ηζπαλία.  

Η έθζεζε εζηηάδεηαη ζηε ζπκβνιή ηωλ 
κεηαλαζηώλ ζηηο αγνξέο εξγαζίεο ηωλ 
ρωξώλ ηνπ ΟΟΑ 

Σν 2006 ηα άηνκα πνπ είραλ γελλεζεί ζηελ αιινδαπή απνηεινχζαλ 

έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πιεζπζκνχ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, αλ θαη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο είλαη κεγάιεο. ηε Φηλιαλδία 

ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε είλαη 

ρακειφηεξν ηνπ 3 %, αληίζεηα αλέξρεηαη ή μεπεξλά ην 25% ζηελ 

Απζηξαιία, ηελ Διβεηία θαη ηε Νέα Εειαλδία. Ζ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Ηηαιία.  

ηελ πιεηνλόηεηα ηωλ ρωξώλ ηνπ 
ΟΟΑ νη απνδνρέο ηωλ κεηαλαζηώλ, 
αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, είλαη πνιύ 
ρακειόηεξεο από απηέο ηωλ γεγελώλ 
ζπλαδέιθωλ ηνπο… 

Οη απνδνρέο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ 

γεγελψλ κε εμαίξεζε ζηελ Απζηξαιία. Οη ακνηβέο ησλ κεηαλαζηψλ 

είλαη ρακειέο ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ γεγελψλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο - φπνπ νη δηάκεζεο απνδνρέο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη πεξίπνπ 

20% ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ γεγελψλ- θαη ζηηο Κάησ Υψξεο φπνπ 

είλαη 15 % ρακειφηεξεο. Οη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

κεηαλαζηψλ θαη γεγελψλ ηείλνπλ λα είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ 

πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ δπν θχισλ.  

…θαη νη κεηαλάζηεο από ρώξεο κε 
κέιε ηνπ ΟΟΑ βξίζθνληαη ζε 
ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε 

χκθσλα κε νξηζκέλεο ελδείμεηο ηα πξνζφληα θαη ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία (κεηξνχκελα απφ ηα έηε δηακνλήο) πνπ απνθηήζεθαλ ζηε 

ρψξα ππνδνρήο ηπγράλνπλ κεγάιεο εθηίκεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, νη απνδνρέο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε 

κέιε ηνπ ΟΟΑ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο. Αληίζεηα, νη απνδνρέο 

ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεί είλαη πςειφηεξεο, αθφκα θαη 

κεηά ηνλ έιεγρν ηεο δηάξθεηαο ηεο δηακνλήο.  

 

 

 

Διάγραμμα I.10. Πνζνζηφ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θαζαξή 

κεηαβνιή ζηελ απαζρφιεζε, 

1996-2002, 1996-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας I.13. Γηάκεζνη κηζζνί 

κεηαλαζηψλ ζε ζρέζε κε 

απηνχο ησλ γεγελψλ, αλά ρψξα 

θαηαγσγήο θαη θχιν 
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Η θεηηλή έθζεζε παξέρεη κηα 
επηζθόπεζε ηωλ δηαξζξωηηθώλ θαη 
ηωλ ζεζκηθώλ εμειίμεωλ ζηηο 
κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο 

Καζψο δε ζεκεηψζεθαλ λέεο ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο ζηηο ξνέο θαηά 

ην 2006-07, πνιιέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ, φπσο ε Γαιιία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Οπγγαξία θαη ε Ρνπκαλία, απνθάζηζαλ λα 

εηζαγάγνπλ νπζηψδεηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο 

ηνπο πνιηηηθέο. Μεξηθέο απφ ηηο λνκνζεηηθέο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλέρηζε ή ηελ νινθιήξσζε εκηηειψλ 

δξάζεσλ θαη άιιεο ηελ αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ (Ηαπσλία, 

Καλαδάο, Ννξβεγία, Πνισλία, Πνξηνγαιία θαη Φηλιαλδία). 

Δπν εηδηθά θεθάιαηα αζρνινύληαη κε 
επίθαηξα ζέκαηα… 

Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ν αληαγσληζκφο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ άξηζηα θαηαξηηζκέλσλ είλαη 

κεγάινο, φκσο αξρίδνπλ επίζεο λα παξαηεξνχληαη ειιείςεηο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ απαηηνχλ ιηγφηεξεο δεμηφηεηεο. 

Ζ δήηεζε εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο ρακειήο 

εηδίθεπζεο ηθαλνπνηήζεθε ελ κέξεη κέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ 

δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ρακειήο 

εηδίθεπζεο είλαη δχζθνιν δήηεκα γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ζ 

πξσηαξρηθή αλεζπρία αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε απαζρνιεζηκφηεηα 

ησλ κεηαλαζηψλ ρακειήο εηδίθεπζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηηο 

θηινμελνχζεο ρψξεο. Πξνγξάκκαηα πξνζσξηλήο εξγαζίαο γηα 

κεηαλάζηεο εθαξκφδνληαη επί ηνπ παξφληνο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ. Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο 

αλαζέξκαλε ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ παιηλλφζηεζε θαη ηνλ 

αληίθηππφ ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ απνζηνιήο. 

…ην πξώην θεθάιαην εμεηάδεη ην 
δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 
κεηαλάζηεπζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ κε 
ρακειή εηδίθεπζε 

Ζ κεηαλάζηεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ρακειή εηδίθεπζε 

ζπληειείηαη κέζσ κεραληζκψλ ηφζν ειεγρφκελεο φζν θαη 

αλεμέιεγθηεο (δειαδή παξάηππεο) κεηαλάζηεπζεο. Σν θεθάιαην απηφ 

αλαιχεη ηελ παξνπζία θαη ην ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ κε ρακειή 

εηδίθεπζε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, θαζψο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πξφζιεςεο ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ. ε πνιιέο ρψξεο ε 

εκπεηξία δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ρακειήο εηδίθεπζεο είλαη ζεκαληηθή, θαη πνιιά πξνγξάκκαηα 

πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ εχξπζκα. 

Δληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη νη απζαίξεηεο κεηαθηλήζεηο θαη ε παξάλνκε 

απαζρφιεζε κεηαλαζηψλ ζπλερίδνληαη ππνδεηθλχεη φηη νη πθηζηάκελεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα II.2. Πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ γελλεκέλσλ ζηελ 

αιινδαπή ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν, 1995-2006 
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πνιηηηθέο δελ είλαη απνιχησο επαξθείο. Ζ πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

δήηεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαίλεηαη 

φηη είλαη ην πξψην ζεκειηψδεο ζηνηρείν ελφο πξνγξάκκαηνο 

κεηαλάζηεπζεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

ρνξεγνχκελεο άδεηεο εξγαζίαο θαη νη παξερφκελεο δπλαηφηεηεο 

εηζφδνπ επαξθνχλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Δπεηδή ηα πξνγξάκκαηα κεηαλάζηεπζεο 

εξγαδνκέλσλ ρακειήο εηδίθεπζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ απαζρφιεζε 

θαη επεηδή νη άδεηεο ζρεηίδνληαη ζπρλά κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, πθίζηαηαη ν θίλδπλνο θαηαρξήζεσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ 

πξνθχπηεη ε αλάγθε ζέζπηζεο θαζεζηψησλ πξνζεθηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ζεβαζκνχ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά επίζεο γηα ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ ζηνπο εξγνδφηεο γηα ην ζεβαζκφ ηεο λνκηκφηεηαο. Σέινο, ηα 

πξνγξάκκαηα πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο πνπ ζηνρεχνπλ κφληκεο ή 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ίζσο λα απνδεηρζνχλ πξνβιεκαηηθφ δήηεκα, θαζψο 

ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο απαζρφιεζεο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ 

ησλ κεξψλ.  

…θαη ην δεύηεξν θεθάιαην 
παξνπζηάδεη κηα λέα δηάζηαζε ηεο 
παιηλλόζηεζεο 

Πνην είλαη ην εχξνο θαη ν ραξαθηήξαο ηεο παιηλλφζηεζεο; Πνηνη 

κεηαλάζηεο είλαη πηζαλφηεξν λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο; Γηαηί 

θάπνηνη κεηαλάζηεο εγθαζίζηαληαη κφληκα ζηε ρψξα ππνδνρήο, ελψ 

άιινη επηιέγνπλ λα παξακείλνπλ κφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα; 

Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζε 

ζπλάξηεζε κε απηφ ην ζέκα; Δίλαη δπλαηή ε νξζή δηαρείξηζε ηεο 

παιηλλφζηεζεο; Σέινο, πνηνο είλαη ν αληίθηππφο ηεο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο; Σν θεθάιαην απηφ πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη ζε κεξηθά απφ απηά ηα εξσηήκαηα. Έλα αξρηθφ εχξεκα 

είλαη φηη ε παιηλλφζηεζε είλαη κείδνλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Ζ παιηλλφζηεζε ιακβάλεη ρψξα ζηηο παξπθέο 

ηνπ θχθινπ δσήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο έληαμεο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο έρνπλ  ζπγθερπκέλν αληίθηππν ζηελ ηάζε πξνο επηζηξνθή. 

Οη κεηαλάζηεο ζρεδηάδνπλ ηε κεηαλαζηεπηηθή πνξεία ηνπο, θαζψο θαη 

ηελ επηζηξνθή ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο νηθείνπο αηνκηθνχο θαη 

νηθνγελεηαθνχο ζηφρνπο, αιιά επίζεο πξνζκεηξψληαο ηηο επθαηξίεο 

ζηηο παηξίδεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζνχλ 

φινη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη κεηαλάζηεο δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο παηξίδαο ηνπο, ρσξίο ε παιηλλφζηεζε λα απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απηφ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο δηαζπνξάο κέζσ 

ηεο δπλεηηθήο ή ηεο πξνζσξηλήο επηζηξνθήο κπνξεί επίζεο λα 

πξνσζήζεη ηε κεηαθνξά δεμηνηήησλ θαη ηερλνινγηψλ. Σνχην ζα 

ζπλδξάκεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κε ηε ρψξα θαηαγσγήο, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ επαλέληαμε θάπνησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

ελδερνκέλσο επηζηξέςνπλ. Ζ παιηλλφζηεζε κπνξεί κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα ζηεξίμεη, εάλ φρη πξάγκαηη λα εγθαηληάζεη, ηε δηαδηθαζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα III.6. Πνζνζηά 

παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ 

χζηεξα απφ 3 θαη 5 ρξφληα 

δηακνλήο ζε επηιεγκέλεο 

επξσπατθέο ρψξεο  (πιεζπζκφο 

ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ) (ζε 

%) 
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αλάπηπμεο.  
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