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Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010 

Περίληψη στα ελληνικά 

 Ζ δηεζλήο κεηαλάζηεπζε παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ, παξά ηε 

κείσζε ηεο δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. ην εηήζην απηφ 

δεκνζίεπκα αλαιχνληαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα θαη πνιηηηθέο ζηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ 

ζηνλ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία θαη ν ξφινο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 

πιεζπζκηαθήο απηήο νκάδαο θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Δπίζεο δίλεηαη έκθαζε ζηνπο δηεζλείο 

ζπνπδαζηέο θαη θαηαβάιιεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ παξακνλήο 

ηνπο ζηε θηινμελνχζα ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 ην δεκνζίεπκα απηφ δηεξεπλψληαη επίζεο νη 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 θαη ηα ζπζηήκαηα κνξίσλ, 

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. 

 Δμεηάδεηαη ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν, ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δεκνγξαθηθή δπλακηθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γεγελψλ θαη ησλ 

γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή 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 ησλ αιινδαπψλ ππεθφσλ (πεξίπνπ 4,4 εθαη.) ππνρψξεζε ζην 

6% ην 2008, ζεκεηψλνληαο γηα πξψηε θνξά κείσζε χζηεξα απφ πέληε ρξφληα κέζεο αχμεζεο 11%. 

Δληνχηνηο, ε κείσζε απηή νθεηιφηαλ θπξίσο ζε πηψζε πνπ θαηαγξάθεθε ζε ιίγεο κφλν ρψξεο θαη επίζεο 

απεηθφληδε ηηο ηδηαίηεξα πςειέο ξνέο θαηά ην 2007. Παξ'φια απηά, ε κείσζε ησλ ξνψλ ζπλερίζηεθε ην 2009 

θαζψο ε κεηαλάζηεπζε αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ σο 
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απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

…κςπίυρ ηηρ μεηανάζηεςζηρ ηυν ελεύθεπα 

διακινούμενυν πολιηών και ηηρ μεηανάζηεςζηρ 

για λόγοςρ οικογενειακήρ επανένυζηρ. 
 

Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εζσηεξηθφ ρψξσλ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αληηπξνζψπεπε ην 25% πεξίπνπ ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ ην 2008 θαη ην 44% ζηελ Δπξψπε. ηε Ννξβεγία, ηελ 

Διβεηία, ηελ Απζηξία θαη ηε Γαλία ην είδνο απηφ κεηαλάζηεπζεο αληηπξνζσπεχεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην 

κηζφ ηεο ζπλνιηθήο κεηαλάζηεπζεο. Μεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηηαιία ήηαλ φιεο ζεκαληηθέο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ην 2008, θαζψο ην 20%-30% ησλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ κεηέβεθε ζηηο ρψξεο απηέο γηα εξγαζηαθνχο 

ιφγνπο. ε άιιεο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κνξέα, ε νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε 

εμαθνινπζεί λα είλαη ε θπξηαξρνχζα κνξθή κεηαλάζηεπζεο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ κφληκσλ κεηαλαζηψλ. Ζ 

νηθνγελεηαθή κεηαλάζηεπζε παξακέλεη ε επηθξαηέζηεξε κνξθή κεηαλάζηεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

(65%), ζηε Γαιιία θαη ηε νπεδία. 

Η πποζυπινή μεηανάζηεςζη παπαμένει 

ζημανηική, αν και έσει επηπεαζηεί από ηην 

οικονομική ύθεζη… 
 

Ζ πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε, πνπ απμαλφηαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θη έπεηηα, άξρηζε λα 

ππνρσξεί ην 2008, αλ θαη ε κείσζε απηή ήηαλ θπξίσο έθδειε ζηα πξνγξάκκαηα πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 2008 πάλσ απφ 2,3 εθαη. πξνζσξηλνί κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη κεηέβεθαλ ζηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% κεηά ηέζζεξα ρξφληα ζηαζεξήο αχμεζεο, θαη 

φιεο νη ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ πεξαηηέξσ κείσζε θαηά ην 2009. Ζ επνρηαθή εξγαζία, ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζπλδπάδνπλ εξγαζία θαη δηαθνπέο θαη νη ελδνεηαηξηθέο κεηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά ην 2008, ελψ άιιεο 

θαηεγνξίεο - πξνπαληφο ε κεηαλάζηεπζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ - κεηψζεθαλ. Ζ πξνζσξηλή 

κεηαλάζηεπζε εξγαδνκέλσλ ήηαλ επίζεο κία απφ ηηο πξψηεο κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο πνπ επεξεάζηεθε απφ 

ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. 

…ενώ ο απιθμόρ ηυν αιηούνηυν άζςλο 

εξακολοςθεί να αςξάνεηαι. 
 

Ο αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ άξρηζε λα απμάλεηαη εθ λένπ απφ ην 2006 θη έπεηηα. 

Σν 2008 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ ε θπξηφηεξε ρψξα ππνδνρήο (39.400 αηηνχληεο) θαη ζηε Γαιιία, ηνλ 

Καλαδά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηηαιία μεπεξλνχζαλ ηνπο 30.000. Ζ Ννξβεγία, ε νπεδία θαη ε 

Διβεηία είλαη νη θχξηεο ρψξεο ππνδνρήο θαηά θεθαιή. Σν Ηξάθ, ε εξβία θαη ην Αθγαληζηάλ είλαη νη 

θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο. 

Οι αςξανόμενερ ποέρ διεθνών ζποςδαζηών 

καηαλήγοςν μεπικέρ θοπέρ ζε μόνιμη διαμονή. 
 

πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ ζπνπδαζηψλ ππεξδηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ επηαεηία 2000-2007 

ππεξβαίλνληαο ηα 2 εθαη., κε θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε 

Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη ηελ Απζηξαιία. Οη κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίεο απμήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηε Νέα 

Εειαλδία θαη ηελ Κνξέα, θαη αθνινπζνχλ νη Κάησ Χψξεο, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Ηξιαλδία. Οη 

δηεζλείο ζπνπδαζηέο είλαη κηα δπλεηηθή πεγή κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ κε πςειή εηδίθεπζε γηα ηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ θαη ζηελ έθδνζε ηνπ 2010 ησλ «Πξννπηηθψλ ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο» θαηαβάιιεηαη κηα 

πξψηε πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ πνζνζηψλ δηακνλήο - αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο απηψλ πνπ δελ 

αλαλεψλνπλ ηηο άδεηεο δηακνλήο ηνπο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ηα πνζνζηά δηακνλήο ππνινγίδνληαη 

κεηαμχ 15% θαη 35% κε κέζν φξν ην 21%. 

Οι ποέρ από ηην Κίνα ανέπσονηαι ζηο 10% ηος 
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ζςνόλος, και οι ανηίζηοισερ από ηην Πολυνία, 

ηην Ινδία και ηο Μεξικό είναι λιγόηεπερ από ηο 

μιζό ηος ποζοζηού αςηού. 
 

Οη ζεκαληηθφηεξεο είθνζη ρψξεο πξνέιεπζεο φζνλ αθνξά ηηο εηζξνέο αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ην 2008, κε ηελ Κίλα, ηελ Πνισλία, ηελ Ηλδία θαη ην Μεμηθφ λα 

θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. ε ζχγθξηζε κε ηηο ξνέο πνπ θαηαγξάθζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'90 νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο πξνήξζαλ απφ ηελ Κνινκβία, ηελ Κίλα, ηε Ρνπκαλία θαη ην Μαξφθν. 

Δληνχηνηο, απφ ην 2000 θη έπεηηα νη ξνέο απφ ηηο Φηιηππίλεο θαη ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ζεκείσλαλ κείσζε. 

Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηελ Πνισλία πξνο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο παξέκεηλαλ πςειέο ην 2008. 

Σημανηικό μέπορ ηηρ αύξηζηρ ηος πληθςζμού - 

και ηος πληθςζμού επγάζιμηρ ηλικίαρ - ζε 

πολλέρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ καηά ηα ηελεςηαία 

σπόνια οθειλόηαν ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη. 
 

Δάλ ηα πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο παξακείλνπλ θαηά κέγα κέξνο ζηα ηξέρνληα επίπεδά ηνπο, ν πιεζπζκφο 

εξγάζηκεο ειηθίαο 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 πιεζπζκηαθήο αχμεζεο νθεηιφηαλ 

ζηε κεηαλάζηεπζε. Οη κεηαλάζηεο αληηπξνζσπεχνπλ έσο ην έλα ηξίην ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ 

εξγάζηκεο ειηθίαο, αλ θαη ε άθημε παηδηψλ θαη κεηαλαζηψλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ πεξηνξίδεη ηε ζπκβνιή 

απηή. Μφλν ζηε Γαιιία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Νέα Εειαλδία ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

δεκνγξαθηθήο αλφδνπ ήηαλ ε θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. ε νξηζκέλεο ρψξεο - ζηε λφηηα Δπξψπε, ηελ 

Απζηξία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο - ην 90% πεξίπνπ ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο νθεηιφηαλ ζηε 

κεηαλάζηεπζε. 

Ωζηόζο, η αύξηζη ηηρ απαζσόληζηρ οθειλόηαν 

κςπίυρ ζηα ςτηλόηεπα ποζοζηά απαζσόληζηρ 

ηυν καηοίκυν παπά ζηη διεθνή μεηανάζηεςζη. 
 

πλνιηθά, ην 51% ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο νθεηιφηαλ ζην πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ην 39% ζηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε, κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. 

Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο πξνήξζε θπξίσο απφ ηε κεγαιχηεξε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ήηαλ εθείλεο πνπ θαηέγξαςαλ ζρεηηθά πςειά πνζνζηά 

απαζρφιεζεο (πάλσ απφ 75%), φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε Γαλία, ε Διβεηία θαη ε νπεδία. Αληίζεηα, κε 

εμαίξεζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο ρψξεο φπνπ ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο νθεηιφηαλ θπξίσο ζε 

εμσηεξηθέο πεγέο ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ήηαλ ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ. 

Σηη θεηινή έκθεζη παπέσεηαι μια επιζκόπηζη 

ηυν διαπθπυηικών και ηυν θεζμικών 

εξελίξευν ζηιρ μεηαναζηεςηικέρ πολιηικέρ… 
 

Ζ έκθαζε ζηνπο κεηαλάζηεο κε πςειή εηδίθεπζε θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ κνξίσλ ζπλερίζηεθε (φπσο ζηε 

Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Κάησ Χψξεο), φπσο θαη ε κεηαζηξνθή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πξνζθνξά πξνο ηελ πξαθηηθή λα επλννχληαη ζηα κφληκα πξνγξάκκαηα νη αηηνχληεο ζηνπο 

νπνίνπο έρεη ήδε πξνζθεξζεί εξγαζία (Απζηξαιία θαη Καλαδάο). Δλψ κηα ρψξα (ε νπεδία) επέηξεςε ηελ 

είζνδν κεηαλαζηψλ απφ φια ηα επίπεδα δεμηνηήησλ, αιινχ ην θαζεζηψο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ κε 

ρακειφηεξε θαηάξηηζε ηξνπνπνηήζεθε κφλν ζε κεξηθά πξνγξάκκαηα επνρηαθήο απαζρφιεζεο, ψζηε λα 

επλνεζεί απηφ ην είδνο πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο (Απζηξαιία θαη Πνισλία). 

… καθώρ και ηυν πολιηικών ένηαξηρ και 

πολιηογπάθηζηρ. 
 

Οη αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε έηεηλαλ λα επηβάιινπλ πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα, 
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φπσο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο θαη εηζνδήκαηνο. Ζ ρξήζε ησλ εμεηάζεσλ ζηε γιψζζα ή ζηελ αγσγή ηνπ 

πνιίηε σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε εμαθνινπζεί λα 

επεθηείλεηαη. 

Μεπικέρ αλλαγέρ μποπούν να αποδοθούν 

καη'εξοσήν ζηη σπημαηοοικονομική κπίζη. 
 

Σν 2008-2009 έλαο αξηζκφο λέσλ πξσηνβνπιηψλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είραλ σο ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ έζεζε ε νηθνλνκηθή χθεζε. Οη νδνί κεηαλάζηεπζεο εξγαδνκέλσλ 

εμεηάζηεθαλ πξνζερηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο εμεηδηθεχηεθαλ ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

Δηζήρζεθαλ ξπζκίζεηο γηα ηνπο άλεξγνπο κεηαλάζηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αλαλεψζνπλ ηηο πξνζσξηλέο άδεηεο 

(ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηξιαλδία) θαη παξαζρέζεθε βνήζεηα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο (ζηελ Ηζπαλία, ηελ 

Ηαπσλία θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο). Κάπνηεο πνζνζηψζεηο πεξηθφπεθαλ (ζηελ Ηηαιία, ηελ Κνξέα, ηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Απζηξαιία). 

Σηην έκθεζη αςηή εξεηάζεηαι ο δςζανάλογορ 

ανηίκηςπορ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηην 

απαζσόληζη ηυν μεηαναζηών ζηιρ σώπερ ηος 

ΟΟΣΑ. 
 

Καηά ηελ πεξίνδν 2008-2009 ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ αηφκσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ γεγελψλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Παξνκνίσο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ απφ 

φ,ηη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ γεγελψλ, αλ θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ν ζπλαθφινπζνο αληίθηππνο 

πεξηνξίζηεθε απφ ηα απμαλφκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ. Δλψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ 

γεγελψλ ππνρψξεζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο, ζε έλα αξηζκφ 

ρσξψλ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ γελλεκέλσλ ζηελ αιινδαπή απμήζεθε ζεκαληηθά. Μνιαηαχηα, ε 

άλνδνο ηεο απαζρφιεζεο δε ζπκβάδηζε κε ηελ αχμεζε ηνπ γελλεκέλνπ ζηελ αιινδαπή εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ιφγσ ησλ ζπλερψλ εηζξνψλ. 

Οι νέοι μεηανάζηερ θίγονηαι ιδιαίηεπα… 
 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε απαζρφιεζε ησλ λέσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή 

ζεκείσζε κεγαιχηεξε πηψζε απφ φ,ηη ε απαζρφιεζε ησλ γεγελψλ ζπλνκήιηθψλ ηνπο. Μνινλφηη ε ζπλνιηθή 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) αλεξρφηαλ ζην 7% κεηαμχ ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2008 θαη 

ηνπ β' ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ε κείσζε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα γηα ηνπο λένπο κεηαλάζηεο. Δπηπιένλ, ε αλεξγία 

ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ήδε πςειή θαη απφ ην 2009 είρε δηακνξθσζεί ζην 15% ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ζην 20% ζηνλ Καλαδά θαη ζην 24% ζηελ Δπξψπε ησλ 15. Δπεηδή ε ηαρεία έληαμε ησλ λέσλ θαη 

ησλ πξφζθαηα αθηρζέλησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζεσξείηαη πιένλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ έληαμή ηνπο καθξνπξφζεζκα, ηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη 

αλεζπρεηηθά. Μία χθεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο δπζάξεζησλ «νπιψλ», θαζψο νη κεηαλάζηεο πνπ 

δελ θαηάθεξαλ λα πξνζιεθζνχλ γξήγνξα κεηά ηελ άθημή ηνπο πηζαλφ λα ζηηγκαηηζηνχλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ γιψζζα, ε θαηάξηηζε, ε θαζνδήγεζε απφ ζχκβνπιν θαη ε καζεηεία θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ζε πεξίνδν χθεζεο. 

…αν και οι γςναίκερ μεηανάζηερ ηα 

καηαθέπνοςν καλύηεπα από ηοςρ άνδπερ. 
 

Ζ θξίζε έζημε ιηγφηεξν ηηο γπλαίθεο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή απφ φ,ηη ηνπο άλδξεο, θαζψο ε 

απαζρφιεζε ησλ αλδξψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε ηνκείο πνπ πιήρζεθαλ πεξηζζφηεξν (θαηαζθεπέο, κεηαπνίεζε, 

νηθνλνκηθά). ε φιεο ηηο ρψξεο, εθηφο απφ ην Βέιγην θαη ηελ Οπγγαξία, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο 

ησλ γπλαηθψλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ αιινδαπή ήηαλ κηθξφηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ. ε κεξηθέο ρψξεο, ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιφγσ γπλαηθψλ απμήζεθαλ, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα 
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αληηζηαζκηζηεί ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθφκηδαλ ηα αλδξηθά κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Οι παπάγονηερ πος εκθέηοςν ηοςρ μεηανάζηερ 

ζε μεγαλύηεπο κίνδςνο απώλειαρ ηηρ επγαζίαρ 

ηοςρ επίζηρ δςζσεπαίνοςν ηη δςναηόηηηα να 

υθεληθούν από ηιρ ενεπγηηικέρ πολιηικέρ για 

ηην αγοπά επγαζίαρ. 
 

ηελ έθζεζε εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηηο πξφζθαηεο επηδφζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Οη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα ππεξεθπξνζσπνχληαη ζε ηνκείο πνπ είλαη επάισηνη ζε 

νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, νη ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο πξφζιεςήο ηνπο είλαη γεληθά πην επηζθαιείο θαη ζπρλά 

νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη είλαη πξνζσξηλέο, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

κνληκνπνηεζνχλ θαη ελδερνκέλσο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν επηιεθηηθήο απφιπζεο. Οη κεηαλάζηεο 

ίζσο λα απνθιείνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ απφ νξηζκέλα κέηξα γηα ηα νπνία ε επηιεμηκφηεηα ζπλδέεηαη ξεηψο 

ή εκκέζσο κε ηε δηάξθεηα δηακνλήο ζηε ρψξα ή κε ην δηνηθεηηθφ θαζεζηψο, φπσο ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ απαζρφιεζε ή απηά πνπ απαηηνχλ ειάρηζηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ή κφληκεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

ηελ έθζεζε πξνζδηνξίδνληαη κεξηθνί ηνκείο φπνπ ε πνιηηηθή κπνξεί λα βνεζήζεη λα πεξηνξηζηνχλ νη 

αξλεηηθέο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ. 

Δςο ειδικά κεθάλαια ππαγμαηεύονηαι επίκαιπα 

θέμαηα… 
 

Γπν ηδηαίηεξα εμέρνληα ζέκαηα θαιχπηνληαη ζε εηδηθά θεθάιαηα. ην πξψην εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δηακνξθψλεηαη ε θνηλή γλψκε ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε. ην δεχηεξν εμεηάδνληαη νη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο θαη ν αληίθηππνο ηεο πνιηηνγξάθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

…ζηο ππώηο διεπεςνάηαι ηο θέμα ηηρ κοινήρ 

γνώμηρ και ηηρ μεηανάζηεςζηρ… 
 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη έλαο αξηζκφο απφ δεκνζθνπήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηελ πεξαζκέλε 

δεθαεηία θαη παξνπζηάδνληαη λέα εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα 

ηε κεηαλάζηεπζε. Αμηνινγείηαη ε επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηφζν ησλ 

απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ησλ 

πξνηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο. Έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη 

απφ ηελ αλάιπζε είλαη φηη νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ αληίθηππν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε ζηάζε ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζηνπο 

κεηαλάζηεο. Ο δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο 

εμαθνινπζεί λα θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζέκαηα απηά θαιχπηνληαη απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη απφ ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ κεξηθέο ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο. Οξηζκέλεο κεξίδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πηζαλφλ λα πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, κεηαμχ άιισλ, φρη 

κφλν ιφγσ ησλ δηαλεκεηηθψλ επηδξάζεψλ ηεο, αιιά επίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ 

ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία. Σν ζέκα σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη ηφζν λα επηηεπρζεί νκνθσλία ηεο θνηλήο 

γλψκεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ζέκαηα, αιιά λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ησλ ιατθψλ πεπνηζήζεσλ θαη 

παξαλνήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε κεηαξξχζκηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ πξέπεη λα δηεπξχλεη ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ αληίθηππν 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα σο πξνο ηελ έθηαζε 

ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο, θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπγθξίζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε. Ο ηαθηηθφο θαη αλνηθηφο δηάινγνο κε νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε ζρεηηθά επξήκαηα εξεπλψλ. Οη γλψζεηο ησλ πνιηηψλ κπνξνχλ επίζεο λα βειηησζνχλ κέζσ αληηθεηκεληθήο 

θαη επξχηεξεο θάιπςεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζεκάησλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

…και ζηο δεύηεπο αναλύεηαι ο ανηίκηςπορ ηηρ 

πολιηογπάθηζηρ ζηην ένηαξη ζηην αγοπά 
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επγαζίαρ 
 

Ζ απφθηεζε ηεο ππεθνφηεηαο πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

ηηο ρψξεο νη νπνίεο επνηθίζηεθαλ κέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζρεδφλ φινη νη λφκηκνη κεηαλάζηεο απνθηνχλ 

ηελ ηζαγέλεηα κέζα ζε δηάζηεκα δέθα ρξφλσλ απφ ηελ άθημή ηνπο. ηηο επξσπατθέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ 

ην κεξίδην ησλ επί καθξφλ δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί απμήζεθε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Σα πνζνζηά πνιηηνγξάθεζεο ησλ κεηαλαζηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

νκάδσλ. ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ην πνζνζηφ απφθηεζεο ηεο ππεθνφηεηαο είλαη κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ 

κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο απφ φ,ηη κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο πςεινχ 

εηζνδήκαηνο κέιε ηνπ ΟΟΑ. Παξνκνίσο, νη γπλαίθεο κεηαλάζηεο είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηελ 

ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, φπσο θαη νη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σνχην ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο θαη γηα ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηεο. Οη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ ήδε πνιηηνγξαθεζεί ηείλνπλ λα 

έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ πνιηηνγξάθεζε, φκσο ε επηπξφζζεηε 

βειηίσζε κεηά ηελ πνιηηνγξάθεζε ππνδεηθλχεη φηη, απφ κφλε ηεο, αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ βειηίσζε απηή ησλ επηδφζεσλ ίζσο λα νθείιεηαη ζηα κηθξφηεξα 

εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα θαη ζηηο ιηγφηεξεο δηαθξίζεηο. Ζ 

πνιηηνγξάθεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη εηδηθφηεξα ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα. Έλα απφ ηα δηδάγκαηα πνπ αληινχληαη απφ ην 

θεθάιαην απηφ είλαη φηη ε κείσζε ησλ εκπνδίσλ, φπσο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηπιή ηζαγέλεηα θαη ησλ 

ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθψλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο, ζα βνεζνχζε ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλνιηθά. Οη κεηαλάζηεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ζα 

πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα απνθηνχλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο. 
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