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International Migration Outlook: SOPEMI 2009 

Summary in Greek 

Προοπτικές της Διεθνούς Μετανάστεσσης: SOPEMI 2009 

Περίληψη στα Ελληνικά 

 

 Η κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ απμήζεθε απόηνκα ηηο δύν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα ε κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ απμήζεθε 

ζεκαληηθά.  

 Τν δεκνζίεπκα εμεηάδεη πξώηνλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηνλ αληίθηππό ηεο ζηε δηεζλή 

κεηαλάζηεπζε, πεξηγξάθεη πσο ε πξόζθαηε θξίζε επεξέαζε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη 

ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, θαη αλαιύεη ηνλ πξνβιεπόκελν κεζνπξόζεζκν θαη 

καθξνπξόζεζκν αληίθηππν.  

 Σηε ζπλέρεηα, εμεηάδεη ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ηόζν 

πςειήο όζν θαη ρακειόηεξεο εηδίθεπζεο. Εμεηάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ρώξεο 

πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύλ ζήκεξα γηα ηε κειινληηθή δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζώο 

θαη πσο κπνξνύλ λα δηνρεηεύζνπλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηόλ ηξόπν ηελ παξάηππε 

κεηαλάζηεπζε κέζσ ησλ επίζεκσλ δηαύισλ.  

 Γηα θάζε πίλαθα θαη γξάθεκα παξέρεηαη δπλακηθή ζύλδεζε (StatLink). Η ζύλδεζε απηή 

αλαθαηεπζύλεη ηνλ αλαγλώζηε ζε κηα ηζηνζειίδα όπνπ δηαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα 

δεδνκέλα ζε κνξθή αξρείνπ Excel®. Οη αλαγλώζηεο κπνξνύλ επίζεο λα επηζθεθζνύλ ηε 

δηεύζπλζε www.oecd.org/els/migrations/pmi, όπνπ από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009 ζα είλαη 

δηαζέζηκεο νη ζεκεηώζεηο γηα θάζε ρώξα, ε αλάιπζε ηάζεο θαη έλα παξάξηεκα 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

http://www.oecd.org/els/migrations/pmi
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Εισαγωγή 

Καζώο όιν θαη ιηγόηεξνη λένη άλζξσπνη κπαίλνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζπληαμηνδνηνύληαη νη άλζξσπνη ηεο γεληάο ησλ baby-

boomers, πνιιέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ πξνζβιέπνπλ ζηε κεηαλάζηεπζε 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνβιεπόκελεο ειιείςεηο ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ηηο επόκελεο 

δεθαεηίεο. Έσο ην 2015, ν αξηζκόο ησλ ζπληαμηνδνηνύκελσλ ζηηο 

ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ ζα ππεξβεί ηνλ αξηζκό εθείλσλ πνπ κπαίλνπλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαη ην θαηλόκελν απηό ζα ζπλερηζηεί γηα πνιιά 

ρξόληα. Μνινλόηη ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε δελ είλαη ν κνλαδηθόο 

ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο έιιεηςεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ – ε 

ηερλνινγία, ε εμσηεξηθή αλάζεζε θαη ε κεγαιύηεξε θηλεηνπνίεζε ηεο 

εγρώξηαο πξνζθνξάο εξγαζίαο είλαη άιινη ηξόπνη – κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ζε 

νξηζκέλα επαγγέικαηα θαη ζε νξηζκέλεο ρώξεο.  

Ωζηόζν, επί ηνπ παξόληνο, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη κεηαβάιιεη 

ζεκαληηθά ηελ εηθόλα θαη έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πξνζσξηλή ύθεζε ησλ 

πηέζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η θαζαξή κεηαλάζηεπζε εκθάληδε 

θαζνδηθή ηάζε θαη ζηηο παιαηόηεξεο πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θάκςεο 

επεηδή νη εξγνδόηεο ρξεηάδνληαη ιηγόηεξνπο εξγαδόκελνπο, ππάξρνπλ 

ιηγόηεξεο επθαηξίεο εξγαζίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε κεηαλαζηώλ θαη 

επεηδή νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο ηξνπνπνηνύλ ηηο πνιηηηθέο γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο εηζξνέο, γηα παξάδεηγκα ζεζπίδνληαο ρακειόηεξα 

αξηζκεηηθά όξηα γηα ηε κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, όπνπ απηά 

ππάξρνπλ, ή αθαηξώληαο νξηζκέλα επαγγέικαηα από ηνπο θαηαιόγνπο 

έιιεηςεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.  

Η ζεκεξηλή θξίζε δελ απνηειεί εμαίξεζε ζηα παξαπάλσ. Έρεη 

δπζκελείο επηδξάζεηο ζηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο 

ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαζώο αζθεί κεησηηθή επίδξαζε ζηα κεηαλαζηεπηηθά 

ξεύκαηα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αληηζηξνθή 

κεγάινπ κέξνπο ηεο πξνόδνπ πνπ επηηεύρζεθε από ηνπο κεηαλάζηεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

Οη ρώξεο πνπ επιήγεζαλ πξώηεο από ηελ θξίζε εκθαλίδνπλ 

κεγάιε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο θαη ππνρώξεζε ηνπ πνζνζηνύ 

απαζρόιεζεο ησλ κεηαλαζηώλ ηόζν ζε απόιπηνπο όζν θαη ζρεηηθνύο 

όξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο. Σε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θάκςεο, 

νη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα πιήηηνληαη ζθνδξόηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο 

γεγελείο εξγαδόκελνπο γηα νξηζκέλνπο ιόγνπο κεηαμύ ησλ νπνίσλ, 

επεηδή ππάξρεη ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκόο ζε θπθιηθά επαίζζεηνπο 

ηνκείο, επεηδή θαιύπηνληαη από εξγαζηαθέο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο κε 

κηθξόηεξε αζθάιεηα θαη επεηδή ππόθεηληαη ζε επηιεθηηθέο πξνζιήςεηο 

θαη απνιύζεηο. Επηπιένλ, ηόζν νη κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζε κηα 

ρώξα όζν θαη εθείλνη πνπ ράλνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο ζε πεξίνδν 
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νηθνλνκηθήο θάκςεο θαίλεηαη όηη αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία 

σο πξνο ηελ έληαμε ή επαλέληαμή ηνπο ζηηο ηάμεηο ησλ ζηαζεξά 

απαζρνινύκελσλ. Γηα πξώηε θνξά εδώ θαη πνιιά ρξόληα, ην πνζνζηό 

ησλ κεηαλαζηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ππνρώξεζε θάησ από ην αληίζηνηρν λνύκεξν ησλ γεγελώλ 

εξγαδνκέλσλ.   

Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίδνπλ όηη ε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κεηαλαζηώλ δελ ππνζθάπηεη ηελ δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο όηαλ επαλέιζεη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Τα 

πξνγξάκκαηα έληαμεο πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ, ηα κέηξα θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ πξέπεη λα εληζρπζνύλ θαη νη κεηαλάζηεο πξέπεη λα 

επσθεινύληαη ηζόηηκα από ηηο ηζρύνπζεο πνιηηηθέο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο γηα ηνπο αλέξγνπο.  

Η γεληθόηεξε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ δελ εμαιείθεηαη ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θάκςεο. 

Οξηζκέλεο ειιείςεηο παξακέλνπλ θαη εθηηκάηαη όηη νη πςειέο ξνέο ζα 

επαλέιζνπλ κε ηελ αλάθακςε. Η δηαρείξηζε ησλ ξνώλ απηώλ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν εάλ νη ρώξεο πηνζεηήζνπλ κηα ζπλνιηθή 

καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή. Πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ πνιηηηθέο πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αληαπόθξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, ζα απνζθνπνύλ ζηε κείσζε ηεο άηππεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ζα ελζαξξύλνπλ ηελ θαιύηεξε καθξνπξόζεζκε 

έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο.  

Τηο πξόζθαηεο δεθαεηίεο, νη πεξηζζόηεξεο θπβεξλήζεηο ζηήξημαλ 

ηε κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πςειήο εηδίθεπζεο, εηζάγνληαο 

κέηξα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε θαη παξακνλή ησλ 

κεηαλαζηώλ κε πςειή εηδίθεπζε, αιιά πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ όηη 

ππάξρεη δήηεζε θαη γηα κεηαλάζηεο ρακειόηεξεο εηδίθεπζεο ζε 

νξηζκέλα επαγγέικαηα θαη ηνκείο. Τν θαηά πόζνλ ζα γίλνπλ δεθηνί 

ηέηνηνη κεηαλάζηεο απνηειεί κηα πνιηηηθή επηινγή ε νπνία πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί κε βάζε ην θόζηνο θαη ηελ σθέιεηα γηα ηε ρώξα 

πξννξηζκνύ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο έρνπλ 

επίζεο εμεηάζεη ηε δπλαηόηεηα αλνίγκαηνο κεηαλαζηεπηηθώλ δηαύισλ 

γηα εξγαζίεο ρακειόηεξεο εηδίθεπζεο. Υπάξρεη ε απμαλόκελε 

πεπνίζεζε όηη ε πξνζθνξά πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ λόκηκεο 

εηζόδνπ ζε κηα ρώξα γηα ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο εηδίθεπζεο ηε 

ζηηγκή πνπ ππάξρεη έληνλε δήηεζε γηα ηέηνηεο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη γόληκν έδαθνο γηα ηελ παξάηππε κεηαλάζηεπζε θαη 

όηη ε άζθεζε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο κπνξεί λα είλαη δύζθνιε θαη 

δαπαλεξή. 

Μεηαμύ ησλ ρσξώλ πνπ είλαη πξόζπκεο λα δηαηεξήζνπλ ηε 

κεηαλάζηεπζε γηα ζέζεηο εξγαζίαο ρακειόηεξεο εηδίθεπζεο, πνιιέο ζα 

πξνηηκνύζαλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηε κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

ρακειήο εηδίθεπζεο κέζσ ησλ νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο. Αιιά ε πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε έρεη 

λόεκα από νηθνλνκηθήο άπνςεο κόλν όηαλ νη αλάγθεο ηεο αγνξάο 
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εξγαζίαο είλαη πξάγκαηη πξνζσξηλέο. Μπνξεί λα είλαη δύζθνιν θαη 

δαπαλεξό λα δηαζθαιηζηεί όηη ε κεηαλάζηεπζε ζα παξακείλεη 

πξνζσξηλή εάλ νη αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη κόληκεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, ηόζν νη κεηαλάζηεο όζν θαη νη εξγνδόηεο έρνπλ 

ζπκθέξνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο.  

Οη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ πξέπεη λα ζεζπίζνπλ θαζεζηώηα γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηα νπνία ζα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

αλάγθεο ζε όια ηα επίπεδα εηδίθεπζεο θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

ζηξακκέλα πξνο ηε δήηεζε. Τα θαζεζηώηα απηά πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ θίλεηξα ηόζν γηα ηνπο εξγνδόηεο όζν θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο, θαζώο θαη δηθιείδεο 

αζθαιείαο πνπ ζα πξνζηαηεύνπλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο εγρώξηνπο 

εξγαδόκελνπο. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ επίζεκνη ηξόπνη πξόζιεςεο 

γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο εηδίθεπζεο πξνθεηκέλνπ ε λόκηκε νδόο 

λα κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηηο άηππεο κεζόδνπο (πξόζσπν κε 

πξόζσπν) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εξγνδόηεο θαη νη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο. Επνκέλσο, ηα πξνγξάκκαηα κεηαλάζηεπζεο πξέπεη λα 

θάλνπλ ηα εμήο:  

 Να εληνπίδνπλ ηηο αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

 Σηελ πεξίπησζε ηεο κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

ρακειήο εηδίθεπζεο, λα δεκηνπξγνύλ επίζεκνπο δηαύινπο 

πξόζιεςεο,  

 Να εθδίδνπλ επαξθείο αξηζκνύο ζεσξήζεσλ θαη λα ηηο 

επεμεξγάδνληαη κε ηαρύηεηα, 

 Να πξνβιέπνπλ απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο επηβεβαίσζεο 

ηεο κόληκεο θαηνηθίαο θαη ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ 

κεηαλάζηε, 

 Να εθαξκόδνπλ απνηειεζκαηηθό ζπλνξηαθό έιεγρν θαη 

δηαδηθαζίεο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

Εθόζνλ ζεζπηζηνύλ ηέηνηα θαζεζηώηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ρακειή αλνρή ζηελ πξόζιεςε παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ, κε 

απνηειεζκαηηθά κέζα επηβνιήο ηνπ λόκνπ θαη πξόζηηκα γηα ηνπο 

εξγνδόηεο πνπ ηνλ παξαβαίλνπλ.  

Η κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πςειήο εηδίθεπζεο έρεη 

κεηαβιεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, από έλαλ θόζκν όπνπ ηα ξεύκαηα 

παξαηεξνύληαλ ζε κεγάιν βαζκό εληόο ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ ζε έλαλ 

θόζκν όπνπ νη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη θπξίσο από ηξίηεο ρώξεο, ελώ 

ζπρλά νη εξγνδόηεο δελ ηνπο απαζρνινύλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηα πξνζόληα θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία. Απηό 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπαηάιε αλζξώπηλσλ πόξσλ θαζώο θαη ζε 

απνγνήηεπζε ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζδνθίεο ησλ κεηαλαζηώλ σο 

πξνο ηηο ακνηβέο ηνπο βάζεη ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο δελ 

εθπιεξσζνύλ. Ωζηόζν, ζηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο αλσηέξσ δπζκελείο 

πεξηπηώζεηο νη κεηαλάζηεο έρνπλ θζάζεη ζηε ρώξα ππνδνρήο ρσξίο λα 
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έρνπλ εξγαζία θαη ρσξίο λα έρνπλ πάληνηε ζηαζκίζεη κε αθξίβεηα ηηο 

πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο ρώξαο ππνδνρήο πξνηνύ 

αθηρζνύλ.  

Ο πην θξόληκνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο αζπκκεηξίαο κεηαμύ 

ησλ πξνζδνθηώλ ησλ εηδηθεπκέλσλ κεηαλαζηώλ θαη ηεο ζέζεο πνπ ζα 

θαηαιάβνπλ ηειηθά ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη λα πεξηνξηζηεί ε 

πηζαλόηεηα λα εκθαληζηεί απηή ε αζπκκεηξία, ιακβάλνληαο εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξηλ ηελ άθημε ησλ κεηαλαζηώλ. Σηελ 

πξάμε, απηό ζεκαίλεη: 

 Πξνηίκεζε κεηαλαζηώλ πνπ έρνπλ ήδε πξνζθνξέο 

εξγαζίαο, 

 Αμηνιόγεζε ηεο γισζζνκάζεηαο θαη ησλ πξνζόλησλ πξηλ 

ηελ εηζδνρή, 

 Εθαξκνγή, όπνπ απαηηείηαη, κηαο πην ζπλνιηθήο 

δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ 

πξνζόλησλ θαη ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ 

αιινδαπώλ.  

Η πξόζιεςε αιινδαπώλ θνηηεηώλ πνπ νινθιεξώλνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζηε ρώξα είλαη έλαο ηξόπνο δηαζθάιηζεο όηη νη κεηαλάζηεο 

κπαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηα απαηηνύκελα θαη αλαγλσξηζκέλα 

πξνζόληα. Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα δεμακελή ελ δπλάκεη κεηαλαζηώλ κε εγρώξηα 

πξνζόληα από ηελ νπνία κπνξνύλ λα γίλνπλ πξνζιήςεηο, κε κηθξόηεξν 

θίλδπλν δπζκελώλ επηδξάζεσλ ζηηο ρώξεο πξνέιεπζεο, επεηδή ην 

θόζηνο εθπαίδεπζεο βαξύλεη ελ κέξεη ηηο ρώξεο ππνδνρήο ή θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζιήςεηο από ηηο ηάμεηο ησλ 

εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ηεο αιινδαπήο. 

Οη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ πξέπεη λα βειηηώζνπλ ηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηώλ θαη ηδίσο ησλ παηδηώλ ηνπο. Αλ θαη νη κεηαλάζηεο 

εξγαδόκελνη κπνξεί λα έρνπλ δνπιεηά θαηά ηελ άθημή ηνπο, δελ 

ππάξρεη θάπνηα εγγύεζε γηα ηε καθξνρξόληα απαζρνιεζηκόηεηά ηνπο, 

ηδίσο γηα εθείλνπο ρακειόηεξεο εθπαίδεπζεο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θάκςεο, δεδνκέλνπ όηη νη 

κεηαλάζηεο γεληθά πιήηηνληαη ζθνδξόηεξα ππό δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. Οη πνιηηηθέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηε γεσγξαθηθή θαη 

θνηλσληθή απνκόλσζε ησλ θνηλνηήησλ ησλ κεηαλαζηώλ, ε νπνία 

εκπνδίδεη ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο θαη ηελ πξνζέγγηζε κε ηνπο 

εξγνδόηεο θαη ηηο επθαηξίεο απαζρόιεζεο. Θα πξέπεη λα εληζρπζνύλ ηα 

κέηξα πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ έγθαηξε έθζεζε ζηε γιώζζα ηεο ρώξαο 

ππνδνρήο θαη ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηώλ.  

Η θαιή δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

είλαη επσθειήο όρη κόλν γηα ηηο ρώξεο πξννξηζκνύ αιιά κπνξεί λα 

απνθέξεη θαη ζεκαληηθά νθέιε θαη γηα ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο. Τα 

κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα βειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηελ επκάξεηα ησλ 

απνδεθηώλ. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα επελδύζεηο 
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ζηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε, γεγνλόο πνπ εληζρύεη ην αλζξώπηλν 

θεθάιαην ζηηο ρώξεο πξνέιεπζεο εληζρύνληαο ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Τα νθέιε γηα ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ζπλδένληαη κε ηε 

κεηάδνζε γλώζεο θαη ηερλνινγίαο θαη κε ηηο επελδύζεηο ζε 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

Αιιά νη πξνζδνθίεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηε ζσζηή ηνπο 

δηάζηαζε. Οη αξηζκνί ησλ κεηαλαζηώλ εξγαδνκέλσλ δελ αλακέλεηαη λα 

είλαη πςεινί ζε ζρέζε κε ην γεγελή πιεζπζκό ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

ρσξώλ πξνέιεπζεο. Οη ρώξεο κε πςειό πνζνζηό κεηαλαζηώλ ζα 

επσθειεζνύλ πεξηζζόηεξν.  

Οη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηό 

δηεπθνιύλνληαο ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο δηαζπνξάο, αίξνληαο ηα 

αληηθίλεηξα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ παιηλλόζηεζε όπσο ε απώιεηα ή ε 

έιιεηςε ηεο δπλαηόηεηαο κεηαθνξάο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ εηζθνξώλ ή 

ε απώιεηα ηνπ δηθαηώκαηνο παξακνλήο εμαηηίαο πξνζσξηλήο απνπζίαο, 

θαη πεξηνξίδνληαο ηα εκπόδηα ζηελ θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινύληαη ζε πξνζσξηλέο εξγαζίεο πςειήο εηδίθεπζεο.  
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