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Ενώ η διεθνής µετανάστευση έχει προσλάβει
νέα βαρύτητα, τα σχετικά στατιστικά στοιχεία
παραµένουν ηµιτελή και ελλιπή.

Μολονότι το ζήτηµα της διεθνούς µετανάστευσης έχει προσλάβει νέα βαρύτητα στο
πλαίσιο της δηµογραφικής γήρανσης και της αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης των
οικονοµιών, οι στατιστικές για τη µετανάστευση παραµένουν δυστυχώς ηµιτελείς και
ελλιπείς. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι περιορισµοί που
ανακύπτουν από τα υφιστάµενα θεσµικά πλαίσια για τη συλλογή των στατιστικών
στοιχείων (µητρώα πληθυσµού ή πληθυσµιακές απογραφές, άδειες παραµονής και
εργασίας ή έρευνες για τα νοικοκυριά ανάλογα µε τη χώρα), η διαφορετική διάρκεια
ισχύος των αδειών για τη µετανάστευση ίδιου τύπου και οι διαφορετικές µεταναστευτικές
πολιτικές (προσωρινός ή µόνιµος χαρακτήρας της µετανάστευσης, ευκολία ή δυσκολία
πολιτογράφησης, δυνατότητα αλλαγής του νοµικού καθεστώτος του µετανάστη κατά την
παραµονή του κ.λπ.).
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Ως αντιστάθµισµα ο ΟΟΣΑ δηµιούργησε µια
νέα βάση δεδοµένων…

Η χάραξη και η υλοποίηση πολιτικών µετανάστευσης και ένταξης πιο
προσαρµοσµένων στις υφιστάµενες γεωπολιτικές, δηµογραφικές, οικονοµικές
και κοινωνικές συνθήκες απαιτούν ακριβέστερα και πιο επίκαιρα στατιστικά
στοιχεία. Η εκπόνηση ειδικών µελετών, κυρίως µέσω ερευνών, και ιδιαίτερα οριζόντιων
ερευνών, καθώς και η βελτίωση της συγκρισιµότητας των στατιστικών για τη διεθνή
µετανάστευση συνιστούν µεγάλη πρόκληση. Η έκδοση του 2004 της ετήσιας
έκθεσης του ΟΟΣΑ Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης συµβάλλει στο
δύσκολο αυτό έργο παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα µιας νέας βάσης
δεδοµένων για τον αριθµό των µεταναστών και ενηµερώνοντας µέσω µιας σειράς
κειµένων για τα σηµαντικά ζητήµατα και προκλήσεις που συνδέονται µε τη µέτρηση των
µεταναστευτικών φαινοµένων.

... που εστιάζεται στα άτοµα που έχουν
γεννηθεί στην αλλοδαπή ανά χώρα κατοικίας
και χώρα γέννησης.

Οι κύριες χώρες εγκατάστασης µεταξύ των µελών του ΟΟΣΑ (Αυστραλία, Καναδάς,
Ηνωµένες Πολιτείες και Νέα Ζηλανδία) δηµοσιεύουν στατιστικά στοιχεία για τους
µετανάστες (πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή), ενώ οι ευρωπαϊκές και οι
ασιατικές χώρες µέλη χρησιµοποιούν την έννοια του αλλοδαπού (κριτήριο που βασίζεται
στην ιθαγένεια). Το γεγονός αυτό απεικονίζει τις δυσκολίες εναρµόνισης των
στατιστικών για τη µετανάστευση. Για πρώτη φορά η έκδοση αυτή των Τάσεων της
διεθνούς µετανάστευσης εστιάζεται στα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή και
παρουσιάζει συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία ανά χώρα διαµονής και χώρα γέννησης για
29 χώρες µέλη του ΟΟΣΑ. Χάρη στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή η λεπτοµερειακή
και η αξιόπιστη σύγκριση των µεταναστών στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και η
αξιολόγηση των σωρευτικών επιδράσεων των µετακινήσεων µεταξύ και προς τις χώρες
µέλη του ΟΟΣΑ κατά τις περασµένες δεκαετίες.

Συζητούνται επίσης και άλλα ζητήµατα που
σχετίζονται µε τις στατιστικές για τη
µετανάστευση.

Τα πιο δύσκολα προβλήµατα συγκρισιµότητας είναι αυτά που σχετίζονται µε τα
στατιστικά στοιχεία ροής και αυτά που αφορούν κάποιες συγκεκριµένες οµάδες
µεταναστών όπως οι αιτούντες άσυλο, οι φοιτητές και οι µη εγγεγραµµένοι µετανάστες.
Η εξέταση των εν λόγω προβληµάτων πραγµατοποιείται µέσω µιας σειράς κειµένων που
είναι τοποθετηµένα σε πλαίσια σε όλο το πρώτο τµήµα της έκθεσης αυτής και έχουν ως
κοινό θέµα τη µέτρηση των στατιστικών για τη µετανάστευση και τις δυσκολίες που αυτό
συνεπάγεται. Συγκεκριµένα εξετάζονται τα παρακάτω ερωτήµατα: α) Πώς µετρούνται οι
µεταναστευτικές ροές; β) Είναι οι αιτούντες άσυλο πράγµατι µετανάστες; γ) Πώς
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µετρείται ο πληθυσµός των µεταναστών; δ) Πώς υπολογίζεται η καθαρή µετανάστευση;
ε) Είναι απαραίτητη η σύγκριση του ποσοστού ανεργίας των αλλοδαπών µε αυτό των
ηµεδαπών; στ) Πόσοι είναι οι παράνοµοι µετανάστες; ζ) Πόσοι αλλοδαποί αποκτούν την
ιθαγένεια της χώρας υποδοχής; Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα κείµενα
επιτρέπουν την καταγραφή των µεθόδων και των πρακτικών που χρησιµοποιούνται για
την περιγραφή και την ανάλυση των χαρακτηριστικών των µεταναστών, καθώς και την
επισήµανση ορισµένων κατευθύνσεων για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου της
µετανάστευσης.

Στο ειδικό κεφάλαιο υπολογίζεται, για πρώτη
φορά, ο αριθµός των µεταναστών και των
εκπατρισµένων ανά χώρα καταγωγής και
επίπεδο εκπαίδευσης.

Το ειδικό κεφάλαιο «Καταµέτρηση των µεταναστών και των εκπατρισµένων στις
χώρες µέλη του ΟΟΣΑ: µια νέα προοπτική» επιτρέπει τον υπολογισµό του αριθµού των
εκπατρισµένων ανά χώρα καταγωγής (χώρες µέλη και χώρες µη µέλη) και την καλύτερη
κατανόηση του πολυσυζητηµένου ζητήµατος της διεθνούς κινητικότητας των άρτια
καταρτισµένων εργαζοµένων και του αντίκτυπου της µετακίνησης αυτής στις χώρες
καταγωγής (διαρροή επιστηµονικού δυναµικού). Τα συµπεράσµατα της ανάλυσης που
πραγµατοποιείται στο κεφάλαιο αυτό δείχνουν ότι α) το ποσοστό των ατόµων που έχουν
γεννηθεί στο εξωτερικό στις ευρωπαϊκές χώρες µέλη του ΟΟΣΑ είναι αξιοσηµείωτα
υψηλότερο από αυτό των αλλοδαπών που ζουν στις χώρες αυτές (Γερµανία, Σουηδία και
Αυστρία), β) οι άρτια καταρτισµένοι εργαζόµενοι καταλαµβάνουν την πρώτη θέση ως
προς τη διεθνή κινητικότητα, γ) στις περισσότερες χώρες µέλη του ΟΟΣΑ ο αριθµός των
µεταναστών που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υπερβαίνει τον αριθµό των
εκπατρισµένων µε το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, και γ) οι χώρες µη µέλη του Οργανισµού
που πλήττονται περισσότερο από τη διεθνή κινητικότητα των άρτια καταρτισµένων
εργαζοµένων είναι οι µικρές και οι λιγότερο αναπτυγµένες, κυρίως χώρες της Αφρικής
και της Καραϊβικής.

Η έκθεση υπογραµµίζει επίσης την πρόσφατη
τάση σταθεροποίησης των µεταναστευτικών
ροών…

Όπως κάθε χρόνο η παρούσα έκθεση αναλύει τις τάσεις των µεταναστευτικών
ρευµάτων και πολιτικών. Μετά από ορισµένα χρόνια αύξησης η διεθνής µετανάστευση
προς τις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ κατέγραφε τάσεις σταθεροποίησης κατά το 2002-2003.
Οι ροές των αιτούντων άσυλο µειώθηκαν σηµαντικά, για παράδειγµα, στο Ηνωµένο
Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες, και το ίδιο ισχύει για τη µετανάστευση για λόγους
οικογενειακής συνένωσης σε ορισµένες χώρες του ΟΟΣΑ (για παράδειγµα στη ∆ανία).
Από την άλλη πλευρά, η µετανάστευση µε σκοπό την εργασία, κυρίως των ειδικευµένων
εργαζοµένων, αντιπροσωπεύει ένα αυξανόµενο µερίδιο της διεθνούς µετακίνησης. Η
αύξηση της εισόδου των αλλοδαπών φοιτητών, για παράδειγµα στην Αυστραλία και τη
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Γαλλία, καθώς και των εποχιακών εργαζοµένων, κυρίως στη Γερµανία και το Ηνωµένο
Βασίλειο, αποτελεί µέρος της ίδιας εξέλιξης.

...και την πρόσφατη αύξηση του αριθµού των
µεταναστών από την Κίνα και τη Ρωσία.

Κύριες µορφές µετανάστευσης είναι η µετανάστευση από τις γειτονικές χώρες και
αυτή που προκύπτει ως αποτέλεσµα παραδοσιακών ιστορικών δεσµών µεταξύ των
χωρών. Η έκθεση επίσης τονίζει την αύξουσα σηµασία ορισµένων εθνικοτήτων και
εξετάζει κυρίως τις πρόσφατες ροές µεταναστών καταγόµενων από τη Ρωσία και την
Κίνα. Η επισκόπηση αυτή συµπληρώνεται από την ανάλυση τεσσάρων
περιφερειών: α) τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της
ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, β) την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ασία,
γ) τη Νότια Αµερική και δ) την υποσαχάρια Αφρική.

Το ποσοστό των αλλοδαπών επί του
ενεργού πληθυσµού αυξάνεται, αλλά οι
γυναίκες και οι νέοι αντιµετωπίζουν
δυσκολίες ένταξης στην αγορά
εργασίας…

Η εξέταση των εξελίξεων στις αγορές εργασίας των χωρών µελών του ΟΟΣΑ
υποδεικνύει ότι στις περισσότερες χώρες το ποσοστό των αλλοδαπών και των
µεταναστών στο εργατικό δυναµικό συνεχίζει να αυξάνεται, παρά την πρόσφατη ύφεση
της οικονοµικής δραστηριότητας. Στην έκθεση επίσης δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην
ανάλυση των ποσοστών συµµετοχής των αλλοδαπών και τους κύριους παράγοντες που
τα επηρεάζουν. Η ανάλυση αναδεικνύει τη φύση και τη σοβαρότητα των δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, και ιδίως οι γυναίκες και οι νέοι, όσον αφορά την πλήρη
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

...παρά τα νέα µέτρα που επιδιώκουν να
τους βοηθήσουν σε αυτήν την
προσπάθεια.

Η παρούσα έκθεση αναφέρει επίσης τις κύριες µεταναστευτικές πολιτικές που
υιοθετήθηκαν από τις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ. Ορισµένες χώρες έλαβαν µέτρα για τη
διευκόλυνση της ένταξης των αλλοδαπών και των µεταναστών στις κοινωνίες τους. Τα
µέτρα αυτά συνοψίζονται στο τρίπτυχο «πληροφορίες, κίνητρα, κυρώσεις» και
συµπεριλαµβάνουν τη δηµιουργία παρατηρητηρίων για την ένταξη των µεταναστών (για
παράδειγµα στη Γαλλία και την Πορτογαλία), τη µεταρρύθµιση των προγραµµάτων
ένταξης για τους νεοαφιχθέντες (στην Ολλανδία, τη Νορβηγία και τον Καναδά) και την
ενίσχυση των µέτρων για την καταπολέµηση των διακρίσεων (βλ. κυρίως τις νέες οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι χώρες µέλη επίσης µοιράζονται την άποψη ότι ο καλύτερος
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έλεγχος των µεταναστευτικών ρευµάτων θα επιτρέψει τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και παραµονής των νόµιµων µεταναστών.
Η έκθεση περιέχει επίσης σηµειώµατα των χωρών που περιγράφουν λεπτοµερώς τις
πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα µεταναστευτικά ρεύµατα και τις µεταναστευτικές
πολιτικές. Το στατιστικό παράρτηµα στο τέλος του πονήµατος περιλαµβάνει στοιχεία για
τις ροές, τον αριθµό των µεταναστών και των αλλοδαπών, και τις πολιτογραφήσεις.
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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.
∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ
www.oecd.org/bookshop/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ∆ικαιωµάτων και
Μεταφράσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ.
rights@oecd.org
Fax: +33 (0)1 45 24 13 91
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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