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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της ειδικής «Έρευνας (ad hoc) για τη
θέση στην αγορά εργασίας των µεταναστών και των άµεσων απογόνων τους». Η έρευνα διεξήχθη
παράλληλα µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού το Β’ τρίµηνο του 2014.
Οι κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι:
•
•
•
•

η εκτίµηση του πλήθους των µεταναστών και των άµεσων απογόνων τους,
η διερεύνηση του κοινωνικού, οικονοµικού και εκπαιδευτικού υπόβαθρου των µεταναστών,
η ανάλυση των διαφορών στην κατάσταση απασχόλησης µεταξύ των µεταναστών και των άµεσων
απογόνων τους και των γηγενών κατοίκων της Χώρας,
ο προσδιορισµός των κύριων εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες και οι απόγονοί τους
κατά τη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Ο πληθυσµός-στόχος της έρευνας ήταν τα άτοµα ηλικίας 15 έως 64 ετών. Το ποσοστό απόκρισης στην
έρευνα ήταν 91,2%. Για τις ανάγκες της έρευνας, άτοµα µε µεταναστευτικό υπόβαθρο θεωρήθηκαν τα άτοµα
που έχουν γεννηθεί –τα ίδια ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους – στο εξωτερικό.

Πλήθος µεταναστών και µεταναστευτικό υπόβαθρο
Από το σύνολο των ατόµων ηλικίας 15 έως 64 ετών που απάντησαν στην έρευνα, ποσοστό 9,2% αναφέρει
ότι έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Το ποσοστό των ατόµων που γεννήθηκαν Ελλάδα, αλλά έχουν έναν
τουλάχιστον γονέα γεννηµένο στο εξωτερικό, ανέρχεται σε 1,9%. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει όλους τους
συνδυασµούς τόπου γέννησης των ερευνηθέντων ατόµων και των γονέων τους.
Πίνακας 1. Μεταναστευτικό υπόβαθρο
Γεννηµένοι στην Ελλάδα και οι δύο γονείς Ελλάδα
Γεννηµένοι στην Ελλάδα και ο ένας γονέας εξωτερικό
Γεννηµένοι στην Ελλάδα και οι δύο γονείς εξωτερικό
Γεννηµένοι στην Ελλάδα και άγνωστη χώρα γέννησης γονέων
Γεννηµένοι στο εξωτερικό και οι δύο γονείς Ελλάδα
Γεννηµένοι στο εξωτερικό και ο ένας γονέας Ελλάδα
Γεννηµένοι στο εξωτερικό και οι δύο γονείς εξωτερικό
Γεννηµένοι στο εξωτερικό και άγνωστη χώρα γέννησης γονέων
∆εν απάντησαν
Σύνολο
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Όσον αφορά το φύλο, το ποσοστό των γυναικών είναι κατά τι µεγαλύτερο µεταξύ των ατόµων µε
µεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι διαφορές στην ηλικιακή δοµή είναι πιο έντονες: το ποσοστό των ατόµων
ηλικίας 15-34 ετών είναι µεγαλύτερο για τα άτοµα µε µεταναστευτικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα για τα άτοµα που
γεννήθηκαν είτε αυτά είτε τουλάχιστον ένας γονέας τους στο εξωτερικό.
Από περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η µέση ηλικία των ατόµων που έχουν µεταναστευτικό
υπόβαθρο είναι σηµαντικά µικρότερη από τη µέση ηλικία των ατόµων που έχουν γεννηθεί τα ίδια και οι δύο
γονείς τους στην Ελλάδα: 37,4 έτη έναντι 40,6 ετών, αντίστοιχα (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Άτοµα ηλικίας 15-64 ετών κατά χώρα γέννησης των ιδίων και των γονέων τους, φύλο
και οµάδες ηλικιών

Επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης
Το µεταναστευτικό υπόβαθρο φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης: τα άτοµα µε
µεταναστευτικό υπόβαθρο τείνουν να έχουν χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους γεννηµένους στην
Ελλάδα. Τα άτοµα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν και τους δύο γονείς τους γεννηµένους στην
Ελλάδα παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης και το µικρότερο
ποσοστό αποφοίτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τα
άτοµα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και έχουν και τους δύο γονείς τους γεννηµένους στο εξωτερικό
(Πίνακας 3).
Επίσης, διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται σε σχέση µε την κατάσταση απασχόλησης. Το ποσοστό ανεργίας
είναι χαµηλότερο για τα άτοµα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν και τους δύο γονείς τους
γεννηµένους στην Ελλάδα (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Άτοµα ηλικίας 15-64 ετών κατά χώρα γέννησης των ιδίων και των γονέων τους, επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης

Μόλις το 1,3% των ατόµων ηλικίας 15-64 ετών έχει εργαστεί τα τελευταία 10 χρόνια στο εξωτερικό. Το
µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων που έχουν εργαστεί στο εξωτερικό δηλώνει ότι εργάστηκε σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αµέσως µεγαλύτερο δηλώνει ότι εργάστηκε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα
εκτός ΕΕ (Πίνακας 4).
Πίνακας 4. Εργασία στο εξωτερικό τα τελευταία 10 χρόνια

Γνώση της ελληνικής γλώσσας
Από το σύνολο των ατόµων που απάντησαν ότι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, το 10,8% δηλώνει τα
ελληνικά ως µητρική του γλώσσα ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό (43,6%) δηλώνει πολύ καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απαντάται στους γεννηθέντες σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός
ΕΕ. Χαµηλότερο επίπεδο, όσον αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, παρατηρείται στα άτοµα που
γεννήθηκαν σε χώρες της Ασίας. Το υψηλότερο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας εντοπίζεται στις
ηλικίες 15-24 ετών. Τέλος, το επίπεδο γνώσης της γλώσσας δε φαίνεται να σχετίζεται µε την κατάσταση
απασχόλησης (Πίνακας 5).
Πίνακας 5. Γνώση της ελληνικής γλώσσας από άτοµα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό κατά φύλο,
οµάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, κατάσταση απασχόλησης και χώρα γέννησης

Από τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και η µητρική τους γλώσσα δεν είναι η
ελληνική το 15,6% παρακολούθησε µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, ποσοστό που εντοπίζεται κυρίως στις
νεότερες ηλικίες και τους γεννηθέντες στις ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ (Πίνακας 6).
Πίνακας 6. Παρακολούθηση µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας από άτοµα που γεννήθηκαν στο
εξωτερικό κατά φύλο, οµάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, κατάσταση απασχόλησης
και χώρα γέννησης

Λόγοι µετανάστευσης στην Ελλάδα
Ο κύριος λόγος µετανάστευσης στην Ελλάδα είναι η αναζήτηση εργασίας (48,0%), ενώ οι οικογενειακοί λόγοι
είναι η δεύτερη αιτία µετανάστευσης (27,6%). Οι λόγοι διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάλογα µε το φύλο και
την ηλικία. Έτσι, οι λόγοι που σχετίζονται µε την εργασία αφορούν κυρίως σε άνδρες και µεγαλύτερες
ηλικιακές οµάδες, ενώ αντίθετα οι οικογενειακοί λόγοι αφορούν κυρίως σε γυναίκες και µικρότερες ηλικιακές
οµάδες (Πίνακας 7).
Πίνακας 7. Λόγος µετανάστευσης στην Ελλάδα

Εύρεση εργασίας και εµπόδια για τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας
Από τις απαντήσεις που έδωσαν στην έρευνα τα άτοµα που εργάζονται, προκύπτει ότι οι µέθοδοι εύρεσης
εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το µεταναστευτικό υπόβαθρο. Ποσοστό 58,3% των ατόµων που έχουν
γεννηθεί τα ίδια και οι δύο γονείς τους στο εξωτερικό βρήκε εργασία µέσω φίλων και γνωστών ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα που γεννήθηκαν τα ίδια και οι γονείς τους στην Ελλάδα είναι 29,4%
(Πίνακας 8).

Πίνακας 8. Θέση στην απασχόληση και τρόποι εύρεσης της τρέχουσας εργασίας κατά χώρα
γέννησης του ερευνώµενου και των γονέων του

Ποσοστό 11,6% των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι η τρέχουσα εργασία του είναι
κατώτερη των προσόντων του. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στα άτοµα που έχουν γεννηθεί τα ίδια και
οι γονείς τους στο εξωτερικό (15,0%) και ειδικότερα στους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης αυτής της
κατηγορίας (46,1%) (Πίνακας 9).
Πίνακας 9. Άτοµα που θεωρούν την τρέχουσα εργασία τους κατώτερη των προσόντων τους κατά
φύλο, οµάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελµα και χώρα γέννησης

Οι διακρίσεις λόγω καταγωγής, θρησκείας ή κοινωνικών αιτίων είναι ο παράγοντας που αναφέρεται
συχνότερα ως εµπόδιο στην εύρεση εργασίας ανάλογης των προσόντων µεταξύ των ερωτωµένων µε
µεταναστευτικό υπόβαθρο (37%). Η µη ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας (27,2%) αναδεικνύεται
σε δεύτερο περιοριστικό παράγοντα, ενώ ακολουθούν περιορισµοί λόγω υπηκοότητας ή άδειας παραµονής
(17,8%). Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των
ερωτωµένων. Έτσι, η µη αναγνώριση τίτλων σπουδών είναι το συχνότερα αναφερόµενο εµπόδιο από τους
πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ οι διακρίσεις λόγω καταγωγής, θρησκείας ή κοινωνικών αιτίων
αναφέρονται συχνότερα από τα άτοµα ηλικίας 25 – 34 ετών. Η κατηγορία «άλλος παράγοντας» που
αναφέρεται συχνότερα από όλες τις οµάδες των ερευνωµένων συνδέεται µε την οικονοµική κρίση (Πίνακας
10).
Πίνακας 10. Σηµαντικότεροι παράγοντες που εµποδίζουν την εύρεση εργασίας ανάλογης των
προσόντων του ερευνώµενου κατά φύλο, οµάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης,
κατάσταση απασχόλησης και µεταναστευτικό υπόβαθρο

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Έρευνα για τη
θέση στην
αγορά εργασίας
των µεταναστών
και των άµεσων
απογόνων τους

Η ειδική «Έρευνα για τη θέση στην αγορά εργασίας των µεταναστών και
των άµεσων απογόνων τους» διεξήχθη το Β΄ τρίµηνο 2014 µαζί µε την
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή
πληροφοριών σχετικά µε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το ιστορικό της
µετανάστευσης και των κύριων εµποδίων κατά τη συµµετοχή στην αγορά
εργασίας. Επίσης, η έρευνα αποσκοπούσε στην ανάλυση των διαφορών
στην κατάσταση απασχόλησης ανά υπηκοότητα και προέλευση των
ατόµων ή των γονέων τους.

Νοµικό πλαίσιο

Οι προδιαγραφές της έρευνας –ο χρόνος διεξαγωγής της, οι βασικοί της
στόχοι και τα χαρακτηριστικά που διερεύνησε– καθορίστηκαν από
συµφωνία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος, µεταξύ των κρατών
µελών και της Eurostat.

Περίοδος
αναφοράς

Εβδοµάδα αναφοράς, όπως ορίζεται από την Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού (ΕΕ∆).

Κάλυψη

Ο πληθυσµός αναφοράς της τριµηνιαίας ΕΕ∆ αποτελείται από όλα τα
άτοµα που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Η ειδική «Έρευνα για τη θέση στην
αγορά εργασίας των µεταναστών και των άµεσων απογόνων τους»,
αφορούσε τα άτοµα ηλικία 15 έως 64 ετών.

Μεθοδολογία

Τα χαρακτηριστικά της έρευνας εκτιµώνται µε την εφαρµογή κατάλληλου
αµερόληπτου εκτιµητή, ο υπολογισµός του οποίου βασίζεται: α) στην
πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγµατος, β) στο ποσοστό
ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγµατος σε κάθε πρωτογενή µονάδα
δειγµατοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανοµή του πληθυσµού κάθε
περιφέρειας κατά φύλο και οµάδες ηλικιών.

Παραποµπές

Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, µεθοδολογία) σχετικά µε την
«Έρευνα για τη θέση στην αγορά εργασίας των µεταναστών και των
άµεσων απογόνων τους» µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της
ΕΛΣΤΑΤ,
http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SJO27/-

