
  

 

 

  

  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

  

Γραφείο  

Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 

 

  

Λονδίνο, 6 Δεκεμβρίου 2018  

 

 «Συστάσεις της ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση και 

ανησυχίες βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητας» 

 

Η βρετανική επιχειρηματική κοινότητα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις κυβερνητικές 

εξαγγελίες για μια πιο ελεγχόμενη και βιώσιμη μετανάστευση, βασισμένη στο κριτήριο των 

ικανοτήτων των εργαζομένων και όχι της εθνικότητάς τους. Για μετά το τέλος της μεταβατικής 

περιόδου και όταν θα λήξει η προνομιακή πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στο ΗΒ, οι 

επιχειρηματικοί φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι, ο περιορισμός των χαμηλά 

ειδικευμένων μεταναστών θα οδηγήσει σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε βασικούς τομείς της 

βρετανικής οικονομίας και, συνεπώς, σε μείωση της ανταγωνιστικότητας της. Πιο συγκεκριμένα:  

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ (Office for National Statistics – ONS), 

υπάρχουν σήμερα περίπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ εγκατεστημένοι στο ΗΒ, οι οποίοι 

αποτελούν το 7% του βρετανικού εργατικού δυναμικού. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο 2018, η 

καθαρή μετανάστευση στο ΗΒ παρέμεινε σταθερή στους 273.000 πολίτες, μακριά όμως από το 

στόχο της Κυβέρνησης May για 100.000 μετανάστες ετησίως και παρά την πτώση της καθαρής 

μετανάστευσης από την ΕΕ (βλ. ανωτέρω σχετικό).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ONS, οι τομείς που αντιμετώπισαν πέρυσι ελλείψεις στο 

εργατικό δυναμικό τους ήταν κατά σειρά: η εστίαση, οι επικοινωνίες, οι κατασκευές, η υγεία και η 

κοινωνική πρόνοια, η ψυχαγωγία, οι μεταφορές, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, ο πρωτογενής 

τομέας και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Ελλείψεις επίσης αντιμετώπισαν η μεταποίηση, η 

δημόσια διοίκηση, το χοντρικό και λιανικό εμπόριο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η 

εκπαίδευση.  

Η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση (Migration Advisory 

Committee - MAC)
1
 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για την 

εφαρμογή διαφορετικών κανόνων μετανάστευσης στους πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) σε σχέση με αυτούς εκτός ΕΟΧ, αφού ο αντίκτυπος των μεταναστευτικών ροών 

εξαρτάται από παράγοντες όπως οι ικανότητες, το είδος απασχόλησης και η ηλικία. Οι προτάσεις 

της MAC στοχεύουν όπως η βρετανική κυβέρνηση εξισορροπήσει από τη μια πλευρά, την επιθυμία 

μείωσης των μεταναστευτικών ροών και από την άλλη, την ανάγκη εξεύρεσης του απαραίτητου 

εργατικού δυναμικού για τις επιχειρήσεις.  

Η MAC εισηγείται μια πολιτική μετανάστευσης που προσελκύει μετανάστες υψηλότερης 

ειδίκευσης, περιορίζοντας παράλληλα την πρόσβαση σε άτομα με χαμηλότερη ειδίκευση. 

Ειδικότερα, εισηγείται:  

                                                           
1 Η έκθεση μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741926/Final_EEA_r

eport.PDF 
 



  

 

α) απλοποίηση της γραφειοκρατίας με σκοπό την επέκταση του ισχύοντος καθεστώτος Tier 

2 των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης των χωρών εκτός ΕΟΧ στους εργαζομένους μεσαίας και 

υψηλής ειδίκευσης των χωρών του ΕΟΧ.  

β) κατάργηση του ισχύοντος ανώτατου ορίου θεωρήσεων (20.700 ετησίως) για τους 

μετανάστες μεσαίας και υψηλής ειδίκευσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα μπορούν να 

προσελκύουν ταλέντα. 

γ) διατήρηση του ισχύοντος κατώτατου ορίου μισθού για τους υψηλά ειδικευμένους σε £ 

30.000 ετησίως 

δ) περιορισμό της μετανάστευσης χαμηλής ειδίκευσης, με εξαίρεση τον τομέα της γεωργίας, 

όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα εποχικό σύστημα θεωρήσεων, καθώς ο γεωργικός τομέας 

είναι ο περισσότερο εξαρτημένος από τη μετανάστευση. 

 

Ο επιχειρηματικός κόσμος εκφράζει την αντίθεσή του προς τις ανωτέρω συστάσεις καθώς 

και τις κυβερνητικές διαρροές της Λευκής Βίβλου που αναφέρουν χορηγήσεις θεωρήσεων 

διάρκειας 11 μηνών με περιορισμένα δικαιώματα σε συγκεκριμένους τομείς, όπου οι εργαζόμενοι 

αμείβονται κάτω των £ 30.000 ετησίως.  

 Οι επιχειρηματίες ανησυχούν ότι, ο περιορισμός των μεταναστών χαμηλής ειδίκευσης θα 

επιτείνει τη δυσκολία ανεύρεσης ειδικευμένου προσωπικού σε τομείς – κλειδιά της οικονομίας, 

όπως  στον κατασκευαστικό κλάδο, στην κοινωνική πρόνοια, στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων 

και στην εστίαση, οι οποίοι βασίζονται, κατά τουλάχιστον 50%, στη μετανάστευση. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το ένα τρίτο των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα στο Λονδίνο και το 60% 

του προσωπικού στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος προέρχονται από την ΕΕ. 

Επίσης επισημαίνουν ότι, σε συγκεκριμένους κλάδους με σκληρές συνθήκες εργασίας, το 

εργατικό δυναμικό αποτελείται κυρίως από μετανάστες, λόγω της απροθυμίας των Βρετανών να 

απασχοληθούν σε αυτούς. 

Τέλος, επιχειρησιακά στελέχη δηλώνουν ότι, οι βρετανικές επιχειρήσεις μόνο 

μακροπρόθεσμα δύνανται να προσαρμοστούν σε μορφές μετανάστευσης χαμηλής ειδίκευσης. Η 

προσαρμογή αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αυτοματοποίησης, των νέων τεχνολογιών και της 

επένδυσης στην εκπαίδευση, αλλά είναι αδύνατη σε διάστημα μόνο δύο ετών.  

 

Σε επίπεδο βραχυπρόθεσμων πολιτικών, οι εργοδότες προτείνουν: 

α) την εκπόνηση ενός συστήματος μετανάστευσης που θα τους παρέχει επαρκή χρόνο 

προσαρμογής και θα αποδέχεται την ιδιαιτερότητα κάποιων κλάδων, όπως των τροφίμων, 

αντιμετωπίζοντας το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων ειδικοτήτων. Τονίζουν επίσης ότι, ο όρος 

"χαμηλής ειδίκευσης" δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς ως μια φράση "catch-all", 

όταν στην πραγματικότητα περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και τύπους θέσεων 

εργασίας.  

β) τη μείωση του μισθολογικού ορίου των £ 30.000 ετησίως, καθώς το 76% των 

εργαζομένων από την ΕΕ που ζουν στο ΗΒ δεν το πληρούν.  

γ) τη μεγαλύτερη ευχρηστία του Tier 2, σημειώνοντας ότι οι τομείς των τεχνολογιών, της 

πληροφορικής και της υγειονομικής περίθαλψης διατρέχουν τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν ακόμα 

μεγαλύτερη έλλειψη δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας (National Healthcare System - NHS), σε περίπτωση που δεν αυξηθούν επαρκώς οι διεθνείς 

προσλήψεις λόγω περιορισμών στην κυκλοφορία των εργαζομένων, ο τομέας της υγείας θα 

αντιμετωπίσει έλλειμμα περίπου 350.000 υπαλλήλων μέχρι το 2030. 

δ) την άμεση δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τη μετανάστευση, δεδομένου ότι οι 

καθυστερήσεις συντηρούν την αβεβαιότητα και αποθαρρύνουν τους μετανάστες, γεγονός που 

φαίνεται από την πτωτική τάση των ροών από την ΕΕ και τη συνεπαγόμενη εμφάνιση ελλείψεων 

δεξιοτήτων, ακόμη και πριν επιβληθούν νέοι κανόνες μετανάστευσης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

στοιχεία του Συνδέσμου Κατασκευαστικών Προϊόντων (Construction Products Association), το 



  

 

δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους περίπου το ένα τρίτο των εργολάβων του ΗΒ αντιμετώπισαν 

δυσκολίες στην πρόσληψη εργαζομένων, ενώ το ήμισυ δυσκολεύτηκε να προσλάβει 

ηλεκτρολόγους,  

 

Εκπρόσωποι εταιρειών καταλήγουν ότι, ένα αφιλόξενο μεταναστευτικό σύστημα θα 

οδηγήσει τους μετανάστες σε πιο ελκυστικές χώρες, δημιουργώντας στενότητα στην αγορά 

εργασίας και ωφελώντας τις χώρες - ανταγωνίστριες του ΗΒ. Η εν λόγω στενότητα μπορεί να 

πυροδοτήσει αύξηση στους μισθούς και μείωση της ανταγωνιστικότητας της βρετανικής 

οικονομίας. Σε καθεστώς σχεδόν πλήρους απασχόλησης (επίπεδο ανεργίας στο ΗΒ 4%) και με 

χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας, οι υψηλότεροι μισθοί ενδέχεται να μετακυλισθούν γρήγορα 

στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πληθωριστικές πιέσεις. Προς αντιμετώπισή 

τους, η Τράπεζα της Αγγλίας θα προβεί σε αυξήσεις των επιτοκίων και το ΗΒ, σε αυτήν την 

περίπτωση, θα οδηγηθεί σε ανάπτυξη που θα χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές πιέσεις. 

 

 

 

 

 

 


