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Με ρυθμό τουλάχιστον της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων ανθρώπων θα συνεχίσουν οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη
τα επόμενα τρια χρόνια σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Εξετάζοντας το ζήτημα μόνο με οικονομικούς όρους το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι οι οικονομίες των χωρών υποδοχής σε πρώτη
φάση θα αναπτυχθούν.

Με ρυθμό τουλάχιστον της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων ανθρώπων θα συνεχίσουν οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη
τα επόμενα τρια χρόνια σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Συνολικά το ταμείο εκτιμά ότι ο αριθμός των μεταναστών που θα περάσουν στην Ευρώπη μέχρι το 2017 θα ξεπεράσει τα 4
εκατομμύρια. 

Η εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι οι μετανάστες από τη Μέση Ανατολή θα ωθήσουν βραχυπρόθεσμα την ευρωπαϊκή
οικονομία αλλά μακροπρόθεσμα τα οφέλη θα εξαρτηθούν από τον βαθμό ενσωμάτωσής τους από τις τοπικές κοινωνίες. 

Εξετάζοντας το ζήτημα μόνο με οικονομικούς όρους το ΔΝΤ υποστηρίζει στην έκθεσή του που θα παρουσιαστεί στο
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ότι οι οικονομίες των χωρών υποδοχής σε πρώτη φάση θα αναπτυχθούν λόγω
των κρατικών επενδύσεων για την υποδοχή των μεταναστών. «Ωστόσο μακροπρόθεσμα ο οικονομικός αντίκτυπος θα
εξαρτηθεί από το βαθμό ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας» αναφέρεται στην έκθεση στην οποία
αναγνωρίζεται, τέλος, ότι υπάρχει η πιθανότητα οι μετανάστες να πάρουν τις θέσεις δουλειάς από τους ντόπιους σε μια
περίοδο ανόδου της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
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