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Міграційна політика країн-членів ЄС: сучасні виклики 
 

Іммігранти є частиною економічного та культурного життя 
ЄС. Вони задіяні практично в усіх секторах економіки, 
покриваючи дефіцит тих професій, які з тих чи інших причин не 
можуть бути заповнені місцевими робітниками. Перелік 
виконуваних мігрантами робіт є надзвичайно широким: це і 
висококваліфіковані ІТ-фахівці, медсестри та інші медичні 
працівники, а також ті професії, в яких громадяни ЄС більше не 
хочуть працювати. 

У своєму виступі перед Європарламентом 29 січня 2004 року 
Генеральний Секретар ООН Кофі А. Аннан висловив думку про те 
що: "Одним із найбільших випробувань ЄС, пов'язаних із його 
розширенням буде те, як  вирішуватиметься проблема міграції. 
Якщо Європейські суспільства готові до цього виклику, імміграція 
збагатить та зміцнить їх. Якщо їм це не вдасться, в результаті 
можуть погіршитися умови життя та соціальний розподіл у 
суспільстві. Без сумніву країни-члени ЄС потребують мігрантів. 
Європейці живуть довше і мають небагато дітей. Без імміграції 
населення у майже 25 країнах-членах ЄС зменшиться з 450 млн. 
осіб до 400 млн осіб у 2050 році"[1]. 

Отже, легальна імміграція є необхідною з багатьох причин, 
перша з яких  – збільшення кількості працездатного населення ЄС. 
Проте це ніяк не стосується нелегальної та неконтрольованої 
міграції. Для вирішення даної проблеми ЄС повинен 
співпрацювати з іншими країнами для організації повернення 
нелегальних іммігрантів на добровільній основі. Крім того, ЄС 
зобов'язаний захищати осіб, які дійсно шукають притулку та 
рятуються від переслідувань. Мета лідерів європейських держав – 
виробити загальну стратегію, щоб допомогти кожній країні 
впоратися з поставленими викликами і отримувати користь з 
отриманих можливостей. 

У Європейському Пакті імміграції та надання притулку перед 
країнами-членами ЄС поставлено ряд наступних завдань: [2] 
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1. Організація легальної імміграції з врахуванням пріоритетів, 
потреб та міграційної квоти, визначених для кожної країни-члена 
ЄС; 

2. Контроль нелегальної міграції та забезпечення повернення 
нелегальних мігрантів до рідної країни чи транзитної країни; 

3. Покращення ефективності контролю кордонів; 
4. Збудувати Європу як територію притулку; 
5. Організація успішного партнерства з країнами походження 

та транзиту мігрантів для забезпечення спільної координованої 
діяльності. 

Міграційна політика ЄС має на меті найперше регулювати 
легальну міграцію. Найбільший акцент робиться на: визначенні 
умов в’їзду та проживання певних категорій мігрантів, як 
наприклад висококваліфікованих працівників ІТ сфери, які 
підпадають під дію Директиви "Блакитна карта ЄС"; студентів; 
дослідників тощо. В цю категорію також входить питання 
возз'єднання сімей та довготривалого проживання. 

Також у ЄС обговорюються пропозиції удосконалення 
Директив щодо умов в’їзду та проживання сезонних робітників, 
між-корпоративного переміщення працівників, а також видача 
одноразових дозволів на працю. Основною метою є спрощення 
міграційних процедур в'їзду і надання легальним мігрантам чітких 
прав на працю. У міграційній політиці ЄС важливий акцент також 
робиться на проблемі інтеграції мігрантів. 

Безумовно у ЄС існує проблема нелегальної міграції, що 
тягне за собою ряд негативних наслідків. ЄС дотримується давньої 
традиції надання безпечного притулку для біженців. Звичайно, 
ідентифікувати справжніх біженців часом досить важко, оскільки 
іммігранти прибувають у мішаних групах, де є особи, метою в'їзду 
яких є пошук кращого життя. Також існує інша категорія людей, 
які прагнуть уникнути політичного переслідування та серйозного 
порушення людських прав на батьківщині [2].  Вирішення даного 
питання є особливо актуальним для країн-членів ЄС протягом 
останніх років.  Проблема нелегальної імміграції знову зростає 
через збільшення потоку біженців з Північної Африки та військові 
дії на сході України. 

Європа завжди притягувала іммігрантів з усього світу. 
Міграція була, є і буде шансом, загрозою та вибором для 
Європейських держав. У ЄС є дуже різний підхід до імміграції. 
Для одних країн, мігранти це – вигідна та дешева робоча сила, брак 
якої має негативний вплив на їх ВВП, для інших іммігранти – це 
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загроза росту вандалізму, злочинності і навіть тероризму. Є країни, 
які  розглядають міграцію як невід'ємний елемент сучасних 
процесів глобалізації. Проте слід сказати, що найчастіше сьогодні 
міграція викликає шквал негативних емоцій у зв’язку з 
нестабільності у Північній Африці та масовою нелегальною 
міграцією до країн-членів ЄС. 
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Ознаки голландської хвороби як окремого випадку 
деіндустріалізації 

 

Протягом останніх десятиліть відсоток людей, зайнятих у 
сфері виробництва,зменшився. За таких умов країни, які 
спостерігають або потенційно можуть зазнати спаду соціально-
економічної діяльності внаслідок зниження виробничої активності, 
можуть вважатися яскравим прикладом явища деіндустріалізації. 
Одна з ознак цього явища – постійний стан дефіциту торгового 
балансу країни (коли імпорт перевищує експорт), котрий  зростає 
аж до моменту неспроможності державою оплатити необхідну 
кількість імпортних благ та забезпечити виробництво товарів, 
щосвоєю чергою, посилює спад економіки.  

Поряд з тим А. Каінкросс (1982) та Ф. Левер (1991) 
пропонують наступні чотири можливих варіанти ознак 
деіндустріалізації: 

http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/articles/354-irena-guidikovaen/file
http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/articles/354-irena-guidikovaen/file

