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Relacje pomiędzy 4 badanymi obszarami : powiązania pomiędzy
migracją i stopniem
obecności firm zagranicznych w zakresie
umiejętności i potrzeb w zakresie wymaganego kapitału ludzkiego.

Cztery badania prowadzone w różnych obszarach, przewidzianych w ramach
projektu, podkreślają powiązania w granicach eksperymentów modelu “oceny”, który
koncentowałby się na obszarach o wspólnym odniesieniu i wymaganiach w zakresie
kompetencji pomiędzy poszczególnymi krajami.
Przeprowadzone
badania
pozwoliły
na
porównanie
trzech
obszarów
charakteryzujacych sie migracją: Polska (Warmia Mazury (warmińsko-mazurskie)),
Rumunia (Hunedoara), Włochy (Sycylia) i terytorium Umbrii, który w większym
stopniu charakteryzuje się, przynajmniej w okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat
znaczącym zjawiskim jakim jest "migracja”.
Przed zanalizowaniem możliwych relacji i powiazań między różnymi krajami,
chcielibyśmy podkreślać główne ich cechy (zcharakteryzować kraje i ich poszczególne
regiony).
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Italia – Umbria
- Głównym krajem pochodzenia emigrantów obecne jest Rumunia, która
reprezentuje 22% zamieszkałych cudzoziemców, 32,5% zatrudnionych
cudzoziemców przy czym 37,1% stanowia kobiety
- Mozliwość zatrudnienia w 60,1% przypadków jest głównym powodem
wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na pobyt.
- Problem bezrobocia dotyka głównie kobiet.
Ponad 3000 cudzoziemek
jest bezrobotnych co stanowi około 28,6% bezrobocia kobiet w Umbrii.
- Obecnie, emigranci zajmują miejsca pracy, które nie wymagają specjalnych
kwalifikacji (niewykwalifikowane), ale wraz ze wzrostem stopnia
pokolenia starzejacego sie, prawdopodobnym jest, że w niedalekiej
przyszłości emigranci zajmą miejsca pracy które wymagaja wyższy poziom
kwalifikacji.
- 20% emigrantow deklarują cheć uczęszczania na kursy aby poprawic
własne warunki pracy oraz aby posiadac większą niezależność, autonomię.
- Dostęp do szkoleń i pracy pochodzi z nieformalnych źródeł, w zwiazku z
tym konieczny jest rozwój i wzmocnienie systemu poradnictwa, które
mogłoby wspierać emigrantów w projektach z zakresu rozwoju osobistego i
zawodowego.
- Kobiety są lepiej wykształcone, mają większą motywację w uczęszczaniu
na szkolenia.
- Najbardziej pożądane zawody dla kobiet należą do sektora usług: piekarz,
fryzjer, kosmetyczka, opiekunka, asystent kucharza.
- Wśród cudzoziemców najbardziej poszukiwane kwalifikacje zawodowe są
z zakresu hotelarstwa i gastronomi.
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Italia (Sicilia)
Pomimo, iż Sycylia jest obszerem o wysokim poziomie migracji,
rejestruje się w dalszym ciągu rosnąca obecność emigrantów. W prowincji
Palermo, 10,5% emigramntow pochodzi z Rumunii, gdzie wiekszość
stanowią kobiety
Sektor usług raprezentuje obszar w którym obserwuje się
najwiekszą ilość cudzoziemcow zatrudnionych (52,1%). Na obszarze
Messiny, Palermo i Katanii zarejestrowano najwiekszą ilość zatrudnionych:
w handlu, hotelarstwie i gastronomi
Kobiety promują własny projekt emigracji i niezależnie od
pochodzenia, dążą do poprawy swoich warunków ekonomicznych. Wśród
emigrantów: 50,4% kobiet otrzymało pozwolenie na pobyt i prace, z czego
4,3% na własny rachunek.
Wiele wniosków o zatrudnienie i szkolenia pochodzą od
mieszkanców krajów Europy Wschodniej w szczególnosci, powyżej 50
roku życia, które w ostatnim czasie zostały zatrudnione jako opiekunki do
osób starszych
Cudzoziemcy sa zachęcani do uczęszczania na szkolenia w celu
znalezienia stabilnego zatrudnienia. W niektórych przypadkach, mamy do
czynienia z cudzoziemcami którzy juz pracują legalnie, ale chcieliby
zdobyć wiedzę, zmianić pracę czy poprawić swoje warunki pracy
Dla kobiet, szkolenia czy praktyki, stanowią pierwsze
doświadczenie na rynku pracy. W niektórych przypadkach szkolenia w
pełni funkcjonują jako czynnik podwyższający własne kwalifikacje i służy
jako pomoc w integracji społecznej
Rumunia (Hunedoara)
Włochy stanowią pierwszy kraj pochodzenia cudzoziemców
Włosi mieszkający w Rumunii są zaangażowani w pracę na własny
rachunek lub sa zutrudnieni przez pracodawcow
W 2009, z włoskim udziałem zarejestrowano 321 przedsiębiorstw
w następujących sektorach: 89 przemysł; 17 rolnictwo; 27 budownictwo,
42 hurt; 21 detal, 125 usługi.
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Polonia (Varmia - Masuria)
Województwo Warmińsko-Mazurskie, podobnie jak Polska,
charakteyryzuje sie przede wszystkim emigracją skierowana głównie do
Wielkiej Brytanii, Islandii, Niemczech i Szwecji.
Rejestruje sie zjawisko "powrotów” tzw. migracja powrotowa.
Większa cześć emigrantów wraca z Wielkiej Brytanii, Irlandii i
Stanów Zjednoczonych
Migracja powrotna jest zjawiskiem typowym głównie dla miast i
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kobiet między 30 a 34 rokiem życia
Prawie 60% osób deklaruje cheć pracy za granicą oraz ponad 40%
byłby skłonne do zaakceptowania propozycji pracy za granicą.
Emigranci powracąjacy do kraju spotykają sie z podobnymi
problemami jakie mają cudzoziemcy w Polsce: utrata kontaktu z rynkiem
pracy, praca poniżej kwalifikacji do ich wykształcenia, problemy z
integracją, ksenofobia ...
Polskie firmy niezależnie od tego mają do czynienia z rodowitymi
polakami czy z cudzoziemcami poszukuja głównie wykwalifikowanych
pracownikow (13,8%) w porównaniu do 2% niewykwalifikowanych. Wiele
firm (17,7%) przewiduje wzrost zatrudnienia w najbliższej przyszłości
W wojewodztwie Warmińsko-Mazurskem sektor turystyki został
zidentyfikowany jako strategiczny, ktory bedzie sie rozwijal i tworzyl nowe
miejsca pracy

Podsumowując powiązania pomiędzy partnerami możemy stwierdzić, iż nie zauważa
się podobieństw, szczególnie pod względem jakościowym. Jedyny element jako
wspólny pomiędzy tak różnymi obszarami raprezentuje właśnie turystyka jako sektor
potencjalnego rozwoju pod względem powstawania nowych miejsc pracy
skierowanych zarówno do cudzoziemcow jak i do obywateli poszególnych krajów
Analizując związek między poszczególnymi emigrantami, zauważa się podobieństwo
między Włochami i Rumunią pod wzgledem popytu i podaży na pracę: rumuńscy
emigrantci znajdują się w czołówce emigrantów we Włoszech, zarówno ci zatrudnieni
jak i ci bez zatrudnienia, podczas gdy firmy zagraniczne na terytorium Hunedoara są w
większości włoskie.
Interesujacym zjawiskiem w Polsce jest zjawisko migracji "powrotowej", które stawia
państwo polskie przed rozwiązywaniem problemów podobnych do tych dotyczacych
emigracji.
We wszystkich kontekstach ważnym elementem są kobiety, które doświadczają
największych trudności w zakresie dostepu do miejsc pracy. Podkreslić jednak trzeba
iż kobiety, są bardziej ambitne pod względem samorealizacji a co z tego wynika także
realizacji profesionalnej, zawodowej.
Innym czynnikiem, wartym podkreślenia, jest polityka popytu i podaży pracy która
powinna się koncentrować w strone zawodów wykwalifikowanych, która może
angażowac w tym samym stopniu cudzoziemców co i obywateli “powracajacych”,
perspektywa która charakteryzuje wszystkie analizowane kraje.
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