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Ο τόπος γέννησής µας µπορεί 
να είναι ένας σηµαντικός πα-
ράγοντας για µια επιτυχηµένη 
σταδιοδροµία στην Αυστραλία, 

σύµφωνα µε µια νέα µελέτη. Η έκθεση 
της Σχολής Επιχειρήσεων και Οικονο-
µικών του Πανεπιστηµίου Macquarie 
εξέτασε τα στοιχεία των Απογραφών 
από το 2011 και διαπίστωσε ότι ενώ 
το εργατικό δυναµικό της Αυστραλίας 
είναι πολύ διαφορετικό από τα διε-
θνή πρότυπα, δεν συµβαίνει αυτό όταν 
πρόκειται για τις υψηλότερες θέσεις. 
Η έρευνα διαπιστώνει ότι ένας εργα-
ζόµενος είναι πιο πιθανό να αναλάβει 
διευθυντική θέση  αν έχει γεννηθεί σε 
αγγλόφωνη χώρα συµπεριλαµβανοµέ-
νης της Αγγλίας, των ΗΠΑ, του Καναδά 
και της Νότιας Αφρικής - µε τους µε-
τανάστες από τις χώρες αυτές να κατέ-
χουν τις περισσότερες θέσεις CEO της 
Αυστραλίας. Λιγότερες πιθανότητες να 
αναλάβει κάποιος την ίδια θέση έχει αν 
είναι γεννηµένος στην Αυστραλία. Εν 
τω µεταξύ, ο αριθµός των ατόµων που 
έχουν διευθυντική θέση είναι πολύ χα-
µηλός µεταξύ των µεταναστών από τις 
Φιλιππίνες, το Βιετνάµ, την Ινδία και 
την Κίνα.
Οι γεννηµένοι στην Αυστραλία εξα-
κολουθούν να αντιπροσωπεύουν την 
πλειοψηφία των εργαζόµενων µε διευ-
θυντικές θέσεις - µε το 70% των CEO 
της Αυστραλίας και των γενικών διευ-
θυντών έχουν γεννηθεί στην Αυστρα-
λία - αλλά ο αριθµός είναι ελαφρώς 
χαµηλότερος από το ποσοστό των άλ-
λων εργαζοµένων που έχουν γεννηθεί 
στην Αυστραλία. Συγκριτικά, το 8,1% 

του συνόλου των Αυστραλών ∆ιευθύ-
νοντων Συµβούλων και διευθυντικών 
στελεχών γεννήθηκαν στην Αγγλία, 
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του ποσο-
στού τους στο ευρύτερο εργατικό δυνα-
µικό (4,9%).
Και δεν είναι µόνο οι µετανάστες από 
τις αγγλόφωνες χώρες που υπερεκπρο-
σωπούνται στην κορυφή της αγοράς ερ-
γασίας, αν και η κατανόηση της γλώσ-
σας φαίνεται να είναι καθοριστική.
«∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι οι µετανά-
στες από χώρες µε γνωστά υψηλά επί-
πεδα επάρκειας στα αγγλικά - όπως η 
Γερµανία και η Ολλανδία - ήταν σχε-
τικά υψηλά  µεταξύ των CEOs και των 
MD», δήλωσε ο Dr Nick Parr που ήταν 
ο επικεφαλής της έρευνας.
Ενώ γενικά, οι µετανάστες από τις ασι-
ατικές χώρες είχαν χαµηλή εκπροσώ-
πηση στην κορυφή, οι άνθρωποι που 
γεννήθηκαν στη Νότια Κορέα και οι 
Ιάπωνες αποτελούν εξαίρεση. Ο ∆ρ 

Parr δήλωσε ότι αυτό µπορεί να οφεί-
λεται στο πρόγραµµα µετανάστευσης 
της Αυστραλίας, το οποίο επιτρέπει 
σε ξένους επιχειρηµατίες να ιδρύσουν 
επιχειρήσεις στην Αυστραλία. Οι µετα-
νάστες που γεννιούνται στις αγγλόφω-
νες χώρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
διευθυντικών στελεχών (16,7%) ενώ 
οι µετανάστες από µη αγγλόφωνες χώ-
ρες το αντίθετο (13,2%  διευθυντικά 

στελέχη σε σύγκριση µε το 16,8% στο 
ευρύτερο εργατικό δυναµικό).
Όσον αφορά τους µετανάστες δεύτερης 
γενιάς, η έρευνα έδειξε ότι οι µετανά-
στες ελληνικής και λιβανέζικης κατα-
γωγής  έχουν µεγάλο ποσοστό σε διευ-
θυντικές θέσεις στην Αυστραλία, παρά 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας µεταξύ αυ-
τών των οµάδων τη δεκαετία του 1980.
«Πολλοί µετανάστες από τη Νότια Ευ-
ρώπη τη δεκαετία του 1950 και τη δε-
καετία του 1960 απασχολούνταν στον 
τοµέα της µεταποίησης και σε αυτόν τον 
τοµέα έχουµε σήµερα διευθυντικά στε-
λέχη µε καταγωγή από τη Νότια Ευρώ-
πη», ανέφερε ο Dr Parr.
Η νέα µελέτη συµφωνεί µε την έρευνα 
της Αυστραλιανής Επιτροπής Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων που δηµοσιεύτηκε 
το 2018, σύµφωνα µε την οποία τα άτο-
µα αγγλο-κελτικής ή ευρωπαϊκής κατα-
γωγής αντιπροσωπεύουν το 95% των 
στελεχών και το 97% των CEOs στην 
Αυστραλία. Η έρευνα είχε επίσης κα-
κές ειδήσεις για τις γυναίκες: Μόνο το 
19,3% είναι γυναίκες.
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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ζητάει να προσλάβει εκπαιδευτικούς  

για να διδάξουν στα Σχολεία της Κοινότητας. 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα: 

1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@goc.com.au  ή 

2) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 206‐210 Lakemba St LAKEMBA NSW 2195 ή 

3) στα Γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο., επικοινωνήστε στον αριθμό 

9740 6022 

Οι αγγλόφωνοι µετανάστες στην Αυστραλία είναι πιθανότερο να γίνουν 
∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι από τους Αυστραλούς που γεννιούνται εδώ
Η έρευνα έδειξε ότι οι µετανάστες ελληνικής και λιβανέζικης καταγωγής  έχουν µεγάλο ποσοστό σε διευθυντικές 
θέσεις στην Αυστραλία, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας µεταξύ αυτών των οµάδων τη δεκαετία του 1980




