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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισαγωγή

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται μια πτυχή του μεταναστευτικού

φαινομένου που βρίσκεται στις παρυφές της μεταναστευτικής βιβλιογραφίας: Την

παρουσία αλλοδαπών μεταναστών στην ύπαιθρο. Με εξαίρεση τις ΗΠΑ, στις οποίες η

μεταναστευτική έρευνα έχει ενσκήψει επί του συγκεκριμένου φαινομένου και μας έχει

τροφοδοτήσει με ογκώδες ερευνητικό υλικό από ποικίλα επιστημονικά πεδία

(οικονομία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία), η ευρωπαϊκή βιβλιογραφία και σε

μεγαλύτερο βαθμό η ελληνική μας έχουν προσφέρει σποραδικές, στη συντριπτική τους

πλειοψηφία, ποιοτικού χαρακτήρα έρευνες. H φθίνουσα σημασία του αγροτικού τομέα

στο οικονομικό γίγνεσθαι των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, ο εποχικός

χαρακτήρας των γεωργικών εργασιών και η ιδιοτυπία του μεταναστευτικού δυναμικού

που απασχολείται σε αυτές (αριθμητικά ασταθές εποχικό δυναμικό που συχνά

απασχολείται σε μια γκρίζα περιοχή μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, με συχνή

κινητικότητα στο γεωγραφικό χώρο)  που μεταξύ άλλων δυσχεραίνουν τη στατιστική

του καταγραφή, πιθανώς να αιτιολογούν το περιορισμένο, μέχρι σήμερα, ερευνητικό

ενδιαφέρον για τη μετανάστευση στην ύπαιθρο.  Από την άλλη πλευρά,  η μεγάλη

πλειοψηφία των ερευνητών επικεντρώνουν το βάρος της προσοχής τους στις

επιπτώσεις της παρουσίας των μεταναστών στις αγροτικές κοινωνίες και επομένως

διερευνούν το υπό εξέταση φαινόμενο, σχεδόν αποκλειστικά, από τη σκοπιά της χώρας

υποδοχής.

Η ερευνητική μας προσπάθεια φιλοδοξεί να επιτύχει δύο αμοιβαία

συναρτώμενους στόχους. Αφενός να διερευνήσει τη διαχρονική συνεισφορά των

μεταναστών στην ελληνική ύπαιθρο, αφετέρου να εξετάσει τη διαχρονική μεταβολή

των οικονομικών συνθηκών διαβίωσής τους, για τις οποίες η μέχρι σήμερα γνώση μας

είναι κάτισχνη, πάντοτε σε συνεχή διάλογο με τη διεθνή βιβλιογραφία. Φρονούμε ότι ο

διττός χαρακτήρας της προσέγγισής μας εγκολπώνει τους βασικούς οικονομικούς

δρώντες που συνδιαμορφώνουν το μεταναστευτικό φαινόμενο στην ύπαιθρο (δηλ. τους

μετανάστες και τις κοινωνίες υποδοχής της υπαίθρου) και έτσι οι οικονομικές και

εργασιακές στρατηγικές των μεταναστών και η κοινωνικοοικονομική δομή των

περιοχών που τους υποδέχονται συνυφαίνονται υπό ενιαίο πλαίσιο δυναμικής

http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Agr_income1.htm%20(%C3%C9%C1%20%CC%C5%C8%CF%C4%CF%CB%CF%C3%C9%C1)
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αλληλεπίδρασης. Άλλωστε, η διερεύνηση των οικονομικών συνθηκών διαβίωσης των

«Μεταναστών που Εργάζονται στη Γεωργία - ΜΕΓ» αποτελεί και έναν έτερο τρόπο

διάγνωσης και εμβάθυνσης στο οικονομικό περιβάλλον που τους απασχολεί.

Το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο διακρίνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη

προσεγγίζουμε το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου

αρθρώνεται το μεταναστευτικό φαινόμενο και στη δεύτερη παραθέτουμε τις θεωρίες

που ερμηνεύουν τις αιτίες της μετανάστευσης.

1.1 Το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της οικονομικής

μετανάστευσης

Η σύγχρονη οικονομική μετανάστευση αρθρώνεται σε δύο διακριτά αλλά

αλληλεπιδρώντα επίπεδα. Το πρώτο είναι το παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό

περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά του οποίου προσδιορίζουν την εθνική και κοινωνική

διαστρωμάτωση, καθώς και την κατεύθυνση των μεταναστευτικών ροών. Το δεύτερο

είναι το τοπικό περιβάλλον: Οι ιδιαιτερότητες της κοινωνικοοικονομικής διάρθρωσης

των χωρών ή/και των τοπικών κοινωνιών προέλευσης και υποδοχής προσδίδουν την

ιδιοσυστασία του μεταναστευτικού φαινομένου σε αυτά τα επιμέρους γεωγραφικά

επίπεδα.

Σημαντική μερίδα ερευνητών υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας,  η εργασία ως παραγωγικός συντελεστής και ως

καίρια πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Η

κατίσχυση της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς έχει μεταβάλλει το περιεχόμενο της

εργασίας και έχει εξομοιώσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η έμμισθη

εργασία στον αναπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο:  η επέκταση της

προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης, η ασυνέχεια της εργασιακής εμπειρίας, οι

παλίνδρομες μετακινήσεις μεταξύ πεδίων δραστηριότητας και οι άτυπες συνθήκες

απασχόλησης έχουν αρχίσει να εδραιώνονται στην παγκόσμια αγορά εργασίας και να

υπονομεύουν το πρόταγμα της πλήρους απασχόλησης που επικρατούσε μεταπολεμικά

(Beck 2000α, σελ. 1). Τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας και

κυρίως της ευελιξίας αναγορεύονται σε κυρίαρχες αξίες του σύγχρονου

απασχολούμενου (Castells 1996, σελ. 265 και Καλλίνικος 2005, σελ. 15). Η ευελιξία

έχει την έννοια των βραχυπρόθεσμων απασχολήσεων, την απλοποίηση του θεσμικού

πλαισίου απολύσεων και γενικά την απρόσκοπτη υποκατάσταση των απασχολούμενων
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στην αγορά εργασίας.  Συνδέεται,  επίσης άρρηκτα με την «εξατομίκευση της

εργασίας», δηλαδή τη βαθμιαία μεταβίβαση ευθυνών και αρμοδιοτήτων που

σχετίζονται με την αγορά εργασίας από τους φορείς του κράτους και εργατικές ενώσεις

στον εργαζόμενο1 (Beck 2000α, σελ. 3 και Sassen 2003, σελ. 136). Παρεμφερές

χαρακτηριστικό της ευελιξίας και της εξατομίκευσης είναι η απορρύθμιση της αγοράς

εργασίας, δηλαδή η αποσταθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τους

όρους απασχόλησης και η ανάδυση της άτυπης οικονομίας ή του άτυπου τομέα

απασχόλησης. Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας προοιωνίζει το τέλος της θεσμικά

κατοχυρωμένης απασχόλησης με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που κατεύναζε τη

διαμάχη κεφαλαίου και εργασίας και εναρμόνιζε τη ζήτηση με την προσφορά εργασίας.

Ο άτυπος χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων και η αποδυνάμωση των εργατικών

ενώσεων τείνει να γίνει συνθήκη της έμμισθης απασχόλησης στις δυτικές κοινωνίες

(Beck 2000α, σελ. 123, Καλλίνικος 2005, σελ. 14 και Ναξάκης 2005, σελ. 65). Το

νομικό πλαίσιο που ρύθμιζε τα συμβόλαια εργασίας το δεύτερο μισό του 20ου αι.,

αναθεωρείται με σκοπό να διευκολύνει, επίσης, ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Η

διάδοση των συμβολαίων περιορισμένης διάρκειας, η μερική απασχόληση που συνδέεται

με την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας και η εργασία με υπενοικίαση

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης μισθωτής απασχόλησης (Castells

1996, σελ. 269 και Καλλίνικος 2005, σελ. 14).

Οι σύγχρονες αλλαγές είναι τόσο σημαντικές που αναπροσδιορίζουν τη σχέση

μεταξύ εργασίας, δημοκρατίας και κοινωνικού κράτους. Ένας καπιταλισμός της

ατομικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί αποκλειστικά στην κερδοφορία υποσκελίζοντας

το ρόλο του κράτους,  που δημιουργεί ένα αβέβαιο κοινωνικό περιβάλλον για τους

εργαζόμενους, το οποίο μοιάζει να συναπαρτίζεται από μυριάδες ανεξάρτητες ατομικές

πρωτοβουλίες, με την εργασία να ορίζει ολόκληρη την ανθρώπινη υπόσταση2

(Καλλίνικος 2005, σελ. 26 και Ναξάκης 2005, σελ. 65) έχει κατά τον Beck (2000α,

1 Τα καινοφανή χαρακτηριστικά της σύγχρονης μισθωτής εργασίας είναι αυτά που κατά τον Beck
(2000α, σελ. 18) σηματοδοτούν τη μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη νεοτερικότητα. Την πρώτη,
που τοποθετείται μεταπολεμικά, συνθέτουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η πλήρης απασχόληση, η
σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει το εθνικό και το κοινωνικό κράτος και η αμετροεπής
επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον για λόγους οικονομικού οφέλους. Η δεύτερη συναπαρτίζεται από την
παγκοσμιοποίηση, τη συρρίκνωση της μισθωτής απασχόλησης, την είσοδο των γυναικών στην αγορά
εργασίας, τον ατομικισμό και την  οικολογική κρίση.
2 Ένα από τα χαρακτηριστικά της εργασίας στην ύστερη νεοτερικότητα είναι ότι ένα μεγάλο φάσμα των
ενδιαφερόντων και των προσανατολισμών του ανθρώπου καταλαμβάνεται από ζητήματα που
συνδέονται με την εργασία (πχ., η εκπαίδευση μετατρέπεται σε επαγγελματικό εφόδιο). Η διακριτή
ρόλοι του ανθρώπου συγχωνεύονται και το σύνολο των ατομικών του χαρακτηριστικών υποτάσσονται
στις απαιτήσεις της επαγγελματικής του ενασχόλησης (Καλλίνικος 2005, σελ. 15).
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σελ. 4) απεμπολήσει τη νομιμότητά του και αποτελεί μια μορφή «δημοκρατικού

αναλφαβητισμού».

Παράλληλες τάσεις, όπως, η εισαγωγή νέων προηγμένων τεχνολογιών στους

τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών (Castells 1996, σελ. 265), που για τον

Rifkin (1996, σελ. 50) στοιχειοθετούν την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η

απίσχναση της χειρωνακτικής εργασίας ως πηγής εισοδήματος και πλούτου και η

υποκατάστασή της από τεχνολογικά μέσα, η αναβάθμιση του ρόλου της πνευματικής

εργασίας και της πολυειδίκευσης και η πρωτοκαθεδρία του τριτογενούς τομέα στα

σύγχρονα παραγωγικά συστήματα υποσκελίζουν τη σημασία της εργασίας ως

παραγωγικού συντελεστή. Επίσης, δημιουργούν μια σειρά από δυϊσμούς, αστάθειες και

ανισότητες στο χώρο της εργασίας που αναπαράγουν έναν κόσμο με ολοένα και

λιγότερη εργασία (Rifkin 1996, σελ. 50, Beck 2000α, σελ. 14 και Λυμπεράκη 2005,

σελ. 133). Σήμερα, στους τρεις βασικούς τομείς της οικονομίας, οι θέσεις εργασίας

μειώνονται και υποκαθίστανται από τεχνολογικές εφαρμογές. Πιθανή εξαίρεση

αποτελεί μια πληθυσμιακά ολιγάριθμη ελίτ υψηλά ειδικευμένων και πολυειδικευμένων

απασχολούμενων που η αγορά εργασίας επιβραβεύει το υψηλό επίπεδο ειδίκευσής τους

(Rifkin 1996, σελ. 51, 52). Στο περιθώριο αυτής της κατηγορίας εργαζομένων αρχίζει

να συγκροτείται μια πλατιά μάζα ασταθούς, ευέλικτου και ανασφαλούς εργατικού

δυναμικού, νομαδικού ως προς την αναζήτηση εργασίας με χαμηλή ειδίκευση, χωρικά

διασπαρμένου, χωρίς θεσμική θωράκιση και κοινωνική ασφάλιση (Beck 2000β, σελ.

91).

Υπό αυτό το πρίσμα, ο διαχωρισμός των ανθρώπων σε εργαζόμενους και

ανέργους συνοδεύεται από τη διάκριση μεταξύ αυτών που αναλαμβάνουν «καλές» και

αυτών που αναλαμβάνουν «κακές» εργασίες (Λυμπεράκη 2005, σελ. 134), που είναι

σύμφυτη με τη διάκριση ειδικευμένων και ανειδίκευτων ή αποειδικευμένων εργατών.

Οι  τελευταίοι αυτοί εργαζόμενοι, του δευτερεύοντα λεγόμενου τομέα απασχόλησης

πλήττονται από ανειδίκευτες, χαμηλόμισθες, αβέβαιες και ανασφάλιστες

απασχολήσεις.

Από τη σκοπιά του ενδιαφέροντός μας, ο πιο βαρυσήμαντος μετασχηματισμός

της εργασίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης είναι η αποδέσμευσή της από τη

γεωγραφική της πρόσδεση, η οποία αποτελούσε αναπόδραστη προϋπόθεση της

απασχόλησης στη βιομηχανική κοινωνία. Έτσι, η σημασία της γεωγραφίας ως φυσικού

συνόρου του ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων περιοχών κάμπτεται.  Και τούτο διότι η

παγκόσμια οικονομία στηρίζεται στην ικανότητά της να εκμηδενίζει τις αποστάσεις και
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να οργανώνει σε πραγματικό χρόνο μια κατατετμημένη χωρικά εργασιακή διαδικασία

σε πλανητικό επίπεδο (Castells 1996, σελ. 92, Beck 2000α, σελ. 27 και Blocklehurst

2001, σελ. 445, 457-460).

Η απόσπαση της εργασίας από τον αυστηρό γεωγραφικό της προσδιορισμό,

εκφράζεται μέσα από δύο βασικές μορφές κατανομής της εργασίας στο γεωγραφικό

χώρο.

Η πρώτη είναι η μετακίνηση πληθυσμών που οξύνεται από τη διογκούμενη

οικονομική ανισομέρεια μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Αφορά τόσο τους

ειδικευμένους εργαζόμενους που εθελούσια μεταναστεύουν στις αναπτυγμένες χώρες

για να επιτύχουν τις μεγαλύτερες δυνατές επιδόσεις επί της υψηλής τους ειδίκευσης

(γνωστή και ως μετανάστευση εγκεφάλων), όσο και τις πλατιές μάζες των

ανειδίκευτων εργατών που μετεγκαθίστανται για να απασχοληθούν σε χαμηλόμισθες

και επισφαλείς θέσεις εργασίας, συχνά στην άτυπη οικονομία (Beck 2000α, σελ. 31).

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και μετά τα μεταναστευτικά ρεύματα

καταγράφουν αυξητική τάση, ενώ με εξαίρεση την Αυστραλία κατευθύνονται προς τις

αναπτυγμένες περιοχές της υφηλίου (Ευρώπη και Β. Αμερική) (Διαγράμματα 1.1.1 και

1.1.2).

Διάγραμμα 1.1.1

Ποσοστό μεταναστών στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού
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 Πηγή: http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp

http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp
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Διάγραμμα 1.1.2

Ποσοστό μεταναστών στο σύνολο του πληθυσμού ανά γεωγραφικό επίπεδο
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  Πηγή: http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp

Η δεύτερη είναι η μετακίνηση θέσεων εργασίας ή τμημάτων παραγωγής έντασης

εργασίας σε πολυπληθείς αναπτυσσόμενες χώρες φθηνού εργατικού κόστους, που θα

μπορούσε να ιδωθεί και ως η άλλη όψη της μετανάστευσης.  Δηλαδή,  η

μετεγκατάσταση της παραγωγής από αναπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες

υποκαθιστά ως ένα βαθμό την έλευση μεταναστών από τις αναπτυσσόμενες στις

αναπτυγμένες χώρες (Portes 1978, σελ. 473, Castells 1996, σελ. 238, Sassen 2003, σελ.

149 και Labrianidis et al. 2004, σελ. 1190, 1197).

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, το στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι

οι μεταβολές της εργασίας στο διεθνοποιημένο περιβάλλον νοηματοδοτούν εκ νέου το

περιεχόμενο της μετανάστευσης. Η μετανάστευση σταδιακά χάνει τη νοηματική της

συγγένεια με την έννοια της μετεγκατάστασης και αποκτά μεγαλύτερη συνάφεια με

αυτήν της κινητικότητας. Με άλλα λόγια τα μεταναστευτικά ρεύματα αποκτούν τα

χαρακτηριστικά ενός διαρκώς μετακινούμενου πληθυσμού που λόγω ευάλωτου

εργασιακού καθεστώτος είναι πρόθυμος να μετακινηθεί στο χώρο για να καλύψει, όπου

δημιουργούνται, προσωρινά κενά απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι και η

μεταναστευτική επιλογή δεν τερματίζεται με την άφιξη του μετανάστη στη χώρα

υποδοχής,  αφού και η ίδια μπορεί να αποτελεί ένα ενδιάμεσο σταθμό των περαιτέρω

μετακινήσεών του. Υπό αυτό το πρίσμα το μοντέλο του ευέλικτου εργάτη (Beck 2000α,

σελ. 30), του απάτριδα νομάδα που μετακινείται από τόπο σε τόπο για να εργαστεί

βρίσκει την πλήρη ταύτισή του στους εργαζόμενους που συγκροτούν τα σύγχρονα

μεταναστευτικά ρεύματα.  Ο μετανάστης φαίνεται να είναι ο ιδανικός εργάτης της

παγκοσμιοποίησης.
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Στο πεδίο του αγροτικού τομέα, η διεθνοποίηση της αγροτικής παραγωγής έχει

παγιώσει την υπερσυγκέντρωση ισχύος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, η οποία και

υπογραμμίζεται ως καθοριστικός παράγοντας διεύρυνσης των ανισοτήτων σε

πολυεθνές επίπεδο. Η παγκόσμια αγορά τροφίμων τείνει να μονοπωληθεί από μια

μικρή μερίδα πολυεθνικών οργανισμών3, οι οποίες προωθούν τη μετεγκατάσταση ή/και

τη διασπορά της παραγωγής τους σε αναπτυσσόμενες χώρες4 με σκοπό να άρουν τον

τοπικό ανταγωνισμό, να ελέγξουν τις αναδυόμενες αγορές και να διευρύνουν την

εξάρτηση των χωρών αυτών από τις εισαγωγές προϊόντων (ILO 2003, σελ. 9, Sassen

2003, σελ. 148).

Επίσης, τρεις σημαντικές τάσεις σχετικές με την αγροτική απασχόληση

φαίνεται να παγιώνονται στις αγροτικές οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών (OECD

2001, σελ. 5):

Η πρώτη είναι η συρρίκνωση του αριθμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που

έχει συμπαρασύρει σε μείωση και το ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία.

Η δεύτερη είναι η εντεινόμενη εξάρτηση των αγροτικών νοικοκυριών από την

εξωγεωργική απασχόληση και την πολυδραστηριότητα, που μεταξύ άλλων συνδέεται

με την τάση μετακίνησης των γυναικών σε εργασίες εκτός γεωργίας, η οποία με τη

σειρά της είναι σύστοιχη με την αύξηση της συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού

στη μισθωτή απασχόληση (feminization) του αναπτυγμένου κόσμου.

Η τρίτη έγκειται στο ότι ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών

εργασιών διεκπεραιώνεται από μισθωτούς εργάτες γης. Μάλιστα, η αγροτική έξοδος

του νεαρής ηλικίας δυναμικού (ILO 2004, σελ. 49) έχει αυξήσει τη ζήτηση αλλοδαπής

εποχικής εργασίας στη γεωργία (COPA-GEOPA 2002, σελ. 3). Έτσι, κατά τα μέσα της

δεκαετίας του ’80, η μέση μισθωτή απασχόληση στη γεωργία της ΕΕ-15 άγγιζε το

26,2% της απασχόλησης στη γεωργία και κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ανήλθε

σε 31,5% (OECD 2001, σελ. 8). Το 2001, οι εποχικοί εργάτες γης ανέρχονται σε 4,5

εκ. και αποτελούν το 65% του συνόλου των απασχολούμενων στη γεωργία. Εξ αυτών,

το 7,2% (500.000 εργάτες γης) προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ-15 (ICFTU 2003,

3 Για παράδειγμα, οι δέκα μεγαλύτερες εταιρίες φυτοφαρμάκων ελέγχουν το 80% της παγκόσμιας
αγοράς. Το 80% της παραγωγής σιτηρών μοιράζονται δύο εταιρίες. Το 75% των πωλήσεων από την
παραγωγή μπανάνας νέμονται πέντε επιχειρήσεις. Τρεις επιχειρήσεις ελέγχουν το 83% του εμπορίου
κακάο και άλλες τρεις εταιρίες το 85% του εμπορίου τσαγιού (ILO 2003, σελ. 9).
4 Για παράδειγμα, μια τάση που αρχίζει βαθμιαία να εξαπλώνεται είναι το outsourcing της παραγωγής
ζάχαρης από πολυεθνικές εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων σε μικροκαλλιεργητές χωρών της ΝΑ
Αφρικής. Αφού τους τροφοδοτήσουν με εργαλεία, φυτοφάρμακα, λιπάσματα και μεταφορικά μέσα,
αγοράζουν ως α’ ύλη ζάχαρη για την παραγωγική τους διαδικασία. Έτσι, στην Κένυα, 65.000
υπεργολάβοι καλλιεργούν στις εκμεταλλεύσεις του ζαχαρότευτλα με τα οποία προμηθεύουν μια μόνο
πολυεθνική επιχείρηση 3.200 εργαζομένων (ILO 2003, σελ. 12).
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σελ. 1). Το 2001, σε παγκόσμιο επίπεδο, από τους 1,3 δισ. απασχολούμενους στη

γεωργία (περίπου το 43% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού) το 38% (περίπου 450

εκ) αποτελούν οι μισθωτοί εργάτες γης (ILO 2004, σελ. 48).

Η φιλελευθεροποίηση της παγκόσμιας αγροτικής οικονομίας έχει μεταξύ άλλων

μεταβάλλει και το περιεχόμενο της αγροτικής εργασίας. Διεθνώς, καταγράφεται

συρρίκνωση της μόνιμης και αύξηση της προσωρινής μισθωτής απασχόλησης, η οποία

αν και είναι εγγενής στον αγροτικό τομέα, η διεθνοποίηση της αγροτικής παραγωγής

τείνει να της προσδώσει οικουμενικό χαρακτήρα.  Συναφής με την τάση αυτή είναι η

διαχρονικά αυξανόμενη ζήτηση αλλοδαπής εργασίας στη γεωργία. Και τούτο διότι στις

ανάγκες ευέλικτης και προσωρινής εργασίας ανταποκρίνονται πλήρως τα

χαρακτηριστικά των αλλοδαπών εργατών γης. Η απουσία θεσμικής θωράκισης των

μεταναστών, τους καθιστά ευάλωτους σε επαχθείς όρους απασχόλησης (χαμηλές

αμοιβές, εξαντλητικά ωράρια, ανασφάλιστη εργασία) και τους μετατρέπει σε

ελκυστική παραγωγική εισροή, ικανή να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα των

εκμεταλλεύσεων. Ιδιαίτερα οι άτυπα απασχολούμενοι περιβάλλονται από το πιο

επισφαλές εργασιακό καθεστώς,  διότι η απειλή της απόλυσης,  ή της απέλασης

περιορίζει τη δυνατότητα να συνενωθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και

τους εκθέτει σε συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, η ανάδυση

ευέλικτων πρακτικών στελέχωσης στην αγροτική παραγωγή έχει αναβαθμίσει το ρόλο

των μεσαζόντων (labour contractors), οι οποίοι έναντι μιας κατά εργάτη αμοιβής

μισθώνουν στις αγροτικές επιχειρήσεις μετανάστες. Συχνά, η δραστηριότητά τους

αναπτύσσεται σε μια γκρίζα περιοχή μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας.

Επιπρόσθετα, το θεσμικά ανοχύρωτο εργασιακό καθεστώς των μεταναστών και ο

ανταγωνισμός μεταξύ των μεσαζόντων για την παροχή της φθηνότερης δυνατής

εργασίας στις εκμεταλλεύσεις, τους επιτρέπει να υποβάλλουν τους μετανάστες σε

σκληρές συνθήκες απασχόλησης και σε αυθαίρετες περικοπές του εισοδήματός τους,

έναντι στοιχειωδών παροχών σίτισης, διαμονής, στέγασης και μεταφοράς που τους

προσφέρουν (ILO 2003, σελ. 17).

Συνοψίζοντας τις ανωτέρω αιτιάσεις, συνάγουμε ότι οι εγγενείς απαιτήσεις της

αγροτικής απασχόλησης (χειρωνακτική εργασία, προσωρινότητα) προσιδιάζουν

απόλυτα στις νέες που έρχονται να προστεθούν στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης

αγροτικής οικονομίας (ανεπισημότητα, ευελιξία, γεωγραφική κινητικότητα) και από

κοινού βρίσκουν την καλύτερη ανταπόκρισή τους στα χαρακτηριστικά του
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μεταναστευτικού δυναμικού. Υπό αυτή την έννοια, οι μετανάστες εργάτες γης φαίνεται

να αποτελούν καίριο συντελεστή της διεθνοποιημένης αγροτικής παραγωγής.

1.2 Σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μετανάστευσης

Στην προηγούμενη ενότητα προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε το

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται τα σύγχρονα

μεταναστευτικά ρεύματα. Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε συνοπτικά τις σύγχρονες

θεωρίες που ερμηνεύουν τις αιτίες της οικονομικής μετανάστευσης, δηλαδή τις

συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνεται η μεταναστευτική απόφαση, ώστε να

κατανοήσουμε ενδελεχώς τους προσδιοριστικούς παράγοντες του μεταναστευτικού

φαινομένου.

Οι θεωρίες των αιτιών της μετανάστευσης διακρίνονται σε δύο βασικές

κατηγορίες: Σε αυτές που ερμηνεύουν τους παράγοντες που υποκινούν διεθνώς τα

μεταναστευτικά ρεύματα και σε αυτές που ερμηνεύουν τους παράγοντες που

διαιωνίζουν τα μεταναστευτικά ρεύματα στο χρόνο (Massey et al. 2005, σελ. 17). Στις

πρώτες συγκαταλέγονται η Νεοκλασική Θεωρία, τα Νέα Οικονομικά της

Μετανάστευσης,  η Θεωρία της Κατάτμησης της Αγοράς Εργασίας και η Θεωρία των

Διεθνών Συστημάτων. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται η Θεωρία του Κοινωνικού

Κεφαλαίου και η Σωρευτική Αιτιότητα.

1.2.1 Η Νεοκλασική Θεωρία

Η Νεοκλασική αποτελεί την πιο διαδεδομένη θεωρία μετανάστευσης. Σε

αντίθεση με τις λοιπές προσεγγίσεις που εξετάζουμε παρακάτω, η νεοκλασική θεωρία

δεν αποτελεί μόνο ερμηνεία των αιτιών της μεταναστευτικής κίνησης, αλλά

επεκτάθηκε και στις επιπτώσεις της παρουσίας των μεταναστών στις χώρες

προέλευσης και υποδοχής.

 Έλκει την καταγωγή της από μια σειρά υποδειγμάτων που διερευνούν τη σχέση

μεταξύ εσωτερικής μετανάστευσης και ανάπτυξης (Ranis & Fei, 1961 και Harris &

Todaro, 1970). Από μακροοικονομική σκοπιά, αιτία της διεθνούς μετανάστευσης

αποτελούν οι γεωγραφικές διαφορές ως προς την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας.

Χώρες που διαθέτουν μεγαλύτερο όγκο εργασίας απ' ότι κεφαλαίου (δηλαδή

οικονομίες έντασης εργασίας) έχουν ένα χαμηλό επίπεδο ισορροπίας μισθών, ενώ

χώρες που το ποσό του κεφαλαίου υπερβαίνει αυτό της εργασίας (δηλαδή οικονομίες
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έντασης κεφαλαίου) χαρακτηρίζονται από υψηλό αγοραίο μισθό ισορροπίας.

Αποτέλεσμα της μισθολογικής διαφοράς ανάμεσα σε χώρες όπως οι παραπάνω είναι η

μετακίνηση εργατών από τις χώρες με χαμηλό επίπεδο ισορροπίας μισθού προς χώρες

με υψηλό επίπεδο ισορροπίας μισθού.

Παράλληλα, με τη ροή εργατών από την πλούσια σε ποσότητα εργασίας χώρα

προς τη φτωχή σε ποσότητα εργασίας χώρα υπάρχει και η ροή επενδυτικού κεφαλαίου

από την πλούσια σε κεφάλαιο χώρα προς τη φτωχή σε κεφάλαιο χώρα.  Η σχετική

σπάνη κεφαλαίου στις φτωχές χώρες έχει ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο των χωρών

αυτών να παρουσιάζει υψηλές αποδόσεις, γεγονός που προσελκύει επενδύσεις. Η ροή

αυτή κεφαλαίου περιλαμβάνει και το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν

εξειδικευμένοι και υψηλά καταρτισμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταναστεύουν από τις

πλούσιες προς τις φτωχές σε κεφάλαιο χώρες, με στόχο να επιτύχουν υψηλές απολαβές

(ξέχωρα από το ύψος του μισθού) και μισθολογικές αποδόσεις, ακριβώς λόγω των

υψηλών προσόντων τους. Βέβαια, τα χαρακτηριστικά της διεθνούς ροής ειδικευμένων

εργατών (human capital) διαφέρουν από τα αντίστοιχα της μεταναστευτικής ροής

ανειδίκευτων εργατών. Αυτό συμβαίνει διότι η μετανάστευση ειδικευμένων εργατών

συναρτάται με τις διαφορές στις ανά χώρα αποδόσεις επί του ανθρώπινου κεφαλαίου,

οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ως μέγεθος από το μισθό. Αντίθετα, οι αποκλίσεις

στα επίπεδα των μισθών ανά γεωγραφική περιοχή αποτελούν τη βασική αιτία έγερσης

μεταναστευτικών ρευμάτων αποτελούμενων από ανειδίκευτους εργάτες (Massey et al.

1993, σελ. 433 και Massey et al. 2005, σελ. 18-21).

  Η μετακίνηση πληθυσμού που στηρίζεται στην ανάλυση που περιγράψαμε

έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη μείωση της προσφοράς εργασίας και την αύξηση των

μισθών στη χώρα με οικονομία εντάσεως εργασίας,  αφετέρου,  την αύξηση της

προσφοράς εργασίας και τη μείωση των μισθών στη χώρα με οικονομία εντάσεως

κεφαλαίου. Έτσι επιτυγχάνεται ισορροπία, λόγω της μετανάστευσης, μεταξύ

προσφοράς και ζήτησης εργασίας και ισορροπία μεταξύ αμοιβών. Η ισορροπία στις

αμοιβές εξαλείφει και την αιτία μετανάστευσης.

Στη σφαίρα της νεοκλασικής προσέγγισης κινούνται και τα υποδείγματα που

εξετάζουν τη σχέση εμπορίου μετανάστευσης. Το πιο γνωστό εξ αυτών είναι το

υπόδειγμα εξίσωσης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών των Heckser-Ohlin

(από Bauer & Zimmerman 2000, σελ. 1), σύμφωνα με το οποίο το εμπόριο είναι

υποκατάστατο της διεθνούς μετανάστευσης. Η απελευθέρωση του εμπορίου με την

άρση των σχετικών περιοριστικών μέτρων οδηγεί τις χώρες σε εξειδίκευση της
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παραγωγής τους. Κάθε χώρα εξειδικεύεται στην παραγωγή εκείνων των αγαθών, για τα

οποία διαθέτει αφθονία παραγωγικών συντελεστών και ως εκ τούτου απολαμβάνει ένα

συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο χώρες,

μια αναπτυγμένη που διαθέτει περισσότερους ειδικευμένους εργάτες απ’ ότι

ανειδίκευτους και μια αναπτυσσόμενη χώρα με πληθώρα ανειδίκευτων εργατών εν

σχέση με τους ειδικευμένους. Υποθέτουμε, επίσης, ότι υπάρχουν δύο αγαθά, ένα που

παράγεται από ειδικευμένους και ένα που παράγεται από ανειδίκευτους εργάτες.   Τα

επίπεδα τεχνολογίας στις δύο χώρες είναι τα ίδια. Υπ’ αυτές τις συνθήκες το εμπόριο

μεταξύ των δύο χωρών εξαρτάται από το είδος των παραγωγικών τους συντελεστών: η

αναπτυγμένη χώρα που ειδικεύεται στην παραγωγή αγαθών από ειδικευμένους

εργάτες θα εισάγει το αγαθό το οποίο παράγεται από ανειδίκευτους εργάτες. Η

αναπτυσσόμενη χώρα που ειδικεύεται στην παραγωγή αγαθών από ανειδίκευτους

εργάτες θα εισάγει το αγαθό το οποίο παράγεται από ειδικευμένους εργάτες. Το

εμπόριο μεταξύ των δύο αυτών χωρών θα μειώσει τους μισθούς των ανειδίκευτων

εργατών στις αναπτυγμένες χώρες και θα αυξήσει τους μισθούς των ειδικευμένων

εργατών. Το αντίθετο θα συμβεί στην αναπτυσσόμενη χώρα. Μακροπρόθεσμα και υπό

συγκεκριμένες υποθέσεις, οι αμοιβές εργασίας των ανειδίκευτων και των ειδικευμένων

εργατών στις δύο χώρες θα εξισωθούν. Αν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών

εξισωθούν, τα κίνητρα μετανάστευσης αίρονται. Επομένως, το εμπόριο αποτελεί

υποκατάστατο της διεθνούς μετανάστευσης (Rotte & Vogler 1998, σελ. 12-14 και

Bauer & Zimmerman 2000, σελ. 2-3).

Από μικροοικονομική σκοπιά, η μεταναστευτική απόφαση εκπορεύεται από ένα

μοντέλο ατομικής επιλογής (Todaro 1969, σελ. 141 και Harris & Todaro 1970, σελ.

127,128). Τα ορθολογικά άτομα μεταναστεύουν, εφόσον μια ανάλυση κόστους -

οφέλους δείξει ότι οι καθαρές αποδόσεις από τη μετανάστευση είναι θετικές. Τα άτομα

μεταναστεύουν στον τόπο όπου είναι πιο παραγωγικά δεδομένων των δεξιοτήτων τους

και επομένως, η μετανάστευση αποτελεί ένα είδος επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο

(Sjaastad 1962, σελ. 82).  Στην απόφασή τους επιδρά το κόστος της μετακίνησής τους,

το κόστος της εγκατάστασης και της διαμονής, το κόστος εκμάθησης της γλώσσας της

χώρας όπου εγκαθίστανται και προσαρμογής στους τοπικούς κανόνες και τα πρότυπα

συμπεριφοράς.  Οι πιθανοί μετανάστες εκτιμούν το κόστος και τα οφέλη της

μετανάστευσης και μεταναστεύον στον τόπο που οι αναμενόμενες προεξοφλημένες

καθαρές αποδόσεις είναι υψηλότερες για έναν ορισμένο χρονικό ορίζοντα.  Έτσι, η

απόφαση για μετανάστευση προέρχεται από ανισορροπία ή ασυνέχεια ανάμεσα στις
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αγορές εργασίας διεθνώς, ενώ άλλες αγορές δεν επηρεάζουν την απόφαση αυτή.

Μάλιστα,  η συνολική ροή μεταναστών ανάμεσα στις χώρες είναι απλά το άθροισμα

των ατομικών μεταναστεύσεων που αποφασίζονται στη βάση ανάλυσης κόστους -

οφέλους από κάθε άτομο (Sjaastad 1962, σελ. 84-85, Todaro & Maruszko 1987, σελ.

104-106 και Borjas 1994, σελ. 1687-1689).

Σχετικά με τη συνεισφορά των μεταναστών στις χώρες υποδοχής, οι ερευνητές

της νεοκλασικής προσέγγισης δεν ομοφωνούν. Μια μερίδα ερευνητών (Grossman

1982, σελ. 600, Bean et al. 1988, σελ. 44-45 και Altonji & Card 1991, σελ. 213)

υποστηρίζουν ότι η επίδραση των μεταναστών στους μισθούς και την απασχόληση των

ημεδαπών εργατών είναι μικρή. Άλλοι (Borjas 1989, σελ. 477-480 και Borjas 2003,

σελ. 24-30), υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες πλήττουν το μισθό και την απασχόληση

εκείνων των γηγενών που διαθέτουν παραπλήσιο επίπεδο δεξιοτήτων.

 Παράλληλα με την προσέγγιση αυτή αναπτύσσεται και η κριτική της. Τα κύρια

σημεία στα οποία εστιάζεται είναι ορισμένες υποθέσεις της,  όπως αυτή της πλήρους

πληροφόρησης των υποψήφιων μεταναστών. Επίσης, πολλές οικονομετρικές μελέτες

έχουν πράγματι αποδείξει ότι όταν εγείρονται μεταναστευτικά ρεύματα αυτά

συμπίπτουν με έντονες μισθολογικές διαφορές διεθνώς, παράλληλα όμως έχουν δείξει

ότι έντονες μισθολογικές διαφορές διεθνώς δεν υποκινούν απαραιτήτως

μεταναστευτική κίνηση. Δηλαδή, συχνά, δεν παρατηρούνται πλατιά μεταναστευτικά

ρεύματα ακόμη και όταν υπάρχουν εκτεταμένες μισθολογικές διαφορές. Τέλος, η

νεοκλασική προσέγγιση υποσκελίζει, επίσης, τη σημασία της εφαρμοζόμενης από τις

χώρες αποστολής και υποδοχής μεταναστευτικής πολιτικής ως προσδιοριστικής του

μεταναστευτικού φαινομένου (Stark & Bloom 1985, σελ. 178, Massey et al. 1993, σελ.

433-436, Massey et al. 1994α, σελ. 701-711, Massey 1999, σελ. 35-36 και Massey et

al. 2005, σελ. 18-21).

1.2.2 Τα Νέα Οικονομικά της Μετανάστευσης

Τα Νέα Οικονομικά της Μετανάστευσης αποτελούν πρόσφατη σχετικά θεωρία.

Υπόβαθρό τους υπήρξε η κριτική που άσκησαν στις υποθέσεις και τα συμπεράσματα

της νεοκλασικής προσέγγισης οι Stark & Bloom (1985). Κεντρική τους θέση είναι ότι η

απόφαση για μετανάστευση δε λαμβάνεται από ένα μεμονωμένο ατομικό "παίκτη",

αλλά από ευρύτερες μονάδες, όπως οικογένειες και νοικοκυριά, μέσα στις οποίες οι

άνθρωποι δρουν συλλογικά, όχι απλά για να μεγιστοποιήσουν το αναμενόμενο

εισόδημα (όπως υποστηρίζει η νεοκλασική θεώρηση), αλλά για να ελαχιστοποιήσουν
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τους κινδύνους και να μειώσουν τους περιορισμούς που σχετίζονται με αποτυχίες κι

άλλων αγορών (market failures) εκτός της αγοράς εργασίας (Katz & Stark 1986, σελ.

1986 και Stark 1984, σελ. 253).

Σε αντίθεση με τα μεμονωμένα άτομα, τα νοικοκυριά μπορούν να ελέγχουν

τους κινδύνους που απειλούν την οικονομική τους ευημερία διασπείροντας την

κατανομή των πόρων τους, όπως είναι η εργασία. Πιο συγκεκριμένα, κάποια μέλη της

οικογένειας δύνανται να εργαστούν στην πατρίδα τους, στον τόπο που γεννήθηκαν,

ενώ κάποια άλλα μπορούν να εργαστούν σε χώρες του εξωτερικού, όπου οι μισθοί και

οι συνθήκες απασχόλησης βρίσκονται σε αρνητική συσχέτιση με τα ίδια μεγέθη στον

τόπο καταγωγής τους. Αν οι τοπικές οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν,  η οικογένεια

δύναται να βασιστεί στα εμβάσματα που αποστέλλουν τα αποδημήσαντα μέλη της. Ως

εκ τούτου, η διεθνής μετανάστευση και η τοπική (εγχώρια) απασχόληση ή η εγχώρια

παραγωγή δεν αποτελούν αμοιβαίως αποκλειόμενες δυνατότητες. Ένα μέρος της

οικογένειας δύναται να μεταναστεύσει και ένα άλλο να απασχοληθεί στον τόπο

καταγωγής (Massey et al. 1993, σελ. 440 και Massey et al. 2005, σελ. 27).

Στις αναπτυγμένες χώρες ο κίνδυνος απώλειας (μέρους ή όλου) του

οικογενειακού εισοδήματος περιορίζεται μέσω των ασφαλιστικών αγορών,  ή της

δημόσιας ασφάλισης, αλλά στις αναπτυσσόμενες χώρες που τέτοιοι θεσμοί

απουσιάζουν, υπολειτουργούν ή δεν καθίστανται προσιτοί σε φτωχά νοικοκυριά, η

μετανάστευση αποτελεί, τουλάχιστον για τα φτωχότερα εξ αυτών, ισχυρό κίνητρο ώστε

να διασπείρουν τον κίνδυνο απώλειας του εισοδήματός τους. Στις αναπτυγμένες επίσης

χώρες οι χρηματαγορές είναι εξελιγμένες και τα νοικοκυριά των χωρών αυτών

δύνανται να εμπιστευτούν σ’ αυτές τη χρηματοδότηση των επαγγελματικών τους

δραστηριοτήτων. Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες η χρηματοδότηση είναι

απρόσιτη και για να καταστεί προσιτή απαιτούνται υψηλές δαπάνες. Εν τη απουσία

λοιπόν πρόσβασης σε δημόσιες ή ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και ασφαλίσεις οι

αποτυχίες των αγορών (market failures) δημιουργούν πιέσεις για μετανάστευση. Έτσι,

σε αντίθεση με τη νεοκλασική προσέγγιση, οι μισθολογικές αποκλίσεις που

παρουσιάζονται στα διάφορα γεωγραφικά επίπεδα δεν αποτελούν αναγκαία συνθήκη

μετανάστευσης. Ακόμα και ελλείψει των διαφορών αυτών τα νοικοκυριά ενδέχεται να

έχουν ισχυρά κίνητρα μετανάστευσης προκειμένου να διασπείρουν τον κίνδυνο

οικονομικής κάμψης (Stark 1984, σελ. 254-255, Stark et al. 1986, σελ. 723, Massey

1999, σελ. 36-37 και Massey et al. 2005, σελ. 22).
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Επίσης τα νέα οικονομικά αμφισβητούν τη νεοκλασική θέση, ότι δηλαδή το

εισόδημα έχει την ίδια επίδραση σε ένα πρόσωπο, ανεξαρτήτως των

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις οποίες διαβιεί και της θέσης του στην κατανομή

του εισοδήματος. Οι μελετητές της υπό εξέτασης θεωρίας διατείνονται ότι τα

νοικοκυριά στέλνουν μέλη τους να εργαστούν στο εξωτερικό,  όχι μόνο για να

βελτιώσουν το εισόδημά τους σε απόλυτους όρους (δηλ. να επιτύχουν ένα υψηλότερο

εισόδημα σε σχέση με το τρέχον), αλλά και για να αυξήσουν το σχετικό εισόδημά τους,

δηλαδή αυτό σε σχέση με το εισόδημα των άλλων νοικοκυριών και να μειώσουν, έτσι,

το σχετικό (κοινωνικό) αποκλεισμό (relative deprivation) τους σε σύγκριση με μια

ομάδα αναφοράς. Ο σχετικός αποκλεισμός προέρχεται από την ανισοκατανομή του

εισοδήματος σε μια περιοχή προέλευσης. Συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι σε μια

χώρα αυξάνεται το εισόδημα των εύρωστων νοικοκυριών και το εισόδημα των φτωχών

παραμείνει αμετάβλητο, τότε αυξάνει ο σχετικός αποκλεισμός των τελευταίων και

ενισχύονται τα κίνητρα μετανάστευσης, ακριβώς διότι αυξήθηκε η εισοδηματική

απόσταση μεταξύ των νοικοκυριών,  παρόλο που το εισόδημα των φτωχών

νοικοκυριών παρέμεινε σε απόλυτους όρους αμετάβλητο. Έτσι, πρόθεση

μετανάστευσης εγείρεται και από την αύξηση των εισοδημάτων των υπολοίπων

νοικοκυριών. Αν στη μείωση του σχετικού εισοδήματος συνυπολογίσουμε και τις

προαναφερθείσες αποτυχίες των αγορών διαπιστώνουμε ότι η μετανάστευση αποτελεί

διέξοδο για την ενίσχυση του σχετικού εισοδήματος (Stark & Taylor 1991, σελ. 1164,

1165).

Η κυριότερη συνεισφορά των νέων οικονομικών είναι η επίδραση των

εμβασμάτων στη μεταναστευτική απόφαση και η έμφαση στη διαδικασία με την οποία

τα εμβάσματα περιορίζουν το ενδεχόμενο εισοδηματικής απώλειας που προέρχεται από

τις αποτυχίες των αγορών. Επίσης τα νέα οικονομικά διευρύνουν το πλαίσιο μέσα στο

οποίο εξετάζεται η μετανάστευση, διότι συνδέουν τη μεταναστευτική απόφαση ενός

νοικοκυριού όχι με το εισόδημα που λαμβάνει σε απόλυτους όρους, αλλά με τη θέση

του στην κατανομή του εισοδήματος (Stark et al. 1986, σελ. 732-736 και Massey et al.

1994α, σελ. 713).

1.2.3 Η Θεωρία της Κατάτμησης ή του Δυϊσμού της Αγοράς Εργασίας

Βασικός διαμορφωτής της θεωρίας αυτής υπήρξε ο Piore (1979), ο οποίος

αποδίδει τη διεθνή μετανάστευση σε μια διαρκή/μόνιμη ζήτηση μεταναστών εργατών

που είναι έμφυτη στην οικονομική δομή των αναπτυγμένων χωρών. Συνεπώς, η
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μετανάστευση δεν προκαλείται από τους παράγοντες απώθησης (push factors)

εργατικού δυναμικού στις χώρες προέλευσης,  αλλά από τους παράγοντες έλξης (pull

factors)  εργατικού δυναμικού στις χώρες υποδοχής μεταναστών.  Η μόνιμη αυτή

ζήτηση μεταναστών εργατών πηγάζει από τέσσερα θεμελιώδη δομικά χαρακτηριστικά

των βιομηχανικά αναπτυγμένων κοινωνιών.

Δομικός πληθωρισμός: Οι μισθοί δεν αντανακλούν αποκλειστικά τις συνθήκες

προσφοράς και ζήτησης εργασίας, αλλά υποδηλώνουν και κοινωνική ή μη καταξίωση.

Οι άνθρωποι πιστεύουν στην κοινωνική αυτή διαστρωμάτωση που γίνεται με

μισθολογικά κριτήρια και συνεπώς οι αμοιβές που παρέχουν οι εργοδότες δεν

προσαρμόζονται ελεύθερα στις μεταβολές της προσφοράς εργασίας. Μια πληθώρα

άτυπων κοινωνικών συμβάσεων και επίσημων θεσμικών μηχανισμών (συνδικάτα,

γραφειοκρατικές διαδικασίες)  συνδέουν τους μισθούς με την κοινωνική ιεραρχία και

τις προσδοκίες των ανθρώπων για κοινωνική καταξίωση. Αν οι εργοδότες, στην

προσπάθειά τους να προσελκύσουν ανειδίκευτους εργάτες που βρίσκονται στην

τελευταία θέση της κοινωνικοοικονομικής ιεραρχίας, αυξήσουν τους μισθούς, θα

διαταράξουν τις υφιστάμενες διαμορφωμένες κοινωνικές σχέσεις μεταξύ αμοιβής και

κοινωνικής καταξίωσης και οι εργαζόμενοι των άλλων επιπέδων της ιεραρχίας θα

πιέζουν με τη σειρά τους για μισθολογικές αυξήσεις. Οι μισθοί, επομένως, θα πρέπει να

αυξάνονται αναλογικά σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής διαστρωμάτωσης, ώστε

να μη διαταράσσεται η αντιστοιχία μεταξύ μισθών και κοινωνικών προσδοκιών. Η

διατήρηση της αντιστοιχίας αυτής στοιχειοθετεί το πρόβλημα του δομικού

πληθωρισμού. Η αύξηση, άρα, των εργατικών μισθών σε καιρούς μειωμένης

προσφοράς εργασίας ντόπιων (κυρίως ανειδίκευτων) εργατικών χεριών είναι

απαγορευτική για τους εργοδότες και τους εξωθεί στην εξεύρεση φθηνότερων λύσεων,

όπως π.χ. η εισαγωγή μεταναστών εργατών που δέχονται να εργαστούν με χαμηλότερες

αμοιβές εν σχέση με τους ντόπιους (Massey et al. 1993, σελ. 441, Massey 1999, σελ.

37 και Massey et al. 2005, σελ. 29).

Προβλήματα υποκίνησης: Το κοινωνικό κύρος που συνοδεύει ένα επάγγελμα,

κυρίως όταν αυτό βρίσκεται ψηλά στην επαγγελματική ιεραρχία αποτελεί κίνητρο

εργασιακής ανέλιξης για τους εργαζόμενους. Αντίθετα, τα επαγγέλματα που

βρίσκονται στο τελευταίο επίπεδο της επαγγελματικής ιεραρχίας δε συνοδεύονται από

κοινωνικό κύρος και προοπτικές ανέλιξης, με αποτέλεσμα οι απασχολούμενοι σε αυτά

να μην έχουν κίνητρα να εργαστούν παραγωγικά. Επομένως, οι εργοδότες αναζητούν

εργάτες που αντιλαμβάνονται τις εργασίες των κατώτερων επιπέδων της
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επαγγελματικής στρωμάτωσης, αποκλειστικά, ως μέσο απόκτησης εισοδήματος και όχι

ως μέσο κοινωνικής ανέλιξης. Για πολλούς λόγους οι μετανάστες εκπληρώνουν αυτήν

την ανάγκη των εργοδοτών, κυρίως όταν πρωτοεισέρχονται σε μια χώρα υποδοχής

(Massey et al. 1993, σελ. 441-442, Massey 1999, σελ. 38 και Massey et al. 2005, σελ.

29-30).

Οικονομικός δυϊσμός:  Η κατάτμηση των αγορών εργασίας χαρακτηρίζει τις

οικονομίες αναπτυγμένων χωρών και προέρχεται από την έμφυτη σε αυτές διάκριση

μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αποτελεί ένα σταθερό

παραγωγικό συντελεστή, ο οποίος λόγω μιας πτώσης στη ζήτηση αγαθών δύναται να

υποαπασχοληθεί,  όχι όμως και να απονεκρωθεί.  Οι κεφαλαιούχοι είναι αυτοί που

επωμίζονται το κόστος της απασχόλησης και της συντήρησης του κεφαλαίου. Η

εργασία, αντίθετα, συνιστά ένα μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή, ο οποίος σε

περίπτωση πτωτικής ζήτησης αγαθών δύναται να απελευθερωθεί με αποτέλεσμα ο

εργαζόμενος να επιβαρύνεται το κόστος της ανεργίας του. Όποτε, λοιπόν, είναι εφικτό,

οι εργοδότες προσπαθούν να ανταποκριθούν στο σταθερό και μόνιμο τμήμα της

ζήτησης και να το διατηρήσουν με την απασχόληση του κεφαλαιουχικού τους

εξοπλισμού, δηλαδή αναπτύσσοντας παραγωγικές μεθόδους έντασης κεφαλαίου. Στο

μεταβλητό τμήμα της ζήτησης προσπαθούν να ανταποκριθούν αυξάνοντας την

ποσότητα της εργασίας, δηλαδή αναπτύσσοντας μεθόδους έντασης εργασίας. Ο εν

λόγω δυϊσμός προκαλεί διαχωρισμούς μεταξύ των εργατών και ακολούθως την

κατάτμηση των αγορών εργασίας των αναπτυγμένων οικονομικά χωρών σε κύριες και

δευτερεύουσες αγορές ή τομείς εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι του κύριου τομέα εργασίας, ο οποίος είναι

εντάσεως κεφαλαίου, εργάζονται σε καλά αμειβόμενες, υψηλής ειδίκευσης και

σταθερότητας θέσεις. Επιπρόσθετα, συνδικαλίζονται και πετυχαίνουν ευνοϊκές

εργασιακές συμβάσεις. Μετακυλύουν, έτσι, στους εργοδότες ένα μέρος του κόστους

μιας πιθανής απόλυσης (π.χ.  υψηλά επιδόματα ανεργίας και υψηλές αποζημιώσεις

απόλυσης). Στο δευτερεύοντα τομέα, ο οποίος και είναι εντάσεως εργασίας, οι εργάτες

απασχολούνται σε προσωρινές θέσεις, χαμηλής ειδίκευσης και ανά πάσα στιγμή είναι

πιθανό να χάσουν την εργασία τους. Κυρίως σε περιόδους υφέσεων, η πρώτη κίνηση

στην οποία καταφεύγει ο δευτερεύων τομέας είναι η περιστολή των μισθών και οι

απολύσεις εργατών (καθώς αυτοί αποτελούν το μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή, ο

οποίος απελευθερώνεται ευκολότερα από το κεφάλαιο) με τους τελευταίους να

καλούνται να σηκώσουν το οικονομικό βάρος της απόλυσής τους. Οι ντόπιοι εργάτες
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δε δέχονται συνήθως να απασχοληθούν στις θέσεις του δευτερεύοντα τομέα κι έτσι τις

ελλείψεις που ανακύπτουν τις αναπληρώνουν, συνήθως, οι μετανάστες εργάτες

(Wilson & Portes 1980, σελ. 310-311 και Piore & Sabel 1984, σελ. 56-57).

Η δημογραφία της προσφοράς εργασίας:  Τα προβλήματα υποκίνησης και

δομικού πληθωρισμού που είναι έμφυτα στη σύγχρονη επαγγελματική ιεραρχία, σε

συνδυασμό με τον οικονομικό δυϊσμό που είναι εγγενής στις μοντέρνες αγορές

εργασίας δημιουργούν μόνιμη ζήτηση εργατών, οι οποίοι δέχονται να απασχοληθούν

υπό δυσχερείς εργασιακές συνθήκες με χαμηλούς μισθούς και αβεβαιότητα. Στο

παρελθόν, τη ζήτηση αυτή κάλυπτε η απασχόληση γυναικών, παιδιών και εφήβων.

Σήμερα, η ανισορροπία μεταξύ της δομικής ζήτησης για εργάτες που θα απασχοληθούν

στα κατώτερα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας και της έλλειψης εγχώριας

προσφοράς εργασίας καλύπτεται από μακροπρόθεσμη ζήτηση αλλοδαπών εργατικών

χεριών (Piore 1983, σελ. 252, Massey et al. 1993, σελ. 443, Massey 1999, σελ. 39-40

και Massey et al. 2005, σελ. 32).

Τα πορίσματα της θεωρίας αυτής είναι δύσκολο να επαληθευτούν εμπειρικά. Οι

περισσότερες εμπειρικές έρευνες επικεντρώνονται στην αμερικανική αγορά εργασίας

για την οποία καταγράφουν ενδείξεις δυϊσμού εις βάρος των μεταναστών (Wilson  &

Portes 1980, σελ. 310-311, Kalleberg et al. 1981, σελ. 674-677 και Hodson 1984, σελ.

342-346), αν και υπάρχουν έρευνες με αντίθετα αποτελέσματα (Portes & Stepick,

1985, σελ. 509-511). Ένα αδύναμο σημείο θεωρίας είναι ότι δε συνδέει επακριβώς τη

μετανάστευση με τη ζήτηση  για ανειδίκευτους εργάτες, όπως αυτή αναδύεται από τα

εγγενή χαρακτηριστικά του δευτερεύοντα τομέα εργασίας. Έλλειμμα, επίσης, της εν

λόγω θεωρίας αποτελεί η θέση ότι η μετανάστευση καθοδηγείται από τη ζήτηση

εργασίας αν και η μετανάστευση από μια συγκεκριμένη περιοχή δύναται, εν μέρει, να

έχει την αφετηρία της στην υπερπροσφορά εργασίας  (Massey et al. 1994α, σελ. 718-

720).

1.2.4 Η Θεωρία των Παγκόσμιων Συστημάτων

Τα σπέρματα της θεωρίας αυτής τα βρίσκουμε στον Wallerstein (1974), ο

οποίος κατέταξε τις χώρες με κριτήριο το βαθμό εξάρτησης καθεμιάς,  από τις

κυρίαρχες καπιταλιστικές χώρες, τις οποίες όριζε ως χώρες- πυρήνες. Τις εξαρτώμενες

χώρες τις όριζε ως χώρες της περιφέρειας και ήταν οι πιο εξαρτημένες.  Οι χώρες της

ημιπεριφέρειας ήταν ελαφρώς πιο ανεξάρτητες απ’ αυτές της περιφέρειας στην

παγκόσμια αγορά. Οι χώρες που βρίσκονταν στη λεγόμενη “external arena”
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(Wallerstein 1974, σελ. 17, 50) παρέμεναν απομονωμένες, εκτός του παγκοσμίου

καπιταλιστικού συστήματος. Δεδομένου του σκοπού της εργασίας του και της άποψής

του για ένα επεκτεινόμενο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα,  η γραμμή της σκέψης

του έγινε γενικά γνωστή ως θεωρία των παγκόσμιων συστημάτων.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η μετανάστευση αποτελεί το νομοτελειακό

παράγωγο των διακοπών που συντελούνται στη διαδικασία της καπιταλιστικής

ανάπτυξης. Όσο ο καπιταλισμός εξαπλώνεται και έξω από τον πυρήνα του (τον οποίον

αποτελούν οι χώρες της Δ. Ευρώπης, της Β. Αμερικής, της Αυστραλίας και της

Ιαπωνίας), ολοένα και μεγαλύτερα γεωγραφικά τμήματα της υφηλίου και τμήματα του

παγκόσμιου πληθυσμού ενσωματώνονται στην παγκόσμια αγορά. Το γεγονός ότι η γη,

οι ακατέργαστες ύλες και η εργασία των χωρών της περιφέρειας τελούν υπό την

επιρροή και τον έλεγχο των αγορών,  καθιστά αναπόφευκτη τη δημιουργία

μεταναστευτικών ρευμάτων (Massey 1988, σελ. 391-394). Συγκεκριμένα:

Γη: Προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους από τους υπάρχοντες

αγροτικούς πόρους και να γίνουν ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά αγροτικών

προϊόντων,  οι αγρότες των χωρών της περιφέρειας αναζητούν να συνενώσουν τις

αγροτικές επιχειρήσεις τους και να εισάγουν μηχανοποιημένες μεθόδους αγροτικής

παραγωγής. Η εν λόγω συγχώνευση γης καταργεί τα παραδοσιακά συστήματα

ιδιοκτησίας, ενώ η εκμηχάνιση μειώνει τη χρήση εργατικών χεριών καθιστώντας

ανενεργούς πληθώρα αγροτών. Η είσοδος εκσυγχρονισμένων μεθόδων παραγωγής στις

συγχωνευμένες πια γεωργικές επιχειρήσεις αυξάνει την παραγωγή και την πώληση των

αγροτικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές και εκτοπίζει από την τοπική αγορά μικρές

αγροτικές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω σε συνδυασμό συντείνουν στη δημιουργία ενός

ευκίνητου εργατικού δυναμικού, εκτοπισμένου από τη μισθωτή γεωργική απασχόληση

και αποκομμένου από τις τοπικές αγροτικές κοινότητες, το οποίο και είναι έτοιμο προς

μετανάστευση (Wallerstein 1974, σελ. 30, 41, 155, 246, Massey 1988, σελ. 391-392

και Massey et al. 2005, σελ. 37).

Ακατέργαστα υλικά: Η εξόρυξη των ακατέργαστων υλικών των χωρών της

περιφέρειας από εταιρίες των βιομηχανικών χωρών-πυρήνων με στόχο την πώλησή

τους στη διεθνή αγορά, απαιτεί την εφαρμογή βιομηχανικών μεθόδων που στηρίζονται

στη μισθωτή εργασία. Το νέο καθεστώς μισθωτής εργασίας που διαμορφώνεται και

ισχύει για τους πρώην εργάτες γης των αναπτυσσομένων χωρών και νυν βιομηχανικούς

εργάτες, υποσκάπτει παραδοσιακές οικονομικές και κοινωνικές δομές και δημιουργεί

νέες μορφές αγοράς εργασίας που είναι βασισμένες στις αντιλήψεις του ατομισμού και
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του ιδιωτικού κέρδους. Αυτές οι τάσεις προωθούν και την εγχώρια ή διεθνή

γεωγραφική κινητικότητα των κατοίκων των αναπτυσσομένων χωρών (Wallerstein

1974, σελ. 100-103, 241 και Massey et al. 2005, σελ. 37).

Εργασία: Εταιρίες με έδρα τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες- πυρήνες

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές αμοιβές των εργαζομένων στις

αναπτυσσόμενες χώρες και επιδιώκουν να διεισδύσουν, κυρίως στις εξαγωγικές τους

ζώνες. Η ζήτηση, βέβαια, βιομηχανικών εργατών τονώνει τις τοπικές αγορές εργασίας,

αλλά αποδυναμώνει τις παραδοσιακές παραγωγικές σχέσεις. Μεγάλο μέρος του

εργατικού δυναμικού,  άλλωστε,  είναι γυναίκες γεγονός που οδηγεί σ’  αυτό που

ονομάζουμε feminization του εργατικού δυναμικού με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι

εργασιακές ευκαιρίες των ανδρών. Η διείσδυση των εταιριών αυτών πλήττει τις

αναπτυσσόμενες οικονομίες διότι: παράγουν προϊόντα χαμηλού κόστους τα οποία

αδυνατούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχα εγχώρια προϊόντα της περιφέρειας, με

αποτέλεσμα να εκτοπίζονται από την αγορά. Επίσης, υποδαυλίζουν τις παραδοσιακές

οικονομικές δομές και δημιουργούν νέες καταναλωτικές ανάγκες,  χωρίς να

προσφέρουν -τουλάχιστον στους εργαζομένους τους- επαρκές και σταθερό εισόδημα

για την ικανοποίηση των νέων αυτών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση δημιουργείται ένας

πληθυσμός ο οποίος είναι κοινωνικοοικονομικά αποσαρθρωμένος και έτοιμος προς

αποδήμηση. Η ίδια καπιταλιστικής φύσεως οικονομική διαδικασία που δημιουργεί

εσωτερικούς μετανάστες στην ενδοχώρα της περιφέρειας δημιουργεί, ταυτόχρονα, και

εξωτερικούς μετανάστες με προορισμό τις αναπτυγμένες χώρες. Με άλλα λόγια, ενώ

ορισμένοι μετανάστες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους (λόγω της περιγραφείσας

οικονομικής διείσδυσης ξένων εταιριών στις τοπικές αγορές της περιφέρειας)

εγκαθίστανται σε αστικές περιοχές της χώρας τους οδηγώντας τις σε αστικοποίηση,

άλλοι μεταναστεύουν αναπόφευκτα στις χώρες-πυρήνες, καθώς η παγκοσμιοποίηση

των αγορών δημιουργεί υλικές μα και ιδεολογικές σχέσεις με τις χώρες-πυρήνες

(Wallerstein 1974, σελ. 102, 239, Massey et al. 1993, σελ. 445 και Massey 1999, σελ.

42 και Sassen 2003, σελ. 135). Συγκεκριμένα:

Υλικές σχέσεις (material links): Οι καπιταλιστές των αναπτυγμένων χωρών

εγκαθιστούν εκτεταμένα συστήματα μεταφορών και επικοινωνίας εντός των χωρών της

περιφέρειας όπου και έχουν επενδύσει. Έτσι, δε διευκολύνεται μόνο η μετακίνηση

προϊόντων,  πληροφοριών και κεφαλαίου,  αλλά και η μετακίνηση ανθρώπων μέσω

διεθνών δρόμων (Wallerstein 1974, σελ. 104 και Massey 1999, σελ. 40).
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Ιδεολογικές σχέσεις: Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί και πολιτισμικές σχέσεις

μεταξύ χωρών- πυρήνων και περιφέρειας. Σε πολλές περιπτώσεις, η πολιτισμική

σύνδεση είναι μακρόχρονη και μαρτυρεί το αποικιοκρατικό καθεστώς από το οποίο και

προήλθαν οι σχέσεις αναπτυγμένων-αναπτυσσόμενων χωρών. Ακόμη, όμως, και εν τη

απουσία αποικιακού παρελθόντος, η οικονομική διείσδυση των αναπτυγμένων χωρών

στις χώρες της περιφέρειας ακολουθείται και από κοινωνικής φύσης επαφές. Ο

συνδυασμός πολιτισμικής και οικονομικής επιβολής με την ύπαρξη υποδομών στους

τομείς μεταφορών και επικοινωνιών στην ενδοχώρα της περιφέρειας προκαλεί τη

διεθνή μετανάστευση και δημιουργεί τα κανάλια μέσα από τα οποία διοχετεύονται οι

μετανάστες με προορισμό τις χώρες-πυρήνες (Massey et al. 1993, σελ. 446, Sassen

2003, σελ. 135 και Massey et al. 2005, σελ. 38).

Παγκόσμιες πόλεις: Η παγκόσμια οικονομία διοικείται από ένα σχετικά μικρό

αριθμό αστικών κέντρων στα οποία και συγκεντρώνονται το τραπεζικό κεφάλαιο,  οι

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και η παραγωγή προηγμένης τεχνολογίας. Εντός των

πόλεων αυτών συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος πλούτου και εκπαιδευμένων-

ειδικευμένων εργατών, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ζήτηση υπηρεσιών από

ανειδίκευτους εργάτες. Την ίδια στιγμή, η μεταφορά της βαριάς βιομηχανίας σε χώρες

της περιφέρειας, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και η εν γένει υψηλού

επιπέδου υποδομή στις πόλεις αυτές έχουν δημιουργήσει μια κατατετμημένη αγορά

εργασίας, στην οποία υπάρχει υψηλότατη ζήτηση εργατών για τη στελέχωση των

ανώτατων και των κατώτατων βαθμίδων της επαγγελματικής ιεραρχίας. Η ζήτηση

εργατών στις μεσαίες θέσεις της εν λόγω ιεραρχίας είναι αμελητέα. Οι ανειδίκευτοι

γηγενείς εργάτες αρνούνται να αναλάβουν χαμηλόμισθες εργασίες που βρίσκονται

στην κατώτατη θέση της επαγγελματικής κλίμακας, με αποτέλεσμα να αυξάνει η

ζήτηση μεταναστών για την πλήρωση αυτών των θέσεων (Sassen 1991, σελ. 300-314,

Sassen & Portes 1993, σελ. 472,473 και Sassen 2003, σελ. 42-50).

1.2.5 Η Θεωρία του Κοινωνικού Κεφαλαίου – Μεταναστευτικά Δίκτυα

Όπως προελέχθη, οι θεωρίες του κοινωνικού κεφαλαίου και της σωρευτικής

αιτιότητας συγκαταλέγονται σε αυτές που ερμηνεύουν τη διαιώνιση του

μεταναστευτικού φαινομένου.
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Θεμελιωτές της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου υπήρξαν οι Bourdieu (19855

από Portes 1998, σελ. 3), Coleman (1988) και Putnam (1995). Το κοινωνικό κεφάλαιο

συγκροτείται από εκείνα τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης, όπως τα

δίκτυα, οι νόρμες, η κοινωνική εμπιστοσύνη που διευκολύνουν τη συνεργασία των

ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού οφέλους (Putnam 1995, σελ. 65). Το

κοινωνικό κεφάλαιο λαμβάνει τρεις βασικές μορφές: τις υποχρεώσεις και τις

προσδοκίες, τα κανάλια πληροφοριών και τις κοινωνικές νόρμες (Coleman 1988, σελ.

102-105). Από τη σκοπιά του ενδιαφέροντός μας, η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου

εισάγει και εμβαθύνει την έννοια των μεταναστευτικών δικτύων. Με τον όρο

μεταναστευτικά δίκτυα  θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ένα σύνολο διαπροσωπικών

δεσμών (συγγένειας, φιλίας κτλ) που συνδέει τους ήδη υπάρχοντες μετανάστες με άλλα

πρόσωπα που ζουν,  είτε στη χώρα υποδοχής είτε στη χώρα προέλευσης.  Τα εν λόγω

δίκτυα αυξάνουν κατ’ ουσίαν την πιθανότητα διεθνούς μετανάστευσης, διότι μειώνουν

το κόστος και τον κίνδυνο της μετανάστευσης και αυξάνουν, επίσης, τις αναμενόμενες

καθαρές αποδόσεις επί της μετανάστευσης. Επομένως, τα δίκτυα συναποτελούν ένα

είδος κοινωνικού κεφαλαίου μέσω του οποίου οι υποψήφιοι μετανάστες αποκτούν

γνώση, στήριξη και γενικότερα πόρους που διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε ξένες

αγορές εργασίας (Choldin 1973, σελ. 167-173 και Coleman 1988, σελ. 98).

Οι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση στο κοινωνικό κεφάλαιο με τη συμμετοχή

τους στα δίκτυα και τους κοινωνικούς θεσμούς και εν συνεχεία το μετατρέπουν σε

άλλες μορφές κεφαλαίου, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να προάγουν την

κοινωνική τους θέση (Coleman 1988, σελ. 109). Απότοκα των μεταναστευτικών

δικτύων είναι τα εξής:

Μείωση των δαπανών: Οι πρώτοι κάτοικοι μια χώρας που αποφασίζουν να

μεταναστεύσουν δε διαθέτουν κοινωνικούς δεσμούς με ανθρώπους στη χώρα υποδοχής

στους οποίους θα μπορούσαν να βασιστούν, με αποτέλεσμα η μετανάστευση να είναι

ιδιαίτερα δαπανηρή,  κυρίως,  όταν είναι άτυπη.  Μετά την αποδήμηση των πρώτων

μεταναστών, το μεταναστευτικό κόστος για φίλους και συγγενείς που επιθυμούν να

τους ακολουθήσουν είναι σημαντικά χαμηλότερο, καθώς οι πρώτοι μετανάστες έχουν

δημιουργήσει κοινωνικούς δεσμούς στη χώρα προορισμού, είτε σφιχτούς, π.χ.

βασισμένους στη φιλία, είτε χαλαρούς, π.χ. βασισμένους στην άρρητη υποχρέωση της

αμοιβαίας ανταπόδοσης. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται τα πρώτα δίκτυα, τα οποία

5 Bourdieu, P. (1985) “The forms of capital”, in J.G. Richardson (eds) Hanbook of theory and research
for the sociology of education, pp. 241-258. New York: Greenwood.
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όταν επεκταθούν και ο αριθμός τους φτάσει σε ένα κομβικό σημείο τότε η

μετανάστευση διαιωνίζει τον εαυτό της, διότι κάθε μεταναστευτική κίνηση δημιουργεί

αφ’ εαυτής το απαραίτητο κοινωνικό υπόβαθρο για τη διατήρησή της (Massey et al.

1993, σελ. 449, Massey 1999, σελ. 44 και Massey et al. 2005, σελ. 43).

Μείωση του κινδύνου: Τα δίκτυα διευκολύνουν επιπρόσθετα τη διεθνή

μετανάστευση, διότι λειτουργούν ως στρατηγικές διασποράς και καταμερισμού του

κινδύνου της γεωγραφικής κινητικότητας. Όταν τα δίκτυα των μεταναστών είναι καλά

οργανωμένα και επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ υπαρχόντων μεταναστών στις

περιοχές υποδοχής και υποψηφίων μεταναστών στις περιοχές προέλευσης, ανοίγουν

κανάλια εξεύρεσης εργασιών για τους τελευταίους. Έτσι, η μετανάστευση καθίσταται

μια αξιόπιστη και ασφαλής πηγή εισοδήματος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η

αβεβαιότητα των υποψηφίων μεταναστών για το εργασιακό τους παρόν και μέλλον.

(Massey et al. 1993, σελ. 449, Massey 1999, σελ. 44 και Massey et al. 2005, σελ. 43).

Η υπό εξέταση θεωρία υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις, σχεδόν αδυνατούν να

ελέγξουν τα μεταναστευτικά ρεύματα εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει, διότι είναι

ιδιαίτερα δυσχερές να ανασχέσουν τη λειτουργία των δικτύων που διευκολύνουν τις

μετακινήσεις στο χώρο.

Αρκετές εμπειρικές έρευνες έχουν επαληθεύσει ότι η μεταναστευτική απόφαση

που λαμβάνεται για πρώτη φορά συνεπικουρείται από την ύπαρξη συγγενών και φίλων

με μεταναστευτικό παρελθόν και ότι η διαμονή ομοεθνών μεταναστών σε μια περιοχή

υποδοχής συνιστά για τους υποψήφιους μετανάστες το επικρατέστερο κριτήριο

επιλογής του τόπου εγκατάστασης (Massey 1986, σελ. 680-681 και Massey et al.

1994β, σελ. 1513-1516).

1.2.6 Η Θεωρία της Σωρευτικής Αιτιότητας

Η Θεωρία της Σωρευτικής Αιτιότητας υποστηρίζει ότι διαχρονικά η διεθνής

μετανάστευση αυτοσυντηρείται- αυτοτροφοδοτείται με τρόπο που δημιουργεί τις

προϋποθέσεις για μελλοντική μεταναστευτική κίνηση. Τη θέση αυτή ανέπτυξε πρώτος

ο Myrdal (19576, από Massey et al. 2005, σελ. 45) και συστηματοποίησε ο Massey

(1988, σελ. 396-401). Ο επιθετικός προσδιορισμός σωρευτική υποδηλώνει ότι κάθε

μεταναστευτική συμπεριφορά τροποποιεί το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο

λαμβάνονται οι μελλοντικές αποφάσεις μετανάστευσης και συνήθως το εν λόγω

πλαίσιο διευκολύνει όλο και περισσότερο τη λήψη τους. Έχουν επισημανθεί έξι

6 Myrdal, G. (1957) Rich lands and poor. New York: Harper & Row.
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παράγοντες κοινωνικοοικονομικής φύσης οι οποίοι στοιχειοθετούν τους μηχανισμούς

της σωρευτικής αιτιότητας.

Η διανομή του εισοδήματος: Όπως, αναφέρθηκε και κατά την ανάλυση των

Νέων Οικονομικών της Μετανάστευσης, τα μέλη ενός νοικοκυριού μεταναστεύουν για

να αυξήσουν, όχι μόνο το απόλυτο εισόδημά τους, αλλά και το σχετικό, δηλαδή αυτό

συγκριτικά με άλλα νοικοκυριά ή εν συγκρίσει γενικότερα με μια ομάδα αναφοράς.

Μεγάλες αποκλίσεις του σχετικού εισοδήματος εντείνουν το αίσθημα σχετικού

αποκλεισμού (relative deprivation) των νοικοκυριών με το μικρότερο σχετικό εισόδημα

και το υποκινούν προς μετανάστευση. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη μεταναστευτικής

κίνησης σε μια κοινότητα, οι εισοδηματικές αποκλίσεις μεταξύ των φτωχών αγροτικών

νοικοκυριών είναι μικρές. Μετά την αποδήμηση των πρώτων μελών ορισμένων

νοικοκυριών και την αποστολή των πρώτων εμβασμάτων, οι εισοδηματικές αποκλίσεις

διευρύνονται και μαζί με αυτές το αίσθημα σχετικού αποκλεισμού των φτωχότερων

νοικοκυριών που έχουν μείνει πίσω στην πατρίδα. Το αίσθημα αυτό εξωθεί τα

νοικοκυριά αυτά προς μετανάστευση (Stark et al. 1986, σελ. 732-733 και Stark &

Taylor 1991, σελ. 1174-1175).

Η διανομή της γης:  Οι μετανάστες είθισται να αγοράζουν με τα έσοδα της

εργασίας τους στο εξωτερικό γη στην πατρίδα τους, περισσότερο για λόγους γοήτρου,

παρά ως παραγωγική επένδυση. Έτσι, αφήνουν ακαλλιέργητη τη γη που αγοράζουν (εν

αντιθέσει με όσους δεν έχουν μεταναστεύσει), καθώς η εργασία που εξασκούν στο

εξωτερικό είναι πιο επικερδής απ’ ό,τι η αγροτική παραγωγή στην πατρίδα τους.

Απότοκη αυτής της διαδικασίας είναι η αύξηση των εκτάσεων γης που

υποκαλλιεργείται και η συνεπόμενη μείωση της ζήτησης αγροτικών χεριών στην

περιοχή προέλευσης, γεγονός που εξωθεί σε μετανάστευση τους άνεργους ντόπιους

εργάτες γης (Massey 1988, σελ. 399).

Η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής: Όταν οι οικογένειες μεταναστών

καλλιεργούν στη χώρα προέλευσης αγροτική γη που πιθανώς αγόρασαν με τα

απεσταλμένα εμβάσματα, εφαρμόζουν μεθόδους παραγωγής εντάσεως κεφαλαίου. Κι

αυτό διότι η βελτίωση της οικονομικής τους θέσης που προήλθε από την εργασία των

μελών τους στο εξωτερικό τους δίνει δυνατότητα πρόσβασης σε μορφές (εξωτερικής)

χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των εν λόγω μεθόδων. Αυτό σημαίνει ότι οι

οικογένειες των μεταναστών δεν έχουν ανάγκη υποστήριξης από γηγενείς εργάτες, οι

οποίοι λόγω ανεργίας επιχειρούν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό ως

μετανάστες (Massey 1999, σελ. 46 και Massey et al. 2005, σελ. 47).
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H κουλτούρα μετανάστευσης: Όταν η μετανάστευση από μια κοινότητα

διευρύνεται,  αλλάζουν οι αξίες και οι αντιλήψεις της που συναρτώνται του

μεταναστευτικού φαινομένου και διαμορφώνεται μια μεταναστευτική κουλτούρα που

ευνοεί την περαιτέρω αποδήμηση. Η μεταναστευτική κουλτούρα καθίσταται με τον

καιρό αναπόσπαστο κομμάτι των αντιλήψεων των μελών της κοινότητας και  βαθμιαία

αποτελεί μέρος των προσωπικών τους αξιών (Massey 1993, σελ. 452-453).

Η χωρική κατανομή του ανθρωπίνου κεφαλαίου: Η μεταναστευτική διαδικασία

έλκει, τουλάχιστον στα πρώτα της στάδια, τους πιο καταρτισμένους, παραγωγικούς και

ικανούς υπηκόους των χωρών προέλευσης. Με την πάροδο του χρόνου η

μεταναστευτική διαδικασία κατατείνει στη διαρροή του πιο παραγωγικού και

αναπαραγωγικού ανθρώπινου κεφαλαίου από τις χώρες αυτές, γεγονός που τις

καταδικάζει σε οικονομική καχεξία και ευνοεί τις συνθήκες μετανάστευσης πρόσθετου

ανθρώπινου κεφαλαίου (Massey 1999, σελ. 47 και Massey et al. 2005, σελ. 48).

Το κοινωνικό στίγμα: Η μαζική απασχόληση μεταναστών σε συγκεκριμένες

εργασιακές θέσεις των χωρών υποδοχής τις στιγματίζει κοινωνικά ως «δουλειές

μεταναστών» στις οποίες αρνούνται να απασχοληθούν οι γηγενείς εργάτες,

ενισχύοντας έτσι τη δομική ζήτηση για μετανάστες. Η μετανάστευση μεταβάλλει,

επομένως, τον κοινωνικό προσδιορισμό της εργασίας και δημιουργεί μια συγκεκριμένη

κατηγορία εργασιών που είναι ακατάλληλες για τους ντόπιους (Massey 1993, σελ.

453).

Η θεωρία της σωρευτικής αιτιότητας συγκλίνει με αυτήν των μεταναστευτικών

δικτύων στη θέση ότι οι προσπάθειες κυβερνητικού ελέγχου της διεθνούς

μετανάστευσης δεν τελεσφορούν, διότι οι μηχανισμοί ανατροφοδότησης που

δημιουργεί η σωρευτική αιτιότητα εδράζονται και λειτουργούν έξω από το πεδίο

κυβερνητικών ελέγχων και παρεμβάσεων.

Τέλος, ορισμένες εμπειρικές έρευνες επαληθεύουν παράγοντες που

αυτοτροφοδοτούν τη μεταναστευτική διαδικασία, όπως το κοινωνικό κεφάλαιο

(Massey et al. 1994β, σελ. 1516), ενώ άλλες συνδέουν την εισοδηματική ανισότητα

που προκαλεί η αποστολή εμβασμάτων μεταξύ των κατοίκων στις περιοχές

προέλευσης με την έγερση νέων μεταναστευτικών κινήσεων (Stark et al. 1986, σελ.

732-736).

Από τη συνοπτική παρουσίαση των σύγχρονων μεταναστευτικών θεωριών

συμπεραίνουμε ότι η οικονομική μετανάστευση ενεργοποιείται από την

αλληλεπίδραση δομικών, κοινωνικών, οικονομικών, δημογραφικών παραγόντων και
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ατομικής επιλογής, είτε αυτή είναι εθελούσια είτε εξαναγκαστική. Το στοιχείο που έχει

ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η διεθνής γεωγραφική κινητικότητα της εργασίας (είτε των

ανθρώπων, είτε των θέσεων εργασίας) αποτελεί θεμελιακή συνιστώσα του

παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος και το γεγονός αυτό καθιστά πιο

ευμετάβλητο το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου λαμβάνεται η

μεταναστευτική απόφαση. Παράλληλα, η διεύρυνση της οικονομικής ανισομέρειας

φαίνεται να προσδίδει επιτακτικότερο χαρακτήρα στις σύγχρονες μεταναστευτικές

κινήσεις.

1.3 Η δομή της διατριβής

Πριν περιγράψουμε τη δομή της διατριβής,  αξίζει να σημειώσουμε ότι,  μέχρι

σήμερα, η μεταναστευτική βιβλιογραφία δε μας έχει τροφοδοτήσει με ορισμένο

θεωρητικό πλαίσιο για την παρουσία των μεταναστών στην ύπαιθρο, είτε από την

πλευρά των περιοχών υποδοχής,  είτε από την πλευρά των ίδιων των μεταναστών

(στρατηγικές απασχόλησης και ενίσχυσης του εισοδήματός τους κτλ.).  Ακόμη και οι

έρευνες που επιχείρησαν να εντάξουν ευρύτερες θεωρητικές προτάσεις της

μεταναστευτικής βιβλιογραφίας στο πεδίο της αγροτικής απασχόλησης των

μεταναστών είναι ολιγάριθμες και αποσπασματικές. Ο μεγάλος όγκος της

βιβλιογραφίας αρθρώνεται σε δύο επίπεδα: το πρώτο περιλαμβάνει ιστορικές αναφορές

για τις μετακινήσεις και την παρουσία των μεταναστών στην ύπαιθρο, κυρίως, των

παραδοσιακών χωρών υποδοχής. Το δεύτερο απαρτίζεται από γεωγραφικά

προσδιορισμένες εμπειρικές έρευνες για τις επιπτώσεις της παρουσίας των μεταναστών

στις περιοχές που τους υποδέχονται. Αυτή τη διάρθρωση ακολουθεί και η βιβλιογραφία

που παραθέτουμε.

Η κεντρική υπόθεση εργασίας του παρόντος πονήματος είναι ότι η έλευση των

μεταναστών στην ελληνική ύπαιθρο σε μια περίοδο που η κρίση του αγροτικού τομέα

έτεινε να εξελιχθεί σε κρίση της υπαίθρου υπήρξε αμοιβαία ωφέλιμη τόσο για τις

περιοχές της υπαίθρου, όσο και για τους ίδιους τους μετανάστες. Την υπόθεση αυτή

ελέγχουμε με τη βοήθεια δεδομένων από δευτερογενείς πηγές, καθώς και από

πρωτογενή έρευνα πεδίου (βλ.  4ο Κεφάλαιο). Οι επιμέρους υποθέσεις στις οποίες

εξειδικεύεται η κεντρική μας υπόθεση και τα μεθοδολογικά εργαλεία που

χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε καθεμιά διατυπώνονται στα αντίστοιχα

κεφάλαια που απαρτίζουν τη διατριβή.
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Η παρούσα διατριβή δομείται σε επτά κεφάλαια, πέραν του Εισαγωγικού αυτού

κεφαλαίου:

Στο 2ο Κεφάλαιο επιχειρούμε μια συνοπτική ιστορική επισκόπηση της

μετανάστευσης στην ύπαιθρο παραδοσιακών χωρών υποδοχής και των νέων χωρών

υποδοχής της Ν. Ευρώπης από τα τέλη του 19ου αι. ως τις μέρες μας. Στόχος μας είναι

να διερευνήσουμε τη σημαντικότητα ή μη της παρουσίας των μεταναστών στην

ύπαιθρο στην ιστορική της διάρκεια, τις ομοιότητες που πιθανώς παρουσιάζει στα

διάφορα γεωγραφικά επίπεδα και τις μορφές που λαμβάνει η συνεισφορά τους στον

ιστορικό χρόνο.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της ελληνικής

γεωργίας, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μετά, οπόταν και εισέρχονται

στην ελληνική ύπαιθρο τα πρώτα πλατιά μεταναστευτικά ρεύματα. Πρόθεσή μας είναι

να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο

απασχολούνται οι μετανάστες, ώστε, εν συνεχεία, να καταδείξουμε πώς η παρουσία

των μεταναστών συνυφαίνεται με τις ατέλειες,  τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του

περιβάλλοντος που τους υποδέχεται.

Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία της έρευνας που

διενεργήσαμε, την ταυτότητα του δείγματός μας και βασικά κοινωνικοοικονομικά και

δημογραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών της έρευνάς μας.

Στα επόμενα τρία κεφάλαια (από το 5ο έως και το 7ο) παρουσιάζονται τα

εμπειρικά ευρήματα της έρευνάς μας. Καθένα από αυτά, απαρτίζεται από δύο βασικά

μέρη. Στο πρώτο παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση και στο δεύτερο η

εμπειρική ανάλυση,  ώστε να καθίσταται άμεση και ευκρινής στον αναγνώστη η

αντιπαραβολή των συμπερασμάτων της βιβλιογραφίας με αυτά του δικού μας

εμπειρικού υλικού.

Συγκεκριμένα, στο 5ο Κεφάλαιο εξετάζουμε τη διαχρονική μεταβολή των

οικονομικών συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών. Πυρήνας του προβληματισμού που

αναπτύσσουμε είναι αν η εγγενής προσωρινότητα της γεωργικής απασχόλησης και το

ανεπαρκές εισόδημα ωθεί τους μετανάστες να υιοθετούν στρατηγικές απασχόλησης

προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Επίσης, εξετάζουμε αν διαχρονικά οι

μετανάστες έχουν, πράγματι, επιτύχει οικονομική κινητικότητα, καθώς και τους

προσδιοριστικούς της παράγοντες.

Στο 6ο Κεφάλαιο προσεγγίζουμε την οικονομική συνεισφορά των μεταναστών

στην ύπαιθρο και τις προοπτικές που δημιούργησε η παρουσία τους στην ανάπτυξη των
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αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, την επίδρασή τους στους λοιπούς παραγωγικούς

συντελεστές.

Στο 7ο Κεφάλαιο διερευνούμε τη σημασία της γεωγραφικής εγγύτητας Ελλάδας-

Αλβανίας στην απασχόληση των μεταναστών και την προσπάθειά τους να ανελιχθούν

οικονομικά. Κεντρικό ερώτημα της ανάλυσής μας είναι αν δεδομένων της γεωγραφικής

εγγύτητας και της εγγενούς προσωρινότητας της γεωργικής απασχόλησης στην

Ελλάδα, η εργασία και η ευρύτερη προσπάθεια ανοδικής οικονομικής κινητικότητας

των μεταναστών περιλαμβάνει και τη χώρα προέλευσης, άρα διασπείρεται στο

γεωγραφικό χώρο και στο βαθμό που συμβαίνει αυτό τη σημασία της για την ευημερία

των μεταναστών και την Ελλάδα.

Η διατριβή ολοκληρώνεται με το συμπερασματικό 8ο Κεφάλαιο.  Σε αυτό

συνοψίζουμε και συμπληρώνουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το σύνολο

της έρευνάς μας. Περιγράφουμε τη συνεισφορά της διατριβής στην εμπειρική

βιβλιογραφία, στη θεωρία και συγκεκριμένα στις θεωρίες των αιτιών της οικονομικής

μετανάστευσης και κυρίως σε αυτές του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου.

Τέλος, με βάση το εμπειρικό μας υλικό, εκφράζουμε ορισμένες σκέψεις για το ρόλο

του κράτους στη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου στην ελληνική ύπαιθρο7.

Στο Παράρτημα του παρόντος πονήματος επανεκτιμούμε τα οικονομετρικά

υποδείγματα που παρουσιάζονται στο κυρίως κείμενο αφαιρώντας τις μεταβλητές με

τη μικρότερη στατιστική σημαντικότητα και σχολιάζουμε ενδεχόμενες

διαφοροποιήσεις τους.

7 Η εκπόνηση της διατριβής αυτής δε θα ήταν εφικτή χωρίς την ανιδιοτελή βοήθεια των Μανώλη Καρρά,
Μπέντρι Χότζα, Δημήτρη Μπακρατσά και την προθυμία των μεταναστών να συμμετάσχουν στην
έρευνά μας.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συνοπτική ιστορική επισκόπηση του φαινομένου της

μετανάστευσης στην ύπαιθρο.

2.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούμε να αποτυπώσουμε συνοπτικά την ιστορία του

μεταναστευτικού φαινόμενου στην ύπαιθρο. Πρόθεσή μας είναι να διερευνήσουμε, αν

το φαινόμενο αυτό έχει σημαντική ιστορική διαδρομή. Επίσης, αν υπάρχουν

ομοιότητες στην εξέλιξή του ανά τον κόσμο και τον ιστορικό χρόνο παρά τις

διαφοροποιήσεις του σε αυτά τα δύο επίπεδα.

Η συνοπτική αυτή ιστορική αναδρομή περιλαμβάνει βασικές χώρες υποδοχής

μεταναστών. Εναρκτήριο χρονικό σημείο είναι ο 19ος αι., οπόταν και η οικονομική

ιστοριογραφία φαίνεται να παρουσιάζει τα πρώτα παραθέματα συστηματικής

καταγραφής. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός που ακολουθείται (ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη,

Νότια Ευρώπη) υποδηλοί αφενός, τη διάκριση μεταξύ χωρών ή ευρύτερων

γεωγραφικών οντοτήτων που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα οικονομικής

ανάπτυξης και αφετέρου τη συνεξέταση υπό ενιαίο πρίσμα παραδοσιακών χωρών

υποδοχής μεταναστών (όπως π.χ., οι χώρες της Δ. Ευρώπης) και νεότερων χωρών

υποδοχής μεταναστών (όπως αυτές της Ν. Ευρώπης).

2.2 Η εμπειρία των ΗΠΑ

Από τον καιρό που ο Steinbeck έδωσε με τα «Σταφύλια της Οργής» λογοτεχνική

ταυτότητα στο ανώνυμο πλήθος εσωτερικών μεταναστών που μετακινούνταν νομαδικά

κατά μήκος της υπαίθρου των ΗΠΑ για να απασχοληθούν στην αγροτική παραγωγή,

αναπτύχθηκε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τους μετανάστες της υπαίθρου και η

σχετική βιβλιογραφία είναι σήμερα εκτενής.

Οι ΗΠΑ, ήδη από τα μέσα του 19ου αι. έλκουν κατά πλατιά κύματα αλλοεθνείς

διαφόρων προελεύσεων στην ύπαιθρο χώρα. Κατά το 1847 τοποθετείται η

μετανάστευση χωρικών από τις ορεινές περιοχές της Σκωτίας προς τις ΗΠΑ. Την ίδια

περίοδο, οι αλλεπάλληλες καταστροφές στην παραγωγή ιρλανδικής πατάτας ωθούν
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μεγάλο αριθμό γηγενών γεωργών να αποδημήσουν,  επίσης στις ΗΠΑ.  Εκτιμάται ότι

κατά το διάστημα 1846-1854, 1.750.000 Ιρλανδοί, δηλαδή, το 1/5 του συνολικού

ιρλανδικού πληθυσμού κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, μεγάλη μερίδα αυτών για να

εξακολουθήσουν την απασχόληση στην αμερικάνικη γεωργία (βλ. Μαρξ, 1978,

Richmond & Verma 1978, σελ. 6, Μουσούρου 1991, σελ. 19 και Bade 2003, σελ. 105).

Το 1880 αναπτύσσεται η παραγωγή έντασης εργασίας σε φρούτα και λαχανικά στην

οποία απασχολούνται Κινέζοι μετανάστες. Τρία χρόνια αργότερα η ομοσπονδιακή

κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα περιστολής της εισροής μεταναστών από την Κίνα. Την

απουσία τους έρχονται να αναπληρώσουν Γιαπωνέζοι μετανάστες, των οποίων η

εργασία συμβάλει στον τριπλασιασμό των καλλιεργειών έντασης εργασίας ως το 1890.

Στις αρχές του 20ου αι., οι τεχνολογικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα,

μεταμορφώνουν τις ΗΠΑ από αγροτική κοινωνία σε βιομηχανική. Η αγροτική έξοδος

αφήνει πίσω της λιγότερα και μεγαλύτερα αγροκτήματα, ενώ η εκμηχάνιση της

παραγωγής και η άνοδος της παραγωγικότητας που επιφέρουν οι οικονομίες κλίμακας

ωφελεί τις μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις (Rifkin 1995, σελ. 220).  Η

ομοσπονδιακή κυβέρνηση επεδίωκε να αποτρέψει τη διάχυση των μεταναστών στις

πόλεις και να αποφύγει φαινόμενα έλλειψης εργατικού δυναμικού στην ύπαιθρο,

καθώς 1,5 εκατομμύρια ντόπιου αγροτικού πληθυσμού την είχαν ήδη εγκαταλείψει με

κατεύθυνση προς τις πόλεις, προκειμένου να απασχοληθούν στην πολεμική

βιομηχανία, η οποία μετά την κήρυξη του Α’ παγκοσμίου πολέμου παρουσίασε

ραγδαία ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε αλλοεθνείς

νέους άνω των δεκαέξι ετών που δε γνωρίζουν ανάγνωση στην αμερικανική ή άλλη

γλώσσα.

Μετά τη λήψη των μέτρων αυτών, οι ελλείψεις εργατικών χεριών στη γεωργία

και οι επιπτώσεις τους στην αγροτική παραγωγή άρχισαν να γίνονται ιδιαίτερα

αισθητές, γεγονός που ώθησε τους γηγενείς γεωργούς να ασκήσουν πιέσεις προς την

κυβέρνηση με στόχο να προσκαλέσει αλλοδαπό δυναμικό εργατών γης. Η κυβέρνηση

σταδιακά αναγνωρίζει τις ελλείψεις αυτές και λαμβάνει μέτρα που ενθαρρύνουν την

έλευση εργατών γης από το τον Καναδά, το Πόρτο Ρίκο και τις Δυτικές Ινδίες. Το

1917, υπογράφει την Πρώτη Μεταναστευτική Πράξη (γνωστή ως Πρώτο Πρόγραμμα

Bracero), η οποία ενσωματώνει και ένα πρόγραμμα εποχικής απασχόλησης Μεξικανών

εργατών γης. Πρόθεση του προγράμματος ήταν να διασφαλίσει την επιστροφή τους

στο Μεξικό μετά την περαίωση της εργασίας τους. Το πρόγραμμα τερματίστηκε το

1922, επειδή, όμως, η ζήτηση ΜΕΓ εξακολουθούσε να είναι υψηλή, μόνο το 45,4%
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των Μεξικανών επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Όσοι παρέμειναν εξακολούθησαν να

απασχολούνται άτυπα. Το οικονομικό κραχ του 1929 θα ανακόψει προσωρινά τα

μεταναστευτικά ρεύματα, ενώ οι Μεξικανοί εργάτες γης που είχαν προσκληθεί λίγα

χρόνια πριν απελαύνονται βίαια (Martin & Taylor 2000, σελ. 21 και Hahamovitch

2003, σελ.79).

Το 1936, η ηγεσία των ΗΠΑ θα επιτρέψει τη σταδιακή εισδοχή Μεξικανών

εργατών γης έως το 1942, οπόταν θα υπογράψει επίσημη διμερή συμφωνία με το

Μεξικό για την υποδοχή εποχικών εργατών γης, γνωστή ως πρόγραμμα Bracero. Στα

μέσα της δεκαετίας του ’50, απασχολούνται στην Αμερικάνικη γεωργία περίπου

πεντακόσιοι χιλιάδες Μεξικανοί. Στο διάστημα των 22 ετών της διάρκειάς του

υπολογίζεται ότι περίπου 1-2 εκ Μεξικάνοι εργάστηκαν στην αμερικανική γεωργία

(Martin & Taylor 2000α, σελ. 21, Martin & Mason, 2004, σελ. 198 και Λαμπριανίδης

& Λυμπεράκη 2005, σελ. 129). Το πρόγραμμα τερματίστηκε το 1964. Το τέλος του

συνοδεύτηκε από σημαντική άνοδο της άτυπης απασχόλησης, αφενός διότι η πολυετής

εμπειρία απασχόλησης μεταναστών στη γεωργία είχε δημιουργήσει ένα αυτόνομο και

άτυπο σύστημα εισόδου και εργασίας των ΜΕΓ, αφετέρου διότι η λήξη του

προγράμματος δεν αφαίρεσε τα οικονομικά κίνητρα απασχόλησης τόσο για τους

Μεξικάνους όσο και για τις αγροτικές επιχειρήσεις (Chiswick 1988, σελ. 105 και

Briggs 2004, σελ. 1,2). Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 μετακινούνται άτυπα για να

εργαστούν στην αγροτική παραγωγή περίπου 400.000 εποχικοί Μεξικανοί το χρόνο

(Hahamovitch 2003, σελ.87).

Το 1952 θεσπίζεται το πρόγραμμα H-2 που προβλέπει την απασχόληση

εποχικών μεταναστών εκτός γεωργίας. Αρχικά, εκείνοι που κατά πλειοψηφία έκαναν

χρήση του προγράμματος ήταν οι παραγωγοί του αγροτικού τομέα.  Εν συνεχεία,  η

Δράση για την Αναμόρφωση και τον Έλεγχο της Μετανάστευσης (Immigration Reform

and Control Act – IRCA) το 1986 χώρισε το Πρόγραμμα H-2 σε Η-1Α για μετανάστες

εκτός γεωργίας και Η-2Α για τους εργάτες γης. Η διαθεσιμότητα ολοένα και

μεγαλύτερου αριθμού άτυπων μεταναστών ατόνησε σταδιακά την ισχύ του

προγράμματος. Προκειμένου η κυβέρνηση να κάμψει την παράνομη μετανάστευση

περιέλαβε στην IRCA  ένα πρόγραμμα νομιμοποίησης,  γνωστό ως SAW8 (Special

8 Δυνατότητα νομιμοποίησης είχαν οι ΜΕΓ που κατά την περίοδο 1 Μαΐου 1985 έως 1 Μαΐου 1986
είχαν απασχοληθεί για 90 τουλάχιστον ημέρες στην αμερικανική γεωργία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 1,2 εκ. ΜΕΓ υπέβαλαν αιτήσεις μονιμοποίησης εκ των οποίων οι 997.000
έγιναν δεκτές. Η αθρόα συμμετοχή ερμηνεύεται από την ευρεία χρήση πλαστών εγγράφων που
αποδείκνυαν την πλήρωση της ανωτέρω προϋπόθεσης.
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Agricultural Workers Program), με το οποίο δίνεται αμνηστία σε ένα εκατομμύριο

περίπου άτυπων9 μεταναστών  (Briggs 2004, σελ. 3-6).

Το 1994 υπογράφεται από τις ΗΠΑ,  τον Καναδά και το Μεξικό η συμφωνία,

γνωστή ως NAFTA  (North  American  Free  Trade  Agreement)  που στοχεύει να

αμβλύνει τα εμπόδια στην κίνηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των

συμβαλλομένων χωρών και έτσι να αυξήσει τους μισθούς και την απασχόληση. Η

συμφωνία θεμελιώθηκε στην αντίληψη, που συμμεριζόταν μεγάλη μερίδα επιστημόνων

και πολιτικών, ότι το εμπόριο και η μετανάστευση είναι υποκατάστατα και επομένως

ως εναλλακτική λύση της εισαγωγής Μεξικανών μεταναστών προτάθηκε η ελεύθερη

εισαγωγή φθηνών αγροτικών προϊόντων έντασης εργασίας από το Μεξικό.  Η πορεία

της συμφωνίας δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τη μείωση των

μεταναστευτικών ροών από το Μεξικό προς την ύπαιθρο των ΗΠΑ (Martin 2001α,

σελ. 13).

Σήμερα, στη γεωργική παραγωγή των ΗΠΑ απασχολούνται 2.000.000 περίπου

μετανάστες,  οι οποίοι αποτελούν το 3,2%  του μεταναστευτικού δυναμικού τη χώρας

(ILO 2004, σελ. 49). Το 85% αυτών είναι Μεξικάνοι και η συντριπτική τους

πλειοψηφία απασχολείται στην Καλιφόρνια. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εποχική εργασία τους στις καλλιέργειες εντάσεως

εργασίας, κυρίως φρούτων, λαχανικών και κηπευτικών (Martin 1985, σελ. 136, Griffith

1986, σελ. 876, Taylor & Martin 1997, σελ. 855  και Zabin 1997, σελ. 341, Escobar et

al. 2003, σελ. 133 και Martin & Mason 2004, σελ. 203).

2.3 Η εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης

Από τα μέσα του 19ου αι., πολλές περιοχές της Δ. Ευρώπης προωθούν αγροτικές

μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βιομηχανοποίηση10 και τον εκσυγχρονισμό11 των

9 Ο όρος «άτυπος μετανάστης» θα χρησιμοποιείται εφεξής στο κείμενο για να δηλώσει τους μετανάστες
χωρίς χαρτιά, δηλαδή αυτούς που δε διαθέτουν τα απαραίτητα διοικητικά έγγραφα που νομιμοποιούν
την είσοδο ή παραμονή τους σε μια χώρα. Φρονούμε ότι είναι προτιμότερος όρος από τον «παράνομο
μετανάστη» που εμπεριέχει έμμεσα αναφορές εθελούσιας παραβατικής συμπεριφοράς. Ομοίως, η χρήση
του επιθετικού προσδιορισμού «άτυπος» θα χρησιμοποιείται στο υπόλοιπο του κειμένου για να
χαρακτηρίσει τις παράνομες μεταναστευτικές κινήσεις.
10 Οι Haeley & Ilbery (1985, σελ. 2,3) εγκολπώνουν στη διαδικασία της βιομηχανοποίησης την
προσπάθεια επίτευξης οικονομιών κλίμακας, την εξειδίκευση του παραγόμενου προϊόντος και της
εργασίας, την ενοποίηση των μεθόδων παραγωγής και προώθησης/μάρκετινγκ, την υιοθέτηση μεθόδων
έντασης κεφαλαίου και την εκμηχάνιση της παραγωγής.
11 Ο εκσυγχρονισμός συνίσταται στην εντατικοποίηση, δηλαδή στην αύξηση της ανά στρέμμα
παραγωγής προϊόντος, στη συγκέντρωση, κατά την οποία το παραγόμενο προϊόν και οι πόροι
περιέρχονται στην κατοχή λιγότερων και μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων, αναπτύσσεται στενότερη σχέση
με τη βιομηχανία τροφίμων και ανθεί η συμβολαιακή γεωργία και στην ειδίκευση, δηλαδή στην παύση
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εκμεταλλεύσεων. Περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις γης και ιδιωτικοποιήσεις κρατικών

εκτάσεων που παρέμεναν αναξιοποίητες, οι οποίες συντείνουν στη συγκέντρωση της

αγροτικής παραγωγής στα χέρια μικρής μερίδας γαιοκτημόνων. Η κατανομή της γης

παρουσιάζει υψηλή πόλωση με τα γόνιμα εδάφη να περιέρχονται στην κατοχή λίγων

μεγάλων εκμεταλλεύσεων και τα άγονα στη μεγάλη μάζα των μικρών χωρικών.  Η

παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα θα αυξηθεί περισσότερο από την περίοδο της

φεουδαρχίας, εις βάρος, όμως της οικονομικής κατάστασης μεγάλου μέρους

μικροκαλλιεργητών που δε διαθέτουν πρόσβαση στη γεωργική γη, ενώ στην υψηλή

τιμή αγοράς και ενοικίασής της μόνο με πρόσθετη έμμισθη αγροτική απασχόληση

μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έτσι, η ανάδυση της καπιταλιστικής αγροτικής

εκμετάλλευσης, η εισαγωγή νέων εντατικών, βιομηχανικών μορφών παραγωγής και η

υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας που αποζητά υψηλές τιμές πώλησης και

χαμηλό λειτουργικό και κυρίως μισθολογικό κόστος παραγωγής δημιουργούν αγορές

εργασίας με υψηλά ποσοστά απασχόλησης στις περιόδους έντασης εργασίας και υψηλά

ποσοστά ανεργίας κατά τις λοιπές περιόδους της αγροτικής παραγωγής.  Οι

προβιομηχανικές αγροτικές δομές αρχίζουν βαθμιαία να κλυδωνίζονται και τούτο

επιδρά πρωτίστως στην οικονομική κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς η

μόνιμη εργασία αντικαθίσταται σταδιακά από βραχυπρόθεσμες εκδουλεύσεις στη γη,

που μειώνουν ακόμη περισσότερο το εισόδημα του αγροτικού πληθυσμού. Κατά

συνέπεια, η μισθωτή αγροτική εργασία θα παραμείνει μοναδική επιλογή για ομάδες

ανθρώπων που δέχονται να εργαστούν με γλίσχρα ημερομίσθια, συνθήκες

εξουθενωτικές και μεταναστεύουν ανά τον ευρωπαϊκό χώρο, όπου υπάρχει ζήτηση

εποχικής αγροτικής εργασίας, ανεξάρτητα από τις αντιξοότητές της (Sassen 1999, σελ.

39,40 και Bade 2003, σελ. 7, 38, 63-65).

Παράλληλα, η στροφή των δυτικοευρωπαϊκών οικονομιών προς την ανάπτυξη

της βιομηχανίας σηματοδοτεί τη μετακίνηση πλατειών μαζών κατοίκων της υπαίθρου

προς τις πόλεις για να απασχοληθούν ως βιομηχανικοί εργάτες υπό υψηλότερο μισθό

και πιο ευσταθείς συνθήκες απασχόλησης από αυτές της αγροτικής εργασίας. Την ίδια

περίοδο ξεκινούν και οι υπερπόντιες μετακινήσεις πληθυσμών από την Ευρώπη προς

τις χώρες της Αμερικής (Bade 2003, σελ. 8,40). Ο συνδυασμός των παραπάνω

εξελίξεων θα οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην ύπαιθρο, τις

των λιγότερο προσοδοφόρων δραστηριοτήτων, καθώς η γη, το κεφάλαιο και η εργασία δεσμεύονται σε
λιγότερα προϊόντα (Bauler 1985, σελ. 77).
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οποίες η Δ. Ευρώπη θα προσπαθήσει να καλύψει με προσκλήσεις εργατών γης από

άλλες ευρωπαϊκές περιοχές.

Αποτέλεσμα της αγροτικής αναδιάρθρωσης από την πλευρά της εργασίας, είναι

η διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, η οποία παρατηρείται σε όλους

τους τομείς παραγωγής και η συγκρότηση ενός προλεταριάτου μεταναστών εργατών

γης με εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα (υψηλοί μισθοί, χαμηλές τιμές των

αγροτικών προϊόντων) από αυτά των γαιοκτημόνων. Οι μετανάστες απασχολούνται

υπό επαχθείς εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες που αναντίρρητα υπολείπονται

αυτές των ντόπιων (Hahamovitch 2003, σελ.74 και Bade 2003, σελ. 8 40, 63).

Πρωτεύοντες προορισμοί των μεταναστών αποτελούν οι μεγάλες εμπορικές αγροτικές

εκμεταλλεύσεις που ως επί το πλείστον βασίζονται στη μονοκαλλιέργεια,  όπως το

σιτάρι και τα αμπέλια. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές δεν προσφέρουν ετήσιο κύκλο

απασχόλησης, αλλά στις περιόδους συγκομιδής απαιτούν μεγάλο αριθμό εργατικών

χεριών που ικανοποιούν οι μετανάστες. Μέρος του μετακινούμενου πληθυσμού

αποτελούν και μικροκαλλιεργητές, οι οποίοι έχουν αλλάξει την ποικιλία των

καλλιεργειών τους στις περιοχές προέλευσης, ώστε να μη συμπίπτουν χρονικά οι

αγροτικές εργασίες των ιδιωτικών τους εκμεταλλεύσεων και αυτών στις οποίες

απασχολούνται ως εργάτες γης και να διασφαλίζουν περισσότερο χρόνο έμμισθης

απασχόλησης κατά τις μετακινήσεις τους (Bade 2003, σελ. 8).

Συγκεφαλαιώνοντας, κατά το διάστημα μεταξύ των τελών του 19ου και των

αρχών του 20ου αι., οι μετακινήσεις ανθρώπων για να εργαστούν στη γεωργία άρχισαν

να επεκτείνονται και να εκτείνονται πέραν των εθνικών συνόρων. Το γεγονός αυτό

οδήγησε σε μια νέα τοπογραφία της μετανάστευσης με περιοχές υποδοχής, αυτές της

Κεντροδυτικής Ευρωπαϊκής υπαίθρου, οι οποίες απασχολούν πολυάριθμο αλλοδαπό

δυναμικό στην αγροτική παραγωγή και περιοχές προέλευσης των εργατών γης αυτές

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστό τόσο

ευρωπαϊκής, όσο και υπερπόντιας μετανάστευσης (Bade 2003, σελ. 56).

2.3.1 Γερμανία

Από τα μέσα του 19ου αι., η πρωσική γεωργική παραγωγή παρουσιάζει τα

πρώτα σημάδια εκμηχάνισης και εμπορευματοποίησης. Παρατηρούνται επίσης οι

πρώτες συγχωνεύσεις αγροτεμαχίων σιταριού με στόχο να ανταπεξέλθουν στον

ανταγωνισμό που προέρχεται από την παραγωγή αμερικάνικου σίτου. Αυτές οι

εξελίξεις συρρικνώνουν το χρόνο απασχόλησης στη γεωργία και τη μετατρέπουν από
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μόνιμη σε εποχική. Η αντίδραση του αγροτικού πληθυσμού στην αγροτική

αναδιάρθρωση είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η μετανάστευση προς το

βιομηχανικό άστυ, το οποίο προσφέρει υψηλότερους μισθούς. Οι μεταναστεύσεις προς

τις πόλεις συγκροτούν τις πιο μαζικές μετακινήσεις στη γερμανική ιστορία. Στην αρχή

εκδηλώθηκαν ως προσωρινές ή/και επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις από την ύπαιθρο

προς τις πόλεις. Σταδιακά, ο χρόνος παραμονής στις πόλεις αυξάνει, ώσπου οι

μετακινήσεις καθίστανται μονιμότερες. Μέχρι και τα τέλη του 19ου αι.,  ο πληθυσμός

του Βερολίνου  θα αυξηθεί κατά 872% λόγω της αγροτικής εξόδου και της αθρόας

εισροής αλλοδαπών εργατών, που καθιστούν τη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1890

την χώρα με τους περισσότερους μετανάστες στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Η ακόλουθη

έλλειψη προσφοράς γεωργικής εργασίας απείλησε την επιβίωση της αγροτικής

παραγωγής ακόμη και σε περιοχές, όπως αυτές της ανατολικής Πρωσίας που, πριν την

εκβιομηχάνιση αποτελούσαν πόλο έλξης εσωτερικών εποχικών μεταναστών και

στρέφει τους αυτόχθονες παραγωγούς προς την απασχόληση ξένων εργατών (Bade

2003, σελ. 39,40,44, 64). Μεταξύ 1860 και 1890 εισρέει στη Γερμανία το πρώτο

επίσημο μεταναστευτικό ρεύμα Πολωνών εργατών γης (Iglicka 2000, σελ. 61 και

Hahamovitch 2003 σελ.75). Μέχρι το 1914, περίπου 450.000 μετανάστες ποικίλων

εθνικοτήτων, όπως Πολωνοί, Ιταλοί, Σκανδιναβοί, Λευκορώσσοι, Ρώσοι κ.α. θα

μεταναστεύσουν προς τη γερμανική ύπαιθρο για να απασχοληθούν εποχικά στη

γεωργία (Sassen 1999, σελ. 42).

Πριν την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η γερμανική αγροτική

βιομηχανία θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση. Οι αποδόσεις στην παραγωγή αυξάνουν, οι

τιμές των προϊόντων ενισχύονται και ξεκινά ένα κύμα εκμηχάνισης που εξοικονομεί

εργατικό κόστος. Παρόλα αυτά, η ζήτηση εποχικής εργασίας δε θα καμφθεί, πρώτον

διότι ένα σημαντικό μέρος των εκμεταλλεύσεων (περίπου 45%) επιβαρύνθηκαν με

υψηλά χρέη από μη παραγωγικές επενδύσεις (όπως π.χ., ιδιωτικές καταναλωτικές

δαπάνες των κατόχων τους) που διατήρησαν υψηλά τη ζήτηση εποχικής απασχόλησης

και δεύτερον διότι οι εκμεταλλεύσεις των παραμεθόριων περιοχών δε διέθεταν την

κεφαλαιακή υποδομή, ώστε να επενδύσουν σε εξοικονομήσεις εργατικού κόστους

(Bade 2003, σελ. 68,69 και Hahamovitch 2003, σελ.71).

Την ίδια περίοδο ολοκληρώνεται η συγκρότηση των εθνών-κρατών. Η ανάγκη

για ενιαία εθνική συλλογική ταυτότητα θα εκφραστεί συχνά ως διάκριση από τον

πολιτισμικά έτερο πληθυσμό των μεταναστών και θα κορυφωθεί σε ξενοφοβική

επιθετικότητα που υποδαυλίζουν εθνοπολιτισμικά στερεότυπα. Στη Γερμανία, τα
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αισθήματα αυτά θα εκφραστούν πρωτίστως ενάντια στους Ιταλούς και Πολωνούς

εργάτες γης. Σε αυτό το κλίμα, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει τις

μεταναστευτικές ροές Πολωνών εργατών γης συστήνοντας υπηρεσίες στελέχωσης

αλλοδαπών εργατών στη γεωργική παραγωγή και θεσπίζοντας αντιμεταναστευτικούς

νόμους12 (Bade 2003, σελ. 153, 154, 157).

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εμπλεκόμενες χώρες παρουσίαζαν μεγάλες

ανάγκες εργατικού δυναμικού στη γεωργία. Η Γερμανία καλύπτει αυτές τις ανάγκες με

500.000-600.000 Πολωνούς εργάτες γης, στους οποίους απαγορεύει την παλιννόστηση

για να διασφαλίσει την αριθμητική τους σταθερότητα και επίσης, με 100.000

Ολλανδούς και 650.000 αιχμάλωτους πολέμου (Bade 2003, σελ. 167, 172-175).

Μετά το τέλος του πολέμου,  η παλιννόστηση των Πολωνών θα μειώσει τον

αριθμό των εργατών γης στη Γερμανία, η οποία με τη σειρά της προσπαθεί να ελέγξει

περισσότερο από την προπολεμική περίοδο τις ροές μεταναστών. Με νόμο του 1922,

στη γερμανική γεωργία προσλαμβάνονται αλλοδαποί εργάτες, μόνο εφόσον τα κενά

εργασίας δεν καλύπτονται από γηγενές δυναμικό, ενώ και η προβλεπόμενη διάρκεια

παραμονής συρρικνώνεται, καθώς οι βίζες που εκδίδονται έχουν διάρκεια ενός έτους

για τους εκτός γεωργίας μετανάστες και έξι μηνών για τους εργάτες γης. Προς την

κατεύθυνση του μεταναστευτικού ελέγχου τίθεται το 1927 σε εφαρμογή και η

Γερμανοπολωνική Συνθήκη για τους «Πολωνούς Εργάτες Γης». Το 1932

απασχολούνται περίπου 35.000 ξένοι εργάτες γης στη Γερμανία, η συντριπτική

πλειοψηφία των οποίων είναι Πολωνοί. Το 1936 η Γερμανία υπογράφει με την

Πολωνία συμφωνία ελεγχόμενης εισόδου εποχικών εργατών γης. Κατά τα τρία χρόνια

που θα ακολουθήσουν υπογράφει παρόμοιες συμφωνίες αποστολής εποχικών εργατών

γης με την Ολλανδία και τη Βουλγαρία.  Η ύφεση,  όμως,  του 1939  θα ανακόψει

προσωρινά την έλευση μεταναστευτικών ρευμάτων εντός και εκτός υπαίθρου (Bade

2003, σελ. 192-193, Hahamovitch 2003, σελ.71).

Με την κήρυξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι ανάγκες της ναζιστικής

Γερμανίας σε γεωργικό εργατικό δυναμικό αυξάνουν κατακόρυφα και το έργο της

βίαιης στελέχωσης αναλαμβάνουν από κοινού η Γκεστάπο και τα SS.  Από το

Σεπτέμβριο του 1939 έως το Μάιο του 1940, 560.000 Πολωνοί απασχολούνται στη

12 Το 1907 ιδρύεται το Πρωσικό Γραφείο Εργατών Γης το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της
μετανάστευσης των επιμέρους γερμανικών κρατών. Αρχικά εστιάζει στην πρόσκληση εργατών γης από
την Πολωνία. Το 1913 θεσπίζεται ο πρώτος αντιμεταναστευτικός νόμος για τους Πολωνούς εργάτες γης
από τους οποίους αφαιρεί σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και περιορίζει την
πολιτογράφηση «αμφισβητήσιμων ηθικά και οικονομικά στοιχείων…των ενδεών εργατών γης» όπως τους
αποκαλούσε (Bade 2003, σελ. 153, 157).
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γεωργία. Έως το 1941, 3.000.000 αλλοδαποί απασχολούνταν στη γερμανική οικονομία

και το 1/3  αυτών στην αγροτική παραγωγή.  Καθόλη τη διάρκεια του πολέμου η

Γερμανία εξαρτάται από την αλλοδαπή εργασία εντονότερα εν σχέση με τον Α’

Παγκόσμιο Πόλεμο και τούτο είναι πιο έκδηλο στην αγροτική παραγωγή.  Έως το

1944, το 46% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας αποτελείται από

αλλοδαπούς εργάτες γης (Bade 2003, σελ. 206-209).

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία προσπαθεί να ανακάμψει από τα

πλήγματα που επέφερε ο πόλεμος στο σύνολο της οικονομίας της. Απ’ τη δεκαετία του

’50 επαναδιαπραγματεύεται την υποδοχή αλλοδαπών επισκεπτών εργατών στη γεωργία

και το 1955 καταλήγει σε συμφωνία με την Ιταλία (Martin 2003, σελ. 9). Στα τέλη της

δεκαετίας του ’60  η ταχεία οικονομική ανόρθωση της Δυτικής Γερμανίας έχει σε

μεγάλο βαθμό επιτευχθεί. Σταδιακά, η ζήτηση εποχικής εργασίας στη γεωργία

μειώνεται,  καθώς ο βιομηχανικός προσανατολισμός της χώρας συρρικνώνει τον

αγροτικό τομέα, ενώ εκτιμάται ότι η αθρόα απασχόληση αλλοδαπών εργατών σε όλους

τους οικονομικούς τομείς πλήττει τους μισθούς του γηγενούς εργατικού δυναμικού και

προκαλεί αύξηση της ανεργίας. Έκτοτε θα ακολουθήσουν μαζικά κύματα

επαναπροωθήσεων και παράλληλα οι συμβάσεις αποστολής εποχικών αλλοδαπών

εργατών γης περιορίζονται δραματικά. Οριστική διακοπή των εποχικών

μεταναστευτικών προγραμμάτων θα επέλθει με την πετρελαϊκή κρίση του 1973 (Bade

2003, σελ. 229, 231 και Hahamovitch 2003, σελ.87).

Κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 η έλευση εποχικών μεταναστών στη

γεωργία είναι περιορισμένη, ελεγχόμενη και παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Κατά

τα τέλη της δεκαετίας του ’90 το ενδιαφέρον της χώρας για την έλευση εποχικών

μεταναστών θα αναζωπυρωθεί. Το 2000, η Γερμανία εκδίδει 212.000 άδειες εποχικής

απασχόλησης και άλλες 87.000 μονιμότερου χαρακτήρα. Το 2002 θα εκδοθούν άλλες

293.000 εποχικές άδειες. Το 90% αυτών το λαμβάνουν Πολωνοί. Ομοίως, το 90%

αυτών απασχολείται στη γεωργία και συγκεκριμένα στη συγκομιδή φρούτων,

λαχανικών και στους αμπελώνες (Hahamovitch 2003, σελ.87 και Martin 2003, σελ.

13). Συνολικά, το 2001, οι μετανάστες που απασχολούνται στη γεωργία αποτελούν το

1,2% του συνόλου των αλλοδαπών (ILO 2004, σελ. 49).

2.3.2 Γαλλία

Οι αναδιαρθρώσεις στον αγροτικό τομέα,  όπως η εντατικοποίηση και η

εκβιομηχάνιση της αγροτικής παραγωγής που προσέδωσαν εποχικό χαρακτήρα στην
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έμμισθη απασχόληση και η ανάδυση καπιταλιστικού τύπου εκμεταλλεύσεων ξεκίνησαν

στη Γαλλία, ήδη από τις αρχές του 19ου αι. και μάλιστα νωρίτερα αυτών στην ύπαιθρο

της Πρωσίας.  Πεδίο εφαρμογής των αλλαγών υπήρξε κυρίως η καλλιέργεια

ζαχαρότευτλων. Οι εξελίξεις αυτές θα συμβάλλουν στην απερήμωση ολόκληρων

περιοχών της υπαίθρου και στη φυγή του ντόπιου αγροτικού πληθυσμού προς τις

αστικές βιομηχανίες, γεγονός που θα συμβάλλει στην κατά 345% αύξηση του

παρισινού πληθυσμού. Η αυξανόμενη ζήτηση εργασίας στην ύπαιθρο προσελκύει

μετανάστες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Bade 2003, σελ. 44,69).

Έτσι, από τα μέσα του 19ου αι., η Γαλλία δέχεται 850.000 εποχικούς εργάτες γης

(Chatelain 197613, από Sassen 1999, σελ. 41). Στη Γαλλία της περιόδου αυτής

διακρίνουμε έναν άτυπο αλλά επαναληπτικό κατ’ έτος κύκλο μετακίνησης εποχικών

αλλοδαπών εργατών γης σε όλες τις κρίσιμες για την αγροτική οικονομία της χώρας

εκμεταλλεύσεις.  Συγκεκριμένα,  γυναίκες εργάτριες γης από την ανατολική και τη  Ν.

Ευρώπη συλλέγουν φράουλες στην κοιλάδα του Ρήνου κατά το δίμηνο Μαΐου –

Ιουνίου και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες άνδρες εποχικοί εργάτες ίδιας προέλευσης

συνδράμουν στη συλλογή ντομάτας. Ανατολικότερα του Ρήνου, στην Προβηγκία,

γυναίκες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη εργάζονται στη γαλλική ανθοκομία, ενώ και

15.000 Ιταλοί καταφθάνουν ετησίως για να εργαστούν σε καλλιέργειες κηπευτικών και

στους αμπελώνες. Διακρίνουμε δύο είδη μετανάστευσης σχετικές με την αμπελουργική

εργασία: Το πρώτο παρουσιάζει μονιμότερο και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, καθώς

οι αμπελουργικές εργασίες καθίστανται πιο σύνθετες και η παρουσία των μεταναστών

πιο αναγκαία και διαρκέστερη.  Το δεύτερο,  εκδηλώνεται μόνο κατά την περίοδο της

συγκομιδής και παραμένει σταθερά εποχικό (Hahamovitch 2003, σελ.79).

Την ίδια περίοδο η Γαλλία συγκροτείται σε έθνος-κράτος. Οι εθνικιστικές

εξάρσεις που τη συνοδεύουν είναι έντονες, με του Ιταλούς εργάτες γης να δέχονται τις

διακρίσεις που γεννά η ξενοφοβία και η μισαλλόδοξη εκδοχή του εθνικού

αυτοπροσδιορισμού (Bade 2003, σελ. 154, 155).

 Στις αρχές του 20 αι., ο εποχικός χαρακτήρας της μισθωτής απασχόλησης έχει

επεκταθεί σε όλες τις σημαντικές καλλιέργειες της χώρας και η εποχική ζήτηση

μεταναστών έχει ως εκ τούτου διευρυνθεί. Από το 1913, 40.000 Φλαμανδοί

απασχολούνται στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλων και ως το 1914 τους ακολουθούν

20.000 Πολωνοί από τη Γαλικία. Λίγο πριν την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου,

13 Chatelain A.(1976), Les migrants temporaires en France de 1800 á 1914, Publications de l’ Universitè
Presses de Lille, Lille
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20.000 Ισπανοί εποχικοί μετανάστες απασχολούνται στους αμπελώνες και την

καλλιέργεια σίτου και 18.000 Ιταλοί στην παραγωγή φρούτων, κάστανου ελιάς και

στην ανθοκομία, η οποία τροφοδοτεί με α’ ύλη τη βιομηχανία αρωμάτων (Bade 2003,

σελ. 69, 70). Την ίδια περίοδο, Αρμορικανοί εποχικοί μετανάστες εργάζονται στη

συγκομιδή φράουλας και πράσινου φασολιού. Τα προϊόντα αυτά εμπορεύονται τόσο

στην εγχώρια αγορά, όσο και στο εξωτερικό και κυρίως στη Μ. Βρετανία (Boyer

193414 και Rosoli 197815, από Sassen 1999, σελ. 42).

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η μεταναστευτική

απασχόληση στη γεωργία εξακολουθεί χωρίς ουσιαστική κρατική παρέμβαση. Το

Office National de la Main-d’oeuvre Agricole (ΟΝΜΑ), ένας από τους αγροτικούς

οργανισμούς που ιδρύθηκαν το 1912, ανοίγει από το 1915 πάνω από 16 παραρτήματα

στα σύνορα με την Ιταλία και την Ισπανία. Τα γραφεία αυτά διανέμουν τους εργάτες

γης στις αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση. Μέχρι το τέλος

του πολέμου,  150.000  περίπου εργάτες γης από την Ισπανία και την Πορτογαλία και

άλλοι 2.300  από την Ιταλία θα διέλθουν από τα γραφεία του ΟΝΜΑ.  Παράλληλα,  η

Γαλλία προσπαθεί να καλύψει τη ζήτηση εργασίας στη γεωργία επιστρατεύοντας

δυναμικό και από τις αποικιακές κτήσεις της Αφρικής: 7.500 Βορειοαφρικανοί εργάτες

και 1.000 από την Ινδοκίνα απασχολούνται στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλων (Bade

2003, σελ. 170). Οι μετανάστες αυτοί επιτελούν τις γεωργικές εργασίες υπό ιδιαίτερα

επαχθείς συνθήκες, με πολύ χαμηλές αμοιβές, εξαντλητικά ωράρια και συχνά

φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης, κυρίως, των έγχρωμων εργατών γης. Το

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλότερες αμοιβές και σταθερότερες εργασίες στη

βιομηχανία ωθούν πλειάδα αλλοδαπών εργατών γης να διακόψουν μονομερώς τα

εξάμηνης διάρκειας συμβόλαια απασχόλησης με τους αγρότες και να μετακινηθούν

προς το γαλλικό άστυ για να επιτύχουν ευνοϊκότερους όρους εργασίας.  Λίγο μετά τη

λήξη του Α’  Παγκοσμίου Πολέμου,  οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται προς την

κυβέρνηση για το φαινόμενο αυτό και τις ελλείψεις εργατικών χεριών που επέφερε

(Hahamovitch 2003, σελ.79).

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η γαλλική αγορά εργασίας

παρουσιάζει ομοιότητες με τη γερμανική της ίδιας περιόδου.  Σε όλους τους

παραγωγικούς τομείς επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών, μόνο εφόσον δεν

υπάρχουν διαθέσιμοι γηγενείς εργάτες για τις κενές θέσεις. Προϋπόθεση για τη

14 Boyer A. (1934), “Les Migrations saisonnieŕes dans le Cevenne vivaroise”, Revue de géographie
alpine 22: 571-609.
15 Rosoli G.(1978) Un secolo d’ emigrazione italiana: 1876-1976, Centro studi emigrazione, Rome.
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χορήγηση άδειας παραμονής είναι η ύπαρξη συμβολαίου εργασίας μεταξύ της

αγροτικής επιχείρησης και του αλλοδαπού εργάτη γης. Από τη γεωργική απασχόληση

και ευρύτερα από την αγορά εργασίας αποκλείονται οι μετανάστες από τις αποικίες της

Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Α’

Παγκοσμίου Πολέμου είχαν απασχοληθεί ως εργάτες γης. Από το 1919, εμφανίζονται

οι πρώτες ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην αγροτική παραγωγή και η ανάγκη

ενίσχυσής του με μετανάστες. Από το 1919 έως το 1924, η Γαλλία θα δεχτεί 1.000.000

μετανάστες. Το 1926, 1.400.000 μετανάστες εργάζονται στη γαλλική επικράτεια εκ

των οποίων το 15% απασχολείται στη γεωργική παραγωγή και αποτελείται κυρίως από

Πολωνούς (Bade 2003, σελ. 193-195).

  Μετά την ύφεση του ’30 οι εποχικές μετακινήσεις μεταναστών προς την

ύπαιθρο θα περιοριστούν, ενώ η γαλλική κυβέρνηση θα κλείσει οριστικά τα σύνορα το

1932 επιτρέποντας επιλεκτικές και ολιγάριθμες ελεύσεις μεταναστών. Αύξηση των

μεταναστευτικών ρευμάτων θα παρουσιαστεί ξανά μεταπολεμικά.

Το 1945 η γαλλική κυβέρνηση συστήνει το Εθνικό Γραφείο για τη

Μετανάστευση το οποίο είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων και για την εποχική έλευση

μεταναστών εργατών γης. Λίγο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Εθνικό

Γραφείο για τη Μετανάστευση ρυθμίζει τη διαδικασία έλευσης πάνω από 150.000

Ισπανών εργατών γης. Κατά τις επόμενες δεκαετίες θα εξακολουθήσει η εισδοχή

πλήθους μεταναστών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, η σταδιακή

αποαποικοποίηση ακολουθείται και από έντονα μεταναστευτικά ρεύματα προς τη

Γαλλία Βορειοφρικανών και κυρίως Μαροκινών και Τυνήσιων, η πλειονότητα των

οποίων είχαν απασχοληθεί στη γαλλική γεωργία. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’60,

η αγροτική παραγωγή απασχολεί ως επί το πλείστον Ισπανούς και Πορτογάλους

εργάτες γης. Στις αρχές της δεκαετίας του  ’70 απασχολούνται κυρίως Αλγερινοί, παρά

τη συστηματική προσπάθεια των κυβερνήσεων να αποτρέψουν την έλευση

Βορειοαφρικανών μεταναστών, στους οποίους προστίθενται και 138.000 Ισπανοί

εποχικοί εργάτες γης που συνεισφέρουν στην παραγωγή σταφυλιού. Κατά τα τέλη της

δεκαετίας του ’70,  η Γαλλία και η Γερμανία συναποτελούν τις δύο χώρες προς τις

οποίες κατευθύνονται τα δύο τρίτα των μεταναστών της περιόδου. Λίγο μετά το 1974,

η Γαλλία αναστέλλει την είσοδο αλλοδαπών σε ολόκληρη την επικράτεια

ακολουθώντας το παράδειγμα της Γερμανίας. (Bade 2003, σελ. 222. 248-249,

Hahamovitch 2003, σελ.84 και Martin 2003, σελ. 26).
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Κατά τη δεκαετία του ’80, το 25% του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

συμπεριλαμβανομένου και του 10% του μη καταγεγραμμένου, απασχολείται στη

γεωργία (Μartin 1985, σελ. 137 και Verhaeren 1986, σελ. 867). Ιδιαίτερα η γεωργία

της Νότιας Γαλλίας είναι σχεδόν πλήρως εξαρτημένη από τη μεταναστευτική εργασία,

καθώς από αυτήν προέρχεται πάνω από το 80% της έμμισθης απασχόλησης σε

τμήματα έντασης εργασίας της γεωργικής παραγωγής. Ορισμένοι μάλιστα αγρότες

επιτυγχάνουν να συνάψουν με τους εργάτες γης συμβόλαια απασχόλησης ετήσιας

διάρκειας που τους εξασφαλίζουν σταθερή προσφορά εργασίας με χαμηλό κόστος

(Martin 2003, σελ. 26).

Η έξαρση της άτυπης μετανάστευσης τη δεκαετία του 1990 ωθεί τη Γαλλία να

περιορίσει την εισροή αλλοδαπής εποχικής απασχόλησης στην ύπαιθρο,  ενώ κατά τα

τέλη της θα αρχίσει σταδιακά η επανεισδοχή της. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000,

στη γαλλική γεωργία απασχολούνται μετανάστες από τις χώρες του Μάγκρεμπ και της

Ανατολικής Ευρώπης. Το 2001, 11.000 νέοι εποχικοί μετανάστες εργάτες γης γίνονται

δεκτοί στη Γαλλία, το 50% των οποίων είναι Μαροκινοί και το 43% Πολωνοί (Martin

2003, σελ. 26,  Hahamovitch 2003, σελ.92 και Kasimis 2003, σελ. 3). Σήμερα, οι

απασχολούμενοι μετανάστες στη γεωργία αποτελούν το 3,2% του αλλοδαπού

δυναμικού της χώρας (ILO 2004, σελ. 49).

2.3.3 Μεγάλη Βρετανία

Η Μ. Βρετανία παρουσιάζει δυο σημαντικές διαφορές εν σχέση με τις δύο

προαναφερθείσες ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτον, τα ρεύματα μεταναστών που επιτρέπει

στις περιοχές της υπαίθρου είναι αριθμητικά μικρότερα και δεύτερον, ήδη από τις

αρχές του 20ου αι. είναι διοικητικά ελεγχόμενα.

Από τις αρχές του 19ου αι., περίπου 20.000 εργάτες γης από τη Σκωτία, την

Ουαλία και κυρίως από τη Δ.  Ιρλανδία μετακινούνται ετησίως στην ανατολική

Βρετανία για να απασχοληθούν στις εκμεταλλεύσεις σίτου και κηπευτικών. Από τα

μέσα του 19ου αι., ο αριθμός των Ιρλανδών εργατών γης αυξάνει σε 50.000 ετησίως.

Απασχολούνται στη βρετανική γεωργία κατά το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μεταξύ

της φύτευσης, το Φεβρουάριο, και του σκαλίσματος, το Νοέμβριο, ιρλανδικής πατάτας

(Harris 198916 από Sassen 1999, σελ. 41). Την έλευσή τους ενθαρρύνει η είσοδος

μηχανικής τεχνολογίας, αρχικά στην παραγωγή βρετανικού σίτου, η οποία εν συνεχεία

16 Harris  R.A.  (1989)  “Seasonal  Migration  between Ireland and England Prior  to  the  Famine”,  in  D.H.
Atkinson (eds) Canadian Papers in Rural History, pp. 363 – 386, Gananoque: Langdale Press.
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εξαπλώνεται σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών. Η ατμοκίνητη θεριζοαλωνιστική μηχανή

εκτοπίζει τους ντόπιους χειρώνακτες αλωνιστές σίτου, περιορίζει τις ανάγκες μόνιμης

απασχόλησης και αυξάνει τη ζήτηση εποχικής εργασίας την οποία καλύπτουν οι

μετανάστες. Ο γηγενής πληθυσμός, αντιδρώντας στις διαρθρωτικές αλλαγές του

αγροτικού τομέα μεταναστεύει προς τα αστικά κέντρα για να βρει μονιμότερη και

υψηλότερα αμειβομένη απασχόληση. Η εξέλιξη αυτή θα συνδράμει στην αύξηση του

λονδρέζικου πληθυσμού κατά 340%. Από τα μέσα του 19ου αι. ως και το 1870, 100.000

Ιρλανδοί μεταναστεύουν στην ύπαιθρο της Μ. Βρετανίας. Όμως, η εκμηχανισμένη

τεχνολογία και η συμπίεση των αγροτικών μισθών θα στρέψει σημαντική μερίδα αυτών

προς τις πόλεις, γεγονός που θα μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που

απασχολούνται στη γεωργία. Μέχρι και το 1900, 32.000 Ιρλανδοί είναι

καταγεγραμμένοι στην ανατολική Βρετανία. Ως επί το πλείστον απασχολούνται στις

μεγάλες, καπιταλιστικού τύπου αγροτικές βιομηχανίες. Οι οικογενειακές

εκμεταλλεύσεις, αντίθετα, δε συμβάλλουν στην απασχόληση μεταναστών. Η

γενικότερη τάση της βρετανική υπαίθρου,  είναι ότι όσο αυξάνει το μέγεθος της

εκμετάλλευσης και η καλλιεργήσιμη γη στο πλαίσιο του αγροτικού εκσυγχρονισμού,

τόσο αυξάνει η ζήτηση εποχικής απασχόλησης (Bade 2003, σελ. 44,64,71).

Οι διακρίσεις μεταξύ ντόπιων και ξένων που απέρρευσαν από τη συγκρότηση

των εθνών-κρατών κατά τα μέσα-τέλη του 19ου αι., είναι έντονες και στη Μ. Βρετανία.

Οι Ιρλανδοί εργάτες γης υφίστανται τις συνέπειες της εθνικιστικής εχθρότητας που

εκδηλώνει βίαια ο ντόπιος πληθυσμός (Bade 2003, σελ. 155).

Η έναρξη του Α’  Παγκοσμίου Πολέμου θα αυξήσει κατακόρυφα τις ανάγκες

εργατικών χεριών στη γεωργία. Η Μ. Βρετανία, όπως και η έτερη μεγάλη δύναμη της

Αντάντ,  αντλεί τις εφεδρείες της από τις αποικιακές κτήσεις της Ινδίας και της Α.

Αφρικής.  Σε αυτές προστίθενται και αιχμάλωτοι πολέμου,  ο αριθμός των οποίων το

1918 θα ανέλθει σε 60.000 και στη συντριπτική τους πλειοψηφία απασχολούνται στην

γεωργική παραγωγή (Bade 2003, σελ. 167, 171).  Η έλευση στη χώρα μεταναστών

πολλών εθνικοτήτων θα οδηγήσει τη Βρετανική Διοίκηση κατά τη διάρκεια του Α’

Παγκόσμιου Πόλεμου (1919-1920), να θεσπίσει το πρώτο διάταγμα που περιορίζει την

έκδοση αδειών εργασίας σε μετανάστες που κατάγονται από χώρες εκτός της

Κοινοπολιτείας. Μέχρι και το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι ροές προς τη βρετανική

ύπαιθρο εξακολουθούν, αλλά με μικρότερη ένταση εν συγκρίσει με τις αρχές του 20ου

αι.  (Clarke & Salt 2003, σελ. 563).
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Αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μ. Βρετανία θεσμοθετεί το πρώτο

πρόγραμμα εισδοχής εποχικών μεταναστών εργατών γης, γνωστό ως Πρόγραμμα

Εποχικών Εργατών στη Γεωργία (Seasonal  Agricultural  Workers  Scheme  –  SAWS).

Διευκολύνεται, έτσι, η είσοδος μεταναστών νεαρής ηλικίας, Ανατολικοευρωπαϊκής ως

επί το πλείστον προέλευσης για να περαιώσουν εποχικές εργασίες στη γη, κυρίως κατά

τις περιόδους συγκομιδής. Μέχρι τα τέλη του ’50, 170.000 μετανάστες από την

Ανατολική Ευρώπη εισέρχονται στα κατώτερα κομμάτια της βρετανικής αγοράς

εργασίας και απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες ή χειρώνακτες σε αντίστοιχες

θέσεις, πολλοί εξ αυτών στη γεωργία. Επίσης, από το 1945 έως το 1959, περίπου

350.000 Ιρλανδοί μεταναστεύουν στη χώρα, ένα σημαντικό μέρος αυτών υπό τις

προβλέψεις του SAWS για να απασχοληθεί στη γεωργία. (Clarke & Salt 2003, σελ.

563, 573, Bade 2003, σελ. 253 και Martin 2003, σελ. 23).

Μέχρι το 1960, οι ροές εποχικών εργατών γης παρουσίαζαν διαχρονικά

αυξητική πορεία. Τους Ευρωπαίους εργάτες γης συμπληρώνουν με την παρουσία τους

μετανάστες από την Καραϊβική,  το Πακιστάν και τις Ινδίες,  οι οποίοι μέχρι το τέλος

της δεκαετίας αναδεικνύονται μετά τους Ιρλανδούς, στις μεγαλύτερες πληθυσμιακές

ομάδες, καθώς η σχέση που ανέπτυξαν με την αποικιακή δύναμη διάνοιξαν προς αυτή

κανάλια μετανάστευσης (Bade 2003, σελ. 222, 232, 253). Η Μ. Βρετανία δεν επιθυμεί

τους εκτός Ευρώπης μετανάστες και με τις Πράξεις για τους Μετανάστες της

Κοινοπολιτείας το 1962  και το 1968,  περιορίζει τη μετανάστευση από τις πρώην

αποικίες. Το 1971 διακόπτεται η έκδοση αδειών παραμονής για αλλοεθνείς εργάτες

τρίτων χωρών με εξαίρεση τους υπηκόους χωρών μελών της ΕΟΚ. Παρόλα αυτά, την

ίδια αυτή δεκαετία της πετρελαϊκής κρίσης η βρετανική γεωργία εξαρτάται σε

σημαντικό βαθμό από την αλλοδαπή έμμισθη εργασία στη γεωργία. Οι περισσότεροι εκ

των μεταναστών που κατευθύνονται προς την ύπαιθρο απασχολούνται στη συλλογή

φρούτων (Martin 1985, σελ. 138 και Clarke & Salt 2003, σελ. 564).

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι επίσημες εισροές αλλοδαπού εργατικού

δυναμικού θα περιοριστούν για να επανακάμψουν από τα μέσα περίπου της ίδιας

δεκαετίας και έκτοτε θα αρχίσουν σταδιακά να ανέρχονται. Υπό τις προβλέψεις του

προγράμματος SAWS, θα εκδοθούν 10.000 άδειες εποχικής απασχόλησης στις αρχές

της δεκαετίας του ‘90 και το 2001 άλλες 15.200. Στην Απογραφή Πληθυσμού της ίδιας

χρονιάς υπολογίζεται ότι 64.000 εποχικοί και περιστασιακοί έμμισθοι αλλοδαποί

εργάτες απασχολούνται στη γεωργική παραγωγή της Μ. Βρετανίας (Clarke & Salt

2003, σελ. 573 και Martin 2003, σελ. 24). To 2003 οι άδειες εποχικής απασχόλησης
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αυξάνουν σε 25.000 και στην πλειοψηφία τους απευθύνονται σε μετανάστες από την

Ανατολική Ευρώπη (Rural migration news 2005, σελ. 1 και Clarke & Salt 2003, σελ.

573). Σήμερα, οι νέες αφίξεις μεταναστών κατευθύνονται σε περιοχές της υπαίθρου,

είτε περιαστικές, π.χ. ανατολικά του Λονδίνου (Cambridge, Kent, Sussex), είτε σε

μεγάλη απόσταση από τις πόλεις. Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην αγροτική

παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων είναι σημαντικές και έτσι οι αστικές περιοχές

χάνουν την κυριαρχία τους ως πρωτεύοντες προορισμοί μεταναστών (Trade Union

Congress 2004, σελ. 1 και Hardy & Clark 2005, σελ. 4). Σήμερα, το 1,1% των

μεταναστών της Μ. Βρετανίας απασχολούνται στη γεωργία και προέρχονται από την

Ανατολική Ευρώπη και Ασιατικές χώρες17 (ILO 2004, σελ. 49).

2.4 Νότια Ευρώπη

Οι χώρες της Ν. Ευρώπης, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα παρουσιάζουν

ομοιότητες,  τόσο ως προς τη μεταναστευτική τους ιστορία,  όσο και ως προς τη

φυσιογνωμία των μεταναστευτικών τους ρευμάτων. Τα κοινά τους χαρακτηριστικά

έχουν οδηγήσει τους ερευνητές να μελετούν τις πτυχές του μεταναστευτικού

φαινομένου στις χώρες αυτές υπό το ενιαίο πρίσμα του Νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου

μετανάστευσης (King, 2000).

Οι τρεις  χώρες αποτελούν κατά το διάστημα μεταξύ των τελών του 19ου  και

των αρχών του 20ου αι., τόπους προέλευσης μεταναστών που συνδιαμορφώνουν, μαζί

με άλλες, την υπερπόντια και ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση τόσο πριν, όσο και μετά

το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη δεκαετία του ’50 η Ιταλία αποτελεί τη σημαντικότερη

χώρα προέλευσης μεταναστών που κατευθύνονται προς τη Δ. Ευρώπη και τη δεκαετία

του ’60 τη διαδέχονται οι Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα (Bade 2003, σελ. 220).

Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘70 αυξάνει ο αριθμός των παλιννοστούντων που είχαν

μεταναστεύσει προς Ευρώπη και Αμερική λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

(Huntoon 1998, σελ. 428), ενώ χωρίς σοβαρές χρονικές αποκλίσεις μεταστρέφονται σε

χώρες υποδοχής.  Προς την ισπανική και την ιταλική ύπαιθρο κατευθύνονται

μετανάστες από τη Β. Αφρική και προς την ελληνική μετανάστες από την Α. Ευρώπη

και κυρίως τα Βαλκάνια.  Τη δεκαετία της πετρελαϊκής κρίσης,  τα ΒΔ σύνορα της

Ευρώπης ήταν απροσπέλαστα για τους εξωκοινοτικούς μετανάστες, ενώ αντίθετα, η

17 Σημαντικό στοιχείο για τη χώρα μας αποτελεί το εύρημα των Marushikova & Popov (2002, σελ. 20)
σύμφωνα με το οποία ένα μικρό κομμάτι των αλλοδαπών εποχικών εργατών γης αποτελείται από
Έλληνες Ρομά.
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διέλευση των συνόρων της Ν.  Ευρώπης ήταν σχετικά ευκολότερη.  Από τις αρχές της

δεκαετίας του ’80, κύματα αλλοεθνών που έρχονται ως τουρίστες επεξέτειναν την

παραμονή τους εργαζόμενοι άτυπα σε εποχικές εργασίες,  όπως οι γεωργικές μετά τη

λήξη της ολίγων μηνών διάρκειας βίζας που κατείχαν (Bade 2003, σελ. 234, 236).

Τα κοινά χαρακτηριστικά των νοτιοευρωπαϊκών χωρών που ερμηνεύουν τη

συμπόρευση της μεταναστευτικής τους ιστορίας μετά το 1960 είναι: α)  ο άτυπος

χαρακτήρας του μεταναστευτικού φαινομένου, ως συνέπεια του μεταναστευτικού

ελέγχου και των αυστηρών μεταναστευτικών πολιτικών που υιοθέτησε η ΕΕ μετά την

πετρελαϊκή κρίση του 1973, β) η πληθώρα και η ετερογένεια των εθνοτήτων που

μεταναστεύουν στη Ν. Ευρώπη, γ) η ασυμμετρία ως προς το φύλο των μεταναστών με

κυρίαρχο τον ανδρικό πληθυσμό, δ) η εθνική καταγωγή αλλά και η κοινωνική

προέλευση των μεταναστών που κατευθύνονται προς τη Ν. Ευρώπη, ε) ο

μετασχηματισμός της μετανάστευσης σε έναν άτυπο (παράνομο) οικονομικό τομέα που

ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας «αγοράς» μεταναστών (Quassoli, 1999, σελ. 214 και

King 2000, σελ. 10-15, King 2002, σελ. 96, 97 και King et al. 2003, σελ. 2-9)

Επιπρόσθετα οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου παρουσιάζουν ομοιότητες ως

προς τη δομή του αγροτικού τους τομέα, οι οποίες ταυτόχρονα τις διαφοροποιούν  από

τις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπως: η σημαντική συνεισφορά της γεωργίας στη

δημιουργία του ΑΕΠ, ο πολυτεμαχισμός των αγροτικών κλήρων, το μικρό μέγεθος των

εκμεταλλεύσεων, η μεγάλη μέση ηλικία του αγροτικού πληθυσμού και η βραδεία

τεχνολογική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.

Πίνακας  2.4.2 Ποσοστό απασχολούμενων στη γεωργία

1975 1985 1990 1995 2000 2005 Ποσοστιαία
μεταβολή

ΕΕ-15 11,1 8,3 6,6 5,0 4,3 3,8 -65,8
Ισπανία 22,1 16,2 12,0 7,9 6,3 5,2 -56,7
Ιταλία 15,8 11,0 9,0 6,0 4,8 4,1 -54,4
Ελλάδα* 33,2 28,9 23,9 19,6 17,3 14,4 -39,7

Πηγή: Για τα έτη 1975-1990: European Commission-Employment and Social affairs (1998)
Για τα έτη European 1995-2005: European Commission-Employment and Social affairs (2007)
**Για την Ελλάδα, το πρώτο έτος δεν είναι το 1975, αλλά το 1977

Παρατηρούμε ότι καθόλη την περίοδο 1975 – 2005, και στις τρεις χώρες του

ευρωπαϊκού Νότου, με υπερέχουσα την Ελλάδα, το ποσοστό γεωργικής απασχόλησης

υπερσκελίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Πίνακας 2.4.1).

Εξάλλου, η πίεση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η ισχνή κεφαλαιακή

συσσώρευση και η βραδεία τεχνολογική ανέλιξη των μικρών επιχειρήσεων, στρέφει τις
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χώρες του Νότου προς την αναζήτηση αλλοδαπού φθηνού εργατικού δυναμικού

(Cavounidis 2006, σελ. 641).

Επίσης, η απροθυμία των γηγενών νέων, κυρίως υψηλής κατάρτισης, να

απασχοληθούν σε χαμηλόμισθες και σκληρές εργασίες, όπως οι γεωργικές, παρά τα

υψηλά ποσοστά ανεργίας τους, αυξάνει τη ζήτηση ξένου δυναμικού που σταδιακά έχει

υποκαταστήσει το ντόπιο.  Έτσι,  η απασχόληση αλλοδαπών εποχικών εργατών γης

αποτελεί σήμερα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της μεσογειακής γεωργίας (Reyneri

2001, σελ. 18, 45).

2.4.1 Ισπανία

Από τον 19οαι.,  οι  Ισπανοί  μεταναστεύουν στη Δ.  Ευρώπη και κυρίως στη

Γαλλία για να απασχοληθούν ως εργάτες γης. Το 1886 ο αριθμός των Ισπανών

μεταναστών στο εξωτερικό θα φτάσει τους 150.000. Ταυτόχρονα αστικές και περιοχές

της Ισπανικής υπαίθρου αποτελούν προορισμούς μεταναστών από γειτονικές χώρες

που απασχολούνται στα δημόσια έργα, τις υπηρεσίες και τη γεωργία.  Συγκεκριμένα,

35.000 μετανάστες από τα Ισπανογαλλικά σύνορα, γνωστοί ως golondrinas

(χελιδόνια), διέρχονται κάθε χρόνο από περιοχές, όπως η Catalonia, το Languedoc και

η Province για να απασχοληθούν στις καλλιέργειες σίτου και αμπελιών κατά τις

περιόδους συγκομιδής.

Την ίδια περίοδο ξεκινούν για τους κατοίκους της Ισπανίας τα πρώτα

υπερπόντια μεταναστευτικά ταξίδια με κύριο προορισμό την Αργεντινή. Οι Ισπανοί

μετανάστες που είναι γνωστοί, επίσης, ως golondrinas πραγματοποιούν

επαναλαμβανόμενες διαντλαντικές μετακινήσεις και απασχολούνται στη συγκομιδή

της Αργεντινής κατά τη θερινή περίοδο,  που στην Ευρώπη επικρατεί χειμώνας και οι

αγροτικές εργασίες ατονούν. Με την επανέναρξη των αγροτικών εργασιών κατά την

άνοιξη επιστρέφουν για να εργαστούν στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο (Bade 2003, σελ.

10,11, 55).

Το δεύτερο μαζικό κύμα μετανάστευσης εμφανίζεται κατά την πενταετία 1965-

1970. Πόλο έλξης αποτελούν τα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης. Οι χώρες που

δέχονται τα πιο πλατιά μεταναστευτικά ρεύματα είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η Μ.

Βρετανία,  καθώς και η Ελβετία,  το Βέλγιο και η Ολλανδία.  Παράλληλα προς την

εξωτερική μετανάστευση ολοκληρώνεται την περίοδο αυτή και η αγροτική έξοδος των

Ισπανών της υπαίθρου με κατεύθυνση τα αστικά κέντρα της χώρας.
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Τα μέσα της δεκαετίας του ’70 σηματοδοτούν τη μεταστροφή της Ισπανίας σε

χώρα υποδοχής μεταναστών, την οποία θα επιτείνουν η πολιτική και οικονομική

εξωστρέφεια που θα επιδείξει,  η πολιτική κλειστών συνόρων που τηρούν αυστηρά οι

βιομηχανικά προηγμένες και παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών της Δ.

Ευρώπης λόγω της πετρελαϊκής κρίσης και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην

ύπαιθρο που επιφέρει η αγροτική έξοδος των ντόπιων (Bodega et al. 1995, σελ. 802,

808). Οι μεταναστευτικές κινήσεις προς την ύπαιθρο της Ισπανίας θα πληθήνουν σε

συχνότητα και αριθμό κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, οπόταν και η

Ισπανική γεωργία αρχίζει να εξαρτά την παραγωγή της από τη μισθωτή εργασία

250.000 περίπου αλλοδαπών που κατάγονται κυρίως από τις χώρες του Μάγκρεμπ

(Μαρόκο) και από τη Λατινική Αμερική (Περού και Αργεντινή). (Bodega et al. 1995,

σελ. 814, Reyneri 2001, σελ. 9, Bade 2003, σελ. 238, Pellegrino 2004, σελ. 32 και

Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005, σελ. 117).

Από το 1992 και μετά εκδίδονται 20-30.000 άδειες παραμονής ετησίως, άνω

του 80% των οποίων δίδονται σε μετανάστες άνδρες εργάτες γης και γυναίκες που

απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών (Reyneri 2001, σελ. 9). Οι αλλοδαποί

γενικότερα απασχολούνται σε τομείς που αν και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας

πλήττονται από ελλείψεις εργατικού δυναμικού (Pareda et al., 1994 και Sole, 1999 από

Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη 2005, σελ. 116). Ειδικότερα, την περίοδο 1989 – 1996 ο

αριθμός των ντόπιων μεταναστών εργατών γης μειώνεται κατά 445.700, εκ των οποίων

περίπου το 31% είναι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Την έλλειψή τους έρχονται να

καλύψουν μετανάστες εργάτες γης (Hoggart & Mendoza 1999, σελ. 542, 543). Σήμερα,

το 5,9% των νόμιμων και το 30% των άτυπων μεταναστών στην Ισπανία απασχολείται

είτε μόνιμα, είτε εποχικά σε γεωργικές εργασίες (Hoggart & Mendoza 1999, σελ. 539

και ILO 2004, σελ. 49).

2.4.2 Ιταλία

Από το 1876 έως το 1915 υπολογίζεται ότι 14.000.000 Ιταλοί εγκαταλείπουν τη

χώρα τους με πιο σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς τη Γαλλία (818.000 Ιταλοί),

την Αυστροουγγαρία (600.400), τη Γερμανία (354.000) και την Ελβετία (327.000). Το

40% του μεταναστευτικού αυτού ρεύματος απασχολείται στη γεωργία (Sassen 1999,

σελ.71, 72 και Levinson 2005, σελ. 1). Επίσης, τη δεκαετία του 1870, ξεκινά η

υπερπόντια μετανάστευση Ιταλών από τα Βόρεια και Κεντρικά της χώρας και κατόπιν

από τις περιοχές του Νότου. Κύριος προορισμός τους αποτελεί η Ν. Αμερική. Από το
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1891 έως το 1897, 250.000 Βενετοί απασχολούνται στις φυτείες της Βραζιλίας ύστερα

από την κατάργηση της δουλείας το 1888. Λόγω ενός πρωτοπόρου συστήματος

στελέχωσης μεταναστών εργατών γης, που συνίστατο στις αποστολές γραμμάτων από

τους υποψήφιους μετανάστες προς τους ιδιοκτήτες των φυτειών,  η υπερατλαντική

έξοδος Γενοβέζων μεταναστών προς συγκεκριμένες καλλιέργειες της Βραζιλίας

εδραιώνεται. Επίσης, στην αργεντινή γεωργία, εκτός από τους Ισπανούς συναντάμε και

Ιταλούς golondrinas, οι οποίοι αξιοποιούν την αντίθεση των εποχών μεταξύ Βορείου

και Νοτίου ημισφαιρίου. Οι golondrinas απασχολούνται στην ιταλική γεωργία έως τα

τέλη του φθινοπώρου και μεταναστεύουν στην Αργεντινή κατά τα τέλη της άνοιξης

που ξεκινάει η σπορά.  Μετά τη συγκομιδή σίτου και φρούτων κατά το φθινόπωρο,

εγκαταλείπουν τη Λατινική Αμερική για να επιστρέψουν στην Ιταλία κατά την άνοιξη,

οπόταν και ξεκινούν οι αγροτικές εργασίες. Ο αριθμός τους, από 25.000 το 1880 θα

αυξηθεί σε 100.000 το 1914 (Bade 2003, 112,113).

Όπως και η Ισπανία,  έτσι και η Ιταλία του 19ου αι.  δέχεται στους κόλπους της

πλειάδα μεταναστών εργατών γης από γειτονικές περιοχές. Συγκεκριμένα, 100.000

μετανάστες μετακινούνται από την ύπαιθρο του νότου σε αυτές της Κ. Ιταλίας για να

απασχοληθούν στη συγκομιδή σίτου και σε άλλες καλλιέργειες και εν συνεχεία να

εξακολουθήσουν την πορεία τους προς άλλες εκμεταλλεύσεις. Οι εργάτες γης που

συνδράμουν στα μεγάλα latifundios προέρχονται από φτωχές περιοχές του νότου και

απασχολούνται υπό τις οδηγίες των caporali18,  των υπεύθυνων για τη διεκπεραίωση

των αγροτικών εργασιών. Στις περιοχές όπου διαμένουν διαθέτουν μικρούς κλήρους

κάτισχνων αποδόσεων που τους εξωθούν σε υπέρογκο δανεισμό. Για να

αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν επωμιστεί εξαναγκάζονται να μεταναστεύσουν και

να απασχοληθούν ως μισθωτοί εργάτες γης, σε πολύωρες και επίμοχθες αγροτικές

εργασίες. Στις αρχές του 20ου αι., 610.000 προσωρινοί εργάτες γης απασχολούνται

εντός των ιταλικών συνόρων και συγκεκριμένα στην ύπαιθρο της Κεντρικής και

Βόρειας Ιταλίας (Bade 2003, 11,12,56).

Μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, την ιταλική μετανάστευση πυροδοτούν οι

ανάγκες των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών σε εργατικό δυναμικό. Το 1955

υπογράφεται διμερής συμφωνία με τη Γερμανία που προβλέπει την αποστολή εποχικών

μεταναστών για να απασχοληθούν στις γερμανικές καλλιέργειες έντασης εργασίας

(Martin 2003, σελ. 9). Η μεταναστευτική κίνηση προς τη Γερμανία και άλλες

18 Θα δούμε εκτενώς στο 5ο Κεφάλαιο ότι στην ιταλική γεωργία,  με το ίδιο ακριβώς όνομα
αποκαλούνται αυτοί που μισθώνουν, συνήθως άτυπα, μεταναστευτικό δυναμικό στις εκμεταλλεύσεις του
νότου.
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αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες θα διαρκέσει περίπου μέχρι το 1974. Όπως και στην

περίπτωση της Ισπανίας, η πολιτική κλειστών συνόρων που εφαρμόζουν μετά την

πετρελαϊκή κρίση οι αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες θα αναχαιτίσει τις ροές

μεταναστών από την Ιταλία.

Κατά τη δεκαετία του 1960, η Ιταλική κοινωνία μετασχηματίζεται ραγδαία από

παραδοσιακή -  αγροτική σε βιομηχανική – αστική (Pastore,  2004).  Σε αντίθεση όμως

με άλλες ευρωπαϊκές οικονομικές δυνάμεις, η βιομηχανική της ανάπτυξη δε

σηματοδοτείται από την έλευση και απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού στην υπό

ανάπτυξη βιομηχανία. Η Ιταλία αντλεί τις εφεδρείες της από το ντόπιο δυναμικό

κυρίως του Νότου, η χαμηλή κατάρτιση του οποίου και παράλληλα η ζήτηση

ανειδίκευτου δυναμικού από τις αστικές βιομηχανίες το κατευθύνουν προς το Βορρά

της χώρας (Quassoli, 1999, σελ. 219 και Reyneri 2004, σελ. 72). Άρα, η εκβιομηχάνιση

της Ιταλίας χαρακτηρίζεται από πλατιά εσωτερική μετανάστευση στην οποία

ενσωματώνονται δύο κοινωνικοί μετασχηματισμοί: της αγροτικής σε βιομηχανική

εργασία και της αγροτικής σε αστική συγκρότηση.

Στη τέλη της δεκαετίας του ’70, η ζήτηση εποχικής εργασίας στη γεωργία

αυξάνει σημαντικά και η ιταλική ύπαιθρος δέχεται τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα

από τη Β.  Αφρική,  μετά από τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού που προκάλεσε η

στροφή της χώρας προς τη βιομηχανία, η υιοθέτηση νέων αστικών καταναλωτικών

προτύπων και η απροθυμία του νεανικού πληθυσμού να παραμείνει στην ύπαιθρο και

να εργαστεί στην αγροτική παραγωγή (Reyneri 2004, σελ. 72 και Pastore, 2004).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η ιταλική ύπαιθρος απασχολεί περίπου

41.000 αλλοδαπούς εργάτες γης. Ο αριθμός τους σταδιακά αυξάνεται και προς τα μέσα

της ίδιας δεκαετίας αγγίζει τους 57.000. Ως επί το πλείστον προέρχονται από τις χώρες

της Β. Αφρικής και συγκεκριμένα από τις χώρες του Μάγκρεμπ (Μαρόκο, Τυνησία).

Ορισμένοι, προέρχονται από τις πρώην ιταλικές αποικίες (Σομαλία, Εριθρέα) και άλλες

αφρικανικές χώρες (Quassoli 1999, σελ. 215 και Bade 2003, σελ. 237).

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 οι μετανάστες που απασχολούνται στη γεωργία

αποτελούν το 8%  του συνόλου των εργατών γης και το 10%  του συνόλου των

μεταναστών. Μάλιστα κατά το διάστημα 1994 – 2000 ο αριθμός τους θα

εξαπλασιαστεί, από 12.000 σε 72.000. Στις αρχές του της δεκαετίας του 2000, οι

αλλοδαποί εργάτες γης αποτελούν το 14% του μεταναστευτικού δυναμικού. Στους

μετανάστες από τη Β. Αφρική έρχονται να προστεθούν και άλλοι από την Αλβανία, την
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Πολωνία και τη Ρουμανία (Reyneri 2001, σελ. 45, Reyneri 2004, σελ. 73, 77 και ILO

2004, σελ. 49).

Στην Ιταλία διακρίνουμε δύο ειδών μοντέλα εισόδου των μεταναστών στην

αγορά εργασίας: Το πρώτο συναντάται στη Β. Ιταλία, όπου απασχολείται η

συντριπτική πλειοψηφία των νόμιμων μεταναστών, κυρίως σε μικρές μεταποιητικές

επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες και νόμιμα σε μεγάλες εμπορικές εκμεταλλεύσεις. Το

έτερο μοντέλο επικρατεί στο Νότο, όπου οι μετανάστες απασχολούνται στη γεωργία

είτε εποχικά,  στη συγκομιδή ντομάτας,  καπνού,  κηπευτικών,  είτε μόνιμα στα

θερμοκήπια, πολλοί μάλιστα εξ αυτών άτυπα (Hoggart & Mendoza 1999, σελ. 539 και

Bonifazi & Sabatino 2003, σελ. 982).

2.4.3 Ελλάδα

Η Ελλάδα παρουσιάζει μακρά μεταναστευτική παράδοση. Μαζί με τις

υπόλοιπες χώρες του Νότου και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνδιαμόρφωσε τα

υπερπόντια μεταναστευτικά ρεύματα των τελών του 19ου αι.  και των αρχών του 20ου,

καθώς και μεταπολεμικά τα αντίστοιχα ενδοευρωπαϊκά19.

Μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο οι περιοχές της ελληνικής υπαίθρου αποτελούν

πρωταρχική πηγή μεταναστών που κατευθύνονται προς τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την

Αυστραλία. Την περίοδο αυτή ξεκινά και η μαζική αγροτική έξοδος των Ελλήνων της

υπαίθρου προς το βιομηχανικό άστυ, φαινόμενο που όπως θα δείξουμε διεξοδικά στο

επόμενο κεφάλαιο αποτέλεσε σχεδιασμένη πολιτική επιλογή των μεταπολεμικών

κυβερνήσεων. Υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο 1945 - 1980 μεταναστεύουν στο

εξωτερικό τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Έλληνες. Μάλιστα, η Μακεδονική ύπαιθρος

πλειοδοτεί στη μετακίνηση της περιόδου αυτής, αφού κατά τη δεκαετία του ‘60 και

κατά την περίοδο 1970 – 1977 εγκαταλείπει τη χώρα ποσοστό που ενδέχεται να αγγίζει

το 10% του πληθυσμού της (OECD 2005, σελ. 120). Από τα μέσα της δεκαετίας του

1970 αυξάνει και το ρεύμα παλιννοστούντων που κατά τις προηγούμενες δεκαετίες

είχαν μεταναστεύσει προς τις ευρωπαϊκές κατά τεκμήριο χώρες (Cavounidis 2006, σελ.

637). Κατά τη δεκαετία του ’80, η έλευση παλιννοστούντων θα κορυφωθεί, ενώ η

δεκαετία του ’90  θα σηματοδοτήσει τη μεταστροφή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής

μεταναστών.

19 Δε φαίνεται να υπάρχει επίσημα τουλάχιστον καταγεγραμμένο φαινόμενο Ελλήνων εργατών γης στο
εξωτερικό. Είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι οι Έλληνες μετανάστες αναλαμβάνουν
αστικές εργασίες.
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Βέβαια, χωρίς να συγκροτούν μεταναστευτικά ρεύματα, άτακτες και

σποραδικές μετακινήσεις πληθυσμών από βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα

μνημονεύονται ήδη από το 19αι. Από το 1830 έως το 1902 χωρικοί από την ορεινή

Βουλγαρία απασχολούνται εποχικά στη γεωργία της Κ. Μακεδονίας και κυρίως στη

δενδροκομία, τη συλλογή βαμβακιού και καπνού (Βαίου & Χατζημιχάλη 1997, σελ.

162). Κατά τα τέλη του 19ου αι., Αλβανοί εποχικοί μετανάστες διασχίζουν πεζή τα

βουνά της Β. Ελλάδας για να απασχοληθούν στη νηματουργία και τη γεωργία της

Μακεδονίας (Psimmenos & Kassimati, 200420, από Baldwin – Edwards 2004, σελ. 51).

Πρόκειται για τη συνέχεια παλαιότερης πρακτικής προσωρινής μετανάστευσης,

γνωστής ως κουρμπέτι (kurbet) που έχει εξιστορηθεί στην αλβανική δημώδη μουσική

και τη λαϊκή λογοτεχνία (Mai & Schwander – Sievers 2003, σελ. 945, από  Baldwin –

Edwards 2004, σελ. 52). Μικρά κύματα Αλβανών μεταναστών προς την ύπαιθρο της Β.

Ελλάδας, οι οποίοι επιτελούν γεωργικές εργασίες συναντάμε και μετά το τέλος των

Βαλκανικών Πολέμων, το 1912, που με διαλείμματα θα συνεχιστούν ως το 1945

(Martin et al. 2002α, σελ. 107).

Μεταπολεμικά, και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1960 συναντάμε

εποχικούς, εσωτερικούς ως επί το πλείστον, μετανάστες να εργάζονται στην ελληνική

ύπαιθρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δενδροκομία και κυρίως η παραγωγή

ροδακινιών της Δ. Μακεδονίας (Ν. Ημαθίας και Ν.Πέλλας) (Βαίου & Χατζημιχάλης

1997, σελ. 161 και Reyneri 2001, σελ. 11) προς την οποία κατευθύνονται για να

απασχοληθούν ως εργάτες γης, Πομάκοι και μουσουλμάνοι της Θράκης, Έλληνες από

τα χωριά του νομού Φλώρινας και της περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και Ρομά (Βαίου &

Χατζημιχάλης 1997, σελ. 165, Marushikova & Popov 2002, σελ. 18 και Λαμπριανίδης

& Λυμπεράκη 2005, σελ. 158).

Συγκεκριμένα, την απασχόληση των Ρομά διευκολύνει ο νομαδικός τρόπος

ζωής τους,  καθώς η απασχόλησή τους ως εργατών γης σημαίνει χρονική και χωρική

προσαρμογή της μετακίνησής τους στις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής. Πρόκειται

για δυναμικό που μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαθίσταται σε παραμεθόριες

περιοχές της χώρας και μετακινείται σε διάφορες περιοχές της υπαίθρου για να

απασχοληθεί στη γεωργική παραγωγή. Την παρουσία Ρομά στην περιοχή των

Ιωαννίνων και των Σερρών επιβεβαιώνουν οι Βαίου & Χατζημιχάλης (1997, σελ. 165).

Το χαμηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο επιτείνει τις αντίξοες συνθήκες εργασίας που

20 Psimmenos, I. and Kassimati, K. (2004) “Shifting Work Identities and Oppositional Work Narratives
:The Case of Albanian Domestic and Constructions Workers in Greece”, in Inglessi et al. (Eds)
Immigration in Northern Versus Southern Europe. Athens: Netherlands Institute at Athens.



- 51 -

υφίστανται. Οι Ρομά εκτελούν τις πιο δύσκολες, ανθυγιεινές και χαμηλόμισθες

γεωργικές εργασίες (Marushikova & Popov 2002, σελ. 18 – 20).

Οι Πομάκοι και οι Μουσουλμάνοι της Θράκης απασχολούνται στη

δενδροκομία της Δ. Μακεδονίας κατά τις περιόδους αιχμής της αγροτικής παραγωγής

(Βαίου & Χατζημιχάλη 1997, σελ. 165). Την περίοδο 1973 – 1977 εργάζονται στην

Ημαθία και στην Πέλλα, περίπου 3.000 – 4.000 Πομάκοι και ίδιος περίπου αριθμός

Μουσουλμάνων της Θράκης.  Οι εργάτες γης από τη Θράκη περιορίζουν τις μαζικές

μετακινήσεις τους προς τα τέλη της δεκαετίας του ’70: το κόστος της απασχόλησής

τους έχει αυξηθεί, ενώ με την εκβιομηχάνιση της Αν. Μακεδονίας και Θράκης αυξάνει

η τοπική εποχική ζήτηση εργασίας, γεγονός που παρέχει στους Μουσουλμάνους

ευκαιρίες απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα των περιοχών όπου διαβιούν, χωρίς να

χρειάζεται να υποστούν τους επαχθείς όρους διαβίωσης που ενέχει ο νομαδικός τρόπος

ζωής (Βαίου & Χατζημιχάλη 1997, σελ. 165).

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80,  τη θέση των Θρακιωτών και των Ρομά

έρχονται να λάβουν λίγοι Αφρικανοί, Ασιάτες και κυρίως Πολωνοί μετανάστες. Οι

τελευταίοι εισέρχονται στη χώρα με τριμηνιαίες τουριστικές βίζες. Μετά τη λήξη τους

παραμένουν στη χώρα για να απασχοληθούν στη γεωργία (Bade 2003, σελ. 234, 236).

Απώτερος στόχος τους πιθανώς να ήταν η περαιτέρω φυγή προς αναπτυγμένες χώρες,

όπως η Αμερική ή η Αυστραλία,  οπότε και αντιμετώπιζαν την Ελλάδα ως ένα

προσωρινό σταθμό παραμονής και μετάβασης σε άλλες χώρες. Μετά το 1985

εισέρχονται άτυπα στη χώρα ως οικονομικοί μετανάστες. Προς το τέλος της δεκαετίας

του ‘80  ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι αγγίζει  περίπου τους 45.000  (Βαίου &

Χατζημιχάλη 1997, σελ. 167, Reyneri 2001, σελ. 12 και Fakiolas 2003, σελ. 541).

Πρόκειται για νέους άντρες 30 – 45 ετών  υψηλού μορφωτικού επιπέδου και νέες

γυναίκες 20 – 35 ετών που διεκπεραιώνουν μεγάλο μέρος των γεωργικών εργασιών.

Ένα μέρος αυτών διαμένει στην Αθήνα και μετακινείται προς την ελληνική ύπαιθρο με

την έναρξη της περιόδου συγκομιδής κατά την οποία η ζήτηση εργατικών χεριών είναι

αυξημένη (Βαίου & Χατζημιχάλη 1997, σελ. 170).

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 εισέρχονται άτυπα στην Ελλάδα τα πρώτα

πολυάριθμα κύματα Αλβανών μεταναστών. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 1990 – 1992,

300.000 Αλβανοί διασχίζουν τα σύνορα. Οι πρώτες περιοχές που συναντούν οι

μετανάστες εισερχόμενοι στη χώρα μας είναι αυτές της υπαίθρου του Ν. Ημαθίας και

του Ν. Πέλλας. Ισάριθμος περίπου αλβανικός πληθυσμός μεταναστεύει προς τη χώρα

μας κατά το διάστημα 1992 – 1996. Τη χρονιά αυτή το σύστημα τραπεζών πυραμιδικής
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μορφής καταρρέει, σημαντικό ύψος εμβασμάτων που είχαν επενδυθεί σε αυτές

εξανεμίζεται, ξεσπούν κοινωνικές αναταραχές που θα εξελιχθούν σε ένοπλες

συμπλοκές και ο συνδυασμός αυτών των γεγονότων υποκινούν ένα τρίτο μεγάλο

μεταναστευτικό ρεύμα. Από το 1990 εισέρχονται επίσης στη χώρα 33.000 Βούλγαροι

εποχικοί εργάτες γης (Katseli & Markova 1998, σελ. 482 και Cavounidis 2006, σελ.

638). Μέσα σε μια δεκαετία η εθνολογική φυσιογνωμία της χώρας αλλάζει, η οποία ως

κρατική οντότητα, αλλά και ως κοινωνικό σύνολο δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τις

πλατιές μάζες αλλοδαπών.

Οι πρώτοι μετανάστες προέρχονται από φτωχά αγροτικά νοικοκυριά της

Αλβανίας τα οποία πλήττονται από υψηλά επίπεδα φτώχειας. Αυτοί που

απασχολούνται στη γεωργία είναι νέοι άνδρες χαμηλού τις περισσότερες φορές

μορφωτικού επιπέδου (Βαίου & Χατζημιχάλη 1997, σελ. 171 και King & Vullnetari

2003, σελ. 47).

Η Ελλάδα εφαρμόζει το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης το 1998.  Κατά τη

διεξαγωγή του 370.000 μετανάστες υπέβαλαν αίτηση νομιμοποίησης. Με το δεύτερο

πρόγραμμα του 2001, άλλοι 350.000 άτυποι αλλοδαποί έλαβαν άδεια παραμονής. Τα

δύο προγράμματα νομιμοποίησης συντέλεσαν στην έξοδο ορισμένων εργατών γης από

την ελληνική ύπαιθρο, οι οποίοι αποσκοπούσαν να απασχοληθούν σε πιο σταθερές και

υψηλά αμειβόμενες εργασίες στις πόλεις. Η Απογραφή Πληθυσμού του 2001

κατέγραψε 797.000 μετανάστες, εκ των οποίων το 21,4% διαβιεί σε περιοχές της

υπαίθρου και το 17,7%21 απασχολείται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (ΕΣΥΕ

2001, Απογραφή Πληθυσμού, Λιανός 2003, σελ. 21, Cavounidis 2006, σελ. 639). Από

τα πρώτα έτη της παρουσίας αλλοδαπών στη χώρα μας έως και σήμερα, ο αριθμός

μεταναστών που συρρέει στην ύπαιθρο κατά τις περιόδους συγκομιδής της αγροτικής

παραγωγής είναι εντυπωσιακός.  Όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες υποδοχής

μεταναστών έτσι και στην Ελλάδα οι ροές αλλοδαπών εργατών γης δεν είναι στατικές.

Στους Αλβανούς που απασχολούνται στη γεωργία της Β. Ελλάδας ήρθαν να

προστεθούν, εποχικοί ως επί το πλείστον, εργάτες βουλγαρικής καταγωγής ύστερα και

από την είσοδο της Βουλγαρίας στην ΕΕ και την απλοποίηση του συστήματος εισόδου

και απασχόλησης των υπηκόων της στη χώρα μας.  Ομοίως,  στις καλλιέργειες

21 Το ποσοστό αυτό υποεκτιμά τον πραγματικό αριθμό των ΜΕΓ,  διότι οι απογραφείς απέφευγαν να
καταγράψουν τους μετανάστες (όχι μόνο τους ΜΕΓ), ενώ και οι ίδιοι οι μετανάστες απέφευγαν να
συμμετάσχουν στην απογραφή λόγω της άτυπης διαμονής τους. Μερίδα, άλλωστε των άτυπων
μεταναστών επιλέγουν να διαμείνουν στην ύπαιθρο, όπου οι αστυνομικοί έλεγχοι δεν είναι τόσο
τακτικοί, ή είναι χαλαροί σε επίμαχες καλλιεργητικές περιόδους υπό την πίεση της αγροτικής κοινωνίας,
η οποία έχει ανάγκη εργατικών χεριών στη γεωργική παραγωγή (Martin, 2003, 2004 και Lianos, 2001).
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λαχανικών, κηπευτικών και δέντρων της Ν. Ελλάδας έχουν διεισδύσει εργάτες γης

ασιατικής κυρίως καταγωγής (Ινδοί, Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσιανοί κα).

2.5 Συμπεράσματα

Στις βασικές χώρες υποδοχής, η απασχόληση μεταναστών στην ύπαιθρο αποτελεί

φαινόμενο με ιστορικό βάθος, άνω του ενός αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες αυτές

διέρχονται από όλες τις κρίσιμες φάσεις της οικονομικής τους ιστορίας με τους

μετανάστες να απασχολούνται στην αγροτική παραγωγή.

Βέβαια, η ένταση των μεταναστευτικών ροών σε κάθε χώρα διαφέρει και τούτο

αντανακλά τη διαφορετική σημασία που λαμβάνει η γεωργία σε καθεμιά από αυτές και

ευρύτερα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος

που τους υποδέχεται σε κάθε χώρα, τα οποία διαχρονικά μεταβάλλονται.

Οι μετανάστες προσφέρουν στις οικονομικά εύρωστες χώρες του 19ου αι. μια νέα

δυναμική προοπτική. Δε συνδιαμορφώνουν μόνο την εκβιομηχάνισή τους με τη

χειρωνακτική εργασία (π.χ. κατασκευή κτιρίων, σπιτιών, δρόμων, εργοστασίων,

βιομηχανικών ζωνών, σιδηροδρόμων, γεφυρών, τούνελ, καναλιών κα), αλλά

αποτελούν μια αστείρευτη και διαρκώς ανανεούμενη πηγή εργατικού δυναμικού. Στη

βεβαιότητα της παρουσίας τους και στην ελαστικότητα προσφοράς εργασίας οι

αναπτυγμένες κοινωνίες στηρίζουν ένα μέρος της εκβιομηχάνισης της γεωργικής

παραγωγής. Η διαρκής εισροή ανειδίκευτου δυναμικού, πρόθυμου να υποστεί όλους

τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς της εργασίας (π.χ.  από μόνιμη σε εποχική,  από

γεωγραφικά προσδιορισμένη σε χωρικά διασπαρμένη) υποστηρίζει τη βιομηχανική

προοπτική των αναπτυγμένων χωρών: αφού εξασφαλίζεται η χαμηλού κόστους

απασχόληση στη γη, εξοικονομούνται πόροι για τη διενέργεια επενδύσεων κυρίως στη

μεταποίηση, αλλά και τη γεωργία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της. Χωρίς την

παρουσία τους ο δρόμος προς τη βιομηχανική κοινωνία πιθανώς να μην ήταν πολύ

διαφορετικός, αλλά ενδέχεται να ήταν πιο δύσκολος (Bade 2003, σελ. 59,60,116). Με

εξαίρεση ορισμένες βραχυχρόνιες περιόδους, που συμπίπτουν με παγκόσμιας

εμβέλειας γεγονότα (Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Οικονομικό Κραχ του 1929, Πετρελαϊκή

Κρίση του 1973) και το φαινόμενο ατονεί,  οι ροές μεταναστών εργατών γης προς τις

οικονομικά εύρωστες χώρες δεν έπαψαν ποτέ ως τις μέρες μας να ανανεώνονται

αριθμητικά και εθνικά. Μέχρι σήμερα, ο παραγωγικός αυτός συντελεστής διατηρεί ίδια
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τα οικονομικά χαρακτηριστικά του (χαμηλό ύψος αμοιβής, αντίξοες συνθήκες

απασχόλησης, εργασιακή ανασφάλεια κτλ), τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών.

Ως προς της χώρες του ευρωπαϊκού Νότου,  από τη μεταστροφή τους σε χώρες

υποδοχής μεταναστών και μετά, η απασχόληση μεταναστών φαίνεται να αποτελεί

αναπόσπαστο στοιχείο της μεσογειακής γεωργίας. Ο ρόλος εδώ των μεταναστών στη

γεωργία είναι κάπως διαφορετικώς: η παρουσία τους προσφέρει διεξόδους σε

ορισμένες από τις δομικές αδυναμίες που κληροδότησε ο βιομηχανικός

μετασχηματισμός και οι κοινωνικές ανακατατάξεις της μεταβιομηχανικής περιόδου

στην ανάπτυξη του αγροτικού τους τομέα. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της

μεταναστευτικής εργασίας στη γη, όπως τα ορίσαμε πιο πάνω δε διαφοροποιούνται

σημαντικά σε σύγκριση με την οικονομικά ανθηρή Ευρώπη. Είναι, πάντως, μείζονος

σημασίας, ότι τα παραδοσιακά γνωρίσματα των αγροτικών οικονομιών του νότου μαζί

με αυτά που ήρθαν να προστεθούν μετά την εκβιομηχάνισή τους δημιουργούν ζήτηση

εποχικής εργασίας προς την οποία ανταποκρίνεται πλήρως το μεταναστευτικό

δυναμικό με όλα τα κοινωνικά, δημογραφικά και εθνικά γνωρίσματα που φέρει. Η

σύντομη ιστορία τους ως χωρών υποδοχής δε μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή

συμπεράσματα για τη συνολική συμβολή της μεταναστευτικής εργασίας στη γεωργία.

Μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε ότι έθεσε σε επαναδιαπραγμάτευση ορισμένες από

τις δυσοίωνες προοπτικές της νοτιοευρωπαϊκής υπαίθρου.
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3ο Κεφάλαιο

Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας

3.1 Εισαγωγή – Γενικές τάσεις

3.1.1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο μας ενδιαφέρει η ελληνική γεωργία ως χώρος

αλληλεπίδρασης των μεταναστών και του οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος της

υπαίθρου στην οποία διαμένουν και εργάζονται. Θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τα

χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας υπό το πρίσμα αυτό χωρίς να διαφεύγουν

στοιχεία από την ολότητα και τη συνέχειά της.  Εν προκειμένω,  είναι η πιο πρόσφορη

οδός ανάλυσης, καθώς αποτελεί το θεμέλιο επί του οποίου θα στηριχτεί η παρούσα

διατριβή.

Η έννοια εδώ της αλληλεπίδρασης αποκτά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Για

παράδειγμα, οι εργασιακές συνθήκες των μεταναστών εργατών γης είναι ταυτόχρονα

πηγή μειωμένου κόστους παραγωγής για την ύπαιθρο και αιτία οικονομικής και

κοινωνικής ανέλιξης ή καχεξίας των ιδίων. Στην ίδια γραμμή συλλογιστικής, η

γήρανση του πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο πιθανόν να αναχαιτίζεται από το

νεαρό της ηλικίας των μεταναστών. Η στροφή του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΕΕ) προς τις εντάσεως εργασίας βιολογικές καλλιέργειες, οι οποίες

αναπτύσσονται σε μικρά αγροτεμάχια αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική

ύπαιθρο δεδομένων του πολυτεμαχισμένου γεωργικού κλήρου και της ύπαρξης ξένου

εργατικού δυναμικού. Ομοίως, η πολυδραστηριότητα22 των Ελλήνων γεωργών πιθανώς

να προσδιορίζει και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης των μεταναστών στις

γεωργικές εκμεταλλεύσεις23, επομένως και τα χαρακτηριστικά της κινητικότητάς τους

στο χώρο για να εργαστούν στη γεωργική παραγωγή διαφόρων περιοχών της υπαίθρου.

Στην ενότητα 3.1 παραθέτουμε μια συνοπτική ανασκόπηση της ελληνικής

γεωργίας από τις αρχές του 20ου αι. και μετά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Πιο

22Ο Fuller (1990, σελ. 367) αναφέρει ότι  η πολυδραστηριότητα περιγράφει εκείνα τα αγροτικά
νοικοκυριά που  απασχολούνται και σε άλλες δραστηριότητες, πρόσθετες της γεωργικής για τις οποίες η
αμοιβή δεν είναι πάντα χρηματική, όπως: απασχόληση σε άλλες εκμεταλλεύσεις, παρα-γεωργικές
ασχολίες, όπως η μεταποίηση τροφίμων, άλλες μη-γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) και εξω-
γεωργικές δραστηριότητες, όπως η μισθωτή απασχόληση.
23 Γεωργική εκμετάλλευση είναι η έκταση γης άνω του ενός στρέμματος η οποία χρησιμοποιείται για την
παραγωγή προϊόντων υπό ενιαία διαχείριση και ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του
τόπου στον οποίο βρίσκεται (Παπαηλίας 1996, σελ 101 και Λιανός κ.α. 1998, σελ. 643).
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διεξοδική ανάλυση συμπεριλαμβανομένων και των παρατιθέμενων στατιστικών

στοιχείων ξεκινά από τη δεκαετία του ’90 και μετά. Η επιλογή αυτή του χρονικού

σημείου δεν σηματοδοτείται από κάποια ιστορική εξέλιξη στην ελληνική γεωργία,

αλλά από το γεγονός ότι στις αρχές της εν λόγω δεκαετίας σημειώνεται η αθρόα

είσοδος μεταναστών στη χώρα μας. Προκειμένου να αποφύγουμε λοιπόν μια

αυθαίρετη χρονική αφετηρία της ανάλυσής μας παραθέτουμε τη διαχρονική εξέλιξη

του ελληνικού αγροτικού τομέα από τα μέσα του 20ου αι., ώστε να διαφανεί η ιστορική

του συνέχεια και να επεξηγηθούν αρτιότερα οι σύγχρονες τάσεις του. Η ενότητας 3.2

εξετάζει θέματα σχετικά με το συντελεστή εργασία και την παραγωγικότητά της, η

ενότητα 3.3 αναλύει το συντελεστή κεφάλαιο σε συνδυασμό με τις παρατηρούμενες

τεχνολογικές μεταβολές, στην ενότητα 3.4 αναλύονται στοιχεία της γεωργικής

παραγωγής, του εξωτερικού αγροτικού εμπορίου και του αγροτικού εισοδήματος και

στην ενότητα 3.5 περιγράφονται οι κύριοι ιστορικοί σταθμοί της ΚΑΠ και των

επιπτώσεών της στην ελληνική γεωργία. Το κεφάλαιο κλείνει με τη  συμπερασματική

ενότητα 3.6.

3.1.2 Γενικές Τάσεις

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αι. μέχρι και τα τέλη

της δεκαετίας του ’80  υπέστη σημαντικές αλλαγές ως προς τη δομή των

εκμεταλλεύσεων, το κεφάλαιο και το εργατικό δυναμικό, οι οποίες θα αρχίσουν να

δίνουν μορφή στα διαρθρωτικά του χαρακτηριστικά, όπως τα γνωρίζουμε μέχρι

σήμερα. Πριν την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων ο αγροτικός τομέας εμφανίζει τα

πρώτα σημάδια καθυστέρησης τα οποία ομοιάζουν με αυτά των χωρών της

νοτιοανατολικής Ευρώπης24, ενώ η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την ύπαιθρο

και τις πόλεις διαιωνίζει τη στασιμότητα.

Παρόλα αυτά, την πρώτη τεσσαρακονταετία του 20ου αι. και μέχρι την έναρξη του

2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο αγροτικός χώρος θα γνωρίσει σχετική άνθιση εκπορευόμενη

από την αύξηση του φυτικού κεφαλαίου, της καλλιεργούμενης γης συνολικά και της

παραγωγής που δημιούργησε η δημόσια και κατά δεύτερο η ιδιωτική επενδυτική

πρωτοβουλία.

Αν και η έναρξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ελλάδα να έχει

αυξήσει το απόθεμα του κεφαλαίου της κατά 172% και την καλλιεργούμενη γη κατά

24 Ο Παπαηλίας (1996, σελ. 97) αναφέρεται σε μια οιονεί φεουδαλοποίηση η οποία συνυπήρχε με τη
μικρή ιδιοκτησία.
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176%, η εμφύλια σύρραξη ολοκλήρωσε το καταστρεπτικό για τη σύνολη ελληνική

οικονομία έργο της κατοχικής περιόδου. Μετά το 1951 η αγροτική οικονομία

παρουσιάζει το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με το προπολεμικό ως προς το κεφάλαιο, την

παραγωγή, την απασχόληση και την καλλιεργούμενη γη (Παπαηλίας 1996, σελ. 97, 98

και Καζάκος 2001, σελ. 219).

Τις δύο επόμενες δεκαετίες ’60 και ‘70 ο αγροτικός τομέας αλλάζει όψη: Παρά

τις προσπάθειες αναδασμών με στόχο τη συγκέντρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

συντελείται η σταδιακή κατάτμηση του γεωργικού κλήρου (που διαρκεί ως τις μέρες μας)

απότοκη του νομικού πλαισίου που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις κληρονομικές

διαδοχές και τις αγοροπωλησίες. Παρατηρείται μείωση του αριθμού των πολύ μεγάλων

(>50 εκταρίων) και των πολύ μικρών (<1 εκταρίου) εκμεταλλεύσεων (Βεργόπουλος

1975, σελ. 214, Παπαηλίας 1996, σελ. 101 και Καζάκος 2001, σελ. 219). Στη βάση της

εξέλιξης αυτής ο Βεργόπουλος αμφισβητεί την παραδοσιακή μαρξική θέση, σύμφωνα

με την οποία η γεωργία θα ακολουθήσει την ίδια πορεία με την ανάπτυξη της

βιομηχανίας όσο επεκτείνεται ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής: δηλαδή, θα

παρατηρηθεί υπερσυγκέντρωση του γεωργικού κλήρου και αφανισμός ή μετατροπή σε

προλεταριάτο των μικρών κατόχων γης25. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970

διαφαινόταν έντονα η αρνητική επίδραση του μικρού και πολυτεμαχισμένου γεωργικού

κλήρου στην προσπάθεια εξίσωσης των εισοδημάτων Ελλήνων και αγροτών που

κατάγονται από χώρες της ΕΟΚ (Πεπελάσης 1976, σελ. 112)

Την ίδια περίοδο ο σχηματισμός κεφαλαίου υπήρξε ταχύς. Για παράδειγμα, ο

αριθμός των ελκυστήρων την εικοσαετία 1960-1980 παρουσιάζει Μέσο Ετήσιο Ρυθμό

Μεταβολής (ΜΕΡΜ) ίσο με 10,6%26. Αυτή τη διαδικασία εκμηχάνισης ενθαρρύνουν

και οι κυβερνήσεις της περιόδου, η οποία συνεπικουρείται από την επίσης έντονη

επενδυτική πρωτοβουλία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στη γεωργία. Οι

δημόσιες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα που είχαν κυρίως χαρακτήρα

εγγειοβελτιωτικών έργων καταλαμβάνουν το 50% του συνόλου των επενδύσεων του

ιδίου τομέα.  Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των λιπασμάτων και των

φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Την ίδια εικοσαετία εμφανίζουν ΜΕΡΜ της τάξεως

του 5,9%27. Γενικά, η εκμηχάνιση του ελληνικού αγροτικού τομέα θα προχωρήσει σε

βαθμό που να παρουσιάζεται πρόβλημα αγροτικού υπερ-εξοπλισμού (Βεργόπουλος

25 Σύμφωνα με τον Mouzelis (1978, σελ. 80) η προσέγγιση του Βεργόπουλου βρίσκει εφαρμογή σε
ορισμένες μητροπολιτικές κοινωνίες της Δ. Ευρώπης και λιγότερο σε περιφερειακούς καπιταλιστικούς
μετασχηματισμούς όπως η χώρα μας.
26 Υπολογισμός με βάση στοιχεία της ΑΤΕ από Παπαηλία (1996, σελ. 102).
27 Υπολογισμός με βάση στοιχεία της ΑΤΕ από Παπαηλία (1996, σελ. 103).
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1975, σελ. 233, Παπαηλίας 1996, σελ. 103, 105, 108 και Καζάκος 2001, σελ. 218,

219).

Η ως άνω ανάπτυξη συντελέστηκε υπό προϋποθέσεις οι οποίες δεν ευνόησαν το

σύνολο του αγροτικού τομέα. Μοχλός οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αποτέλεσε για

τις κυβερνήσεις της περιόδου 1950-1975 η εκβιομηχάνισή της και ως εκ τούτου μεγάλο

μέρος του παραχθέντος οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα μεταφέρθηκε σε

εξωαγροτικούς τομείς. Κρατούσα αντίληψη της περιόδου ήταν ότι ο γεωργικός τομέας

αποτελεί αιτία ανάσχεσης της αναπτυξιακής διαδικασίας της βιομηχανίας, της

οικονομίας του αστικού τομέα και του συνόλου γενικά της οικονομίας (Βεργόπουλος

1975, σελ. 200, 202 και Μωυσίδης 1993, σελ. 58). Έτσι, ενώ η αγροτική παραγωγή

από πλευράς όγκου και επιδόσεων σημειώνει αύξηση, τα κέρδη από την αύξηση αυτή

τα καρπούται ο αστικός τομέας της οικονομίας28 και υπ’ αυτήν την έννοια ο αγροτικός

τομέας λειτουργεί συμπληρωματικά του αστικού (Bika 2007, σελ. 70). Η πτωτική

πορεία των τιμών του αγροτικού τομέα υπήρξε άλλωστε χαρακτηριστική και μάλιστα

πολιτικά επιδιωκόμενη, καθώς στόχευε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής και

στην εντατικοποίηση της αγροτικής εργασίας. Επ’ αυτής της πολιτικής θεμελιώνονται

οι μεταβιβάσεις πόρων από τον αγροτικό στο βιομηχανικό τομέα που συντελέστηκαν

ποικιλοτρόπως: Η μείωση στις τιμές των γεωργικών προϊόντων συμπαρέσυρε σε πτώση

και τις τιμές των τροφίμων, των εργατικών μισθών στις πόλεις, γεγονός που

μεταφράζεται σε φθηνό εργατικό και κόστος α’ υλών για τους βιομήχανους της χώρας.

Η άνοδος στις τιμές των προϊόντων της βιομηχανίας που εισέρχονται ως ενδιάμεσες

εισροές στην αγροτική παραγωγή αύξησε το κόστος της. Η εσωτερική μετανάστευση

από την ύπαιθρο προς τις πόλεις τροφοδότησε την αστική οικονομία με πλήθος

βιομηχανικών εργατών (Βεργόπουλος, 1975). Ο Mouzelis (1978, σελ. 81) έχει

διαφορετική θέση. Υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής

π.χ. στη βιομηχανία συναρθρώνεται αρνητικά με μη καπιταλιστικούς τομείς όπως ο

γεωργικός κι επομένως χαρακτηρίζεται από σχετική αυτονομία θέτοντας,  υπό

αμφισβήτηση την υποτιθέμενη μεταβίβαση πόρων από τον αγροτικό στον αστικό

τομέα και άρα την αλληλεξάρτησή τους.

Απόρροια τούτων υπήρξε η πτώση του εισοδήματος των αγροτών, το οποίο

επίμονα παρέμενε χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο, αυξανόταν βραδύτερα από

τον όγκο της παραγωγής και βέβαια υπολειπόταν αυτών στους λοιπούς τομείς

28 Ο Πεπελάσης (1976, σελ. 108) επισημαίνει εύστοχα για την υπόψη περίοδο ότι η επιδίωξη υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης είναι ελλιπής, αν δε συνοδεύεται από κατάλληλα αναδιανεμητικά μέτρα που θα
άρουν την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ του αγροτικού τομέα και άλλων τομέων της οικονομίας.
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παραγωγής, παρά και την προσπάθεια των κυβερνήσεων της εποχής να στηρίξουν τις

τιμές των αγροτικών προϊόντων και τα εισοδήματα των παραγωγών. Οι εισοδηματικές

ανισότητες διαιωνίζονται άλλωστε από το γεγονός ότι,  σε αντίθεση με χώρες της Δ.

Ευρώπης, στην Ελλάδα συνυπάρχουν τομείς (π.χ. βιομηχανικός – αγροτικός) με πολύ

διαφορετικά ποσοστά παραγωγικότητας (Mouzelis 1978, σελ. 81). Εξαίρεση υπήρξε η

διετία 1974-75, κατά την οποία η οικονομική θέση του αγρότη βελτιώνεται καθώς

παρατηρείται μεταφορά πόρων από την εθνική οικονομία στη γεωργία (Πεπελάσης

1976, σελ. 105).

Με βάση τις ως άνω εξελίξεις,  ο αγροτικός τομέας ήταν εύλογο να απωλέσει

σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού του και η επονομαζόμενη αγροτική έξοδος

έλαβε ενδημικές διαστάσεις29. Μεταξύ 1961-1971 ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται

κατά 8,7%. Την εσωτερική αυτή μετανάστευση τροφοδοτούν οι οικογενειακές

εκμεταλλεύσεις και μάλιστα των πιο εύρωστων και εύφορων περιοχών της ελληνικής

υπαίθρου (Βεργόπουλος 1975, σελ. 279, 283, 285).  Πρόκειται για αναγκαστική

μετακίνηση που επιβάλλει η εξασθένιση παραδοσιακών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων,

συμπληρωματικών του γεωργικού εισοδήματος και η διαρκής επιδείνωση του

αγροτικού ισοζυγίου. Την ενθαρρύνει, επίσης, η επίσημη πολιτική άποψη, σύμφωνα με

την οποία η αγροτική έξοδος συνδράμει στην ορθολογικότερη οργάνωση της

αγροτικής παραγωγής, η οποία συνεπικουρούμενη από την εκμηχάνισή της θα

οδηγήσει σε περιστολή του κόστους της και σε άνοδο της ανταγωνιστικότητας του

αγροτικού τομέα (Βεργόπουλος 1975, σελ. 276, 279). Ορισμένοι οικονομολόγοι

(Πεπελάσης 1962, από Πεπελάση 1976, σελ. 187) είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους

στη θέση αυτή αποδεικνύοντας ότι από το 1955 η ελληνική γεωργία έπασχε από

ελλείψεις εργατικών χεριών30, καθώς παρατηρείται μετάβαση από μια κατάσταση

μετακινούμενου εργατικού δυναμικού σε μια κατάσταση έλλειψής του. Αιτίες της

έλλειψης αυτής υπήρξαν η εξακολουθητική έξοδος εργατών από την ύπαιθρο χώρα

προς τις πόλεις και η αύξηση των αναγκών εργασίας που επέφερε μια πιο εντατική

διάρθρωση στις καλλιέργειες. Επεσήμαναν, επίσης, ότι οι μετακινήσεις εργατικού

δυναμικού από τη γεωργία στη βιομηχανία δε θα παρείχε τα αναμενόμενα

αποτελέσματα, καθώς θα ανακόπτονταν από την εξωτερική μετανάστευση, ενώ καίριο

29 Το Σχέδιο Προτύπου Μακροχρονίου αναπτύξεως της Ελλάδας (1972-1987) έθετε ως στόχο την κατά
60% μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού μέχρι τη λήξη του (Βεργόπουλος, 1975).
30 Ο Mouzelis (1978, σελ. 98) τοποθετεί την έναρξη της αγροτικής εξόδου με μικρούς βέβαια στην αρχή
ρυθμούς ήδη από τα τέλη του 19ου αι.
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θα ήταν το πλήγμα από την εξασθένιση των παραγωγικών δυνατοτήτων του αγροτικού

τομέα.

Πίνακας 3.1.7 Διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών του αγροτικού τομέα 1950-1990 (%)
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990

Συσσώρευση κεφαλαίου 12,1 13,6 9,5 1,9
Δημιουργία προϊόντος (ΑΕΠ) 27,1 21,4 15,1 13,4
Αξία εισαγωγών 20,2 14,5 10,0 12,5
Αξία εξαγωγών 66,9 55,2 30,2 28,2
Διαθέσιμα αγαθά 47,0 34,2 24,2 27,9
Εισαγωγική διείσδυση (1) 24,7 26,1 28,1 34,2
Ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών
με εξαγωγές (2) 3,3 3,8 3,0 2,3

Προσφορά εργατικού δυναμικού 51,3 46,9 34,0 26,0
Πραγματοποιηθέν εθνικό εισόδημα 32,8 23,0 18,1 17,4

Πηγή: Σαπουνάς & Μηλιάκος (1996, σελ. 63)
(1) Ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης i=M/D, Μ= εισαγωγές και D= εγχώρια (φαινόμενη ζήτηση),
D=P+(M-X) και εκφράζει το βαθμό κάλυψης της εγχώριας ζήτησης από τις εισαγωγές (Μαραβέγιας
1999, σελ. 570)
(2)  Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές δίνεται ως t=Χ/Μ,  όπου Χ= εξαγωγές και
Μ=εισαγωγές (Μαραβέγιας 1999, σελ. 570)

 Μια προσεκτική ανάγνωση του Πίνακας 3.1.1 επιβεβαιώνει την προηγηθείσα

ανάλυση: Η κεφαλαιακή συσσώρευση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (12,1%, 13,6%,

9,5% για τις περιόδους 1950-1960, 1960-1970, 1970-1980 αντίστοιχα), αυξάνει μεταξύ

των δύο πρώτων δεκαετιών κατά 12,4% ενώ μεταξύ δεύτερης και τρίτης σημειώνει

πτώση κατά 30,2%. Κατά τις τρεις υπό εξέταση δεκαετίες η συμβολή του αγροτικού

τομέα στη δημιουργία ΑΕΠ είναι σημαντική αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Μεταξύ 1950-

1960  ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει το 27,1%  του ΑΕΠ.  Μεταξύ πρώτης και

δεύτερης δεκαετίας η συνεισφορά του μειώνεται κατά 21,0% και μεταξύ δεύτερης και

τρίτης κατά 29,4%. Παρατηρούμε ότι για όλη την υπό εξέταση περίοδο οι εξαγωγές και

οι εισαγωγές της χώρας ακολουθούν φθίνουσα πορεία, αλλά το ποσοστό κάλυψης των

εισαγωγών από τις εξαγωγές σε συνδυασμό με το δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης

αποκαλύπτουν επάρκεια προϊόντων, ένα μεσαίο επίπεδο διεθνοποίησης της εγχώριας

παραγωγής31,  έλλειψη έντονης εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές,  κάτι που δε

συναντάμε στην κτηνοτροφία, αλλά και διαχρονικά εξασθένιση της ανταγωνιστικής

θέσης των γεωργικών μας προϊόντων. Μεταξύ των δύο πρώτων δεκαετιών οι εξαγωγές

31 Ο δείκτης εξαγωγικής επίδοσης δίνεται ως:  ε=  Χ/Ρ,  όπου Χ=  εξαγωγές και Ρ=  εγχώρια παραγωγή.
Είδαμε ότι ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης είναι i=M/D και το ποσοστό κάλυψης εισαγωγών με
εξαγωγές είναι: t=X/M. Χαμηλό επίπεδο διεθνοποίησης υπάρχει όταν ε και i <0,1, Πολύ υψηλό επίπεδο
διεθνοποίησης επίπεδο υπάρχει όταν ε και i >0,5 και Μεσαίο επίπεδο διεθνοποίησης υπάρχει όταν
ε,i~[0,1, 0,5] και ε≥2,5i (t>2,7), ή όταν ε,i~[0,1, 0,5] και ε≥2,5ε (t≤0,37), ή όταν ε>i αλλά ε> 2,5i (t>1),
i>ε αλλά i<2,5 ε (t<1) (Μαραβέγιας 1999, σελ. 570).
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παρουσιάζουν πτώση ίση με 17,5%, ενώ μεταξύ των δύο τελευταίων σημειώνουν

πτώση ίση με 45,3%. Σημαντική είναι και η απίσχναση της προσφοράς του εργατικού

δυναμικού στον αγροτικό τομέα, κατά 8,58% ανάμεσα στις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60

και κατά 27,5% ανάμεσα σε αυτές του ’60 και του ‘70, ενδεικτική της αγροτικής εξόδου

και της εξωτερικής μετανάστευσης.  Εύλογη ως εκ τούτου είναι και η μείωση του

εθνικού εισοδήματος που παράγει ο γεωργικός τομέας, το οποίο υποχωρεί κατά 29,9%

μεταξύ πρώτης και δεύτερης δεκαετίας και κατά 21,3% μεταξύ δεύτερης και τρίτης.

Η είσοδος της χώρας μας στην ΕΟΚ στην αυγή της δεκαετίας του 1980 βρήκε

την ελληνική γεωργία σε κρίση,  η οποία εκδηλώθηκε πρώτα με επιβράδυνση του

ρυθμού αύξησης της παραγωγής και με ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο. Σοβαρά

διαρθρωτικά προβλήματα που είχαν ήδη αρχίσει να πλήττουν τον αγροτικό τομέα από

τις παρελθούσες δεκαετίες, όπως ο μικρός και κατατετμημένος γεωργικός κλήρος

συνοδεύτηκαν από καινοφανή. Πρωταρχικό πρόβλημα η ασθενής παραγωγικότητα (η

οποία έφτανε μόλις το 50% του κοινοτικού μέσου όρου), απότοκη κυρίως του υψηλού

κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και της συνακόλουθης ελλιπούς

αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων και του υψηλού ποσοστού των απασχολούμενων

στη γεωργία. Η Ελλάδα απασχολεί το 28% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της

στη γεωργία κατά την περίοδο 1980-1989, ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου

κοινοτικού (Maraveyas 1994, σελ. 56 και Μαραβέγιας 1999, σελ. 17).

Η άμεση εφαρμογή της ΚΑΠ που ακολούθησε την προσχώρηση της χώρας

στην ΕΟΚ είχε ποικίλες και σε πολλά επίπεδα επιπτώσεις στον ελληνικό αγροτικό

τομέα. Ξεχωρίζουμε δύο καθοριστικές για την πορεία του:

α) Οι αλλαγές στη δομή της γεωργικής παραγωγής κυρίως λόγω των έμμεσων και

άμεσων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της ΕΟΚ σε ορισμένες καλλιέργειες. Αν

και το ύψος της γεωργικής παραγωγής εν συνόλω κατά την περίοδο 1981-1989

παραμένει περίπου αμετάβλητο, η παραγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων με

κυρίαρχο το βαμβάκι και εν συνεχεία το σκληρό σίτο, το ελαιόλαδο, τα οπωροφόρα και

τα εσπεριδοειδή σημείωσε σημαντική άνοδο λόγω των επιδοτήσεων της Κοινότητας.

β) Η άρση πλήθους προστατευτικών μέτρων για τα γεωργικά προϊόντα (δασμοί,

ποσοστώσεις) εντός μιας εξαετίας από την προσχώρηση σήμανε μια σχετικά ξαφνική

έκθεση του ελληνικού αγροτικού τομέα στο διεθνή ανταγωνισμό. Το θεσμικό πλαίσιο

μέσα το οποίο λειτούργησε μεταπολεμικά η ελληνική γεωργία μεταβλήθηκε άρδην και

ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους υποσκελίστηκε σημαντικά (Maraveyas 1994, σελ. 57

και Σαπουνάς & Μηλιάκος 1996, σελ. 69).
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Συγκεφαλαιωτικά, θα λέγαμε ότι  το σύστημα στήριξης του γεωργικού τομέα

υπήρξε ανεπαρκές, διότι συνδέθηκε με τον όγκο της παραγωγής, ενθάρρυνε την

εντατικοποίησή της και ως εκ τούτου δημιούργησε υπέρογκα και δαπανηρά πλεονάσματα.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι κατά την υπό εξέταση δεκαετία η παραγωγή αυξανόταν με

ρυθμό 2%  ετησίως και η εσωτερική κατανάλωση γεωργικών προϊόντων μόνο κατά

0,75%. Ακολούθως, η εντατικοποίηση της παραγωγής ευνόησε τις μεγάλες

εκμεταλλεύσεις προς τις οποίες εξάλλου κατευθύνονταν η μεγάλη πλειοψηφία των

κοινοτικών ενισχύσεων32. Απόρροια αυτού του φαινομένου ήταν η αμελητέα βελτίωση

των αγροτικών εισοδημάτων των κατόχων μικρών εκμεταλλεύσεων,  οι οποίοι

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών. Επομένως, η ισχυρή

ευρωπαϊκή προστασία δεν επέφερε την πολυπόθητη σύγκλιση του ελληνικού

αγροτικού τομέα με τον αντίστοιχο των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης σε

όρους παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ορισμένοι αγρότες

ευδοκίμησαν από τις επιδοτήσεις,  όχι όμως και ο σύνολος αγροτικός τομέας.  Τα

βασικά και χρονίζοντα πια διαρθρωτικά προβλήματα του γεωργικού τομέα παρέμειναν

αθεράπευτες παθογένειες. Οι μικρές και κατακερματισμένες εκμεταλλεύσεις σε

διάσπαρτα αγροτεμάχια και ο ηλικιωμένος και ακατάρτιστος αγροτικός πληθυσμός33

προσέκοψαν την αναβάθμιση του ελληνικού αγροτικού συστήματος (Παπαγεωργίου

1995, σελ. 468, Ζιαγώνας 1998, σελ. 35 και Λαμπριανίδης κ.α. 2004, σελ. 235).

Τη δεκαετία 1980-1990 η συσσώρευση κεφαλαίου παρουσιάζει δραματική

μείωση σε σύγκριση με τη δεκαετία 1970-1980 κατά 80%. Οι συνολικές επενδύσεις

του τομέα (ιδιωτικές και δημόσιες σε σταθερές τιμές του 1970) εμφανίζουν αρνητικό

ΜΕΡΜ της τάξεως του 3,7%.  Εν συγκρίσει με την προηγούμενη δεκαετία, η αξία των

εισαγωγών αυξάνει κατά 25% ενώ η αξία των εξαγωγών μειώνεται κατά 7,1%, εξέλιξη

δυσμενής αν αναλογιστούμε ότι κατά τις τρεις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες η

αγροτική παραγωγή που εξήγαγε η χώρα αρκούσε να καλύψει τις εισαγωγές. Η

επιδείνωση των δεικτών ανταγωνιστικότητας (αύξηση του δείκτη εισαγωγικής

διείσδυσης κατά 21,7%  και μείωση του ποσοστού κάλυψης των εισαγωγών με

εξαγωγές κατά 33,6%) διατηρεί τα αγροτικά προϊόντα σε ένα μεσαίο επίπεδο

κεφαλαιοποίησης, πλην όμως αποκαλύπτει την ελλειμματικότητα του εμπορικού

32 Έχει υπολογιστεί ότι το 80% των ενισχύσεων του FEOGA προορίζονταν για το 20% των
εκμεταλλεύσεων (Παπαγεωργίου 1995, σελ. 468).
33 Ο Δαμιανάκος (1996, σελ. 56-57) από Λαμπριανίδη κ.α. (2004, σελ. 235) υποστηρίζει ότι για τη
μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων αγροτών η ενασχόληση με τη γεωργική παραγωγή δεν αποτελεί
επαγγελματική αλλά δεδομένη κατάσταση κοινωνικής ύπαρξης, στην οποία υποτάσσονται ελλείψει
άλλων αξιόλογων επιλογών.
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ισοζυγίου και την εξάρτηση του τομέα από τις εισαγωγές.  Η αγροτική έξοδος

εξακολουθεί και κατά την υπό εξέταση δεκαετία, καθώς η προσφορά εργατικού

δυναμικού υποχωρεί κατά 30,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη. Η εξέλιξη των

παραπάνω μεγεθών συνεπικουρούμενη από την απίσχναση εν συνόλω της

παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα συμπαρασύρει σε πτώση και το

πραγματοποιηθέν εθνικό εισόδημα από τη γεωργία κατά 3,87% εν σχέση με την

προηγούμενη δεκαετία.

Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από τη μαζική είσοδο Βαλκάνιων

μεταναστών στη χώρα μας,  κυρίως Αλβανών,  μέρος των οποίων απασχολείται ως

εποχικό και δευτερευόντως ως μόνιμο δυναμικό στην ελληνική γεωργία.  Την υπό

εξέταση περίοδο η φτωχή γενικά διάρθρωση του γεωργικού τομέα έχει παγιωθεί.

Παθογένειες όπως οι μικρές και πολυτεμαχισμένες (δηλαδή καλλιέργεια αγροτεμαχίων

σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία) εκμεταλλεύσεις, το χαμηλό ποσοστό αρδευόμενης

γης που υποστηρίζεται από το ανάγλυφο του εδάφους34,  το γερασμένο και

επαγγελματικά ανεκπαίδευτο απασχολούμενο δυναμικό στη γεωργία, η ελλιπής

υλικοτεχνική υποδομή, η ατελέσφορη χρήση των επιδοτήσεων της ΚΑΠ και η

αναποτελεσματική κρατική στήριξη εξακολουθούν να προσκόπτουν την ανάπτυξη του

γεωργικού τομέα (Λιανός κ.α. 1998, σελ. 643 και Ζιωγανάς 1999, σελ. 35,36). Τη

δεκαετία του 1990, η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί καίρια συνιστώσα στη

δημιουργία του ΑΕΠ αν και με φθίνοντα ρυθμό (Πίνακας 3.1.2).

Πίνακας 3.1.8 Συνεισφορά της γεωργίας στο ΑΕΠ (%)
1990 1995 2000 2005

Ελλάδα 10,7 9,2 6,7 5,2
ΕΕ-15 2,2 1,8 1,7 1,6
ΜΕΡΜ (%) 1990-1995 1995-2000 2000-2005
Ελλάδα -3,0 -6,3 -4,8
ΕΕ-15 -3,9 -1,7 -0,6

Πηγή: Οι τιμές του ΑΕΠ για την Ελλάδα προέρχονται από επεξεργασία στοιχείων της Eurostat. Το ΑΕΠ
της ΕΕ έως το 1995, (οπότε και προσχωρούν στην ΕΕ η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία) αφορά
την Ευρώπη των 12

Από τον Πίνακα 3.1.2 παρατηρούμε ότι κατά τις περιόδους 1990-1995 1995-2000 και

2000-2005 η συμμετοχή της ελληνικής γεωργίας στο ΑΕΠ ακολουθεί καθοδική πορεία

(ΜΕΡΜ -3,0%,  -6,3% και -4,8 αντίστοιχα). Παρά τη σημαντική αυτή μείωση, το 1990

ο ελληνικός γεωργικός τομέας συνδράμει στο σχηματισμό του ΑΕΠ κατά 4,9

34 Περίπου το 70% της συνολικής έκτασης και το 50% της καλλιεργούμενης έκτασης βρίσκονται σε
ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
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περισσότερες φορές εν σχέση με τη συνεισφορά της ευρωπαϊκής γεωργίας στο μέσο

κοινοτικό ΑΕΠ. Το αντίστοιχο μέγεθος για το 2000 είναι 4,0 φορές και για το 2005, 3,3

φορές. Διαχρονικά, η φθίνουσα συνεισφορά του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ φαίνεται

παρακάτω στο Διάγραμμα 3.1.1. Ο ρυθμός μείωσης κάμπτεται ελαφρώς μετά το 1990:

Διάγραμμα 3.1.1

Συνεισφορά γεωργίας στο ΑΕΠ
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Πηγή: ΕΣΥΕ (1952, 1962, 1973, 1984, 1992, 1997, 2001). Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εμφανίζει τους μικρότερους σε έκταση γεωργικούς

κλήρους και το μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης (ΧΓΓ) εν σχέση με

το μέσο όρο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η ΧΓΓ ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια εκτάρια

(στοιχεία 2000) και καλύπτει το 27% της συνολικής επιφάνειας της χώρας εν συγκρίσει

με το 55-60% της ΕΕ (Ζιωγανάς 1999, σελ. 54 και Πέζαρος 2005, σελ. 3).

Πίνακας 3.1.9 Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τάξεις μεγέθους των γεωργικών
εκτάσεων αυτών (%)
 Τάξεις
Μεγέθους (ha) 1990 1995 2000 2005

έως 5 75,9 75,2 76,8 76,3
5-10 14,9 15,0 13,3 13,1
10-20 6,7 6,7 6,5 6,4
20-30 1,3 1,7 1,8 2,0
30-50 0,8 1,0 1,2 1,4
50 και πάνω 0,5 0,4 0,5 0,8
Σύνολο 850140 802400 817060 833590

ΜΕΡΜ (%)
 Τάξεις
Μεγέθους (ha) 1990-1995 1995-2000 2000-2005

έως 5 -1,3 -0,8 0,3
5-10 -1 -1,9 0
10-20 -1 -0,5 0,1
20-30 3,9 1,5 2,6
30-50 4,1 2,5 4,5
50 και πάνω -2,9 4,8 10,4
Σύνολο -1,2 0,4 0,4

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της Eurostat
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Κατά τις περιόδους 1990-1995 και 1995-2000 παρατηρούμε πτωτική τάση των πολύ

μικρών και μικρών εκμεταλλεύσεων (κάτω των 10ha) και ανοδική πορεία του αριθμού

των μεγάλων και πολύ μεγάλων εκμεταλλεύσεων (άνω των 30ha). Την περίοδο 2000-

2005, οι μικρές εκμεταλλεύσεις ανακάμπτουν ελαφρώς, ενώ οι μεγάλες

εκμεταλλεύσεις αυξάνουν με ταχύ ρυθμό. Παρόλα αυτά μέχρι και το 2005, οι μικρές

και πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις εξακολουθούν να αποτελούν το 89,4% του συνόλου

των εκμεταλλεύσεων έναντι μόλις 2,2% των εκμεταλλεύσεων της μεγάλης και πολύ

μεγάλης κατηγορίας (Πίνακας 3.1.3). Η εκτίμηση για το συνολικό αριθμό των

ελληνικών εκμεταλλεύσεων έως το 2010 είναι ότι αυτές δε θα υπερβαίνουν τις

660.000-550.00035. Η πρόβλεψη αυτή αφορά προφανώς τις εκμεταλλεύσεις μικρής και

μεσαίας κατηγορίας (Τσιμπούκας & Τσουκαλάς 1999, σελ.295).

Παρόμοια είναι η εικόνα αν εξετάσουμε τις εκμεταλλεύσεις κατά τάξη

οικονομικού μεγέθους36. Παρατηρείται μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων

μικρού οικονομικού μεγέθους και αύξηση αυτών του μεγάλου και πολύ μεγάλου

οικονομικού μεγέθους.  Αυτή η τάση είναι ενδεικτική και της ΕΕ:  κατά την περίοδο

1990-1997 το 19% των μικρών εκμεταλλεύσεων είχε εκλείψει καθώς οι κάτοχοί τους,

είτε είχαν εγκαταλείψει την αγροτική δραστηριότητα, είτε είχαν συνενωθεί με

μεγαλύτερης έκτασης εκμεταλλεύσεις (European Parliament 2000, σελ. 1).

Δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωργίας την περίοδο μετά το 1990

παραμένει ο οικογενειακός χαρακτήρας των εκμεταλλεύσεων37 (Λιανός κ.α. 1998, σελ.

35 Γενικά η εγκατάλειψη της γεωργικής γης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας με επώδυνες
συνέπειες για το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και το οικονομικό σύστημα. Ο όρος
εγκαταλελειμμένη γη αναφέρεται στις εκτάσεις οι οποίες για λόγους ισχνής γονιμότητας, ασύμφορου
μεγέθους ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς λόγους δεν έχει χρησιμοποιηθεί παραγωγικά για μια
τετραετία τουλάχιστον. Πρόκειται για εκτάσεις που βρίσκονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, οι
ιδιοκτήτες των οποίων έχουν αλλάξει τόπο διαμονής ή την έχουν κληροδοτήσει στα παιδιά τους τα οποία
επίσης δεν διαμένουν στην εν λόγω περιοχή. Τα εγκαταλελειμμένα εδάφη υφίστανται έντονη διάβρωση
από τη χρόνια αχρησία χάνουν τη γονιμότητά τους και τις παραγωγικές του ικανότητες με αποτέλεσμα
να μετατρέπονται σε βραχώδη και σκελετικά (Λιανός κ.α. 1998, σελ. 84, 85).
36 Η κατά οικονομικό μέγεθος ιεράρχηση των εκμεταλλεύσεων γίνεται με βάση τη μεθοδολογία του
FADN (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης). Βασικό εργαλείο αποτελεί το Τ.Α.Κ. (Τυπικό
Ακαθόριστο Κέρδος), το οποίο προσδιορίζει και το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης. Αυτό
εκφράζεται σε Ευρωπαϊκές Μονάδες Μεγέθους (ΕΜΜ). Έτσι από 0-2 ΕΜΜ, χαρακτηρίζονται οι
εκμεταλλεύσεις μικρού οικονομικού μεγέθους, από 2-16 ΕΜΜ, οι εκμεταλλεύσεις μεσαίου οικονομικού
μεγέθους, από 16-40 ΕΜΜ, οι εκμεταλλεύσεις μεγάλου οικονομικού μεγέθους και άνω των 40 ΕΜΜ, οι
εκμεταλλεύσεις πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους (Τσιμπούκας & Τσουκαλάς 1999, σελ. 158).
37 Ο Λιανός κ.α. (1998, σελ. 105-107) διακρίνουν τρεις κύριες μορφές οργάνωσης του αγροτικού τομέα:
α) την παραδοσιακή γεωργική εκμετάλλευση, β) την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και γ) την
κρατική ή συνεταιριστική αγροτική εκμετάλλευση. Η οικογενειακή εκμετάλλευση γενικά συγκεντρώνει
τα εξής χαρακτηριστικά: μικρές εκμεταλλεύσεις, συμβολή της εργασίας των μελών της οικογένειας στην
αγροτική παραγωγή η οποία έχει εμπορεύσιμο χαρακτήρα, η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ανήκει
στην οικογένεια, το τεχνολογικό επίπεδο της παραγωγής είναι συχνά υψηλό, ενώ γύρω από τον αγροτικό
τομέα έχει ανθίσει τομέας υπηρεσιών και βιομηχανίας που εξειδικεύεται στην παραγωγή εισροών και
τεχνολογίας για τη στήριξη του αγροτικού, όπως και βιομηχανικός τομέας για τη μεταποίηση των
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643, βλ. και Μωυσίδης 1993, σελ. 15), αν και τούτο ευσταθεί για τη συντριπτική

πλειονότητα των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων38.

Σημαντικό είναι και το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται

στη γεωργία σε σύγκριση με το αντίστοιχο της ΕΕ (Πίνακας 3.1.4).

Πίνακας 3.1.10 Απασχολούμενοι στη γεωργία (% του συνολικού εργατικού δυναμικού)
1990 1995 2000 2005

Ελλάδα EE-15 Ελλάδα EU-15 Ελλάδα EE-15 Ελλάδα EE-15
22,8 6,8 19,6 5,2 16,7 4,3 14,4 3,8

ΜΕΡΜ (%)
1990-1995 1995-2000 2000-2005

Ελλάδα ΕE-15 Ελλάδα ΕE-15 Ελλάδα ΕE-15
-3,0 -5,2 -3,2 -3,7 -2,9 -2,4

Πηγή: Eurostat (1998, 2007)

Αν και κατά τη δεκαπενταετία 1990-2005 το μέγεθος αυτό φθίνει αισθητά τόσο για την

Ελλάδα  (ΜΕΡΜ -3,0% από 1990-1995, ΜΕΡΜ -3,2 από 1995-2000 και -2,9 2000-

2005), όσο και για την ΕΕ (ΜΕΡΜ -5,2% από 1990-1995, ΜΕΡΜ -3,7 από 1995-2000

και -2,4 από 2000-2005) στην ελληνική γεωργία απασχολούνται ως ποσοστό του

συνολικού εργατικού δυναμικού περίπου 4 φορές περισσότεροι εργαζόμενοι από τους

απασχολούμενους στην Ευρωπαϊκή γεωργία. Συνεπώς, η ελληνική γεωργία είναι

τομέας εντάσεως εργασίας και αυτό άλλωστε καταμαρτυρείται από το γεγονός ότι η

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που ως επί το πλείστον περιλαμβάνει εργατικό κόστος

αποτελεί το 73% της τελικής γεωργικής παραγωγής. Η ενδιάμεση κατανάλωση

συνεισφέρει το 27%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την ΕΕ είναι 54% και 46% (Σαφιλιού

& Παπαδόπουλος 2004, σελ. 54). Το Διάγραμμα 3.1.2 απεικονίζει διαχρονικά την

εξέλιξη της απασχόλησης του γεωργικού τομέα. Παρατηρούμε ότι από το 1960 έως και

το 2005 το εργατικό δυναμικό του αγροτικού τομέα μειώνεται. Η καμπύλη εμφανίζει τη

μεγαλύτερη κλίση την εικοσαετία 1960-1980, οπόταν και κορυφώνεται η αγροτική

έξοδος και η εξωτερική μετανάστευση.

αγροτικών προϊόντων πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Ορισμένα απ’ αυτά τα χαρακτηριστικά πράγματι
προσιδιάζουν στην ελληνική οικογενειακή εκμετάλλευση, ενώ άλλα εκλείπουν απ’ αυτήν.
38 Την πρώτη επταετία μετά το 1990 το 98% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ είχαν
οικογενειακό χαρακτήρα (European Parliament 2000, σελ. 1).
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Διάγραμμα 3.1.2

Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που απασχολείται στη γεωργία
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  Πηγή: ΕΣΥΕ (1952,1962, 1973, 1988, 1992, 1997, 2001, 2006). Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας

Έντονη είναι και η πληθυσμιακή ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στην

ύπαιθρο. Ενώ ο πληθυσμός των γυναικών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια

υπερτερεί αυτού των ανδρών39, στην ύπαιθρο ο αριθμός των ανδρών εξισορροπεί αυτόν

των γυναικών και αυτό άλλωστε οφείλεται στη φυγή με μεγαλύτερους ρυθμούς του

γυναικείου πληθυσμού από την ύπαιθρο με προορισμό την αστική ενδοχώρα όπου και

αναζητά εργασίες υψηλότερου κύρους και αμοιβών (Σαφιλιού & Παπαδόπουλος 2004,

σελ. 74).

Ο αγροτικός πληθυσμός τη δεκαετία του ‘90 είναι επίσης γερασμένος και η

διαπίστωση αυτή είναι ανησυχητική περισσότερο στην προοπτική της. Σύμφωνα με το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2000, σελ. 2), ο αριθμός των νέων αγροτών σε μια

εικοσιπενταετία με σταθερή τη συχνότητα γήρανσης πιθανώς να έχει εκλείψει. Οι

Πίνακες 3.1.5 και 3.1.6 παρακάτω σχηματοποιούν αυτά τα πορίσματα.

Πίνακας 3.1.11 Ηλικιακή σύνθεση των απασχολούμενων στη γεωργία (%)
Τάξεις ηλικίας 1990 1995 2000

15-44 37,1 36,7 36,3
45-64 54,3 52,6 48,6
65 και άνω 8,6 10,7 15,1
ΜΕΡΜ (%) 1990-1995 1995-2000
15-44 -0,2 -0,2
45-64 -0,7 -2,0
65 και άνω 4,5 5,7

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Υπουργείου Γεωργίας 2000 και ΕΣΥΕ (2002),

39 Οι γυναίκες αποτελούν το 51,6% του συνόλου του πληθυσμού ενώ οι άνδρες το 48,4% (ΕΣΥΕ, 2001).
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Πίνακας 3.1.12 Ηλικιακή σύνθεση των κατόχων εκμεταλλεύσεων
Τάξεις ηλικίας 1990 2000 2005
15-39 15,2 15,7 13,5
40-64 59,6 53,3 49,6
65 και άνω 25,2 31,0 36,8
ΜΕΡΜ (%) 1990-2000 2000-2005
15-39 0,4 -2,9
40-64 -1,2 -1,4
65 και άνω 2,3 3,5

Πηγή: ΕΣΥΕ (1992, 2003, 2006)

Το 1990, η ηλικιακή ομάδα 15-44 ετών που απασχολούνταν στη γεωργία

αποτελούσε το 37,1% του συνόλου των απασχολούμενων στη γεωργία. Το 1995 το

ποσοστό τους μειώθηκε ελαφρά σε 36,7%, δηλαδή παρουσίασε ΜΕΡΜ της τάξεως του

-0,2% και το 2000 το ίδιο ποσοστό μειώθηκε σε 36,3%, δηλαδή εμφάνισε ΜΕΡΜ -

0,2%. Οι αγρότες ηλικίας 45-64 αποτελούν καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαπενταετίας

την πολυπληθέστερη ομάδα απασχολουμένων στο γεωργικό τομέα. Ο αριθμός τους

φθίνει  κατά τις πενταετίες 1990-1995 (ΜΕΡΜ -0,7%) και 1995-2000  (ΜΕΡΜ -

2,0%)40.  Την πιο εντυπωσιακή άνοδο –  ενδεικτική της γήρανσης του αγροτικού

πληθυσμού- παρουσίασε η ηλικιακή ομάδα αγροτών άνω των 65 ετών. Κατά τις δύο

περιόδους αυξάνει (ΜΕΡΜ 4,52% και 5,70% αντίστοιχα).

Από τον Πίνακα 3.1.6 παρατηρούμε ότι ο αριθμός των νεαρής ηλικίας (15-39

ετών) αρχηγών εκμεταλλεύσεων αυξάνουν ελαφρώς τη δεκαετία 1990-2000, ενώ η

σημαντική μείωσή τους την περίοδο 2000-2005 εξουδετερώνει την άνοδο  της πρώτης

περιόδου. Διαχρονική μείωση εμφανίζουν και οι μέσης ηλικίας (40-64 ετών) κάτοχοι

εκμεταλλεύσεων, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μοναδική ηλικιακή ομάδα,

η οποία αυξάνει διαχρονικά και μάλιστα με ΜΕΡΜ υψηλότερους αυτών με τους

οποίους μειώνονται οι δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι αγρότες (άνω

των 65 ετών). Τούτο δεν επικυρώνει μόνο τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, αλλά

υπογραμμίζει και τις επιπτώσεις που τη συνοδεύουν, όπως η προθυμία εφαρμογής νέων

ιδεών και ευρύτερα έρευνας και την καινοτομίας από ανθρώπους που ολοκληρώνουν

τον εργασιακό τους βίο.

Πρόσθετο, δομικό πια πρόβλημα αποτελεί και η ελλιπής κατάρτισή του αγροτικού

πληθυσμού. Επτά στους δέκα απασχολούμενους άνδρες στη γεωργία είναι τελειόφοιτοι

πρωτοβάθμιας μόλις εκπαίδευσης, ενώ ένας στους τέσσερις τελειόφοιτος

40 Η ηλικιακή ανομοιογένεια  αφορά και τα δύο φύλα. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος του γυναικείου
αγροτικού πληθυσμού, καταλαμβάνει η ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών (Σαφιλιού & Παπαδόπουλος
2004, σελ. 77).
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, οκτώ στις δέκα απασχολούμενες γυναίκες στον

αγροτικό τομέα έχουν λάβει πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μία μόνο στις έξι έχει λάβει

δευτεροβάθμια εκπαίδευση41. Η κατάσταση είναι δυσμενέστερη για τους κατόχους των

μικρών εκμεταλλεύσεων και κυρίως για τις γυναίκες κατόχους μικρών

εκμεταλλεύσεων που έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς αυτές συχνά

απορρίπτονται από τα προγράμματα κατάρτισης. Παρόλα αυτά, κατά το διάστημα

1985-2002 το εκπαιδευτικό επίπεδο ανδρών και γυναικών έχει βελτιωθεί αισθητά

(Δαμιανός κ.α. 1994, σελ. 96 και Σαφιλιού & Παπαδόπουλος 2004, σελ. 88, 89, 289,

312).

Η ως άνω κατάσταση της γεωργίας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και

εντεύθεν συνέπεσε χρονικά με μια απροσδόκητη για τη χώρα εξέλιξη: την αθρόα

είσοδο μεταναστών, κυρίως αλβανικής καταγωγής. Η Ελλάδα ήταν απροετοίμαστη για

μια τέτοια μαζική εισδοχή άτυπων -στην πλειονότητά τους- μεταναστών, δεδομένου

άλλωστε ότι υπήρξε παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών και αυτό

αποκαλύφθηκε άμεσα από το ανύπαρκτο κατ’  ουσία θεσμικό πλαίσιο που τους

περιέβαλε, τις σκληρές εργασιακές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης και

την εν γένει συμπεριφορά του ντόπιου πληθυσμού απέναντί τους.

Οι πρώτες ενδείξεις μαρτυρούν την ανάγκη ξένου εργατικού, εποχικού κυρίως

δυναμικού, στη γεωργία: Όπως είδαμε, την άνοδο των αγροτικών εισοδημάτων που

επέφεραν οι γενναίες επιδοτήσεις της ΚΑΠ (οι οποίες μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας

του 1990 έφταναν το 50% του αγροτικού εισοδήματος) διαδέχτηκε η εξασθένιση της

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Οι πιέσεις για

αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής – μέσω καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης

αξίας και τεχνολογικής υποστήριξης- που θα έθετε τα θεμέλια του εκσυγχρονισμού της

ήταν έντονες. Αυτή ή τροπή οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης εποχικών εργατικών

χεριών που τα προσέφεραν οι μετανάστες δεδομένης της διαχρονικής -από τη δεκαετία

του 1980- και μετά μείωσης της οικογενειακής εργασίας στη γεωργία (European

Parliament 2003, σελ. 8). Σήμερα, αναγνωρίζεται από την ΕΕ (European Parliament

41 Η γνώση στη συστηματοποιημένη της μορφή, όπως αυτή λαμβάνεται από το σχολείο και αργότερα
από το πανεπιστήμιο, αποτελεί τρόπο-διαδικασία ερμηνείας και νοηματοδότησης των πραγμάτων.
Συμπορεύεται κανείς μαζί της και εξασκείται στη χρήση της. Η μακρά απουσία των γερασμένων
αγροτών μας από τη γνώση αυτής της μορφής έχει ατροφήσει ακριβώς την εξοικείωση στην πρόσληψή
της. Ως εκ τούτου η προοπτική μελλοντικής κατάρτισης είναι αδύναμη, αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι
συχνά και κυρίως ο γυναικείος αγροτικός πληθυσμός εσωτερικεύει κοινωνικά στερεότυπα και
συμβατικότητες που θέλουν τον αγρότη χειρώνακτα και με χαμηλό έως μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο.
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2003, σελ. 1) ότι η απασχόληση μεταναστών εργατών στη γεωργία των χωρών της

Μεσογείου αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα.

3.2 Η εργασία στον ελληνικό αγροτικό τομέα

Στην ενότητα αυτή θα εισχωρήσουμε στα ενδότερα της διάρθρωσης της

εργασίας κατά οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και της αμοιβής της, ώστε να

αναλυθούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά και η τροπή που πήρε ο πιο σημαντικός -από

πλευράς χρησιμοποίησής του- παραγωγικός συντελεστής του αγροτικού τομέα κατά τη

χρονική στιγμή που η χώρα μας δέχεται την απροσδόκητη είσοδο του ευρέος

μεταναστευτικού ρεύματος. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα μας βοηθήσει να

διασαφήσουμε και να προσδώσουμε στη μεταναστευτική εργασία το συγκεκριμένο

ρόλο που διαδραματίζει στην ελληνική γεωργία και που πηγάζει ακριβώς από την

ιδιοσυστασία της42.

3.2.1 Η διάρθρωση της εργασίας στις εκμεταλλεύσεις

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, συμπεραίνουμε ότι η έλευση των

μεταναστών βρήκε την ελληνική ύπαιθρο σε κρίση. Μάλιστα, η ανάδυση δυσκαμψιών

στην αγορά εργασίας συνέτεινε στη σταδιακή απίσχναση της οικογενειακής

απασχόλησης στη γεωργία, την εντατικότερη απασχόληση των εναπομεινάντων στην

ύπαιθρο και κυρίως την άνοδο της μισθωτής εργασίας των αλλοδαπών, η παρουσία των

42 Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας, συνοψίζουμε τα χαρακτηριστικά της αγροτικής απασχόλησης
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι τις μέρες μας: Οι αγρότες είναι μεγάλης ηλικίας. Αξιομνημόνευτη
εδώ είναι η ολοένα και φθίνουσα συμμετοχή νέων αγροτών στο σύνολο των αγροτών και η φυγή τους
από την ύπαιθρο, που υποθάλπει η χρόνια διατήρηση μιας σημαντικής διαφοράς ανάμεσα στο μέσο
εισόδημα των εργαζομένων του αγροτικού τομέα και εξωαγροτικών τομέων, η γυναικεία  έξοδος από
την ύπαιθρο που δυσχεραίνει την αναπαραγωγή του πληθυσμού της και η εν γένει απουσία κοινωνικής
ζωής. Περιορισμένο είναι και το εκπαιδευτικό επίπεδο των αγροτών με εξαίρεση αυτό των νεαρής
ηλικίας που είναι σαφώς υψηλότερο, αλλά εξακολουθεί να είναι ελλιπές. Το χαρακτηριστικό αυτό, σε
συνδυασμό με τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας των αγροτών είναι απίθανο να συνυπάρξουν με καινοτομία
και αναζήτηση από πλευράς αγροτικού πληθυσμού και πιθανώς να ερμηνεύουν τις βραδείες μεταβολές
προς την κατεύθυνση της επιχειρηματικής μορφής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το
πρόβλημα, όπως είδαμε, καθίσταται εντονότερο για τις ηλικιωμένες γυναίκες αγρότισσες, οι οποίες δεν
προτιμώνται για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης. Οι αγρότες διαθέτουν
περιορισμένο κλήρο και μάλιστα κατατετμημένο σε πολλά αγροτεμάχια, με ισχνό κεφαλαιακό απόθεμα,
χωρίς αξιόλογη συνεταιριστική οργάνωση και ουσιαστικούς μηχανισμούς στήριξής τους από τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τέλος, η γυναικεία αγροτική απασχόληση υπήρξε σημαντική για τις μικρές
κυρίως εκμεταλλεύσεις, τόσο ως συνεισφορά εργατικών χεριών, όσο και στη διαχείρισή τους. Ο αριθμός
τους όμως έχει συρρικνωθεί τη δεκαετία 1990-2000 με ΜΕΡΜ -3,1% (Παπαγεωργίου 1995, σελ. 456,
Λιανός κ.α. 1998, σελ. 91, Παπαγεωργίου & Καλδής 1999, σελ. 369, European Parliament 2000, σελ.
2,3,48,  Eurostat Yearbook 2004, σελ. 235 και Λαμπριανίδης 2004, σελ. 5,24).
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οποίων στην ύπαιθρο είναι εξακολουθητική και ανοδική (Λιανός κ.α. 1998, σελ. 91 και

Καρανικόλας & Μαρτίνος 1999, σελ. 280).

Παρακάτω, ο Πίνακας 3.2.1 επαληθεύει αυτή την εκτίμηση.

Πίνακας 3.2.3 Διάρθρωση της εργασίας κατά κατηγορία οικονομικού μεγέθους των
εκμεταλλεύσεων

Μέσο συνολικό εργατικό
δυναμικό (ΜΑΕ*)

Μέσο οικογενειακό εργατικό
δυναμικό (ΜΑΕ)

Μέσο έμμισθο εργατικό
δυναμικό (ΜΑΕ)

ΕΜΜ 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005
0-4 1,6 1,5 1,0 0,9 1,5 1,4 0,9 0,8 0,03 0,07 0,11 0,05
4-8 1,6 1,7 1,1 1,1 1,6 1,6 1,0 1,0 0,07 0,10 0,07 0,08
8-16 1,8 1,9 1,4 1,4 1,7 1,7 1,2 1,2 0,15 0,19 0,15 0,16
16-40 2,2 2,2 1,9 1,8 1,8 1,8 1,5 1,4 0,38 0,47 0,40 0,41
40-100 2,7 2,9 2,1 2,9 2,0 1,7 1,3 1,7 0,66 1,14 0,78 1,15
Σύνολο
χώρας 1,7 1,7 1,2 1,2 1,6 1,6 1,1 1,0 0,11 0,17 0,15 0,16

ΜΕΡΜ
%

Μέσο συνολικό εργατικό
δυναμικό (ΜΑΕ)

Μέσο οικογενειακό
εργατικό δυναμικό

(ΜΑΕ)

Μέσο έμμισθο
εργατικό δυναμικό

(ΜΑΕ)
ΕΜΜ 90-95 95-00 00-05 90-95 95-00 00-05 90-95 95-00 00-05
0-4 -0,8 -8,4 -2,4 -1,4 -9,8 -1,4 18,5 9,5 -13,6
4-8 0,4 -8,6 0,0 0,0 -8,8 -0,1 7,4 -6,9 2,7
8-16 0,3 -5,9 0,0 -0,1 -6,1 -0,2 4,8 -4,6 1,0
16-40 0,6 -3,6 -0,2 -0,2 -3,7 -0,4 4,3 -3,2 0,5
40-100 1,4 -5,9 6,4 -3,1 -5,0 5,4 11,6 -7,3 8,0
Σύνολο
χώρας 0,4 -6,9 0,0 -0,4 -7,4 -0,2 9,1 -2,5 1,2

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από FADN, http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/ef/ef_labour_force.pdf
*  ΜΑΕ (Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας):  Πλήρης Απασχόληση στη γεωργία ενός ανθρώπου ικανού για εργασία,
ηλικίας 18-65 ετών. Αντιστοιχεί σε ετήσια εργασία 2200 ωρών ή 275 ημερομισθίων

Αν και σε πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών επισημαίνεται η απουσία στοιχείων για

τους μετανάστες στη γεωργία δεν είναι αδόκιμο να υποθέσουμε, δεδομένης της

ακατεύναστης συρρίκνωσης του ντόπιου αγροτικού πληθυσμού, ότι η στήλη που

απεικονίζει το μέσο έμμισθο εργατικό δυναμικό αφορά ως επί το πλείστον την

αλλοδαπή απασχόληση43. Παρατηρούμε ότι κατά την πενταετία 1990-1995 το

συνολικό εργατικό δυναμικό παρουσιάζει μικρή άνοδο για το σύνολο της χώρας,  η

οποία είναι πιο αισθητή στις εκμεταλλεύσεις μεγάλου και πολύ μεγάλου οικονομικού

μεγέθους. Η αύξηση αυτή προφανώς οφείλεται στη ραγδαία άνοδο του ξένου εργατικού

δυναμικού στη γεωργία (ΜΕΡΜ 9,1% για το σύνολο της χώρας, 18,5% για τις πολύ

μικρές εκμεταλλεύσεις και 11,6% για τις πολύ μεγάλες). Κατά την επόμενη πενταετία,

έντονη είναι η μείωση του συνολικού εργατικού δυναμικού (ΜΕΡΜ –6,9%) που

43 Στο 6ο Κεφάλαιο, στο οποίο εκτιμούμε τη συνεισφορά των μεταναστών στην ελληνική γεωργία
τεκμηριώνουμε με πρόσθετα στοιχεία από την ΕΣΥΕ, ότι δεδομένης της αδιάλειπτης μείωσης του
αγροτικού πληθυσμού και κυρίως των αγρεργατών, η μετά το 1990 αύξηση της έμμισθης απασχόλησης,
όπως καταγράφεται από τη βάση FADN οφείλεται στην έλευση μεταναστών.
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οφείλεται κυρίως στην έντονη πτώση του οικογενειακού εργατικού δυναμικού (ΜΕΡΜ

-7,4%) και λιγότερο στην εξασθένιση του έμμισθου δυναμικού (ΜΕΡΜ -2,5%). Η

φαινόμενη μείωση του αμειβόμενου εργατικού δυναμικού αυτήν την περίοδο ενδέχεται

να αντικατοπτρίζει την εποχικότητα της απασχόλησης των μεταναστών στη γεωργία,

την αβέβαιη φύση της αγροτικής εργασίας,  αλλά ίσως και τη φυγή ορισμένων

μεταναστών –τουλάχιστον αυτών που την υπό εξέταση πενταετία νομιμοποιήθηκαν με

το πρόγραμμα του 1998 και επιπλέον μετρούσαν έναν επαρκή αριθμό ετών παραμονής

που τους έφερε σε εξοικείωση με τη γλώσσα και τις συνθήκες της μεταναστευτικής

αγοράς εργασίας στη χώρα μας- προς την αστική ενδοχώρα για την αναζήτηση πιο

προσοδοφόρων εργασιών. Την περίοδο 2000-2005, με εξαίρεση τις πολύ μικρού

μεγέθους εκμεταλλεύσεις το συνολικό εργατικό δυναμικό παραμένει αμετάβλητο λόγω

δύο αντίθετης κατεύθυνσης μεταβολών: της μείωσης του οικογενειακού (ΜΕΡΜ -

0,2%) και της αύξησης του έμμισθου (μεταναστευτικού) δυναμικού (ΜΕΡΜ 1,2%). Με

εξαίρεση τις πολύ μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, οι εκμεταλλεύσεις όλων των

κατηγοριών αυξάνουν την έμμισθη απασχόληση.

Οι Σαφιλιού & Παπαδόπουλος (2004, σελ. 158) σε έρευνά τους για την

ελληνική γεωργία, βρήκαν ότι οι εκμεταλλεύσεις της μεγάλης κατηγορίας τείνουν να

μισθώνουν περισσότερη αλλοδαπή εργασία (μέσο όρο 54 μεροκάματα) ετησίως εν

σχέση με τις μικρές (35 μεροκάματα). Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η παρατήρηση

του Πίνακα 3.2.1.  Καθ’  όλη τη διάρκεια της δεκαπενταετίας οι μεγάλες και πολύ

μεγάλες εκμεταλλεύσεις απασχολούν 1,5-2 φορές περισσότερη ξένη μισθωτή εργασία

από τις μικρές και πολύ μικρές. Σε σχέση με το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων οι

Κασίμης κ.α. (1998, σελ. 269) αναφέρουν πως οι μετανάστες εργάτες γης

διαδραματίζουν διττό ρόλο: α) Για τις μικρές και πολυαπασχολούμενες εκμεταλλεύσεις

αποτελούν μια εναλλακτική εισροή εργασίας στην οποία οι κάτοχοί της στηρίζουν το

εξω-γεωργικό τους εισόδημα και ως εκ τούτου συνιστούν συγκυριακό,  περιστασιακό

χαρακτηριστικό της οικογενειακής εκμετάλλευσης, β) για τις εκσυγχρονισμένες

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις αποτελούν επίσης εισροή εργασίας,

προσδιοριστικής όμως του κόστους παραγωγής και άρα συνιστούν διαρθρωτικό

χαρακτηριστικό της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

Οι Μαρτίνος και Καρανικόλας (1999, σελ. 264-280) επιχειρούν την τυπολογία

των ελληνικών αγροτικών περιοχών με κριτήριο την προβληματικότητά τους

(δυναμικές, προβληματικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές) και εξετάζουν την

απασχόληση στη γεωργία σε καθεμιά από αυτές.
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Οι δυναμικές περιοχές καταλαμβάνουν το 1/3 των συνολικά καλλιεργούμενων

εκτάσεων της χώρας. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η καλλιεργούμενη έκταση δε μεταβλήθηκε. Ως εκ

τούτου, οι δυναμικές περιοχές συγκράτησαν το γεωργικό δυναμικό τους, ενώ από την

είσοδο μεταναστών στη χώρα και μετά, το ειδικό βάρος της μη οικογενειακής

απασχόλησης υπερδιπλασιάστηκε υπερβαίνοντας κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο. Στις

περιοχές αυτές παρατηρούνται πρωτόγνωρα επίπεδα εντατικοποίησης της παραγωγικής

διαδικασίας.

Οι προβληματικές περιοχές καλύπτουν περίπου το ¼ της συνολικής γεωργικής

γης της χώρας. Το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων είναι το μεγαλύτερο στη χώρα,

αν και το πρόβλημα του πολυτεμαχισμού εξακολουθεί να είναι σοβαρό. Κατά την

πρώτη πενταετία μετά το 1990, ο αριθμός των απασχολούμενων μελών των αγροτικών

νοικοκυριών μειώθηκε σημαντικά, ενώ η απασχόληση μισθωτής εργασίας που

συμπίπτει με την έλευση ξένου εργατικού δυναμικού διπλασιάστηκε.

Το μέσο μέγεθος των ορεινών περιοχών κατά το υπό εξέταση διάστημα

σημείωσε ελαφρά άνοδο, η παράλληλη όμως αύξηση του δείκτη πολυτεμαχισμού, ο

μεγαλύτερος του εθνικού μέσου όρου ρυθμός μείωσης του αριθμού των

εκμεταλλεύσεων και η μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης αποκαλύπτουν το

ιδιαιτέρως σοβαρό πρόβλημα της εγκατάλειψης των γεωργικών εκτάσεων στην

ηπειρωτική Ελλάδα, που πέραν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπονομεύει και την

ανάπτυξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η μισθωτή απασχόληση έχει τη

μικρότερη συμμετοχή στη γεωργία των ορεινών περιοχών εν σχέση με τις υπόλοιπες,

αν και τόσο σε απόλυτους,  όσο και σε σχετικούς όρους,  ο αριθμός των μόνιμα και

αποκλειστικά απασχολούμενων στη γεωργία αυξήθηκε. Αυτό ίσως να σηματοδοτεί την

ύπαρξη μόνιμου ξένου εργατικού δυναμικού στην  ορεινή γεωργία.

Το μέσο μέγεθος της εκμετάλλευσης στις νησιωτικές περιοχές παρέμεινε

σχεδόν αμετάβλητο.  Ανεπαίσθητη υπήρξε και η μείωση του αριθμού των

εκμεταλλεύσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Οι απαιτήσεις όμως

των νησιωτικών περιοχών σε εργατικά χέρια, κατά την περίοδο 1990-1995 μειώθηκαν

κατά 10,3%. Άλλωστε η ζήτηση μισθωτής απασχόλησης φαίνεται να είναι η μικρότερη

στη χώρα και ομοιάζει μ’  αυτήν των ορεινών περιοχών,  αν και η παρατήρηση αυτή

πρέπει να γίνει υπό την αίρεση της ελλιπούς στατιστικής καταγραφής των μεταναστών

στην ύπαιθρο και κυρίως στη νησιωτική χώρα, όπου έχει παρατηρηθεί αξιόλογη

συνεισφορά της ξένης μισθωτής εργασίας π.χ., σε ελαιοπαραγωγικά νησιά, όπως η
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Κρήτη και η Λέσβος, στις θερμοκηπιακές ζώνες της  Κρήτης κτλ (Λαμπριανίδης 2004,

σελ. 249).

3.2.2 Η αμοιβή της εργασίας

Η εκτεταμένη χρήση εργατικού δυναμικού στη γεωργία συμπίπτει,  όπως

επισημάναμε, χρονικά με την εισδοχή μεταναστών στη χώρα μας. Τούτο φαίνεται

ευκρινέστερα στον Πίνακα 3.2.2 παρακάτω, ο οποίος δείχνει το μέσο ποσοστό

συμμετοχής της αμοιβής κάθε παραγωγικού συντελεστή (αμοιβή εργασίας, ενοίκιο,

κόστος κεφαλαίου) στο σύνολο των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών.

Πίνακας 3.2.4 Ανάλυση των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών κατά κατηγορία οικονομικού
μεγέθους των εκμεταλλεύσεων

%

Μέση ποσοστιαία συμμετοχή της
αμοιβής εργασίας στο σύνολο

των αμοιβών των παραγωγικών
συντελεστών

Μέση ποσοστιαία συμμετοχή του
ενοικίου* στο σύνολο των

αμοιβών των παραγωγικών
συντελεστών

Μέση ποσοστιαία συμμετοχή της
αμοιβής κεφαλαίου** στο σύνολο
των αμοιβών των παραγωγικών

συντελεστών
ΕΜΜ 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005
0-4 33,8 59,4 80,7 73,2 38,9 29,0 15,8 26,7 27,4 11,6 3,5 0,2
4-8 37,3 48,7 56,5 62,9 39,1 36,6 37,2 35,2 23,7 14,8 6,3 1,9
8-16 36,5 42,9 49,7 57,8 40,9 43,0 44,7 40,5 22,6 14,0 5,7 1,7
16-40 40,7 37,8 47,9 54,8 39,3 45,3 47,1 43,7 20,1 16,9 5,0 1,5
40-100 25,3 29,0 33,3 53,1 40,3 43,5 57,3 45,9 34,4 27,4 9,4 1,0
Σύνολο
χώρας 37,1 41,6 53,0 58,8 39,7 41,7 41,5 39,7 23,1 16,7 5,5 1,4

ΜΕΡΜ (%)
Μέση ποσοστιαία

συμμετοχή της αμοιβής
εργασίας στο σύνολο

των αμοιβών των
παραγωγικών
συντελεστών

Μέση ποσοστιαία
συμμετοχή του ενοικίου
στο σύνολο των αμοιβών

των παραγωγικών
συντελεστών

Μέση ποσοστιαία
συμμετοχή του κόστους
κεφαλαίου στο σύνολο

των αμοιβών των
παραγωγικών
συντελεστών

ΕΜΜ 90-95 95-00 00-05 90-95 95-00 00-05 90-95 95-00 00-05
0-4 11,9 6,3 -1,9 -5,7 -11,4 -11,4 -15,7 -21,5 -15,7
4-8 5,5 3,1 2,2 -1,3 0,4 0,3 -9,0 -15,8 -9,0
8-16 3,3 3,0 3,1 1,1 0,7 0,7 -9,2 -16,6 -9,2
16-40 -1,4 4,8 2,7 2,9 0,8 0,8 -3,4 -21,6 -3,4
40-100 2,8 2,8 9,8 1,6 5,6 5,6 -4,4 -19,3 -4,4
Σύνολο
χώρας 2,3 4,9 2,1 1,0 -0,1 -0,1 -6,4 -19,9 -6,4

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από FADN
*Πρόκειται για το ενοίκιο γης
**Πρόκειται για τον τόκο που καταβάλλεται για την κτήση πάσης φύσεως κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

Κατά τη δεκαπενταετία 1990-2005 παρατηρούμε σημαντική αύξηση της

συμμετοχής των μισθών στο σύνολο της αμοιβής των παραγωγικών συντελεστών

(ΜΕΡΜ 2,3%, 4,9% και 2,1% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη πενταετία αντίστοιχα).

Το 2000 η αμοιβή της εργασίας καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο

σύνολο των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών και το 2005 59%. Η εξέλιξη αυτή
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οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στη χρήση μεγάλης ποσότητας αλλοδαπής

εργασίας και όχι τόσο σε μισθολογικές αυξήσεις, δεδομένου ότι, όπως καταδεικνύουμε

σε επόμενο κεφάλαιο, η υπερπροσφορά μεταναστευτικού δυναμικού στη γεωργία,

κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 μείωσε το αγροτικό ημερομίσθιο. Για την

πρώτη πενταετία, 1990-1995, οι Μαραβέγιας & Μέρμηγκας (1999, σελ. 578)

σημειώνουν σταδιακή μείωση της συμμετοχής της εργασίας στο συνολικό κόστος των

εκμεταλλεύσεων (ΜΕΡΜ -3,1%), αλλά από τα στοιχεία που παραθέτουν απουσιάζει η

ξένη μισθωτή απασχόληση, η οποία μετά το 1990 αποτελεί συνιστώσα του κόστους

των εκμεταλλεύσεων.

Χαρακτηριστική είναι και η υποχώρηση του κόστους κεφαλαίου στο σύνολο των

αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών (ΜΕΡΜ -6,4%, -19,9% και -6,4 για τις τρεις

υποπεριόδους αντίστοιχα). Καταδεικνύεται έτσι η ασθενής επενδυτική δραστηριότητα

των αγροτικών νοικοκυριών ακόμα και στις μεγάλου οικονομικού μεγέθους

εκμεταλλεύσεις. Μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια της έρευνάς μας, αν η περιορισμένη

επενδυτική κινητικότητα σχετίζεται με ορισμένης μορφής υποκατάσταση της

εκμηχάνισης της παραγωγής από την απασχόληση ξένου φθηνού εργατικού δυναμικού

(δηλαδή με υποκατάσταση παραγωγικών συντελεστών) και σε τι βαθμό, ή αν

αποδίδεται σε άλλα αίτια που πρέπει να αναζητηθούν στην αγορά κεφαλαίου των

εκμεταλλεύσεων, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, τη δανειοληπτική ικανότητα,

κυρίως, των μικροκαλλιεργητών κτλ.

Πάντως η ισχνή επενδυτική δραστηριότητα της περιόδου σε συνδυασμό με την

εξέλιξη της αμοιβής της εργασίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εντατικοποίηση της

αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε ορισμένους τύπους καλλιεργειών και αγροτικών

περιοχών, όπως οι δυναμικές και οι προβληματικές, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη

χρήση έμμισθου αλλοδαπού δυναμικού.



- 76 -

3.2.3 Η γεωργική ως δευτερεύουσα απασχόληση και το φαινόμενο της

πολυδραστηριότητας

Διάγραμμα 3.2.1

Διάκριση της γεωργικής απασχόλησης σε Κύρια και Δευτερεύουσα (% )
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Πηγή: ΕΣΥΕ (1991, 2000, 2003) Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Σημείωση: Από το 1991 η ΕΣΥΕ διακρίνει την αγροτική απασχόληση σε Αποκλειστική, Κύρια και Δευτερεύουσα.
Εμείς συνενώσαμε την Αποκλειστική και Κύρια απασχόληση σε μια κατηγορία με την ονομασία Κύρια.

Κατά τη δεκαετία 1991-2000 παρατηρούμε μείωση του ποσοστού αυτών που

ασκούν τη γεωργική ως κύρια απαχόληση κατά 4,9%  και αύξηση αυτών που την

ασκούν ως δευτερεύουσα κατά 23,4%. Μάλιστα, την περίοδο 1990-1997 αυξάνει και ο

αριθμός των μερικώς απασχολουμένων στη γεωργία, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας

του ‘90  αγγίζει το 50% του συνόλου των αγροτών (European Parliament 2000, σελ.

21). Την περίοδο 2000-2003 παρατηρείται ανεπαίσθητη αύξηση αυτών που

απασχολούνται κυρίως στη γεωργία κατά 0,5% και επίσης αμελητέα μείωση αυτών

που απασχολούνται δευτερευόντως στη γεωργία κατά 1,7% (Διάγραμμα 3.2.1).

Η αύξηση του αριθμού αυτών που ασκούν ως δευτερεύουσα τη γεωργική

δραστηριότητα και η επέκταση της μερικής απασχόλησης στη γεωργία συνδέεται

άμεσα με το φαινόμενο της πολυδραστηριότητας στη γεωργία,  το οποίο ήδη από τη

δεκαετία του ’70 ανθίζει στη χώρα μας (Δαμιανός κ.α. 1994, σελ. ) και αξίζει λίγο να

σταθούμε:

Κατά τη δεκαπενταετία 1955-1970 της έντονης εκβιομηχάνισης, η απορρόφηση

μέρους του αγροτικού προϊόντος από εξωαγροτικούς τομείς έπληξε τη δυνατότητα

ενδογενούς μεγέθυνσης της υπαίθρου και πυροδότησε ρεύματα εσωτερικής και

εξωτερικής μετανάστευσης. Μετά το 1970, η κρίση των αστικών τομέων της

οικονομίας σε Ελλάδα και Ευρώπη περιόρισε την αγροτική έξοδο και την προοπτική

επανεμφάνισης των μεταναστευτικών ροών της προηγούμενης περιόδου. Έτσι,
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παρατηρείται αύξηση της πραγματικής και λανθάνουσας ανεργίας στον αγροτικό τομέα

και τούτο  ωθεί τα αγροτικά νοικοκυριά να αναζητήσουν νέες στρατηγικές οικονομικής

ανόδου. Κυριότερη εξ αυτών είναι η πολυδραστηριότητα (Μωυσίδης 1993, σελ. 50 και

Δαμιανός κ.α. 1994, σελ. 53-54).

Την τελευταία εικοσαετία αναδιοργανώνεται ο καταμερισμός της εργασίας

εντός και εκτός της εκμετάλλευσης. Η απασχόληση στο εμπόριο, τον τουρισμό και τη

βιομηχανία είναι ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο και αφορά τα μισά περίπου

νοικοκυριά, τα οποία επιδιώκουν να σταθμίσουν την αβεβαιότητα του αγροτικού

εισοδήματος44 (Κασίμης κ.α. 1998, σελ. 262). Κατά τη δεκαετία του ’80 μόνο, οι

αγρότες που αναλαμβάνουν και εξωγεωργικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 45%, με

αποτέλεσμα στα τέλη της δεκαετίας ένας στους δύο αγρότες να ασκεί

πολυδρατηριότητα. Το 1990, το 40% του αγροτικού εισοδήματος προερχόταν από τη

γεωργία, το 20% από εξωγεωργική απασχόληση, το 20% από μισθούς, το 12% από

ιδιοκτησία και το λοιπό 8% από συντάξεις (Maraveyas 1994, σελ. 62, Λιανός κ.α. 1998,

σελ. 275 και Έκθεση Σπράου 1998 από Σαφιλιού & Παπαδόπουλος 2004, σελ. 52). Με

την έλευση αλλοδαπών εργατών γης στη χώρα μας το φαινόμενο της

πολυδραστηριότητας παγιώνεται, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα. Όπως αναλύουμε

εκτενώς στο 6ο Κεφάλαιο, η στροφή των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων στην έμμισθη

αλλοδαπή απασχόληση έδωσε σε μερίδα αυτών τη δυνατότητα να στραφούν σε

εξωγεωργικές δραστηριότητες. Οι Κασίμης κ.α. (1998, σελ. 264) υποστηρίζουν ότι οι

άνδρες αγρότες δεν αναζητούν σήμερα την πολυδραστηριότητα με την ίδια ένταση,

όπως στη δεκαετία του 1980, όμως αυτή η παρατήρηση ισχύει υπό την ανυποχώρητη

έξοδο των αγροτών από την ύπαιθρο στην οποία και παραμένουν μόνον όσοι

διατηρούν την αγροτική εργασία ως κύρια απασχόληση. Οι αγρότες ασκούν

πολυδραστηριότητα, είτε για να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, είτε

διότι αναζητούν πρόσθετη εναλλακτική απασχόληση. Ούτως ή άλλως το φαινόμενο

συνδέεται με την εισοδηματική τους ανασφάλεια. Μάλιστα η δυνατότητα που παρέχει

η ελληνική γεωργία να συνδυάζεται η γεωργική με μη γεωργικές εργασίες, εξηγεί σε

μεγάλο βαθμό την επιβίωση της πλειονότητας των αγροτικών οικογενειών (Κασίμης

κ.α. 1998, σελ. 270, 273 και Μουτσάτσος 1999, σελ. 446).

Η πολυδραστηριότητα αφορά στις εκμεταλλέυσεις που το μέγεθός τους είναι

μικρότερο των 50 στρ., ο αριθμός των οποίων στην Ελλάδα ξεπερνάει το 70% του

44 Σε πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης τα αγροτικά νοικοκυριά εξασφαλίζουν από εξωγεωργική
δραστηριότητα περισσότερο από το μισό του συνολικού τους εισοδήματος (Κασίμης κ.α. 1998, σελ.
262).



- 78 -

συνόλου των εκμεταλλεύσεων. Γενικά, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των

εκμεταλλεύσεων, τόσο αυξάνει το ποσοστό των αγροτών που αναζητούν εξωγεωργικές

απασχολήσεις (Δαμιανός κ.α. 1994, σελ. 53-54 και Κασίμης κ.α. 1998, σελ. 266). Οι

Σαφιλιού & Παπαδόπουλος (2004, σελ. 206-207) σε έρευνα πεδίου που διενήργησαν

στους νομούς Καρδίτσας,  Εύβοιας,  Χανίων και στη Λέσβο επικυρώνουν την άποψη

αυτή: Στα τρία τέταρτα των εκμεταλλεύσεων με μέγεθος άνω των 60 στρ., οι άντρες

δεν πολυδραστηριοποιούνται. Πρόκειται για τα νοικοκυριά στα οποία η αγροτική

εργασία είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματική και συνεπώς η εξωγεωργική απασχόληση

δεν επέχει ρόλο υποστηρικτικής του εισοδήματος δραστηριότητας (Λιανός κ.α. 1998,

σελ. 333). Για τα μέλη των μεγάλων εκμεταλλεύσεων η πολυδραστηριότητα παίρνει τη

μορφή επέκτασης της αγροτικής επιχείρησης προς το εμπόριο και ευρύτερα στον τομέα

των υπηρεσιών. Αντίθετα, οι κάτοχοι των μικρών εκμεταλλεύσεων απασχολούνται ως

έμμισθοι εργάτες εντός και εκτός γεωργίας (Damianos et al., 1991). Επίσης, η

πολυδραστηριότητα είναι έντονη σε περιοχές της υπαίθρου που το αγροτικό εισόδημα

είναι ανεπαρκές. Στις περιοχές αυτές η πολυδραστηριότητα ακολουθείται ως επιλογή

αναγκαιότητας, ενώ στις πιο εύρωστες περιοχές ως εθελούσια επιλογή (Efstratoglou-

Todoulou, 1990 και Μωυσίδης 1993, σελ. 27).

Μεγαλύτερη πιθανότητα συμμετοχής σε εξωγεωργικές εργασίες έχουν οι

νεαρής ηλικίας αγρότες (κάτω των 45 ετών), αυτοί με την υψηλότερη εκπαίδευση,

αυτοί των οποίων τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας (μικρότερα των έξι ετών)  και αυτοί

που διαμένουν σε περιοχές στις οποίες ανθούν εξωγεωργικοί τομείς οικονομικής

δραστηριότητας (Δαμιανός κ.α. 1994, σελ. 119).

Το υπό εξέταση φαινόμενο, μετά την έλευση μεταναστών αγρεργατών έλαβε

διαφορετική τροπή: Οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις απασχολούν ξένο εργατικό

δυναμικό, προκειμένου μέλος/μέλη της αγροτικής οικογένειας να απασχοληθούν

εξωγεωργικά και τούτο αποτελεί μηχανισμό καθημερινής επιβίωσης. Οι μεγαλύτερες

και πιο εκσυγχρονισμένες εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί και προς

άλλες μορφές απασχόλησης, επιτρέπουν σε μέλη της  οικογένειας του νοικοκυριού να

εργαστούν εκτός γεωργίας. Θέτουν λοιπόν στην υπηρεσία τους τη μεταναστευτική

αγροτική εργασία, ώστε να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους.

Σε κάθε περίπτωση, το Διάγραμμα 3.2.1 αποκαλύπτει ευκρινώς ότι η τάση

υποαπασχόλησης του εγχώριου εργατικού δυναμικού στη γεωργία είναι έντονη.
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3.2.4 Η παραγωγικότητα της εργασίας

Ως δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας χρησιμοποιήσαμε το λόγο Καθαρής

προστιθέμενης αξίας ανά MAE που χρησιμοποιεί και το Υπουργείο Γεωργίας45 και η

βάση FADN  δείχνει τη συμβολή μιας ΜΑΕ στη δημιουργία καθαρής προστιθέμενης

αξίας (Διάγραμμα 3.2.2).

Διάγραμμα 3.2.2

Παραγωγικότητα της εργασίας
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 Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από FADN

Από τη δεκαετία του 1980, η παραγωγικότητα της εργασίας παρέμενε χαμηλή

λόγω, κυρίως, της στασιμότητας του όγκου παραγωγής, ενώ περιπτωσιακές, μικρές επί

το πλείστον,  αυξήσεις στην τιμή της οφείλονται στη φυγή του αγροτικού πληθυσμού

(Maraveyas 1994, σελ. 61, 62 και Μαραβέγιας & Τσιμπούκας 1999, σελ. 580).

Από το 1990 έως το 1999, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αγροτικού

προϊόντος και η παράλληλη αύξηση του έμμισθου εργατικού δυναμικού φαίνεται να

διατηρούν την παραγωγικότητα της εργασίας στα ίδια επίπεδα με μικρές διακυμάνσεις.

Από το 1999 και μετά η προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής διαγράφει

αυξητική πορεία, αλλά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του οικογενειακού δυναμικού

αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η

διαθεσιμότητα της έμμισθης απασχόλησης εμπεδώνεται από τα αγροτικά νοικοκυριά,

με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος του οικογενειακού δυναμικού να εξέρχεται της

αγροτικής απασχόλησης. Στην εικόνα αυτή είναι χρήσιμο να συνεκτιμήσουμε τα

αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας που διενήργησε η ΕΣΥΕ την

περίοδο 1999/2000 και επιβεβαιώνει τη μείωση του αριθμού των ημερών απασχόλησης

45 Βλ. http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Agr_income1.htm.
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στην εκμετάλλευση των κατόχων και των μελών του νοικοκυριού κατά 20,1% με

ταυτόχρονη σημαντική αύξηση του αριθμού των ημερών που απασχολούνται οι

μόνιμοι και εποχικοί (μετανάστες) εργάτες στη γεωργία κατά 84,5% και 42,5%

αντίστοιχα.

Αυτή η διαπίστωση είναι καίρια, διότι η αύξηση αυτή της παραγωγικότητας, αν

έχει προέλθει από εξειδίκευση της εργασίας και αύξηση του μεγέθους των

εκμεταλλεύσεων –τουλάχιστον αυτών του μεγάλου και πολύ μεγάλου οικονομικού

μεγέθους που δύνανται να απασχολούν περισσότερη και πιο εντατικά ξένη εργασία-

αποτελεί βασική πηγή οικονομιών μεγέθους στην εκμετάλλευση (Λιανός κ.α. 1998,

σελ. 111).

Από την προηγηθείσα ανάλυση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση ξένου

εργατικού δυναμικού στη γεωργία σχετίζεται: α) με την εγκατάλειψη καλλιεργειών που

επέφερε η γήρανση και η αγροτική έξοδος του ντόπιου πληθυσμού και β) με την

εντατικοποίηση της παραγωγής σε ορισμένες καλλιέργειες, κινητήριος μοχλός της οποίας

υπήρξε η αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας των αλλοδαπών αγρεργατών.

Πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι συχνό

φαινόμενο οι χώρες της Μεσογείου να απασχολούν μεταναστευτικό δυναμικό στη

γεωργία το οποίο προέρχεται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης που έχουν μακρά

γεωργική παράδοση. Αυτή η πληροφορία αξίζει να συνδυαστεί με το γεγονός ότι κατά

την επταετία 1990/1997 οι χώρες που απώλεσαν τους περισσότερους νέους αγρότες

είναι αυτές της λεκάνης της Μεσογείου (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία,

Γαλλία) (European Parliament 2003, σελ. 8, 11).

Βασική επομένως εξέλιξη στη διάρθρωση της γεωργικής παραγωγής μετά το 1990

στη χώρα είναι η αύξηση της ξένης απασχόλησης και η αντίστοιχη μείωση της

οικογενειακής. Μένει να αναδειχθούν από την έρευνα όλες οι πτυχές της συνεισφοράς

της αλλοδαπής εργασίας στη γεωργία, καθώς και να διερευνηθεί πού απασχολείται η

απελευθερούμενη οικογενειακή απασχόληση, δεδομένου ότι το πρόβλημα της

υποαπασχόλησης στη γεωργία παραμένει σημαντικό.

3.3 Κεφαλαιακή συσσώρευση και τεχνολογία παραγωγής

3.3.1 Η κεφαλαιακή διάρθρωση του αγροτικού τομέα

Η κεφαλαιακή δομή και συσσώρευση της μέσης ελληνικής εκμετάλλευσης

αποτελεί θέμα βαρύνουσας σημασίας, καθώς έχει συνδεθεί άμεσα με τον
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εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την αύξηση της παραγωγικότητας που θα επιφέρει η

υποκατάσταση της εργασίας από κεφάλαιο (Μαραβέγιας 1999, σελ. 21). Άλλωστε, σε

δύο σημεία εστιάζονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις που αναμένεται να δεχτεί η ελληνική

γεωργία:  Το πρώτο είναι τα φθηνά γεωργικά προϊόντα των χωρών εκτός ΕΕ που

παράγονται με χαμηλό εργατικό κόστος και το δεύτερο είναι η επίσης χαμηλή τιμή των

αγροτικών προϊόντων των χωρών της ΕΕ που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μεθόδων

παραγωγής έντασης κεφαλαίου. Στην υστέρηση αυτή κόστους, η ελληνική αγροτική

παραγωγή καλείται να απαντήσει με στροφή στην έρευνα και την τεχνολογία

(Παπαγεωργίου & Καλδής 1999, σελ. 369).

Στην παρούσα ενότητα θα επικεντρωθούμε στην κεφαλαιακή διάρθρωση της

ελληνικής εκμετάλλευσης, κυρίως από την πλευρά της σχέσης της με την αγροτική

εργασία και δη τη μεταναστευτική, δεδομένων πάντα των περιορισμών που εγείρει η

ελλιπής στατιστική μέχρι σήμερα καταγραφή της μεταναστευτικής απασχόλησης στη

γη.  Ο Πίνακας 3.3.1  μας δίνει ορισμένα χρήσιμα στοιχεία για τη διάρθρωση του

ενεργητικού των εκμεταλλεύσεων κατά κατηγορία οικονομικού μεγέθους αυτών.

Πίνακας 3.3.3 Διάρθρωση ενεργητικού των εκμεταλλεύσεων κατά κατηγορία οικονομικού
μεγέθους

ΜΕΡΜ (%)

Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παγίων Περιουσιακών
Στοιχείων

Σύνολο παγίων/ Μέσο
συνολικό εργατικό δυναμικό

(ΜΑΕ)
ΕΜΜ  '90-'95  '95-'00  '00-'05  '90-'95  '95-'00  '00-'05  '90-'95  '95-'00  '00-'05

0-4 0,2 5,2 0,6 0,4 5,7 0,4 1,2 15,4 3,6

4-8 0,7 -0,5 3,3 0,8 -0,2 3,3 0,5 9,3 4,2

8-16 -0,3 -0,4 2,6 -0,4 -0,3 2,5 -0,7 6,0 3,5

16-40 0,3 0,4 1,9 0,2 0,4 1,6 -0,4 4,1 3,0

40-100 -1,3 -1,1 2,4 -1,2 -1,1 1,8 -2,5 5,2 -3,1
Σύνολο
χώρας 1,2 1,3 2,8 1,2 1,5 2,6 0,9 9,1 3,6

ΜΕΡΜ (%)
(Συνέχεια)

Σύνολο παγίων/ Σύνολο
Ενεργητικού

Σύνολο παγίων/ Μέσο
συνολικό έμμισθο εργατικό

δυναμικό (ΜΑΕ)
ΕΜΜ  '90-'95  '95-'00  '00-'05  '90-'95  '95-'00  '00-'05

0-4 0,3 0,5 -0,2 -16,1 -3,9 17,9

4-8 0,1 0,3 0,0 -4,4 7,8 1,5

8-16 -0,1 0,2 -0,1 -5,7 4,6 3,3

16-40 -0,1 0,0 -0,3 -3,9 3,4 2,6

40-100 0,1 0,1 -0,6 -12,5 6,9 -4,6
Σύνολο
χώρας 0,1 0,2 -0,2 -7,2 3,2 2,7

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από FADN
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Παρατηρούμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαπενταετίας τα Πάγια

Περιουσιακά Στοιχεία (ΠΠΣ) των εκμεταλλεύσεων του συνόλου της χώρας αποτελούν

το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων και

μάλιστα με ελαφρώς αυξανόμενο ρυθμό για τη δεκαετία 1990-2000 που εξασθενεί την

περίοδο 2000-2005. Αυτό άλλωστε αναφύεται από το γεγονός ότι κατά το ίδιο

διάστημα ο ΜΕΡΜ των ΠΠΣ για όλες τις κατηγορίες οικονομικού μεγέθους είναι

παραπλήσιος με αυτόν του συνόλου του ενεργητικού των εκμεταλλεύσεων. Μάλιστα

για τη μεγάλη κατηγορία οικονομικού μεγέθους (16-40 ΕΜΜ) την πενταετία 1990-

1995 η αύξηση του ενεργητικού (ΜΕΡΜ 0,4%) οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση

κατά το ίδιο ποσοστό των ΠΠΣ.

Καθ’ όλη την περίοδο 1990-2005 παρατηρούμε ασθενή επενδυτική

δραστηριότητα σε ΠΠΣ, με εξαίρεση μια ελαφρά ανάκαμψη την περίοδο 2000-2005.

Μόνο οι εκμεταλλεύσεις του πολύ μικρού (0-4 ΕΜΜ) και μεγάλου (16-40)

οικονομικού μεγέθους εμφανίζουν περιορισμένη αλλά σταθερά ανοδική επενδυτική

δραστηριότητα. Σημειώνουμε ότι την εξέλιξη των μεγεθών αυτών επηρεάζει η μέθοδος

και το ύψος των αποσβέσεων, όπως αναλύεται παρακάτω.

Οι δείκτες ΠΠΣ/Μέσο συνολικό εργατικό δυναμικό και ΠΠΣ/Μέσο συνολικό

έμμισθο εργατικό δυναμικό εκφράζουν ένα μέτρο παγιοποίησης της περιουσίας των

εκμεταλλεύσεων, δηλαδή το βαθμό στον οποίο η αγροτική παραγωγή είναι έντασης

κεφαλαίου ή έντασης εργασίας (Νιάρχος 1997, σελ. 148) και εν προκειμένω το βαθμό

στον οποίο διαχρονικά συντελέστηκε η υποκατάσταση κεφαλαίου και εργασίας. Η

διαφορά τους έγκειται στο ότι ο πρώτος δείκτης αφορά το σύνολο του

απασχολούμενου στη γεωργία εργατικού δυναμικού, ενώ ο δεύτερος αφορά το έμμισθο

εργατικό δυναμικό που μετά το 1990 αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από

μετανάστες.   Για το σύνολο της χώρας,  την πρώτη πενταετία (’90-’95)  παρατηρούμε

μια μικρή αύξηση του δείκτη ΠΠΣ/Μέσο συνολικό διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, η

οποία οφείλεται τόσο στην ελαφρώς αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα ορισμένων

κατηγοριών εκμεταλλεύσεων (πολύ μικρής, μικρής και μεγάλης), όσο και στην

εξακολουθητική έξοδο ανθρώπινου δυναμικού από τη γεωργία και γενικότερα την

ύπαιθρο. Κατά τη δεύτερη και τρίτη πενταετία η τιμή του δείκτη αυξάνει σημαντικά,

περισσότερο όμως, λόγω της μείωσης του αγροτικού πληθυσμού.

Ο δείκτης ΠΠΣ/Μέσο συνολικό έμμισθο εργατικό δυναμικό μειώνεται αισθητά

κατά την πενταετία 1990-1995 ως απόρροια της έλευσης ξένου εργατικού δυναμικού
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στη γεωργία. Η εξέλιξη του δείκτη αυτού καταμαρτυρά τη συστηματική απασχόληση

μεταναστών εργατών γης στις εκμεταλλεύσεις, στην οποία η γεωργία ακουμπά το βάρος

του παραγωγικού της αποτελέσματος και ακολούθως μια επιβράδυνση του ρυθμού

υποκατάστασης της εργασίας από κεφάλαιο τουλάχιστον στην ενσώματη μορφή του.

Κατά την περίοδο 1995-2000 παρατηρείται αύξηση του ίδιου δείκτη, η οποία κυρίως

οφείλεται στη μείωση του μέσου αμειβόμενου εργατικού δυναμικού στη γεωργία, όπως

δείχνει και ο Πίνακας 3.2.1 της προηγούμενης ενότητας. Την περίοδο 2000-2005 η

αύξηση των ΠΠΣ είναι μεγαλύτερη αυτής του έμμισθου δυναμικού και τούτο αυξάνει

την τιμή του δείκτη, υποδηλώνοντας μια μεγαλύτερη επενδυτική κινητικότητα εν

συγκρίσει με τις προηγούμενες περιόδους. Η μεγάλη αύξηση της τιμής του δείκτη για

τις πολύ μικρές και η μεγάλη μείωσή του για τις πολύ μεγάλου μεγέθους

εκμεταλλεύσεις είναι αποτέλεσμα αντίστοιχα, της συρρίκνωσης του έμμισθου

δυναμικού για τις πρώτες και της αύξησής του για τις δεύτερες την ίδια περίοδο.

Παρόλα αυτά, η απασχόληση ξένων αγρεργατών φαίνεται να παγιώνεται ως σημαντική

εισροή στην αγροτική παραγωγή.

Το σημαντικό στοιχείο το οποίο διαφαίνεται από τις υψηλές διακυμάνσεις των

τιμών που παίρνουν οι δύο υπό εξέταση δείκτες είναι η έλλειψη στρατηγικού

σχεδιασμού επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό από τα αγροτικά νοικοκυριά. Παράλληλα

υπάρχει μια «αγχώδης» προσπάθεια πρόσκαιρης αξιοποίησης των αναδυόμενων

ευκαιριών του αγροτικού τομέα,  όπως υπήρξαν η απότομη αύξηση της προσφοράς

ξένων, φθηνών εργατικών χεριών στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και οι επιδοτήσεις

γεωργικών προϊόντων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 198046. Ο Πίνακας 3.3.2

παρέχει στοιχεία για το κεφάλαιο και την ιδιωτική επένδυση των εκμεταλλεύσεων.

46Ως προς την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού επενδύσεων ο Maraveyas (1994, σελ. 62) σημειώνει για
τη δεκαετία του ‘90 ότι η ώθηση που έδωσαν οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ και η ακόλουθη αύξηση στις
εισροές της παραγωγής δε συνοδεύτηκαν από διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς και τεχνολογικές
βελτιώσεις της παραγωγής, κυρίως λόγω της στασιμότητας τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές
επενδύσεις. Η στασιμότητα αυτή οδήγησε στην απίσχναση της γεωργικής παραγωγής και της
παραγωγικότητας του τομέα καθώς και στην επιδείνωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας διεθνώς.
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Πίνακας 3.3.4 Στοιχεία κεφαλαίου και επένδυσης των εκμεταλλεύσεων κατά κατηγορία
οικονομικού μεγέθους αυτών

Ακαθάριστη επένδυση* (χιλ.€) Μέσο κεφάλαιο εκμετάλλευσης**
(χιλ.€)

Ακαθάριστη επένδυση / Αποσβέσεις
(%)

ΕΜΜ 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005

0-4 227 39 55 187 14808 16369 23938 21185 25,6 4,4 4,1 12,3

4-8 290 202 82 132 20419 23095 23636 26015 23,5 14,1 5,0 6,9

8-16 877 445 379 322 29929 32935 33172 36717 46,7 20,3 15,7 12,4

16-40 2395 1148 898 811 45317 49527 54126 63986 82,4 32,8 22,5 19,1

40-100 3623 8034 629 4715 74192 80912 80494 117598 67,3 122,8 8,9 60,5
Σύνολο
χώρας 598 386 251 374 23073 26790 30365 34156 41,9 22,4 12,0 15,6

ΜΕΡΜ (%)

Ακαθάριστη Επένδυση Μέσο κεφάλαιο
εκμετάλλευσης

Ακαθάριστη
επένδυση/Αποσβέσεις

ΕΜΜ  '90-'95  '95-'00  '00-'05  '90-'95  '95-'00  '00-'05  '90-'95  '95-'00  '00-'05

0-4 -29,7 7,1 27,7 2,0 7,9 -2,4 -29,7 -1,4 24,7

4-8 -7,0 -16,5 10,0 2,5 0,5 1,9 -9,8 -18,8 6,7

8-16 -12,7 -3,2 -3,2 1,9 0,1 2,1 -15,4 -5,1 -4,6

16-40 -13,7 -4,8 -2,0 1,8 1,8 3,4 -16,8 -7,3 -3,3

40-100 17,3 -39,9 49,6 1,8 -0,1 7,9 12,8 -40,9 46,8
Σύνολο
χώρας -8,4 -8,3 8,3 3,0 2,5 2,4 -11,8 -11,7 5,4

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από FADN
*Ακαθάριστη επένδυση= Αγορές ΠΠΣ - Πωλήσεις ΠΠΣ
**Το κεφάλαιο της εκμετάλλευσης περιλαμβάνει, τις μόνιμες καλλιέργειες, βελτιώσεις στη γη, κτίρια, μηχανήματα,
πάσης φύσεως εξοπλισμό και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Το μέσο κεφάλαιο για το σύνολο της χώρας αυξάνει κατά τη δεκαπενταετία 1990-

2005 (ΜΕΡΜ 3,0%, 2,5% και 2,4% για τις τρεις επιμέρους περιόδους). Κατά την πρώτη

δεκαετία η αύξηση του μέσου κεφαλαίου επήλθε από αύξηση στα μη πάγια στοιχεία

των εκμεταλλεύσεων, καθώς όπως φαίνεται από τη μείωση των ακαθάριστων

επενδύσεων, παρατηρείται ισχνή επενδυτική δραστηριότητα47. Την περίοδο 2000-2005,

το κεφάλαιο αυξάνει και μάλιστα ισόποσα με την αύξηση των ΠΠΣ, όπως είδαμε στον

προηγούμενο Πίνακα (3.3.1).

Παρατηρούμε, επιπρόσθετα, ότι ο λόγος επενδύσεων προς αποσβέσεις

υπολείπεται σημαντικά του 100% καθόλη την υπό εξέταση περίοδο. Αύξηση του

επενδεδυμένου κεφαλαίου σημειώνεται όταν ο λόγος αυτός υπερβαίνει το 100%

(Τσιμπούκας & Τσουκαλάς 1999, σελ. 181) και τούτο συμβαίνει μόνο για τις

εκμεταλλεύσεις πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους του έτους 1995.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 1990-1995, η ακαθάριστη επένδυση μειώνεται

(ΜΕΡΜ -8,4%)  για το σύνολο της χώρας.  Η μείωση αυτή των επενδύσεων σημαίνει

πτώση του ρυθμού ανάπτυξης του παγίου κεφαλαίου της γεωργίας. Μάλιστα γι’ αυτήν

την πρώτη πενταετία οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι μεγαλύτερες των δημοσίων γεγονός

47 Ένα σημαντικό μέρος της τεχνολογικής προόδου στη γεωργική παραγωγή ενσωματώνεται όχι σε
πάγιο κεφάλαιο, αλλά σε ενδιάμεσα προϊόντα, όπως νέα υβρίδια, φυτοφάρμακα, λιπάσματα κτλ (Λιανός
κ.α. 1998, σελ. 642-643).
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που παρατηρείται από το 1960  και μετά (Παπαηλίας 1996,  σελ.  107  και Λιανός κ.α.

1998, σελ. 642). Μόνο οι εκμεταλλεύσεις της πολύ μεγάλης κατηγορίας οικονομικού

μεγέθους εμφανίζουν αξιόλογες επενδυτικές τάσεις, οι οποίες μάλιστα είναι

επιδοτούμενες με την ένταξή τους στους κανονισμούς 797/85 και 2328/91 για τη

βελτίωση των γεωργικών διαρθρώσεων48 (Τσιμπούκας & Τσουκαλάς, 1999, σελ. 184).

Κατά τη δεύτερη πενταετία, 1995-2000, ο ΜΕΡΜ των ακαθάριστων επενδύσεων για το

σύνολο της χώρας μειώνεται περαιτέρω (-8,25%)  με τη μεγαλύτερη πτώση να

σημειώνεται στις εκμεταλλεύσεις του πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους (ΜΕΡΜ –

39,9%). Την περίοδο 2000-2005, οι ακαθάριστες επενδύσεις στο γεωργικό τομέα

αυξάνουν αισθητά ανακτώντας ως ένα βαθμό το χαμένο έδαφος της προηγούμενης

δεκαετίας. Οι πολύ μικρού και οι πολύ μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις

παρουσιάζουν την πιο έντονη επενδυτική δραστηριότητα.

Η υποτονική επενδυτική δραστηριότητα αποδίδεται, μεταξύ άλλων σε βασικά

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας, όπως η έλλειψη νέων αγροτών

για να διαδεχθούν τους υπάρχοντες ηλικιωμένους για τα 2/3 των εκμεταλλεύσεων, η

δυσοίωνη προοπτική του γεωργικού επαγγέλματος, η εξάπλωση του φαινομένου της

πολυδραστηριότητας των αγροτών και η σύγκλιση των αγροτικών προς τα αστικά

πρότυπα κατανάλωσης, που σημαίνει ότι οι γεωργοί δεν επενδύουν απαραιτήτως το

εισόδημα της εκμετάλλευσης στον αγροτικό τομέα ή σε άλλους  τομείς (Μαραβέγιας

1999, σελ. 566 και Παπαηλίας 1996, σελ. 114).

3.3.2 Η τεχνολογία παραγωγής

Η ασθενής επενδυτική δραστηριότητα που περιγράψαμε δεν ισχύει για όλα τα

είδη παγίου κεφαλαίου γι’ αυτό και δε συνδέεται άμεσα με έλλειψη τεχνολογικής

προόδου στις εκμεταλλεύσεις. Άλλωστε, όπως επισημάναμε, δεν ενσωματώνονται όλες

οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογικές μέθοδοι στην αξία των ΠΠΣ,  (π.χ.  λιπάσματα,

βιολογική, χημική τεχνολογία κα)49.

48 Το κριτήριο υπαγωγής μιας εκμετάλλευσης στις διατάξεις των κανονισμών αυτών ήταν η αύξηση του
εισοδήματος της εργασίας ανά ΜΑΕ, το οποίο μόνο οι εκμεταλλεύσεις του πολύ μεγάλου οικονομικού
μεγέθους ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν, λόγω ταμειακής ρευστότητας και υψηλού κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού. Στην πράξη, στόχος των κανονισμών αυτών υπήρξε η αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας των εκμεταλλεύσεων μεγάλου, πρωτίστως και μεσαίου, δευτερευόντως, οικονομικού μεγέθους,
ώστε να μεταπηδήσουν στην κατηγορία του πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους, αλλά ουσιαστική τους
συμβολή υπήρξε η αύξηση της κεφαλαιακής συσσώρευσης των εκμεταλλεύσεων της πολύ μεγάλης
κατηγορίας οικονομικού μεγέθους (Τσιμπούκας & Τσουκαλάς, 1999, σελ. 184-185).
49 Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας αξίζει να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο τεχνολογία εννοούμε
όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών για την παραγωγή ενός προϊόντος
και αφορά στην εφαρμογή ευρέως γνωστών τεχνικών, οικονομικών και οργανωτικών μεθόδων στην
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Η οικονομική θεωρία διακρίνει την τεχνολογική μεταβολή σε: α) Ουδέτερη, β)

Εξοικονόμησης εργασίας γ)  Εξοικονόμησης κεφαλαίου και δ)  Εξοικονόμησης γης.  Η

πιο διαδεδομένη στον ελληνικό αγροτικό τομέα είναι η τεχνολογική μεταβολή

εξοικονόμησης εργασίας με την είσοδο μηχανικής τεχνολογίας. Αυτή περιλαμβάνει

κάθε είδους μηχανήματα (ελκυστήρα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς

κ.α.). Η υιοθέτηση μηχανικής τεχνολογίας θεωρήθηκε συχνά ως μονόδρομος για την

επίλυση του αγροτικού προβλήματος με το αιτιολογικό ότι μειώνει το εργατικό κόστος

και αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτή όμως η συλλογιστική υπονοεί τον

αγροτικό τομέα αναπτυγμένων χωρών που κυριαρχούν οι μεγάλης έκτασης και

οικονομικού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, στις οποίες απασχολείται πλήθος εργατών γης.

Στον ελληνικό αγροτικό τομέα που υπερισχύουν οι μικροί και πολυτεμαχισμένοι

κλήροι και που μόνο η μειοψηφία των εκμεταλλεύσεων του πολύ μεγάλου οικονομικού

μεγέθους απασχολούν πάνω από ένα εργαζόμενο, είναι αμφίβολο αν η εκμηχάνιση

αποκλειστικά δύναται να μειώσει το εργατικό κόστος και να δημιουργήσει οικονομίες

μεγέθους. Άλλωστε μια αγροτική εργασία πιθανώς να εκτελείται καλύτερα με τα χέρια

(Λιανός κ.α. 1998 σελ. 152, 112). Ίσως, λοιπόν, πιο αποτελεσματική επιλογή θα ήταν η

στροφή της ελληνικής γεωργίας σε μεθόδους που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά

της (οικονομικά, γεωγραφικά), π.χ., γνώση, καινοτομία, βιολογική καλλιέργεια που

είναι έντασης εργασίας, χωρίς αυτό να υπονοεί την παράταση των διαρθρωτικών της

προβλημάτων.

Η τεχνολογική μεταβολή έχει επιπτώσεις στην αγορά προϊόντων. Η υιοθέτηση

μιας τεχνολογικής μεθόδου μετακινεί την καμπύλη προσφοράς προϊόντος προς τα δεξιά

επιδρώντας συμπιεστικά στις τιμές. Δεδομένου ότι η ζήτηση των περισσότερων

αγροτικών προϊόντων είναι ανελαστική ως προς την τιμή τους και ως προς το εισόδημα

των καταναλωτών, η μείωση αυτή της τιμής οδηγεί σε πτώση και τα αγροτικά

εισοδήματα,  που σημαίνει ότι,  αν δε ληφθούν εγκαίρως παρεμβατικά μέτρα στήριξης

του αγροτικού εισοδήματος πολλά αγροτικά νοικοκυριά ενδέχεται να εγκαταλείψουν

τη δραστηριότητά τους (Λιανός κ.α.  1998, σελ. 71, 73, 151).

παραγωγική διαδικασία. Έτσι τη διαχωρίζουμε από την καινοτομία, που σημαίνει την είσοδο νέας
τεχνολογίας, που δεν έχει ακόμα διαχυθεί στην κοινωνία, αλλά δύναται να εφαρμοστεί και να
μετατοπίσει σε υψηλότερα επίπεδα τη συνάρτηση παραγωγής. Από τη στιγμή που η καινοτομία διαδοθεί
μετατρέπεται σε τεχνολογία (Λιανός κ.α. 1998, σελ. 642 και Ζιωγανάς 1999, σελ. 45-46).
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Διάγραμμα 3.3.1

Εξέλιξη αριθμού γεωργικών μηχανημάτων
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ΕΣΥΕ (1992, 1998, 2003, 2006), Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα

Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές και τα συγκροτήματα

τεχνητής βροχής που την περίοδο 1990-1995 βαίνουν μειούμενα (ΜΕΡΜ -0,3%και -

1% αντίστοιχα), τα υπόλοιπα γεωργικά μηχανήματα σημειώνουν αύξηση με

εντονότερη αυτή των συστημάτων της στάγδην άρδευσης (ΜΕΡΜ 9,1%). Μάλιστα,

όπως σημειώνουν οι Τσιμπούκας &  Τσουκαλάς (1999,  σελ.  179),  με την είσοδο της

στάγδην άρδευσης συνδέεται η μείωση της απασχόλησης του διαθέσιμου εργατικού

δυναμικού κατά την περίοδο 1989-1995. Την περίοδο 1995-2000, όλων των ειδών τα

γεωργικά μηχανήματα και κυρίως τα κλαδευτικά μηχανήματα και η στάγδην άρδευση

(ΜΕΡΜ 7,7% και 4,6% αντίστοιχα) παρουσιάζουν αύξηση. Την επόμενη περίοδο, η

ανοδική πορεία των ελκυστήρων και των κλαδευτικών μηχανημάτων εξακολουθεί, ενώ

τα συστήματα ποτίσματος και οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές μειώνονται (Διάγραμμα

3.3.1).

Από τη σκοπιά του ενιδαφέροντός μας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η διαχρονική

αύξηση των κλαδευτικών μηχανημάτων και η μείωση των θεριζοαλωνιστικών

μηχανών.  Και τούτο,  διότι,  όπως θα φανεί εναργέστερα στο 6ο  Κεφάλαιο,  η

διαθεσιμότητα εργατικών χεριών που απέρρευσε από την έλευση των μεταναστών,

έδωσε τη δυνατότητα στους καλλιεργητές να υποκαταστήσουν τις εκτατικές

καλλιέργειές τους (π.χ., σιτάρι) με εντατικές (π.χ., δενδρώδεις), με αποτέλεσμα να

αυξηθούν τα μηχανήματα που προσιδιάζουν στις εντατικές καλλιέργειες, όπως τα

κλαδευτικά μηχανήματα, και να περιοριστούν αυτά που χρησιμοποιούνται στις

εκτατικές, όπως οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές.

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονισθεί ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογικών

μεθόδων στον αγροτικό τομέα ακολουθεί μια αργή στην αρχή διαδικασία, η οποία μετά
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επιταχύνεται και στο τέλος επιβραδύνεται και πάλι.  Ο ρυθμός δε διάδοσής της

εξαρτάται από τον κίνδυνο που ενέχει η εφαρμογή της, την αποδοτικότητά της και το

ύψος της επένδυσης που απαιτεί. Η τάση των αγροτικών νοικοκυριών να μειώσουν τον

κίνδυνο -τάση που ενισχύεται λόγω γήρανσης και περιορισμένης κατάρτισης του

αγροτικού πληθυσμού- τα καθιστά επιφυλακτικά στην εισαγωγή νέων τεχνολογικών

μεθόδων. Ο πιο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου είναι η παραγωγή

ποικιλίας αγροτικών προϊόντων, ώστε να διασπείρεται ο κίνδυνος και να μετριάζεται η

αβεβαιότητα του, ούτως ή άλλως, ευμετάβλητου γεωργικού εισοδήματος (Λιανός κ.α.

1998, σελ. 201, 202, 114, 198).

3.4 Παραγωγή, Εξωτερικό εμπόριο, Αγροτικό Εισόδημα

3.4.1 Η παραγωγή του αγροτικού τομέα

Στην παρούσα ενότητα παραθέτουμε μια συνοπτική αναφορά στα τρία βασικά

αυτά μεγέθη, ώστε να γίνει ευκρινής η κατάσταση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

μέσα στην οποία οι αλλοδαποί εργάτες προσέφεραν την εργασία τους.

Στο νέο περιβάλλον της υπαίθρου τείνουν ήδη να επικρατήσουν οι συνθήκες που

διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας: Οξυμμένος

ανταγωνισμός, εξασθένιση της παρεμβατικής δυνατότητας του κράτους,

απελευθέρωση του εμπορίου, εξάλειψη μεγάλου μέρους των ενισχύσεων και των

ποσοστώσεων. Για τη χώρα μας τουλάχιστον εγείρεται θέμα, αν επαρκούν τα αγροτικά

εισοδήματα για να διατηρήσουν σταθερό το επίπεδο της παραγωγής και να

συγκρατήσουν τον πληθυσμό της υπαίθρου ακόμη και σε εξωγεωργικές εργασίες

(Μαραβέγιας 1999, σελ. 20). Η επίτευξη τέτοιων στόχων απαιτεί σθεναρή οικονομική

στήριξη, και εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών και οργανωτικών μεθόδων, που θα

συμπιέσουν το κόστος της αγροτικής παραγωγής (Μουτσάτσος 1999, σελ. 511)50.

Κατά τη δεκαετία του ’90, στην Ελλάδα υπάρχουν γεωργικά και κτηνοτροφικά

προϊόντα που βρίσκονται σε υπερεπάρκεια παραγωγής, όπως το βαμβάκι, το κρασί, ο

καπνός, το σιτάρι, το ρύζι, το λάδι, η πλειονότητα των νωπών φρούτων και λαχανικών,

άλλα σε πλήρη αυτάρκεια, όπως η ζάχαρη, το κρέας πουλερικών, τα αυγά και το

αιγοπρόβειο γάλα και άλλα σε σχετική έλλειψη,  όπως το μοσχαρίσιο και το χοιρινό

κρέας, το αιγοπρόβειο κρέας και το αγελαδινό γάλα (Ζιωγάνας 1999, σελ. 68). Μετά

50 Είδαμε στις προηγούμενες ενότητες ότι η επενδυτική δραστηριότητα της δεκαπενταετίας 1990-2005
ήταν φειδωλή, ενώ την προσπάθεια περιστολής του παραγωγικού κόστους ενίσχυσε η απασχόληση
ξένου έμμισθου δυναμικού.
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την προσχώρηση της χώρας στην ΕΟΚ, τις υψηλότερες αποδόσεις παρουσίασαν οι

καλλιέργειες φρούτων, λαχανικών και ελαιούχων σπόρων και τη χαμηλότερη το

βαμβάκι (αρχές του 1980), ο καπνός και ορισμένα από τα σιτηρά. Εν συνόλω πάντως,

καθόλη τη διάρκεια της πρώτης μετά την ένταξη δεκαετίας η αγροτική παραγωγή

έμεινε στάσιμη δεχόμενη τις ανταγωνιστικές πιέσεις των χωρών-μελών που υποκίνησε

η απελευθέρωση του εμπορίου (Maraveyas 1994, σελ. 72, Ζιωγάνας 1999, σελ. 43, 44

και Σαπουνάς & Μηλιάκος 1999, σελ. 69).

Πίνακας 3.4.4 Εξέλιξη όγκου παραγωγής (χιλ. tn)
1990 1995 2000 2005

Σιτάρι 3123 2315 2183 2044
Βαμβάκι 670 1326 1260 1232

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Πορτοκαλιές 877 938 1068 958
Λεμονιές 193 171 173 84
Μανταρινιές 89 91 84 126

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Μηλιές 332 326 285 260
Αχλαδιές 103 88 97 82
Ροδακινιές 787 1034 920 817
Βερικοκιές 113 43 84 84
Κερασιές 47 50 57 46

ΛΟΙΠΑ
Ελιές Βρώσιμες 145 275 215 292
Ελιές για ελαιοποίηση 859 1924 2059 2291
Ελαιόλαδο βρώσιμο 197 360 426 412

ΜΕΡΜ
1990-1995 1995-2000 2000-2005

Σιτάρι -5,8 -1,2 -1,3
Βαμβάκι 14,6 -1,0 -0,4

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Πορτοκαλιές 1,4 2,6 -2,2
Λεμονιές -2,4 0,2 -13,5
Μανταρινιές 0,5 -1,6 8,4

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Μηλιές -0,4 -2,7 -1,8
Αχλαδιές -3,1 2,0 -3,3
Ροδακινιές 5,6 -2,3 -2,3
Βερικοκιές -17,6 14,3 0,0
Κερασιές 1,2 2,7 -4,2

ΛΟΙΠΑ
Ελιές Βρώσιμες 13,7 -4,8 6,3
Ελιές για ελαιοποίηση 17,5 1,4 2,2
Ελαιόλαδο βρώσιμο 12,8 3,4 -0,7

Πηγή: ΕΣΥΕ (1992,1998,2004, 2006), Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα

Την πρώτη πενταετία, παρατηρούμε ότι ορισμένα αγαθά, όπως το βαμβάκι, οι

πορτοκαλιές και οι μανταρινιές από τα εσπεριδοειδή, οι ροδακινιές και οι κερασιές από
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τα οποροφώρα και οι ελαιόκαρποι εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις51. Την ίδια

περίοδο οι τιμές των αγροτικών προϊόντων εμφανίζουν αξιοσημείωτες

διαφοροποιήσεις οι οποίες δύνανται να αποδοθούν στους διαφορετικούς για κάθε

γεωργικό προϊόν μηχανισμούς της ΚΑΠ για τη στήριξη των τιμών,  στην όξυνση του

ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού και στην ιδιοτυπία των συνθηκών στην εθνική αγορά

κάθε αγροτικού προϊόντος. Την περίοδο 1995-2000, η παραγωγή των εκτατικών

καλλιεργειών υποχωρεί, ενώ παρουσιάζει άνοδο η παραγωγή των περισσότερων εκ των

δενδρωδών καλλιεργειών και το γεγονός αυτό πιθανώς να καταμαρτυρεί τη στροφή

των παραγωγών σε εντατικότερες καλλιέργειες που συναρτάται της αύξησης των

μεταναστών (Πίνακας 3.4.1). Την ίδια περίοδο οι πραγματικές τιμές αγροτικών

προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώθηκαν (1995=100) ακολουθούν όμοια πορεία

με αυτή των τιμών της ΕΕ-15 και παρουσιάζουν ελαφρά μείωση (ΜΕΡΜ -0,7%) που

ανακόπτεται το 2000 (Directorate - General for Agriculture 2004, σελ. 24).

Την τελευταία πενταετία το σύνολο της γεωργικής παραγωγής μειώνεται με

εξαίρεση την παραγωγή ελιάς.  Ακόμη και η μείωση του βρώσιμου ελαιόλαδου είναι

ανεπαίσθητη και αναντίρρητα δεν ανακόπτει τη ραγδαία αύξηση της παραγωγής του

κατά τη δεκαετία 1990-2000.

Το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης είναι ότι από τις αρχές της δεκαετίας του

’90 που εισέρχονται οι πρώτοι μετανάστες παρατηρείται μείωση των εκτάσεων που

καλύπτουν εκτατικές καλλιέργειες και αύξηση των δενδρωδών, έντασης εργασίας

εκτάσεων (Διάγραμμα 3.4.1).

51 Οι Μαραβέγιας & Μέρμηγκας (1999, σελ. 554) εξευρίσκουν ότι ο όγκος παραγωγής των μήλων
παρουσιάζει υψηλό ΜΕΡΜ μετά το 1989 σε σχέση με το ίδιο μέγεθος πριν το 1989, αν και από τον
Πίνακα 2.4.1 παρατηρούμε ότι την περίοδο 1990-1995 ο ΜΕΡΜ του όγκου παραγωγής μήλων είναι
αρνητικός και ίσος με -0,4%.
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Διάγραμμα 3.4.1
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   Πηγή: Αδημοσίευτα στοιχεία από ΕΣΥΕ

Συγκεκριμένα, οι αροτραίες καλλιέργειες μειώνονται διαχρονικά με αύξοντα

ρυθμό και συνολικά κατά -8,7%, ενώ οι εκτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών ανέρχονται

διαχρονικά με φθίνοντα ρυθμό. Καθόλη τη διάρκεια της δεκαπενταετίας, ο αριθμός

τους αυξάνει κατά 44,9%.  Θα δούμε παρακάτω ότι αυτές οι αναδιαρθρώσεις των

καλλιεργούμενων ποικιλιών σχετίζονται με την αύξηση της προσφοράς εργασίας που

συμπίπτει με την έλευση των μεταναστών.

Σήμερα σε όλη την ΕΕ η παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλάζει σταδιακά

προσανατολισμό: καταγράφεται στροφή στις βιολογικές καλλιέργειες οι οποίες

σημειωτέον προσιδιάζουν στις μικρές εκμεταλλεύσεις εντάσεως εργασίας, όπως είναι

οι ελληνικές. Η ΕΕ δείχνει ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση αυτή και ετοιμάζει ένα

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της οργανικής καλλιέργειας που θα

αποτελέσει τη θρυαλλίδα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της οργανικής

γεωργίας (Commission of the European Communities 2003, σελ. 3).

3.4.2 Εξωτερικό εμπόριο

Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το εμπορικό ισοζύγιο των γεωργικών

προϊόντων άρχισε να γίνεται ελλειμματικό και τούτο οφείλεται στην άμεση

απελευθέρωση των εισαγωγών που ακολούθησε την ένταξη, καθώς και στην απουσία

ισχυρών επιδοτήσεων στα παραδοσιακά εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα. Έτσι,  ενώ ο

βαθμός κάλυψης των εισαγωγών από τις αντίστοιχες εξαγωγές πριν την είσοδο της

χώρας στην Κοινότητα άγγιζε το 105,6% που δηλώνει επάρκεια γεωργικών αγαθών, το

1989 μειώθηκε στο 90,8% (μείωση της τάξεως του 14,0%). Επίσης, μεταξύ 1980-1989
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σε παγκόσμιο επίπεδο οι εισαγωγές της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 24,3% έναντι 22,2%

αύξησης των εξαγωγών. Για το ίδιο χρονικό διάστημα οι εξαγωγές της χώρας προς τις

λοιπές χώρες της Κοινότητας αυξήθηκαν με ΜΕΡΜ 31,5%, ενώ οι εισαγωγές με

ΜΕΡΜ 38,3%. Αδυνατώντας λοιπόν η ελληνική γεωργία να παράγει ποιοτικότερα και

φθηνότερα γεωργικά προϊόντα απώλεσε την πλεονασματικότητα του εμπορικού

ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων (Maraveyas 1995, σελ. 61, 68, 70, Σαπουνάς &

Μηλιάκος 1996, σελ. 62 και Ζιωγάνας 1999, σελ. 50).

Πίνακας 3.4.5 Γεωργικό εμπόριο της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο (δεκ. χιλ. €)

1990 1995 2000 2003

Εξαγωγές (1) 1195,3 2524,0 2784,8 2939,5
Εισαγωγές (1) 1641,1 3118,5 3907,3 4907,2
Ισοζύγιο (1) -445,8 -594,5 -1122,5 -1967,7
Δείκτης
Εξαγωγών/Εισαγωγών (2) 72,8 80,9 71,3 59,9

ΜΕΡΜ (%)
‘90-‘95 ‘95-‘00 ‘00-‘03

Εξαγωγές 16,1 2,0 2,7
Εισαγωγές 13,7 4,6 12,1
Ισοζύγιο 5,9 13,6 32,4
Δείκτης
Εξαγωγών/Εισαγωγές 2,1 -2,5 -8,3

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Υπουργείου Γεωργίας
http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/EMPORIO/EMPORIO%20KOSMOS2003.htm

(1) δεκ. χιλ.ευρώ
(2) (%)

Καθ’ όλη την υπό εξέταση δεκαπενταετία το εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώνεται.

Κατά την πρώτη πενταετία το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξάνει (ΜΕΡΜ

5,9%), παρά το γεγονός ότι ο ΜΕΡΜ των εξαγωγών υπερβαίνει αυτόν των εισαγωγών

κατά 2,4%. Την ίδια περίπου περίοδο (1988-1996) οι ελληνικές εξαγωγές προς την

Κοινότητα αυξήθηκαν με ΜΕΡΜ 3,7%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν με

ΜΕΡΜ 4,7% (Μουτσάτσος 1999, σελ. 468). Ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από

εξαγωγές αυξάνει με ΜΕΡΜ 2,13%.

Τη δεύτερη πενταετία, το έλλειμμα αυξάνει με πολύ υψηλό ρυθμό (ΜΕΡΜ

13,6%) και τούτο οφείλεται στον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των εισαγωγών από

αυτόν των εξαγωγών.  Εύλογη,  ως εκ τούτου,  είναι και η πτώση του βαθμού κάλυψης

των εισαγωγών από τις εξαγωγές (ΜΕΡΜ 2,5%). Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου

για τα γεωργικά προϊόντα είναι ιδιαιτέρως σοβαρή για το σύνολο του εμπορικού

ισοζυγίου, καθώς στα μέσα του 1990 οι γεωργικές εξαγωγές της Ελλάδας αποτελούν το

34% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας.
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Την τριετία 2000-2003, οι εισαγωγές αυξάνουν κατά έξι περίπου φορές

περισσότερο από τις εξαγωγές και ο δείκτης Εξαγωγών/Εισαγωγές βρίσκεται στο

χαμηλότερο επίπεδο εν συγκρίσει με τις προηγούμενες περιόδους (Πίνακας 3.4.2).

Η διεύρυνση της ΕΕ με δώδεκα νέα μέλη το Μάιο του 2004,  εκ των οποίων

ορισμένα παρουσιάζουν ομοιότητες με την Ελλάδα ως προς τη σπουδαιότητα του

αγροτικού τομέα στο σύνολο της οικονομίας (π.χ.  Πολωνία,  Ουγγαρία,  Σλοβακία,

Εσθονία, Λετονία) ενέτεινε τις ενδοκοινοτικές ανταγωνιστικές πιέσεις. Αυτό σημαίνει

ότι υπάρχουν κίνδυνοι εκτόπισης των ελληνικών εξαγωγών από την αγορά της ΕΕ52,

ταυτόχρονα, όμως, οι αγορές των νέων χωρών μελών είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για

τα εξαγώγιμα προϊόντα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα 1988-1996 οι

εξαγωγές της Ελλάδας προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ)

αυξήθηκαν κατά 240,3% ή με ΜΕΡΜ ίσο προς 16,5% (Μουτσάτσος 1999, σελ. 473,

480).

Καθόλο το διάστημα 1990-2003, οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν αδυναμία

προσαρμογής στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, γεγονός

αμετάβλητο από την ένταξη της χώρας στην Κοινότητα και μετά. Ανακύπτει αδήριτη η

ανάγκη, το βάρος της αγροτικής πολιτικής να δοθεί στο εξωτερικό εμπόριο, ώστε να

βελτιωθεί η σχέση παραγωγής και εισοδημάτων που πιθανώς θα μειώσει τη διαρροή

αγροτικού πληθυσμού από την ύπαιθρο.

3.4.3 Το αγροτικό εισόδημα

Έχει ιδιαίτερη σημασία να παρατηρήσουμε τη διαχρονική εξέλιξη των

αγροτικών εισοδημάτων, διότι ένα από τα κυριότερα ζητήματα που απασχόλησαν την

οικονομική ανάλυση στην Ελλάδα είναι η διαρκής έως σήμερα ανισότητα μεταξύ του

μέσου επιπέδου των αγροτικών εισοδημάτων και αυτών σε άλλους τομείς (Λιανός κ.α.

1998, σελ. 91).

Την πρώτη μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ δεκαετία (’80),  τα

εισοδήματα του αγροτικού τομέα θα παρουσιάσουν δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση

από αυτήν του επιπέδου παραγωγής. Καταφανώς αυτό συμβαίνει λόγω των

μηχανισμών άμεσων επιδοτήσεων που παρείχε η ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία. Κατά

την περίοδο 1980-1989, ο ΜΕΡΜ της παραγωγής (εκφρασμένης σε ακαθάριστη

προστιθέμενη αξία τρεχουσών τιμών) ήταν 18,2%, ενώ ο τα γεωργικά εισοδήματα

52 Ο Labrianidis (2001, σελ. 465) δείχνει ότι από τη φιλελευθεροποίηση των αγορών στις ΧΚΑΕ και
εντεύθεν, ευρύτερα οι ελληνικές εξαγωγές κατευθύνονται προς τις χώρες αυτές.
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αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 19,3%, αύξηση που συντελέστηκε λόγω της

ραγδαίας ανόδου των άμεσων επιδοτήσεων της ΚΑΠ ανάμεσα στα έτη 1980 και 1989

κατά 41,9% Maraveyas 1994, σελ. 65, 66).

Όπως φαίνετα στον Πίνακας 3.4.3, μετά το 1990 οι αυξήσεις στο οικογενειακό

αγροτικό εισόδημα θα εξακολουθήσουν αλλά με βραδύτερους ρυθμούς.

Πίνακας 3.4.6 Στοιχεία οικογενειακού αγροτικού εισοδήματος κατά οικονομικό μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων

Οικογενειακό αγροτικό εισόδημα
(€)

Οικογενειακό αγροτικό
εισόδημα/Μέσο συνολικό

εργατικό δυναμικό (ΜΑΕ) (€)

Επιδοτήσεις στην
παραγωγή/Οικογενειακό
αγροτικό εισόδημα (%)

ΕΜΜ 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005
0-4 4609 5512 6741 5122 2974 3699 7022 6026 6,3 20,7 20,7 31,6
4-8 6683 7692 6251 8005 4125 4662 5953 7624 6,5 19,8 37,2 30,0
8-16 10328 12053 11030 13835 5644 6480 8051 10099 6,0 19,6 39,2 28,6
16-40 16243 19362 20648 24933 7520 8683 11101 13551 7,3 15,7 44,5 23,8
40-100 21062 25505 31956 44892 7918 8949 15217 15697 16,3 14,4 70,9 21,3
Σύνολο
χώρας 7696 9487 9589 11588 4527 5484 7925 9577 6,6 18,8 37,5 27,1

ΜΕΡΜ (%)

ΕΜΜ Οικογενειακό αγροτικό
εισόδημα

Οικογενειακό αγροτικό
εισόδημα/Μέσο συνολικό

εργατικό δυναμικό

Επιδοτήσεις στην
παραγωγή/ Οικογενειακό

αγροτικό εισόδημα
 '90-'95  '95-'00  '00-'05  '90-'95  '95-'00  '00-'05  '90-'95  '95-'00  '00-'05

0-4 3,6 4,1 -5,3 4,5 13,7 -3,0 26,7 0,04 8,8
4-8 2,9 -4,1 5,1 2,5 5,0 5,1 24,9 13,4 -4,2
8-16 3,1 -1,8 4,6 2,8 4,4 4,6 26,1 15,3 -6,1
16-40 3,6 1,3 3,8 2,9 5,0 4,1 16,7 23,2 -11,8
40-100 3,9 4,6 7,0 2,5 11,2 0,6 -2,4 37,5 -21,4
Σύνολο
χώρας 4,3 0,2 3,9 3,9 7,6 3,9 23,2 14,8 -6,3

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από FADN

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1990-1995 παρατηρείται άνοδος του

οικογενειακού εισοδήματος (ΜΕΡΜ 4,3%). Το ίδιο διάστημα η παραγωγή αυξάνει με

ΜΕΡΜ 3,3%, ενώ μεταξύ των ετών 1990 και 1997 το αγροτικό εισόδημα αυξάνει κατά

ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 50% (European Parliament 2000, σελ. 13). Η

ανομοιομορφία στην εξέλιξη των μεταβολών παραγωγής και εισοδημάτων οφείλεται

στο γεγονός ότι μεταξύ 1990-1995 οι επιδοτήσεις στην παραγωγή αυξάνουν με ΜΕΡΜ

28,5%. Ενώ δηλαδή το 1990 οι επιδοτήσεις καλύπτουν το 6,6% του οικογενειακού

αγροτικού εισοδήματος, το 1995 καλύπτουν το 18,8%. Μάλιστα, ο δείκτης

επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και επιστροφές Φ.Π.Α., ως ποσοστό του εισοδήματος

γεωργού και οικογένειας βελτιώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 1989-1995, ώστε το

80% του εισοδήματος γεωργού και οικογένειας να προέρχεται από επιδοτήσεις,

αποζημιώσεις και επιστροφές ΦΠΑ (Τσιμπούκας & Τσουκαλάς 1999, σελ. 191-192).
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Η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος των ετών 1990-1995 και, όπως είδαμε

παραπάνω, η εξακολουθητική φυγή του αγροτικού πληθυσμού από την ύπαιθρο

διαμορφώνει την αύξηση του δείκτη Οικογενειακού αγροτικού εισοδήματος / Μέσο

συνολικό εργατικό δυναμικό με ρυθμό 3,9% για το σύνολο της χώρας.  Η μεγαλύτερη

άνοδος του δείκτη εμφανίζεται στις εκμεταλλεύσεις του πολύ μικρού (ΜΕΡΜ 4,46%)

και μεγάλου οικονομικού μεγέθους (ΜΕΡΜ 2,92%).

Την επόμενη πενταετία (1995-2000) το οικογενειακό αγροτικό εισόδημα

αυξάνει με βραδύτερο ρυθμό για το σύνολο της χώρας (ΜΕΡΜ 0,2%).  Η παραγωγή

την ίδια περίοδο σημειώνει ελαφρά πτώση (ΜΕΡΜ -0,8%) που σημαίνει ότι και κατά

τα έτη 1995-2000 οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ συγκρατούν τα εισοδήματα των αγροτών.

Σε σταθερές τιμές 1994-1996, μόνο το 1999 παρατηρείται μια ελαφρά κάμψη του

αγροτικού εισοδήματος (Directorate-General for Agriculture 2004, σελ. 27). Οι

μεγαλύτερες αυξήσεις στις επιδοτήσεις παρατηρούνται στις κατηγορίες πολύ μικρού

(ΜΕΡΜ 4,1%) και πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους (ΜΕΡΜ 4,6), γεγονός που

επιτείνει την ανισότητα μεταξύ των εισοδημάτων των μικρών και των μεγάλων

εκμεταλλεύσεων. Είναι ενδεικτικό ότι το 2000 οι επιδοτήσεις αποτελούν το 70,9% του

οικογενειακού αγροτικού εισοδήματος των πολύ μεγάλων εκμεταλλεύσεων και μόνο το

20,7% των πολύ μικρών.

Οι υψηλές άλλωστε επιδοτήσεις την ίδια περίοδο απαιτούν αντίστοιχες

αποδόσεις στην παραγωγή που μόνο οι μεγάλες και πολύ μεγάλες οικονομικές

εκμεταλλεύσεις δύνανται να επιτυγχάνουν, με εντατική απασχόληση εργατικού

δυναμικού και κυρίως αλλοδαπού. Το αγροτικό εισόδημα που δημιουργείται ανά

μονάδα εργατικού δυναμικού, σημαντικό μέρος του οποίου από το 1992-1993 και

εντεύθεν αποτελεί το αλλοδαπό μεταναστευτικό δυναμικό αυξάνει με ετήσιο ρυθμό

7,6% που για τις πολύ μικρές και πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις αγγίζει τις 13,7 και

11,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Εισοδηματικές εξάλλου ανισότητες παρατηρούνται μεταξύ των Ελλήνων

αγροτών και αυτών της ΕΕ.  Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων (2005), κατά το διάστημα 1996-2003, το εισόδημα των αγροτών στη χώρα

μας υπολείπεται του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κατά 20-27 ποσοστιαίες μονάδες. Η

εισοδηματική αυτή απόσταση είναι συνέπεια των διαρθρωτικών προβλημάτων της

γεωργίας, του αυξημένου κόστους των εισροών και των συνθηκών του διεθνούς

εμπορίου.
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Την τελευταία πενταετία (2000-2005), το αγροτικό εισόδημα αυξάνει ταχύτερα

από αυτό της προηγούμενης περιόδου,  παρά το γεγονός ότι η συμβολή των

επιδοτήσεων ελαττώνεται. Μεγαλύτερη αύξηση του αγροτικού εισοδήματος

εμφανίζουν οι πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, ενώ το εισόδημα των πολύ μικρών

εκμεταλλεύσεων μειώνεται αισθητά. Η κατανομή των επιδοτήσεων είναι πιο

ομοιόμορφη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σε κάθε περίπτωση, όμως, η σε

απόλυτες τιμές συρρίκνωσή τους εκθέτει τους Έλληνες αγρότες εντονότερα στο διεθνή

ανταγωνισμό.

Έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνέχεια της διατριβής να καταδειχθεί η συνδρομή

των αλλοδαπών αγρεργατών στη διατήρηση του επιπέδου παραγωγής και άρα του

αγροτικού εισοδήματος.

3.5 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Στην Ενότητα αυτή επιχειρούμε μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία της ΚΑΠ,

από τη θέσπισή της το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης έως τις μέρες μας, προκειμένου

να καταδείξουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολούθησε η εθνική αγροτική

πολιτική μετά και τη συμπερίληψη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με έμφαση

στην περίοδο που ξεκινά με την έλευση μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στο

εσωτερικό της. Έτσι θα διαφανεί η ενδεχόμενη συνεισφορά της παρουσίας και της

εργασίας των αγρεργατών στην επίτευξη ορισμένων επιμέρους στόχων που έθεσε η

ΚΑΠ.

Η ΕΕ στην προσπάθεια να διασφαλίσει τα αγροτικά εισοδήματα και να

αντιμετωπίσει τα πιθανά προβλήματα που θα ανέκυπταν από την εφαρμογή της ενιαίας

αγοράς στον μέχρι τότε έντονα προστατευόμενο αγροτικό τομέα θέσπισε την ΚΑΠ.

Πρόκειται για τη μόνη ίσως πλήρη και ολοκληρωμένη κοινή πολιτική της ΕΕ και κύριο

μέλημά της ήταν να κατοχυρώσει τη λειτουργία ενιαίας αγοράς για τα αγροτικά

προϊόντα επιδοτώντας τις τιμές τους53 (Σπαθής κ.α. 1998 και σελ. 46, Σαφιλιού &

53 Συγκεκριμένα, τα άρθρα 39-47 της Συνθήκης της Ρώμης προβλέπουν: α) την αύξηση της
παραγωγικότητας του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα με τη συνδρομή της τεχνολογικής προόδου, την
άριστη χρήση των παραγωγικών συντελεστών με προεξάρχοντα την εργασία, β) την ως εκ τούτου
εξασφάλιση ικανοποιητικού και δίκαιου βιοτικού επιπέδου των γεωργών με αύξηση των εισοδημάτων
τους, γ) τη σταθεροποίηση των αγορών, δ) την επάρκεια στην προσφορά γεωργικών αγαθών, δ) τη
διασφάλιση λογικών τιμών στους καταναλωτές. Η ΚΑΠ θα πρέπει να διέπεται από τρεις θεμελιώδεις
αρχές: α) Ενότητα αγοράς (ενιαίες τιμές και ελεύθερη κυκλοφορία αγροτικών προϊόντων), β) Κοινοτική
Προτίμηση (ενιαίο εξωτερικό δασμολόγιο), γ) Δημοσιονομική αλληλεγγύη (κοινή χρηματοδότηση των
μέτρων αγροτικής πολιτικής) (Παπαγεωργίου 1995, σελ. 459 και Λιανός κ.α. 1998, σελ. 423).
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Παπαδόπουλος 2004, σελ. 44). Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η ΚΑΠ

αντιμετωπίζει με εμφανή διάκριση τους απασχολούμενους στο γεωργικό τομέα.

Δημιουργούνται έτσι συνθήκες δυϊσμού στην αγροτική αγορά εργασίας, με τον

«κεντρικό» τομέα εργασίας να αφορά τις μεγάλες και εμπορευματοποιημένες

εκμεταλλεύσεις και τον «περιφερειακό» τις μικρές οικογενειακού τύπου

εκμεταλλεύσεις. Ταυτόχρονα άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα πλεονάσματα στην

παραγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων που η κατανάλωση αδυνατεί να

απορροφήσει (Λιανός κ.α. 1998, σελ. 425 και Σαφιλιού & Παπαδόπουλος 2004, σελ.

44).

Οι πρώτες αντιδράσεις για τον «ανοιχτό» χαρακτήρα των μέτρων παρέμβασης

εκδηλώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κορυφώθηκαν το 1980 με την

έκθεση του τότε Επιτρόπου Γεωργίας Gundelah, η οποία αποτέλεσε και εφαλτήριο της

πρώτης αναμόρφωσης της ΚΑΠ.

Έτσι το 1987  τα πρώτα μέτρα αναμόρφωσης που λήφθηκαν ήταν το «πάγωμα»

των τιμών και η θέση σε εφαρμογή των «σταθεροποιητών»  κυρίως με τη μορφή

ποσοστώσεων στην παραγωγή. Ταυτόχρονα υιοθετήθηκαν μέτρα ενίσχυσης της

ανταγωνιστικής θέσης των μικρών εκμεταλλεύσεων ως αντιστάθμισμα στην

τιμολογιακή παρέμβαση (Λιανός κ.α. 1998, σελ. 427-428). Ειδικά για τις Μεσογειακές

χώρες εφαρμόστηκαν τα «Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα» (ΜΟΠ) για να

διασφαλίσουν την ανάπτυξη και να τονώσουν την απασχόληση και τα εισοδήματα.

Είχαν διάρκεια από 3-7  έτη και η Ελλάδα είχε περιληφθεί ολόκληρη (Παπαγεωργίου

1995, σελ. 483-484). Το 1988 ξεκινάει η δεύτερη φάση της αναμόρφωσης κατά την

οποία λαμβάνονται βαρυσήμαντες αποφάσεις, όπως η αύξηση των ιδίων πόρων, η

εφαρμογή μιας αυστηρότερης δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ οι εγκεκριμένες δαπάνες

για τη γεωργία δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα ανώτατο όριο γνωστό ως κατευθυντήρια

γραμμή. Σίγουρα πρέπει να υπολείπονται των αυξήσεων σε ιδίους πόρους.

Όπως επισημάναμε, η εφαρμογή της ΚΑΠ κατά τη δεκαετία του 1980 στην

Ελλάδα, που στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ταυτίζεται με τις επιδοτήσεις,

είχε αντιφατικά αποτελέσματα. Ο αγροτικός τομέας παραμένει στάσιμος, ενώ το

εισόδημα των αγροτών αυξάνει.  Είναι ενδεικτικό ότι για κάθε 100  δρχ.  που

εισπράττουν οι Έλληνες αγρότες, οι 42,4 αποτελούν αποκλειστικά επιδοτήσεις πάσης

φύσεως. Αυτές μάλιστα χρησιμοποιούνται για καταναλωτικούς σκοπούς, οι οποίοι

προδήλως δε συνδέονται με την προσαρμογή της γεωργίας στις απαιτήσεις της ενιαίας

αγοράς (Maraveyas 1994, σελ. 68 και Κασίμης κ.α. 1998, σελ. 261).
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Αντίθετα, αναπροσαρμογή υπέστη η δομή της αγροτικής παραγωγής υπέρ των

άμεσα ή έμμεσα επιδοτούμενων και υψηλών αποδόσεων προϊόντων και κυρίως των

Μεσογειακών54 (Maraveyas 1994, σελ. 68).

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 τα πλεονάσματα της παραγωγής αυξάνουν

σημαντικά, ο προϋπολογισμός έχει εξ αυτών επιβαρυνθεί, όπως και η ευαίσθητη

ισορροπία γεωργίας και περιβάλλοντος, εν τη απουσία διαρθρωτικών αλλαγών στο

γεωργικό τομέα ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθογένειες (Λιανός κ.α. 1998, σελ.

482 και Ζιωγάνας 1999, σελ. 58). Ο Πέζαρος (2004, σελ. 7) αποδίδει μια πιο

μετριοπαθή εικόνα: Θεωρεί ότι η ΚΑΠ αποσόβησε την άμεση έκθεση της χώρας στον

ανταγωνισμό, ότι οι αποδόσεις αυξήθηκαν λόγω και της εκμηχάνισης που επέφερε η

ενίσχυση στις επενδύσεις και τα προνομιακά είδη δανείων, βελτιώθηκε η

παραγωγικότητα και ορισμένες φορές εις βάρος του κεφαλαίου. Πάντως, ο ΜΕΡΜ του

μέσου γεωργικού ΑΕΠ πριν την προσχώρηση της χώρας στην Κοινότητα ήταν 2,6%

συνολικά και 6,5% ανά εργαζόμενο, ενώ μεταενταξιακά τα ποσοστά αυτά κατέρχονται

στο 0,3% και 1,1% αντίστοιχα (Ζιωγάνας 1999, σελ. 49).

Τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την πρώτη αναμόρφωση της ΚΑΠ δεν επέφεραν

την πολυπόθητη ισορροπία στις αγορές γεωργικών προϊόντων και ως εκ τούτου τέθηκε

θέμα ριζικότερης αναθεώρησης της ΚΑΠ (Παπαγεωργίου 1995, σελ. 467). Το 1992

ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η απόφαση ριζικής αναθεώρησης της ΚΑΠ με

κινητήρια δύναμη τη μετάβαση από το καθεστώς των έμμεσων εισοδηματικών

ενισχύσεων που κατοχύρωνε η στήριξη των τιμών σε ένα καθεστώς άμεσων

εισοδηματικών ενισχύσεων (αντισταθμίσεις), βασισμένων σε ιστορικά δεδομένα για

την αγροτική παραγωγή (Λιανός κ.α. 1998, σελ. 481-482 και Σαφιλιού &

Παπαδόπουλος 2004, σελ. 44). Άλλα μέτρα της υπό εξέτασης αναθεώρησης ήταν η

επιβολή ελέγχων στην παραγωγή  (υποχρεωτική αγρανάπαυση), η περεταίρω

προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, η υποκίνηση εθελούσιας

συνταξιοδότησης, η μεταβίβαση επομένως της καλλιεργήσιμης γης σε νεότερους

αγρότες και οι εναλλακτικές χρήσεις της (Παπαγεωργίου 1995, σελ. 469). Οι

προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν τα ικανοποιητικότερα αποτελέσματα για την

ελληνική γεωργία, καθώς όπως επισημάναμε, καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990 η

παραγωγή παραμένει αποφασιστικά εξαρτώμενη από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ και η

κατανομή των επιδοτήσεων μεγεθύνει το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των

54 Για παράδειγμα ο αραβόσιτος και το βαμβάκι ευνοήθηκαν έναντι του σίτου και άλλων δημητριακών,
τα εσπεριδοειδή και τα ροδάκινα έναντι των άλλων οπωροφώρων, τα επιτραπέζια σταφύλια έναντι της
σταφίδας κτλ (Πέζαρος 2004, σελ. 8).
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εκμεταλλεύσεων μεγάλου και μικρού οικονομικού μεγέθους. Άλλωστε, η χρήση των

εισοδηματικών ενισχύσεων από πλευράς γεωργών ανεξαρτήτως ύψους και μορφής δεν

φαίνεται να συντείνει στον περιορισμό των δομικών αδυναμιών απ’ τις οποίες πάσχει η

γεωργία της χώρας.

Μετά την αναθεώρηση του 1992, νέα ζητήματα αναδείχθηκαν και παλαιότερα

ζητούσαν δραστικότερη αντιμετώπιση: Για παράδειγμα, η διατήρηση περιβαλλοντικής

ισορροπίας, η βιωσιμότητα των περιφερειακών-αγροτικών οικονομιών, η ποιότητα των

τροφίμων μετέθεσαν το ενδιαφέρον της Κοινότητας από την αγροτική παραγωγή στην

Αγροτική Ανάπτυξη. Άλλωστε η επικράτηση ανταγωνιστικότερων συνθηκών για τα

γεωργικά προϊόντα (βλ. Γύρος της Ουρουγουάης, Γύρος της Ντόχα μετέπειτα) και η

προετοιμασία της ΕΕ για την υποδοχή δέκα νέων κρατών μελών έθεσε σε

αμφισβήτηση τους παραδοσιακούς τρόπους επιδοτήσεων στην παραγωγή (European

Communities 2003, σελ. 3). Η εκτίμηση αυτών των θεμάτων οδήγησε στην

αναθεώρηση του 1999, γνωστή και ως Agenda 2000, η οποία επεξέτεινε τα μέτρα

άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς εις βάρος της στήριξης των

τιμών.  Στόχος της είναι να προσδώσει στο γεωργικό τομέα ένα χαρακτήρα

ανταγωνιστικό, πολυλειτουργικό, ενθαρρύνοντας την εύρεση εναλλακτικών πηγών

εισοδήματος για τον αγροτικό πληθυσμό, να προωθήσει μέτρα περιβαλλοντικής

προστασίας και ασφάλειας των τροφίμων. Σχηματοποιημένοι, οι στόχοι αυτοί που

συντείνουν στην ομαλή και ισόρροπη ανάπτυξη του γεωργικού τομέα συνοψίζονται σε

τρία χαρακτηριστικά: α) Ενδυνάμωση του αγροτικού και γεωργικού τομέα, β)

Αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης του αγροτικού τομέα, γ) Διατήρηση της

περιβαλλοντικής ισορροπίας και της αγροτικής κληρονομιάς (European Communities

2003, σελ. 4 και Σαφιλιού & Παπαδόπουλος 2004, σελ. 45).

Η ΕΕ αποφάσισε να λάβει 22  μέτρα για να επιτύχει τους ως άνω στόχους,  τα

οποία ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Επενδύσεις στις αγροτικές

επιχειρήσεις,  πρόωρη συνταξιοδότηση των ηλικιωμένων αρχηγών εκμεταλλεύσεων,

ώστε να μεταβιβαστούν στις νεότερες γενιές, οικονομική αρωγή στις μειονεκτικές

περιοχές55 και αυτές που συναντούν περιβαλλοντικούς περιορισμούς, μέτρα

περιβαλλοντικής προστασίας, η προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική

αγορά και διεθνώς με μεθόδους μάρκετινγκ και την προστασία και διατήρηση των

δασωδών εκτάσεων (European Communities 2003, σελ. 5,6).

55 less favoured areas: πρόκειται για τις ορεινές περιοχές, γι’ αυτές που απειλούνται με εγκατάλειψη και
αυτές που παρουσιάζουν ιδιομορφίες και καθιστούν αναπόδραστη τη διατήρηση της γεωργικής
παραγωγής διότι έτσι εξασφαλίζεται περιβαλλοντική προστασία.
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Η Agenda  2000  διέκρινε την ΚΑΠ σε δύο πυλώνες:  Ο πρώτος αφορά την

πολιτική στήριξης της αγοράς αγροτικών προϊόντων και ο δεύτερος την αγροτική

ανάπτυξη (Σαφιλιού & Παπαδόπουλος 2004, σελ. 45).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμπουργκ τον Ιούνιο του 2001 εμβάθυνε τους

στόχους που τέθηκαν με την αναμόρφωση του 1999 και πρόταξε την παραγωγή

υγιεινών και ποιοτικών γεωργικών αγαθών με μεθόδους που δε διαταράσσουν την

περιβαλλοντική ισορροπία, όπως η οργανική γεωργία και η χρήση ανανεώσιμων

πρώτων υλών. Πρωτεύον μέλημα αποτελεί η διατήρηση της βιο-ποικιλότητας.

Το Συμβούλιο των Υπουργών τον Ιούνιο το 2003 προέκρινε περαιτέρω

αναθεώρηση της ΚΑΠ με κύριο στόχο τη μεταβίβαση των χρηματοδοτήσεων από τον

πρώτο πυλώνα (στήριξη αγοράς γεωργικών προϊόντων) της ΚΑΠ στο δεύτερο

(αγροτική ανάπτυξη). Το σύστημα των επιδοτήσεων απλοποιείται καθώς αυτές

καταβάλλονται απευθείας στον παραγωγό. Ένα σημαντικό τμήμα των επιδοτήσεων

από διαφορετικές δραστηριότητες ενοποιείται σε μια ενιαία ενίσχυση και εισάγεται ένα

σύστημα μερικής αποσύνδεσης των ενισχύσεων από το προϊόν (European Communities

2003, σελ. 4 και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2004, σελ. 2). Τα

μέτρα που προτίθεται να λάβει η ΕΕ για να προωθήσει την αγροτική ανάπτυξη

συνδέονται με την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και για τούτο

ενισχύεται η παραγωγή των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και

προβλέπονται επενδύσεις και ενισχύσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που

προωθούν ΠΟΠ και αναπτύσσουν καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της ποιότητας

των τροφίμων. Επίσης, ενισχύσεις θα παρέχονται για την πλήρωση ορισμένων σκοπών,

όπως η κάλυψη της ζήτησης σε αγροτικά προϊόντα, η διασφάλιση συνθηκών υγιεινής

για τις εκμεταλλεύσεις, τα ζώα και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων, η αρωγή

προς νέους αγρότες για να εκκινήσουν αγροτικές δραστηριότητες, η προστασία και η

αναβάθμιση των δασικών εκτάσεων και η στήριξη των μειονεκτικών περιοχών

(European Communities 2003, σελ. 11, 12 και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων 2004, σελ. 7-8).

Από το 2004 η ΕΕ δέχθηκε δώδεκα νέα κράτη- μέλη56 στους κόλπους της. Εύλογα

αυτό για την ΚΑΠ σημαίνει επιμερισμό των υπαρχόντων Κοινοτικών πόρων σε

περισσότερες χώρες, καθώς και πιθανή αλλαγή προσανατολισμού των ιδιωτικών

56 Τα δώδεκα νέα κράτη-μέλη είναι: η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η
Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.



- 101 -

επενδύσεων προς ορισμένες εκ των νέων χωρών μελών που απασχολούν φθηνό

εργατικό δυναμικό (Παπαγεωργίου & Καλδής 1999, σελ. 367).

Εκείνο που μπορούμε να συνάγουμε από την προηγηθείσα ανάλυση είναι ότι η ΕΕ

μέχρι και την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 1992, οπόταν και ακολουθείται μια πιο

συνεπής γραμμή πολιτικών κατευθύνσεων, μαζί με την προσπάθεια που κατέβαλε να

εξεύρει τρόπους στήριξης της ευρωπαϊκής γεωργίας αναζητούσε και το δικό της

προσανατολισμό. Τούτο καταδεικνύεται από το γεγονός ότι πολλά εκ των μέτρων που

ελήφθησαν σε ορισμένες περιόδους ήρθησαν σε μεταγενέστερες. Τα υπέρογκα

πλεονάσματα γεωργικών προϊόντων -υπερβάλλοντα της ζήτησή τους- που επέφεραν

ανισοβαρή κατανομή πόρων προς συγκεκριμένα ήδη καλλιεργειών άρα και

γεωγραφικών περιοχών, η ανισόρροπη προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος ως

απόρροια της εντατικής χρήσης των αποδοτικών εδαφών και της ερήμωσης άλλων, η

οικονομική ανισότητα μεταξύ των εκμεταλλεύσεων μικρού και μεγάλου οικονομικού

μεγέθους και η δημοσιονομική επιβάρυνση του Κοινοτικού προϋπολογισμού είναι

ορισμένες από τις διαχρονικές αδυναμίες της ΚΑΠ. Η ΕΕ θέλησε με την ΚΑΠ να

διανοίξει την οδό προς την ενιαία αγορά για τα αγροτικά προϊόντα, ενώ οι γεωργοί την

αντιλήφθηκαν ως ασπίδα προστασίας από την έκθεσή τους σ’ αυτήν. Η απόκλιση

επιδιώξεων ερμηνεύει εν πολλοίς την αναποτελεσματικότητα ορισμένων εκ των

ληφθέντων μέτρων.

Από την αναθεώρηση του 1992 και μετά η ΕΕ ανακατανέμει τους

χρηματοδοτικούς της πόρους σε περισσότερους στόχους και κατόπιν της προσχώρησης

των νέων μελών και σε περισσότερους δικαιούχους. Προσπαθεί να απισχνάνει τον

παρεμβατικό της ρόλο που την ανέδειξε σε πρωτεύοντα χρηματοδότη της αγροτικής

δραστηριότητας και να ενδυναμώσει την παρουσία της ως έμμεσου αρωγού και

εγγυητή του οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δύναται να

αναπτυχθεί και να λειτουργήσει εύρυθμα η ενιαία αγορά αγροτικών προϊόντων και να

διασφαλιστεί το εισόδημα των αγροτών.  Καθιστά τα κράτη-μέλη ισότιμους

συναρμοδίους στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής και προωθεί την ανάληψη

πρωτοβουλιών σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

 Οι πρόσφατες αυτές πολιτικές κατευθύνσεις βρίσκουν την Ελλάδα έντονα

εξαρτώμενη από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ σε επίπεδο συνολικής παραγωγής και

μεμονωμένων προϊόντων. Από την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 199257 και μετά η χώρα

μας βρίσκεται με ένα πολυπληθές παραγωγικής και αναπαραγωγικής ηλικίας αλλοδαπό

57 Το 1992 η Ελλάδα δέχεται τη μεγαλύτερη σε όγκο εισροή μεταναστών.
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εργατικό δυναμικό στο εσωτερικό της, πρόθυμο να εργαστεί στη φθίνουσα γεωργική

παραγωγή υπό δυσχερείς όρους διαβίωσης και εργασίας. Έχει σημασία να ελέγξουμε

αν η απασχόλησή τους σε συνδυασμό με πληθώρα άλλων μέτρων αγροτικής πολιτικής

στο πλαίσιο της ΚΑΠ θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη για την ελληνική γεωργία,

προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ενδοκοινοτικές και διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις.

3.6 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθήσαμε να καταδείξουμε τα χαρακτηριστικά της

ελληνικής γεωργίας παραθέτοντας τα σχετικά βιβλιογραφικά ευρήματα, ενώ με τη

βοήθεια στατιστικών δεδομένων διερευνήσαμε τη διαχρονική τους εξέλιξη μέχρι

σήμερα.

Το καίριο συμπέρασμα της βιβλιογραφίας και της ανάλυσής μας είναι ότι η

έλευση των μεταναστών βρίσκει την ελληνική γεωργία σε κρίση, την οποία συνθέτουν

οι χρόνιες δομικές της παθογένειες. Η κυριότερη από αυτές είναι οι διαχρονικές

ελλείψεις εργατικού δυναμικού που δημιούργησε η μετανάστευση του πληθυσμού της

υπαίθρου. Πρόσθετες αδυναμίες αποτελούν η κατάτμηση των γεωργικών κλήρων, ο

οικογενειακός χαρακτήρας των εκμεταλλεύσεων, η ισχνή κεφαλαιακή τους διάρθρωση,

η μειωμένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων, το ανεπαρκές

αγροτικό εισόδημα, το ηλικιωμένο και ακατάρτιστο δυναμικό της υπαίθρου.

Το στοιχείο που κομίζει η δική μας ανάλυση είναι ότι με την έλευση των

μεταναστών η ελληνική ύπαιθρος μεταβαίνει από μια κατάσταση εισροής σε σπάνη σε

μια άλλη εισροής σε σχετική αφθονία. Το γεγονός αυτό προσφέρει νέες ευκαιρίες

στους αγρότες. Πράγματι, μια σειρά από χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας

σταδιακά μεταβάλλονται και αυτές οι μεταβολές μπορούμε βάσιμα να εικάσουμε ότι

συσχετίζονται με την παρουσία των μεταναστών. Συγκεκριμένα, καταγράφουμε

αύξηση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της οικογενειακής. Αύξηση της

συμμετοχής της αμοιβής της εργασίας στο σύνολο των αμοιβών των παραγωγικών

συντελεστών και άνοδο του δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας από τα τέλη της

δεκαετίας του ‘90. Αύξηση αυτών που ασκούν τη γεωργική ως δευτερεύουσα

απασχόληση και μείωση αυτών που την ασκούν ως κύρια.  Επίσης,  αυξάνουν οι

εκτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών που είναι έντασης εργασίας και μειώνονται αυτές

των αροτραίων, ενώ αυξάνει και το εισόδημα των μεγάλου και πολύ μεγάλου μεγέθους

εκμεταλλεύσεων, οι οποίες από την απασχόληση των μεταναστών μπορούν να
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επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Αν και η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα

εξακολουθεί να είναι ισχνή παρατηρείται μεγάλη διαχρονική αύξηση των κλαδευτικών

μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες δέντρων. Η αύξηση αυτή είναι

σύστοιχη με τη διεύρυνση των δενδρωδών εκτάσεων, η οποία με τη σειρά της

συνδέεται με την αγροτική απασχόληση των μεταναστών. Επίσης, η προσφορά

μεταναστευτικής εργασίας κατά την παρούσα χρονική συγκυρία φαίνεται να έδωσε

ανάσα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό

(Ζιωγάνας 1999, σελ. 69-70 και Λαζαρίδης 1999, σελ. 137), όπως τα φρούτα, τα

λαχανικά και τα εσπεριδοειδή, των οποίων η ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά μετά και

την προσέλευση δώδεκα νέων μελών στους κόλπους της ΕΕ διευρύνεται.

Η ελληνική γεωργία του 21ου αιώνα καλείται να αντιμετωπίσει τις χρόνιες δομικές

της αδυναμίες, καθώς και νέα προβλήματα που συνυφαίνονται με τις οικονομικές και

θεσμικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων. Ζητήματα, όπως ο

διαρθρωτικός ανασχηματισμός της γεωργίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η

αναδιάρθρωση της παραγωγής προς την κατεύθυνση ποιοτικών προϊόντων υψηλής

προστιθέμενης αξίας όπως τα βιολογικά. Επίσης, η αξιοποίηση των αγορών στις

ΧΚΑΕ, η διεύρυνση της αγοράς Μεσογειακών προϊόντων, η σταδιακή μείωση των

επιδοτήσεων της ΚΑΠ και η αποσύνδεσή τους από την παραγωγή,  ενταγμένα σε μια

ευρύτερη στοχοθεσία για τη σύνολη ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελούν προκλήσεις

που θα αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον η ελληνική γεωργία (Ζιωγάνας 1999, σελ. 61-

66, Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων 2004, σελ. 2,5, Commission of the

European Communities 2004, σελ. 2, Λιανός κ.α. 1998, σελ. 612).

Μένει να ερευνήσουμε στη συνέχεια της διατριβής τη συνεισφορά των

αλλοδαπών αγρεργατών στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα

αναδυόμενα προβλήματα συνοδεύονται από σημαντικές ευκαιρίες και αξίζει να

διαπιστώσουμε πώς η παρουσία των μεταναστών δύναται να διαμορφώσει μια σχέση

αμοιβαίου οφέλους για την ύπαιθρο και τους ίδιους τους μετανάστες.
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4ο Κεφάλαιο

 Μεθοδολογία. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και

των περιοχών της έρευνας

4.1 Μεθοδολογία

Ένα από το σοβαρότερα προβλήματα στα οποία προσκρούει η έρευνα για τη

μετανάστευση στην Ελλάδα είναι η έλλειψη δευτερογενών στοιχείων για τους

μετανάστες. Η πρώτη επίσημη καταγραφή δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων

για το αλλοδαπό δυναμικό πραγματοποιήθηκε το 2001 με την απογραφή πληθυσμού.

Αυτό σημαίνει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 που εμφανίζονται οι πρώτες

μεταναστευτικές ροές και για δέκα περίπου χρόνια η γνώση μας για βασικά μεγέθη του

μεταναστευτικού δυναμικού είναι κάτισχνη. Ειδικότερα, στην περίπτωση των ΜΕΓ, ο

εποχικός και άτυπος χαρακτήρας της απασχόλησής τους και η έντονη κινητικότητά

τους στο χώρο δυσχεραίνει περισσότερο τη στατιστική παρακολούθηση του

φαινομένου που εξετάζουμε.

Στην έρευνα μας χρησιμοποιούμε δευτερογενή δεδομένα διαστρωματικών

χρονολογικών σειρών (panel data) της βάσης FADN ή αλλιώς του Δικτύου Γεωργικής

Λογιστικής Παρακολούθησης (ΔΙΓΕΛΠ), το οποίο παρέχει ηλεκτρονικά, από το 1989

έως και το 2005, λεπτομερή λογιστικά στοιχεία κατ’ έτος για τις γεωργικές

εκμεταλλεύσεις μιας πλειάδας Ευρωπαϊκών χωρών. Τα δεδομένα μας είναι χωρισμένα

σε τέσσερις διαστρωματικές μονάδες που αντιστοιχούν σε τέσσερις γεωγραφικές

περιοχές που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας58.

Χρησιμοποιούμε επίσης, στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για ορισμένα μεγέθη του ελληνικού αγροτικού τομέα, καθώς και από

την Eurostat για τους απασχολούμενους στη γεωργία βασικών χωρών υποδοχής

μεταναστών της ΕΕ.

Ελλείψει δευτερογενών δεδομένων για τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των

μεταναστών στην ύπαιθρο και κυρίως για τη διαχρονική τους εξέλιξη διενεργήσαμε

έρευνα πεδίου σε δύο Νομούς της Β.  Ελλάδας:  Το Ν.  Χαλκιδικής και το Ν.  Πέλλας.

Τρείς ήταν οι λόγοι που μας αδήγησαν στην επιλογή των δύο αυτών νομών.

58 Οι τέσσερις γεωγραφικές περιοχές είναι: 1) Μακεδονία και η Θράκη, 2) Ήπειρος, Πελοπόννησος και
Νησιά του Ιονίου Πελάγους 3) Η Θεσσαλία και 4) Στερεά Ελλάδα, Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και η
Κρήτη.
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Πρώτον, οι δύο νομοί παρουσιάζουν διαφορές στη δομή του αγροτικού τους

τομέα και τούτο διαφοροποιεί, όπως θα δούμε παρακάτω, το είδος της συνεισφοράς

των ΜΕΓ σε κάθε νομό. Σύμφωνα με την Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

(2000) η κατανομή των εκτάσεων καλλιεργειών κατ’ είδος ως ποσοστό της συνολικής

χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στους δύο νομούς είναι παραπλήσια: η

συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στο Ν. Χαλκιδικής κατανάμεται σε

εκτάσεις ετήσιων καλλιεργειών (64,1%), δενδρωδών καλλιεργειών (28,2%), αμπελιών

και σταφιδάμπελων (2,1%), μόνιμων λιβαδιών και βοσκότοπων (3,6%) και λοιπών

καλλιεργειών (2,0%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το Ν. Πέλλας είναι 61,7%, 33,5%,

0,6%, 3,2% και 1,0%. Από την άλλη πλευρά, ο Ν. Πέλλας παρουσιάζει ένα πιο

εντατικό μοντέλο γεωργίας και μεγαλύτερη διασπορά καλλιεργειών, σε αντίθεση με το

Ν. Χαλκιδικής στον οποίο οι εντατικές καλλιέργειες είναι σχεδόν αποκλειστικά

δενδρώδεις, ενώ παρουσιάζει υπερσυγκέντρωση καλλιεργειών. Συγκεκριμένα, στο Ν.

Πέλλας το 98,5% των εκτάσεων με δενδρώδεις καλλιέρεγειες καλύπτεται από εκτάσεις

οπωροφόρων δέντρων (73,5% ροδακινιές, 18,3% κερασιές, 7,0% μηλιές και 1,3% άλλα

δέντρα). Αντίθετα, στο Ν. Χαλκιδικής το 93,2% των δενδρωδών εκτάσεων καλύπτεται

αποκλειστικά από ελαιώνες. Ομοίως, στο Ν. Πέλλας οι εκτάσεις με ετήσιες

καλλιέργειες αποτελούνται από δημητριακά (40,4%), βιομηχανικά φυτά (39,2%) νωπά

λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες (9,4%) και καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών

(5,8%). Αντίθετα, στο Ν. Χαλκιδικής το 88,6% των εκτάσεων με ετήσιες καλλιέργειες

καλύπτεται από δημητριακά και μόλις το 6,0% από βιομηχανικά φυτά.

  Δεύτερον, αν και η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο οικονομικό

γίγνεσθαι των δύο νομών, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την οικονομική

τους διάρθρωση και άρα ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης και οικονομικής

ανέλιξης των μεταναστών. Όπως θα φανεί αναλυτικά στην επόμενη ενότητα, ο Νομός

Χαλκιδικής αποτελεί ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό για Έλληνες και

αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ εμφανίζει έντονη οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως

εξοχικών κατοικιών.  Η συνύπαρξη και των τριών τομέων παραγωγής παρέχει στους

μετανάστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν ποικίλους συνδυασμούς εργασιακών

στρατηγικών εν αντιθέσει με το Νομό Πέλλας, στον οποίο ο αγροτικός τομέας

αποτελεί την αιχμή της οικονομικής του δομής.

Συγκεκριμένα, ο Ν. Χαλκιδικής αποτελείται από πεδινές, ορεινές και

παραθαλάσσιες περιοχές. Στις πεδινές και σε μικρότερο βαθμό στις παραθαλάσσιες

περιοχές, κύριο αντικείμενο απασχόλησης των κατοίκων είναι η γεωργία και συνεπώς
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οι εκεί διαμένοντες μετανάστες απασχολούνται στη γεωργική παραγωγή. Οι

παραθαλάσσιες περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονη τουριστική κίνηση. Στις ίδιες

περιοχές ανθεί επίσης και ο κατασκευαστικός τομέας, καθώς, εδώ και πάνω από μια

εικοσαετία ο Ν. Χαλκιδικής κατακλύζεται από τις εξοχικές κατοικίες μεγάλης μερίδας

των κατοίκων της Β. Ελλάδας και κυρίως της Θεσσαλονίκης, της δεύτερης

μεγαλύτερης πληθυσμιακά ελληνικής πόλης, η οποία και βρίσκεται σε πολύ κοντινή

απόσταση από το Ν. Χαλκιδικής.

Ο Ν.  Πέλλας αποτελεί ένα από τα κομμάτια του Μακεδονικού κάμπου.  Η

γεωργική δραστηριότητα καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος του προϊόντος που

παράγεται στο Νομό. Ο Ν. Πέλλας συνιστά έναν από τους σημαντικότερους

προμηθευτές φρούτων στην Ελληνική αγορά με κυρίαρχα, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα

μήλα, τα αχλάδια και τα δαμάσκηνα.

Η συμπερίληψη στην έρευνά μας δύο διαφορετικών ως προς την οικονομική

διάρθρωση περιοχών ανέδειξε ποικιλία τυπολογιών ως προς την απασχόληση, τις

αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές οικονομικής κινητικότητας των

μεταναστών.

Τρίτον, οι δύο νομοί βρίσκονται σε εγγύτητα με την Αλβανία από την οποία και

κατάγεται η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών στους δύο νομούς. Η

γεωγραφική γειτνίαση μας έδωσε τη δυνατότητα να μελετήσουμε το φαινόμενο των

επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων των μεταναστών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας

και την ενδεχόμενη συνάφειά τους με την οικονομική τους κινητικότητά. Αναμφίβολα,

γεωγραφική εγγύτητα παρουσιάζουν η Ελλάδα με τη Βουλγαρία από την οποία

κατάγεται ένας αξιοσημείωτος αριθμός ΜΕΓ.  Επιπρόσθετα,  λόγω της εισόδου της

Βουλγαρίας στην ΕΕ, οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των Βούλγαρων

μεταναστών παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτές των Αλβανών που

είναι υπήκοοι τρίτης χώρας. Αν και οι διαφορές στις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις

μεταξύ των δύο εθνοτήτων εικάζουμε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό

ενδιαφέρον,  η έρευνά μας δεν ήταν εφικτό να τις εντοπίσει για δύο λόγους.  Πρώτον,

κατά την περίοδο εκπόνησής της η Βουλγαρία είχε μόλις προσχωρήσει στην ΕΕ.

Δεύτερον, η χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις των Βούλγαρων θα

συντελεστεί μετά το 2009.  Ως εκ τούτων το υπό εξέταση φαινόμενο για τους

Βούλγαρους μετανάστες είναι ιδιαίτερα πρώιμο.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τις αρχές Μαΐου του 2007 έως και τα τέλη

Ιανουαρίου του 2008, κατά το διάστημα, δηλαδή, εκείνο που κυρίως συμπίπτει με την
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αιχμή της γεωργικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, τέλη της άνοιξης και αρχές του

καλοκαιριού συλλέγονται τα ροδάκινα και τα δαμάσκηνα του Ν. Πέλλας, καθώς και τα

βερίκοκα του Ν. Χαλκιδικής. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εντατικοποιείται η

απασχόληση στην καλλιέργεια λαχανικών στο Ν. Χαλκιδικής, ενώ στις αρχές του

φθινοπώρου συλλέγεται η επιτραπέζια ή βρώσιμη ελιά, γνωστή και ως «πράσινη» στη

γλώσσα των παραγωγών.  Προς τα μέσα του φθινοπώρου συλλέγεται η «μαύρη» ελιά

για την παραγωγή λαδιού. Την ίδια περίοδο ξεκινά η συλλογή των φθινοπωρινών

μήλων και αχλαδιών στο Ν. Πέλλας. Η εκπόνησή της έρευνας πεδίου κατά τους μήνες

που παρουσιάζεται υπερσυγκέντρωση μεταναστευτικού δυναμικού διασφάλισε τη

συγκρότηση ενός σχετικά επαρκούς δείγματος μεταναστών και ανέδειξε πτυχές της

μεταναστευτικής εργασίας, οι οποίες σε διαφορετικό χρόνο δε θα ήταν εύκολο να

καταγραφούν.

Αρχική μας επιδίωξη ήταν να δημιουργήσουμε ένα τυχαίο δείγμα μεταναστών.

Στην πορεία της έρευνάς μας η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυσχερής και

τούτο διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το σύνολο του μετναστευτικού

πληθυσμού. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο απογραφής δε γνωρίζουμε τον αριθμό των

εποχικών καθώς και τον αριθμό των άτυπων μεταναστών. Έτσι θεωρήσαμε σκόπιμο να

στρωματοποιήσουμε το δείγμα μας ως προς τρεις παραμέτρους.

Η πρώτη παράμετρος είναι η αναλογία των ΜΕΓ στο σύνολο του

μεταναστευτικού δυναμικού στους επιμέρους Δήμους και Κοινότητες των δύο νομών

σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού (2001). Έτσι, το δείγμα αντλήθηκε από

εκείνους τους Δήμους,  που σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού απασχολούν

περίπου το 80% των ΜΕΓ σε κάθε νομό. Εν συνεχεία, με τη βοήθεια των ανθρώπων-

κλειδιά οδηγούμασταν σε εκείνα τα χωριά που απασχολούν άνω του 90%  των ΜΕΓ

κάθε Δήμου.  Η κατανομή του δείγματος στους επιμέρους Δήμους κάθε νομού

ακολουθεί,  με πολύ μικρές αποκλίσεις την κατανομή  των ΜΕΓ της Απογραφής

Πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 4.1.1 παρακάτω παρουσιάζει την κατανομή των

μεταναστών του αγροτικού τομέα στους επιμέρους Δήμους των δύο νομών, σύμφωνα

με την Απογραφή του 2001 και σύμφωνα με την έρευνα πεδίου που εκπονήσαμε.
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Πίνακας 4.1.2 Κατανομή των μεταναστών του αγροτικού τομέα στους επιμέρους Δήμους των
νομών Χαλκιδικής και Πέλλας

Δήμοι Ν.
Χαλκιδικής

Απογραφή
Πληθυσμού

Έρευνα
Πεδίου Δήμοι Ν. Πέλλας Απογραφή

Πληθυσμού
Έρευνα
Πεδίου

Δ. Μουδανιών 23,1 26,0 Δ. Κρύας Βρύσης 42,1 49,2
Δ. Καλλικράτειας 15,0 19,4 Δ. Μ. Αλεξάνδρου 12,7 16,7
Δ. Ορμύλιας 12,3 16,2 Δ. Μενήιδος 9,1 12,1
Δ. Πολυγύρου 12,0 14,1 Δ. Κύρρου 9,1 13,6
Δ. Ανθεμούντα 9,3 11,3 Δ. Σκύδρας 6,9 8,4
Δ. Τρίγλιας 6,6 8,0 Σύνολο 79,9 100,0
Δ. Κασσάνδρας 6,1 5,0
Σύνολο 84,4 100,0

Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού και Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Η δεύτερη παράμετρος είναι η αναλογία απασχολούμενων ανδρών και

γυναικών στους δύο νομούς σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού του 2001 (βλ.

Ενότητα 4.2).

Η τρίτη παράμετρος είναι η αναλογία Αλβανών/Βούλγαρων μεταναστών στους

δύο νομούς σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι οι Αλβανοί

αποτελούν την εθνική ομάδα που κατισχύει συντριπτικά στο μεταναστευτικό δυναμικό

των δύο νομών,  η συμπερίληψη των Βούλγαρων κρίθηκε σκόπιμη για δύο λόγους:

Πρώτον, αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη μεταναστευτική ομάδα στους δύο

νομούς μετά τους Αλβανούς. Δεύτερον, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην

ΕΕ (2007) έχουν αυξηθεί οι ροές Βούλγαρων εποχικών ΜΕΓ, κυρίως προς το Ν.

Χαλκιδικής,  τις οποίες προδήλως η Απογραφή Πληθυσμού δεν έχει καταγράψει.  Η

αύξηση της μεταναστευτικής κίνησης από τη Βουλγαρία και η ενσωμάτωσή της στην

έρευνά μας, μας βοήθησε να φωτίσουμε τις σχεσεις μεταξύ των μεταναστευτικών

εθνοτήτων (π.χ., ανταγωνισμός Αλβανών και Βούλγαρων στην αγορά εργασίας της

υπαίθρου).

Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν αντίστοιχα σε

μετανάστες και «ανθρώπους κλειδιά» (key-informants).

Το πρώτο αποτελούνταν από 498 μεταβλητές δομημένες σε πέντε ενότητες που

κάλυπταν μεγάλο εύρος των οικονομικών συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών: Η

πρώτη ενότητα αφορούσε στα δημογραφικά στοιχεία των μεταναστών και των

οικογενειών τους, τα χρονικά διαστήματα παραμονής και την εργασιακή τους εμπειρία

σε Ελλάδα και στη χώρα προέλευσης, καθώς και τη διαχρονική τους μεταβολή. Η

δεύτερη ενότητα αφορούσε στις αιτίες μετανάστευσης στην Ελλάδα και στη

συγκεκριμένη περιοχή της υπαίθρου στην οποία διαμένουν. Η τρίτη ενότητα κάλυπτε

ένα μεγάλο κομμάτι των συνθηκών απασχόλησης των ΜΕΓ και της διαχρονικής τους
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μεταβολής, όπως τους τρόπους εξεύρεσης της γεωργικής εργασίας, τις αμοιβές, τους

τρόπους πληρωμής, τα ωράρια εργασίας, τα διαστήματα ανεργίας, τις συνθήκες

ασφάλισης και ενδεχόμενη απασχόληση των ΜΕΓ και εκτός γεωργίας.  Η τέταρτη

ενότητα αφορούσε στις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των ΜΕΓ μεταξύ Ελλάδας

και χωρών προέλευσης και τις επιπτώσεις της στις συνθήκες εργασίας των ΜΕΓ.

Επίσης το ύψος των εμβασμάτων και τη διαχρονική χρήση τους.  Η πέμπτη ενότητα

αφορούσε την κινητικότητα των ΜΕΓ εντός της Ελλάδας, προκειμένου να ενισχύσουν

το εισόδημά τους και τις επιπτώσεις της στις οικονομικές συνθήκες διαβίωσής τους.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε 165 μετανάστες και συγκεκριμένα σε 100

ΜΕΓ του Ν.  Χαλκιδικής και 65  του Νομού Πέλλας κατά την περίοδο μεταξύ Μαϊου

και Οκτωβρίου 2007. Η ετεροβαρής αυτή κατανομή προέκυψε από την πολυσύνθετη

οικονομική δομή του Ν. Χαλκιδικής, η οποία ανέδειξε πολυπλοκότερες στρατηγικές

απασχόλησης εν συγκρίσει με το Ν. Πέλλας, οι οποίες για να τεκμηριωθούν

απαιτούσαν αύξηση του δείγματός μας. Το δείγμα αποτέλεσαν μόνιμοι και εποχικοί

Αλβανοί και Βούλγαροι μετανάστες που αποτελούν και τις πολυπληθέστερες ομάδες

μεταναστών στους αγροτικούς τομείς των δύο Νομών.  Μάλιστα,  η αναλογία

Βούλγαρων Αλβανών στο δείγμα μας (7,3%)  προσεγγίζει την ίδια αναλογία όπως

προκύπτει από την Απογραφή Πληθυσμού του 2001 στους δύο νομούς αθροιστικά

(9%).

Για τον εντοπισμό των μεταναστών χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της

χιονοστιβάδας. Συγκεκριμένα, οι πρώτες επαφές με τους μετανάστες προήλθαν από

προσωπικά δίκτυα με αγρότες και φορείς στους δύο νομούς. Με τη βοήθειά τους

ερχόμασταν σε επαφή με μετανάστες που απολαμβάνουν την κοινωνική αποδοχή και

εκτίμηση από το μεταναστευτικό πληθυσμό κάθε δήμου. Οι μετανάστες αυτοί μας

βοήθησαν να δημιουργήσουμε τα υπο-δείγματα σε κάθε δήμο και να συναντηθούμε με

τους μετανάστες που συμπεριλάβαμε στο δείγμα μας.

Οι συναντήσεις με τους μετανάστες πραγματοποιήθηκαν κατά τις

απογευματινές ώρες της ημέρας,  μετά το πέρας της εργασίας τους,  οπόταν και

συγκεντρώνονταν στις πλατείες των χωριών συζητώντας σε παρέες. Η πλατεία ή/και τα

καφέ στις πλατείες των χωριών αποτέλεσαν το χώρο προσέγγισης και διεξαγωγής των

συνεντεύξεων. Προσεγγίζαμε διαφορετικές παρέες της ίδιας πλατείας και εν συνεχεία

παίρναμε συνεντεύξεις από τους μετανάστες που δέχονταν να συνομιλήσουν μαζί μας

ατομικά, δηλ., χωρίς την παρουσία άλλων μεταναστών, ώστε να αποφευχθούν

μεροληπτικές ή «πολιτικά ορθές» απαντήσεις. Η κούραση από την πολύωρη και
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σκληρή εργασία ήταν η αιτία για την οποία ένα μικρό ποσοστό μεταναστών αρνήθηκε

να συμμετάσχει στην έρευνα59. Υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι

το δείγμα συλλέχθηκε τυχαία.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε ανθρώπους-κλειδιά. Περιείχε

κυρίως ανοικτές ερωτήσεις που διερευνούσαν τη συνεισφορά των μεταναστών στη

γεωργία και γενικότερα στην τοπική κοινωνία. Οι συνεντεύξεις αυτές διεξήχθησαν

σποραδικά από τον Ιούλιο του 2007 έως και τον Ιανουάριο του 2008. Το σχετικό

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 40 ανθρώπους-κλειδιά, εκ των οποίων οι 23 ήταν

αγρότες και οι 17 φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως, Δήμαρχοι, Δημοτικοί

Σύμβουλοι, Πρόεδροι Συνεταιρισμών, υπάλληλοι των γραφείων απασχόλησης και

δάσκαλοι. Οι συνεντεύξεις με τους αγρότες γίνονταν, είτε στο χωράφι, είτε στα

καφενεία του χωριού κατά τις απογευματινές ώρες, επίσης σε κάθε πρόσωπο

ξεχωριστά. Οι συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς διενεργήθηκαν μετά από συνεννόηση

στα γραφεία τους.

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων μας, τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας

πεδίου και τα δευτερογενή ποσοτικά δεδομένα εισάγονται σε διάφορα οικονομετρικά

υποδείγματα για να εκτιμήσουμε μια σειρά από οικονομικά χαρακτηριστικά των ΜΕΓ,

των στρατηγικών απασχόλησης που αναπτύσσουν, την εισοδηματική τους κατάσταση

και την κινητικότητά τους στο χώρο. Τα οικονομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε

είναι μέθοδοι ανάλυσης διαστρωματικών χρονοσειρών (panel data), υποδείγματα

ποιοτικών και διακριτών μεταβλητών Logit και Ordered Logit, γραμμικά υποδείγματα

που εκτιμώνται με τη μέθοδο OLS (Ordinary Least Squares) καθώς και συστήματα

εξισώσεων που εκτιμώνται με τη μέθοδο SUR (Seemingly Unrelated Regressions) 60.

Το βασικό υπόδειγμα επί του οποίου στηρίζεται ο κύριος όγκος της ανάλυσής μας είναι

το υπόδειγμα Logit61. Τη χρησιμοποίησή του προκρίνουν δύο σημαντικοί παράγοντες:

Ο πρώτος είναι η δομή των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που υποβάλλαμε στους

μετανάστες. Με εξαίρεση λίγες, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία

των απαντήσεων έχουν τη μορφή διχοτομικών ή πολυτομικών μεταβλητών. Το

υπόδειγμα Logit ενδείκνυται για την επεξεργασία τους, αναμφίβολα, όμως, δεν είναι το

59 Οι περισσότεροι εκ των μεταναστών προσέφεραν με αξιοθαύμαστη υπομονή τη συνεργασία τους,
παρόλο που το ερωτηματολόγιο ήταν εκτενές και κάθε συνέντευξη διαρκούσε μία με μιάμιση ώρα στην
οποία θα πρέπει να προσθέσουμε τουλάχιστον οκτώ ώρες γεωργικών εργασιών κάτω από υψηλές
θερμοκρασίες.
60 Για τη διενέργεια των εκτιμήσεων χρησιμοποιήσαμε το οικονομετρικό πακέτο Gretl στην έκδοση
1.7.1.
61 Τη μαθηματική του μορφή την αναπτύσσουμε στην Ενότητα 5.9, όπου παρουσιάζεται για πρώτη
φορά.
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μόνο. Ο δεύτερος είναι ότι το πιο ευρύ κομμάτι της μεταναστευτικής βιβλιογραφίας

που ασχολείται με τη γεωγραφική, επαγγελματική και οικονομική κινητικότητα των

μεταναστών χρησιμοποιούν το υπόδειγμα αυτό και εισάγουν ως ανεξάρτητες

μεταβλητές στοιχεία του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου που φέρουν οι

μετανάστες. Εμείς προσπαθήσαμε να εξειδικεύσουμε τη μεθοδολογία αυτή στα

χαρακτηριστικά του ελληνικού αγροτικού τομέα.

4.2 Η ταυτότητα του δείγματος

Στην Ενότητα αυτή περιγράφουμε την ταυτότητα του δείγματός μας. Πριν

εισέλθουμε στην κυρίως περιγραφή διευκρινίζουμε ότι ανάλογα με το ερώτημα που

επιχειρούμε να απαντήσουμε σε κάθε κεφάλαιο, δομούμε την ανάλυσή μας, είτε κατά

νομό, είτε κατά επαγγελματική κατηγορία των μεταναστών του δείγματός μας, καθώς

μια σειρά χαρακτηριστικών της γεωργικής απασχόλησης τεκμηριώνονται αρτιότερα

υπό το πρίσμα των σημαντικών διαφορών στην οικονομική δομή των δύο νομών που

ερευνούμε, ενώ ορισμένα άλλα ερμηνεύονται εναργέστερα με βάση την επαγγελματική

κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μετανάστες. Ως εκ τούτου παραθέτουμε τυπολογίες

του δείγματός μας τόσο κατά γεωγραφική περιοχή, όσο και κατά επαγγελματική

κατηγορία των μεταναστών.

Οι Πίνακες 4.2.1  και 4.2.2  παρακάτω αποτυπώνουν τα δημογραφικά στοιχεία

του μεταναστευτικού δυναμικού της Ελλάδας και των δύο νομών,  όπως προέκυψαν

από την απογραφή πληθυσμού του 2001 και τα δημογραφικά στοιχεία των μεταναστών

του δείγματός μας στους δύο νομούς όπου και διεξήγαμε την έρευνά μας αντίστοιχα.

Πίνακας 4.2.6 Δημογραφικά στοιχεία μεταναστών (Απογραφή Πληθυσμού)
Σύνολο Χώρας Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας
α.α % α.α % α.α %

Αλβανοί 438036 57,5 5037 60,7 4386 68,6Καταγωγή
Βούλγαροι 35104 4,6 497 6,0 366 5,7
Άνδρες 415368 54,5 4803 57,9 3970 62,1Φύλο Γυναίκες 346445 45,5 3493 42,1 2420 37,9
Ανεκπαίδευτος 69998 9,2 287 3,7 580 9,6
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 244618 32,1 3165 41,2 3033 50,1
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 387508 50,9 3739 48,7 2188 36,2

Εκπαιδευτικό
Επίπεδο

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 59689 7,8 484 6,3 250 4,1
Έγγαμοι 367526 48,2 4194 50,6 3270 51,2Οικογενειακή

Κατάσταση Άγαμοι 337298 44,3 3699 44,6 2822 44,2
Πρωτογενής τομέας 69324 17,7 1230 30,3 2453 66,0
Δευτερογενής Τομέας 145386 37,1 1729 42,6 833 22,4Τομέας

απασχόλησης Τριτογενής τομέας 153810 39,3 1102 27,1 430 11,6
Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή Πληθυσμού 2001



- 112 -

Πίνακας 4.2.7 Δημογραφικά στοιχεία των μεταναστών του δείγματος (Έρευνα Πεδίου)
Συνολικά (%) Νομός

Χαλκιδικής (%)
Νομός

Πέλλας (%)
Αλβανοί 90,3 89,5 91,8

Καταγωγή
Βούλγαροι 9,7 10,5 8,2
Αστική 25,7 29,3 17,8Περιοχή

Προέλευσης Αγροτική 74,3 70,7 82,2
Άνδρες 69,3 68,6 72,5

Φύλο
Γυναίκες 30,7 31,4 27,5

Ανεκπαίδευτος 2,7 3,0 2,2
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 53,5 50,5 60,0

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 41,7 46,5 33,4
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2,1 1,0 4,0
Έγγαμοι 72,9 74,7 68,9Οικογενειακή

Κατάσταση62 Άγαμοι 27,1 25,3 31,1
Ελλάδα 42,9 43,2 41,9Τόπος διαμονής

μελών
Οικογένειας Χώρα Προέλευσης 57,1 56,8 58,1

Νόμιμη Παραμονή 90,3 87,9 95,6
Άτυπη Παραμονή 9,7 12,1 4,4
Νόμιμη Απασχόληση 68,6 68,7 71,1

1η Διάκριση
Μεταναστών

Άτυπη Απασχόληση 31,4 31,3 28,9
Εποχικοί 34,5 34,5 34,42η Διάκριση

Μεταναστών Μόνιμοι 65,5 65,5 65,6
Επαναλαμβανόμενη μετακίνηση 58,3 59,6 55,63η Διάκριση

Μεταναστών Όχι  Επαναλαμβανόμενη
μετακίνηση 41,7 40,4 44,4

Μετακίνηση εντός Ελλάδας 33,9 20,7 65,34η Διάκριση
Μεταναστών

Όχι μετακίνηση εντός Ελλάδας 66,1 79,3 34,7

Πολυαπασχολούμενοι 36,8 49,5 8,9

Όχι Πολυαπασχολούμενοι 50,0 34,3 84,45η Διάκριση
Μεταναστών

Περιστασιακά
Πολυαπασχολούμενοι 13,2 16,2 6,7

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι οι μετανάστες του δείγματός μας αποκλίνουν τόσο ως προς

την εθνική, όσο και ως προς τη σύσταση του φύλου εν συγκρίσει με το μεταναστευτικό

πληθυσμό των δύο νομών,  όπως προέκυψε από την απογραφή πληθυσμού του 2001.

Συγκεκριμένα, υπερεκπροσωπούνται οι άνδρες και οι έγγαμοι μετανάστες. Η σχετική

υποεκπροσώπηση των γυναικών οφείλεται ως ένα βαθμό στην ενασχόλησή τους με

οικιακές εργασίες κατά τις απογευματινές ώρες διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Κυρίως, όμως, σε μια συντηρητικότερη αντίληψη των ανδρών για την κοινωνική θέση

της γυναίκας,  η οποία περιορίζει την εμφάνιση των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Τις

γυναίκες του δείγματός μας τις συναντήσαμε, είτε στο χωράφι κατά τη διάρκεια ενός

διαλείμματος από τις αγροτικές εργασίες, είτε στην οικογενειακή τους οικεία παρουσία

πάντα των αντρών τους. Σε κάθε περίπτωση, η υποεκπροσώπησή τους είναι σύστοιχη

62 Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 80% των έγγαμων εποχικών μεταναστών του δείγματός μας διαμένουν
στην Ελλάδα χωρίς τις οικογένειές τους. Για τους μόνιμους το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 44,8%.
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με την ελλιπή και περιστασιακή τους συμμετοχή στο μεταναστευτικό εργατικό

δυναμικό σε σχέση με τους άνδρες (το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι

34,8% και των ανδρών 65,2% (ΕΣΥΕ, 2001)). Άλλωστε, από την έρευνά μας προέκυψε

ευκρινώς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εποχικών μεταναστών είναι άνδρες.

Αντίθετα, παρατηρούμε μια σχετική σύγκλιση ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο

μεταξύ της απογραφής πληθυσμού και του δείγματός μας. Επιπρόσθετα, μεγαλύτερο

ποσοστό των μεταναστών του Ν.Χαλκιδικής, είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την απογραφή πληθυσμού. Το σχετικά

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης στο Ν.Χαλκιδικής πιθανώς να συνδέεται με τη

διαθεσιμότητα περισσότερων κλάδων και ειδικοτήτων απασχόλησης έναντι του

Ν.Πέλλας που πιθανώς προσελκύουν τους πιο καταρτισμένους/ειδικευμένους εκ των

μεταναστών.

Το επιχείρημα, άλλωστε, περί ετερότητας στην οικονομική δομή των δύο

νομών φαίνεται να στηρίζει και η κατανομή των απασχολούμενων μεταναστών ανά

τομέα παραγωγής (Πίνακας 4.2.1). Οι μετανάστες του Ν. Χαλκιδικής είναι ομοιόμορφα

κατανεμημένοι στους τρεις τομείς παραγωγής με το δευτερογενή τομέα και ειδικότερα

τον κλάδο των κατασκευών να απορροφά την πλειοψηφία του αλλοδαπού δυναμικού.

Οι υπόλοιποι απασχολούμενοι μετανάστες κατανέμονται σχεδόν ισόμοιρα στον

πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής. Αντίθετα, στο Ν. Πέλλας τα 2/3 των

μεταναστών απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα. Ένα αισθητά μικρότερο ποσοστό

στο δευτερογενή και ένα ακόμη χαμηλότερο ποσοστό στον τριτογενή τομέα

παραγωγής.

Εστιάζοντας στον Πίνακα 4.2.2, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των μεταναστών

του δείγματός μας προέρχεται από αγροτικές περιοχές προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι

οι μετανάστες που πριν την έλευσή τους εργάστηκαν στη γεωργία της πατρίδας τους,

πιθανώς είχαν την πεποίθηση ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για

τις αγροτικές εργασίες. Άλλωστε το αγροτικό τοπίο που συναντούσαν, όταν

πρωτοεισέρχονταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ύπαιθρο του Ν.Πέλλας

ενδεχομένως να δημιουργούσε εκτός από ένα ενδεδειγμένο κρησφύγετο από τις Αρχές

και έναν οικείο συνειρμό των αγροτικών περιοχών προέλευσης στις οποίες ζούσαν

μέχρι να αποδημήσουν.

Επίσης, ο Ν. Χαλκιδικής εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό άτυπης απασχόλησης

σε σύγκριση με το Νομό Πέλλας.  Αυτό,  πιθανός να οφείλεται στην αύξηση των

εποχικών ΜΕΓ από τη Βουλγαρία προς το Ν. Χαλκιδικής, κυρίως μετά την είσοδό της
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στην ΕΕ και την απλοποίηση του συστήματος εισόδου και απασχόλησής τους στην

Ελλάδα. Οι ΜΕΓ αυτοί, στη μεγάλη τους πλειοψηφία απασχολούνται άτυπα, καθώς η

είσοδός τους για εργασία στην Ελλάδα δεν προϋποθέτει την υπαγωγή τους στο

ασφαλιστικό σύστημα.

Η κατανομή εποχικών και μόνιμων μεταναστών είναι ομοιόμορφη στους δύο

νομούς. Εποχικοί είναι οι μετανάστες, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα

για διάστημα έξι μηνών κατ’  έτος μετά από πρόσκληση που υποβάλλει ο εργοδότης

τους στις αρμόδιες αρχές. Μόνιμοι είναι οι μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας

πάνω από έξι μήνες το έτος.

Περαιτέρω, με την τρίτη διάκριση του Πίνακα 4.2.2 διαχωρίζουμε τους

μετανάστες σε αυτούς που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις μεταξύ

Ελλάδας και χωρών προέλευσης μέσα σε ένα έτος και σε αυτούς που διαμένουν στην

Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο του έτους χωρίς να επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Ως επαναλαμβανόμενη ορίζουμε μια τουλάχιστον παλίνδρομη μετακίνηση μεταξύ

Ελλάδας και χώρας προέλευσης μέσα σε ένα έτος.  Οι μετανάστες στους δύο νομούς

είναι περίπου ισόμοιρα κατανεμημένοι ως προς το είδος αυτό των μετακινήσεων.

Η τέταρτη διάκριση αφορά σε εκείνους τους ΜΕΓ οι οποίοι μέσα σε μια

καλλιεργητική περίοδο πραγματοποιούν εσωτερικές μετακινήσεις, δηλαδή

μετακινούνται εντός της ελληνικής υπαίθρου για να εργαστούν στη γεωργία

ακολουθώντας τον κύκλο της αγροτικής παραγωγής,  σε αντιδιαστολή με εκείνους οι

οποίοι διαμένουν σε μια περιοχή της υπαίθρου, χωρίς να μετακινούνται. Παρατηρούμε

ότι στο Ν.Πέλλας οι εσωτερικές μετακινήσεις υπερισχύουν έναντι αυτών του

Ν.Χαλκιδικής. Θα δούμε εκτενώς στα κεφάλαια που ακολουθούν ότι ελλείψει

εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης και ενίσχυσης του εισοδήματός τους, οι ΜΕΓ

του Ν. Πέλλας μετακινούνται κατά μήκος της ελληνικής υπαίθρου για να επιτύχουν

μεγαλύτερο αριθμό ημερών απασχόλησης και να αναβαθμίσουν την οικονομική τους

θέση.

Με την πέμπτη διάκριση διαχωρίζουμε τους ΜΕΓ που πολυαπασχολούνται,

δηλαδή αυτούς που συνδυάζουν γεωργικές και εξωγεωργικές εργασίες, στις οποίες είτε

απασχολούνται ταυτόχρονα (π.χ., ΜΕΓ που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες

κατά τις πρωινές ώρες και σε εξωγεωργικές απασχολήσεις κατά τις απογευματινές),

είτε ετεροχρονισμένα (π.χ., ΜΕΓ που ορισμένους μήνες απασχολούνται εντός και

ορισμένους άλλους εκτός του γεωργικού τομέα, όχι όμως ταυτόχρονα) εντός ενός

έτους. Το ποσοστό πολυαπασχολούμενων ΜΕΓ του Ν.Χαλκιδικής υπερβαίνει αισθητά
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αυτό του Ν. Πέλλας. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην οικονομική δομή του Ν.

Χαλκιδικής, ο οποίος προσφέρει, όπως είπαμε θέσεις εργασίας και στους τρεις τομείς

παραγωγής, στις οποίες οι ΜΕΓ δύνανται να απασχοληθούν παράλληλα με τη

γεωργική τους απασχόληση.

Ο Πίνακας 4.2.3 παρακάτω αποτυπώνει μια σειρά από πρόσθετα περιγραφικά

χαρακτηριστικά των μεταναστών του δείγματός μας.

Πίνακας 4.2.8 Περιγραφικά Στοιχεία για τους μετανάστες κατά Νομό

Ηλικία

Έτη
εκπαίδευσης

στην
Ελλάδα

Έτη
Εκπαίδευσ

ης στη
χώρα

προέλευσης

Χρονολογία
πρώτης
εισόδου

Έτη
εποχικής

μετανάστευ
σης

Μήνες
παραμονής

στην
Ελλάδα

μέσα σε ένα
έτος

Έτη
διαμονής
στο Νομό

Έτη
απασχόλησης
στη γεωργία

Σύνολο
Μ. Όρος 34,9 0,0 9,7 1995 6,2 7,6 8,3 10,6

Τ. Απόκλιση 7,1 0,3 2,4 4,1 2,2 2,7 4,1 3,8
Ν. Χαλκιδικής

Μ. Όρος 34,3 0,0 9,6 1995 5,6 7,2 7,0 10,2
Τ. Απόκλιση 6,7 0,4 2,4 4,3 2,3 2,8 3,8 3,9

Ν. Πέλλας
Μ. Όρος 36,0 0,0 9,8 1994 7,5 8,0 11,2 11,4

Τ. Απόκλιση 7,9 0,0 2,7 3,4 1,2 2,6 3,4 3,2
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ορισμένες ενδιαφέρουσες χρονικές αποκλίσεις στα στοιχεία που

παραθέτουμε, οι οποίες συναρτώνται με το χρόνο εκδήλωσης του μεταναστευτικού

φαινομένου στους δύο νομούς. Συγκεκριμένα, ο Ν.Πέλλας, αποτέλεσε, όπως

προαναφέραμε, έναν από τους πρώτους γεωγραφικά σταθμούς των μεταναστών κατά

την είσοδό τους στη χώρα μας.  Ως εκ τούτου,  η ύπαιθρος του νομού αυτού δέχτηκε

στους κόλπους της τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα των αρχών της δεκαετίας του

’90. Με αφετηρία το Ν.Πέλλας (όπως και άλλους της Β.Ελλάδας, όπως το Ν.Ημαθίας

που γειτνιάζουν με τα αλβανικά σύνορα) οι μετανάστες διασπείρονται στον ελληνικό

γεωγραφικό χώρο και πρωτοεμφανίζονται σε νομούς που βρίσκονται στα ενδότερα της

ελληνικής επικράτειας, όπως το Ν.Χαλκιδικής με μια μικρή χρονική υστέρηση. Για το

λόγο αυτό, οι μετανάστες του Ν.Πέλλας εισέρχονται στην Ελλάδα ένα έτος νωρίτερα,

διαμένουν στην ύπαιθρο κατά τέσσερα περίπου έτη περισσότερα, μετρούν περισσότερα

έτη εποχικής μετανάστευσης και διαθέτουν μεγαλύτερης διάρκειας εμπειρία στην

ελληνική γεωργία από τους μετανάστες του Ν.Χαλκιδικής. Βλέπουμε, επίσης, ότι εντός

ενός έτους, οι μετανάστες του Ν. Πέλλας διαμένουν περισσότερους μήνες στην Ελλάδα

από αυτούς του Ν.Χαλκιδικής, διότι η μεγαλύτερη ποικιλία καλλιεργειών στο
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Ν.Πέλλας επιμηκύνει τη διάρκεια των αγροτικών εργασιών σε 7 μήνες περίπου το έτος,

έναντι 5-5,5 μηνών στο Ν.Χαλκιδικής.

       Οι μετανάστες του δείγματός μας διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  τους

μόνιμους και τους εποχικούς, δεδομένου ότι μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών

υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια παραμονής, το νομικό καθεστώς

και τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, το είδος των εργασιών που

αναλαμβάνουν,  το ύψος του εισοδήματος,  την κινητικότητά τους στο χώρο,  τα

ασφαλιστικά τους δικαιώματα και γενικότερα το μεταναστευτικό τους σχέδιο.

Κατά την εκπόνηση της έρευνας πεδίου άρχισε να αρθρώνεται και η επαγγελματική

διαστρωμάτωση των μεταναστών με κάθε επαγγελματική κατηγορία να παρουσιάζει

σαφή και διακριτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα από την άλλη. Παρακάτω

παραθέτουμε την τυπολογία των διάφορων επαγγελματικών κατηγοριών που ανέκυψαν

από την έρευνά μας:

· Εποχικοί Εργάτες γης:  Η γεωργία αποτελεί την αποκλειστική ή κύρια

δραστηριότητά τους63. Απασχολούνται στη γεωργία για έξι μήνες κατόπιν

πρόσκλησης ενός αγρότη. Αποτελούν το 23,8% του δείγματος

· Μόνιμοι Εργάτες γης:  Όπως και στην περίπτωση των εποχικών,  η γεωργική

είναι η αποκλειστική ή η κύρια δραστηριότητά τους. Διαμένουν στην Ελλάδα

πάνω από έξι μήνες και αποτελούν το 47,1% του δείγματος

· Επιστάτες: Πρόκειται για μόνιμους μετανάστες οι οποίοι στο παρελθόν

απασχολήθηκαν ως εργάτες γης,  αποτελούν το δεξί χέρι του αγρότη,  είναι

επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες εποπτείας, επιστασίας και έως ένα βαθμό

διοίκησης, όπως π.χ., η εύρεση μεταναστών εργατών γης κατά την περίοδο της

συγκομιδής. Εκτελούν τις πιο ειδικευμένες εργασίες (π.χ., όργωμα ή κλάδεμα)

στο χωράφι και πληρώνονται με μηνιαίο μισθό. Οι Επιστάτες αποτελούν το

10,9% του δείγματός μας.

· Ειδικευμένοι Εργάτες:  Πρόκειται για μόνιμους μετανάστες οι οποίοι στο

παρελθόν απασχολήθηκαν ως εργάτες γης. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία

αυτοαπασχολούνται στη γεωργία μόνο κατά την περίοδο του κλαδέματος.  Σε

ορισμένες περιπτώσεις διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό ή/και συνεργείο.

Πληρώνονται βάσει του αριθμού των δέντρων που θα κλαδέψουν ημερησίως. Η

κύρια δραστηριότητά τους είναι εξω-γεωργική. Η κατηγορία αυτή εντοπίστηκε

63 Ως κύρια γεωργική ή εξω-γεωργική δραστηριότητα, ορίζουμε εκείνη η οποία καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα έτος.
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κυρίως στο Ν.  Χαλκιδικής,  καθώς στο Ν.  Πέλλας κλαδευτές είναι,  τις

περισσότερες φορές οι ίδιοι οι εργάτες γης. Οι Ειδικευμένοι Εργάτες αποτελούν

το 5,5% του δείγματός μας.

· Ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση:  Πρόκειται για μετανάστες οι οποίοι στο

παρελθόν απασχολήθηκαν ως εργάτες γης, αλλά στην πορεία της

μεταναστευτικής τους εμπειρίας εγκατέλειψαν την αγροτική δραστηριότητα.

Απασχολούνται αποκλειστικά εκτός γεωργίας εξακολουθώντας να διαβιούν

στην ύπαιθρο. Οι Ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση αποτελούν το 12,7%

του δείγματός μας.

Παρατηρούμε ότι μόνο οι Εργάτες Γης διακρίνονται σε Μόνιμους και Εποχικούς. Όλες

οι άλλες επαγγελματικές κατηγορίες αφορούν σε μόνιμους μετανάστες, πιθανώς, λόγω

των σταθερότερων και ασφαλέστερων εργασιών που αναλαμβάνουν. Επίσης, όλες οι

επαγγελματικές κατηγορίες μεταναστών πλην της τελευταίας, που αναλώνουν

τουλάχιστον ένα μέρος της ετήσιας απασχόλησής τους σε γεωργικές εργασίες

συναποτελούν τους Μετανάστες που Εργάζονται στη Γεωργία (ΜΕΓ) και σε αυτούς ως

επί το πλείστον αφορά η ανάλυσή μας. Οι ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση

εξετάζονται επικουρικά, ως σημείο αναφοράς και σύγκρισης των συνθηκών

απασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΕΓ.

Πίνακας 4.2.9 Περιγραφικά Στοιχεία των μεταναστών ανά επαγγελματική κατηγορία

Ηλικία

Έτη
εκπαίδευσης

στην
Ελλάδα

Έτη
Εκπαίδευσης

στη χώρα
προέλευσης

Χρονολογία
πρώτης
εισόδου

Έτη εποχικής
μετανάστευσης

Μήνες
παραμονής

στην
Ελλάδα
μέσα σε
ένα έτος

Έτη
διαμονής

στο
Νομό

Έτη
απασχόλησης
στη γεωργία

Εποχικοί εργάτες γης
Μ. Όρος 34,5 0,1 9,0 1997 6,2 5,2 5,5 8,3

Τ. Απόκλιση 7,6 0,6 3,0 4,2 2,2 1,3 3,0 3,3
Μόνιμοι εργάτες γης

Μ. Όρος 34,8 0,0 10,0 1995 8,3 8,8 10,2
Τ. Απόκλιση 7,3 0,0 2,3 4,3 3,4 4,3 3,5

Επιστάτες
Μ. Όρος 35,3 0,0 9,8 1994 11,1 11,2 11,8

Τ. Απόκλιση 5,6 0,0 2,0 2,5 0,9 2,8 2,0
Ειδικευμένοι εργάτες

Μ. Όρος 35,4 0,0 9,7 1994 11,7 10,0 12,8
Τ. Απόκλιση 6,6 0,0 1,9 2,1 0,5 1,9 2,0

Ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση
Μ. Όρος 33,6 0,0 10,1 1996 11,1 7,5 5,0

Τ. Απόκλιση 8,5 0,0 2,4 3,5 1,3 2,7 2,5
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
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Παρατηρούμε ότι καίριο στοιχείο διαχωρισμού των επιμέρους επαγγελματικών

κατηγοριών είναι η εργασιακή και ευρύτερα η μεταναστευτική εμπειρία. Οι

ειδικευμένοι εργάτες και οι επιστάτες διαθέτουν περισσότερα χρόνια μεταναστευτικής

εμπειρίας, διαμένουν στους Νομούς όπου διαβιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,

διαθέτουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη γεωργία και η παραμονή τους έχει μονιμότερο

χαρακτήρα σε σχέση με τους μόνιμους εργάτες γης, γεγονός που όπως θα αναλύσουμε

σχετίζεται με την εργασιακή σταθερότητα και τον αριθμό των ημερομισθίων που

δύνανται να επιτύχουν κατά τη διάρκεια του έτους. Συγκαταλέγονται στα πρώτα

μεταναστευτικά ρεύματα που εισέρρευσαν στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά των αρχών της

δεκαετίας του ’90. Η σταδιακή συσσώρευση εμπειρίας και δεξιοτήτων μεταβιβάσιμων

στις ανάγκες του ελληνικού γεωργικού τομέα και η οικοδόμηση συνεργατικών

σχέσεων με τους Έλληνες αγρότες τους έδωσε τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την

απασχόλησή τους, είτε εντός του γεωργικού κλάδου (όπως οι επιστάτες), είτε

συνδυάζοντας γεωργικές και εξωγεωργικές απασχολήσεις (όπως οι ειδικευμένοι

εργάτες) και στις δύο περιπτώσεις εγκαταλείποντας την αρχική επαγγελματική τους

ιδιότητα ως εργατών γης.  Οι ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση έχουν μικρότερης

διάρκειας μεταναστευτική εμπειρία από τους επιστάτες και τους ειδικευμένους

εργάτες, αλλά ίσης διάρκειας με τους εργάτες γης. Διαμένουν στο νομό όπου διαβιούν

περισσότερους μήνες το χρόνο από τους εργάτες γης, αλλά τον ίδιο αριθμό μηνών με

τους επιστάτες και τους ειδικευμένους εργάτες.  Η πλειονότητα των ασκούντων

εξωγεωργική δραστηριότητα αξιοποίησαν τις πληροφορίες των ήδη εγκατεστημένων

μεταναστευτικών δικτύων που δημιούργησαν οι παλαιότεροι μετανάστες και παρά το

γεγονός ότι διήλθαν από τη γεωργική εργασία προσανατόλισαν, ήδη από τα πρώτα

χρόνια της μεταναστευτικής τους εμπειρίας, τις εργασιακές τους επιλογές εκτός της

αγροτικής απασχόλησης. Ως εκ τούτου αποτελούν και την επαγγελματική κατηγορία

με τη βραχύτερη προϋπηρεσία στη γεωργία. Οι εποχικοί εργάτες γης διαθέτουν τη

μικρότερη εργασιακή και μεταναστευτική εμπειρία από όλες τις επαγγελματικές

κατηγορίες που απασχολούνται στη γεωργία (Πίνακας 4.2.4).

Στους αγροτικούς τομείς των δύο νομών της έρευνάς μας κατισχύουν οι

εντατικές καλλιέργειες δέντρων που απορροφούν και το μεγάλο όγκο των ΜΕΓ.
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Πίνακας 4.2.10 Είδη καλλιεργειών στα οποία απασχολούνται οι ΜΕΓ
Είδη καλλιεργειών %*

Ελιές (1) 97,0
Βερίκοκα (1) 37,0
Ροδάκινα (2) 31,0
Μήλα (2) 29,0
Λαχανικά (3) 26,0
Αχλάδια (2) 19,0
Φιστίκια (1) 9,0
Αμπέλια (1) 8,0
Κεράσια (2) 8,0
Δαμάσκηνα (2) 7,0
Καπνός (4) 6,0
Κηπευτικά (3) 5,0
Άλλα 11,0

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*Η στήλη δεν αθροίζει σε 100%, διότι  κάθε ΜΕΓ ενδέχεται να απασχολείται σε περισσότερες από μια καλλιέργειες
(1) Καλλιέργειες του Ν.Χαλκιδικής
(2) Καλλιέργειες του Ν.Πέλλας
(3) Καλλιέργειες και των δύο νομών
(4) Καλλιέργειες άλλων νομών

Τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΕΓ συγκεντρώνει η παραγωγή ελιάς του

Ν.Χαλκιδικής, καθώς κατά την περίοδο συγκομιδής η καλλιέργεια αυτή απασχολεί

μεγάλο μέρος αλλοδαπού δυναμικού που διαβιεί και στο Ν.Πέλλας και μετακινείται

στο Ν.Χαλκιδικής για τη συλλογή του ελαιόκαρπου. Μικρότερης έκτασης μετακίνηση

και μικρότερο ποσοστό απασχολούμενων καταγράφεται κατά τη συγκομιδή

βερίκοκων, η οποία, άλλωστε διαρκεί λιγότερες μέρες από αυτή της ελιάς64.

Ακολουθούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες του Ν.Πέλλας στις οποίες εκτός από τους

ΜΕΓ που «έχουν τα χαρτιά τους» στο νομό αυτό απασχολείται και πλειάδα ΜΕΓ από

γειτονικούς νομούς, όχι όμως και από το Ν. Χαλκιδικής (Πίνακας 4.2.5).

Η πλειοψηφία των ΜΕΓ εκτελεί αγροτικές εργασίες σε περισσότερες από μια

καλλιέργειες, κυρίως του ίδιου παραγωγού, συχνά, όμως και περισσότερων παραγωγών

του ίδιου νομού. Προδήλως, οι ΜΕΓ που πραγματοποιούν εσωτερικές μετακινήσεις

απασχολούνται σε πολλές καλλιέργειες διαφορετικών εκμεταλλεύσεων και

παραγωγών.  Συγκεκριμένα,  οι ΜΕΓ του Ν.  Χαλκιδικής απασχολούνται κατά μ.ο.  σε

2,4 καλλιέργειες, το σύνολο των οποίων βρίσκεται εντός του νομού. Αντίθετα, οι ΜΕΓ

του Ν. Πέλλας που παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία δενδρωδών καλλιεργειών και οι

εγγεγραμμένοι σε αυτόν ΜΕΓ μετακινούνται τακτικά για να εργαστούν στην ελληνική

64 Η περίοδος συγκομιδής της βρώσιμης ελιάς διαρκεί από 15-20 ημέρες και της μαύρης ελιάς από την
οποία παρασκευάζεται το ελαιόλαδο άνω του ενός μηνός. Η συγκομιδή βερίκοκων διαρκεί περίπου μια
εβδομάδα.
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ύπαιθρο απασχολούνται κατά μ.ο. σε 4,2 καλλιέργειες. Το 66,7% των καλλιεργειών

εντοπίζεται εντός νομού και το 33,3% σε άλλους νομούς.

4.3 Δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των νομών

Χαλκιδικής και Πέλλας

Στην ενότητα αυτή προσπαθούμε να καταδείξουμε την ετερότητα της

οικονομικής διάρθρωσης των δύο νομών, καθώς οι ιδιαιτερότητες του οικονομικού

περιβάλλοντος σε καθέναν από αυτούς προσδιορίζει το είδος των στρατηγικών

απασχόλησης που αναπτύσσουν οι μετανάστες για να προάγουν την οικονομική τους

θέση.

Πίνακας 4.3.8 Πληθυσμός και κατανομή αυτού σε αστικό και αγροτικό: Σύνολο Ελλάδας, Ν.
Χαλκιδικής, Ν. Πέλλας

1971 1981 1991* 2001 ΜΕΡΜ
'71-'81

ΜΕΡΜ
'81-'91

ΜΕΡΜ
'91-'01

Σύνολο Χώρας
Σύνολο 8.768.641 9.740.417 10.192.911 10.931.206 1,1 0,5 0,7
Αστικός (%) 53,2 58,1 58,8 72,8 0,9 0,1 2,2
Αγροτικός (%) 35,1 30,3 28,4 27,2 -1,5 -0,6 -0,4

Ν. Χαλκιδικής
Σύνολο 75.582 80.508 86.414 98.801 0,6 0,7 1,3
Αστικός (%) 41,7 43,1 45,2 48,9 0,3 0,5 0,8
Αγροτικός (%) 58,3 56,9 54,8 51,1 -0,2 -0,4 -0,7

Ν. Πέλλας
Σύνολο 126.085 132.386 136.454 143.884 0,5 0,3 0,5
Αστικός (%) 28,5 30,7 31,0 50,3 0,7 0,1 5,0
Αγροτικός (%) 56,1 53,4 46,9 49,7 -0,5 -1,3 0,6

Πηγή: ΕΣΥΕ (1971 1981, 1991, 2001), Απογραφή πληθυσμού
*  Έως και το 1991,  ο αστικός και ο αγροτικός πληθυσμός δεν αθροίζουν σε 100%,  διότι έχει παραλειφθεί ο
ημιαστικός. Από την Απογραφή του 2001 και μετά ο πληθυσμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: τον αστικό και τον
αγροτικό.

Αν και ο αγροτικός πληθυσμός, ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των δύο

νομών διαχρονικά φθίνει, ακόμη και το 2001 εξακολουθεί να αποτελεί το ήμισυ του

συνολικού τους πληθυσμού, ενώ καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 1971-2001

υπερβαίνει το ποσοστού που καταλαμβάνει ο αγροτικός πληθυσμός σε επίπεδο χώρας.

Παρατηρούμε επίσης ότι ο αστικός πληθυσμός αυξάνει ταχύτερα εν συγκρίσει με το

ρυθμό μείωσης του αγροτικού και η τάση αυτή είναι ενδεικτική της πληθυσμιακής

συρρίκνωσης του αγροτικού χώρου και της μετακίνησης προς τις πόλεις των δύο

νομών (Πίνακας 4.3.1).
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Πίνακας 4.3.9 Κατανομή πληθυσμού κατά εκπαιδευτικό επίπεδο: Σύνολο Ελλάδας, Ν. Χαλκιδικής,
Ν. Πέλλας (%)

1971 1981 1991 2001 ΜΕΡΜ
'71-'81

ΜΕΡΜ
'81-'91

ΜΕΡΜ
'91-'01

Σύνολο Χώρας
Ανεκπαίδευτοι 12,7 8,7 6,8 3,6 -3,7 -2,3 -6,2
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 74,7 59,9 50,3 43,1 -2,2 -1,7 -1,5
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 10,0 25,5 34,9 41,4 9,8 3,2 1,7
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2,6 5,9 8,0 11,9 8,5 3,0 4,0

Ν. Χαλκιδικής
Ανεκπαίδευτοι 17,3 7,1 5,6 2,9 -8,5 -2,4 -6,2
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 79,0 72,4 63,0 64,2 -0,9 -1,4 0,2
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2,3 13,4 26,4 27,5 19,5 7,0 0,4
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1,4 7,1 5,0 5,4 17,2 -3,4 0,6

Ν. Πέλλας
Ανεκπαίδευτοι 19,4 19,4 8,3 4,4 0,0 -8,2 -6,0
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 77,4 50,1 62,3 56,8 -4,3 2,2 -0,9
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2,4 25,9 24,9 32,5 26,9 -0,4 2,7
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 0,8 4,6 4,5 6,3 19,3 -0,4 3,4

Πηγή: ΕΣΥΕ (1971 1981, 1991, 2001), Απογραφή πληθυσμού

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των δύο νομών βελτιώνεται διαχρονικά, με την έννοια

ότι ο αριθμός των ανεκπαίδευτων και των αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

περιορίζεται με υψηλούς ρυθμούς και αυξάνει το ποσοστό αποφοίτων των ανώτερων

βαθμίδων εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά υπολείπεται του εκπαιδευτικού επιπέδου στο

σύνολο χώρας, καθώς οι δύο νομοί παρουσιάζουν υψηλότερη πληθυσμιακή

συγκέντρωση στις χαμηλές βαθμίδες εκπαίδευσης και μικρότερη στις υψηλές (με

εξαίρεση τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Πέλλας και τους

απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν.  Χαλκιδικής για το 1981).  Μπορούμε

βάσιμα να υποθέσουμε ότι το υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού στους δύο νομούς

ερμηνεύει εν μέρει το σχετικά χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που παρουσιάζουν.

Παρατηρούμε επίσης, ότι ο Ν. Χαλκιδικής εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό

ανεκπαίδευτων και με εξαίρεση το 2001 υψηλότερο ποσοστό κατόχων

πανεπιστημιακού τίτλου από το Ν. Πέλλας. Αντίθετα, στα ενδιάμεσα επίπεδα

εκπαίδευσης ο Ν.  Πέλλας παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις από το Ν.  Χαλκιδικής,

δεδομένου ότι διαχρονικά εμφανίζει μικρότερο ποσοστό πληθυσμού πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης και υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με

εξαίρεση το 1991). Σε κάθε περίπτωση, οι αποκλίσεις στο εκπαιδευτικό επίπεδο των

δύο νομών δεν είναι δραματικές και το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση δε

φαίνεται να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο διαχωρισμού των δύο νομών (Πίνακας 4.3.2).
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Πίνακας 4.3.10 Ποσοστό ανεργίας: Σύνολο Ελλάδας, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Πέλλας

1971 1981 1991 2001 ΜΕΡΜ
'71-'81

ΜΕΡΜ
'81-'91

ΜΕΡΜ
'91-'01

Σύνολο Χώρας 3,1 4,4 6,4 11,1 3,6 3,8 5,7
Ν. Χαλκιδικής 3,7 3,2 6,3 10,7 -1,4 7,0 5,4
Ν. Πέλλας 3,5 3,9 8,0 10,8 1,1 7,4 3,0

Πηγή: ΕΣΥΕ (1971 1981, 1991, 2001), Απογραφή πληθυσμού

Τα ποσοστά ανεργίας στους δύο νομούς παρουσιάζουν διαχρονική αύξηση

ακολουθώντας την τάση της χώρας, ενώ με εξαίρεση το 1991, συγκλίνουν και στα τρία

γεωγραφικά επίπεδα. Επομένως, από πλευρά ανεργίας, οι αγορές εργασίας στους δύο

νομούς δε διαφοροποιούνται σημαντικά (Πίνακας 4.3.3).

Αντίθετα, ο Πίνακας 4.3.4 παρακάτω καταγράφει την πρώτη σημαντική

διαφοροποίηση των δύο νομών της έρευνάς μας.

Πίνακας 4.3.11 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Σύνολο Ελλάδας, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Πέλλας (€)

1971 1981 1991 2001 ΜΕΡΜ
'71-'81

ΜΕΡΜ
'81-'91

ΜΕΡΜ
'91-'01

Σύνολο Χώρας 92 547 4644 15368 19,5 23,8 12,7
Ν. Χαλκιδικής 110 590 5517 13390 18,3 25,1 9,3
Ν. Πέλλας 110 628 4611 10383 19,0 22,1 8,5
Ποσοστό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ Ν. Χαλκιδικής σε
αυτό του Συνόλου
Χώρας

119,6 107,9 118,8 87,1 -1,0 1,0 -3,1

Ποσοστό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ Ν. Πέλλας σε
αυτό του Συνόλου
Χώρας

119,6 114,8 99,3 67,6 -0,4 -1,4 -3,8

Πηγή: ΕΣΥΕ (1978, 1988, 1998, 2004), Στατιστική Επετηρίδα

Κατά τα έτη 1971 και 1981, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στους δύο νομούς είναι

παραπλήσιο και υψηλότερο αυτού σε επίπεδο χώρας. Στις αρχές των δύο επόμενων

δεκαετιών το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ν. Χαλκιδικής είναι υψηλότερο από αυτό του Ν.

Πέλλας. Μάλιστα, η απόκλιση του κατά κεφαλήν επιπέδου μεγέθυνσης διευρύνεται

στους δύο νομούς διαχρονικά. Συγκεκριμένα, ενώ το 1991 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του

Ν.  Χαλκιδικής υπερτερεί αυτό του Ν.  Πέλλας κατά 19,6%,  το 2001  η διαφορά τους

αγγίζει το 30%. Η απόκλιση του οικονομικού τους επιπέδου καταδεικνύεται και από το

γεγονός ότι την περίοδο 1991-2001 η μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στο Ν.

Πέλλας ως ποσοστού αυτού της χώρας (31,2%) είναι μεγαλύτερη από αυτή που

παρουσιάζει ο Ν.Χαλκιδικής (26,6%). Η απόκλιση του κατά κεφαλήν προϊόντος στους

δύο νομούς είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι καταμαρτυρεί αφενός την ύπαρξη



- 123 -

εισοδηματικών ανισοτήτων εντός της υπαίθρου και αφετέρου την ετερότητα του

οικονομικού περιβάλλοντος των περιοχών που υποδέχονται τους μετανάστες.

Η κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας στους τρεις τομείς παραγωγής

των δύο νομών διασαφηνίζει αυτή την εικόνα (Πίνακας 4.3.5).

Πίνακας 4.3.12  Ποσοστό συμμετοχής κάθε τομέα παραγωγής στο ΑΕΠ:  Σύνολο Ελλάδας,  Ν.
Χαλκιδικής, Ν. Πέλλας (%)

Οικονομικός
Τομέας 1971 1981 1991 2001 ΜΕΡΜ

'71-'81
ΜΕΡΜ
'81-'91

ΜΕΡΜ
'91-'01

Σύνολο Χώρας
Πρωτογενής 20,0 19,8 11,7 5,6 -0,1 -5,1 -7,1
Δευτερογενής 29,6 29,7 27,0 22,1 0,0 -0,9 -2,0
Τριτογενής 50,4 50,5 61,3 72,3 0,0 1,9 1,7

Ν. Χαλκιδικής
Πρωτογενής 31,4 29,4 19,0 9,4 -0,6 -4,3 -6,8
Δευτερογενής 44,7 26,5 28,8 25,8 -5,1 0,8 -1,1
Τριτογενής 23,9 44,0 52,1 64,8 6,3 1,7 2,2

Ν. Πέλλας
Πρωτογενής 36,8 38,6 30,6 24,4 0,5 -2,3 -2,2
Δευτερογενής 42,9 27,9 25,2 20,6 -4,2 -1,0 -2,0
Τριτογενής 20,3 27,0 44,1 55,0 2,9 5,0 2,2
Πηγή: ΕΣΥΕ (1973, 1983, 1993, 2004), Στατιστική Επετηρίδα

Η συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στη σύνθεση του προϊόντος

των δύο νομών είναι μεγαλύτερη από αυτή σε επίπεδο χώρας και τούτο υπογραμμίζει

τη μεγάλη σημασία της γεωργίας στις δύο υπό μελέτη περιοχές. Επίσης παρατηρείται μια

διαχρονική συρρίκνωση του προϊόντος που παράγει ο πρωτογενής τομέας και

ταυτόχρονη στροφή της οικονομίας τους προς τον τριτογενή τομέα, τάση που διατρέχει

το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.  Η τάση αυτή είναι σαφώς πιο έντονη στο Ν.

Χαλκιδικής. Από τη σκοπιά του ενδιαφέροντός μας, το στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης

επισήμανσης είναι ότι η οικονομική δομή των δύο νομών παρουσιάζει σημαντικές

διαφορές. Συγκεκριμένα, η ραγδαία άνθηση του τουρισμού στο Ν. Χαλκιδικής

αναγορεύει τον τριτογενή σε κυρίαρχο παραγωγικό τομέα της οικονομίας του, με

μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους δύο. Αντίθετα, ενώ και στο Ν. Πέλλας ο τομέας

των υπηρεσιών παρουσιάζει την υψηλότερη συμμετοχή στο τοπικό ΑΕΠ,  ο

πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να παράγει, περίπου, το 1/3 του συνολικού του

προϊόντος και το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου στο Ν. Χαλκιδικής

και υπερτετραπλάσιο αυτού σε επίπεδο χώρας. Μάλιστα, η εντονότερη αγροτική

φυσιογνωμία του Ν. Πέλλας πιθανώς ερμηνεύει και το χαμηλότερο κατά κεφαλήν

ΑΕΠ εν συγκρίσει με αυτό του Ν. Χαλκιδικής.
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Όπως αναφέρθηκε, στο Ν. Χαλκιδικής ακμάζει και ο τομέας των κατασκευών,

κυρίως, λόγω της αυξημένης ζήτησης θερινών κατοικιών. Πράγματι, κατά τα έτη 1991,

2001 και 2005 ο τομέας των κατασκευών συμβάλλει κατά 14%, 18% και 18%

αντίστοιχα στο ΑΕΠ. Το ίδιο μέγεθος για τις αντίστοιχες χρονολογίες στο Ν. Πέλλας

είναι 8%, 8% και 9%.

Αξίζει να τονιστεί, ότι η διαφορά στην οικονομική διάρθρωση των δύο νομών

επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών που

διαμένουν σε καθένα εξ αυτών. Και τούτο, όχι μόνο διότι επιδρά στο ύψος του

αγροτικού ημερομισθίου, αλλά διότι, οριοθετεί το εύρος της επαγγελματικής

κινητικότητας των μεταναστών και τη δυνατότητα να ανέλθουν την επαγγελματική

κλίμακα.  Επίσης,  η άνθηση και των τριών τομέων στο Ν.  Χαλκιδικής σε αντίθεση με

τον πιο αγροτικό Ν. Πέλλας δημιουργεί διαφορετικές προϋποθέσεις επαγγελματικής

και οικονομικής κινητικότητας για τους μετανάστες των δύο νομών και επομένως τους

ωθεί σε διαφορετικές στρατηγικές απασχόλησης και ενίσχυσης του εισοδήματός τους.

Ο Πίνακας 4.3.6 παρουσιάζει τη διάρθρωση της απασχόλησης στους τρεις

τομείς παραγωγής.

Πίνακας 4.3.13 Ποσοστό απασχολούμενων ανά τομέα παραγωγής: Σύνολο Ελλάδος, Ν. Χαλκιδικής,
Ν. Πέλλας

1971 1981 1991 2001 ΜΕΡΜ
'71-'81

ΜΕΡΜ
'81-'91

ΜΕΡΜ
'91-'01

Σύνολο Χώρας
Πρωτογενής 42,1 29,5 20,1 15,0 -3,5 -3,8 -2,9
Δευτερογενής 26,4 30,2 25,1 24,7 1,4 -1,8 -0,1
Τριτογενής 31,6 40,3 54,8 60,3 2,5 3,1 1,0

Ν. Χαλκιδικής
Πρωτογενής 64,2 46,0 32,9 25,7 -3,3 -3,3 -2,4
Δευτερογενής 17,1 25,1 23,2 24,5 3,9 -0,8 0,5
Τριτογενής 18,7 28,9 43,9 49,8 4,4 4,3 1,3

Ν. Πέλλας
Πρωτογενής 75,2 59,6 51,1 45,6 -2,3 -1,5 -1,1
Δευτερογενής 10,6 19,9 18,2 17,4 6,5 -0,9 -0,5
Τριτογενής 14,2 20,5 30,6 37,1 3,7 4,1 1,9

Πηγή: ΕΣΥΕ (1971 1981, 1991, 2001), Απογραφή πληθυσμού

Η ανάγνωσή του μας οδηγεί σε ανάλογα συμπεράσματα. Καθόλη την περίοδο

1971-2001, το ποσοστό απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα των δύο νομών είναι

σημαντικά υπέρτερο αυτού σε επίπεδο χώρας. Μέχρι και το 2001, ο πρωτογενής τομέας

στο Ν. Πέλλας απορροφά την πλειονότητα του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Μάλιστα, με εξαίρεση την περίοδο 1971-1981 ο ρυθμός μείωσης των απασχολούμενων

στον αγροτικό τομέα του Ν.  Πέλλας είναι υποδιπλάσιος αυτού,  τόσο στο Ν.
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Χαλκιδικής, όσο και στο σύνολο χώρας. Έτσι, το 2001, το ποσοστό απασχολουμένων

στον πρωτογενή τομέα, είναι περίπου τριπλάσιο του εθνικού ποσοστού και κατά 43,6%

υψηλότερο αυτού στο Ν. Χαλκιδικής. Αντίθετα, ήδη από το 1991, ο τριτογενής τομέας

στο Ν. Χαλκιδικής συγκεντρώνει το πολυπληθέστερο εργατικό δυναμικό. Το 2001,

μάλιστα απορροφά το ήμισυ του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Ο Πίνακας 4.3.7 παρακάτω διακρίνει τη γεωργική απασχόληση των δύο νομών

σε κύρια και δευτερεύουσα.

Πίνακας 4.3.14 Διάκριση της απασχόλησης σε κύρια και δευτερεύουσα
1971* 1981 1991 2000

Σύνολο Χώρας
Κύρια 72,4 76,0 82,6 78,6
Δευτερεύουσα 21,1 24,0 17,4 21,4

Ν. Χαλκιδικής
Κύρια 61,8 59,4 72,5 62,8
Δευτερεύουσα 30,6 40,6 27,5 37,2

Ν. Πέλλας
Κύρια 84,6 79,2 87,4 84,0
Δευτερεύουσα 11,8 20,8 12,6 16,0
Πηγή: ΕΣΥΕ (1971, 1981, 1991, 2000) Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
*Τα έτη  1971 και 1981 αφορούν μόνο στους αρχηγούς των εκμεταλλεύσεων. Αντίθετα, τα έτη 1991 και 2000
αναφέρονται στο σύνολο των απασχολούμενων στη γεωργία,  δηλαδή των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων και των
μελών των αγροτικών νοικοκυριών. Γι' αυτό και δεν υπολογίζουμε ΜΕΡΜ από περίοδο σε περίοδο. Τα ποσοστά του
1971 δεν αθροίζουν σε 100%, καθώς έχει αφαιρεθεί ένα μικρό ποσοστό αρχηγών εκμεταλλεύσεων που δεν
απασχολούνται στη γεωργία.  Από το 1991 η ΕΣΥΕ διακρίνει την αγροτική απασχόληση σε Αποκλειστική,  Κύρια
και Δευτερεύουσα. Εμείς συνενώσαμε την Αποκλειστική και Κύρια απασχόληση σε μια κατηγορία με την ονομασία
Κύρια.

Όπως υπογραμμίσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ανεπάρκεια του αγροτικού

εισοδήματος στρέφει μεγάλο μέρος των αγροτών σε εξωγεωργικές απασχολήσεις. Στο

Ν. Χαλκιδικής που ανθούν και οι τρεις τομείς παραγωγής το φαινόμενο της

πολυδραστηριότητας είναι ιδιαίτερα έντονο. Έτσι, ο παραπάνω πίνακας καταγράφει

δύο σημαντικά σημεία διαφοροποίησης του Ν.  Χαλκιδικής εν συγκρίσει με το Ν.

Πέλλας: Πρώτον, το ποσοστό αυτών που πολυδραστηριοποιούνται στο Ν. Χαλκιδικής

είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό στο Ν. Πέλλας. Δεύτερον και σε άμεση συνάρτηση

με το πρώτο, το ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία που ασκούν τη γεωργική ως

παρεπόμενη δραστηριότητα είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το Ν. Πέλλας. Κατά

τα έτη 1971 και 1981, το ποσοστό των αρχηγών εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται

δευτερευόντως με τη γεωργία είναι αντίστοιχα τριπλάσιο και διπλάσιο αυτού στο Ν.

Πέλλας. Το 1991 και το 2000, το ποσοστό αυτών που απασχολούνται δευτερευόντως

στη γεωργία αφορά το σύνολο των απασχολούμενων στη γεωργία και εξακολουθεί να

είναι διπλάσιο του Ν. Πέλλας. Η αύξηση αυτών που απασχολούνται κυρίως στη
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γεωργία κατά την περίοδο 1981-1991 οφείλεται στο γεγονός ότι η αγροτική έξοδος

συγκρατεί στη γεωργία τους αγρότες που ασκούν τη γεωργική ως πρωτεύουσα

δραστηριότητα. Με την έλευση των μεταναστών η πολυδραστηριότητα παγιώνεται ως

χαρακτηριστικό της γεωργικής απασχόλησης αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από τη

δεκαετία του ’80.

4.4 Συμπεράσματα

Το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης είναι ότι η γεωργία διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο στους δύο νομούς, τόσο ως προς τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ, όσο και

ως προς το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης που απορροφά.

Παρόλα αυτά, οι δύο νομοί της έρευνάς μας παρουσιάζουν πολύ σημαντικές

διαφορές τόσο ως προς τη δομή του αγροτικού τους τομέα,  όσο και ως προς την

οικονομική τους διάρθρωση.  Συγκεκριμένα,  το Ν.  Πέλλας χαρακτηρίζει ένα πιο

εντατικό μοντέλο γεωργίας με μεγαλύτερη διασπορά ετήσιων και δενδρωδών

καλλιεργειών σε σύγκριση με το Ν. Χαλκιδικής. Επίσης, ο Ν. Χαλκιδικής είναι πιο

εύρωστος από το Ν. Πέλλας, ενώ ανθούν και οι τρεις τομείς παραγωγής, σε αντίθεση

με το Ν.  Πέλλας,  στον οποίο ο αγροτικός τομέας κυριαρχεί.  Ενδεικτικό αυτής της

διαπίστωσης είναι το γεγονός ότι άνω του 60% του μεταναστευτικού πληθυσμού στο

Ν.  Πέλλας απασχολείται στον πρωτογενή τομέα και το ποσοστό αυτό είναι

πολλαπλάσιο αυτού σε επίπεδο χώρας και στο Ν.  Χαλκιδικής.  Επιπρόσθετα,  η

ανάπτυξη και των τριών τομέων παραγωγής στο Ν.  Χαλκιδικής ενθαρρύνει την

ενασχόληση των αγροτών με εξωγεωργικές δραστηριότητες. Το φαινόμενο της

πολυδραστηριότητας είναι πιο έντονο στο Ν.  Χαλκιδικής εν σχέση με το Ν.  Πέλλας.

Επίσης,  στο Ν.  Χαλκιδικής είναι υψηλότερο το ποσοστό αυτών που ασκούν τη

γεωργική ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, οι

διαφορές στην οικονομική διάεθρωση των δύο νομών είναι κομβικές για το είδος των

στρατηγικών απασχόλησης που υιοθετούν οι ΜΕΓ σε κάθε νομό.
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών που

απασχολούνται στην ύπαιθρο και η διαχρονική τους εξέλιξη

5.Ι Η εικόνα μέσα από τη βιβλιογραφία

5.1 Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο μελετά μια από τις πιο καίριες πτυχές του μεταναστευτικού

φαινομένου στην ύπαιθρο των χωρών υποδοχής: Τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης

των ΜΕΓ και τη διαχρονική τους μεταβολή. Εστιάζουμε κυρίως στα χαρακτηριστικά

και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας για τους μετανάστες στην ύπαιθρο, καθώς και

στις συνθήκες και το νομικό πλαίσιο που περιβάλλει την απασχόλησή τους. Η ανάλυση

των συνιστωσών αυτών καταδεικνύει ταυτόχρονα τις ευκαιρίες και τα προσκόμματα

που συναντούν οι μετανάστες προκειμένου να ανελιχθούν οικονομικά και μας βοηθά

να προσεγγίσουμε την απάντηση στο ερώτημα, αν πράγματι οι ΜΕΓ έχουν διαχρονικά

επιτύχει ανοδική επαγγελματική και οικονομική κινητικότητα. Στις ΗΠΑ με την

πολυετή μεταναστευτική εμπειρία, η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενής. Σε

αντιδιαστολή, στην Ευρώπη, κυρίως στη Ν. Ευρώπη και σχεδόν καθ’ ολοκληρία στην

Ελλάδα,  η γνώση μας για τις εργασιακές/οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ΜΕΓ

και ιδιαίτερα για τη διαχρονική τους μεταβολή είναι αναμφίβολα γλίσχρα65 (Council of

Europe 2003, σελ. 9).

Σημείο σύγκλισης των μελετών σε πολλές χώρες είναι ότι οι ΜΕΓ66 βρίσκονται

στην τελευταία θέση της επαγγελματικής και εισοδηματικής ιεραρχίας μεταξύ των

μεταναστών. Ο Runyan (2000, σελ. 1) σημειώνει ότι η μεταναστευτική ομάδα που

βρίσκεται στη μειονεκτικότερη εργασιακή θέση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ είναι οι

αγρεργάτες, οι οποίοι πλήττονται από χαμηλές αμοιβές, περιστασιακή απασχόληση,

ασθενείς δεσμούς με την αγορά εργασίας και περιορισμένες προοπτικές εξωγεωργικής

απασχόλησης. Οι Trupo et al. (1998, σελ. 4) γράφουν, προς επίρρωση των ανωτέρω,

ότι οι εποχικοί ΜΕΓ χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή ασφαλιστική, επιδοματική

κάλυψη και πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης, περιορισμένου εύρους ανοδική

65Σε κάθε περίπτωση η μεταναστευτική έρευνα έχει ρίξει το μεγάλο βάρος του ενδιαφέροντός της στις
επιπτώσεις της παρουσίας τους στις χώρες υποδοχής.
66Εννοούμε, εδώ τους εργάτες γης.
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επαγγελματική κινητικότητα, δυσχέρεια να διατηρήσουν οικογένεια διότι

αναγκάζονται να την αποχωριστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα που συμπίπτει με

την περίοδο αιχμής της γεωργικής παραγωγής και ανυπέρβλητα εμπόδια στην

εξασφάλιση ενός σταθερού οικιακού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά

τους.

Για τις ευρωπαϊκές χώρες πληθαίνουν οι έγκυρες φωνές που επισημαίνουν τις

εξαιρετικά δυσχερείς οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ΜΕΓ. Το Συμβούλιο της

Ευρώπης (Council of Europe 2003, σελ. 3) τονίζει ότι χιλιάδες μεταναστών

απασχολούνται άτυπα στον αγροτικό τομέα των χωρών μελών της ΕΕ και κυρίως της

Ν.  Ευρώπης.  Ορισμένοι εξ αυτών απασχολούνται νόμιμα,  αλλά υφίστανται σοβαρές

διακρίσεις εντός της αγοράς εργασίας, την ίδια στιγμή που η μεταναστευτική εργασία

στη γεωργία έχει αναδειχθεί σε διαρθρωτική συνιστώσα του αγροτικού τομέα των

μεσογειακών χωρών.  Οι ΜΕΓ απασχολούνται σε εποχική βάση,  ορισμένες φορές ως

εργάτες που προσλαμβάνονται για μια ημέρα, αλλάζουν τακτικά αγρότες/εργοδότες και

επιτελούν τις σκληρότερες εκ των γεωργικών εργασιών. Συχνά, στερούνται νομικών

δικαιωμάτων και είναι εξαναγκασμένοι να εργαστούν υπό επαχθείς μισθολογικές και

ευρύτερα εργασιακές συνθήκες. Πολλοί εξ αυτών εισάγονται ως υποκείμενα

λαθρεμπορίου στις χώρες υποδοχής, γνωρίζοντας ότι ο άτυπος τομέας απασχόλησης

στη γεωργία παρέχει δυνατότητες απασχόλησης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επισημαίνει, περαιτέρω, ότι τα συστήματα

στελέχωσης εποχικών ΜΕΓ σε Γαλλία, Αυστρία και Γερμανία αποσκοπούν

απαρέγκλιτα στη μείωση του εργατικού κόστους,  ενώ το αυστηρό νομικό πλαίσιο

εισόδου και εργασίας παρέχει στους αγρότες την ευελιξία να μεταχειρίζονται τους

εποχικούς ΜΕΓ με τρόπο, που συχνά τους αφαιρεί εργασιακά δικαιώματα και τους

εγκλωβίζουν εντός της γεωργικής απασχόλησης. Οι επαχθείς όροι απασχόλησης

διατηρούνται διαχρονικά από την ολοένα και μεγαλύτερη παρείσφρηση παράνομων

διαμεσολαβητών στην ευρωπαϊκή γεωργία (gang masters στη Μ. Βρετανία,  caporalli

στην Ιταλία, furgoneros στην Ισπανία) που εμπορεύονται τη μεταναστευτική εργασία.

Το δυναμικό αυτό, που σε μεγάλο βαθμό το αποτελούν άτυποι ΜΕΓ, δέχεται να

εργαστεί υπό σκληρές συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες τείνουν να επικρατήσουν

στην Ευρωπαϊκή γεωργία (Council of Europe 2003, σελ. 7-10 και ILO 2003, σελ. 24).

Όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα δεν έχει επιχειρηθεί συστηματική έρευνα

για το υπό εξέταση ζήτημα. Διάχυτη, αν και εν πολλοίς ατεκμηρίωτη, είναι η άποψη ότι
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οι ΜΕΓ έχουν διαχρονικά βελτιώσει τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσής τους

(Council of Europe 2003, σελ. 6).

Σε όλα τα παραπάνω αξίζει να συνυπολογίσουμε χωρίς να ασχοληθούμε

εμβριθώς δύο συναφείς με την αγροτική εργασία παράγοντες: α) ότι η γεωργία

αποτελεί έναν από τους επισφαλέστερους τομείς απασχόλησης μαζί με τον κλάδο των

κατασκευών και των ορυχείων. Το ½ περίπου των θανατηφόρων ατυχημάτων σε

χώρους εργασίας αφορά σε εργάτες γης. Τα εργατικά ατυχήματα στους αγρούς, εκτός

των άλλων, στερούν από τους αγρεργάτες ημερομίσθια και επιβαρύνουν περαιτέρω την

οικονομική τους κατάσταση. Εκατομμύρια άλλων εκτίθενται καθημερινά σε κινδύνους

τραυματισμών (π.χ. κατά τη χρήση μηχανών) και σε βλαβερές ουσίες φυτοφαρμάκων

(ILO 2003, σελ. 52 και ILO 2004, σελ. 50), β) σε πολλές χώρες που χαρακτηρίζονται

από μεγάλου μεγέθους εμπορικές εκμεταλλεύσεις παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα

στέγασης των ΜΕΓ. Συχνά διαβιούν σε κατασκηνώσεις εργασίας που τις απαρτίζουν

μικρά, πολλές φορές του ενός δωματίου οικήματα, με προβλήματα θέρμανσης,

ύδρευσης και διατροφής στα οποία και συστεγάζονται υπεράριθμοι αγρεργάτες.

Πολλές εκ των ασθενειών που πλήττουν τους ΜΕΓ σχετίζονται με αναπνευστικές και

εντερικές δυσλειτουργίες που οφείλονται στις πλημμελείς συνθήκες υγιεινής και

στέγασης (ILO 2003, σελ. 63, 64).

Παρακάτω αναλύουμε εκτενώς τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ΜΕΓ.

5.2 Πτυχές των συνθηκών απασχόλησης των ΜΕΓ

5.2.1 Εποχικότητα, υποαπασχόληση και εργασιακή ανασφάλεια

Κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο η μεταναστευτική βιβλιογραφία

περιγράφει τις συνθήκες απασχόλησης είναι η εργασιακή ανασφάλεια που δημιουργεί

στους μετανάστες η εγγενής εποχικότητα της αγροτικής εργασίας και υποθάλπει η

υπερπροσφορά μεταναστευτικού δυναμικού στους αγροτικούς τομείς αναπτυγμένων

οικονομιών. Οι αιτιάσεις αυτές ειδωμένες υπό το πρίσμα της μεγάλης οικονομικής

ανισομέρειας μεταξύ χωρών υποδοχής και χωρών προέλευσης (Council of Europe

2003,  σελ.  4)  που αφαιρεί από το εύρος επιλογών του μετανάστη τη δυνατότητα

επιστροφής στην πατρίδα του, προσδίδουν στην αγροτική εργασία των μεταναστών τον

επαχθή της χαρακτήρα.

Στις ΗΠΑ, όπως αναφέρουν οι Mehta et al. (2000, σελ. 24), η υποαπασχόληση

είναι καίριο χαρακτηριστικό στις τάξεις του  αγρεργατικού δυναμικού. Κατά μέσο όρο, οι



- 130 -

ΜΕΓ δαπανούν το 47%  της διάρκειας διαμονής τους στη γεωργική απασχόληση,  το

24% ζώντας στο εξωτερικό (κυρίως στην πατρίδα τους αλλά και σε άλλες χώρες)  και

το 19% διαμένοντας χωρίς απασχόληση στις ΗΠΑ. Τη μικρότερη διάρκεια

απασχόλησης παρουσιάζουν οι Μεξικανοί (48%) και Ασιάτες (43%) εργάτες γης. Στην

Πολιτεία του Μίσιγκαν οι εποχικοί μετανάστες εργάζονται λιγότερο από 250

ημέρες/έτος στη γεωργία (Rochin et al. 1989, σελ. 18). Στην Καλιφόρνια, (α) μόνο το

10% του συνόλου των απασχολούμενων στην αγροτική παραγωγή διαθέτει συνεχή

απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πρόκειται κυρίως για ντόπιους

ειδικευμένους εργάτες και συγκεκριμένα, χειριστές μηχανημάτων και επιστάτες. (β) Το

20% απασχολείται τακτικά αλλά διακοπτόμενα εντός του έτους. Στις θέσεις αυτές

συναντώνται ντόπιοι και μετανάστες που είναι επιφορτισμένοι με εργασίες φύτευσης,

ραντίσματος και ποτίσματος.  (γ)  Το 45%  απασχολείται τακτικά,  αλλά για ένα μικρό

χρονικό διάστημα (4-6  μήνες)  έξαρσης της αγροτικής απασχόλησης και (δ)  το

υπόλοιπο 25% βρίσκει εργασίες για 1-2 μήνες κατά τις περιόδους συγκομιδής. Στις δύο

τελευταίες ομάδες συναντάμε, σχεδόν εξ ολοκλήρου ΜΕΓ. Στην ίδια περιοχή, η

εργασιακή αστάθεια οδηγεί τις οικογένειες των αγρεργατών να κατανείμουν τις

αγροτικές εργασίες μεταξύ των μελών τους και εν συνεχεία να διασπείρονται σε

διάφορες περιοχές ή/και καλλιέργειες για να επιτύχουν μεγαλύτερης διάρκειας εργασία

και άνοδο του οικογενειακού εισοδήματος (π.χ., ο άντρας της οικογένειας εργάζεται

στην καλλιέργεια μπρόκολου και τα λοιπά μέλη στις καλλιέργειες λαχανικών) (Palerm

1994, σελ. 10, 11, 15, 20). Εναλλακτική λύση αποτελεί η συχνή αλλαγή εργασιών στο

πλαίσιο του αγροτικού τομέα. Οι Zabin & Hughes (1995, σελ. 412) επισημαίνουν ότι

τη δεκαετία του ’90 ορισμένοι εκ των ΜΕΓ απασχολούνταν κατά Μ.Ο. σε 6,5

διαφορετικές εργασίες εντός μιας αγροτικής περιόδου. Η Guadalupe (1997, σελ. 2)

προσθέτει ότι η υποαπασχόληση των ΜΕΓ είναι αισθητά υψηλότερη από αυτή που

καταγράφουν οι μετανάστες που απασχολούνται εκτός του αγροτικού τομέα σε αστικές

περιοχές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Runyan (1998, σελ. 14) σημειώνει ότι το ποσοστό

ανεργίας των έμμισθων αγρεργατών (11,8%), συμπεριλαμβανομένων και των ΜΕΓ

είναι το υψηλότερο μεταξύ των έμμισθων εργαζομένων που απασχολούνται εκτός

γεωργίας.  Ακόμη και κατά τις περιόδους αιχμής της παραγωγής η ανεργία των ΜΕΓ

αγγίζει το 15%,  ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες που η ζήτηση εργασίας ατονεί το

ύψος της ανεργίας φτάνει το 20-23% (Martin & Mason, 2004, σελ. 203).

Στον ευρωπαϊκό Νότο οι μετασχηματισμοί στην αγορά εργασίας των αγροτικών

οικονομιών κάνουν την εμφάνισή τους με τη διευρυμένη απασχόληση ΜΕΓ κατά τα
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τέλη της δεκαετίας του ’70 και τη ραγδαία εξάπλωσή της κατά τη δεκαετία του ΄90.

Συγκλίνον χαρακτηριστικό τους είναι η αύξηση της ζήτησης εποχικών ΜΕΓ και

συνακόλουθα η εδραίωση του εποχικού χαρακτήρα της γεωργικής απασχόλησης.

Οι εποχικά απασχολούμενοι στην Ιταλική γεωργία, ήταν μέχρι τα τέλη της

δεκαετίας του ‘70, γηγενείς αγρεργάτες. Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη

χώρα σηματοδοτεί και τη σταδιακή είσοδο εποχικών μεταναστών στην αγροτική

οικονομία (Council of Europe 2003, σελ. 4). Ο Reyneri (2004, σελ. 77) επισημαίνει ότι

κατά την περίοδο 1990-1999 ο αριθμός των μόνιμων θέσεων απασχόλησης παρέμεινε

σταθερός. Αντίθετα, ενώ στην αρχή του εν λόγω χρονικού διαστήματος οι θέσεις

προσωρινής απασχόλησης αποτελούσαν το 40% των μονίμων, στα τέλη της δεκαετίας

άγγιξαν τα 2/3 αυτών με την αγροτική απασχόληση να καταλαμβάνει το 16% των

μεταναστευτικών θέσεων εργασίας. Η παρουσία εποχικών ΜΕΓ αυξάνει στη χώρα

κατά 15% ετησίως. Νέες μεταναστευτικές ομάδες από την Ανατολική Ευρώπη έχουν

εμφανιστεί: Πολωνοί, Σλοβάκοι, Τσέχοι και Ρουμάνοι. Σημαντικές είναι οι διαφορές

που καταγράφονται στους όρους απασχόλησής των ΜΕΓ μεταξύ του Βορρά και του

Νότου της χώρας.  Στη Β.  Ιταλία,  το μικρό ποσοστό απασχολούμενων στη γεωργία

(στην παραγωγή μήλων, φράουλας, ντομάτας και στην ανθοκομία) είναι νόμιμοι,

λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό και οι συνθήκες εργασίας είναι μονιμότερες και

αισθητά αναβαθμισμένες σε σχέση με αυτές του Ιταλικού Νότου. Στον Νότο, η μεγάλη

πλειοψηφία των εποχικών μεταναστών απασχολείται στη γεωργία, πολλοί δε εξ αυτών

άτυπα (στα κηπευτικά, τη δεντροκομία και τα θερμοκήπια), υπό ιδιαίτερα σκληρές

συνθήκες απασχόλησης67 και ωραρίων με χαμηλότερες αποδοχές από αυτές των

ντόπιων αγρεργατών, ενώ είναι εκτεθειμένοι σε μακρές περιόδους υποαπασχόλησης

και ανεργίας (Quassoli 1999, σελ. 220, Reyneri 2001, σελ. 46 και Λαμπριανίδης &

Λυμπεράκη 2005, σελ. 121).

  Στην Ισπανία,  το 15%  των νόμιμων και το 30%  των άτυπων μεταναστών

υπολογίζεται ότι απασχολείται είτε μόνιμα, είτε εποχικά σε γεωργικές εργασίες. Η

παρουσία μεταναστών από τις χώρες του Μάγκρεμπ, τη Λατινική Αμερική, την Ασία

και πρόσφατα η άφιξη εποχικών από την Ανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική στην

ισπανική ύπαιθρο αναδεικνύει το καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας των μεταναστών.

Κυρίως στις μεγάλους μεγέθους εκμεταλλεύσεις που έχουν στη διάθεσή τους ένα

εδραιωμένο αγροτικό προλεταριάτο, οι ΜΕΓ υποβάλλονται σε πολύωρη και υπό

67 To Council of Europe (2003, σελ. 12) επικαλούμενο έκθεση της Γενικής Συνομοσπονδίας Ιταλών
Εργατών αναφέρει ότι το 40% των ΜΕΓ διέμεναν σε αυτοσχέδιες κατασκευές, στην ύπαιθρο ή
συνωστίζονταν σε ξενώνες. Πολλές φορές χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρισμό (Reyneri 2001, σελ. 46).
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αντίξοες συνθήκες γεωργική απασχόληση που συνοδεύεται από συχνά διαλείμματα

ανεργίας. Είναι ενδεικτικό ότι σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές της Ισπανίας, η

εποχική απασχόληση με τα ως άνω διακριτά γνωρίσματα πέρασε σχεδόν αποκλειστικά

στα χέρια των μεταναστών.  Κυρίως οι άτυποι ΜΕΓ που βρίσκονται μεταξύ ανεργίας

και υποαπασχόλησης σε ανειδίκευτες και ανασφάλιστες θέσεις, αντιμετωπίζουν και τις

δυσχερέστερες εργασιακές συνθήκες σε όρους μισθών και ωραρίου68 εν σχέση με τους

ντόπιους (Hoggart & Mendoza 1999, σελ. 551-554).

    Όπως ήδη τονίσαμε, στην Ελλάδα η γνώση μας για τις συνθήκες διαβίωσης

των ΜΕΓ είναι ελλιπής και αποσπασματική.  Άλλωστε,  από την είσοδο των

μεταναστών στις αρχές της δεκαετίας τους ’90,  μέχρι και την εφαρμογή των δύο

προγραμμάτων νομιμοποίησης, το 1997 και 2001 αντίστοιχα, το άτυπο της

απασχόλησης των ΜΕΓ και τα βραδεία αντανακλαστικά της κεντρικής διοίκησης δεν

επέτρεψαν την επίσημη στατιστική καταγραφή της παρουσίας τους. Το Συμβούλιο της

Ευρώπης (Council of Europe 2003, σελ. 8,9) επισημαίνει ότι η μέση μηνιαία ζήτηση

εποχικών ΜΕΓ αγγίζει τις 120.000 εργαζομένους. Η τιμή της φτάνει το ελάχιστο

επίπεδο κατά τους χειμερινούς μήνες (85-95.000) και το υψηλότερο κατά τους

θερινούς (130.000). Η απασχόληση των ΜΕΓ είναι περιστασιακή και επισφαλής. Στις

μικρές εκμεταλλεύσεις 3-5ha οι ΜΕΓ απασχολούνται κατά μέσο όρο 62 μέρες και στις

μεγαλύτερες, 5-10ha, η μέση απασχόληση φτάνει τις 163 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, η

περιστασιακή απασχόληση στη γεωργία είναι η άλλη όψη της περιστασιακής ανεργίας.

Οι ΜΕΓ εκτελούν τις πιο χαμηλόμισθες, σκληρές, επικίνδυνες και περιστασιακές

εργασίες (Edwards 2004, σελ. 55) που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά

υποαπασχόλησης.

5.2.2 Ανανέωση της προσφοράς εργατικού δυναμικού

Σε χώρες με έντονη μεταναστευτική παρουσία, την εργασιακή αστάθεια των ΜΕΓ

υποδαυλίζει η, έστω με διαφορετική στο χρόνο συχνότητα, αλλά σίγουρα αδιάλειπτη

ανανέωση του μεταναστευτικού δυναμικού.  Σε διάφορες αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ

(π.χ. Καλιφόρνια) καταγράφεται έντονος ανταγωνισμός μεταξύ παλαιότερων

θεμελιωμένων και νεο-αναδυόμενων μεταναστευτικών δικτύων (Taylor & Martin

68 Πολλοί εκ των ΜΕΓ απασχολούνται κατά τη θερινή περίοδο εντός των θερμοκηπίων, υπό 50C0

ερχόμενοι σε επαφή με φυτοφάρμακα. Στην περιοχή El Ejido οι μετανάστες βρέθηκαν να διαμένουν σε
εγκαταλελειμμένες από τον αγροτικό πληθυσμό καλύβες: 55% εξ αυτών χωρίς πόσιμο νερό, 57% χωρίς
ύδρευση και αποχωρητήρια και 31% χωρίς ηλεκτρισμό (Council of Europe 2003, σελ. 13). Ακόμη και οι
άτυποι ντόπιοι εκτελούν τις πιο ελαφριές εργασίες με σημαντικά υψηλότερα μεροκάματα από τους ΜΕΓ
(Reyneri 2001, σελ. 46).
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1997, σελ. 860). Οι παλαιότεροι ΜΕΓ καταλογίζουν στους νεοεισερχόμενους απώλεια

κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι σε κάθε χρονική στιγμή οι

αγροτικές επιχειρήσεις δύνανται από την υπερπροσφορά ΜΕΓ να επιλέξουν το εργασιακά

πιο ευάλωτο δυναμικό, που συνήθως το αποτελούν οι νέοι ΜΕΓ. Η διαχρονική

ανανέωση του αγρεργατικού δυναμικού και η αδιάλειπτη προσθήκη νέων άτυπων

εργατών έχει επιδεινώσει τα ωράρια εργασίας. Σε διάφορες Πολιτείες (π.χ. Βιρτζίνια,

Μίσιγκαν, Φλόριντα, Καλιφόρνια) έχει καταγραφεί 60 ωρών και συνεχής εβδομαδιαία

απασχόληση των εργατών γης (Wood & McCoy 1985, σελ. 255 και Trupo et al. 1998,

σελ. 8).

Το φαινόμενο ανταγωνισμού παλαιών και νέων ΜΕΓ παρουσιάζεται και σε

αγροτικές περιοχές της Ισπανίας. Αναφέρουμε ενδεικτικά το παράδειγμα των

Μαροκινών και Αλγερινών που αποτελούσαν τις παραδοσιακές θα λέγαμε εθνότητες

ΜΕΓ προέβησαν σε απεργία πείνας το 2002. Στόχος ήταν να καταγγείλουν την

εκτόπισή τους από γυναίκες, κυρίως, νεοεισερχόμενες εργάτριες γης

Ανατολικοευρωπαϊκής καταγωγής που δέχονταν να απασχοληθούν με χαμηλότερο

μισθολογικό και μη μισθολογικό69 κόστος (Arango & Martin 2005, σελ. 267, 268).

Στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις επιδείνωσης των όρων απασχόλησης των

προγενέστερων ΜΕΓ Αλβανικής καταγωγής από την εμφάνιση νέων άτυπων

μεταναστών ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι απασχολούνται στη γεωργία υπό

συνθήκες που προσιδιάζουν αυτές των πρώτων μεταναστευτικών ρευμάτων. Η έκταση

και η ένταση του φαινομένου δεν έχουν μέχρι σήμερα διακριβωθεί. Αξίζει, όμως, να

σημειώσουμε ότι η έρευνά μας διαφοροποιείται στο σημείο αυτό. Όπως θα φανεί

εναργώς στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, ο ανταγωνισμός μεταξύ παλαιών και

νέων ΜΕΓ της ίδιας εθνικότητας είναι περιορισμένος. Αντίθετα, καταγράφουμε

περιπτώσεις αναταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών μεταναστευτικών εθνοτήτων.

Τέλος, οι σύγχρονες μορφές που λαμβάνει η απασχόληση των ΜΕΓ συναρτώνται

άμεσα και με την ίδια την αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας. Η σταδιακή

μετάβαση από τον οικογενειακό τύπο γεωργίας στις μεγάλες εμπορικές αγροτικές

εκμεταλλεύσεις διέρρηξαν τις παραδοσιακές διαπροσωπικές σχέσεις εργασίας ΜΕΓ και

εργοδοτών/επικεφαλής των αγροτικών νοικοκυριών. Την ευθύνη για τη διαχείριση των

εκμεταλλεύσεων έντασης εργασίας φέρουν πλέον managers, οι οποίοι δε διατηρούν

προσωπική/βιωματική σχέση με τους αγρεργάτες ώστε να συνάψουν επαφές

69 Για παράδειγμα, οι Μαροκινοί απολάμβαναν δικαιώματα επιδομάτων, σύνταξης, περίθαλψης, δωρεάν
μετακίνησης στους αγρούς. Η έλευση μεταναστριών από την Ανατολική Ευρώπη θεωρήθηκε ότι
απεμπολούσε ορισμένες εξ αυτών των παροχών.
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διαπροσωπικού επιπέδου. Εξ αυτής της αλυσίδας μετασχηματισμών στον αγροτικό

χώρο απορρέει η διάχυτη πεποίθηση ότι η γεωργία είναι πια περισσότερο μια

επιχειρηματική δραστηριότητα («business») παρά ένας τρόπος ζωής (Martin & Mason

2004, σελ. 193).

Εξάλλου, στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η σταδιακή συρρίκνωση του

αγροτικού τομέα και ακολούθως της αγροτικής απασχόλησης πλήττει ιδιαίτερα τους

μετανάστες που έβρισκαν, ακόμη και υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, μια

περιστασιακή πηγή ενίσχυσης του εισοδήματός τους (Reyneri, 2003α, σελ. 14).

5.3 Νομικό πλαίσιο και οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ΜΕΓ

Το νομικό πλαίσιο που περιβάλλει τους μετανάστες καθορίζει σε μεγάλο βαθμό

τις εργασιακές τους επιλογές, τις μεθόδους στελέχωσης, την πρόσβαση σε εργασιακά

δικαιώματα και γενικότερα τη θέση τους στην αγορά εργασίας.  Και τούτο διότι το

μέρος εκείνο της δημόσιας παρουσίας των μεταναστών που αποφασίζει μια κυβέρνηση

να ρυθμίσει προσδιορίζει ταυτόχρονα και το μέρος εκείνο το οποίο αφήνει θεσμικά

ανοχύρωτο. Από αυτό απορρέει η ελκυστικότητα της άτυπης εισόδου και εργασίας των

μεταναστών.

Ειδικότερα στην περίπτωση των ΜΕΓ, από τη μεταναστευτική βιβλιογραφία

διακρίνουμε μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η αγροτική

εργασία και του νομικού πλαισίου που περιβάλει τους μετανάστες. Αυτό σημαίνει ότι ο

προσωρινός και ασταθής χαρακτήρας της γεωργικής απασχόλησης δυσχεραίνει τη

διαμόρφωση ενός σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου για τους ΜΕΓ, αλλά και όταν υπάρχει

ενδέχεται να τους εμποδίζει να λάβουν τις προβλεπόμενες παροχές. Κι αντίστροφα,

ατελέσφορες νομοθετικές προσπάθειες που λαμβάνουν, είτε τη μορφή ενός αυστηρού,

είτε ενός ανεπαρκούς και δυσεφάρμοστου νομοθετικού πλαισίου, επιτρέπουν στους

ΜΕΓ και τους παραγωγούς να αναπτύσσουν ένα πλέγμα άτυπων σχέσεων εργασίας που

αναπαράγει το άτυπο καθεστώς απασχόλησης.

Αυτή η αμφίδρομη σχέση υποβάλλει τους ΜΕΓ σε ένα διάτρητο και ευμετάβλητο

νομικό πλαίσιο που επιτρέπει συχνές μεταβάσεις από τη νομιμότητα στην παρανομία.

Κατά συνέπεια, οι ΜΕΓ, είτε γίνονται κοινωνοί περιορισμένων εργασιακών

δικαιωμάτων, είτε δύνανται να αξιώνουν εργασιακά δικαιώματα που εύκολα, όμως,

παραβιάζονται.
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5.3.1 Το παράδειγμα των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κατέβαλαν επανειλημμένες νομοθετικές προσπάθειες να ρυθμίσουν τις

συνθήκες εργασίας των ΜΕΓ. Κοινός τόπος όλων των σχετικών  ρυθμιστικών

προγραμμάτων αυτών ήταν ότι δεν ελάττωσαν την ελκυστικότητα της άτυπης

απασχόλησης.

Η υπερσυγκέντρωση των άτυπων μεταναστών στην ύπαιθρο των ΗΠΑ σε

σχέση με τις αστικές περιοχές (Passel & Woodrow 1984, σελ. 651, 655) οδήγησε

συχνά τις κυβερνήσεις της χώρας να νομοθετήσουν επί του εργασιακού καθεστώτος

των ΜΕΓ.  Όπως είδαμε στο 2ο Κεφάλαιο, το Πρώτο Πρόγραμμα Bracero70 (1917-

1922), το Δεύτερο Πρόγραμμα Bracero (1942-1964) και το Πρόγραμμα Η-2Α

συνοδεύτηκαν από έξαρση της άτυπης απασχόλησης ΜΕΓ. Προκειμένου η κυβέρνηση

να κάμψει την παράνομη μετανάστευση περιέλαβε στη Δράση για την Αναμόρφωση

και τον Έλεγχο της Μετανάστευσης (IRCA) που θέσπισε το 1986, ένα πρόγραμμα

νομιμοποίησης ΜΕΓ γνωστό ως SAW (Special Agricultural Workers Program) (Briggs

2004, σελ. 3-6). Παράλληλα προέβλεπε επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες που

εγνωσμένα απασχολούσαν άτυπους ΜΕΓ και αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους και

συλλήψεις των παράνομα εισερχομένων.  Παρόλα αυτά,  το υψηλό ποσοστό άτυπης

μετανάστευσης στην ύπαιθρο που διατηρούσε χαμηλά το αγροτικό ημερομίσθιο και τις

συνθήκες απασχόλησης, η πλημμελής επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες και οι

αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι,  όχι μόνο δεν περιόρισαν την έκταση της άτυπης

απασχόλησης, αλλά ανέπτυξαν και θωράκισαν μια δευτερεύουσα αγορά άτυπης

απασχόλησης των ΜΕΓ (Kossoudji 1992, σελ. 160, 175).

Έτσι, στην περίπτωση των ΗΠΑ, η εμπέδωση, τόσο από την πλευρά της

προσφοράς,  όσο και από την πλευρά της ζήτησης,  της άτυπης απασχόλησης ΜΕΓ

υπονόμευσε την επιτυχία των ως άνω προγραμμάτων,  αλλά και η ανεπαρκής τους

εφαρμογή διατήρησε τον παράνομο χαρακτήρα των ΜΕΓ με μικρά χρονικά

διαλείμματα νομιμότητας. Ο Chiswick (1988, σελ. 108) γράφει σχετικά ότι και οι ίδιοι

οι μετανάστες χρησιμοποιώντας τη σωρευμένη μεταναστευτική τους εμπειρία,

ανέπτυξαν μια “learning by doing” μέθοδο αποφυγής των προβλεπόμενων νομικών

κυρώσεων που διαιώνιζε την παράνομη παραμονή τους. Την ίδια μέθοδο

μεταλαμπάδευαν και σε οικείους υποψήφιους ΜΕΓ διευρύνοντας περισσότερο τα

κανάλια της άτυπης απασχόλησης.

70 Η ονομασία του προέρχεται από την παραφθορά της ισπανικής λέξης brazo που σημαίνει «χέρι».
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  Στις αρχές του 2000 οι άτυποι ΜΕΓ αποτελούσαν το 52% του συνόλου των

εργατών γης (Mehta et al. 2000, σελ. 22), δεδομένου ότι η άτυπη απασχόληση δεν

έπαψε να αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή εργοδοτών και ορισμένων ΜΕΓ

(Martin et al. 2006, σελ. 13,14).

5.3.2 Ευρωπαϊκός Νότος και άτυπη οικονομία

Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου η άτυπη απασχόληση των ΜΕΓ δε μπορεί

παρά να ειδωθεί υπό το πρίσμα της άτυπης απασχόλησης (Πίνακας 5.3.1) και ευρύτερα

οικονομίας που αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομικής τους δομής. Και

τούτο, διότι οι πρακτικές απασχόλησης που αναπτύσσονται εντός της άτυπης

οικονομίας συναρμόζουν αποτελεσματικά με τις απαιτήσεις της γεωργικής

απασχόλησης.

Πίνακας 5.3.2 Αδήλωτη71 εργασία σε βασικές ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής μεταναστών (%ΑΕΠ)
Χώρες Έτη

Γερμανία 2001 6,0
Γαλλία 1998 4,0-6,5
Μ. Βρετανία 2000 2,0
Ιταλία 1998/2001 16,0/17,0
Ισπανία* 1995 11,0
Ελλάδα 1998 άνω του 20,0
Πορτογαλία 1996 5,0

Πηγή: Renoy (2004, σελ. 106)
*Για την Ισπανία πηγή: (Williams & Windebank, 199572 από Λαμπριανίδη & Λυμπεράκη 2005, σελ. 110)

  Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση την Πορτογαλία η άτυπη απασχόληση στις

Νοτιοευρωπαϊκές χώρες είναι υπερδιπλάσια αυτής των Βορειοευρωπαϊκών χωρών.

  Η λειτουργία του άτυπου τομέα απασχόλησης προηγείται χρονικά των

μεταναστευτικών ροών προς τις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες (Quassoli 1999, σελ. 214).

Εισερχόμενοι οι μετανάστες στις οικονομίες του Νότου, συναντούν μια ανθηρή και σε

πλήρη λειτουργία άτυπη οικονομία,  η οποία τους προσφέρει σημαντικό αριθμό

εργασιακών θέσεων, χωρίς νομότυπες διαδικασίες (Reyneri, 2003α, σελ. 12).

Η άτυπη οικονομία είναι απότοκη της οικονομικής δομής των νοτιοευρωπαϊκών

κοινωνιών, η οποία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται σε μικρές, ενίοτε χωρίς σημαντική

οργανωσιακή δομή επιχειρήσεις που ζητούν να απασχολήσουν άτυπα, χαμηλής

71 Ως αδήλωτη εργασία ορίζονται εκείνες οι παραγωγικές δραστηριότητες που αν και εκ φύσεως νόμιμες
δε δηλώνονται στις δημόσιες αρχές (Renoy 2004, σελ. 7). Εδώ, τον όρο αδήλωτη τον χρησιμοποιούμαι
εναλλακτικά με τον όρο άτυπη.
72 Williams C.C., και J. Windeback (1995), “Black market work in the European Community: Peripheral
work for peripheral localities?”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol.19(1).
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ειδίκευσης ή ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Λειτουργεί με τη συνδρομή

διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινωνικών δικτύων, τα οποία

και διατρέχουν μεγάλο εύρος των οικονομικών τους συναλλαγών.  Το γεγονός αυτό

στρέφει τους εργοδότες προς τους μετανάστες εργάτες, ενόψει και της απροθυμίας του

γηγενούς καταρτισμένου δυναμικού να προσφέρει την εργασία του σε άτυπες και ημι-

ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης (Reyneri 2003α, σελ. 9). Η πρόσβαση των

εργοδοτών στο μεταναστευτικό δυναμικό είναι σχετικά απλή, αφού οι ανεπίσημες

μέθοδοι στελέχωσης εργαζομένων έρχονται να συναντήσουν τα επίσης αναπτυγμένα

εθνικά δίκτυα των μεταναστών. Απ’ αυτά οι εργοδότες αντλούν ένα πολυάριθμο

δυναμικό, πρόθυμο να απασχοληθεί παράνομα και υπό σκληρές συνθήκες

απασχόλησης, όπως η γεωργική. Υπό αυτή την έννοια, αν και η μεταναστευτική

κίνηση προς τον ευρωπαϊκό Νότο δεν είναι γενεσιουργός αιτία της άτυπης οικονομίας

η παρουσία των μεταναστών συμβάλλει στην αναπαραγωγή της (Reyneri 2004, σελ.

88).

Η άτυπη οικονομία δε λειτουργεί με ενιαίο τρόπο για το σύνολο των

μεταναστών, όπως και οι θέσεις που προσφέρει κατά κλάδο και γεωγραφική περιοχή δε

μοιράζονται απολύτως κοινά χαρακτηριστικά (Reyneri 2004, 84, 85). Έτσι, μέσα στους

ίδιους τους κόλπους της άτυπης οικονομίας παρατηρούνται «γκρίζες περιοχές»,

(Suarez-Navaz 199773, από Edwards 2001, σελ. 6) που βρίσκονται μεταξύ νομιμότητας

και παρανομίας. Δηλαδή, νόμιμα διαμένοντες μετανάστες που απασχολούνται

παράνομα, μετανάστες που εργάζονται σε διαφορετικό τομέα απασχόλησης από αυτόν

για τον οποίο έχει εκδοθεί η άδεια εργασίας και μετανάστες που απλώς μεταπηδούν

από τη νομιμότητα στην παρανομία λόγω της ευάλωτης εργασιακής τους θέσης, ή/και

της συχνής εναλλαγής απασχολήσεων.

Στα επιχειρήματα αυτά πρέπει να συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι η άτυπη

οικονομία αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό μονόδρομο για τους ΜΕΓ, δεδομένου ότι οι

χώρες του νότου ήταν μέχρι πρότινος κλειστές για νόμιμους οικονομικούς μετανάστες.

(Reyneri 2003β, σελ. 134).

Επιπλέον, τα αυστηρά νομοθετικά πλαίσια, το δύσκαμπτο σύστημα

ποσοστώσεων ως προς τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό ΜΕΓ και τα αναποτελεσματικά

προγράμματα αμνήστευσης παλινδρομούν τους ΜΕΓ μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας

73 Suarez-Navaz, L. (1997) “Political Economy of the Mediterranean Rebordering: New Ethnicities, New
Citizenships”, Stanford Electronic Humanities Review 5(2).
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και ενίοτε καθιστούν την άτυπη απασχόληση πιο κατάλληλο, δεδομένων των συνθηκών,

εργασιακό καθεστώς.

Στον Ιταλικό Νότο, οι συνεχείς παράνομες είσοδοι μεταναστών και η ευρεία

έκταση της άτυπης απασχόλησης έχουν σε συνδυασμό αυξήσει το ποσοστό άτυπων

ΜΕΓ στο 50% με 60%, το οποίο ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο για τους εποχικούς

(Reyneri 2001, σελ. 10). Η μεταναστευτική νομοθεσία επιτρέπει την εισδοχή εποχικών

ΜΕΓ και παρά την πληθώρα προγραμμάτων νομιμοποίησης το 1991, 1996, 1998-99,

2002 (Reyneri 2004, σελ. 83,84) το αυστηρό σύστημα ποσοστώσεων στον αγροτικό

τομέα ενθαρρύνει την άντληση πρόσθετου ξένου δυναμικού από την άτυπη αγορά

εργασίας74 (Council of Europe 2003, σελ. 11).  Επιπρόσθετα, οι μετανάστες που δεν

προτίθενται να διαμείνουν για μακρύ χρονικό διάστημα στη χώρα δέχονται να

απασχοληθούν άτυπα στη γεωργία,  καθώς δε σκοπεύουν να λάβουν κοινωνικές

παροχές. Συνεπώς, επιδιώκουν άμεση απασχόληση και βραχυπρόθεσμα οφέλη που η

άτυπη οικονομία δύναται να παρέχει (Reyneri 2001, σελ. 22 και Reyneri 2004, σελ.

88).

 Στην Ισπανία, ο γεωργικός τομέας παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά άτυπης

απασχόλησης. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι άτυποι ΜΕΓ αποτελούν το 42,1%

(Huntoon 1998, σελ. 442), ενώ κατά τα τέλη της ίδιας δεκαετίας το ποσοστό αυτό κατά

τους Hoggart & Mendoza (1999, σελ. 552) έπεσε στο 14,6%. Και στην περίπτωση αυτή

η ανθούσα άτυπη οικονομία και το αυστηρό σύστημα ποσοστώσεων αποτέλεσε ισχυρό

πόλο έλξης άτυπων ΜΕΓ. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα νομιμοποίησης των ετών

1985-86, 1991-92, 2001 σε συνδυασμό με μια οργανωμένη εκστρατεία περιστολής της

άτυπης απασχόλησης άρχισαν σταδιακά να κάμπτουν την άτυπη απασχόληση των

ΜΕΓ (Hoggart & Mendoza 1999, σελ. 552 και Council of Europe 2003, σελ. 13).

Στην Ελλάδα, η άτυπη οικονομία δεν αποτελεί μόνο συστατικό στοιχείο της

οικονομικής της διάρθρωσης, αλλά από αυτήν εξαρτάται η επιβίωση ολόκληρων

κλάδων της οικονομίας (Reyneri 2003β, σελ. 132). Μέχρι το πρώτο πρόγραμμα

νομιμοποίησης του 1997, όλοι οι ΜΕΓ απασχολούνταν άτυπα και το γεγονός αυτό

συνοδεύτηκε από σφοδρές παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων. Πολλοί ΜΕΓ

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης, προκειμένου να

μην αυξηθεί το κόστος απασχόλησής τους με ασφαλιστικές εισφορές και

διακινδυνεύσουν την εργασιακή τους θέση (Lianos 2001, σελ. 4). Εξάλλου, η άτυπη

74 Το 2002 οι εργατικές ενώσεις του αγροτικού τομέα απαίτησαν αύξηση της ποσόστωσης για τους ΜΕΓ
προκειμένου ακριβώς να περιοριστεί η παράνομη εργασία (Council of Europe 2003, σελ. 11).
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απασχόληση στην ύπαιθρο δεν επέσειε σοβαρές κυρώσεις στους ΜΕΓ, κυρίως κατά τις

περιόδους αιχμής της παραγωγής, που η ανάγκη σε ξένους εργάτες επέβαλε μια γενική

ανοχή της τοπικής κοινωνίας στην άτυπη απασχόληση.  Σε κάθε περίπτωση,  τα

χωράφια αποτελούσαν και έναν ενδεδειγμένο χώρο για να κρύβονται οι ΜΕΓ, όταν οι

αστυνομικοί έλεγχοι, μετά την περίοδο συγκομιδής, εντείνονταν. Μετά το δεύτερο

πρόγραμμα νομιμοποίησης το 2001, ένα μεγάλο μέρος των ΜΕΓ νομιμοποιήθηκε με

αποτέλεσμα το ποσοστό ανασφάλιστων ΜΕΓ να είναι 3,4%75 (Kannelopoulos et al.

2006, σελ. 89).

Ο άτυπος τομέας απασχόλησης εξυπηρετεί, όμως, και την πλευρά της ζήτησης

εργασίας και τούτο διότι οι άτυποι ΜΕΓ δεν είναι μόνο οι χαμηλότερα αμειβόμενοι

αλλοδαποί, αλλά και πιο πειθήνιοι και εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενα εκμετάλλευσης εν

σχέση με τους νόμιμους. Οι εργοδότες αξιοποιούν την ευάλωτη θέση των ΜΕΓ, διότι οι

άτυποι ΜΕΓ δύνανται να παράσχουν,  τόση ευέλικτη απασχόληση,  όση επιθυμεί ο

εργοδότης (Kannelopoulos et al. 2006, σελ. 84), χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής

αντίδρασης. Αν στη θέση αυτή συμπεριλάβουμε και την απειλή απέλασης με την οποία

οι εργοδότες εκφοβίζουν τους άτυπους ΜΕΓ, προκειμένου να μην αξιώνουν εργασιακά

δικαιώματα, τότε η άτυπη μετανάστευση συμπίπτει, συχνά, με ένα ιδιότυπο καθεστώς

ομηρίας σε επαχθείς όρους απασχόλησης (Guadalupe 1997, σελ. 8). Ορισμένοι αγρότες

απασχολούν τους ΜΕΓ και μετά τη λήξη της άδειας παραμονής με αποτέλεσμα το

άτυπο καθεστώς απασχόλησης να αναπαράγει τον εαυτό του (Reyneri 2003β, σελ.

135). Στη ύπαιθρο της Ν. Ευρώπης καταγράφονται περιστατικά αγροτών που μετά την

παρέλευση της περιόδου συγκομιδής,  κατήγγειλαν στις αρχές τους ΜΕΓ που

απασχολούσαν ως παράνομους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή των

δεδουλευμένων (Council of Europe 2003, σελ. 6).

Από τη λειτουργία της ανεπίσημης οικονομίας δε μπορεί να αγνοηθεί ο ρόλος

του κράτους. Μερίδα ερευνητών υποστηρίζουν ότι το επίσημο κράτος και το δικαστικό

σύστημα είναι απόντα από τον ανεπίσημο τομέα της οικονομίας (Edwards 2001, σελ.

12 και Reyneri 2003α, σελ. 12). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι χώρες του

ευρωπαϊκού Νότου θέσπισαν κυρώσεις σε εργοδότες που απασχολούσαν άτυπα

μετανάστες. Με εξαίρεση την Ισπανία, οι προσπάθειες επιβολής κυρώσεων σε αγρότες

υπήρξαν ανεπαρκείς και δεν τελεσφόρησαν (Reyneri 2001, σελ. 45-46). Οι αγρότες

εξακολουθούν να απασχολούν παράνομα ΜΕΓ, δίχως να νιώθουν το φόβο νομικών

75 Ο πρόσφατος μεταναστευτικός νόμος απαγορεύει ρητά την πρόσληψη και απασχόληση των
μεταναστών που δε διαθέτουν άδεια παραμονής (αρ. 86 Ν 3386/2005).
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κυρώσεων. Εξάλλου, οι ΜΕΓ είναι συχνά η μόνη επαγγελματική κατηγορία

μεταναστών που το κράτος εξαιρεί από συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον

κατώτατο μισθό, όταν οι μετανάστες που απασχολούνται σε άλλους τομείς δύνανται

ευκολότερα να συμπεριληφθούν σε ρυθμίσεις μισθών και επιδομάτων (Guadalupe

1997, σελ. 1,3 και Rosenbaum 2001, σελ. 3). Άλλοι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή

τους στην απροθυμία των κυβερνήσεων να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό νομικό

πλαίσιο, προκειμένου να διατηρήσουν τα οφέλη από την παράνομη μετανάστευση. Ο

Portes (1978, σελ. 474) επισημαίνει ότι η άτυπη απασχόληση εξοικονομεί το κόστος

περίθαλψης, ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ΜΕΓ και κυρίως τους αφαιρεί τη

δυνατότητα αξίωσης τέτοιων δικαιωμάτων. Ενδεχόμενη άλλωστε νομιμοποίηση των

ΜΕΓ θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε έξοδο από την αγροτική απασχόληση και

αναζήτηση ευνοϊκότερων εργασιακών θέσεων σε εξωγεωργικούς τομείς (Martin et al.

2006, σελ. 73,74). Τούτο, θα μπορούσε με τη σειρά του να δημιουργήσει ελλείψεις

εργατικών χεριών και να υποκινήσει νέα άτυπα μεταναστευτικά ρεύματα.

5.4 Μέθοδοι στελέχωσης των ΜΕΓ

5.4.1 Μεσάζοντες και μεταναστευτικά δίκτυα

Από τα παραδείγματα πλειάδας χωρών που απασχολούν αλλοδαπό δυναμικό

στη γεωργία συνάγεται ότι η ενεργοποίηση μεσαζόντων που μισθώνουν εργασία στις

αγροτικές επιχειρήσεις και μεταναστευτικών δικτύων αποτελούν τις δύο επικρατέστερες

μεθόδους στελέχωσης γεωργικών επιχειρήσεων με ΜΕΓ. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο

αυτών μεθόδων είναι ότι αναπτύσσονται σε μια γκρίζα περιοχή που ισορροπεί μεταξύ

νομιμότητας και παρανομίας.

Τους μεσάζοντες αποτελούν γηγενείς ή παλαιότεροι μετανάστες, συχνά πρώην

εργάτες γης, οι οποίοι αναλαμβάνουν να βρουν εργατικό δυναμικό σε αγροτικές

επιχειρήσεις, έναντι μιας κατά αγρεργάτη αμοιβής. Σε πολλές χώρες η παρουσία και η

δράση τους είναι νόμιμη, τις περισσότερες φορές όμως, συνυπάρχει με έναν ανθηρό

τομέα παράνομης στελέχωσης ΜΕΓ. Οι μεσάζοντες υποχρεούνται συνήθως να

παρέχουν στους ΜΕΓ μια σειρά υπηρεσιών, όπως στέγη, τροφή, δωρεάν μετακίνηση

στο χώρο εργασίας, περίθαλψη και ασφάλιση. Ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που

η εργασία των μεσαζόντων είναι νόμιμη καταγράφονται σοβαρές εκπτώσεις στις

υπηρεσίες που προσφέρουν, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό άλλων

μεσαζόντων, ενώ στις περιπτώσεις παράνομης στελέχωσης, οι όροι απασχόλησης και
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διαβίωσης των ΜΕΓ, ίσως προσιδιάζουν σε αυτούς της δουλείας. Προς επίρρωση των

ανωτέρω, το ILO (2004, σελ. 44) εκτιμάει ότι σε πολλές χώρες οι μεσάζοντες

διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη λειτουργία της μεταναστευτικής αγοράς

εργασίας. Είναι υπεύθυνοι για μια σειρά από αμοραλιστικές πρακτικές που προάγουν

την άτυπη απασχόληση και επιβαρύνουν δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης των ΜΕΓ.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ψευδείς πληροφορίες για ανύπαρκτες θέσεις εργασίας,

υπερτιμολογήσεις των υπηρεσιών που προσφέρουν στους ΜΕΓ, εμπλοκή σε δίκτυα

παράνομης διακίνησης ανθρώπων κ.α.. Υποστηρίζει ότι η μίσθωση εργασίας αποβαίνει

εις βάρος των συνθηκών εργασίας των ΜΕΓ76, οι οποίοι ενδέχεται να στερούνται

στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων (όπως ασφάλισης, περίθαλψης, επιδομάτων και

συλλογικών διαπραγματεύσεων).

Όπως αναλύσαμε στο 1ο Κεφάλαιο, η θεωρία των μεταναστευτικών δικτύων

αναδεικνύει τα αίτια διαιώνισης της διεθνούς μετανάστευσης. Με τον όρο

μεταναστευτικά δίκτυα (Massey et al., 1993, σελ. 448-450 και Massey et al. 2005, σελ.

42-50) εννοούμε ένα σύνολο διαπροσωπικών δεσμών (συγγένειας, φιλίας κτλ) που

συνδέει τους ήδη υπάρχοντες μετανάστες με άλλα πρόσωπα που ζουν είτε στη χώρα

υποδοχής είτε στη χώρα προέλευσης. Τα δίκτυα αυξάνουν κατ’ ουσίαν την πιθανότητα

διεθνούς μετανάστευσης,  διότι μειώνουν το κόστος και τον κίνδυνο και αυξάνουν τις

αναμενόμενες καθαρές αποδόσεις επί της μετανάστευσης. Με άλλα λόγια,

συναποτελούν ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου μέσω του οποίου οι υποψήφιοι

μετανάστες δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ξένες αγορές εργασίας. Όταν τα

δίκτυα επεκταθούν και ο αριθμός τους φτάσει σε ένα κομβικό σημείο, η μετανάστευση

διαιωνίζει τον εαυτό της, διότι κάθε μεταναστευτική κίνηση δημιουργεί αφ’ εαυτής το

απαραίτητο κοινωνικό υπόβαθρο για τη διατήρησή της77.

Όταν τα δίκτυα των μεταναστών είναι καλά οργανωμένα ανοίγουν κανάλια

εξεύρεσης εργασιών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι δυνητικοί

76 Στον αγροτικό τομέα χωρών της Ν.  Ασίας,  όπως οι Ινδίες καταγράφεται μια ιδιότυπη μορφή
απασχόλησης που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε «δεσμευμένη εργασία»: Γηγενείς και μετανάστες
αγρεργάτες απασχολούνται στη γεωργία, προκειμένου να αποπληρώσουν χρέη με τα οποία τους έχουν
επιβαρύνει οι μεσάζοντες ή άλλοι παράνομοι εργοδότες. Η χρήση αυτού του «μηχανισμού χρέους» που
εγκλωβίζει κατ’ ουσίαν τους ΜΕΓ εντός της γεωργικής απασχόλησης μέχρι να εξοφλήσουν τα χρέη
τους, αποτελεί μια άλλη εκδοχή βίαιης εργασίας. Πολλές φορές τα χρέη επιβάλλονται επίπλαστα και
αφορούν στη μεταφορά, τη στέγαση, την τροφή και τα γεωργικά εργαλεία που τους παρέχουν οι
μεσάζοντες. Συχνά, συμβαίνει τα χρέη να διαιωνίζονται και να τα επωμίζονται διαδοχικές γενιές
αγρεργατών (ILO 2003, σελ. 22, 23).
77 Οι Portes & Borocz (1989, σελ. 612) σημειώνουν ότι τα δίκτυα δημιουργούνται από την επαφή και την
κινητικότητα των ανθρώπων στο χώρο. Σε πείσμα των ατομιστικών υπολογισμών κέρδους, η
προσχώρηση των ανθρώπων στα δίκτυα είναι αυτή που επεξηγεί τις ποικίλες αιτίες μετακίνησης και το
διαρκή χαρακτήρα των μεταναστευτικών ροών.
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μετανάστες μιας κοινότητας στη χώρα προέλευσης. Έτσι, τα πρώτα μεταναστευτικά

ρεύματα καθορίζουν το χαρακτήρα και τη σύνθεση των μεταγενέστερων (Durand &

Massey 1992, σελ. 34) και η μετανάστευση καθίσταται μια αξιόπιστη και ασφαλής

πηγή εισοδήματος, που μετριάζει την αβεβαιότητα των νέων μεταναστών για το

εργασιακό τους παρόν και μέλλον.

5.4.2 Εμπειρικά παραδείγματα στελέχωσης ΜΕΓ

Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στις μεθόδους απασχόλησης ΜΕΓ

αξιοποιώντας τα παραδείγματα μιας σειράς αγροτικών οικονομιών.

Στις ΗΠΑ και κυρίως στην Καλιφόρνια που συνιστά τη σημαντικότερη περιοχή

παραγωγής αγροτικών προϊόντων, η δημοφιλέστερη μέθοδος απασχόλησης ΜΕΓ είναι

η χρήση μεσαζόντων (Martin et al. 2006, σελ. 21) που είναι γνωστοί ως “Farm Labour

Contractors” και στην αργκό ως “coyotes”.  Οι μεσάζοντες απετέλεσαν ανεξάρτητη

εμπορική δραστηριότητα από τη δεκαετία του 1920 και μετά. Τα κέρδη τους

προέρχονταν από τη διαφορά μεταξύ των εργατικών αμοιβών που ήταν διατεθειμένοι

να πληρώσουν οι αγρότες και του πραγματικού κόστους των αγρεργατών (Martin &

Mason 2004, σελ. 205). Κατά τη δεκαετία του ’70, καθιερώνονται στην αγορά

εργασίας του αγροτικού τομέα, εν όψει διαρθρωτικών αλλαγών στην αμερικάνικη

αγροτική οικονομία: η αδιάλειπτη εισροή Μεξικανών αγρεργατών, η άνθηση της

βιομηχανίας φρούτων, λαχανικών και κηπευτικών, οι μαζικές συγχωνεύσεις

εκμεταλλεύσεων και η ανάδυση μεγάλων αγροτικών εταιριών που απεκδύουν τη

γεωργία από τον οικογενειακό της χαρακτήρα, συνεπικουρούμενη από την αγροτική

έξοδο του εγχώριου πληθυσμού εγκαθιδρύει στους κόλπους της αγοράς εργασίας νέες

μεθόδους απασχόλησης, υιοθετημένες από τη βιομηχανική διοίκηση. Ως εκ τούτου, η

μετατροπή εποχικών εργατών και επιστατών με οξυμμένο «επιχειρηματικό» πνεύμα σε

μεσάζοντες αποτέλεσε το λογικό ακόλουθο των ως άνω εξελίξεων (Williams 2000,

σελ. 3,5).

Σήμερα, η συναρμογή θέσεων εργασίας και ΜΕΓ είναι αποκεντρωμένη με τους

μεσάζοντες να ελέγχουν ομάδες αγρεργατών τους οποίους ενοικιάζουν έναντι

αντιμισθίας στις αγροτικές επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι εξ αυτών διαχειρίζονται

ομάδες των 20-40 ΜΕΓ. Συνήθως, έχουν πρόσβαση στα μεταναστευτικά δίκτυα78 και

σε περιπτώσεις υψηλής ζήτησης αγρεργατών απευθύνονται στους εργάτες που ήδη

78 Δεν είναι τυχαίο ότι το 70% των αγρεργατών σε επίπεδο χώρας δήλωσε ότι βρήκε απασχόληση στη
γεωργία μέσω οικείου προσώπου (Mehta et al. 2000, σελ. 31).
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ελέγχουν για να καλέσουν συγγενείς και φίλους τους να συνδράμουν στην παραγωγική

διαδικασία. Κάθε παλαιότερος εργάτης έχει υπό την ευθύνη του το νεοεισερχόμενο

μέλος στην ομάδα των ΜΕΓ, στο οποίο και παρέχει όλες τις σχετικές με την αγροτική

εργασία δεξιότητες και πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές οι μεσάζοντες είναι κάτι

περισσότερο από εργοδότες. Για τους νέους, κυρίως, ΜΕΓ είναι οι τραπεζίτες τους, οι

σπιτονοικοκύρηδές τους, οι μεταφορείς τους, οι σιτιστές τους (Martin & Mason 2004,

σελ. 206). Αυτό αποδεικνύει την έντονη εξάρτηση των ΜΕΓ από τους μεσάζοντες και

τη δυνατότητα των τελευταίων να επηρεάζουν καθολικά την οικονομική και όχι μόνο

ζωή τους. Ο δριμύς ανταγωνισμός μεταξύ των μεσαζόντων τους οδηγεί σε έναν

μειοδοτικό αγώνα δρόμου για να περικόψουν το εργατικό κόστος. Συχνά είναι τα

φαινόμενα μείωσης των αμοιβών, περιστολής των προσφερόμενων υπηρεσιών ή

αντίστροφα, υπερβολικών χρεώσεων στους ΜΕΓ για την παροχή υπηρεσιών. Οι

παράνομοι μεσάζοντες υποβάλλουν τους ΜΕΓ στους επαχθέστερους όρους διαβίωσης,

με χαμηλότερους από το κατώτατο νόμιμο όριο μισθούς, απουσία ασφαλιστικής

κάλυψης και αποζημιώσεων. Την κατάσταση αυτή υποδαύλισε συστηματικά η αύξηση

του παράνομου αλλοδαπού δυναμικού από τη δεκαετία του ‘90 και μετά (Williams

2000, σελ. 5).

Στη Δ. Ευρώπη συναντάμε ποικιλία μεθόδων πρόσληψης ανθρώπινου

δυναμικού. Για παράδειγμα, στη Μ. Βρετανία, το σύστημα στελέχωσης ΜΕΓ μέσω

μεσαζόντων, που είναι γνωστοί ως gangmasters, τείνει να κατισχύσει. Σε ορισμένες

περιοχές, μεσάζοντες ασιατικής καταγωγής μισθώνουν στις εκμεταλλεύσεις

αγρεργάτες από τις Ινδίες,  το Πακιστάν,  την Υεμένη και το Μπαγκλαντές.  Αν και η

συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι νόμιμοι, στις τάξεις των νεοεισερχομένων

καταγράφεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό άτυπων μεταναστών. Την τελευταία

δεκαπενταετία, η βρετανική αγροτική οικονομία χρησιμοποιεί ευρέως αυτή τη μέθοδο

στελέχωσης ΜΕΓ. Οι μεσάζοντες εισπράττουν μια κατά κεφαλήν ή κατ’ ώρα

αντιμισθία για τη διάθεση ΜΕΓ, ενώ είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνθήκες

διαβίωσής τους. Δε λείπουν οι περιπτώσεις εμπλοκής των μεσαζόντων σε παράλληλες

παράνομες δραστηριότητες, όπως η εμπορία ανθρώπων (ILO 2003, σελ. 25).

Στη Γαλλία,  η εφαρμογή,  ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του ’60,

προγραμμάτων εποχικής απασχόλησης μεταναστών στον αγροτικό τομέα, καθιέρωσε

πιο επίσημες μεθόδους στελέχωσης μεταναστών και προσέδωσε νόμιμο χαρακτήρα
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στην αλλοδαπή αγροτική εργασία. Τα λεγόμενα «ΟΜΙ79 συμβόλαια» επιτρέπουν κάθε

χρόνο την εισδοχή Πολωνών,  Τυνήσιων και κυρίως Μαροκινών μεταναστών που

απασχολούνται στη γεωργία έως έξι και σπανιότερα έως και επτά μήνες (ILO 2003,

σελ. 49 και Council of Europe 2003, σελ. 5).

Από το 1991, η Γερμανία εισήγαγε στην εθνική της νομοθεσία το καθεστώς του

εποχικού εργάτη γης, τον οποίο και δεσμεύει τριμηνιαίο συμβόλαιο διαμονής και

εργασίας. Ακολούθως το γερμανικό κράτος σύναψε διακρατικές συμφωνίες αποστολής

ΜΕΓ με την Πολωνία,  την Ουγγαρία,  τη Σλοβακία,  την Τσεχία,  την Κροατία,  τη

Σλοβενία και τη Βουλγαρία. Η ζήτηση εργασίας από την Ανατολική Ευρώπη λείανε το

έδαφος για την άνθηση μεσαζόντων εντός των χωρών προέλευσης, οι οποίοι και

στελεχώνουν τις γερμανικές εκμεταλλεύσεις με ξένο δυναμικό. Υπάρχουν περιπτώσεις

που οι εκμεταλλεύσεις στελεχώνονται ατύπως με την εμπλοκή και ιδιωτών

μεσαζόντων.  Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των άτυπα επιλεγέντων ΜΕΓ ισούται με

αυτόν των νομίμων (ILO 2003, σελ. 49, Council of Europe 2003, σελ. 5 και ILO 2004,

σελ. 51).

Η στελέχωση ΜΕΓ στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου συνδέεται ευρύτερα με

την κοινωνικοοικονομική τους δομή και τα συγκλίνοντα χαρακτηριστικά των

μεταναστευτικών τους ροών που συγκροτούν το Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο

μετανάστευσης. Η διογκωμένη παραοικονομία ακολουθείται από άτυπες μεθόδους

απασχόλησης που στην περίπτωση της αλλοδαπής εργασίας στη γεωργία είναι

συνυφασμένες με την εκτεταμένη χρήση μεταναστευτικών και δικτύων και δικτύων

μεσαζόντων.

Πολλές φορές οι μεσάζοντες συνίστανται από ντόπιους ή και παλαιότερους

μετανάστες οι οποίοι ενοικιάζουν ΜΕΓ στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (Reyneri 2003β,

σελ. 124). Οι αγρότες δύνανται να έχουν στη δούλεψή τους ένα ευέλικτο εργατικό

δυναμικό εποχικού χαρακτήρα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της

γεωργικής εργασίας. Αυτό το σύστημα στελέχωσης συνυπάρχει συχνά με συνθήκες

εκμετάλλευσης των ΜΕΓ, οι οποίοι απασχολούνται υπό γλίσχρες αμοιβές, ανεπαρκή

στέγαση και υπερκοστολόγηση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται (Council  of

Europe 2003, σελ. 5).

   Στην Ιταλία, το 77% των αλλοδαπών εργατών γης βρίσκει απασχόληση μέσα

από άτυπες μεθόδους: Συγκεκριμένα, το 34% αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα

οικείων προσώπων, το 32% μέσα από απευθείας προσέγγιση με τον εργοδότη και το

79 L’ Office des Migrations Internationales.
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11% χρησιμοποιώντας επαφές με τους ντόπιους. Η συγκέντρωση μεταναστών σε

συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις, όπως αυτές της γεωργίας είναι απότοκη της

αποτελεσματικής λειτουργίας θεμελιωμένων μεταναστευτικών δικτύων. Στο Βορρά της

χώρας το μικρό ποσοστό μεταναστών που απασχολείται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

υπόκειται σε συμβάσεις εργασίας, όπως και το ντόπιο δυναμικό. Στο Νότο, την άφιξη

ΜΕΓ ελέγχει συχνά η τοπική μαφία. Η στελέχωση των μεταναστών εργατών

πραγματοποιείται από παράνομους ντόπιους ή μετανάστες ενδιάμεσους που είναι

γνωστοί ως “caporali”. Η αμοιβή τους προέρχεται, τόσο από τη συμφωνία με τους

αγρότες, όσο και από παρακρατήσεις επί του ημερομισθίου των αγρεργατών έναντι

παροχής στοιχειωδών μέσων συντήρησης. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το 1/10

των ΜΕΓ του Νότου απασχολούνταν χωρίς σύμβαση εργασίας (Council  of  Europe

2003, σελ. 12, Reyneri 2004, σελ. 79, 81 και Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005, σελ.

120).

Στην Ισπανία, επίσης συναντάμε άτυπες μεθόδου στελέχωσης μεταναστών. Τα

μεταναστευτικά δίκτυα ενεργοποιούνται προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος

αριθμός αγρεργατών και να περαιωθεί η παραγωγική διαδικασία. Στον Ισπανικό Νότο

της δεκαετίας του ’90, υπεύθυνοι για τη μετακίνηση Μαροκινών αγρεργατών ήταν

μεσάζοντες γνωστοί ως «furgoneros», ενώ μέχρι και σήμερα οι ΜΕΓ που

μετακινούνται στην ύπαιθρο στελεχώνονται από παράνομους μεσάζοντες. (Βαίου &

Χατζημιχάλης 1997, σελ. 174 και Reyneri 2001, σελ. 46). Μετά την έλευση

ανατολικοευρωπαίων ΜΕΓ που υποκαθιστούν τους παλαιότερους αφρικανικής

καταγωγής, η χρήση των μεταναστευτικών δικτύων έχει επεκταθεί. Σε κάθε περίπτωση,

η παράνομη απασχόληση ΜΕΓ τροφοδοτεί άτυπες μεθόδους εξεύρεσης εργασίας και

διαιωνίζεται από αυτές.

Η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με την Αλβανία που αποτελεί τη χώρα

προέλευσης της πολυπληθέστερης εθνικής ομάδας μεταναστών στην Ελλάδα, επέτρεψε

την ταχεία ανάπτυξη μεταναστευτικών δικτύων και τα ανέδειξε στην επικρατέστερη

μέθοδο εξεύρεσης εργασίας80. Η σχετική βιβλιογραφία δεν έχει, μέχρι σήμερα, φωτίσει

επαρκώς το υπό εξέταση θέμα για το γεωργικό τομέα.  Οι Βαίου &  Χατζημιχάλης

(1997, σελ. 171) αναφέρουν ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι Πολωνοί ΜΕΓ σε

αγροτικές περιοχές της Β. Ελλάδας συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένα σημεία του

χωριού (π.χ., καφενεία), από τα οποία περνούσαν οι αγρότες και επέλεγαν το εργατικό

τους δυναμικό. Η σταδιακή υποκατάστασή τους από τους Αλβανούς ΜΕΓ ανέδειξε την

80 Βλ. και Λαμπρινίδης & Λυμπεράκη (2005, σελ. 274).



- 146 -

ύπαρξη μεσαζόντων, οι οποίοι αναλάμβαναν τη μεταφορά των αγρεργατών στους

αγρούς έναντι μιας κατά κεφαλήν αμοιβής. Έκτοτε, η γνώση μας για τη διαχρονική

εξέλιξη των μεθόδων εξεύρεσης εργασίας είναι αποσπασματική και όχι σαφώς

τεκμηριωμένη.

5.5  Αμοιβές και συνθήκες ασφάλισης των ΜΕΓ

Το ILO (2003, σελ. 43) επισημαίνει ότι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τους

μισθούς των εργατών γης είναι η μεγέθυνση του αγροτικού προϊόντος, η προσφορά

εργασίας, η έκταση της εξωγεωργικής απασχόλησης, οι κατώτατοι μισθοί και οι τιμές

των τροφίμων. Ενώ η άνοδος των πραγματικών μισθών συναρτάται με την αύξηση του

αγροτικού προϊόντος, μια σειρά από παράγοντες ενδέχεται να απισχνάνουν την ένταση

αυτής της εξάρτησης. Τέτοιοι είναι: ο πληθωρισμός, η είσοδος τεχνολογιών που

εξοικονομούν εργασία και η υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού. Άλλοι παράγοντες

την ενδυναμώνουν,  όπως η ανάπτυξη εξωγεωργικών κλάδων,  η άνοδος του επιπέδου

εκπαίδευσης και η υιοθέτηση τεχνολογιών που διευρύνουν τη χρήση γης. Προσθέτει,

όμως, ότι ο αβέβαιος και περιστασιακός χαρακτήρας της αγροτικής απασχόλησης

καθιστούν ευμετάβλητες και ιδιαίτερα χαμηλές τις αμοιβές που λαμβάνουν οι εργάτες

γης. Αυτοί αποτελούν μια από τις πολυπληθέστερες ομάδες εργαζομένων που πλήττονται

από τη φτώχεια (ILO 2003, σελ. 5).

Σε πολλές αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ επισημαίνεται ότι οι ΜΕΓ αποτελούν

την κατώτατη εισοδηματική τάξη. Λαμβάνουν το μισό του ωρομισθίου και εργάζονται

τις μισές ώρες απασχόλησης σε σχέση με τους εκτός γεωργικής απασχόλησης εργάτες.

Ως εκ τούτου αμείβονται με το ¼ των ετήσιων εισοδημάτων των τελευταίων (Martin &

Mason 2004, σελ. 193 και Martin et al. 2006, σελ. 20). Οι ΜΕΓ αμείβονται χαμηλότερα

και από τους γηγενείς αγρεργάτες.  Οι μισθοί τους αγγίζουν το 88%  των ντόπιων

συναδέλφων τους. Οι Mehta et al. (2000, σελ. vii, 39) υποστηρίζουν ότι διαχρονικά οι

μισθοί των ΜΕΓ έχουν μείνει στάσιμοι και ότι τα 2/3 του πληθυσμού τους λαμβάνουν

μισθούς που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.  Η μισθολογική κατάσταση

των ΜΕΓ επιδεινώνεται με τη διαρκή έλευση νέων άτυπων81 μεταναστευτικών

κυμάτων από τους οποίους οι παραγωγοί αντλούν φθηνή εργασία (Williams 2000, σελ.

7). Οι Martin et al. (2006, σελ. 94) διαπιστώνουν ότι οι χαμηλές αμοιβές αποτελούν ένα

από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγροτικής φτώχειας, που καθιστούν

81 Ο Taylor (1992, σελ. 799) διαπιστώνει ότι οι μισθοί των άτυπων ΜΕΓ υπολείπονται κατά πολύ αυτών
των νόμιμων συναδέλφων τους.
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τις εποχικές θέσεις γεωργικής απασχόλησης ελκυστικές, μόνο στους μετανάστες

εκείνους που αντιμετωπίζουν επαχθέστερους όρους διαβίωσης στην πατρίδα τους.

Οι ΜΕΓ πληρώνονται  μέσα από δύο συστήματα αμοιβών: την ωριαία αμοιβή

και την αμοιβή με το κομμάτι. Το πρώτο σύστημα εφαρμόζεται όταν οι παραγωγοί

επιθυμούν να ελέγξουν το ρυθμό και να επιθεωρούν όλα τα στάδια της εκτελούμενης

εργασίας, όπως στην περίπτωση του κλαδέματος. Η αμοιβή με το κομμάτι υιοθετείται

όταν οι μετανάστες δεν εκτελούν λεπτολόγες εργασίες, όπως η συγκομιδή μήλων, ή η

συλλογή πορτοκαλιών για την παρασκευή χυμού. Οι εργοδότες καταγράφουν τον

αριθμό των συλλεχθέντων μονάδων, τις ώρες εργασίας και επί τη βάσει αυτών

υπολογίζουν την αμοιβή του αγρεργάτη. Αν ο τελευταίος δεν καταφέρει με την εργασία

του να λάβει τον κατώτατο μισθό, ο εργοδότης του πληρώνει τη διαφορά ώστε η τελική

του αμοιβή να εξισωθεί με την κατώτατη (build-up ή make-up payment). Οι ΜΕΓ που

σε τακτική βάση χρειάζονται build-up payments διακινδυνεύουν σοβαρά την

εργασιακή τους θέση ενίοτε και την παραμονή τους στη χώρα.  Δεδομένης της

διαχρονικής αύξησης των κατώτατων μισθών οι εργοδότες τείνουν να προτιμούν το

σύστημα της ωριαίας αμοιβής, προκειμένου να αποφύγουν το συστηματικό έλεγχο και

την καταγραφή της απόδοσης των ΜΕΓ, από την οποία και εξάγεται το ποσό της

πληρωμής. Στο μισθό των αλλοδαπών περιλαμβάνονται υποχρεωτικές παροχές, όπως

επιδόματα ανεργίας και αναπηρίας, ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και προαιρετικού

τύπου παροχές, όπως δωρεάν διακοπές (Wood & McCoy 1985, σελ. 257, Martin &

Taylor 2004, σελ. 206,207 και Martin et al. 2006, σελ. 21).

Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου,  οι τρόποι πληρωμής και το ύψος των

αγροτικών μισθών παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στη Ν.

Ιταλία οι ΜΕΓ αμείβονται ανάλογα με το είδος της εργασίας που επιτελούν. Συνήθως

πληρώνονται λιγότερο από τον κατώτατο μισθό, ο οποίος υπολείπεται και αυτού που

λαμβάνουν οι άτυποι γηγενείς αγρεργάτες. Αντίθετα, στο Βορρά της χώρας οι ΜΕΓ

πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό (Pugliese, 199182 από Reyneri 2004, σελ. 79 και

Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005, σελ. 121). Στην Ισπανία, οι αγρεργάτες αμείβονται

με την ώρα ή/και με το κομμάτι.  Λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς εν συγκρίσει με

αυτούς που λαμβάνουν οι μετανάστες σε εξωγεωργικές εργασίες, ενώ από το

ημερομίσθιό τους αφαιρούνται δαπάνες για τη διαμονή,  τη στέγαση και τις

ασφαλιστικές εισφορές. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Andalucia και η Extremendura

82 Pugliese E. (1991), “La portata del fenomeno el il mercato del lavoro” στο Machioti, M. I. & Pugliese
E. (eds): Gli immigrati in Italia, Roma.
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οι εποχικοί ΜΕΓ δύνανται να λάβουν για έξι μήνες το 75% του κατώτατου μισθού

μέσω επιδόματος ανεργίας, αφού εργαστούν για 35 ημέρες στην αγροτική παραγωγή

(Council of Europe 2003, σελ. 13 και Arango & Martin 2005, σελ. 260). Στα τέλη της

δεκαετίας του ’80  οι Πολωνοί αγρεργάτες λάμβαναν για τη συλλογή φρούτων σε

περιοχές της Β. Ελλάδας 5,3–7,3 ευρώ για 10-14 ώρες εργασίας ημερησίως, χωρίς να

διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή να απολαμβάνουν μη μισθολογικές παροχές. Για

τους παραγωγικότερους ΜΕΓ,  η αμοιβή ήταν δυνατό να αυξηθεί,  όταν η πληρωμή

γινόταν με το κομμάτι.  Την ίδια περίοδο ο Έλληνας αγρεργάτης αμειβόταν για

οκτάωρη απασχόληση με 15,3 ευρώ, στα οποία πρέπει να προσθέσουμε το κόστος

υπερωριών και ασφάλισης. Λίγα χρόνια αργότερα οι Αλβανοί μετανάστες αμείβονταν

με 2,9–8,8 ευρώ για 10 ωρών ανασφάλιστη εργασία (Βαίου & Χατζημιχάλης 1997,

σελ. 168, 171). Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ο μισθός του Αλβανού αγρεργάτη

κυμαινόταν μεταξύ 11,7 και 20,5 ευρώ, όταν οι μετανάστες στο δευτερογενή και τον

τριτογενή τομέα λάμβαναν 14,6–23,5 ευρώ ημερησίως (Gedeshi 2002, σελ. 336). Οι

αλλοδαποί αγρεργάτες φαίνεται να αποτελούν τα χαμηλότερα αμειβόμενο δυναμικό εν

σχέση με τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς (Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005, σελ.

239).

Πλημμελής αποδεικνύεται και η ασφαλιστική κάλυψη των ΜΕΓ. Οι εποχικοί, ως

επί το πλείστον, ΜΕΓ αποκλείονται συστηματικά από τη δυνατότητα ασφαλιστικής

κάλυψης. Ακόμη και σε χώρες με εύρυθμη λειτουργία συστημάτων κοινωνικής

ασφάλισης,  οι εποχικοί αδυνατούν να πληρώσουν τις προϋποθέσεις για να

συμπεριληφθούν στους δικαιούχους παροχών κοινωνικής πρόνοιας (ILO 2003, σελ.

53,54). Στις ΗΠΑ, μόνο το 5% των συνόλου των αγρεργατών (συμπεριλαμβανομένων

και των ΜΕΓ) διέθετε τη διετία 1997-1998 ασφαλιστική κάλυψη. Το 83% αυτών δε

διέθετε, ενώ το 12% δε γνώριζαν τη ότι τεκμαίρουν δικαίωμα ασφαλιστικών παροχών.

Αν και ο νόμος επιτάσσει να εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές των αγρεργατών από

τη φορολογία και να προβλέπονται επιδόματα ανεργίας οι αγρότες αρνούνται τις

περισσότερες φορές να τηρήσουν την υποχρέωσή τους. Το φαινόμενο παρατηρείται

εντονότερα στους νεοεισερχόμενους ΜΕΓ (Taylor & Martin 1997, σελ. 869, Martin &

Taylor 2000β, σελ. 19). Την ίδια περίοδο, μόνο το 20% αυτών χρησιμοποίησε

υπηρεσίες περίθαλψης, παρά τη διαρκή τους έκθεση σε επικίνδυνες για την υγεία

γεωργικές απασχολήσεις83 (Mehta et al., 2000, σελ. 36 και Rosenbaum & Shin 2005,

83 Εν συντομία αναφέρουμε ότι σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, οι αντίξοες συνθήκες εργασίας και οι
ελλείψεις στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής στους στρατώνες των ΜΕΓ, σε συνδυασμό με την άγνοια για
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σελ. 2), διότι η ανασφάλιστη εργασία και η ισχνή οικονομική του κατάσταση δεν τους

επέτρεπε να λάβουν υπηρεσίες υγείας. Πολλές φορές η μακρινή απόσταση μεταξύ των

αγρών όπου εργάζονται και των υπηρεσιών περίθαλψης στις γειτονικές πόλεις σε

συνδυασμό με το φόβο μήπως χαθεί το ημερομίσθιο αποθαρρύνει τους μετανάστες να

μεταβούν στα τοπικά κέντρα υγείας  (Rochin et al. 1989, σελ. 27, 28). Σε πολλές

περιοχές της Ιταλικής, της Ισπανικής και της Ελληνικής υπαίθρου, η ευρεία έκταση της

άτυπης απασχόλησης αποστερεί από τους μετανάστες στοιχειώδη δικαιώματα

ασφαλιστικής κάλυψης. Πέραν αυτού, οι άτυποι κυρίως ΜΕΓ χρησιμοποιούν την

ύπαιθρο ως χώρο απόκρυψης και προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο αστυνομικών

ελέγχων μένουν εκτός δημόσιας θέας. Για αυτό το λόγο, ακόμη και όταν ασθενούν δε

διακινδυνεύουν να εμφανιστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

5.6 Η οικονομική κινητικότητα των ΜΕΓ και οι προσδιοριστικοί της

παράγοντες

Από την παράθεση των ανωτέρω βιβλιογραφικών ευρημάτων ανακύπτει εύλογα

το ερώτημα, αν οι ΜΕΓ αναβαθμίζουν διαχρονικά τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσής

τους, υπό ποιες προϋποθέσεις, καθώς και ποιό είναι το εύρος της οικονομικής τους

κινητικότητας.

Πολλοί ερευνητές και φορείς συγκλίνουν στην εκτίμηση, ότι σε πολλές χώρες

(όπως οι ΗΠΑ,  η Μ.  Βρετανία,  η Γερμανία),  η συνεισφορά των μεταναστών στη

γεωργία,  όχι μόνο δεν συνοδεύεται από βελτίωση των οικονομικών συνθηκών ζωής

των ιδίων, αλλά ενίοτε από υποβιβασμό τους.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ενδελεχής και ανανεούμενη στο χρόνο είναι η

έρευνα των Taylor & Martin (1997, σελ. 865-869), Martin & Taylor (2000α, σελ. 7, 18,

19) και Martin et al. (2006, σελ. 27-29), οι οποίοι για τη γεωργία της Καλιφόρνια

διαπιστώνουν μια κυκλική σχέση μεταξύ μετανάστευσης, γεωργικής εργασίας και

φτώχειας. Την περίοδο 1970-1980, μια επιπλέον θέση απασχόλησης στον αγροτικό

τομέα συσχετιζόταν θετικά με την αύξηση του αλλοδαπού πληθυσμού, δηλαδή των

μεταναστευτικών ροών. Η άνοδος της μεταναστευτικής κίνησης δημιουργούσε με τη

τα μεταδιδόμενα νοσήματα προσβάλλουν συχνά την υγεία των αγρεργατών: Φυματίωση, διάρροια,
υπατίτιδα, γαστρεντερίτιδα είναι οι ασθένειες που, αν και εδώ και δεκαετίες έχουν θεραπευτεί για το
ντόπιο πληθυσμό, πλήττουν μέχρι τις μέρες μας την υγεία των ΜΕΓ και μειώνουν τα προσδόκιμο ζωής
σε 50 έτη (Rochin et al. 1989, σελ. 28, Trupo et al. 1998, σελ. 15, Roeder & Millard 2000, σελ. 1 και
Marvi 2001, σελ. 6,7,8,14).
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σειρά της πρόσθετες θέσεις απασχόλησης στο γεωργικό τομέα, οι οποίες και

συνέδραμαν στη μείωση του επιπέδου φτώχειας της υπαίθρου. Την περίοδο 1980-1990

η κατάσταση αντιστρέφεται: μια πρόσθετη εργασιακή θέση στη γεωργία επέφερε

μεγαλύτερη αύξηση του μεταναστευτικού δυναμικού σε σχέση με την προηγούμενη

δεκαετία και άνοδο του επιπέδου φτώχειας εντός και εκτός μεταναστευτικού

πληθυσμού. Την επόμενη δεκαετία (1990-2000), η σχέση θέσεων εργασίας και ΜΕΓ

διατηρείται, αλλά η μεταναστευτική παρουσία συνδέεται με μεγαλύτερη αύξηση του

συνολικού επιπέδου φτώχειας εν συγκρίσει με την προηγούμενη. Σύστοιχη με τα

συμπεράσματα αυτά, η Rosenbaum (2002, σελ. 2) υποστηρίζει ότι η υπερπροσφορά

εργατικού δυναμικού τη δεκαετία του ’90 μείωσε τις αμοιβές των ΜΕΓ, επιδείνωσε τις

εργασιακές συνθήκες και διεύρυνε την αβεβαιότητα του γεωργικών εργασιών.

Περιέκοψε, επίσης, τις μη μισθολογικές αμοιβές και τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας

(Taylor & Martin 1997, σελ. 865-869). Δεν είναι τυχαίο ότι το 35% των φτωχότερων

περιοχών στις ΗΠΑ βρίσκεται στην ύπαιθρο της Καλιφόρνια.  Ποσοστό 25-50%  των

κατοίκων τους έχει χαμηλότερο εισόδημα από τα επίπεδα φτώχειας.

Για τις ευρωπαϊκές χώρες δεν υφίστανται ανάλογου βάθους έρευνες. Έχει,

όμως, ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι διαχρονικά ενισχύονται εκείνοι οι παράγοντες

που προσκόπτουν την οικονομική ανέλιξη των ΜΕΓ. Συγκεκριμένα, η φθίνουσα

πορεία του αγροτικού τομέα, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών παραγωγής που

εξοικονομούν εργασία και περιστέλλουν τις διαθέσιμες χειρωνακτικές εργασίας, η

ανάδυση, όπως είδαμε, νέων, άτυπων και ευέλικτων μεθόδων στελέχωσης και η

ανανεούμενη διαθεσιμότητα ΜΕΓ, κυρίως από τις οικονομίες μετάβασης της

Ανατολικής Ευρώπης και την Ασία έχουν επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση των

ΜΕΓ και έχουν συρρικνώσει τις δυνατότητες ανοδικής οικονομικής κινητικότητας

(Brydena & Bollmanb 2000, σελ. 186, OECD 2001, σελ. 5 και Council of Europe 2003,

σελ. 1-6).

Στην Ελλάδα, η γνώση μας για τη διαχρονική μεταβολή των συνθηκών

διαβίωσης των ΜΕΓ είναι γλίσχρα και αποσπασματική. Νύξη βελτίωσης τους κάνει το

Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe 2003, σελ. 9).

Η προσωρινότητα και η αστάθεια της γεωργικής απασχόλησης ωθούν τους

ΜΕΓ να αναζητούν τρόπους βελτίωσης του εισοδήματός τους.  Έτσι,  αναπτύσσουν

στρατηγικές απασχόλησης που συνδυάζουν την επαγγελματική και γεωγραφική

κινητικότητά τους. Τις στρατηγικές αυτές αναπτύσσουμε παρακάτω.
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5.7 Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των ΜΕΓ. Θεωρία

και παραδείγματα

Οι ερευνητές ερμηνεύουν τις επαγγελματικές επιλογές των ανθρώπων στη βάση

της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο εργαζόμενος επιλέγει εκείνο το επάγγελμα

που μεγιστοποιεί τις προεξοφλημένες αναμενόμενες αμοιβές στη διάρκεια της ζωής

του,  αφού αφαιρεθεί το κόστος της εκπαίδευσης και οι διαφυγείσες αμοιβές κατά τη

διάρκειά της. Αποφασίζει ταυτόχρονα, για τον άριστο αριθμό θέσεων εργασίας, την

άριστη διάρκεια απασχόλησης σε καθεμιά και την άριστη σειρά διαδοχικών εργασιών

που θα επιτελέσει. Την επαγγελματική κινητικότητα επηρεάζουν οι πληροφορίες, τα

χαρακτηριστικά του εργαζόμενου και οι συνθήκες της αγοράς (Boskin 1974, σελ. 490

Sicherman & Galor 1990, σελ. 170 και Borjas, 2003). Συχνά, μπορεί να είναι απόρροια

της άγνοιάς του για τις δεξιότητες, τις προτιμήσεις του και τις συνθήκες εργασίας που

τον οδηγούν σε συχνές εναλλαγές εργασιών, συνήθως από τις επισφαλέστερες και με

μεγάλη διακύμανση μισθών στις πιο ασφαλείς (Johnson 1978, σελ. 262,266). H

εκπαίδευση αυξάνει την πιθανότητα επαγγελματικής κινητικότητας. Η εργασιακή

εμπειρία μπορεί, είτε να την αυξήσει, αν ιδωθεί ως διαδικασία συσσώρευσης

δεξιοτήτων για τη μετάβαση σε πιο επιθυμητές εργασίες, είτε να τη μειώσει (π.χ., λόγω

προαγωγής και αύξησης του μισθού), (Johnson 1978, σελ. 267 και Sicherman & Galor

1990, σελ. 187).

Επιπρόσθετα, η Bartel (1979, σελ. 776) καταδεικνύει τη συνάφεια μεταξύ

επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας. Γεωγραφική κινητικότητα

εκδηλώνεται,  εφόσον η παρούσα αξία του οφέλους της υπερβαίνει το κόστος της.  Η

πιθανότητα γεωγραφικής κινητικότητας μειώνεται με την αύξηση του μισθού στην

τρέχουσα εργασιακή θέση, διότι μειώνεται η πιθανότητα εγκατάλειψής της, μειώνεται

με την εργασιακή εμπειρία, ενώ αυξάνει με την εκπαίδευση, καθώς οι καταρτισμένοι

εργαζόμενοι επιδεικνύουν συνήθως μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε νέους

προορισμούς και αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών για τις προσφερόμενες

θέσεις. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των μεταναστών, η γεωγραφική μετακίνηση από την

ύπαιθρο στις αστικές περιοχές των χωρών υποδοχής αποτελεί συχνά προϋπόθεση

επαγγελματικής κινητικότητας από τη γεωργία σε εξωγεωργικές εργασίες (Jones &

Murray, 1986 και Passel & Zimmerman, 2002).
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5.7.1 Επαγγελματική κινητικότητα των ΜΕΓ

Οι ΜΕΓ προκειμένου να αντιμετωπίσουν το χαμηλό εισόδημα από τη γεωργική

απασχόληση αναπτύσσουν τρεις στρατηγικές απασχόλησης: α) επίτευξη  επαγγελματικής

κινητικότητας εντός του αγροτικού τομέα, β) έξοδος από τη γεωργική απασχόληση και

αναζήτηση εξωγεωργικών εργασιών, γ) συνδυασμός γεωργικών και εξωγεωργικών

απασχολήσεων. Αν και οι τρεις αυτές δυνατότητες είναι επιτεύξιμες συναντούν συχνά

ανυπέρβλητα εμπόδια που εμποδίζουν τους ΜΕΓ να ανέλθουν την επαγγελαμτική

κλίμακα και τους εγκλωβίζουν στις κατώτερες εργασιακές θέσεις εντός και εκτός

γεωργίας.

Εγγενώς, οι δυνατότητες ανοδικής οικονομικής κινητικότητας εντός του

αγροτικού τομέα είναι περιορισμένες. Κι αυτές, όμως ενδέχεται να υπονομεύονται από

την ευάλωτη κοινωνικοοικονομική θέση των ΜΕΓ. Ο Martin (2001α, σελ. 9)

παρατηρεί εύστοχα ότι η επαγγελματική κλίμακα στη γεωργία είναι περιορισμένη και

ομοιάζει με μια πυραμίδα με πλατιά βάση και «κοντές» πλευρές. Κατά συνέπεια, η

επαγγελματική κινητικότητα συνεπάγεται τη μετάβαση από τη θέση του εποχικού

αγρεργάτη σε μονιμότερες, όπως αυτές του επιστάτη, οι οποίοι αμείβονται και με

μερίδιο των κερδών ή της παραγωγής, του χειριστή ενός αγροτικού μηχανήματος, του

συσκευαστή των καρπών και του μεσάζοντα (Rochin et al. 1989, σελ. 5 και  Kossoudji

& Cobb-Clark 1996, σελ. 910).

Ο ανωτέρω πυραμιδικός συμβολισμός δεν εκφράζει μόνο το περιορισμένο

εύρος της επαγγελματικής κλίμακας, αλλά και τη δυσχέρεια να την ανέλθουν οι ΜΕΓ.

Οι Martin et al. (2006, σελ. 11, 18, 19) αναφέρουν ότι στη μεταναστευτική ιστορία των

ΗΠΑ, λίγες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που παρατηρήθηκε ανοδική κινητικότητα των

ΜΕΓ84 εντός γεωργίας. Ομοίως, τόσο στην Ισπανική, όσο και στην ιταλική γεωργία οι

μακρές περίοδοι υποαπασχόλησης, ανεργίας και ημι-παρανομίας προσκόπτουν την

επαγγελματική και κατ’ επέκταση την οικονομική κινητικότητα των ΜΕΓ εντός του

αγροτικού τομέα, ακόμη και σε περιόδους που υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες και

84 Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι μόνο οι Γιαπωνέζοι ΜΕΓ των αρχών του 20ου αι.  πέτυχαν
αξιοσημείωτη κινητικότητα, καθώς έγιναν από εργάτες γης καλλιεργητές, ύστερα από απεργίες με τις
οποίες διεκδικούσαν να πληρώνονται με μερίδιο από την παραγωγή και να αγοράζουν γεωργική γη.
Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος Bracerο, οπόταν και το
μικρό ποσοστό άτυπης απασχόλησης επέτρεψε ορισμένους πρώην braceros να προαχθούν σε επιστάτες ή
μεσάζοντες. Ομοίως, με την πτώση της ανεργίας τη δεκαετία του ’90 ορισμένοι ΜΕΓ συμμετέχοντες του
προγράμματος SAW ανήλθαν την αγροτική επαγγελματική κλίμακα.
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ανεξαρτήτως των δεξιοτήτων που οι ίδιοι διαθέτουν (Hoggart & Mendoza 1999, σελ.

554, 555 και Reyneri 2001, σελ. 46).

Εξάλλου, διαρθρωτικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα δύνανται να επηρεάσουν

το εύρος της επαγγελματικής κλίμακας. Οι Martin & Mason (2004, σελ. 196)

αναφέρουν περιπτώσεις μη γεωργικών εργασιών που μετατράπηκαν σε αγροτικές στην

προσπάθεια αγροτικών επιχειρήσεων να καθετοποιήσουν την παραγωγή. Για

παράδειγμα, η τοποθέτηση ορισμένων λαχανικών (μπρόκολων, μαρουλιών) σε

χαρτόνια μετά την κοπή τους έπαψε να γίνεται εκτός χωραφιού,  εντάχθηκε στις

γεωργικές εργασίες και εκτελείται, είτε από εργάτες που απασχολούνται αποκλειστικά

σε αυτή την εργασία, είτε από εργάτες γης που επιπλέον συσκευάζουν. Και αντίθετα,

καταγράφουν περιπτώσεις αποκέντρωσης της παραγωγής, όπως η συσκευασία

λαχανικών που από γεωργική μετατράπηκε σε εξωγεωργική εργασία και εκτόπισε την

κατηγορία των συσκευαστών από την εκμετάλλευση.

Λόγω των ως άνω δυσκαμψιών, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γεωργία

αποτελεί για τους μετανάστες την πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας, μια προσωρινή,

μεταβατική εργασία με απώτερο σκοπό την έξοδο από τη γεωργία (Martin 1998, σελ.

201 και Williams 2000, σελ. 4).

Οι Kossoudji & Cobb-Clark (1996, σελ. 910) αναπτύσσουν ένα υπόδειγμα

Logit για την επαγγελματική κινητικότητα των μεταναστών στις ΗΠΑ. Επισημαίνουν

ότι μετά την αμνήστευση του 1986 (IRCA) παρατηρήθηκε μείωση της αγροτικής

απασχόλησης των μεταναστών και επαγγελματική κινητικότητα προς πιο ειδικευμένες

εργασιακές θέσεις, είτε εντός του αγροτικού τομέα, (π.χ., επιστάτες), είτε προς τις

υπηρεσίες τροφίμων (Kossoudji & Cobb-Clark 1996, σελ. 910, βλ. και Powers &

Seltzer 1998, σελ. 45, 47).

Στις οικονομίες του Νότου η εικόνα είναι παραπλήσια.  Για παράδειγμα,  στην

Ιταλία, μετά τα προγράμματα νομιμοποίησης του 1990 και του 1996, πολλοί ΜΕΓ

μεταπήδησαν σε εργασίες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα απασχόλησης. Η

επαγγελματική κινητικότητα απαιτούσε ταυτόχρονα και γεωγραφική κινητικότητα από

τις αγροτικές επιχειρήσεις του Νότου στα βιομηχανικά κέντρα του Βορρά

(Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005, σελ. 118, 119). Στην Ισπανία, οι  Hoggart &

Mendoza (1999, σελ. 553) αναφέρουν ότι Αφρικανοί ΜΕΓ επιδιώκουν να

«αποδράσουν» από τη γεωργική απασχόληση.  Μάλιστα,  η τάση αυτή αυξάνει όσο οι

ΜΕΓ σωρεύουν εμπειρία. Το 36% του δείγματός του που είχαν ξεκινήσει τη

μεταναστευτική τους εμπειρία ως εργάτες γης, εγκατέλειψαν τη δραστηριότητα αυτή
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μετά την πάροδο ορισμένων ετών. Ομοίως, στην Ελλάδα παρατηρείται διαχρονική

μετακίνηση των ΜΕΓ προς εξωγεωργικές εργασίες η οποία εντείνεται, καθώς αυξάνει

η εμπειρία τους στην ελληνική αγορά εργασίας (Edwards 2004, σελ. 54 και

Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005, σελ. 253).

Η τάση μετακίνησης των ΜΕΓ προς ασφαλέστερες εξωγεωργικές εργασίες δεν

είναι απότοκη, μόνο των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που απέκτησαν απασχολούμενοι

στη χώρα υποδοχής και της ορθολογικής εκτίμησης της ελκυστικότητας που

προσφέρουν οι εξωγεωργικές εργασίες. Απορρέει και από την εγγενή αστάθεια της

γεωργικής εργασίας (Rosenbaum 2002, σελ. 2), η οποία συχνά αδυνατεί να

συγκρατήσει το εργατικό της δυναμικό (Taylor 1992, σελ. 891).

Από την άλλη πλευρά το ευμετάβλητο νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει ομαλή

έξοδο των ΜΕΓ από τη γεωργική απασχόληση.  Έτσι,  είτε τους εγκλωβίζει εντός του

αγροτικού τομέα, είτε τους υποχρεώνει σε εξαναγκαστική επαγγελματική κινητικότητα

ή οποία, όμως, δεν ακολουθείται από οικονομική ανέλιξη. Οι Kossoudji & Cobb-Clark

(1996, σελ. 904) επισημαίνουν ότι οι άτυποι ΜΕΓ υποβάλλονται συχνά σε μια αθέλητη

επαγγελματική κινητικότητα που δημιουργούν οι συχνές απελάσεις και επιστροφές από

και προς τις χώρες υποδοχής, οι οποίες διακόπτουν τη συσσώρευση εμπειρίας και άρα

το εφαλτήριο οικονομικής ανέλιξης. Ως εκ τούτου η επαγγελματική κινητικότητα

καθίσταται συχνά εξαναγκαστική επιλογή που δεν σηματοδοτεί ευοίωνες οικονομικές

προοπτικές, διότι συνίσταται στη μεταπήδηση από άτυπες, ανειδίκευτες εργασίες του

γεωργικού σε άτυπες ανειδίκευτες θέσεις άλλων παραγωγικών τομέων (Hoggart &

Mendoza 1999, σελ. 553). Εξάλλου, η συχνή απώλεια νόμιμων συνθηκών εργασίας και

η προσπάθεια των ΜΕΓ να μην εκτίθενται σε κοινή θέα τους εγκλωβίζει στη γεωργική

απασχόληση και υποσκάπτει τις δυνατότητες εξεύρεσης καλύτερων εργασιακών

θέσεων εκτός γεωργίας.

Στις ΗΠΑ καταγράφεται υπερσυγκέντρωση μεταναστών σε συγκεκριμένες

εργασιακές θέσεις,  όπως η γεωργική και μετά την πάροδο πενταετίας από την πρώτη

τους είσοδο στη χώρα. Ενώ το 75% του δείγματός τους επρόκειτο να αλλάξει

επάγγελμα μετά τη νομιμοποίηση υπό τις προβλέψεις του IRCA δεν αποδεσμεύτηκαν

από τη γεωργική και άλλες «μεταναστευτικές» εργασίες μετά τη νομιμοποίηση

(Kossoudji & Cobb-Clark 1996, σελ. 905, 918).

Επίσης, στις Νοτιοευρωπαϊκές οικονομίες η ανθηρή άτυπη οικονομία που

κατισχύει στον αγροτικό τομέα και η αναποτελεσματικότητα των προγραμμάτων

νομιμοποίησης (1981, 1991, 1996 για την Ισπανία και 1998 και την Ιταλία) που
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ταυτόχρονα κατοχύρωναν τη νόμιμη παραμονή και απέτρεπαν τη νόμιμη εργασία και

άρα την ανανέωση και των αδειών παραμονής προκάλεσαν ένα φαύλο κύκλο

νομιμότητας-παρανομίας. Στην περίπτωση του αγροτικού τομέα δημιούργησαν έναν

εφεδρικό στρατό άτυπα απασχολούμενων ΜΕΓ που συνωστίζονταν σε αγροτικές

θέσεις απασχόλησης χωρίς προοπτικές εξόδου από αυτές (Reyneri 2001, σελ.

52,53,60).  Στην Ελλάδα,  οι ΜΕΓ μέχρι και το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης του

1997 διέμεναν και εργάζονταν άτυπα. Φοβούμενοι τη σύλληψη και την απέλαση

παρέμειναν στη γεωργική απασχόληση τουλάχιστον για μια επταετία.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ΜΕΓ προκειμένου να ενισχύσουν το χαμηλό και

αβέβαιο αγροτικό εισόδημα συνδυάζουν γεωργικές και εξωγεωργικές απασχολήσεις.

Οι Mehta et al. (2000, σελ. 19) αναφέρουν ότι στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το 33%

των αγρεργατών (μέσα σε αυτούς και οι ΜΕΓ)  στις ΗΠΑ διατηρούσαν από δύο έως

τρεις εργασίες, ενώ ποσοστό 7% έως και τέσσερις. Συνολικά η, αναλογία αγρεργατών-

εργασιών ήταν 1:2. Οι άνδρες ΜΕΓ, πέραν της γεωργικής εργασίας απασχολούνται ως

συσκευαστές, συλλογείς απορριμμάτων, υλοτόμοι, οικοδόμοι, λαντζιέρηδες, βαφείς,

αποθηκάριοι, τεχνίτες, οδηγοί και ξυλουργοί. Οι γυναίκες ως οικιακές βοηθοί,

μαγείρισσες, φουρνάρισσες, κομμώτριες και νηπιαγωγοί (Roeder & Millard 2000, σελ.

10). Τη μετάβαση σε εξωγεωργικές εργασίες διευκολύνουν ατομικά χαρακτηριστικά

των ΜΕΓ, όπως η γλωσσική κατάρτιση, η εργασιακή εμπειρία στη χώρα υποδοχής και

η ύπαρξη μεταναστευτικών δικτύων (Kossoudji & Cobb-Clark 1996, σελ. 913, 915) και

άλλες του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος,  όπως η άνθηση και των λοιπών,

πλην του γεωργικού, παραγωγικών τομέων, που να προσφέρουν εξωγεωργικές

εργασίες στους ΜΕΓ (Martin et al. 2006, σελ. 50).

Στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες, οι ΜΕΓ πολυαπασχολούνται, προκειμένου να

ενισχύσουν το ανεπαρκές αγροτικό εισόδημα.  Δεδομένης, όμως, της κατάτμησης των

αγορών εργασίας η πολυαπασχόληση παίρνει τη μορφή εναλλαγής

άτυπων/ανειδίκευτων αγροτικών και εξωγεωργικών απασχολήσεων στα χαμηλότερα

τμήματά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η πολυαπασχόληση επιβάλλεται από τα δομικά

χαρακτηριστικά της αγροτικής απασχόλησης και ευρύτερα των οικονομιών υποδοχής,

τα οποία της αφαιρούν προϋποθέσεις στρατηγικής επιλογής και προοπτικές

οικονομικής ανέλιξης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η πολυαπασχόληση φέρνει τους ΜΕΓ

σε επαφή με ευρύτητα εργασιακών επιλογών και εκτός του γεωργικού τομέα δεν

οδηγεί νομοτελειακά σε καθολική έξοδο από αυτόν, διότι στο πλαίσιο της κατάτμησης
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αποτελεί απλώς μια πήγαινε-έλα κίνηση μεταξύ όμοιων γεωργικών και εξωγεωργικών

απασχολήσεων.

5.7.2 Γεωγραφική κινητικότητα των ΜΕΓ εντός των χωρών υποδοχής

Προκειμένου οι ΜΕΓ να αντιμετωπίσουν την υποαπασχόληση και την

εποχικότητα που εγγενώς ενέχει η γεωργική εργασία μετακινούνται από περιοχή σε

περιοχή εντός των χωρών υποδοχής με σκοπό να αυξήσουν τη διάρκεια απασχόλησής

τους (Palerm 1994, σελ. 1 και Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005, σελ. 113). Οι

μετακινήσεις αυτές λαμβάνουν δύο μορφές: α) Οι ΜΕΓ, είτε αναζητούν εξωγεωργικές

εργασίες και τότε η μετακίνηση τους κατευθύνεται συνήθως σε αστικές περιοχές, β) είτε

μετακινούνται σε διάφορες περιοχές της υπαίθρου ακολουθώντας τον κύκλο της

γεωργικής παραγωγής. Ενίοτε παρατηρούνται συνδυασμοί των μετακινήσεων αυτών.

Στις ΗΠΑ καταγράφονται εφάπαξ μετακινήσεις, συνήθως μόνιμων Μεξικανών

εργατών γης από την ύπαιθρο της Καλιφόρνια προς αστικά κέντρα, προκειμένου να

εγκαταλείψουν τη γεωργική απασχόληση και να εργαστούν στη μεταποίηση αγροτικών

προϊόντων και σε εξωγεωργικές απασχολήσεις (Martin & Midgley 2003, σελ. 27 και

Martin et al. 2006, σελ. x). Οι Passel & Zimmerman (2002, σελ. 2) διαπιστώνουν ότι η

μείωση του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Καλιφόρνια το δεύτερο μισό της

δεκαετίας του ’90 οφείλεται μεταξύ άλλων στην εσωτερική κινητικότητα των

Μεξικανών προς νέους προορισμούς για να εργαστούν εκτός γεωργίας.  Οι Roeder  &

Millard (2000, σελ. 10) βρίσκουν ότι η άσκηση εξωγεωργικών εργασιών από τις

γυναίκες ΜΕΓ συσχετίζεται θετικά με τον αριθμό των πολιτειών στις οποίες

μετακινήθηκαν για να εργαστούν.

Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η νομιμοποίηση των ΜΕΓ συνοδεύτηκε

συχνά από μετακίνησή τους προς τα αστικά κέντρα που αποσκοπούσε στην

εγκατάλειψη των αγροτικών εργασιών και στην εύρεση ασφαλέστερων σε άλλους

κλάδους. Η κινητικότητα των ΜΕΓ από την ύπαιθρο του ιταλικού νότου προς τα

αστικά κέντρα του Βορρά υπήρξε επακόλουθο των προγραμμάτων νομιμοποίησης

κατά τη δεκαετία του ’90 (Reyneri 2004, σελ. 79 και Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη

2005, σελ. 118, 119). Στην Ελλάδα, οι σκληρές συνθήκες εργασίας στη γεωργία, που

υπέστησαν τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα και η διαθεσιμότητα εξωγεωργικών

εργασιών στις πόλεις οδήγησε μερίδα μεταναστών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και

κυρίως προς την Αθήνα (Iosifides et al. 2007, σελ. 807). Συχνά, οι ΜΕΓ μετακινούνται

προσωρινά μόνο προς τα αστικά κέντρα εκτελώντας περιστασιακές εργασίες κατά τις
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περιόδους που μειώνεται η ζήτηση εργασίας στη γεωργική παραγωγή, για να

επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο τις περιόδους που αυξάνουν οι ανάγκες σε

εργατικά χέρια (Council of Europe 2003, σελ. 9).

Οι μετακινήσεις εκτός υπαίθρου ακολουθούνται συνήθως από επαγγελματική,

ενίοτε δε και από οικονομική κινητικότητα των ΜΕΓ. Οι Passel & Zimmerman (2002,

σελ. 15,17) εξευρίσκουν ότι η αμερικανική ύπαιθρος αποτελεί τον πρώτο σταθμό στις

εργασιακές διαδρομές των ΜΕΓ. Η συσσώρευση εμπειρίας και δεξιοτήτων τους

ενθαρρύνει να εγκαταλείψουν την ύπαιθρο και να αναζητήσουν πιο προσοδοφόρες

εργασίες εκτός αυτής. Σημειώνουν ότι το εισόδημα των Μεξικανών που εγκατέλειψαν

την Καλιφόρνια ήταν υψηλότερο αυτών που παρέμειναν στην πολιτεία αυτή.  Η φυγή

από τη νοτιοευρωπαϊκή ύπαιθρο με προορισμό αστικές περιοχές συνοδεύτηκε συχνά

από επαγγελματική και οικονομική κινητικότητα των μεταναστών. Κυρίως,

παρατηρήθηκε μετάβαση από τις γεωργικές εργασίες στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και

τις υπηρεσίες των πόλεων.  Όπως,  όμως,  τονίσαμε η κατάτμηση της αγοράς εργασίας

και το ασταθές νομικό καθεστώς οδήγησε πολλές φορές τους μετανάστες που

εγκατέλειψαν την ύπαιθρο σε εξωγεωργικές πλην όμως παραπλήσιες, από πλευράς

αμοιβών και συνθηκών, εργασίες με τη γεωργική.

Το άλλο είδος κινητικότητας συνίσταται στη μετακίνηση των ΜΕΓ σε

διαφορετικές περιοχές της υπαίθρου και καθορίζεται από τον κύκλο της γεωργικής

παραγωγής. Στην απόφαση μετακίνησης συνεπιδρούν τόσο οι παράγοντες που θα

μπορούσαν να διατηρήσουν τους ΜΕΓ σε μια περιοχή, όπως η ανάπτυξη άλλων

παραγωγικών κλάδων που δύνανται να προσφέρουν εργασία, ή το είδος και η ποικιλία

των καλλιεργειών που προσδιορίζουν τον αριθμό των αγροτικών ημερομισθίων, όσο

και εκείνοι που διευκολύνουν την εσωτερική κινητικότητα, όπως η ύπαρξη

εδραιωμένων μεταναστευτικών και εργοδοτικών δικτύων, νομοθεσία που να επιτρέπει

την κινητικότητα κτλ. Η γεωγραφική ετερότητα των παραγόντων αυτών διαφοροποιεί

και το υπό διερεύνηση φαινόμενο μεταξύ χωρών και περιοχών της υπαίθρου.

Στα τέλη του 2000, περίπου το 17% των αγρεργατών (συμπεριλαμβανομένων

και των ΜΕΓ) στις ΗΠΑ μετακινούνταν ακολουθώντας τη γεωργική παραγωγή (Mehta

et al. 2000, σελ. 21). Η μετακίνηση αυτή διαφέρει σε ένταση και κατεύθυνση μεταξύ

περιοχών της υπαίθρου. Στην Καλιφόρνια, το φαινόμενο έχει εξασθενίσει σε σχέση με

τα μέσα της δεκαετίας του ’60: Οι ΜΕΓ συνήθως εγκαθίστανται μόνιμα στους τόπους

όπου μεταναστεύουν χωρίς να μετακινούνται κατά μήκος της υπαίθρου (Martin et al.

2006, σελ. 15, 20). Η αιτία έγκειται στα επιδόματα ανεργίας που λαμβάνουν οι ΜΕΓ



- 158 -

και αποδυναμώνουν το κίνητρο μετακινήσεων. Άλλωστε, οι συχνές διαδρομές στον

αγροτικό χώρο διακόπτουν τη ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα παιδιά των

ΜΕΓ και τούτο αναστέλλει τις προθέσεις μετακινήσεων (Martin & Mason 2004, σελ.

195). Αντίθετα, στο Μίσιγκαν η περίοδος της γεωργικής απασχόλησης διαρκεί έως και

επτά μήνες.  Για το λόγο αυτό,  άνω του 50%  των ΜΕΓ απασχολούνται σε πέντε

διαφορετικές περιοχές της υπαίθρου (Rochin 1989, σελ. 6,7).

Στη Ν.Ευρώπη τα φαινόμενο αυτό έχει καταγραφεί, χωρίς όμως να γνωρίζουμε

σε βάθος τις προσδιοριστικές του συνιστώσες. Στην περίπτωση της Ιταλίας, ο Reyneri

(2004, σελ. 79) συγκαταλέγει στο εύρος μετακινήσεων που εν γένει διακρίνει τη

μεταναστευτική εμπειρία και την κινητικότητα αυτού του είδους. Στον αγροτικό Νότο

είναι ακόμη πιο έντονη. Οι ΜΕΓ της Ισπανίας μετακινούνται κατά μήκος της υπαίθρου

ξεκινώντας το Φεβρουάριο από τα Βόρεια προς το Νότο της χώρας (Huntoon 1998,

σελ. 444). Συγκεκριμένα, το τέλος της συγκομιδής φρούτων στην Καταλονία βρίσκει

τους ΜΕΓ στην αμπελουργία της Rioja,  από εκεί στη συλλογή πορτοκαλιών της

Valencia και τέλος στις καλλιέργειες κηπευτικών στην Almeria και τη Murcia (Arango

& Martin 2005, σελ. 259).

Στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό δεν έχει διερευνηθεί εμβριθώς.

Αποσπασματικά μόνο γνωρίζουμε ότι κατά τη δεκαετία του ’80 Πολωνοί ΜΕΓ

ξεκινούσαν από την Αθήνα με κατεύθυνση την ύπαιθρο της Β. Ελλάδας για να

εργαστούν στη συγκομιδή φρούτων (Βαίου & Χατζημιχάλης 1997, σελ. 168). Μετά το

πέρας της συγκομιδής, είτε επέστρεφαν στην πατρίδα τους, είτε κατευθύνονταν σε

άλλες αστικές είτε αγροτικές περιοχές, είτε επέστρεφαν στην πρωτεύουσα (Reyneri

2001, σελ. 12).

Η μεταναστευτική βιβλιογραφία έχει επισημάνει ότι οι εσωτερικές μετακινήσεις

σε περιοχές της υπαίθρου είναι συνήθεις για τους νεοεισερχόμενους και ανύπαντρους

και σπανιότερες για τις γυναίκες ΜΕΓ (Palerm 1994, σελ. 21 και Roeder & Millard

2000, σελ. 10).

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μετακινήσεις αυτές αποτελούν συνειδητή επιλογή

για τους ΜΕΓ με στόχο να επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό εισόδημα. Στην

Καλιφόρνια, πολλοί εκ των ικανότερων εργατών συγκομιδής μετακινούνται, κατά τις

περιόδους συλλογής σε περιοχές,  όπου η πληρωμή γίνεται με το κομμάτι

εξασφαλίζοντας από την υψηλή παραγωγικότητα αξιόλογες αμοιβές (Palerm 1994, σελ.

6). Στην ίδια περιοχή, οι μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις μαρουλιού έχουν

δημιουργήσει ένα ειδικευμένο και μόνιμο δυναμικό (lechugueros) από συλλογείς,
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συσκευαστές και χειριστές μηχανημάτων. Αυτοί απασχολούνται από μια μόνο

επιχείρηση, αλλά μετακινούνται, όπου αυτή διαθέτει εκμεταλλεύσεις. Οι ΜΕΓ αυτοί

επιτυγχάνουν απασχόληση καθόλο το έτος και αμείβονται με σχετικά υψηλούς

μηνιαίους μισθούς συμπεριλαμβανομένων και κοινωνικών παροχών (Palerm 1994, σελ.

6).

Από την άλλη πλευρά καταγράφεται μια απροσδιόριστη αριθμητικά μερίδα

ΜΕΓ, συνήθως άγαμων νέων, οι οποίοι μετακινούνται άτακτα, περιστασιακά και

απρογραμμάτιστα εντός της υπαίθρου. Η παραμονή τους σε μια τοποθεσία εξαρτάται

από τη διάρκεια απασχόλησης που δύναται να τους προσφέρει. Μετά το πέρας της

συγκομιδής απευθύνονται σε μεσάζοντες άλλων περιοχών για να τους παράσχουν

εργασία και κατάλυμα. Οι ΜΕΓ αυτοί εκτελούν τις σκληρότερες εργασίες, αμείβονται

με μισθούς που συχνά υπολείπονται του κατώτατου και πλήττονται από μακρές

περιόδους ανεργίας. Πολλές φορές απασχολούνται ως ημερήσιοι εργάτες αγνοώντας τη

χρονική διάρκεια παραμονής τους σε μια περιοχή.

Οι οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των μετακινούμενων εντός της υπαίθρου

ΜΕΓ δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, αλλά φαίνεται ότι οι συχνές μετακινήσεις

επιβαρύνουν τους όρους απασχόλησής τους. H Vaughan (199585 από Roeder & Millard

2000, σελ. 2) δείχνει ότι οι μετακινούμενοι ΜΕΓ χαρακτηρίζονται από τις πιο ασταθείς

και περιορισμένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μεταξύ των μεταναστών. Οι

Rosenbaum & Shini (2005, σελ. 3) παρατηρούν ότι οι συχνές μετακινήσεις στερούν

από τους ΜΕΓ στοιχειώδεις παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Περαιτέρω, οι επιπτώσεις

στην εκπαίδευση των παιδιών των ΜΕΓ, στις συνθήκες στέγασης και την οικογενειακή

ενότητα φαίνεται να είναι σοβαρές.

5.ΙΙ Η εικόνα μέσα από την έρευνα πεδίου
Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύουμε τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης

των ΜΕΓ και τη διαχρονική τους μεταβολή. Κεντρική υπόθεσή μας είναι ότι δεδομένης

της εγγενούς προσωρινότητας της αγροτικής εργασίας, οι ΜΕΓ αναπτύσσουν

στρατηγικές απασχόλησης για να βελτιώσουν την εισοδηματική τους κατάσταση. Οι

στρατηγικές αυτές σχετίζονται με την πολυαπασχόληση και τη γεωγραφική

κινητικότητα των μεταναστών. Επίσης, ελέγχουμε την υπόθεση ότι διαχρονικά οι ΜΕΓ

έχουν επιτύχει ανοδική οικονομική κινητικότητα και διερευνούμε τους

85 Vaughan E. (1995), “The socioeconomic context of exposure and Response to Environmental Risk”,
Environment and Behavior, Vol.27(4), pp.454-489
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προσδιοριστικούς της παράγοντες. Μάλιστα, η δυνατότητα των ΜΕΓ να προάγουν την

εισοδηματική τους κατάσταση εδράζεται μεταξύ άλλων σε τρία χαρακτηριστικά της

αγοράς εργασίας της υπαίθρου που διαφοροποιούν την ελληνική περίπτωση από αυτές

βασικών χωρών υποδοχής. Συγκεκριμένα, στην Ενότητα 5.8 περιγράφουμε και

αξιολογούμε τις συνθήκες εργασίας των μεταναστών διαχρονικά (αιτίες γεωργικής

απασχόλησης, τρόποι πληρωμής, ύψος του ημερομισθίου, ωράρια εργασίας και

συνθήκες ασφάλισης). Στην Ενότητα 5.9 διερευνούμε την πολυαπασχόληση των ΜΕΓ.

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας,  με τον όρο πολυαπασχόληση εννοούμε το συνδυασμό

γεωργικών και εξωγεωργικών εργασιών, που είτε εκτελούνται ταυτόχρονα (π.χ., ΜΕΓ

που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες κατά τις πρωινές ώρες και σε εξωγεωργικές

απασχολήσεις κατά τις απογευματινές), είτε σε διαφορετικές περιόδους μέσα στο έτος

(π.χ., ΜΕΓ που ορισμένους μήνες απασχολούνται εντός και ορισμένους άλλους εκτός

του γεωργικού τομέα, όχι όμως ταυτόχρονα). Στην Ενότητα 5.10 εξετάζουμε την

εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, ορίζουμε ως εσωτερική

μετακίνηση την εντός ενός έτους μετακίνηση των ΜΕΓ σε διάφορες περιοχές της

ελληνικής υπαίθρου, προκειμένου να εργαστούν στη γεωργία ακολουθώντας τον κύκλο

της γεωργικής παραγωγής. Στην Ενότητα 5.11 διερευνούμε αν διαχρονικά οι ΜΕΓ

έχουν επιτύχει ανοδική οικονομική κινητικότητα, καθώς και τους προσδιοριστικούς της

παράγοντες. Στην Ενότητα 5.12 συσχετίζουμε τη δυνατότητα οικονομικής ανέλιξης

των ΜΕΓ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην ύπαιθρο. Το

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη συμπρασματική Ενότητα 5.13.

Πριν εισέλθουμε στα ενδότερα των εμπειρικών ευρημάτων μας διευκρινίζουμε

ότι ανάλογα με το ερώτημα που επιχειρούμε να απαντήσουμε δομούμε την ανάλυσή

μας,  είτε κατά νομό,  είτε κατά επαγγελματική κατηγορία των μεταναστών του

δείγματός μας, καθώς μια σειρά χαρακτηριστικών της γεωργικής απασχόλησης

τεκμηριώνονται αρτιότερα υπό το πρίσμα της ετερότητας στην οικονομική δομή των

δύο νομών που ερευνούμε, ενώ ορισμένα άλλα ερμηνεύονται εναργέστερα με βάση την

επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μετανάστες.



- 161 -

5.8 Συνθήκες απασχόλησης των ΜΕΓ και διαχρονική τους μεταβολή

5.8.1 Αιτίες απασχόλησης στη γεωργία

Ο Πίνακας 5.8.1  παρακάτω παρουσιάζει τις αιτίες για τις οποίες οι ΜΕΓ

απασχολούνται στη γεωργία στην αρχή της μεταναστευτικής τους εμπειρίας (κατά τα

πρώτα δύο έτη) και σήμερα (τη στιγμή διεξαγωγής της έρευνας πεδίου).

Πίνακας 5.8.2 Αιτίες απασχόλησης στη γεωργία* (%)
Σύνολο Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας

Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα
Λόγω ζήτησης εργατικών χεριών 25,0 6,3 24,2 6,1 26,7 6,7
Αδυναμία εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τομέα 37,5 20,1 42,4 17,2 26,7 26,7
Διότι στη γεωργία εργάζονταν οικείοι 58,3 32,6 58,6 28,3 57,8 42,2
Λόγω παράνομης διαμονής 70,8 6,3 77,8 8,1 55,6 2,2
Λόγω πρότερης εμπειρίας στη γεωργία 31,9 32,3 31,1
Τυχαία 2,8
Λόγω εμπειρίας (Σήμερα) 45,1 43,4 48,9
Λόγω εξειδίκευσης και γνώσης στη γεωργία (Σήμερα) 18,8 20,2 15,6
Λόγω των σχέσεων με τους εργοδότες (Σήμερα) 77,8 74,7 84,4
Άλλο 3,5 9,7 3,0 10,1 4,4 8,9

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*  Οι στήλες δεν αθροίζουν σε 100%,  διότι κάθε μετανάστης είχε τη δυνατότητα να επιλέγει έως και σε τρεις
απαντήσεις

Στην αρχή της μεταναστευτικής εμπειρίας οι παράγοντες που προσέλκυαν τους

μετανάστες στην αγροτική εργασία ήταν το άτυπο καθεστώς παραμονής τους και τα

μεταναστευτικά δίκτυα. Σημαντικό ήταν και το ποσοστό αυτών που απασχολήθηκαν στη

γεωργία λόγω πρότερης γεωργικής απασχόλησης στις χώρες προέλευσης.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μετανάστες προκειμένου να διασφαλίσουν την

επιτυχία της μεταναστευτικής επιλογής απευθύνονταν στα υπάρχοντα μεταναστευτικά

δίκτυα86 της ελληνικής υπαίθρου με σκοπό να αντλήσουν πληροφορίες μεταξύ άλλων

και για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της

μετανάστευσης προς την Ελλάδα τα μεταναστευτικά δίκτυα ήταν σχετικά ανώριμα και

συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις, όπως αυτές του αγροτικού τομέα.

Έτσι, οι πρώτοι εγκατεστημένοι ΜΕΓ προσκαλούσαν ομοεθνείς του ευρύτερου οικείου

περιβάλλοντός τους, όχι μόνο να εργαστούν στον ίδιο παραγωγικό τομέα (τον

αγροτικό), αλλά και σε πανομοιότυπες θέσεις με αυτούς. Υπό αυτή την έννοια τα πρώτα

86Διευκρινίζουμε ότι στην έρευνά μας τα μεταναστευτικά δίκτυα είναι ταυτόσημα των εθνικών δικτύων.
Κατά την πολύμηνη παρουσία μας στους δύο νομούς, δεν εντοπίσαμε διεθνικά δίκτυα, υπό την έννοια
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εθνοτήτων. Η ενημέρωση που αντάλλασσαν οι ΜΕΓ για θέσεις
εργασίας είχε αυστηρά εθνικό χαρακτήρα.
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μεταναστευτικά ρεύματα καθόρισαν για ορισμένα χρόνια και τη φυσιογνωμία των

ύστερων ρευμάτων που αποτελούνταν κυρίως από ΜΕΓ.

Η μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι ΜΕΓ στην άτυπη παρουσία τους ως

προσδιοριστικής συνιστώσας της απασχόλησής τους στον αγροτικό τομέα φαίνεται να

συγκλίνει με την άποψη της «υπαίθρου-κρυψώνας».  Οι ΜΕΓ,  που στις αρχές του

μεταναστευτικού φαινομένου διέμεναν και απασχολούνταν άτυπα στη γεωργία,

βρίσκουν στην ελληνική ύπαιθρο ένα χώρο απόκρυψης από τη δημόσια θέα και κυρίως

από τις αστυνομικές αρχές. Οι ίδιοι οι ΜΕΓ αναφέρουν ότι τα «πρώτα χρόνια

κοιμόμασταν στα χωράφια και τις πομόνες για να μη μας βρίσκει η αστυνομία…ακόμη

και τα ψώνια μας τα έκανε ο αγρότης για να μην εμφανιζόμαστε στην πλατεία».  Η

μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζουν οι δύο νομοί ως προς τη σημασία της άτυπης

παρουσίας, ίσως να ερμηνεύεται από το χρονικό σημείο στο οποίο εμφανίζονται τα

πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα στους δύο νομούς. Ο Ν. Πέλλας, λόγω της εγγύτητάς

του με την Αλβανία δέχεται τα πρώτα κύματα μεταναστών ένα με δύο έτη νωρίτερα

από το Ν. Χαλκιδικής. Οι τοπικές κοινωνίες του Ν. Πέλλας είναι από τις πρώτες στις

οποίες εκδηλώνεται το μεταναστευτικό φαινόμενο και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν

τις πιο έντονες αρνητικές αντιδράσεις από το γηγενή πληθυσμό. Στο Ν. Χαλκιδικής, οι

μετανάστες, πιθανώς, καταφτάνουν, όταν η ελληνική κοινωνία εκδηλώνει τα πρώτα

σημάδια ανοχής στους άτυπους μετανάστες, γεγονός που καθιστά το κοινωνικό

περιβάλλον του Ν. Χαλκιδικής λιγότερο αφιλόξενο87.  Σε κάθε περίπτωση, η άτυπη

παρουσία των ΜΕΓ φαίνεται να τους εγκλωβίζει, τουλάχιστον μέχρι και την εφαρμογή

του πρώτου προγράμματος νομιμοποίησης εντός του αγροτικού τομέα.

Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στη γεωργία των χωρών προέλευσης

προσανατόλισε τους μετανάστες στην ελληνική γεωργία λόγω της πεποίθησής τους ότι

διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τις γεωργικές εργασίες. Πέραν τούτων, οι

περιοχές της υπαίθρου στο Ν. Πέλλας αποτέλεσαν, όπως αναφέραμε γεωγραφικά τους

πρώτους σταθμούς κατά την είσοδο των μεταναστών. Συνεπώς και οι θέσεις

απασχόλησης που προσέφεραν και αποτελούσαν τις πρώτες στην εργασιακή εμπειρία

των μεταναστών εντοπίζονταν στον γεωργικό τομέα.

Με το πέρασμα των χρόνων η επιλογή απασχόλησης στη γεωργία ως ένα βαθμό

εξατομικεύεται. Συναρτάται περισσότερο με την εμπειρία και τις δεξιότητες που έχουν

87 Περαιτέρω, παράγοντες που διαφεύγουν του σκοπού της ανάλυσής μας, όπως η ανοιχτή ή κλειστή
κοινωνική δομή των χωριών, το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, η εν γένει στάση των κατοίκων
απέναντι στη μετανάστευση, η αυστηρότητα των τοπικών αρχών, το ποσοστό ανειδίκευτων ντόπιων που
νιώθουν να απειλούνται από την παρουσία μεταναστών κ.α. ενδέχεται να συντέλεσαν στην αποδοχή ή
μη των μεταναστών.
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αποκτήσει οι ΜΕΓ στην ελληνική γεωργία88.  Αντίθετα,  η σημασία των

μεταναστευτικών δικτύων σε ένα μικρό βαθμό υποχωρεί. Στο Ν. Πέλλας

εξακολουθούν να επηρεάζουν σθεναρά την επιλογή απασχόλησης στη γεωργία. Αυτό

όπως θα δούμε παρακάτω σχετίζεται με την εσωτερική κινητικότητα των ΜΕΓ,  που

στον εν λόγω νομό παρατηρείται ευρέως.

Ο πιο βαρυσήμαντος παράγοντας σήμερα, είναι η σχέση ΜΕΓ-εργοδότη.  Η

σχέση αυτή εκτυλίσσεται μέσα από δύο άξονες: Ο πρώτος σηματοδοτεί τη νομική θα

λέγαμε σχέση ΜΕΓ-αγρότη. Η παρουσία του μετανάστη νομιμοποιείται και ο ίδιος

καθίσταται φορέας δικαιωμάτων,  μόνο υπό την ενυπόγραφη αίτηση του εργοδότη, που

προτίθεται να τον απασχολήσει,  στις αρμόδιες υπηρεσίες.  Η νομική διάσταση της

σχέσης τους καταδεικνύει την από το νόμο επιβεβλημένη και καθορισμένη άμεση

εξάρτηση του ΜΕΓ από τον εργοδότη του. Η εξάρτηση αυτή έχει διττή σημασία:

Παρέχει δυνατότητα απασχόλησης στο ΜΕΓ, ταυτόχρονα, όμως, εμπεριέχει και ένα

στοιχείο εγκλωβισμού του στην αγροτική εργασία: Ο ΜΕΓ δύναται να εξέλθει του

αγροτικού τομέα, μόνο εφόσον διατεθεί εργοδότης διαφορετικού παραγωγικού κλάδου

να τον απασχολήσει και μόνο κατά την ανανέωση της άδειας παραμονής/εργασίας

του89. Αν δε συμπέσουν χρονικά αυτές οι δύο προϋποθέσεις, μονομερής λύση της

σύμβασης εργασίας από πλευράς του ΜΕΓ ενδέχεται να διακινδυνεύσει την ανανέωσή

της άδειάς του (σε περίπτωση που δε διατίθεται εργοδότης εκτός γεωργίας να τον

απασχολήσει και ο προηγούμενος εργοδότης δεν επιθυμεί να τον επαναπροσλάβει) και

το εργασιακό του μέλλον.  Αυτός ο παράγοντας δίνει ίσως την ερμηνεία και στο

σταθερό ποσοστό μεταξύ αρχής και παρόντος των ΜΕΓ του Ν. Πέλλας που δηλώνουν

ότι απασχολούνται στη γεωργία επειδή αδυνατούν να βρουν εργασία σε άλλο τομέα.

Δε φαίνεται να είναι αδυναμία «ανθρώπινου κεφαλαίου», δεδομένου ότι η πλειοψηφία

του δείγματός μας απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες γης, αλλά αδυναμία

πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων. Επιπλέον, στο Ν.Πέλλας που οι εξωγεωργικοί

κλάδοι δεν παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη, η έξοδος από τη γεωργία συχνά απαιτεί

και τη γεωγραφική κινητικότητα των ΜΕΓ προς αστικές περιοχές, γεγονός που επίσης

προσκόπτει τον απεγκλωβισμό τους από τη γεωργική απασχόληση. Αντίθετα, στο Ν.

88 Αυτό, όπως θα φανεί παρακάτω, γίνεται ιδιαίτερα αισθητό για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες
ΜΕΓ, οι οποίοι εκτελούν τις πιο ειδικευμένες εργασίες για τις οποίες εκφράζεται υψηλή τοπική ζήτηση.
89Στο Αρ. 15, Ν. 3386/2005 αναφέρεται ότι «…ο υπήκοος τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση
εργασίας με άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την προϋπόθεση
ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας για την οποία του χορηγήθηκε η ειδική θεώρηση
εισόδου…Περαιτέρω μεταβολή της ανωτέρω άδειας για παροχή υπηρεσιών ή έργου σε αντίστοιχη
εξαρτημένης εργασίας δεν είναι δυνατή κατά το χρόνο ισχύος της, παρά μόνο κατά την ανανέωσή της».
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Χαλκιδικής που η ανάπτυξη του οικοδομικού, και του τομέα του τουρισμού δημιουργεί

ζήτηση εκτός γεωργίας η ως άνω σχέση ΜΕΓ-εργοδότη, αν και σημαντική δεν έχει τη

βαρύτητα που παρουσιάζει στο Ν. Πέλλας.

Ο δεύτερος άξονας σηματοδοτεί τη διαπροσωπική σχέση ΜΕΓ-αγροτών η

οποία όταν είναι αγαστή, συνεργατική και αμοιβαία ωφέλιμη προτρέπει τους ΜΕΓ να

παραμείνουν εντός γεωργίας.

Η σημασία της σχέσης ΜΕΓ-αγρότη, τόσο στη νομική όσο και στη

διαπροσωπική της διάσταση είναι πρωτεύουσας σημασίας για τους εποχικούς εργάτες

γης, καθώς εξαρτούν απολύτως την παρουσία τους στην Ελλάδα από την πρόσκληση

που θα υποβάλλει ο αγρότης-εργοδότης τους στις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι

ενδεικτικό, ότι και στους δύο νομούς, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ΜΕΓ (άνω του

75%)  και άνω του 85%  των εποχικών εργατών γης θεωρούν τη σχέση τους με τον

αγρότη καθοριστική για την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα.

5.8.2 Τρόποι πληρωμής, ύψος του ημερομισθίου και ωράρια εργασίας των ΜΕΓ
Πίνακας 5.8.3Τρόποι πληρωμής των ΜΕΓ (%)

Σύνολο Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας
Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα

Με Μισθό/ ημερομίσθιο 56,3 22,9 39,4 14,1 93,3 42,2
Με το κομμάτι 0,6 11,1 1,0 15,2 0,0 0,0
Και με τους δύο 43,1 66,0 59,6 69,7 6,7 57,8
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Όπως συμβαίνει στις καλλιέργειες έντασης εργασίας πολλών χωρών υποδοχής

μεταναστών (ΗΠΑ, Γαλλία, Νοτιοευρωπαϊκές χώρες), έτσι και στην Ελλάδα οι ΜΕΓ

πληρώνονται με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι το ημερομίσθιο και ο δεύτερος

με το κομμάτι (Πίνακας 5.8.2). Στο Ν. Χαλκιδικής οι ΜΕΓ αμείβονται και με τους δύο

τρόπους. Μάλιστα, η με το κομμάτι αμοιβή επεκτάθηκε  σταδιακά γι’ αυτό και

παρατηρούμε διαχρονική αύξησή της. Στο Ν. Πέλλας, οι ΜΕΓ πληρώνονται με

ημερομίσθιο για όλες τις αγροτικές εργασίες. Το 57,8% του δείγματος που δήλωσαν

ότι αμείβονται και με τους δύο τρόπους, αφορά σε εκείνους τους ΜΕΓ που

μετακινούνται εντός της ελληνικής υπαίθρου και κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής

περιόδου, επιτελούν και εργασίες που αμείβονται με το κομμάτι, αλλά σε

εκμεταλλεύσεις εκτός του νομού. Επιπρόσθετα, επειδή η μεταναστευτική απασχόληση

των πρώτων ετών ήταν άτυπη, οι ΜΕΓ απέφευγαν τις εσωτερικές μετακινήσεις γι’ αυτό

και η συντριπτική τους πλειοψηφία αμείβονταν μόνο με ημερομίσθιο.  Τα δύο

προγράμματα νομιμοποίησης (του 1998 και του 2001) προσέδωσαν συνθήκες
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νομιμότητας στην εργασία των ΜΕΓ και τους επέτρεψαν συχνές μετακινήσεις σε

περιοχές της υπαίθρου, στις οποίες οι γεωργικές εργασίες αμείβονται με το κομμάτι.

Συνεπώς, η διαχρονική αύξηση του ποσοστού των ΜΕΓ που αμείβονται με το κομμάτι

σηματοδοτεί την έναρξη έντονης γεωγραφικής κινητικότητας των ΜΕΓ του νομού

εντός της ελληνικής υπαίθρου.

Η επιλογή του συστήματος αμοιβής εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες.

Ο πρώτος είναι  το είδος της προς εκτέλεση εργασίας και προσιδιάζει κυρίως στο

γεωργικό τομέα του Ν.  Χαλκιδικής.  Στις περιπτώσεις εργασιών που απαιτείται να

ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως το κλάδεμα και η

συγκομιδή των καρπών, οι αγρότες υιοθετούν την αμοιβή με το κομμάτι90,

προκειμένου να υποκινήσουν την παραγωγικότητα των ΜΕΓ και να προσελκύσουν

τους ικανότερους εξ αυτών. Το ημερομίσθιο καταβάλλεται για τις συνήθεις αγροτικές

εργασίες, όπως το πότισμα, το τσάπισμα, η σπορά, το ράντισμα και το όργωμα.

Το δεύτερο παράγοντα συγκροτούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού

τομέα στους δύο νομούς. Συγκεκριμένα, επειδή ο Ν. Πέλλας είναι κυρίως αγροτικός,

που σημαίνει ότι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού η γεωργία αποτελεί την κύρια

απασχόλησή του, το σύνολο των γεωργικών εργασιών είναι συγκεντρωμένες στους

απασχολούμενους της εκμετάλλευσης και τον αρχηγό της. Έτσι, ακόμη και οι

περιστασιακές εργασίες, όπως η συγκομιδή και το κλάδεμα εμπίπτουν στις συνήθεις

εργασίες που εκτελούν οι ΜΕΓ και αμείβονται με ημερομίσθιο91. Αντίθετα, στο Ν.

Χαλκιδικής που παρουσιάζει πιο σύνθετη οικονομική δομή και η γεωργική εργασία

αποτελεί για ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, μια παρεπόμενη της κύριας

εξωγεωργικής, οι αγρότες διαθέτουν ένα μικρό μέρος του συνολικού χρόνου

απασχόλησής τους στις γεωργικές εργασίες. Για αυτό και πολλές από αυτές που έχουν

προσωρινό χαρακτήρα εκτελούνται μετά από ανάθεση και όχι στο πλαίσιο των

συνήθων αγροτικών εργασιών. Κατά συνέπεια παρουσιάζουν πιο αποκεντρωμένο

χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, και το κλάδεμα ανατίθενται πολλές φορές σε

90 Στις εργασίες συγκομιδής η ακριβής διατύπωση είναι ότι οι ΜΕΓ «πληρώνονται με το τελάρο».
Προκειμένου να συλλέξουν τον ελαιόκαρπο οι ΜΕΓ περνούν γύρω από το λαιμό τους ένα αυτοσχέδιο
τελάρο από τις άκρες του οποίου έχουν δέσει έναν ιμάντα. Εν συνεχεία ανεβασμένοι σε μια σκάλα ή σε
έναν ειδικό ανυψωτήρα που προσαρτάται στους γεωργικούς ελκυστήρες συλλέγουν έναν προς ένα τους
καρπούς και τους τοποθετούν στο αυτοσχέδιο τελάρο. Ο όγκος παραγωγής που δύναται να συλλέξει ο
μέσος αγρεργάτης αγγίζει τα 20-25 τελάρα ημερησίως, ενώ οι παραγωγικότεροι εξ αυτών συλλέγουν έως
και 40 τελάρα την ημέρα. Η αμοιβή κυμαίνεται μεταξύ 2,0 και 2,5€ ανά τελάρο.
91 Στις λίγες περιπτώσεις που το κλάδεμα αμείβεται ανά δέντρο που κλαδεύεται, η αμοιβή ανέρχεται σε
1,3 με 1,5€ για κάθε δέντρο.
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συγκεκριμένους ημι-ειδικευμένους ΜΕΓ που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες

κλαδέματος και αμείβονται ανά δέντρο που κλαδεύεται92.

Σε κάθε περίπτωση οι διαφορετικές μέθοδοι αμοιβών εκπορεύονται από τον

ευμετάβλητο χαρακτήρα των γεωργικών εργασιών και καταδεικνύουν την

προσαρμοστικότητα και την ευελιξία των ΜΕΓ στις απαιτήσεις τους.

Πίνακας 5.8.4 Προτιμήσεις των ΜΕΓ ως προς τον τρόπο πληρωμής (%)
Σύνολο Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας

Μισθό/ ημερομίσθιο 29,2 21,2 46,7
Με το κομμάτι 63,9 69,7 51,1
Το ίδιο είναι 6,9 9,1 2,2

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Οι ΜΕΓ προτιμούν να αμείβονται με το κομμάτι,  καθώς ο τρόπος αυτός

πληρωμής ανταμείβει την πολύωρη και συνεχή εργασία. Μάλιστα, δεδομένης της

εποχικής φύσης της γεωργικής απασχόλησης, η περίοδος της συγκομιδής-στην οποία

όπως είπαμε εφαρμόζεται η αμοιβή με το κομμάτι- αποτελεί για τους εποχικούς

εργάτες γης, το μοναδικό διάστημα στο οποίο, αν εργαστούν σκληρά, δύνανται να

λάβουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου εισοδήματός τους. Έτσι, το 70,3% αυτών

προτιμούν την αμοιβή με το κομμάτι και μόνο το 18,9%  το ημερομίσθιο.  Βέβαια,  η

άλλη ανάγνωση του παραπάνω πίνακα είναι η υψηλή παραγωγικότητα των εποχικών

εργατών γης με την οποία θα ασχοληθούμε στο επόμενο κεφάλαιο (Πίνακας 5.8.3).

Η ισοβαρής κατανομή των προτιμήσεων των ΜΕΓ στο Ν. Πέλλας μεταξύ των

δύο τρόπων πληρωμής, πιθανώς να μην αντικατοπτρίζει την προτίμησή τους υπέρ του

ημερομίσθιου, αλλά να τονίζει την οικονομική πραγματικότητα του νομού. Οι ΜΕΓ

που δεν μετακινούνται εσωτερικά και άρα δεν αμείβονται και με τα δύο συστήματα

πληρωμών, πιθανώς να δήλωσαν ότι προτιμούν το ημερομίσθιο, δεδομένου ότι στο

νομό, αυτός ο τρόπος πληρωμής κατισχύει και επομένως δεν υφίσταται πεδίο

σύγκρισης.

Το Διάγραμμα 5.8.1 που ακολουθεί απεικονίζει τη διαχρονική πορεία του

πραγματικού αγροτικού ημερομισθίου93 στην Ελλάδα σε σύγκριση με το κατώτατο

πραγματικό ημερομίσθιο.

92 Η αμοιβή τους ανέρχεται σε 2,0€ ανά δέντρο.
93 Υπολογίστηκε βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και έτος βάσης το 2005.
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Διάγραμμα 5.8.194

Διαχρονική εξέλιξη αγροτικού ημερομισθίου (Έτος βάσης 2005)
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 Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από FADN: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/dwh/mrv_en.cfm
         http://www.inegsee.gr/docs

Το 1990, χρονιά κατά την οποία εισέρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα ρεύματα

μεταναστών,  ο αριθμός των ΜΕΓ είναι ακόμη μικρός και δεν επηρεάζει το ύψος του

ημερομισθίου. Έτσι, οι έμμισθοι αγρεργάτες αμείβονται κατά 42,5% υψηλότερα από το

κατώτατο ημερομίσθιο95. Έκτοτε η ραγδαία αύξηση των μεταναστών μειώνει

κατακόρυφα το αγροτικό ημερομίσθιο, το οποίο για περίοδο 12 ετών (1993-2004)

υπολείπεται του κατώτατου. Η μεγαλύτερη απόκλιση του αγροτικού ημερομισθίου από

το κατώτατο εμφανίζεται το 1998 και αγγίζει το 35,5%. Την ίδια χρονιά τίθεται σε

εφαρμογή το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης που δίνει τη δυνατότητα σε  μερίδα

μεταναστών να μεταβεί σε εξωγεωργικές απασχολήσεις, γεγονός που πιθανώς μείωσε

την προσφορά εργασίας στη γεωργία και αύξησε τα ημερομίσθια. Η έξοδος από τη

γεωργία συνεχίστηκε και μετά το δεύτερο πρόγραμμα νομιμοποίησης το 200196. Έτσι

από το 1998 και μετά το αγροτικό ημερομίσθιο των ΜΕΓ αρχίζει να συγκλίνει προς το

αντίστοιχο κατώτατο και για πρώτη φορά από την είσοδο των μεταναστών το 2005

είναι κατά 2,4% υψηλότερο του αντίστοιχου κατώτατου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ΜΕΓ αποτελούν τη χαμηλότερα αμειβόμενη ομάδα

εργαζομένων μεταξύ των μεταναστών.  Το συμπέρασμα αυτό είναι σύστοιχο με τη

διεθνή βιβλιογραφία. Ο εποχικός και ανειδίκευτος χαρακτήρας της έμμισθης γεωργικής

εργασίας και το ασταθές νομικό καθεστώς των ΜΕΓ συντείνουν σε ένα ιδιαίτερα

94 Πρόκειται για το ημερομίσθιο όλων των ΜΕΓ (μόνιμων και εποχικών), καθώς υπολογίστηκε με βάση
το συνολικό ύψος των μισθών και τις ΜΑΕ, που ενσωματώνουν και την εποχική απαχόληση.
95  Αναφερόμαστε στο κατώτατο ημερομίσθιο σε επίπεδο χώρας.
96 Υπενθυμίζουμε την υψηλή ζήτηση εργασίας μεταναστών στον κατασκευαστικό κλάδο που
εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και η οποία
πιθανώς να ώθησε εκτός γεωργικού τομέα σημαντική μερίδα ΜΕΓ.

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/dwh/mrv_en.cfm
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χαμηλό ημερομίσθιο. Πράγματι, από την έρευνά μας προκύπτει ότι το ημερομίσθιό των

ΜΕΓ υπολείπεται αυτού που λαμβάνουν οι μετανάστες που απασχολούνται εκτός

γεωργίας και συγκεκριμένα στις κατασκευές και τη μεταποίηση κατά 33-50%.

Μικρότερη είναι η απόκλιση που παρουσιάζει το ημερομίσθιο των ΜΕΓ από αυτό στον

τουρισμό, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 16 και 17%. Σε κάθε περίπτωση, η παρατήρηση

αυτή φαίνεται να λαμβάνει καθολική ισχύ, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε και στη

βιβλιογραφική επισκόπηση, οι ΜΕΓ αποτελούν την κατώτερη εισοδηματική τάξη

μεταξύ των μεταναστών στην ύπαιθρο πολλών αναπτυγμένων οικονομιών.

Επίσης παρατηρείται μισθολογική απόκλιση μεταξύ των δύο νομών.  Οι ΜΕΓ

του Ν.Χαλκιδικής αμείβονται με 30€ ημερησίως, ενώ οι ΜΕΓ του Ν.Πέλλας με 25€.

Αν και οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των νομών διαφεύγουν του σκοπού της

παρούσας ανάλυσης συνοπτικά μόνο μπορούμε να παραθέσουμε ορισμένους

παράγοντες που εκτιμούμε ότι επιδρούν στη μισθολογική αυτή ανισομέρεια.

Το υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης στο Ν. Χαλκιδικής ενδέχεται να

αντανακλάται και στο υψηλότερο ημερομίσθιο των ΜΕΓ.

Επίσης, το γεγονός ότι οι εξωγεωργικοί παραγωγικοί τομείς στον ίδιο νομό

προσφέρουν για αντίστοιχης ειδίκευσης εργασίες με τις γεωργικές υψηλότερο

ημερομίσθιο,  πιθανώς να επιδρά αυξητικά και στο ημερομίσθιο των ΜΕΓ,  ώστε να

παραμείνουν στον αγροτικό τομέα.

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού ασκεί τη

γεωργική δραστηριότητα ως δευτερεύουσα,  πιθανώς να καθιστά οικονομικά πιο

συμφέρουσα την επιλογή να αποζημιώσουν με υψηλότερη χρηματική αμοιβή προς

τους ΜΕΓ το χρόνο που θα δαπανούσαν οι ίδιοι,  αν παρέμεναν στις εκμεταλλεύσεις

ασκώντας τη γεωργική ως κύρια δραστηριότητα. Δηλαδή, οι αγρότες δεν αμείβουν

τους ΜΕΓ μόνο ως εργάτες τους, αλλά και ως αντικαταστάτες του. Με άλλα λόγια, το

ημερομίσθιο στο Ν.Χαλκιδικής δεν έχει μόνο το χαρακτήρα λειτουργικού κόστους

στην αγροτική παραγωγική διαδικασία, αλλά εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς:

Υποκαθιστά την παρουσία του ντόπιου πληθυσμού στα χωράφια με τους ΜΕΓ,

συνεπώς τους εξασφαλίζει χρόνο που τον διαθέτουν στις εξωγεωργικές τους

δραστηριότητες και επομένως συνδράμει στη δημιουργία εισοδήματος από δύο πηγές.

Εξάλλου, ο πιο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των γεωργικών εργασιών στο

Ν.Χαλκιδικής δημιουργεί ζήτηση για ορισμένες ημι-ειδικευμένες εργασίες, όπως αυτές

του κλαδέματος, οι οποίες ασκούνται από ΜΕΓ που δρουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες

ως προς τη γεωργική τους απασχόληση.  Αυτό σημαίνει ότι στον εν λόγω νομό το



- 169 -

κλάδεμα αμείβεται ως ξεχωριστή εργασία που απαιτεί δεξιότητες και ως τέτοια

αμείβεται υψηλότερα. Αντίθετα, στο Ν.Πέλλας οι εργασίες κλαδέματος

συμπεριλαμβάνονται συνήθως στο εύρος των τακτικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι

ΜΕΓ γι’ αυτό και ενσωματώνονται στο ημερομίσθιο.

Η οικονομική της εργασίας αποδίδει συχνά της μισθολογικές διαφορές στις

αποκλίσεις «ανθρώπινου κεφαλαίου» που κατέχουν οι εργαζόμενοι. Αυτή η εξήγηση

δε φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην περίπτωση των ΜΕΓ, διότι η

συντριπτική πλειοψηφία τους και στους δύο νομούς απασχολούνται ως ανειδίκευτοι

εργάτες. Πέραν τούτου, οι καλλιέργειες δένδρων κατισχύουν και στους δύο νομούς που

σημαίνει ότι το πεδίο δραστηριοτήτων είναι παραπλήσιο και δεν απαιτεί διαφορετικού

τύπου δεξιότητες και άρα αποκλίσεις σε επίπεδο ειδίκευσης των ΜΕΓ στους δύο

νομούς.

Πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι οι έντονες εποχικές διακυμάνσεις της

ζήτησης και της προσφοράς εργασίας δημιουργούν διακυμάνσεις στον τρόπο με τον

οποίο διαμορφώνεται το ημερομίσθιο των ΜΕΓ, κυρίως στο Ν.Χαλκιδικής. Σημαντικό

ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει το είδος της εκτελούμενης εργασίας. Κατά τις

συνήθεις γεωργικές εργασίες το ημερομίσθιο διαμορφώνεται στο ύψος που

προαναφέραμε και δεδομένου του χαμηλού επιπέδου ειδίκευσης μεταξύ των ΜΕΓ

τηρείται σχεδόν απαρέγκλιτα από την πλειοψηφία των αγροτών. Αντίθετα, κατά τις

περιόδους συγκομιδής η ζήτηση εργασίας αυξάνει, υιοθετείται διαφορετικός τρόπος

πληρωμής (με το κομμάτι) που αποφέρει και υψηλότερες ημερήσιες αμοιβές σε σχέση

με το ημερομίσθιο. Μάλιστα, κατά τη συγκομιδή των βερίκοκων του Ν. Χαλκιδικής οι

καρποί πρέπει να συλλεγούν μεταξύ μιας εβδομάδας και δέκα ημερών διαφορετικά η

αγροτική παραγωγή κινδυνεύει να καταστραφεί. Επομένως, για τη συγκεκριμένη

περίοδο η ζήτηση εργασίας είναι επιτακτική και χρονικά προσδιορισμένη.  Οι ΜΕΓ

έχουν επίγνωση αυτής της ιδιαιτερότητας και για ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την

έναρξη της συγκομιδής η διαπραγματευτική δύναμη περνάει στα χέρια τους, την οποία

και ασκούν για να επιτύχουν την υψηλότερη κατά τελάρο αμοιβή, κυρίως όταν η

ετήσια σοδειά αναμένεται να είναι αυξημένη. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή θα

λέγαμε ότι η διαμόρφωση του μισθού βρίσκεται σε περιοδική διαπραγμάτευση μεταξύ

αγροτών και ΜΕΓ.

Βέβαια, τις εποχικές διακυμάνσεις του ημερομισθίου ερμηνεύει μερικώς το

γεγονός ότι η γεωργική και όχι μόνο απασχόληση των μεταναστών δεν εμπίπτει στις
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ρυθμίσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας97. Μάλιστα, όπως δείξαμε, η

διαπίστωση αυτή ισχύει για το σύνολο των νοτιοευρωπαϊκών χωρών.

Πίνακας 5.8.5 Μ.Ο. ημερών απασχόλησης των ΜΕΓ στη γεωργία ανά εβδομάδα
Αρχή Σήμερα

Μόνιμοι 6,9 6,8
Εποχικοί 7,0 7,00
Σύνολο 6,9 6,8

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Οι ΜΕΓ, τόσο κατά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στον αγροτικό τομέα,

όσο και σήμερα εργάζονται και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Παρατηρούμε μάλιστα

ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες διαφοροποιήσεις μεταξύ μονίμων και εποχικών

μεταναστών. Ακόμη και η μείωση του Μ.Ο. ημερών απασχόλησης των μόνιμων ΜΕΓ

είναι αμελητέα (Πίνακας 5.8.4).

Διάγραμμα 5.8.2

Διαχρονική εξέλιξη του Μ.Ο. Ωρών εργασίας των ΜΕΓ
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Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Ο μ.ο.. ωρών απασχόλησης των ΜΕΓ φθίνει διαχρονικά.  Από την έλευση των

μεταναστών έως και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι ΜΕΓ απασχολούνται πάνω

από 8 ώρες. Από το 1991 έως και το 1997 απασχολούνται πάνω από 10 ώρες

ημερησίως. Έκτοτε, έως και το 2007 οι μόνιμοι ΜΕΓ απασχολούνται 8 ώρες, ενώ οι

97 Το αρ. 15 Ν. 3386/2005 και αρ. 6 Ν. 3536/2007 ορίζουν ότι προϋπόθεση της ανανέωσης της άδειας
παραμονής για εξαρτημένη εργασία μεταξύ άλλων είναι: «επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας…από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του (μετανάστη) είναι ίση με τις μηνιαίες
αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας…Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης: α) άτομα που απασχολούνται σε
γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες και δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ’ οίκον».
Είναι προφανές ότι οι μηνιαίες αποδοχές για τις εργασίες στις οποίες απασχολείται η συντριπτική
πλειοψηφία του μεταναστευτικού δυναμικού της χώρας δεν υπόκεινται σε σύμβαση εργασίας και ως εκ
τούτου παρουσιάζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις (βλ. και ΥΑ 137/2007).
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εποχικοί κατά μια ώρα περισσότερο (Διάγραμμα 5.8.2). Η διαπίστωση αυτή είναι

εύλογη, καθώς κατά το μικρό διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα, οι εποχικοί

ΜΕΓ επιδιώκουν να επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό εισόδημα και επομένως

επιστρατεύουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την

περιόδο συγκομιδής της ελιάς, στην οποία, όπως αναφέραμε η πληρωμή γίνεται με το

κομμάτι και οι ΜΕΓ αμείβονται με βάση τον όγκο της παραγωγής που έχουν συλλέξει

απασχολούνται, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν «όσο το φως της ημέρας μας

επιτρέπει να βλέπουμε».

5.8.3 Συνθήκες ασφάλισης των ΜΕΓ

Ο Πίνακας 5.8.5  παρακάτω εμφανίζει τη διαχρονική μεταβολή του ποσοστού

των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων ΜΕΓ, καθώς και το Μ.Ο. ετών για τα οποία

είναι ασφαλισμένοι. Από την ανάγνωσή του μπορούμε να εξάγουμε δύο βασικά

συμπεράσματα.

Πίνακας 5.8.6 Ποσοστό ασφαλισμένων ΜΕΓ και Μ.Ο. ετών ασφάλισης
Σύνολο Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας

Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα
Ναι 1,4 68,7 1,4 68,7 2,2 71,1
Όχι 98,6 31,3 98,6 31,3 97,8 28,9
Μ.Ο. ετών ασφάλισης
στη γεωργία 7,09 6,7 7,7

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Το πρώτο είναι ότι κατά τα πρώτα έτη του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα η

εργασία των ΜΕΓ ήταν ανασφάλιστη σχεδόν για το σύνολό τους.  Κατά συνέπεια τους

περιέβαλε ένα ιδιαίτερα ευάλωτο σε ενδεχόμενα εκμετάλλευσης εργασιακό καθεστώς98

και ταυτόχρονα προσέφερε εξοικονομήσεις κόστους για τους αγρότες. Μάλιστα, η

ανασφάλιστη απασχόληση των ΜΕΓ διήρκησε τουλάχιστον για επτά χρόνια, από το

1990 έως και την περίοδο μεταξύ των ετών 1998 και 2001, οπόταν και εφαρμόστηκαν

τα δύο προγράμματα νομιμοποίησης που εισήγαγαν μερίδα των ΜΕΓ στο ασφαλιστικό

σύστημα.

98Οι παλαιότεροι εκ των ΜΕΓ του Ν. Πέλλας ανέφεραν ότι πριν τη νομιμοποίησή τους, κατά τις
περιόδους συγκομιδής που η ζήτηση εργασίας ήταν υψηλή, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι αρχές και οι
αγρότες επιδείκνυαν μια από κοινού συμφωνημένη ανοχή στην άτυπη απασχόληση των ΜΕΓ. Μετά το
πέρας της συγκομιδής ορισμένοι αγρότες κατήγγειλαν ως παράνομους στην αστυνομία τους ΜΕΓ που
είχαν απασχολήσει στη συγκομιδή, ώστε να συλληφθούν, να απελαθούν και οι ίδιοι να αποφύγουν την
καταβολή των δεδουλευμένων. Δε γνωρίζουμε ποια έκταση και συχνότητα παρουσίαζαν τέτοια
περιστατικά, απλώς το καταγράφουμε για να καταδείξουμε τις προεκτάσεις που ήταν δυνατό να
λαμβάνει η άτυπη εργασία των ΜΕΓ.
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Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το ποσοστό των ασφαλισμένων έχει

διαχρονικά αυξηθεί. Παρόλα αυτά, μέχρι και τις μέρες μας η ανασφάλιστη εργασία

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα99.  Το υψηλό ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας που

εξευρίσκουμε συμβαδίζει με τα υψηλά ποσοστά ανασφάλιστων ΜΕΓ και σε άλλες

νοτιοευρωπαϊκές χώρες (π.χ.,  Ιταλία και Ισπανία).  Μάλιστα,  δεν είναι δυσερμήνευτο,

αν αναλογιστούμε ότι τα υψηλότερα επίπεδα ανασφάλιστης εργασίας εμφανίζονται σε

εποχικές εργασίες, όπως η γεωργική. Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα το σύνολο των

εποχικών εργατών γης είναι ανασφάλιστοι. Προς επίρρωση τούτου, ο πρόσφατος

μεταναστευτικός νόμος (3386/2005) δεν ορίζει ως αναγκαία προϋπόθεση της

πρόσκλησης εποχικών εργατών την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό σύστημα100.

Ως προς τους μόνιμους ΜΕΓ, η ανασφάλιστη εργασία τους εντάσσει σε ένα

φαύλο κύκλο άτυπης διαμονής και άτυπης απασχόλησης.  Κι αυτό διότι οι άτυπα

διαμένοντες δεν τεκμαίρουν δικαίωμα ασφάλισης και ακολούθως αδυνατούν να

συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για να νομιμοποιηθούν,  με

αποτέλεσμα να παραμένουν στην άτυπη αγορά εργασίας101.  Για τον ίδιο λόγο,  οι

νόμιμα διαμένοντες που εργάζονται ανασφάλιστοι αδυνατούν να ανανεώσουν την

άδεια παραμονής τους με αποτέλεσμα να διαγράφουν μια πορεία που διέρχεται από τη

νόμιμη παραμονή στην ανασφάλιστη απασχόληση και από εκεί στην παράνομη

παραμονή.

Πίνακας 5.8.7 Ταμεία Ασφάλισης των ΜΕΓ (%)
Ασφαλιστικός Οργανισμός
ΟΓΑ 62,2
ΙΚΑ 6,50
Ανασφάλιστοι 31,3

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Η πλειοψηφία των ΜΕΓ αυτασφαλίζεται στον ΟΓΑ,  ενώ στο ΙΚΑ ασφαλίζονται οι

ασκούντες εξωγεωρική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι ασκούντες

99 Ο Pavlopoulos (1987) βρίσκει ότι το ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας στην Ελλάδα αγγίζει το
30% του εργατικού δυναμικού.
100 Στο αρ. 16 αναφέρεται ρητά ότι πέραν των διοικητικού τύπου διατυπώσεων, μόνη ρητή υποχρέωση
του εργοδότη για να προσκαλέσει κάποιον εποχικό εργάτη είναι: «…μαζί με την αίτηση καταθέτει
εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στις αποδοχές
ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη, η οποία επιστρέφεται στον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας διαμονής
και την αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας από την Ελλάδα…».  Στην πράξη ο εποχικός ΜΕΓ
αποστέλλει πριν την είσοδό του στον αγρότη το ποσό αυτό ύψους 700€, αυτός καταθέτει την εγγυητική
επιστολή και το επιστρέφει στον ΜΕΓ πριν την αναχώρησή του από την Ελλάδα (βλ. και ΥΑ 137/2007).
101 Προκειμένου οι μετανάστες να ανανεώσουν την άδεια παραμονής/εργασίας τους απαιτείται να
συμπληρώσουν κατ’ έτος έναν ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης. Τόσο για τους ασφαλισμένους
αλλοδαπούς στον ΟΓΑ, όσο και για αυτούς στο ΙΚΑ, η ΥΑ 160/2006 ορίζει το ελάχιστο αυτό χρονικό
διάστημα σε 150 ημέρες.
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εξωγεωργική δραστηριότητα αποτελούν το 12,7% του δείγματός μας, μόνο το 6,5%

αυτού είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Δεδομένου ότι εξ αυτής της επαγγελματικής

ομάδας δεν καταγράψαμε ανασφάλιστους, συνάγουμε ότι το υπόλοιπο 6,2% αυτών

είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Αυτό συμβαίνει διότι πολλοί εργοδότες εκτός γεωργίας

πιέζουν τους μετανάστες που απασχολούν να αυτασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ώστε να

αποφύγουν οι ίδιοι την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στην οποία θα

υποχρεούνταν αν ασφάλιζαν τους εργαζόμενούς τους στο ΙΚΑ. Άλλωστε, είναι συχνές

και οι περιπτώσεις στις οποίες οι εργοδότες πιέζουν τους μετανάστες που απασχολούν

και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, να εξαγοράζουν οι ίδιοι ένα μέρος των ελάχιστων

ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους102

(Πίνακας 5.8.6).

5.9 Η πολυαπασχόληση των ΜΕΓ

Όπως επισημάνθηκε, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά των ΜΕΓ είναι ότι

βρίσκονται στο τελευταίο επίπεδο της εισοδηματικής κλίμακας εν συγκρίσει με τους

μετανάστες που απασχολούνται εκτός γεωργίας. Η αιτία αυτής της διαπίστωσης

εδράζεται μεταξύ άλλων στον ευμετάβλητο και προσωρινό χαρακτήρα των γεωργικών

εργασιών, που σημαίνουν αφενός, ότι η γεωργική παραγωγή υπόκειται στην επίδραση

εξωγενών παραγόντων103,  που ενδέχεται περιοδικά να πλήττουν και το εισόδημα των

ΜΕΓ και αφετέρου,  ότι οι γεωργικές εργασίες δεν καλύπτουν ολόκληρο το έτος και

συνεπώς δεν εξασφαλίζουν επαρκές ετήσιο εισόδημα. Συγκεκριμένα, στο Ν.

Χαλκιδικής οι γεωργικές εργασίες διαρκούν 5-5,5  μήνες το έτος και στο Ν.  Πέλλας,

δεδομένης της μεγαλύτερης ποικιλίας καλλιεργειών, 6-7 μήνες. Επιπρόσθετα, η

συσσώρευση μεταναστευτικής εμπειρίας και η σταδιακή επίγνωση της αγοράς

102 Σύμφωνα με το αρ. 6 Ν. 3536/2007, οι μετανάστες που δεν κατάφεραν κατ’ έτος να συμπληρώσουν
τις απαιτούμενες 150 ημέρες ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας παραμονής (βλ. προηγούμενη
υποσημείωση) έχουν πάγια τη δυνατότητα να εξαγοράσουν ημέρες ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% των
απαιτούμενων για την ανανέωση της άδειας παραμονής, δηλαδή, εν προκειμένω 30 ημέρες. Αν και όπως
ορίζει η Εγκ. 30/07 του ΥΠΕΣΔΑ η δυνατότητα εξαγοράς δεν έχει σκοπό να μετακυλήσει την
υποχρέωση ασφάλισης στο πρόσωπο του εργαζόμενου, ούτε να απαλλάξει τον εργοδότη από την
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αυτόν ακριβώς το στόχο της αποφυγής ασφαλιστικών
δαπανών εξυπηρετεί η πίεση που ασκεί μερίδα εργοδοτών στους μετανάστες να εξαγοράζουν ένα μέρος
των ημερών ασφάλισής τους (βλ. και Εγκ. ΙΚΑ 74/2007).
103 Για παράδειγμα, οι καιρικές συνθήκες: Κατά την εκκίνηση της περιόδου συγκομιδής της ελιάς, το
φθινόπωρο του 2007 ο αριθμός των ΜΕΓ που κατέφταναν στα χωριά του νομού για να συνδράμουν στη
συλλογή της ελιάς ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν των προηγούμενων ετών, διότι κατά το χειμώνα του
ίδιου έτους επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες, τα δέντρα, όπως έλεγαν οι αγρότες «δεν ξεκουράστηκαν
το χειμώνα για να δώσουν καρπό» και το γεγονός αυτό στέρησε από πλειάδα εσωτερικά μετακινούμενων
και μόνιμα διαμενόντων στην περιοχή ΜΕΓ τις απολαβές από τη συγκομιδή (Τ.Π. 3/10/2007,
Καλλικράτεια).
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εργασίας και των ευκαιριών της ωθεί τους ΜΕΓ να ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους

βελτίωσης της εισοδηματικής τους κατάστασης. Όλα τα παραπάνω οδηγούν τους ΜΕΓ

στην εξεύρεση εξωγεωργικών απασχολήσεων, είτε κατά τα διαστήματα που εργάζονται

στα χωράφια, είτε μετά το πέρας των γεωργικών εργασιών. Ο Πίνακας 5.9.1

παρουσιάζει την έκταση της πολυαπασχόλησης των ΜΕΓ διαχρονικά.

Πίνακας 5.9.4 Ποσοστό πολυαπασχολούμενων μεταναστών και Μ.Ο. μηνών απασχόλησης εκτός
γεωργίας κατ' έτος

Σύνολο Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας
Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα

Ναι 3,5 36,8 2,0 49,5 6,7 8,9
Όχι 73,6 50,0 71,7 34,3 77,8 84,4
Περιστασιακά 22,9 13,2 26,3 16,2 15,5 6,7
Μόνιμοι (Μήνες) 4,6 4,8 2,3
Εποχικοί (Μήνες) 2,0 2,0 2,0

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε σημαντικές διαχρονικές και γεωγραφικές αποκλίσεις στην έκταση της

πολυαπασχόλησης. Κατά τα πρώτα έτη της μεταναστευτικής τους εμπειρίας και

δεδομένης της άτυπης παρουσίας τους,  οι ΜΕΓ στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν

ασκούν εξωγεωργικές δραστηριότητες. Μια αξιομνημόνευτη μερίδα τους τις ασκεί

περιστασιακά και το γεγονός αυτό προσιδιάζει στον, ούτως ή άλλως, περιστασιακό

χαρακτήρα των αρχικών εργασιακών τους επιλογών, που λόγω γλίσχρης ακόμη

μεταναστευτικής εμπειρίας ενείχαν μια διάσταση δοκιμής και λάθους. Η σταδιακή

συσσώρευση ατομικής, κοινωνικής εμπειρίας και η νομιμοποίησή τους, επέτρεψαν

στους ΜΕΓ να αναζητήσουν εργασίες και εκτός γεωργίας.  Έτσι,  το ποσοστό των

πολυαπασχολούμενων αυξήθηκε διαχρονικά κατακόρυφα.

Παρατηρούμε επίσης ότι το ποσοστό των ΜΕΓ του Ν.  Χαλκιδικής  που

πολυαπασχολείται σε τακτική ή περιστασιακή βάση είναι πολλαπλάσιο του

αντίστοιχου στο Ν. Πέλλας και ξεπερνάει το 60% του δείγματος στο νομό. Το

συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ετερότητας στην οικονομική δομή των

δύο περιοχών της έρευνάς μας. Όπως θα φανεί εναργέστερα παρακάτω, το οικονομικό

περιβάλλον του Ν.Χαλκιδικής επιτρέπει την πολυαπασχόληση των ΜΕΓ, δυνατότητα

που για τους ΜΕΓ του αγροτικού Ν. Πέλλας είναι πιο περιορισμένη.

Είναι προφανές ότι εκ της φύσης της μετακίνησής τους, το ποσοστό των

εποχικών ΜΕΓ που πολυαπασχολούνται (23,1%) είναι μικρότερο αυτού των μόνιμων

(34,9%),  ενώ και ο χρόνος πολυαπασχόλησής τους είναι υποδιπλάσιος αυτού των

μονίμων.
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Αν αναλογιστούμε το χρονικό διάστημα που καλύπτει μια καλλιεργητική

περίοδος στους δύο νομούς και συνεκτιμήσουμε το διάστημα εξωγεωργικής

απασχόλησης των ΜΕΓ, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε

ότι, ακόμη και αν υπάρχουν χρονικές επικαλύψεις στις περιόδους που καταλαμβάνουν

οι γεωργικές και οι εξωγεωργικές εργασίες, ο συνδυασμός τους αυξάνει τις συνολικές

ώρες απασχόλησης κατ’ έτος και επομένως διευρύνει τη δυνατότητα να επιτύχουν

υψηλότερο εισόδημα.

Παρακάτω, εκτιμούμε μέσω ενός υποδείγματος Logit τους προσδιοριστικούς

παράγοντες της πολυαπασχόλησης των ΜΕΓ.  Όπως και οι Kossoudji  &  Cobb-Clark

(1996), ως ερμηνευτικές μεταβλητές χρησιμοποιούμε στοιχεία της εμπειρίας και των

δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι ΜΕΓ. Το υπόδειγμα λαμβάνει την ακόλουθη

μορφή:

i i i 0 1 1-Zi

1P (Y =1/X )= , ... ,
1+e

k kZi b b b= + C + + C

η οποία με τους κατάλληλους μετασχηματισμούς για λόγους εκτίμησης δίδει την

i
i 0 1 1

i

PL =ln( ) ...
1-P

k k iub b b= + C + + C +

όπου:

Li, το Logit

Pi, η πιθανότητα η εξαρτημένη μεταβλητή να πάρει την τιμή 1,

X1, …, Χk, οι ερμηνευτικές μεταβλητές,

β0, ο σταθερός όρος

β1, …, βk , οι συντελεστές

ui, ο τυχαίος όρος,

i, αναφέρεται στο ΜΕΓ i.

Ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματός μας είναι:

Περi, διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1, αν πρόκειται για το Ν.Χαλκιδικής και

0 για το Ν.Πέλλας,

ΔΟικi, διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1, αν η οικογένεια του ΜΕΓ διαμένει

στην χώρα προέλευσης και 0 αν διαμένει στην Ελλάδα,

Εκπi, πολυτομική μεταβλητή. Παίρνει τιμές από 0 έως 4 αντίστοιχα για τους

ανεκπαίδευτους, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση

των ΜΕΓ,

ΕΕλλi, Αριθμός ετών παραμονής στην Ελλάδα,
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Μονi, διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 αν ο ΜΕΓ είναι μόνιμος και την

τιμή 0, αν είναι εποχικός,

ΑπΓi, Αριθμός ετών απασχόλησης στην ελληνική γεωργία,

Μερi, πολυτομική μεταβλητή. Εκφράζει το βαθμό στον οποία διαχρονικά η

απασχόληση των ΜΕΓ έχει γίνει μερική. Παίρνει τις τιμές 0 = μείωση της μερικής

γεωργικής απασχόλησης, 1 = διατήρηση της μερικής γεωργικής απασχόλησης στα ίδια

επίπεδα διαχρονικά, 2 = αύξηση της μερικής γεωργικής απασχόλησης.

Εξαρτημένη μεταβλητή είναι η Πολi, διχοτομική μεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 αν

ο ΜΕΓ πολυαπασχολείται και 0 αν δεν πολυαπασχολείται.

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.9.2

παρακάτω104:

Πίνακας 5.9.5 Υπόδειγμα Logit: Προσδιοριστικοί παράγοντες της πολυαπασχόλησης
Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

 Περ 2,353** 2,517 0,012
 Δοικ -1,341* 1,859 0,063
 Εκπ 0,116 0,214 0,831
 ΕΕλλ 0,664* 1,933 0,053
 Μον 3,469* 1,810 0,070
 ΑπΓ 0,223* 1,921 0,055
 Μερ 1,767*** 3,223 0,001
Εξαρτημένη μεταβλητή: Πολ
Pseudo-R2=0,43
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%,
5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Οι ΜΕΓ του Ν.Χαλκιδικής έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα πολυαπασχόλησης σε

σχέση με αυτούς του Ν.Πέλλας. Στο εύρημα αυτό θεμελιώνεται ο σημαντικός ρόλος που

διαδραματίζει η οικονομική διάρθρωση των δύο νομών. Η αγορά εργασίας του

Ν.Χαλκιδικής προσφέρει θέσεις τόσο στο δευτερογενή, όσο και στον τριτογενή τομέα

απασχόλησης και ως εκ τούτου παρέχει τη δυνατότητα πολυαπασχόλησης στους ΜΕΓ,

η οποία στον πιο αγροτικό νομό Πέλλας είναι πολύ περιορισμένη.

Οι ΜΕΓ των οποίων οι οικογένειες διαμένουν στη χώρα προέλευσης έχουν

μικρότερη πιθανότητα πολυαπασχόλησης εν σχέση με αυτούς που βρίσκονται στην

104 Στα υποδείγματα Logit, η επίδραση κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής στην εξαρτημένη αξιολογείται
υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές του υποδείγματος παραμένουν σταθερές, δηλαδή
ceteris paribus. Συνεπώς, για κάθε ερμηνευτική μεταβλητή που αναλύουμε υπονοείται αυτή η
προϋπόθση.
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ύπαιθρο μαζί με τις οικογένειές τους105.  Όπως δείχνουμε στο 7ο Κεφάλαιο,  λόγω και

της γεωγραφικής εγγύτητας της Ελλάδας με τις χώρες προέλευσης,  οι ΜΕΓ που

βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς την οικογένειά τους πραγματοποιούν τακτικές

μετακινήσεις προς την πατρίδα τους για να την επισκεφτούν.  Προδήλως,  το γεγονός

αυτό τους στερεί ευκαιρίες πολυαπασχόλησης που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά

την απουσία τους, αλλά και τη δυνατότητα απόκτησης εκείνων των δεξιοτήτων που θα

τους παρείχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εναλλακτικές, πλην της γεωργικής,

απασχολήσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι συχνά επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις από και

προς τη χώρα προέλευσης διακόπτουν τη διαδικασία συσσώρευσης εμπειρίας και

δεξιοτήτων, ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων περιόδων απουσίας πιθανώς να αποσβένουν

μερικώς και αυτές που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν επιδρά στην

πιθανότητα πολυαπασχόλησης. Δεδομένου ότι τόσο οι γεωργικές, όσο και οι

εξωγεωργικές εργασίες που αναλαμβάνουν οι ΜΕΓ δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο

κατάρτισης, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο δε φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση

πολυαπασχόλησης.

Σε επίπεδο 10%, η συσσώρευση εμπειρίας, μετρημένη με τον αριθμό ετών

παρουσίας στην Ελλάδα αυξάνει την πιθανότητα πολυαπασχόλησης των ΜΕΓ.  Αν στην

έννοια της εμπειρίας αναγνωρίσουμε τις φυσικές, πνευματικές και κοινωνικές

δεξιότητες που αναπτύσσουν οι ΜΕΓ κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, καθώς

και τη γνώση της αγοράς εργασίας και ευρύτερα, ορισμένων τουλάχιστον οικονομικών

δεδομένων της περιοχής όπου διαβιούν, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο συνδυασμός

αυτών των στοιχείων διευκολύνει εργασιακές επιλογές που προάγουν την οικονομική

θέση των ΜΕΓ, όπως είναι η πολυαπασχόληση.

Επίσης σε επίπεδο 10%, μεγαλύτερη πιθανότητα πολυαπασχόλησης έχουν οι

μόνιμοι σε σχέση με τους εποχικούς ΜΕΓ. Οι εποχικοί ΜΕΓ εισέρχονται περιοδικά στην

ελληνική ύπαιθρο για να επιτελέσουν μια συγκεκριμένη, ανειδίκευτη εργασία, αυτή της

συγκομιδής, να επιτύχουν εξ αυτής το υψηλότερο δυνατό εισόδημα και να

αξιοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος του κατά την επιστροφή τους στη χώρα

προέλευσης. Όπως αναλύσαμε και στην περίπτωση των ΜΕΓ που επιστρέφουν τακτικά

105 Αναφερόμαστε στις οικογένειες συνολικά και όχι σε συγκεκριμένα μέλη τους, διότι οι γονείς ΜΕΓ
είναι σχετικά νεαρής μέσης ηλικίας, κατά συνέπεια τα παιδιά τους είναι ανήλικα, προσχολικής ή
σχολικής ηλικίας, για αυτό και είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά μιας οικογένειας
μοιράζονται μεταξύ των χωρών προέλευσης και της Ελλάδας. Η συνηθέστερη κατάσταση οικογενειών
στις οποίες ο σύζυγος βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει συντελεστεί οικογενειακή επανένωση είναι τα
παιδιά του να μένουν μαζί με τη σύζυγο στη χώρα προέλευσης.
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στις πατρίδες τους για να επισκεφτούν τα μέλη των οικογενειών τους, η πολύμηνη κατ’

έτος απουσία των εποχικών από την Ελλάδα συρρικνώνει το εύρος των εργασιακών

τους επιλογών, απισχνάνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες μεταβιβάσιμες σε

εξωγεωργικές εργασίες και τελικά το ενδεχόμενο πολυαπασχόλησης. Έτσι, τόσο ο

σκοπός της εποχικής μετακίνησης, όσο και οι περιορισμοί που εγγενώς επιβάλλει στην

εργασιακή ευελιξία των ΜΕΓ δεν ευνοούν την πολυαπασχόληση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυξανόμενης της εμπειρίας

στην ελληνική γεωργία αυξάνει η πιθανότητα πολυαπασχόλησης. Στην προέκτασή της, η

πρόταση αυτή σημαίνει ότι και η πολυετής ακόμη απασχόληση στη γεωργία δεν

κατοχυρώνει ένα επαρκές εισόδημα, κατ’ επέκταση την οικονομική βιωσιμότητα των

ΜΕΓ και άρα καθιστά την πολυαπασχόληση αναγκαιότητα οικονομικής αναβάθμισης.

Σημαίνει επίσης, ότι η συσσώρευση εμπειρίας στον αγροτικό τομέα δε «δένει» τους

ΜΕΓ με αυτόν, αλλά τους οδηγεί να περιορίσουν την αγροτική απασχόληση

συνδυάζοντάς την με εξωγεωργικές. Δύο πιθανές ερμηνείες αυτού του ευρήματος είναι

πρώτον, ότι όπως αναφέραμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά τεκμηριώνουμε

εις βάθος παρακάτω, η επαγγελματική κλίμακα εντός του αγροτικού τομέα, αλλά και η

δυνατότητα ανόδου της με σκοπό την οικονομική ανέλιξη των ΜΕΓ είναι

περιορισμένες. Εύλογα επομένως, οι ΜΕΓ αναζητούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους

εργαζόμενοι εκτός γεωργίας. Η δεύτερη είναι ότι οι παράγοντες που απωθούν τους

ΜΕΓ από το γεωργικό τομέα (χαμηλό και αβέβαιο ημερομίσθιο, εποχικότητα και

περιορισμένος χρόνος απασχόλησης, αντίξοες συνθήκες εργασίας) είναι ισχυρότεροι

από τους παράγοντες που τους έλκουν σε αυτόν (υψηλή αμοιβή εντός ολίγων ημερών

κατά τη διάρκεια της συγκομιδής για τους πιο παραγωγικούς, ενδεχόμενος

προβιβασμός τους σε επιστάτες). Δεδομένου, μάλιστα, ότι ο μισθός των εξωγεωργικών

εργασιών είναι υψηλότερος των γεωργικών, η πολυαπασχόληση πράγματι αποτελεί

ελκυστική οικονομικά επιλογή για τους ΜΕΓ, που μακροπρόθεσμα ενδέχεται να

αποτελεί το προστάδιο της εξόδου τους από τη γεωργική εργασία.

Παρατηρούμε επίσης, ότι οι ΜΕΓ που διαχρονικά έχουν μετατρέψει την πλήρη

γεωργική απασχόληση σε μερική106 έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα πολυαπασχόλησης σε

σχέση με αυτούς που απασχολούνται πλήρως στη γεωργία.  Η διαπίστωση αυτή είναι

ευλογοφανής υπό την έννοια ότι οι ΜΕΓ που απασχολούνται μερικώς στη γεωργία,

106Υπό το πρίσμα της ανάλυσής μας, οι ΜΕΓ που ασκούν τη γεωργική ως μερική απασχόληση, είναι
αυτοί που είτε απασχολούνται το μισό του ωραρίου στη γεωργία ημερησίως, είτε απασχολούνται στη
γεωργία ορισμένες ημέρες της εβδομάδας, συνήθως τα Σαββατοκύριακα, οπότε την υπόλοιπη εβδομάδα
απασχολούνται εκτός γεωργίας.
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διαθέτουν τον υπόλοιπο εργασιακό τους χρόνο σε εξωγεωργικές εργασίες. Αν

συνδυαστεί,  όμως,  και με το προηγούμενο εύρημα παρατηρείται μια τάση

συρρίκνωσης του χρόνου απασχόλησης στη γεωργία και αύξησης του χρόνου

απασχόλησης εκτός αυτής. Δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές της μεταναστευτικής τους

παρουσίας στο Ν.Χαλκιδικής, οι μόνιμοι και οι εποχικοί ΜΕΓ απασχολούνταν σε

εξωγεωργικές εργασίες περί τον ένα μήνα. Σταδιακά, η περίοδος εξωγεωργικής

απασχόλησης τετραπλασιάστηκε για τους μόνιμους και διπλασιάστηκε για τους

εποχικούς.

Χρίζει ιδιαίτερης επισήμανσης ότι το σύνολο των ΜΕΓ του δείγματός μας που

διαμένουν χωρίς χαρτιά στην ύπαιθρο δεν πολυαπασχολούνται.  Οι ΜΕΓ αυτοί

αρνούνται να εκθέσουν την άτυπη παρουσία τους ευρύτερα στην αγορά εργασίας και

προτιμούν να παραμείνουν αφανείς στα χωράφια. Ως εκ τούτου το νομικό καθεστώς

αναδεικνύεται σε καίριο ανασταλτικό παράγοντα πολυαπασχόλησης και κατ’ επέκταση

βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών διαβίωσης των ΜΕΓ.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι αν και η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει την

πολυαπασχόληση ως στρατηγική ενισχύσης του ανεπαρκούς αγροτικού ημερομισθίου

των ΜΕΓ δεν έχει ενσκήψει στις προσδιοριστικές της συνιστώσες107. Υπό αυτήν την

έννοια η αντιπαραβολή των ως άνω συμπερασμάτων μας με αυτά της βιβλιογραφίας

δεν είναι απολύτως εφικτή.

Παρακάτω, ο Πίνακας 5.9.3 εμφανίζει το είδος των εξωγεωργικών εργασιών τις

οποίες αναλαμβάνουν οι ΜΕΓ. Κυρίως αντανακλά την εικόνα του Ν.Χαλκιδικής, όπου

η πολυαπασχόληση είναι διαδεδομένη επιλογή των ΜΕΓ.

Πίνακας 5.9.6 Εξωγεωργικές εργασίες των πολυαπασχολούμενων ΜΕΓ*
Εξωγεωργικές εργασίες %

Οικοδομή 48,5
Τουρισμός 19,0
Ελαιοτριβείο 5,9
Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες 4,4
Μεταποίηση (Γενικότερα) 11,7
Υπηρεσίες (Γενικότερα) 10,4

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*Οι στήλες δεν αθροίζουν σε 100%, διότι κάθε μετανάστης ενδέχετο κατά τη στιγμή της έρευνάς μας να
απασχολείται σε πάνω από μια εξωγεωργικές απασχολήσεις.

107 Αναφορές στην πολυαπασχόληση των ΜΕΓ κάνουν οι Kossoudji & Cobb-Clark (1996, σελ. 910),
Mehta et al. (2000, σελ. 19), Roeder & Millard (2000, σελ. 10) και Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη (2005,
σελ. 118, 119 και 253), βλ. Ενότητα 5.6.
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Παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ΜΕΓ απασχολείται στην οικοδομή.

Στο Ν.Χαλκιδικής,  οι ΜΕΓ ικανοποιούν την υψηλή ζήτηση εξοχικών κατοικιών που

προέρχεται από τους κατοίκους,  κυρίως,  της Β.  Ελλάδας.  Μικρότερο ποσοστό των

ΜΕΓ απασχολείται στον τουρισμό, δεδομένου ότι ο Ν.Χαλκιδικής αποτελεί δημοφιλή

τουριστικό προορισμό και συνεπώς παρουσιάζει εποχική αύξηση της ζήτησης στον

τομέα αυτό. Ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό απασχολούνται ως μισθωτοί στα

ελαιοτριβεία του Ν.Χαλκιδικής. Εν προκειμένω, παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα

παλίνδρομη απασχόληση των ΜΕΓ από την πρωτογενή παραγωγή στη μεταποίηση του

αγροτικού προϊόντος και αντίστροφα. Ορισμένοι αγρότες, κάτοχοι μεγάλων

εκμεταλλεύσεων ελιάς καθετοποιούν την παραγωγή τους, επενδύοντας σε ελαιοτριβεία

και απασχολούν στη μεταποίηση τους ίδιους μετανάστες που απασχολούν και στις

εκμεταλλεύσεις τους. Το 4,4% των ΜΕΓ έχουν ενοικιάσει μικρές εκτάσεις από αγρότες

που δεν τις εκμεταλλεύονται συνδυάζοντας το εισόδημά τους από τη μισθωτή

γεωργική απασχόληση με αυτό από την πώληση του μικρού όγκου παραγωγής108.

Τέλος, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό απασχολείται σε διάφορες θέσεις της μεταποίησης

και των υπηρεσιών.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή επισημαίνουμε ότι αν και η μετάβαση των ΜΕΓ

σε εξωγεωργικές εργασίες είναι εφικτή προσκρούει σε ορισμένους νομικούς και

κοινωνικούς περιορισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι το αρ.16, Ν.3386/2005 επιτρέπει μεν

την αλλαγή εργοδότη κατά τη διάρκεια της διαμονής του μετανάστη, δεν επιτρέπει,

όμως, την αλλαγή της ειδικότητας για την οποία εκδόθηκε η άδειά του, παρά μόνο

κατά την ανανέωσή της.  Αν και είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή επιδιώκει να μη

διαταραχθεί η σχέση προσφοράς και ζήτησης εργασίας ανά παραγωγικό τομέα,

παραγνωρίζει ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στη γεωργία,

δηλαδή το γεγονός ότι η πολυαπασχόληση αποτελεί το λογικό επακόλουθο του

περιορισμένου αριθμού ημερών απασχόλησης των ΜΕΓ στην αγροτική παραγωγή και

συχνά συνιστά τη μόνη δίοδο οικονομικής συντήρησής τους. Εξάλλου, αποτελεί και

μια κοινωνικά αποδεκτή πρακτική, με την έννοια ότι εξυπηρετεί προσωρινές ανάγκες

των τοπικών οικονομιών σε εργατικό δυναμικό. Τείνει, επομένως να περιχαρακώσει τις

εργασιακές επιλογές των ΜΕΓ εντός του αγροτικού τομέα ενισχύοντας το δυϊσμό της

αγοράς εργασίας και ακόλουθα συρρικνώνει την οικονομική τους προοπτική. Σε κάθε

περίπτωση,  η ρύθμιση αυτή  βρίσκεται έξω από τις κοινωνικές απαιτήσεις ή δεν

108 Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, συναντήσαμε μισιακή σχέση ΜΕΓ και αγροτών στην παραγωγή ελιάς
στην οποία ΜΕΓ καλλιεργεί εκτάσεις ελαιόδεντρων που του παραχωρεί ο αγρότης και εν συνεχεία ο
ΜΕΓ του αποδίδει μέρος της παραγωγής. Τα έξοδα κατανέμονται κατόπιν συμφωνίας.
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ανταποκρίνεται σ’ αυτές, καθώς θέτει εκτός νόμου μια εργασιακή πρακτική που η

κοινωνία έχει έμπρακτα αποδεχτεί και αγγίζει την καρδιά της τοπικής αγοράς εργασίας.

Επιπρόσθετα, ενώ οι νόμιμοι109 ΜΕΓ δύνανται να ενοικιάσουν, απαγορεύεται

στους υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν εξαρτημένη εργασία η αγορά γης. Η

απόκτηση γης προς εκμετάλλευση εντάσσει τον ΜΕΓ στην κατηγορία των μεταναστών

που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Αρ.24, Ν.3386/2005), για την

οποία απαιτούνται ειδική θεώρηση εισόδου και κατ’  ελάχιστο 60.000€  κεφάλαιο για

την άσκησή της. Η πλήρωση και των δύο αυτών προϋποθέσεων είναι σχεδόν ανέφικτη

για τους ΜΕΓ,  υπό το δεδομένο νομικό καθεστώς  που τους περιβάλλει (διαμένοντες

για εξαρτημένη εργασία) και της αδύναμης οικονομικής τους κατάστασης. Άλλωστε

στην προοπτική αγορά γης από τους ΜΕΓ αντιδρούν και πολλοί γηγενείς αγρότες:

Όπως χαρακτηριστικά αναφέροουν οι Δ.Μ., Σήμαντρα, 23/9/2007 και Π.Σ. Κρυοπηγή,

26/9/2007 «δε θέλουμε η γη μας να περάσει σε ξένα χέρια».

5.10 Εσωτερικές μετακινήσεις των ΜΕΓ

Στη βιβλιογραφική επισκόπηση επισημάναμε ότι ίδιον της απασχόλησης των

ΜΕΓ είναι η συχνή κινητικότητά τους στο χώρο.  Στην προσπάθειά τους να

ανταπεξέλθουν στην προσωρινότητα της αγροτικής απασχόλησης και την επισφάλεια

του εισοδήματός τους πραγματοποιούν εργασιακές διαδρομές μεταξύ περιοχών της

υπαίθρου ή/και αστικών περιοχών προσβλέποντας στη βελτίωση της οικονομικής τους

θέσης.  Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι και στην ελληνική ύπαιθρο το φαινόμενο αυτό

έχει δυναμικό χαρακτήρα, ενώ η μορφή της εσωτερικής μετακίνησης που κατισχύει

είναι η αυτή μεταξύ διαφόρων περιοχών της υπαίθρου,  κατά την οποία οι ΜΕΓ

ακολουθούν τον κύκλο ή μέρους του κύκλου της αγροτικής παραγωγής στο χρόνο και

τον αγροτικό χώρο.

Στον Πίνακα 5.10.1  αποτυπώνεται η συμμετοχή των ΜΕΓ του δείγματός μας

στην εσωτερική μετακίνηση.

109 Σύμφωνα με το αρ. 87 Ν. 3386/2005 «απαγορεύεται η εκμίσθωση ακινήτου σε υπηκόους τρίτων χωρών
που δεν έχουν…θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής».
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Πίνακας 5.10.8 Εσωτερική μετακίνηση (%)
Σύνολο Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας

Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα
Σύνολο 67,3 33,9 59,5 20,7 85,7 65,3
Εποχικοί ΜΕΓ 71,8 53,8 63,0 40,7 91,7 83,3
Μόνιμοι ΜΕΓ 65,9 27,8 58,4 14,6 83,3 58,3

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε σημαντικές διαχρονικές και χωρικές μεταβολές της εσωτερικής

μετακίνησης. Η γενική διαχρονική τάση είναι η μείωση των μετακινούμενων ΜΕΓ. Οι

ερμηνευτικές της συνιστώσες είναι ποικίλες και σηματοδοτούν την ίδια την εξέλιξη του

μεταναστευτικού φαινομένου στην ελληνική ύπαιθρο. Εκ πρώτης όψεως η μείωση

αυτή αντιστρατεύεται την άποψη ότι η άτυπη παρουσία των ΜΕΓ κατά τα πρώτα έτη

της εμπειρίας τους, τους καθήλωνε στην ύπαιθρο για λόγους απόκρυψης και εμπόδιζε

την εσωτερική μετακίνηση, η οποία κατέστη εφικτή μόνο μετά τη νομιμοποίησή τους.

Θα περίμενε, επομένως, κανείς διαχρονική αύξηση των εσωτερικών μετακινήσεων.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι διαχρονικά μεταβλήθηκε,

τόσο ο χαρακτήρας, όσο και οι αιτίες της εσωτερικής μετακίνησης. Στις αρχές της

παρουσίας τους η μετακίνηση των ΜΕΓ στην ύπαιθρο έχει διερευνητικό και

εξαναγκαστικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι οι εσωτερικές μετακινήσεις των ΜΕΓ,

ελλείψει ώριμων μεταναστευτικών δικτύων,  ήταν άτακτες,  προς άγνωστους συχνά

προορισμούς, πολλές φορές τυχαίες ή/και διορθωτικές προηγούμενων λανθασμένων,

στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους

παρέχει η αγορά εργασίας της υπαίθρου. Επιπρόσθετα, το 52,3% των ΜΕΓ

μετακινούνταν όταν έμεναν άνεργοι σε μια περιοχή110, που σημαίνει ότι

εξαναγκάζονταν σε εσωτερική μετακίνηση για λόγους επιβίωσης, οι οποίοι μπορούμε

να υποθέσουμε ότι υποκινούσαν την εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ σε ισχυρότερο

βαθμό απ’ όσο την ανέκοπτε η άτυπη διαμονή της πρώτης περιόδου. Σήμερα, οι

εσωτερικές μετακινήσεις είναι περισσότερο στοχευμένες, υπό την έννοια ότι γίνονται

προς συγκεκριμένους προορισμούς, μόνο από όσους διαθέτουν καλά οργανωμένα

μεταναστευτικά και εργοδοτικά δίκτυα και εφόσον προσκληθούν για δουλειά. Επίσης,

οι ΜΕΓ μετακινούνται σήμερα κατά 87,2% για να βελτιώσουν το εισόδημά τους111 και

επομένως οι μετακινήσεις έχουν χαρακτήρα στρατηγικής επιλογής περισσότερο απ’

όσο είχαν κατά τις πρώτες μεταναστευτικές περιόδους.

110 Το 25,5% μετακινούνταν για να βελτιώσουν το εισόδημά τους και το 12,8%, όταν είχαν πρόβλημα με
τα χαρτιά τους.
111 Σήμερα μόνο το 10,6% των ΜΕΓ μετακινούνται όταν μένουν άνεργοι.
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Ένας τρίτος παράγοντας είναι η γεωγραφική συγκέντρωση που εμφανίζουν

διαχρονικά τα μεταναστευτικά δίκτυα. Στις αρχές της μεταναστευτικής εμπειρίας τους,

τα δίκτυα που συναπαρτίζουν οι ΜΕΓ δεν είναι μόνο ανοργάνωτα με ασθενείς γραμμές

επικοινωνίας, αλλά διάσπαρτα στην ύπαιθρο (στο πλαίσιο των διερευνητικών

μετακινήσεων) και παρουσιάζουν έντονη γεωγραφική κινητικότητα, διότι οι

πληροφορίες που τα κατευθύνουν σε συγκεκριμένες περιοχές είναι συχνά επισφαλείς,

ανεπιβεβαίωτες, συχνά δε μόνο φημολογίες, με αποτέλεσμα να αναπροσανατολίζουν

διαρκώς τις μετακινήσεις τους. Η σταδιακή ωρίμανση των δικτύων συνοδεύεται και

από μια τάση γεωγραφικής συγκέντρωσής τους σε εγγύς,  ή ακόμη και στην ίδια

περιοχή, όχι μόνο επειδή η πρόσκληση για μόνιμη εργασία σε μια περιοχή εκμηδενίζει

τη γεωγραφική απόσταση των δικτύων,  αλλά και επειδή σταδιακά οι ΜΕΓ επιθυμούν

για λόγους οικογενειακής ενότητας και αισθήματος αλληλοϋποστήριξης να βρίσκονται

σε γειτονικές περιοχές. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι από ορισμένες περιοχές παύουν να

υφίστανται οι σύνδεσμοι που θα μπορούσαν να προσκαλέσουν για γεωργική εργασία

τους οικείους τους, γεγονός που διαχρονικά μειώνει τον αριθμό των μετακινούμενων

ΜΕΓ και μεταβάλλει τους προορισμούς προς τους οποίους κατευθύνεται.

Παρατηρούμε επίσης ότι στο Ν.Πέλλας το φαινόμενο είναι πιο έντονο και

διαχρονικά περιορίστηκε σε μικρότερο βαθμό (κατά 23,8%) εν συγκρίσει με το

Ν.Χαλκιδικής (κατά 65,2%).  Μάλιστα,  πρέπει να επισημάνουμε ότι το ποσοστό των

μετακινούμενων ΜΕΓ που είναι εγγεγραμμένοι στο νομό Χαλκιδικής είναι

απειροελάχιστο. Οι μετακινούμενοι που εντοπίσαμε στο Νομό «έχουν τα χαρτιά τους»

σε άλλες Περιφέρειες. Η αιτία έγκειται στο γεγονός ότι, ο Ν.Χαλκιδικής προσφέρει

στους ΜΕΓ θέσεις και εκτός γεωργίας και επομένως δεν απαιτείται να μετακινούνται

σε εκμεταλλεύσεις εκτός νομού για να διασφαλίσουν πρόσθετο εισόδημα.

Βλέπουμε, επίσης, ότι οι εποχικοί ΜΕΓ πραγματοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο

βαθμό εσωτερικές μετακινήσεις από τους μόνιμους. Όπως, προαναφέραμε, οι εποχικοί

ΜΕΓ απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες, κυρίως, κατά τις περιόδους συγκομιδής.

Η μετακίνηση από περιοχή σε περιοχή με σκοπό να εργαστούν κατά τη διάρκεια

διαδοχικών περιόδων συγκομιδής μπορεί να τους εξασφαλίσει ένα επαρκές εισόδημα.

Παρακάτω, οι αιτιάσεις αυτές τεκμηριώνονται σε βάθος. Μέσω ενός

υποδείγματος Logit εκτιμούμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εσωτερικής

μετακίνησης των ΜΕΓ112.  Η μορφή του υποδείγματος είναι ίδια με αυτή που

112 Την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν οι DaVanzo (1983) και Carletto et al. (2004) για να
εκτιμήσουν τις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις μεταναστών μεταξύ χωρών. Εμείς διαφοροποιούμε τις
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παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα για να εκτιμήσουμε τους προσδιοριστικούς

παράγοντες της πολυαπασχόλησης113. Οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι οι ακόλουθες:

Περi, διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1, αν πρόκειται για το Ν.Χαλκιδικής και

0 για το Ν.Πέλλας

ΔΟικi, διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1, αν η οικογένεια του ΜΕΓ διαμένει

στην χώρα προέλευσης και 0 αν διαμένει στην Ελλάδα,

Μονi, διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 αν ο ΜΕΓ είναι μόνιμος και την

τιμή 0, αν είναι εποχικός,

ΑτΑπi, διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 αν ο ΜΕΓ απασχολείται νόμιμα

και 0, αν απασχολείται άτυπα,

ΑπΓi, Αριθμός ετών απασχόλησης στην ελληνική γεωργία,

Μδi, διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, αν ο ΜΕΓ απασχολείται στη

γεωργία με τη βοήθεια μεταναστευτικών δικτύων και 0 αν η πρόταση αυτή δεν ισχύει.

Εξαρτημένη μεταβλητή είναι η ΕΜi,  που λαμβάνει την τιμή 1,  αν ο ΜΕΓ

πραγματοποιεί εσωτερικές μετακινήσεις και 0 σε αντίθετη περίπτωση.

Οι εκτιμήσεις του υποδείγματος φαίνονται παρακάτω στον Πίνακα 5.10.2.

Πίνακας 5.10.9 Υπόδειγμα Logit: Προσδιοριστικοί παράγοντες εσωτερικής μετακίνησης
Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

 ΠΕρ -1,163** -2,144 0,032

 ΔΟικ 1,677** 2,523 0,012

 Μον -1,455** -2,027 0,043

 ΑτΑπ -21,455*** -17,083 0,000

 ΑπΓ 0,103 0,943 0,346

 Μδ 1,541*** 2,628 0,009
Εξαρτημένη μεταβλητή: Εσωτερική μετακίνηση
Pseudo-R2=0,29
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Οι ΜΕΓ του Ν.  Πέλλας,  είναι πιθανότερο να προβούν σε εσωτερική

μετακίνηση σε σχέση με αυτούς του Ν.Χαλκιδικής. Παρατηρούμε ότι η οικονομική

ανεξάρτητες μεταβλητές που εισάγουμε στο υπόδειγμά μας προσαρμόζοντάς τις στον ελληνικό αγροτικό
τομέα.
113 Υπενθυμίζουμε τη μορφή του υποδείγματος:
Pi (Yi = 1│ Xi) = 1⁄ (1 + e-Zi), όπου Zi = β0 +β1Χ1+…+βκΧk  => Li=ln(Pi/(1-Pi))= β0+β1Χ1+…+βκΧk +ui,
όπου: Li, το Logit, Pi, η πιθανότητα η εξαρτημένη μεταβλητή να πάρει την τιμή 1, X1, …, Χk, οι
ερμηνευτικές μεταβλητές, β0, ο σταθερός όρος, β1, …, βk , οι συντελεστές, ui,  ο τυχαίος όρος και i,
αναφέρεται στο ΜΕΓi.
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δομή των δύο νομών αναδεικνύεται σε καίριο προσδιοριστικό παράγοντα της εσωτερικής

μετακίνησης. Ο Ν. Πέλλας δεν παρέχει εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης στους

ΜΕΓ, για αυτό και η μετακίνησή τους σε άλλες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου

αποτελεί την πιο πρόσφορη οδό ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Αντίθετα, όπως

προαναφέραμε, οι ΜΕΓ που είναι εγγεγραμμένοι στο Ν.Χαλκιδικής δε χρειάζεται να

μετακινηθούν για να δημιουργήσουν εισόδημα. Το επιχείρημα αυτό συνδέεται στενά

με τη δυνατότητα πολυαπασχόλησης που απέκτησαν σταδιακά, με τη συσσώρευση

εμπειρίας και τη νομιμοποίησή τους, η οποία τους επιτρέπει να αυξήσουν το εισόδημά

τους, χωρίς το κόστος σε όρους διαβίωσης και εργασίας που ενέχει για τους ΜΕΓ και

την οικογένειά τους η μετακίνηση στην ελληνική ύπαιθρο. Υπό αυτή την έννοια η

εσωτερική μετακίνηση θα μπορούσε να ιδωθεί ως υποκατάστατη στρατηγική

απασχόλησης και αύξησης του εισοδήματος των ΜΕΓ έναντι της πολυαπασχόλησης. Και

οι δύο στρατηγικές εξαρτώνται από τη δυναμικότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

στο οποίο απασχολούνται οι ΜΕΓ.

Οι ΜΕΓ των οποίων οι οικογένειες διαμένουν στις χώρες προέλευσης έχουν

μεγαλύτερη πιθανότητα εσωτερικής μετακίνησης από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα με τις

οικογένειές τους. Η αιτία είναι ότι οι ΜΕΓ της πρώτης κατηγορίας διαθέτουν

μεγαλύτερη ευελιξία κινητικότητας,  καθώς είναι απερίσπαστοι από τη μέριμνα της

οικογένειας και δύνανται να επωμιστούν ευκολότερα τις αντιξοότητες των συνθηκών

εργασίας που συνοδεύουν την εσωτερική μετακίνηση. Στην αντίπερα όχθη, εσωτερική

μετακίνηση για τους ΜΕΓ που διαμένουν στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους

σημαίνει, διαρκή ανεύρεση στέγης, διακοπή της μαθησιακής διαδικασίας των παιδιών

στο σχολείο, και ίσως κατ’ επέκταση της κοινωνικοποίησής τους και γενικότερα

επιβάρυνση όλης της οικογένειες με τις δυσχέρειες της εσωτερικής μετακίνησης.

Παρατηρούμε επίσης ότι οι μόνιμοι ΜΕΓ είναι λιγότερο πιθανό να

μετακινούνται εσωτερικά σε σχέση με τους εποχικούς. Ο κατ’ έτος χρόνος απασχόλησης

των εποχικών (έξι μήνες)  στην ύπαιθρο και η δυνατότητά τους να επιτύχουν ένα

επαρκές εισόδημα είναι περιορισμένες. Ερχόμενοι στην Ελλάδα προσπαθούν να

αξιοποιήσουν με την εργασία το σύνολο του διαθέσιμου χρόνου τους και το γεγονός

αυτό αντανακλάται σε συχνές εσωτερικές μετακινήσεις προς περιοχές της υπαίθρου

όπου η ζήτηση εποχικής εργασίας είναι υψηλή.  Το γεγονός άλλωστε ότι το 80% των
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εποχικών εισέρχεται στη χώρα, χωρίς τις οικογένειές τους επιτρέπει την εσωτερική

μετακίνηση σύμφωνα με το προηγούμενο εύρημα114.

Οι άτυπα διαμένοντες ΜΕΓ έχουν μικρότερη πιθανότητα μετακίνησης από τους

νόμιμα διαμένοντες. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι οι άτυποι

ΜΕΓ προσπαθούν να αποφύγουν επιλογές που ενδέχεται να αποκαλύψουν την άτυπη

παρουσία τους, όπως η μετακίνηση εντός της υπαίθρου. Κατ  ́επέκταση, η εκτός νόμου

παραμονή συνιστά σημαντικό πρόσκομμα στην οικονομική αναβάθμιση των ΜΕΓ,

καθώς τους στερεί από μια στρατηγική απασχόλησης που δημιουργεί εισόδημα.

Η εμπειρία γεωργικής εργασίας δε φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα

εσωτερικής μετακίνησης. Πιθανή ερμηνεία αυτής της πρότασης είναι ότι οι εργασίες

που επιτελούν οι μετακινούμενοι ΜΕΓ απαιτούν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και

παραπλήσιο από περιοχή σε περιοχή. Επομένως, η μετακίνηση δεν επιβραβεύει την

ειδίκευση, όπως υποδηλώνεται από τα έτη γεωργικής απασχόλησης, καθώς οι ΜΕΓ

κατά τη μετακίνησή τους απλώς αποκτούν, μεταβιβάζουν και εξασκούν σε κάθε

περιοχή το ίδιο (χαμηλό) επίπεδο δεξιοτήτων115. Εξάλλου, όπως καταδεικνύουμε

αμέσως παρακάτω, κύρια ερμηνευτική συνιστώσα της εσωτερικής μετακίνησης είναι

το κοινωνικό και όχι το «ανθρώπινο» κεφάλαιο των ΜΕΓ.

Πράγματι, οι ΜΕΓ που διαθέτουν ισχυρά μεταναστευτικά δίκτυα έχουν

μεγαλύτερη πιθανότητα εσωτερικής μετακίνησης από αυτούς που δε διαθέτουν. Το

εύρημα αυτό δεν υπογραμμίζει μόνο τη σπουδαιότητα των δικτύων για την εργασία

των ΜΕΓ, αλλά και το δυναμικό τους χαρακτήρα. Η θεωρία δικτύων φωτίζει τα δίκτυα

ως υποκινητές της διεθνούς μετανάστευσης. Στην περίπτωσή μας φαίνεται ότι τα

δίκτυα αναπροσδιορίζονται συνεχώς στο χρόνο και το χώρο, προσαρμόζονται στις

εργασιακές ανάγκες των ΜΕΓ και διαδραματίζουν σημαίνονται ρόλο καθόλη την

εργασιακή τους εμπειρία ως μεταναστών.  Εν προκειμένω,  αυτό σημαίνει ότι οι ΜΕΓ

μετακινούνται στις περιοχές όπου υπάρχουν εδραιωμένα δίκτυα ομοεθνών, τα οποία

ενημερώνουν τους ΜΕΓ περιοδικά για τις ανάγκες διαφόρων περιοχών σε εργατικά

χέρια, διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους στην ελληνική ύπαιθρο και παρέχοντάς

τους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τους οικονομικούς όρους διαβίωσής τους. Προς

114 Η συσχέτιση της διχοτομικής μεταβλητής «εποχικός/μόνιμος» και αυτής που υποδηλώνει τη διαμονή
της οικογένειας στη χώρα προέλευσης είναι στατιστικά σημαντική, δεδομένου ότι χ2=11,104 (p-
value=0,001).
115Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ΜΕΓ μετακινούνται για να συνδράμουν στη συλλογή των
καρπών. Η εργασία αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερη επιδεξιότητα, παρά μόνο φυσική ρώμη και σωματική
αντοχή, δηλ., χαρακτηριστικά που καθιστούν ορισμένους ΜΕΓ που τα διαθέτουν περιζήτητους στη
συγκομιδή, τα οποία, όμως, παράλληλα αποδυναμώνονται διαχρονικά, δεδομένου ότι όσο αυξάνεται η
εργασιακή εμπειρία στη γεωργία αυξάνεται και ηλικία των ΜΕΓ που ατονεί τις σωματικές ικανότητες.



- 187 -

επίρρωση αυτών παραθέτουμε τον Πίνακα 5.10.3 που παρουσιάζει τους παράγοντες

που δήλωσαν οι ΜΕΓ ότι διευκολύνουν την εσωτερική  μετακίνηση.

Πίνακας 5.10.10 Παράγοντες που βοηθούν στην απόφαση εσωτερικής μετακίνησης* (%)
Μόνιμοι Εποχικοί

Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα
Οι γνωριμίες με τους εργοδότες στις
διάφορες περιοχές 0,0 51,6 0,0 47,6

Η ενημέρωση από οικείους για
δουλειές στις οποίες χρειάζονται
εργάτες

96,7 87,1 100,0 85,7

Η μεταναστευτική/εργασιακή εμπειρία 0,0 0,0 0,0 0,0
Άλλο τι; 3,3 0,0 0,0 0,0

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*Οι στήλες δεν αθροίζουν σε 100%,  διότι κάθε μετανάστης είχε τη δυνατότητα να επιλέγει έως και σε τρεις
απαντήσεις

Τα μεταναστευτικά δίκτυα κατισχύουν ως παράγοντας που βοηθά την εσωτερική

μετακίνηση των ΜΕΓ, τόσο κατά τα πρώτα χρόνια της μεταναστευτικής εμπειρίας τους,

όσο και σήμερα και στους δύο Νομούς. Η μικρή διαχρονική μείωσή τους σηματοδοτεί

τον εμπλουτισμό των μεταναστευτικών δικτύων με τα αντίστοιχα εργοδοτικά. Κατ’

επέκταση η ζήτηση βρίσκει ευκολότερη πρόσβαση στη προσφορά εργασίας και η

αλληλεπίδρασή των δικτύων προσδίδει πιο σύνθετο χαρακτήρα συνολικά στη

λειτουργία τους116.

Συνοψίζοντας τις δύο στρατηγικές, παρατηρούμε ότι καθεμιά προσιδιάζει σε

διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες διαμένουν οι ΜΕΓ

αλλά και σε διαφορετικά χαρακτηριστικά των ίδιων των ΜΕΓ. Συγκεκριμένα, η

πολυαπασχόληση είναι αναπτυγμένη στο Ν. Χαλκιδικής, υιοθετείται από τους ΜΕΓ

των οποίων οι οικογένειες διαμένουν στην Ελλάδα, από αυτούς που διαθέτουν σχετικά

υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο και δεξιότητες, από τους μόνιμους ΜΕΓ και από αυτούς οι

οποίοι απασχολούνται μερικώς στη γεωργία. Αντίθετα, η εσωτερική μετακίνηση

κυριαρχεί στο Ν. Πέλλας, υιοθετείται από τους ΜΕΓ των οποίων οι οικογένειες

διαμένουν στην Αλβανία,  από αυτούς που διαθέτουν ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο και

από τους εποχικούς ΜΕΓ.  Κοινό σημείο των δύο στρατηγικών είναι ότι αφορά στους

116 Π.χ, οι αγρότες μια περιοχής που έχουν κατ’ επανάληψη απασχολήσει ΜΕΓ από διαφορετικές
περιοχές και έχουν προάγει τη μεταξύ τους διαπροσωπική σχέση προσλαμβάνουν με απευθείας επαφή
τους ΜΕΓ αυτούς, χωρίς τη συνδρομή ενδιάμεσων ΜΕΓ. Σε άλλες περιπτώσεις τα δίκτυα ΜΕΓ και
αγροτών αλληλεπιδρούν υπό την έννοια ότι αγρότες μιας περιοχής ενδέχεται να προσκαλέσουν
απευθείας τους γνώριμούς τους ΜΕΓ ζητώντας τους παράλληλα να βρουν πρόσθετους εργάτες.
Σπανιότερα, οι αγρότες συστήνουν αμοιβαία τους παραγωγικότερους εκ των ΜΕΓ άλλων περιοχών με
τους οποίους έχουν συνεργαστεί, παρακάμπτοντας και ως ένα βαθμό υποκαθιστώντας τα
μεταναστευτικά δίκτυα.
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νόμιμους και όχι στους άτυπους ΜΕΓ. Τούτο, καταδεικνύει εμφατικά τις δυσχέρειες

που αντιμετωπίζουν οι άτυποι ΜΕΓ στην προσπάθειά τους να αναβαθμίσουν την

οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με τους νόμιμους ΜΕΓ.

Μια πτυχή της απασχόλησης των ΜΕΓ που η βιβλιογραφία δεν έχει

προσεγγίσει είναι οι περιοχές στις οποίες μετακινούνται οι ΜΕΓ για να εργαστούν.

Παρακάτω, οι πίνακες 5.10.4 και 5.10.5 παραθέτουν την τυπολογία των μετακινήσεων

που πραγματοποιούν οι ΜΕΓ των δύο νομών σε διάφορες περιοχές της υπαίθρου117.

Πίνακας 5.10.11 Συνήθεις τόποι εσωτερικής μετακίνησης των ΜΕΓ που εντοπίστηκαν* στο Ν.
Χαλκιδικής

Νομός στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι
Ν. Πιερίας Ν. Σερρών Ν. Ημαθίας

1η περιοχή μετακίνησης Στερεά Ελλάδα Ν. Χαλκιδικής Ν. Χαλκιδικής
Καλλιέργεια Ντομάτα Επιτραπέζιες ελιές Επιτραπέζιες ελιές
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
2η περιοχή μετακίνησης Ν. Χαλκιδικής
Καλλιέργεια Επιτραπέζιες ελιές
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
3η περιοχή μετακίνησης Καλαμάτα ή Κρήτη
Καλλιέργεια Ελιές για ελαιόλαδο
Περίοδος Οκτώβριος - Νοέμβριος
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*Χρησιμοποιούμε το ρήμα εντοπίστηκαν για να υποδηλώσουμε ότι οι μετακινούμενοι ΜΕΓ που βρήκαμε στο νομό
έχουν τα χαρτιά τους σε άλλους νομούς,  καθώς οι εγγεγραμμένοι ΜΕΓ στην Περιφέρεια Χαλκιδικής
πραγματοποιούν μετακινήσεις σε πολύ μικρό βαθμό.

Πίνακας 5.10.12 Συνήθεις τόποι εσωτερικής μετακίνησης των ΜΕΓ που είναι εγγεγραμμένοι στο
Ν. Πέλλας
1η περιοχή μετακίνησης Ν. Ημαθίας ή Ν. Πέλλας
Καλλιέργεια Κεράσια
Περίοδος Μάιος-Ιούνιος
2η περιοχή μετακίνησης Στερεά Ελλάδα
Καλλιέργεια Ντομάτα
Περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος
3η περιοχή μετακίνησης Ν. Χαλκιδικής
Καλλιέργεια Επιτραπέζιες ελιές
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
4η περιοχή μετακίνησης Σπάρτη ή Καλαμάτα ή Κρήτη ή Λέσβος
Καλλιέργεια Ελιές για ελαιόλαδο
Περίοδος Οκτώβριος – Νοέμβριος
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι η εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ ακολουθά τον κύκλο της

γεωργικής παραγωγής118. Αυτό ισχύει κυρίως στη περίπτωση των ΜΕΓ που διέρχονται

117 Το ερωτηματολόγιο που υποβάλαμε προέβλεπε και ερωτήσεις για ΜΕΓ οι οποίοι ενδεχομένως
μετακινούνται και σε αγροτικές περιοχές άλλων χωρών του εξωτερικού για να εργαστούν στη γεωργία.
Η έρευνά μας εντόπισε τρεις Βούλγαρους (δύο άντρες και μια γυναίκα) στο Ν. Χαλκιδικής, οι οποίοι
εκτός από την ελληνική ύπαιθρο μετακινούνται και στην Uelva της Ισπανίας για τη συγκομιδή φράουλας
κατά τα τέλη της άνοιξης. Προδήλως, αυτή η κατηγορία ΜΕΓ θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό
πεδίο έρευνας, δεδομένου ότι η είσοδος της Βουλγαρίας, όπως και άλλως χωρών του πρώην Ανατολικού
μπλοκ στην ΕΕ προσδίδει μια νέα διάσταση στις μετακινήσεις ΜΕΓ της υπαίθρου, η οποία ξεπερνά τα
σύνορα μιας χώρας. Δεδομένου, πάντως, ότι ο αριθμός των ΜΕΓ που εντοπίσαμε να πραγματοποιεί
αυτού του είδους τις μετακινήσεις είναι πολύ μικρός δεν επιτρέπει ασφαλείς γενικεύσεις.
118 Υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Hoggart & Mendoza (1999) για τους ΜΕΓ
στην ισπανική γεωργία.
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από το σύνολο των παρατιθέμενων προορισμών. Επίσης, οι δύο πίνακες υπονοούν μια

σχετική φυσική γεωγραφική εγγύτητα των περιοχών προς τις οποίες κατευθύνονται οι

ΜΕΓ που είναι σύστοιχη προς τη γεωγραφική εγγύτητα που παρουσιάζουν διαχρονικά

τα μεταναστευτικά δίκτυα. Το επιχείρημα αυτό θεμελιώνεται πιο στέρεα με τη βοήθεια

του Πίνακα 5.10.6.

Πίνακας 5.10.13 Κατανομή των εσωτερικά μετακινούμενων ΜΕΓ ανά αριθμό μετακινήσεων (%)
Αριθμός

μετακινήσεων Σύνολο Ν.
Χαλκιδικής

Ν.
Πέλλας

1 42,6 57,9 32,2
2 31,9 26,3 35,7

3 και άνω 25,5 15,8 32,1
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Όσο αυξάνει ο αριθμός των μετακινήσεων, τόσο μειώνεται το ποσοστό των ΜΕΓ

που συμμετέχουν σε αυτές και μάλιστα, τόσο αυξάνει και η γεωγραφική απόσταση των

μετακινήσεων. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΕΓ πραγματοποιεί μια

έως δύο μετακινήσεις, οι οποίες, μάλιστα, είθισται να βρίσκονται σε κοντινές σε

απόσταση περιοχές119, όπου εντοπίζονται άλλωστε και τα δίκτυα που προσκάλεσαν για

γεωργική εργασία τους μετακινούμενους ΜΕΓ. Οι ΜΕΓ που πραγματοποιούν τρεις και

περισσότερες μετακινήσεις διατρέχουν σχεδόν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Απόκλιση εμφανίζει ο Ν. Πέλλας στον οποίο οι ΜΕΓ είναι ισόμοιρα κατανεμημένοι

ανά αριθμό μετακινήσεων.  Το υψηλό ποσοστό ΜΕΓ που μετακινούνται σε πάνω από

δύο περιοχές υπογραμμίζει την έκταση και κυρίως τον επιτακτικό για την επιβίωση των

ΜΕΓ χαρακτήρα του φαινομένου στον εν λόγω νομό.

Επίσης, αν και οι εποχικοί ΜΕΓ είναι περισσότερο πιθανό να πραγματοποιούν

εσωτερικές μετακινήσεις, ο αριθμός των μετακινήσεων που πραγματοποιούν είναι

μικρότερος από αυτόν των μονίμων,  πιθανώς διότι ο χρόνος απασχόλησής τους στην

Ελλάδα δεν επαρκεί ώστε να μεταβούν σε πολλές περιοχές. Έτσι, το 47,6%, το 28,6%

και το 23,8% των μετακινούμενων εποχικών ΜΕΓ πραγματοποιεί 1,2 και 3 αντίστοιχα

μετακινήσεις. Τα ίδια ποσοστά για τους μόνιμους ΜΕΓ είναι 38,5%, 34,6% και 27,9%.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι ΜΕΓ μετακινούνται στις περιοχές όπου υπάρχουν,

κυρίως, δενδρώδεις καλλιέργειες. Θα λέγαμε επομένως ότι οι μετακινούμενοι ΜΕΓ

είναι οι εργάτες των περιόδων συγκομιδής, καθώς, όπως αναφέραμε, σε αυτές οι

παραγωγικότεροι εξ αυτών δύνανται να επιτύχουν το υψηλότερο ποσοστό του ετήσιου

119 Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι οι ΜΕΓ των νομών Σερρών και Ημαθίας που εντοπιστήκαν στο
Ν.Χαλκιδικής μετακινούνται μόνο προς αυτό το νομό ο οποίος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους
νομούς στους οποίους διαμένουν.
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εισοδήματός τους. Υπό αυτήν την έννοια η μετακίνηση από περιοχή σε περιοχή θα

μπορούσε να ιδωθεί ως μετακίνηση από συγκομιδή σε συγκομιδή,  η οποία δεν

αποσκοπεί απλώς στην ενίσχυση του εισοδήματος των ΜΕΓ, αλλά στη δημιουργία του

υψηλότερου δυνατού εισοδήματος που μπορεί να προσφέρει η αγροτική απασχόληση

στους εργάτες γης.

 Παρακάτω, προσπαθούμε να διερευνήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της

μετακίνησης των ΜΕΓ στις συνθήκες απασχόλησής τους και την οικονομική τους

κατάσταση (Πίνακας 5.10.7).

Πίνακας 5.10.14 Επιπτώσεις της εσωτερικής μετακίνησης στα παρακάτω (%)
Μείωση/Επιδείνωση Αμετάβλητο Αύξηση/Βελτίωση

Το εισόδημα 8,5 91,5
Τις ευκαιρίες απασχόλησης 10,6 89,4
Τις συνθήκες απασχόλησης 42,6 57,4
Τις δεξιότητες 4,3 46,8 48,9
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι η εσωτερική μετακίνηση αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης

και ακολούθως το εισόδημα120 της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΕΓ.

Ιδιαίτερα, όμως, σημαντικό είναι το γεγονός η αύξηση του εισοδήματος των

ΜΕΓ συνοδεύεται από επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησής τους. Οι μετακινούμενοι

ΜΕΓ είναι,  όπως προαναφέραμε,  εργάτες των περιόδων συγκομιδής,  κατά τις οποίες

απασχολούνται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου καταβάλλοντας το μέγιστο

των δυνατοτήτων τους και αυτό συμβαίνει καθόλη την περίοδο απασχόλησής τους.

Ακολούθως, οι περίοδοι ανάπαυσης είναι περιορισμένοι121. Πέραν τούτου, οι

μετακινούμενοι ΜΕΓ υποχρεούνται σε διαρκή εξεύρεση στέγης. Τις περισσότερες

φορές στεγάζονται σε πρόχειρα οικήματα που τους παραχωρούν οι αγρότες, στα οποία,

κατά περίπτωση, οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Επιπρόσθετα,

ο νομαδικός τρόπος ζωής είναι ιδιαίτερα δυσχερής, κυρίως για όσους διαμένουν στη

χώρα μαζί με τις οικογένειές τους.  Οι ίδιοι οι ΜΕΓ δήλωναν:  «γυρνάμε σαν τους

τσιγγάνους».

120 Οι μετακινούμενοι ΜΕΓ έδιναν με μια σχετική επιφύλαξη την απάντηση για την αύξηση του
εισοδήματός τους. Όταν τους ζητούσαμε να επεξηγήσουν την επιφύλαξή τους, συνήθως παρέπεμπαν
στις γενικότερες οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν, στο υψηλό κόστος διαβίωσης και τις
δυσκολίες που συνοδεύουν την εσωτερική μετακίνηση. Νομίζουμε ότι αυτές οι αιτιάσεις, αν και
σημαντικές δεν αίρουν το γεγονός ότι η εσωτερική μετακίνηση δύναται να ενισχύσει το εισόδημά τους.
121 Άλλωστε, καθαυτή η εργασία της συγκομιδής είναι κοπιαστική, απαιτεί υψηλές φυσικές αντοχές,
πόσο μάλλον όταν εκτελείται σε διαδοχικές καλλιέργειες, για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπό αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
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Η επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης που επιφέρει η εσωτερική

μετακίνηση αποτελεί και μια από τις αιτίες που ερμηνεύουν τη διαχρονική τάση

μείωσης των εσωτερικών μετακινήσεων (βλ. Πίνακα 5.10.1).

Επίσης, οι ΜΕΓ κατανέμονται περίπου ισόποσα μεταξύ αυτών που δήλωσαν ότι

η μετακίνηση βελτίωσε τις δεξιότητές τους και αυτών που δήλωσαν ότι τις άφησαν

στάσιμες. Δεδομένου, πάντως, ότι απασχολούνται στη συγκομιδή, το εύρος των

δεξιοτήτων που μπορούν να αποκτήσουν ή και να εξασκήσουν κατά τη συλλογή των

καρπών είναι περιορισμένο122.

Σε συνδυασμό και με τα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας που παραθέσαμε

παραπάνω, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η εσωτερική μετακίνηση αποτελεί

αναπόσπαστο συστατικό της εργασιακής εμπειρίας των ΜΕΓ στους αγροτικούς τομείς

όλων των βασικών χωρών υποδοχής123. Όπως όμως, και στην περίπτωση της

πολυαπασχόλησης, η βιβλιογραφία δε μας έχει τροφοδοτήσει με ευρήματα σχετικά με

τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ΜΕΓ που υιοθετούν αυτή τη

στρατηγική, τις εργασιασκές διαδρομές που ακολουθούν και τις επιπτώσεις της στις

συνθήκες απασχόλησής τους. Ως εκ τούτου, η αντιστοίχηση των ευρημάτων μας με

αυτά σε άλλες χώρες δεν είναι απολύτως εφικτή.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως και στην

περίπτωση της πολυαπασχόλησης, έτσι και σε αυτήν της εσωτερικής μετακίνησης, ο

πρόσφατος μεταναστευτικός νόμος (Ν.3386/2005) θέτει ορισμένους φραγμούς. Στο αρ.

15 αναφέρεται ότι: «…ο κάτοχος της άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να εργαστεί σε

άλλο νομό της ίδιας ή διαφορετικής Περιφέρειας μετά την πάροδο ενός έτους από τη

χορήγηση της αρχικής άδειας και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. έχει

λυθεί η προηγούμενη εργασιακή σχέση και έχει γίνει αναγγελία του λόγου λύσης της και

β. έχει συνάψει ο υπήκοος τρίτης χώρας νέα σύμβαση εργασίας με εργοδότη σε άλλο

νομό». Μεταφερμένες στον αγροτικό τομέα αυτές οι επιταγές του νόμου δε

διευκολύνουν την επιτέλεση της γεωργικής παραγωγής, διότι οι βραχύχρονες περίοδοι

συγκομιδής και η ανάγκη έγκαιρης διεκπεραίωσής της απαιτούν την άμεση πρόσβαση

των ΜΕΓ στις διάφορες περιοχές, που οι διοικητικού τύπου απαιτήσεις του νόμου

122 Εν προκειμένω, βελτίωση των δεξιοτήτων σημαίνει πιθανώς ότι διαχρονικά εκτελούν ταχύτερα τη
συγκομιδή, επομένως ο ημερήσιος όγκος καρπών που συλλέγουν είναι μεγαλύτερος και εφόσον η
πληρωμή γίνεται με το κομμάτι επιτυγχάνουν και υψηλότερο εισόδημα.
123 Βλ. Rochin (1989, σελ. 6-7), Palerm (1994, σελ. 6), Huntoon (1998, σελ. 444), Mehta et al. (2000,
σελ. 21), Martin & Midgley (2003, σελ. 27), Reyneri (2004, σελ. 79), Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη
(2005, σελ. 113), Martin et al. (2006, σελ. x) και Iosifides et al. (2007, σελ. 807), στην Ενότητα 5.7.
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ενδέχεται να δυσχεράνουν ή και να αναστείλουν124. Πέραν τούτου, στις περιπτώσεις

που οι μετακινήσεις δεν είναι εξακολουθητικές, αλλά οι ΜΕΓ μετακινούνται σε έναν

τόπο για λίγες ημέρες και έπειτα επιστρέφουν στους νομούς όπου διαμένουν, η

πλήρωση των νομικών αυτών προϋποθέσεων είναι χρονοβόρα, άρα ιδιαίτερα

δυσλειτουργική και για αυτό στην πράξη δεν τηρούνται. Έτσι και στην περίπτωση αυτή

ο νόμος δε φαίνεται να συμβαδίζει με τις κοινωνικές απαιτήσεις. Οι ρυθμίσεις που

επιβάλλει θέτουν προσκόμματα σε μια έκφανση της λειτουργίας της γεωργικής αγοράς

εργασίας που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του οικονομικού γίγνεσθαι των αγροτικών

κοινωνιών, είναι αποδεκτή τόσο από τους εργοδότες (οι οποίοι χρειάζονται εποχικά

ΜΕΓ για τη συγκομιδή) όσο και από τους μετανάστες (για τους οποίους η μετακίνηση

αποτελεί οικονομική αναγκαιότητα) και εν τέλει η ίδια η κοινωνική πρακτική έχει

παγιώσει.

Συγκεφαλαιώνοντας τα δύο είδη στρατηγικών απασχόλησης που αναπτύσσουν

οι ΜΕΓ, θα λέγαμε ότι η πολυαπασχόληση και η εσωτερική μετακίνηση αποτελούν δύο

εν πολλοίς υποκατάστατες στρατηγικές στο πλαίσιο της μισθωτής απασχόλησης των

ΜΕΓ. Είναι αντίρροπες διότι, λόγω των εργασιακών αντιξοοτήτων της, η εσωτερική

μετακίνηση υιοθετείται συνήθως, όταν το οικονομικό περιβάλλον που φιλοξενεί τους

ΜΕΓ δεν επιτρέπει την υιοθέτηση της πολυαπασχόλησης. Κατά συνέπεια,

καταδεικνύουν και την ετερότητα της οικονομικής διάρθρωσης που χαρακτηρίζει τις

περιοχές της υπαίθρου. Τέλος, καθεμιά προσιδιάζει σε διαφορετικούς τύπους ΜΕΓ. Η

πολυαπασχόληση είναι η στρατηγική των μόνιμων ΜΕΓ, καθώς εκπορεύεται από τη

μεταναστευτική/εργασιακή εμπειρία και τη γνώση της ελληνικής αγορά εργασίας και

για αυτό απαιτεί τη μόνιμη παρουσία των ΜΕΓ.  Αντίθετα, η εσωτερική μετακίνηση

είναι η στρατηγική των εποχικών ΜΕΓ,  διότι οι απαιτήσεις της (συνεχής και πολύωρη

ανειδίκευτη εργασία κατά τις περιόδους συγκομιδής) ανταποκρίνονται πλήρως στα

χαρακτηριστικά της εποχικής μετανάστευσης: Οι εποχικοί ΜΕΓ, κατά το βραχύ

διάστημα της παρουσίας τους επιδιώκουν να απολάβουν το υψηλότερο δυνατό

εισόδημα εργαζόμενοι αδιάλειπτα και υπό δύσκολες συνθήκες.

124 Προδήλως, ο νομοθέτης προσπαθεί να αποφύγει περιπτώσεις μόνιμης μετεγκατάστασης του ΜΕΓ σε
μια περιοχή και επομένως τη μείωση της προσφοράς εργασίας σε αυτήν από την οποία αναχωρεί.
Ενδεχομένως, ο νόμος θα μπορούσε να εξαιρέσει από τις επιταγές που θέτει τις προσωρινές
μετακινήσεις για τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, αλλά και να απλουστεύσει τις διατυπώσεις,
επιτρέποντας τη μετακίνηση των ΜΕΓ κατόπιν και μόνο γραπτής άδειας του εργοδότη που τους
απασχολεί σε κανονική βάση.



- 193 -

5.11 Οικονομική κινητικότητα των ΜΕΓ

Μετά την ανάλυση των συνθηκών απασχόλησης, της διαχρονικής τους

μεταβολής και των στρατηγικών απασχόλησης που αναπτύσσουν οι ΜΕΓ,  εύλογα

αναφύεται το ερώτημα αν οι ΜΕΓ πράγματι έχουν επιτύχει οικονομική κινητικότητα,

καθώς και ποιοι είναι οι παράγοντες που την προσδιορίζουν.

Στη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφέραμε ότι με αιχμή το εμπειρικά

επαληθευμένο παράδειγμα των ΗΠΑ, συνεπικουρούμενο από τις καταγεγραμμένες

τάσεις που παρατηρούνται στις αναπτυγμένες κυρίως ευρωπαϊκές χώρες (Μ. Βρετανία,

Γερμανία κ.α.), η συνεισφορά των μεταναστών, συχνά, δε συνοδεύεται από βελτίωση

των οικονομικών συνθηκών διαβίωσής τους.

Η δική μας έρευνα καταθέτει μια διαφοροποιημένη μαρτυρία. Καταδεικνύει ότι

οι ΜΕΓ στους δύο Νομούς έχουν διαχρονικά προάγει την οικονομική τους κατάσταση,

ενώ καταγράφει σαφείς περιπτώσεις επαγγελματικής κινητικότητας.

Θα αναλύσουμε τις τάσεις αυτές μέσα από δύο μεταβλητές: Το εισόδημα των

ΜΕΓ και τη διαχρονική μεταβολή της περιόδου ανεργίας τους εντός ενός έτους.

Πριν εισέλθουμε στα ενδότερα των επιχειρημάτων μας παραθέτουμε ξανά την

τυπολογία των μεταναστών ανά επαγγελματική κατηγορία, όπως αυτή ανέκυψε από

την έρευνα πεδίου στους δύο Νομούς.:

· Εποχικοί Εργάτες γης:  Η γεωργία αποτελεί την αποκλειστική ή κύρια

δραστηριότητά τους125. Απασχολούνται στη γεωργία για έξι μήνες κατόπιν

πρόσκλησης ενός αγρότη. Αποτελούν το 23,8% του δείγματος

· Μόνιμοι Εργάτες γης:  Όπως και στην περίπτωση των εποχικών,  η γεωργική

είναι η αποκλειστική ή η κύρια δραστηριότητά τους. Διαμένουν στην Ελλάδα

πάνω από έξι μήνες και αποτελούν το 47,1% του δείγματος

· Επιστάτες: Πρόκειται για μόνιμους μετανάστες οι οποίοι στο παρελθόν

απασχολήθηκαν ως εργάτες γης, αποτελούν το δεξί χέρι του αγρότη. Είναι

επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες εποπτείας, επιστασίας και έως ένα βαθμό

διοίκησης, όπως π.χ., η εύρεση μεταναστών εργατών γης κατά την περίοδο της

συγκομιδής. Εκτελούν τις πιο ειδικευμένες εργασίες (π.χ., όργωμα ή κλάδεμα)

στο χωράφι και πληρώνονται με μηνιαίο μισθό. Οι Επιστάτες αποτελούν το

10,9% του δείγματός μας.

125 Ως κύρια γεωργική ή εξω-γεωργική δραστηριότητα, ορίζουμε εκείνη η οποία καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα έτος.
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· Ειδικευμένοι Εργάτες:  Πρόκειται για μόνιμους μετανάστες οι οποίοι στο

παρελθόν απασχολήθηκαν ως εργάτες γης. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία

αυτοαπασχολούνται στη γεωργία μόνο κατά την περίοδο του κλαδέματος Σε

ορισμένες περιπτώσεις διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό ή/και συνεργείο.

Πληρώνονται βάσει του αριθμού των δέντρων που θα κλαδέψουν ημερησίως. Η

κύρια δραστηριότητά τους είναι εξω-γεωργική. Η κατηγορία αυτή εντοπίστηκε

κυρίως στο Ν.  Χαλκιδικής,  καθώς στο Ν.  Πέλλας κλαδευτές είναι,  τις

περισσότερες φορές οι ίδιοι οι εργάτες γης. Οι Ειδικευμένοι Εργάτες αποτελούν

το 5,5% του δείγματός μας.

· Ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση:  Πρόκειται για μετανάστες οι οποίοι στο

παρελθόν απασχολήθηκαν ως εργάτες γης, αλλά στην πορεία της

μεταναστευτικής τους εμπειρίας εγκατέλειψαν την αγροτική δραστηριότητα

απασχολούνται αποκλειστικά εκτός γεωργίας εξακολουθώντας να διαβιούν

στην ύπαιθρο. Οι Ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση αποτελούν το 12,7%

του δείγματός μας.

Πίνακας 5.11.7 Περιγραφικά Στοιχεία των μεταναστών ανά επαγγελματική κατηγορία

Ηλικία

Έτη
εκπαίδευσης

στην
Ελλάδα

Έτη
Εκπαίδευσης

στη χώρα
προέλευσης

Χρονολογία
πρώτης
εισόδου

Έτη εποχικής
μετανάστευσης

Μήνες
παραμονής

στην
Ελλάδα
μέσα σε
ένα έτος

Έτη
διαμονής

στο
Νομό

Έτη
απασχόλησης
στη γεωργία

Εποχικοί εργάτες γης
Μ. Όρος 34,5 0,1 9,0 1997 6,2 5,2 5,5 8,3

Τ. Απόκλιση 7,6 0,6 3,0 4,2 2,2 1,3 3,0 3,3
Μόνιμοι εργάτες γης

Μ. Όρος 34,8 0,0 10,0 1995 8,3 8,8 10,2
Τ. Απόκλιση 7,3 0,0 2,3 4,3 3,4 4,3 3,5

Επιστάτες
Μ. Όρος 35,3 0,0 9,8 1994 11,1 11,2 11,8

Τ. Απόκλιση 5,6 0,0 2,0 2,5 0,9 2,8 2,0
Ειδικευμένοι εργάτες

Μ. Όρος 35,4 0,0 9,7 1994 11,7 10,0 12,8
Τ. Απόκλιση 6,6 0,0 1,9 2,1 0,5 1,9 2,0

Ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση
Μ. Όρος 33,6 0,0 10,1 1996 11,1 7,5 5,0

Τ. Απόκλιση 8,5 0,0 2,4 3,5 1,3 2,7 2,5
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων.

Ήδη απεικονίζεται μια επαγγελματική διαστρωμάτωση που σηματοδοτεί, όπως

θα δούμε παρακάτω, και μια οικονομική διαστρωμάτωση των μεταναστών.

Παρατηρούμε ότι καίριο στοιχείο διαχωρισμού των επιμέρους επαγγελματικών

κατηγοριών είναι η εργασιακή και ευρύτερα η μεταναστευτική εμπειρία. Οι
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ειδικευμένοι εργάτες και οι επιστάτες διαθέτουν περισσότερα χρόνια μεταναστευτικής

εμπειρίας, διαμένουν στους Νομούς όπου διαβιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,

διαθέτουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στη γεωργία και η παραμονή τους έχει μονιμότερο

χαρακτήρα σε σχέση με τους εργάτες γης. Συγκαταλέγονται στα πρώτα

μεταναστευτικά ρεύματα που εισέρρευσαν στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά των αρχών της

δεκαετίας του ’90. Η σταδιακή συσσώρευση εμπειρίας και δεξιοτήτων μεταβιβάσιμων

στις ανάγκες του ελληνικού γεωργικού τομέα και η οικοδόμηση συνεργατικών

σχέσεων με τους Έλληνες αγρότες τους έδωσε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την

οικονομική τους κατάσταση και να ανέλθουν την επαγγελματική κλίμακα,  είτε εντός

του γεωργικού  κλάδου (όπως οι επιστάτες), είτε συνδυάζοντας γεωργικές και

εξωγεωργικές απασχολήσεις (όπως οι ειδικευμένοι εργάτες). Οι ασκούντες

εξωγεωργική απασχόληση έχουν μικρότερης διάρκειας μεταναστευτική εμπειρία από

τους επιστάτες και τους ειδικευμένους εργάτες, αλλά ίσης διάρκειας με τους εργάτες

γης. Οι περισσότεροι εξ αυτών αξιοποίησαν τις πληροφορίες των ήδη εγκατεστημένων

εθνικών δικτύων που δημιούργησαν οι παλαιότεροι μετανάστες και παρά το γεγονός

ότι διήλθαν από τη γεωργική εργασία προσανατόλισαν, ήδη από τα πρώτα χρόνια της

μεταναστευτικής τους εμπειρίας, τις εργασιακές τους επιλογές εκτός της αγροτικής

απασχόλησης. Ως εκ τούτου αποτελούν και την επαγγελματική κατηγορία με τη

βραχύτερη προϋπηρεσία στα γεωργική γη. Οι εποχικοί εργάτες γης διαθέτουν τη

μικρότερη εργασιακή και μεταναστευτική εμπειρία από όλες τις επαγγελματικές

κατηγορίες που απασχολούνται στη γεωργία. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διάρθρωση

απασχολήσεων μαρτυρεί μια σχετική δυνατότητα επαγγελματικής κινητικότητας των

μεταναστών, είτε εντός του αγροτικού τομέα, είτε συνδυάζοντας γεωργικές και

εξωγεωργικές εργασίες (Πίνακας 5.11.1).

Από την άλλη πλευρά η επαγγελματική κινητικότητα αφορά σχεδόν αποκλειστικά

τους μόνιμους και όχι τους εποχικούς μετανάστες. Οι μόνιμοι δύνανται να έχουν συνεχή

εργασιακή εμπειρία, ομαλή διαδικασία συσσώρευσης δεξιοτήτων, συνολικότερη

εικόνα της αγοράς εργασίας και ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων τους

διευκολύνει να αξιοποιούν τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Αντίθετα, η

βραχυπρόθεσμη κατ’ έτος παρουσία των εποχικών στην Ελλάδα, το γεγονός ότι, όπως

αναφέραμε, αποτελούν τους εργάτες των περιόδων συγκομιδής και το ίδιο το

μεταναστευτικό τους σχέδιο126 δεν επιτρέπει να ανέλθουν την επαγγελματική κλίμακα.

126 Συνήθως, αποσκοπούν στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού εισοδήματος από τη διεκπεραίωση
συγκεκριμένης, ανειδίκευτης, επίπονης αλλά προσοδοφόρας εργασίας.



- 196 -

5.11.1 Το εισόδημα των μεταναστών

Διάγραμμα 5.11.1*

Μέσο ετήσιο εισόδημα μεταναστών κατά επαγγελματική κατηγορία
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   Πηγή: Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων
  *Αναφερόμαστε στο συνολικό εισόδημα που προέρχεται από όλες τις πηγές εισοδήματος από εργασία
    και όχι μόνο τις αμοιβές της γεωργικής εργασίας

Η εισοδηματική διαστρωμάτωση είναι σύστοιχη της προαναφερθείσας

επαγγελματικής. Πέραν των εισοδηματικών αποκλίσεων που εμφανίζουν οι επιμέρους

επαγγελματικές κατηγορίες, παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα εισοδήματα διαθέτουν οι

μετανάστες των οποίων η κύρια απασχόληση βρίσκεται εκτός του γεωργικού τομέα.

Συγκεκριμένα, οι ειδικευμένοι εργάτες που αποτελούν την κατεξοχήν

πολυαπασχολούμενη κατηγορία μεταναστών συνδυάζοντας την αυτοαπασχόληση στη

γεωργία και την μισθωτή εργασία εκτός γεωργίας συνιστούν και την ανώτερη

εισοδηματική τάξη. Οι ασκούντες εξωγεωργική απασχόληση απασχολούνται κυρίως

στον οικοδομικό κλάδο, λιγότερο στην εμπορία και τη μεταποίηση, συνήθως, σε

σταθερότερες και υψηλότερων αμοιβών εργασίες από αυτές των εργατών γης.  Ως εκ

τούτου ανήκουν σε ανώτερες εισοδηματικά τάξεις από τους τελευταίους.

Οι εποχικοί εργάτες γης έχουν το μικρότερο εισόδημα, δεδομένου ότι ο αριθμός

ημερομισθίων κατ’ έτος είναι μικρότερος από τις λοιπές επαγγελματικές κατηγορίες

μόνιμων μεταναστών (Διάγραμμα 5.11.1).

Εστιάζοντας την ανάλυσή μας μόνο στους μετανάστες οι οποίοι αναλώνουν

τουλάχιστον ένα μέρος της επαγγελματικής τους ενασχόλησης στη γεωργική

δραστηριότητα (δηλαδή τους εργάτες γης, τους επιστάτες και τους ειδικευμένους

εργάτες), ο Πίνακας 5.11.2 παρουσιάζει τη διαχρονική μεταβολή του εισοδήματος των

ΜΕΓ κατά επαγγελματική κατηγορία.
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Πίνακας 5.11.8 Διαχρονική μεταβολή της εισοδηματικής κατάστασης των μεταναστών κατά
επαγγελματική κατηγορία (%)

Σύνολο
Εποχικοί
Εργάτες

γης

Μόνιμοι
Εργάτες

γης
Επιστάτες Ειδικευμένοι

εργάτες

Μεγάλη Βελτίωση 12,7 0,0 2,6 27,8 77,8
Μέτρια Βελτίωση 30,3 10,5 23,1 66,7 22,2
Μικρή βελτίωση 26,1 36,8 35,9 5,5 0,0
Αμετάβλητη 27,9 44,8 35,8 0,0 0,0
Επιδείνωση 3,0 7,9 2,6 0,0 0,0

Πηγή: Επεξεργασία των ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι η οικονομική κατάσταση όλων των συναφών με τη γεωργία

επαγγελματικών κατηγοριών έχει βελτιωθεί διαχρονικά. Για τους επιστάτες και τους

ειδικευμένους εργάτες καταγράφεται ιδιαίτερα αισθητή βελτίωση που ξεπερνά το 90%

και στις δύο κατηγορίες.  Ομοίως,  οι μόνιμοι εργάτες γης διαπιστώνουν κατά

πλειοψηφία (61,6%) διαχρονική ανάκαμψη του εισοδήματός τους, αν και ένα

αξιοσημείωτο ποσοστό αυτών δηλώνουν στασιμότητα οικονομικής κατάστασης. Οι

εποχικοί εργάτες γης είναι ισόμοιρα κατανεμημένοι μεταξύ αυτών που δήλωσαν

βελτίωση και στασιμότητα της οικονομικής τους κατάστασης. Αποτελούν την

κατηγορία με το υψηλότερο ποσοστό στην απάντηση περί επιδείνωσης του

εισοδήματός τους και αυτό είναι ενδεικτικό του πιο ευάλωτου εργασιακού καθεστώτος

τους.

Λογική ακολουθία της ανάλυσής μας είναι να διερευνήσουμε τους

προσδιοριστικούς παράγοντες του εισοδήματος των μεταναστών και τις παραμέτρους

εκείνες που στοιχειοθετούν την ανοδική οικονομική κινητικότητά τους. Για το λόγο

αυτό εκτιμούμε δύο γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, ένα για κάθε νομό. Ο λόγος για

τον οποίο διακρίνουμε γεωγραφικά τα υποδείγματα μας είναι ότι, όπως περιγράψαμε

στις παραπάνω ενότητες, η ετερότητα της οικονομικής διάρθρωσης των δύο Νομών

ανέδειξε διαφορετικές στρατηγικές απασχόλησης που συναποτελούν ταυτόχρονα και

διαφορετικές διαδρομές οικονομικής κινητικότητας των μεταναστών. Ως ερμηνευτικές

μεταβλητές συνδυάζουμε κάποιες από αυτές που χρησιμοποίησαν ο Chiswick (1978,

σελ. 903)127 στην εργασία του για να εκτιμήσει το μισθό των οικονομικών μεταναστών

στις ΗΠΑ, ορισμένους των Massey (1987, σελ. 249, 265), Borjas (1989, σελ. 473)128

127 Βλ. Οικ, Εκπ, ΑπΓ παρακάτω.
128 Βλ. Πρ παρακάτω
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Shumway & Hall (1996, σελ. 984) και Waldinger et al. (2007, σελ. 12)129 και

ορισμένους που προέκυψαν βάσει των πληροφοριών των ανθρώπων κλειδιά130.

Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι ακόλουθες:

Οικi, Οικογενειακή κατάσταση του ΜΕΓ. Είναι διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει

την τιμή 1=έγγαμος, 0=άγαμος,

Εκπi, Αριθμός ετών εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσης,

Μονi, Διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1 αν ο ΜΕΓ είναι μόνιμος και την τιμή

0, αν είναι εποχικός,

ΑπΓi, Αριθμός ετών απασχόλησης στην ελληνική γεωργία,

Επi, ΕιδΕργi, Πολυτομική μεταβλητή που παίρνει τις τιμές (1,0) για τους Επιστάτες,

(0,1) για του Ειδικευμένους εργάτες και (0,0) για τους Εργάτες γης. Μεταβλητή

αναφοράς είναι οι εργάτες γης,

Πρi, Διχοτομική μεταβλητή που παίρνει την τιμή 1=Ύπαρξη προϋπηρεσίας στη

γεωργία της χώρας προέλευσης, 0= Απουσία προϋπηρεσίας στη γεωργία της χώρας

προέλευσης,

Πολi,  Εκφράζει την πολυαπασχόληση των μεταναστών.  Μετράται από τον αριθμό

μηνών απασχόλησης σε εξωγεωργικές απασχολήσεις μέσα σε ένα έτος,

ΕσΜi, Διχοτομική μεταβλητή σχετική με το αν ο μετανάστης μετακινείται εντός της

Ελλάδας για να εργαστεί στη γεωργία διάφορων αγροτικών περιοχών και λαμβάνει την

τιμή 1= Πραγματοποίηση εσωτερικής μετακίνησης, 0=Απουσία εσωτερικής

μετακίνησης,

i, αναφέρεται στο ΜΕΓ i.

Εξαρτημένη μεταβλητή είναι η lnYi = ο νεπέριος λογάριθμος του ετήσιου εισοδήματος

των ΜΕΓ που προέρχεται από όλες τις πηγές εισοδημάτων.

 Η μορφή των γραμμικών υποδειγμάτων είναι:

Για το Νομό Χαλκιδικής131:

lnYi=α0+α1Οικi+α2Μονi+α3Εκπi α4ΑπΓi+α5Επi+α6ΕιδΕργi+ α7Πολi α8ΕσΜi+εi

Για το Νομό Πέλλας132:

129 Βλ. lnY παρακάτω.
130 Βλ. Επ, ΕιδΕργ, ΕσΜ ,Πολ
131 Δεδομένου ότι στο Ν. Χαλκιδικής ανθεί η πολυαπασχόληση δε συμπεριλάβαμε στο υπόδειγμά μας τη
μεταβλητή Πρi, θεωρώντας ότι η προϋπηρεσία στην αλβανική γεωργία δεν είναι καίρια συνιστώσα
αύξησης του εισοδήματος των ΜΕΓ.
132 Στο Νομό Πέλλας πολυαπασχολείται μόνο το (14,3%), είτε σε τακτική βάση, είτε περιστασιακά. Για
το λόγο αυτό δε συμπεριλάβαμε στο γραμμικό υπόδειγμα εισοδήματος του Νομού τη μεταβλητή Πολi.
Επιπρόσθετα, επειδή στο Ν. Πέλλας δεν εντοπίσαμε ειδικευμένους εργάτες ως ξεχωριστή επαγγελματική
κατηγορία η διχοτομική μεταβλητή που υποδηλώνει την ύπαρξή τους απουσιάζει από το υπόδειγμα.
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lnYi=α0+α1Οικi+ α2Μονi+α3Εκπi+ α4ΑπΓi+ α5Επi+ α6Πρi+α7ΕσΜi+εi

Οι εκτιμήσεις μας για το Ν. Χαλκιδικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.11.3

Πίνακας 5.11.9 OLS: Εκτίμηση του εισοδήματος των ΜΕΓ του Ν. Χαλκιδικής
Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Οικ -0,032 -0,560 0,579
Μον 0,073 1,105 0,276
Εκπ 0,037** 2,673 0,011
ΑπΓ 0,008 0,834 0,410
Επ 0,405*** 4,575 0,000
ΕιδΕργ 0,185** 2,169 0,037
Πολ 0,063*** 5,401 0,000
ΕσΜ -0,022 -0,276 0,783
R2 =0,746
F=14,175
Τεστ του White για ετεροσκεδαστικότητα
Chi-square = 37,8 (p-value=0,222)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία των ερωτηματολογίων

Η οικογενειακή κατάσταση, η μόνιμη ή εποχική παραμονή, η διάρκεια

απασχόλησης στη γεωργία και η εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ δεν παρουσιάζουν

στατιστικά σημαντική σχέση με το εισόδημα. Αντίθετα, το εκπαιδευτικό επίπεδο των

μεταναστών, οι επαγγελματικές κατηγορίες των επιστατών και των ειδικευμένων

εργατών σε σχέση με τους εργάτες γης και ο αριθμός των μηνών απασχόλησης σε

εξωγεωργικές εργασίες παρουσιάζουν θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με το

εισόδημα των μεταναστών. Τα ευρήματα αυτά επαναδιατυπώνουν πιο ανάγλυφα το

επιχείρημα που άρχισε να διαφαίνεται και παραπάνω:

Η ανοδική οικονομική κινητικότητα των μεταναστών συνδέεται με την

ειδίκευση, την πολυαπασχόληση και μάλιστα με περιορισμό των γεωργικών εργασιών

και μεταπήδηση σε εξωγεωργικές.

Εντός του γεωργικού τομέα,  η οικονομική ανέλιξη είναι ταυτόσημη της

επαγγελματικής κατηγορίας των επιστατών, οι οποίοι, όμως αποτελούν ένα μικρό

ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία μεταναστών. Και τούτο διότι η άνοδος της

επαγγελματικής κλίμακας εντός της γεωργικής απασχόλησης είναι δυσχερής, καθώς

υψηλή ζήτηση εκδηλώνεται για τα κατώτερα τμήματά της. Πέραν τούτου, η μετάβαση

από το καθεστώς του εργάτη γης σε αυτό του επιστάτη δεν απορρέει μόνο από τις

δεξιότητες του μετανάστη και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τον αγρότη, αλλά και από

την ίδια τη διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας. Τους επιστάτες τους συναντούμε στις



- 200 -

μεγάλου σχετικά μεγέθους εκμεταλλεύσεις133 οι οποίες αναντίρρητα

υποεκπροσωπούνται στο σύνολο των αγροτικών κλήρων. Συνεπώς, η προαγωγή ενός

αγρεργάτη σε θέση επιστάτη προσκρούει σε δομικές αδυναμίες του αγροτικού

συστήματος.

Οι εκτιμήσεις για το Ν. Πέλλας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.11.4.

Πίνακας 5.11.10 OLS: Εκτίμηση του εισοδήματος των ΜΕΓ του Ν. Πέλλας
Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Οικ 0,061 1,020 0,314
Μον 0,159** 2,541 0,016
Εκπ 0,012 1,610 0,116
ΑπΓ 0,019** 2,117 0,041
Επ 0,422*** 6,221 0,000
Πρ 0,019 0,392 0,697
ΕσΜ 0,317*** 5,632 0,000
R2 =0,785
F=16,400
Τεστ του White για ετεροσκεδαστικότητα
Chi-square = 37,1 (p-value=0,190)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%,
5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία των ερωτηματολογίων

Ο Ν.Πέλλας αποκαλύπτει μια διαφορετική εκδοχή: το εκπαιδευτικό επίπεδο δε

φαίνεται να συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος των ΜΕΓ, διότι σε αντίθεση με

το Ν.Χαλκιδικής, οι θέσεις εργασίας που προσφέρει στους ΜΕΓ είναι οι ανειδίκευτες

του αγροτικού τομέα για τις οποίες δεν απαιτείται κατάρτιση. Επίσης, οι μόνιμοι ΜΕΓ

συνδέονται με υψηλότερο εισόδημα από τους εποχικούς. Αυτό πιθανώς συμβαίνει διότι

η διάρκεια των αγροτικών εργασιών (περίπου εφτά μήνες) κατά έτος είναι μεγαλύτερη

από τη διάρκεια παραμονής των εποχικών (λιγότερο από έξι μήνες), γεγονός που τους

αφαιρεί ημέρες απασχόλησης και άρα εισόδημα. Επιπρόσθετα, η προϋπηρεσία στην

ελληνική γεωργία, η επαγγελματική κατηγορία των επιστατών και η εσωτερική

μετακίνηση στην ύπαιθρο επιδρούν θετικά στο εισόδημα: Δεδομένου ότι ο Ν. Πέλλας

δεν προσφέρει ευρύτητα εργασιακών επιλογών οι ΜΕΓ, μετακινούνται εντός της

ελληνικής υπαίθρου για να εργαστούν σε εκμεταλλεύσεις, όπου διαθέτουν δίκτυα.

Έτσι, η γεωγραφική κινητικότητα αποτελεί αθροιστικό στοιχείο του εισοδήματός τους.

Οι εκτιμήσεις στους δύο Νομούς εκφράζουν δύο εκφάνσεις τις μισθωτής

απασχόλησης στην ελληνική γεωργία: Η οικονομική κινητικότητα των μεταναστών

διέρχεται μέσα από δύο επιμέρους κινητικότητες: Στο Ν. Χαλκιδικής, η οικονομική

133 Αυτές άνω των 30 εκταρίων.
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κινητικότητα των μεταναστών συνδέεται με την ειδίκευση, την επαγγελματική

κινητικότητα εντός του αγροτικού τομέα και με τη μετάβαση προς εξωγεωργικές

εργασίες. Η οικονομική κινητικότητα θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με τη βοήθεια

του Διαγράμματος 5.11.2 παρακάτω:

Διάγραμμα 5.11.2

Οικονομική κινητικότητα των μεταναστών στο Ν. Χαλκιδικής

                                                 Επιστάτες

Εργάτες γης   Ειδικευμένοι Εργάτες

                                                Ασκούντες εξωγεωργική δραστηριότητα

Αν θεωρήσουμε ότι οι μετανάστες που απασχολούνται αποκλειστικά ως εργάτες γης

εκφράζουν την κατώτερη εισοδηματική κατηγορία, η οικονομική τους ανέλιξη

διακλαδώνεται σε τρεις επιλογές:  Η πρώτη είναι η προαγωγή τους σε επιστάτες που

σηματοδοτεί την οικονομική κινητικότητα εντός του γεωργικού κλάδου. Η δεύτερη

δυνατότητα απεικονίζεται από το οριζόντιο βέλος, το οποίο εκφράζει συνδυασμούς

γεωργικών και εξωγεωργικών απασχολήσεων και καταλήγει στην υψηλότερη

εισοδηματικά επαγγελματική κατηγορία, τους ειδικευμένους εργάτες. Η τρίτη επιλογή

είναι η έξοδος από την αγροτική απασχόληση.

Στο Ν. Πέλλας η οικονομική κινητικότητα των μεταναστών συνδέεται και πάλι με

επαγγελματική κινητικότητα εντός του αγροτικού τομέα και με τη γεωγραφική τους

μετακίνηση μεταξύ περιοχών της ελληνικής υπαίθρου. Η κινητικότητά στο αγροτικό

χώρο δύναται να διασφαλίσει το εισόδημα και την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Τόσο η επαγγελματική όσο και η γεωγραφική κινητικότητα των μεταναστών

ενσωματώνουν δύο διακριτές στρατηγικές απασχόλησης και οικονομικής

κινητικότητας των μεταναστών,  που αφενός αναδεικνύουν την ευελιξία του

μεταναστευτικού δυναμικού στην αγορά εργασίας, την ανασφάλεια της αγροτικής

εργασίας και τις ιδιομορφίες στην οικονομική δομή των διαφόρων περιοχών της

ελληνικής υπαίθρου.
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5.11.2 Η μεταβολή των περιόδων ανεργίας των μεταναστών

Ο Πίνακας 5.11.5, παρακάτω, παρουσιάζει τη διαχρονική μεταβολή της

περιόδου,   εντός ενός έτους,  κατά την οποία οι μετανάστες μένουν άνεργοι,  από τις

αρχές της απασχόλησής τους στον αγροτικό τομέα μέχρι και το χρόνο διεξαγωγής της

έρευνάς μας.

Πίνακας 5.11.11  Διαχρονική μεταβολή της περιόδου ανεργίας των ΜΕΓ εντός ενός έτους κατά
επαγγελματική κατηγορία (%)

Σύνολο
Εποχικοί
Εργάτες

γης

Μόνιμοι
Εργάτες

γης
Επιστάτες Ειδικευμένοι

εργάτες

Αύξηση 18,8 18,4 23,9 0,0 0,0
Αμετάβλητη 17,0 39,5 26,5 0,0 0,0
Μείωση 64,2 42,1 49,6 100,0 100,0

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι οι περίοδοι ανεργίας της πλειοψηφίας των μεταναστών του δείγματός

μας έχουν μειωθεί διαχρονικά. Για τους επιστάτες και τους ειδικευμένους εργάτες, που

συνθέτουν τις ανώτερες εισοδηματικά τάξεις των ΜΕΓ, φαίνεται ότι η τρέχουσα

εργασιακή τους θέση επέφερε αποκλειστικά μείωση της περιόδου ανεργίας εν

συγκρίσει με την πρότερη απασχόλησή τους ως εργατών γης.  Σημαντική είναι και η

μερίδα των εργατών γης που σημειώνει διαχρονική πτώση των περιόδου ανεργίας,  αν

και ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό αυτών φαίνεται να πλήττεται από αυξημένες

περιόδους ανεργίας. Οι εποχικοί εργάτες γης που δήλωσαν μείωση της περιόδου

ανεργίας είναι περίπου ίσοι με αυτούς που δήλωσαν στασιμότητα και αυτό σημαίνει ότι

η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους είναι πιο βραδεία από τις λοιπές

επαγγελματικές κατηγορίες.

Στην έρευνά μας προσπαθούμε να συσχετίσουμε τις στρατηγικές απασχόλησης

που αναπτύσσουν οι ΜΕΓ και την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν με τη

μεταβολή της περιόδου ανεργίας τους μέσα σε ένα έτος. Εκτιμούμε ένα Ordered Logit

υπόδειγμα του οποίου η βασική μορφή είναι αυτή που περιγράψαμε στις ενότητες για

την πολυαπασχόληση και την εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ, με τη διαφορά ότι εν

προκειμένω,  η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική και τύπου ordinal,  δηλαδή οι

επιμέρους κατηγορίες είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και έχουν ιεραρχική διάταξη134.

Ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος είναι οι ακόλουθες:

134 Παρόμοιες μεθοδολογίες Logit για να εκτιμήσουν τη διάρκεια παραμονής των μεταναστών στην
απασχόληση και στην ανεργία εφαρμόζουν οι Massey (1987, σελ. 249, 266) και Waldinger et al. (2007,
σελ. 249, 266).
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Περi, διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1, αν πρόκειται για το Ν.Χαλκιδικής και

0 για το Ν.Πέλλας,

Επi, ΕιδΕργi = Πολυτομική μεταβλητή που παίρνει τις τιμές (1,0) για τους Επιστάτες,

(0,1) για του Ειδικευμένους Εργάτες και (0,0) για τους Εργάτες γης. Μεταβλητή

αναφοράς είναι οι εργάτες γης,

Πολi,  Εκφράζει την πολυαπασχόληση των μεταναστών.  Μετράται από τον αριθμό

μηνών απασχόλησης σε εξωγεωργικές εργασίες μέσα σε ένα έτος,

ΕσΜi, Διχοτομική μεταβλητή σχετική με το αν ο μετανάστης πραγματοποιεί

εσωτερικές μετακινήσεις για να εργαστεί στη γεωργία διάφορων αγροτικών περιοχών

και λαμβάνει την τιμή 1= Πραγματοποίηση εσωτερικής κινητικότητας, 0=Απουσία

εσωτερικής κινητικότητας.

Εξαρτημένη μεταβλητή, ΠερΑνi, κατηγορική μεταβλητή τύπου ordinal που παίρνει τις

τιμές 1 = αύξηση περιόδου ανεργίας διαχρονικά, 2 = αμετάβλητη περίοδος ανεργίας

διαχρονικά, 3 = μείωση περιόδου ανεργίας διαχρονικά.

Οι εκτιμήσεις παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 5.11.6.

Πίνακας 5.11.12 Ordered Logit: Προσδιοριστικοί παράγοντες μεταβολής της περιόδου ανεργίας
των ΜΕΓ σε ένα έτος

Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Περ -0,736* -1,844 0,065
ΕιδΕργ 12,862*** 20,374 0,000
Επ 16,391*** 37,200 0,000
Πολ 2,588*** 4,178 0,000
ΕσΜ 2,004*** 4,688 0,000
Εξαρτημένη μεταβλητή: ΠερΑν
Pseudo-R2=0,486
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι η οικονομική διάρθρωση των περιοχών όπου απασχολούνται

οι ΜΕΓ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχρονική μείωση των περιόδων κατά τις

οποίες οι ΜΕΓ μένουν άνεργοι. Έτσι, οι ΜΕΓ του Ν.Πέλλας είναι πιθανότερο να

παρουσιάζουν διαχρονική μείωση των περιόδων ανεργίας από αυτούς του

Ν.Χαλκιδικής.  Και τούτο,  διότι η μεγάλη ποικιλία δενδρωδών και όχι μόνο

καλλιεργειών στο Ν.Πέλλας (π.χ., καλλιέργειες ροδάκινων, κερασιών, μήλων,

αχλαδιών, ροδακίνων και σπαραγγιών) προσφέρει περισσότερες ημέρες απασχόλησης

κατ’ έτος εν συγκρίσει με το Ν.Χαλκιδικής τον οποίο χαρακτηρίζει περιορισμένη
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ποικιλία καλλιεργειών (π.χ., καλλιέργεια ελιάς, βερίκοκων, λίγων λαχανικών και

κηπευτικών). Φρονούμε, επίσης, ότι η πολυαπασχόληση, ως εργασιακή επιλογή που

κατισχύει στο Ν.Χαλκιδικής δεν παρέχει στους ΜΕΓ την εργασιακή σταθερότητα που

παρέχει η έτερη εργασιακή επιλογή,  δηλ.  η εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ στο

Ν.Πέλλας: Οι πολυαπασχολούμενοι ΜΕΓ καλύπτουν την εποχική ζήτηση εργασίας σε

εξωγεωργικούς κλάδους και κυρίως στην οικοδομή, η οποία, όμως δεν παρουσιάζεται

με την ίδια περιοδικότητα,  όπως η κατ’  έτος εποχική  ζήτηση εργασίας για τη

συγκομιδή σε διάφορες περιοχές της υπαίθρου που υποκινεί και την εσωτερική

μετακίνηση. Εφόσον οι μετακινούμενοι διαθέτουν καλά εδραιωμένα δίκτυα στις

περιοχές όπου μετακινούνται, το πιθανότερο είναι ότι το επόμενο του τρέχοντος έτους

θα επαναλάβουν τη μετακίνησή τους.  Δε συμβαίνει,  όμως,  το ίδιο με τη δυνατότητα

που έχουν οι ΜΕΓ του Ν.Χαλκιδικής να απασχολούνται εκτός γεωργίας, διότι ο

χαρακτήρας της πολυαπασχόλησης είναι πιο περιστασιακός.

Παρατηρούμε, επίσης, ότι οι επαγγελματικές κατηγορίες των επιστατών και

των ειδικευμένων εργατών που εκφράζουν αντίστοιχα την επαγγελματική κινητικότητα

εντός και εκτός γεωργίας και ανήκουν και στις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις είναι

πιθανότερο να συνοδεύονται από διαχρονική μείωση της περιόδου ανεργίας σε σχέση

με τους εργάτες γης. Αναδεικνύεται έτσι, εμμέσως και ο ρόλος της ειδίκευσης για

συγκεκριμένες γεωργικές εργασίες ως προσδιοριστικής συνιστώσας της μείωσης της

περιόδου ανεργίας. Τόσο οι επιστάτες, όσο και οι ειδικευμένοι εργάτες επιτελούν τις

πιο ειδικευμένες εργασίες του χωραφιού135.

Ομοίως, εκείνες οι στρατηγικές απασχόλησης που, όπως είδαμε,  χαράσσουν οι

ΜΕΓ για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, δηλαδή η πολυαπασχόληση και η

γεωγραφική μετακίνηση φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και στη

μείωση της περιόδου ανεργίας τους. Μπορούμε, έτσι, με περισσότερη βεβαιότητα να

διατυπώσουμε το προαναφερθέν επιχείρημα. Η επαγγελματική και η γεωγραφική

κινητικότητα συνιστούν δύο συνοδευτικές πτυχές της έμμισθης γεωργικής

απασχόλησης που ενισχύουν το εισόδημα των ΜΕΓ και τη διατήρησή τους εκτός

ανεργίας. Οι εργάτες γης που δεν ενέχονται σε μια εκ των δύο αυτών πτυχών

εγγράφονται στις κατώτερες εισοδηματικές τάξεις και πλήττονται από αύξηση της

περιόδου ανεργίας.

135 Κυρίως για τους ειδικευμένους εργάτες, η επιδέξια και ταυτόχρονα παραγωγική περαίωση της
εργασίας τους ενεργοποιεί τα εργοδοτικά δίκτυα, καθώς ο ένας αγρότης συστήνει τον «καλό» εργάτη
στον άλλο και αυτό διασφαλίζει συνεχή εργασία στους εργάτες αυτούς καθόλη την περίοδο του
κλαδέματος.
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5.12 Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας της υπαίθρου και

οικονομική κινητικότητα των ΜΕΓ

Ορισμένα χαρακτηριστικά της αγροτικής αγοράς εργασίας που προσκόπτουν

την οικονομική ανέλιξη των ΜΕΓ σε βασικές χώρες υποδοχής μεταναστών (π.χ., ΗΠΑ,

Μ. Βρετανία, Ιταλία) διαφοροποιούνται στην περίπτωση της Ελλάδας και τούτο

διευκολύνει τους ΜΕΓ να επιτύχουν ανοδική οικονομική κινητικότητα. Συγκεκριμένα,

η δυνατότητα των ΜΕΓ να αναβαθμίσουν την οικονομική τους κατάσταση οφείλεται

σε τρία χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην ελληνική αγροτική οικονομία που

τη διαφοροποιούν από τις προαναφερθείσες χώρες υποδοχής μεταναστών.

Τα πρώτο χαρακτηριστικό είναι η σταδιακή οικοδόμηση διαπροσωπικών

σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ΜΕΓ-αγροτών.

Ο Πίνακας 5.12.1 παρουσιάζει τις μεθόδους με τις οποίες οι ΜΕΓ βρίσκουν

απασχόληση στη γεωργία διαχρονικά.

Πίνακας 5.12.1 Μέθοδοι εξεύρεσης εργασίας των ΜΕΓ* (%)
Σύνολο Ν. Χαλκιδικής Ν. Πέλλας

Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα
Από υπηρεσίες της Αλβανίας 0,7 1,0
Από τα ΜΜΕ (εφημερίδα, Internet, TV) 0,7 1,0
Από πληροφορίες οικείων 76,4 53,5 76,8 47,5 75,6 66,7
Από επίσημες μεθόδους των εργοδοτών 5,6 20,1 3,0 12,1 11,1 37,8
Από ανεπίσημες μεθόδους των εργοδοτών 56,3 72,2 52,5 73,7 64,4 68,9
Από μεσάζοντες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Άλλο 0,7 4,9 1,0 5,1 0,0 4,4

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*Οι στήλες δεν αθροίζουν σε 100%,  διότι κάθε μετανάστης είχε τη δυνατότητα να επιλέγει έως και σε τρεις
απαντήσεις

Όπως αναλύσαμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, οι ανεπίσημες μέθοδοι

στελέχωσης είτε με τη μορφή των μεσαζόντων, είτε με αυτή των μεταναστευτικών

δικτύων κατισχύουν στους αγροτικούς τομείς πολλών αγροτικών οικονομιών136. Αν και

ο ελληνικός αγροτικός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση διαφοροποιείται αισθητά.

Προκύπτει εμφατικά ότι κατά τα πρώτα έτη της μεταναστευτικής εμπειρίας

τους, οι ΜΕΓ έβρισκαν απασχόληση στη γεωργία μέσα από ανεπίσημες μεθόδους

στελέχωσης και πιο συγκεκριμένα μέσα από τα μεταναστευτικά δίκτυα και από

ανεπίσημες μεθόδους εργοδοτών.

Η σημασία των μεταναστευτικών δικτύων ήταν μεγάλη, καθώς αποτελούσαν

την κύρια δίοδο προς τη γεωργική απασχόληση.  Οι μετανάστες εισέρχονταν στον

136 Βλ. Williams (2000, σελ. 3,5), Reyneri (2001, σελ. 46), ILO (2003, σελ. 25), Council of Europe
(2003), Reyneri (2003β, σελ. 124) και Martin et al. (2006, σελ. 21) στην Ενότητα 5.4.2.
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αγροτικό τομέα ύστερα από πληροφορίες που τους παρείχαν ήδη εγκατεστημένοι στην

ελληνική ύπαιθρο ομοεθνείς τους, οι οποίοι επίσης απασχολούνταν στη γεωργία.

Οι ανεπίσημες μέθοδοι εργοδοτών δεν παραπέμπουν σε οργανωμένα δίκτυα

στελέχωσης δυναμικού, όπως αυτά που περιγράψαμε για άλλες χώρες (π.χ., ΗΠΑ). Οι

ΜΕΓ συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένα σημεία των χωριών,  στα οποία πήγαιναν οι

Έλληνες αγρότες για να προσλάβουν ΜΕΓ μετά από έναν σύντομο διακανονισμό για

την αμοιβή και τις ώρες απασχόλησης. Η πρόσληψη ήταν βραχυπρόθεσμη, ενίοτε για

λίγες μόνο ημέρες. Αρχικά, οι αγρότες δε φαίνεται να προσπαθούν να διατηρήσουν

συγκεκριμένους εργάτες, διότι η υπερπροσφορά ανειδίκευτης μεταναστευτικής

εργασίας, καθιστούσαν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμους πλήθος ΜΕΓ (Λ.Π. 18/9/2007,

Πέλλα, Σ.Μ. 20/9/2007, Σήμαντρα).

Σήμερα, η στελέχωση του εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να γίνεται μέσα από

ανεπίσημες μεθόδους, αλλά με διαφορετική μορφή. Πραγματοποιείται μέσω των

διαπροσωπικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει με τα χρόνια αγρότες και ΜΕΓ. Αυτό

σημαίνει ότι οι εργοδότες επιλέγουν στοχευμένα πια, ονομαστικά και όχι απρόσωπα,

όπως συνέβαινε κατά τα πρώτα χρόνια τις παρουσίας των ΜΕΓ στην ύπαιθρο, τους πιο

ικανούς, παραγωγικούς και μειωμένων οικονομικών απαιτήσεων ΜΕΓ. Συχνά και

κυρίως όταν πρόκειται για μια άμεσα εκτελέσιμη εργασία, εντός μιας ή δύο ημερών, οι

αγρότες αλληλο-παραχωρούν του ικανότερους εκ των εργατών τους137. Τούτο

υποδηλώνει μια σχέση ιδιοκτησίας πάνω στο ΜΕΓ αλλά και προστασίας του ώστε να

διασφαλιστεί η δυνατότητα συνεχούς απασχόλησής του. Υπό αυτή την έννοια

περιστασιακά και σίγουρα όχι οργανωμένα ενεργοποιούνται εργοδοτικά δίκτυα για την

απασχόληση των ΜΕΓ.  Τα μεταναστευτικά δίκτυα σταδιακά υποχωρούν ως μέσο

εξεύρεσης εργασίας, καθώς σήμερα οι ΜΕΓ δύνανται να αντλήσουν πληροφορίες για

τις διαθέσιμες θέσεις γεωργικής απασχόλησης απευθείας από τους αγρότες, χωρίς τη

μεσολάβηση μεταναστευτικών δικτύων. Στο Ν. Πέλλας τα μεταναστευτικά δίκτυα

παρά την ελαφρά εξασθένιση εξακολουθούν να είναι πρωτεύουσας σημασίας.  Και

τούτο, διότι, όπως τονίστηκε, οι συχνές μετακινήσεις των ΜΕΓ σε διάφορες περιοχές

της ελληνικής υπαίθρου καθιστά την ενεργοποίηση μεταναστευτικών δικτύων καίριας

σημασίας. Οι ΜΕΓ ενημερώνουν ομοεθνείς τους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλες

περιοχές της υπαίθρου και ενημερώνονται από αυτούς ως προς τις ανάγκες σε εργατικά

137 Κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς μας υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες και των δύο αυτών άτυπων
μεθόδων απασχόλησης. Αρκετές φορές αγρότες πλησίαζαν παρέες ΜΕΓ και ζητούσαν συγκεκριμένους
εξ αυτών για εργασίες που προέκυψαν. Άλλες φορές αγρότες σύνεστηναν σε συναδέλφους τους ΜΕΓ
που είχαν στη δούλεψή τους, ώστε οι τελευταίοι να τους απασχολήσουν τις προσεχείς μέρες.
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χέρια των περιοχών που διαμένουν. Και στην περίπτωση, όμως, των εσωτερικά

μετακινούμενων μεταναστών οι διαπροσωπικές σχέσεις ΜΕΓ-αγροτών έχουν εν μέρει

υποκαταστήσει τα μεταναστευτικά δίκτυα ή συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με

αυτά138.

Όπως είδαμε, η σχέση ΜΕΓ-αγροτών, εκτυλίσσεται μέσα από δύο άξονες που

εκφράζουν αντίστοιχα τη νομική και τη διαπροσωπική σχέση ΜΕΓ-αγρότη, με την

πρώτη να εμπεριέχει και ένα στοιχείο εγκλωβισμού των ΜΕΓ στη γεωργική

απασχόληση. Σε ότι αφορά τη διαπροσωπική σχέση ΜΕΓ-αγρότη, η οικοδόμηση

συνεργατικών σχέσεων διασφαλίζει εργασιακή σταθερότητα στους ΜΕΓ. Τούτο είναι

ιδιαίτερα αισθητό στην περίπτωση των επιστατών139. Οι ίδιοι οι αγρότες σημειώνουν

ότι οι επιστάτες είναι «το δεξί μου χέρι» ή ο «βοηθός μου» ή ο «έμπιστός μου» (Κ.Α.,

Ο.Μ. Όλυνθος, 12/7/2007, Θ.Π. Γ.Π., Ν.Τ., Σκύδρα, 12/1/2008). Η αγαστή συνεργασία

αγροτών – επιστατών κατοχυρώνει την εύρυθμη λειτουργία της αγροτικής

εκμετάλλευσης και συνεχή απασχόληση για τους επιστάτες. Δεν είναι τυχαίο ότι στις

απαντήσεις τους οι ΜΕΓ θεωρούν ως σημαντικούς παράγοντες μείωσης του

διαστήματος κατά το οποίο μένουν άνεργοι τις σχέσεις τους με τους εργοδότες (30,9%)

και τη νομιμοποίησή τους (22,4%).

Γενικότερα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στην απασχόληση των

μεταναστών επιδρούν δύο αντίρροπες συνιστώσες: από τη μια πλευρά, η εδραίωση της

έμμισθης γεωργικής απασχόλησης και η νομική εξάρτηση των ΜΕΓ από τους

εργοδότες/αγρότες έχει εξορθολγίσει και επισημοποιήσει τη λειτουργία της γεωργικής

αγοράς εργασίας, δεδομένου ότι οι ΜΕΓ προσλαμβάνονται και αμείβονται με κριτήριο

την παραγωγικότητα και τις δεξιότητές τους. Από την άλλη πλευρά, οι ισχυρές

διαπροσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης ΜΕΓ-αγροτών αίρουν τον

αντιθετικό/συγκρουσιακό χαρακτήρα των τυπικών εργασιακών σχέσεων, όπως

διαμορφώθηκαν με την καθιέρωση της έμμισθης εργασίας, διασφαλίζουν ως ένα βαθμό

εργασιακή σταθερότητα στους ΜΕΓ, αλλά και την ελευθερία να αναζητήσουν

εναλλακτικές πηγές εισοδήματος κατά τις περιόδους που οι γεωργικές εργασίες

ατονούν.

138 Τα τελευταία χρόνια το Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζει πιλοτικά ένα
πρόγραμμα με το ακρώνυμο «Agrijobs». Προβλέπει τη δημιουργία γραφείων εύρεσης εργασίας σε
μετανάστες που επιθυμούν να απασχοληθούν στην ελληνική γεωργία. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι
να φέρουν σε επαφή τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας και να προσφέρουν μια πιο επίσημη μέθοδο
απασχόλησης στους μετανάστες. Η σύντομη μέχρι σήμερα λειτουργία του δεν επιτρέπει αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητάς του.
139 Οι επιστάτες κατά 83,3% θεωρούν την καλή σχέση με τους εργοδότες ως αιτία μείωσης των περιόδων
ανεργίας.



- 208 -

Η σημασία των σχέσεων εμπιστοσύνης θεμελιώνεται στον τρόπο με τον οποίο

λειτουργούσε η αγορά εργασίας πριν την έλευση των ΜΕΓ. Όπως αναλύουμε εκτενώς

στο επόμενο κεφάλαιο, και στους δύο νομούς της έρευνάς μας η γεωργία έχει

οικογενειακό χαρακτήρα. Πριν την έλευση των ΜΕΓ, η συγκομιδή της σοδειάς,

πραγματοποιούνταν πρωτίστως με τη συνδρομή των μελών της οικογένειας και

συγχωριανών, στο πλαίσιο της αλληλοβοήθειας μεταξύ των αγροτικών νοικοκυριών.

Συχνά, η αμοιβή για το είδος αυτό της εργασίας δεν ήταν χρηματική, αλλά συνίστατο

σε είδος (π.χ., γεωργικά προϊόντα, ανταλλαγή εργατικών χεριών) (Α.Ι. 5/7/2007,

Τρίγλια, Φ.Σ. 8/8/2007, Κρυοπηγή). Η έμμισθη γεωργική απασχόληση ήταν σχετικά

περιορισμένη: Στο Ν. Πέλλας, εποχικοί μετανάστες από φτωχά χωριά της Ηπείρου

ή/και της Μακεδονίας, Έλληνες Ρομά από διάφορες περιοχές (Γ.Κ. 16/9/2007, Αρσένι)

και στη Χαλκιδική, Βούλγαροι Σαρακατσάνικης καταγωγής απασχολούνταν στην

γεωργική παραγωγή (Χ.Π. 2/7/2007, Όλυνθος). Αυτού του είδους η ανταλλαγή

εργασίας μεταξύ των νοικοκυριών αποτελούσε έκφανση λειτουργίας της ευρύτερης

τοπικής οικονομίας, στην οποία οι εργασιακές και ευρύτερα «οικονομικές σχέσεις», όχι

μόνο ήταν εξαρτημένες και ως ένα βαθμό ενσωματωμένες στις κοινωνικές/συγγενικές

σχέσεις (βλ. και Νιτσιάκος, 2000), αλλά συχνά οι κοινωνικές σχέσεις κυριαρχούσαν επί

των οικονομικών.

Η έλευση των μεταναστών μετέβαλλε, αλλά δεν ήρε αυτήν την

πραγματικότητα. Αδιαμφισβήτητα, ο χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων αγροτών-

ΜΕΓ προσδιορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι πρώτοι μεταχειρίζονται τη θέση

ισχύος τους έναντι των ΜΕΓ.  Από τα ευρήματά μας,  όμως προκύπτει ότι οι

συνεργατικές σχέσεις ΜΕΓ-αγροτών υποβοηθούν την οικονομική ανέλιξη των ΜΕΓ.

Έτσι, αφού ο αγρότης εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη ενός ΜΕΓ και πειστεί για την

παραγωγικότητά του, ενδέχεται να του αναθέσει ή να τον βοηθήσει να βρει

εξωγεωργικές εργασίες (πολυαπασχόληση), να τον συστήσει σε αγρότη της ίδιας ή

άλλης περιοχής για να απασχοληθεί προσωρινά στις εκμεταλλεύσεις του τελευταίου

(εσωτερικές μετακινήσεις) (Π.Σ., Λ.Σ. 14/10/2007, Πορταριά, Δ.M. 9/1/2008, Σκύδρα).

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι στρατηγικές που αναπτύσσουν οι ΜΕΓ για να

ενισχύσουν το εισόδημά τους.

Το ποσοστό των ΜΕΓ που δηλώνουν ότι βρίσκουν γεωργική απασχόληση μέσα

από επίσημες μεθόδους εργοδοτών είναι μικρό και αφορά στους εποχικούς εργάτες

γης, οι οποίοι απασχολούνται στην εκμετάλλευση του αγρότη κατόπιν απευθείας

επίσημης πρόσκλησης του τελευταίου.
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Όπως κατά τεκμήριο συμβαίνει στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου έτσι και στην

Ελλάδα οι ανεπίσημες μέθοδοι στελέχωσης ΜΕΓ αποτελούν έκφραση της διογκωμένης

άτυπης οικονομίας της. Το 35,4% των ΜΕΓ του δείγματός μας απασχολούνται άτυπα

και οι ανεπίσημες μέθοδοι εξεύρεσης εργασίας συναρμόζουν απόλυτα με την άτυπη

παρουσία τους. Τους προσφέρουν εργασία και ταυτόχρονα δεν τους εκθέτουν σε

κινδύνους σύλληψης και απέλασης από τη χώρα. Οι ίδιες μέθοδοι εξυπηρετούν και

τους ίδιους τους αγρότες αφού δύνανται να απασχολούν άτυπα ΜΕΓ, χωρίς τον φόβο

νομικών κυρώσεων από τους, ούτως ή άλλως, περιορισμένους ελέγχους των αρμόδιων

Αρχών.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται να διαφοροποιεί την ελληνική

περίπτωση από αυτές άλλων χωρών (όπως ΉΠΑ,  Μ.  Βρετανία,  Ιταλία)  που

παραθέσαμε στη βιβλιογραφική επισκόπηση140 είναι ότι σε κανέναν εκ των δύο νομών

δεν εντοπίσαμε μεσάζοντες. Φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση μεταναστευτικών και

εργοδοτικών δικτύων εξυπηρετεί τόσο την πλευρά της ζήτησης,  όσο και την πλευρά

της προσφοράς εργασίας και περιορίζει το οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να

προσφέρουν οι υπηρεσίες  μεσαζόντων για τους αγρότες και για όσους ενδιαφέρονται

να αναλάβουν ρόλο μεσάζοντα.

Η χρήση μεσαζόντων περιορίζεται και από τα ευρύτερα δομικά χαρακτηριστικά

του ελληνικού αγροτικού τομέα. Οι κατατετμημένοι (σε πάνω από δύο αγροτεμάχια

κατά μέσο όρο)  και μικρού μεγέθους (κάτω των 40  στρεμμάτων κατά μέσο όρο)

γεωργικοί κλήροι απαιτούν την απασχόληση ενός έως δύο μόνιμων ΜΕΓ, η απευθείας

εξεύρεση των οποίων είναι,  όπως είπαμε,  εύκολη και χωρίς υψηλό κόστος.  Κατά τις

περιόδους αιχμής της γεωργικής παραγωγής η αύξηση της ζήτησης για εποχικές

εργασίες καλύπτεται από το πλέγμα σχέσεων ΜΕΓ-αγροτών και τις επίσημες

προσκλήσεις εποχικής απασχόλησης141. Αντίθετα, στις αναπτυγμένες αγροτικές

οικονομίες (π.χ., ΗΠΑ, Μ. Βρετανία) που οι εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν τη μορφή

μεγάλων και απρόσωπων αγροτικών επιχειρήσεων, η διεκπεραίωση της παραγωγής

απαιτεί την εργασία δεκάδων ΜΕΓ και συνεπώς η χρήση μεσαζόντων συμπιέζει

140 Βλ. Reyneri (2001, σελ. 46), ILO (2003, σελ. 25), Council of Europe (2003, σελ. 5), Reyneri (2003β,
σελ. 124) και Martin et al. (2006, σελ. 21) στην Ενότητα 5.4.2.
141 Σε ορισμένες περιπτώσεις ρόλο μεσαζόντων, όχι όμως επ’ αμοιβή αναλαμβάνουν οι επιστάτες των
εκμεταλλεύσεων. Σε περιόδους αύξησης των αναγκών σε εργατικά χέρια οι αγρότες, επικεφαλής
μεσαίων και μεγάλων εκμεταλλεύσεων, αναθέτουν στους επιστάτες να προσλάβουν περιστασιακά ΜΕΓ.
Ο ρόλος τους ως μεσαζόντων περιορίζεται στο κομμάτι της διαμεσολάβησης και δεν εμπεριέχει
οικονομικό όφελος. Εν προκειμένω, στο πρόσωπο του επιστάτη εκφράζεται η ζήτηση εργασίας που
γνωστοποιείται στην πλευρά της προσφοράς που τις περισσότερες φορές το αποτελούν ομοεθνείς του
ΜΕΓ.
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σημαντικά το οικονομικό και μη κόστος εξεύρεσης και πρόσληψής τους.  Δεδομένου

μάλιστα ότι εκφραστές της προσφοράς εργασίας δεν είναι οι ίδιοι οι ΜΕΓ, αλλά οι

μεσάζοντες, η διαπραγματευτική δύναμη των ΜΕΓ είναι περιορισμένη γεγονός που

περιστέλλει και το μισθολογικό κόστος απασχόλησής τους. Επιπρόσθετα, η έντονη

εξάρτηση των ΜΕΓ από τους μεσάζοντες υποδαυλίζει την κατάτμηση της αγοράς

εργασίας (Reyneri, 2004), διότι τους εγκλωβίζει εντός της γεωργικής απασχόλησης,

συρρικνώνει τις προοπτικές εξόδου από αυτή και τις προϋποθέσεις οικονομικής

ανέλιξης (Martin et al., 2006). Αντίθετα, στην περίπτωση της Ελλάδας, αν και

υπάρχουν, όπως είδαμε, θεσμικοί και κοινωνικοί παράγοντες που αναχαιτίζουν τη

δυνατότητα οικονομικής κινητικότητας των ΜΕΓ, η απουσία μεσαζόντων έχει

παράσχει στους ΜΕΓ μεγαλύτερη ευελιξία επαγγελματικής και οικονομικής ανέλιξης.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι σε αντίθεση με τα ευρήματα σε αρκετές

χώρες (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ισπανία)142 από τα ερωτηματολόγια που θέσαμε δεν

εντοπίσαμε αποκλίσεις στο επίπεδο του ημερομισθίου μεταξύ νεοεισερχόμενων και

παλαιότερων ΜΕΓ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, την προσφορά εργασίας στις μικρές

κοινότητες της έρευνάς μας την εκφράζουν οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι εκ των

ΜΕΓ, οι οποίοι σε συνεννόηση με τους ομοεθνείς τους αποφασίζουν για το ύψος της

αμοιβής που θα ζητήσουν,  κυρίως κατά τις περιόδους συγκομιδής από τις οποίες

προέρχεται και το μεγαλύτερο ύψος του ετήσιου εισοδήματός τους. Οι νεοεισερχόμενοι

ΜΕΓ, ακόμη και όταν είναι άτυποι δεν επιθυμούν να διαρρήξουν αυτή την άτυπη

ιεραρχία βασισμένη στη μεταναστευτική εμπειρία ζητώντας χαμηλότερο ημερομίσθιο.

Και τούτο διότι πρώτον, ενδέχεται να στιγματιστούν, δεύτερον, ένα τέτοιο εγχείρημα

θα αποτελούσε επίδειξη αγνωμοσύνης απέναντι στα δίκτυα που πλαισιώνονται

συνήθως από τους παλαιότερους ΜΕΓ που τους βοήθησαν να μεταναστεύσουν και να

βρουν εργασία και τρίτον,  εφόσον είναι όντως  άτυποι,  ίσως απωλέσουν τα οφέλη

απόκρυψης από την αστυνομία και γενικότερης προστασίας που τους παρέχουν οι

παλαιότεροι ΜΕΓ. Έτσι, δεν υφίστανται αρνητικές επιδράσεις στις αμοιβές των ΜΕΓ.

Αντίθετα, καταγράψαμε μισθολογικές διαφορές μεταξύ των μεταναστευτικών

εθνοτήτων, κυρίως στο Ν. Χαλκιδικής. Οι Βούλγαροι ΜΕΓ συχνά αμείβονται

ημερησίως κατά 17% χαμηλότερα εν συγκρίσει με τους Αλβανούς συναδέλφους τους.

Οι Βούλγαροι αποτελούν ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των ΜΕΓ του Ν.Χαλκιδικής

142 Βλ. Taylor & Martin (1997, σελ. 860) και Arango & Martin (2005, σελ. 267, 268) στην Ενότητα
5.2.2.
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(8%)143 που αυξάνει κατά την περίοδο της συγκομιδής και επομένως δύνανται να

επηρεάσουν το ύψος του ημερομισθίου. Επίσης, είναι νεοεισερχόμενοι ΜΕΓ με

βραχύχρονη παρουσία στην ελληνική γεωργία (η μέση μεταναστευτική εμπειρία τους

είναι 5  έτη έναντι 13  ετών για τους Αλβανούς)  και εποχικό χαρακτήρα διαμονής

(διαμένουν κατά μέσο όρο 6,0 μήνες στην ελληνική ύπαιθρο έναντι 8,9 μηνών

παραμονής για τους Αλβανούς) που υποβοηθάται από τη γεωγραφική εγγύτητα με την

Ελλάδα.  Τους περιβάλλει ευνοϊκότερο και λιγότερο δαπανηρό καθεστώς εισόδου και

παραμονής144 στη χώρα από αυτό των Αλβανών που τους επιτρέπει να ζητήσουν

χαμηλότερο ημερομίσθιο145. Σε αντίθεση με το Ν.Χαλκιδικής, στο Ν. Πέλλας η ισχνή

παρουσία των Βούλγαρων που αποτελούν,  όπως και στο Ν.Χαλκιδικής τη δεύτερη

πολυπληθέστερη εθνική ομάδα, η οποία όμως αγγίζει μόνο το 4,4%146 του συνόλου

των ΜΕΓ δεν αφήνει περιθώρια μισθολογικών σοβαρών αποκλίσεων μεταξύ τους.

Τέλος, η έρευνά μας δεν κατέγραψε σημαντικές διαφορές στο ημερομίσθιο που

λαμβάνουν μόνιμοι και εποχικοί ΜΕΓ. Οι εποχικοί μετανάστες είθισται να αμείβονται

με το ημερομίσθιο των μονίμων. Εξαίρεση αποτελούν οι Βούλγαροι εποχικοί

μετανάστες,  οι οποίοι για τους λόγους που προαναφέραμε δέχονται να πληρωθούν με

το χαμηλότερο προσφερόμενο ημερομίσθιο.

Αν και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εθνικών ομάδων είναι έντονος,  έχει

περιοδικό χαρακτήρα, καθώς παρατηρείται μόνο κατά τις περιόδους συγκομιδής και ως

εκ τούτου δεν επιδρά συμπιεστικά στις αμοιβές των ΜΕΓ καθ’ όλο το χρόνο.

Επιπρόσθετα, η πολύμηνη απουσία των Βούλγαρων ΜΕΓ από τις αγροτικές εργασίες,

αφήνει περιθώρια στους Αλβανούς, να απασχολούνται σε ποικιλία ανειδίκευτων και

ημι-ειδιεκυμένων αγροτικών εργασιών (Σ.M., Γ.Π. 24/7/2007, Πολύχρονο, M.K.. Λ.Α.

12/11/2007, Πορταριά) αυξάνοντας έτσι τις ετήσιες περιόδους απασχόλησής τους και

το εισόδημά τους.

143 ΕΣΥΕ (2001), Απογραφή πληθυσμού.
144 Οι Βούλγαροι ΜΕΓ, μετά την είσοδο της χώρας τους στην ΕΕ,  εισέρχονται στην Ελλάδα με VISA,
της οποίας η ανανέωση δεν απαιτεί χρηματική καταβολή, δύνανται να εισέλθουν και να εξέλθουν από τη
χώρα χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών, όπως οι Αλβανοί και η
παραμονή τους δεν προϋποθέτει την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό σύστημα (Δ.Μ. Δικηγόρος,
30/7/2007).
145 Ήδη κατά την εκπόνηση της έρευνάς μας ορισμένοι εκ των ΜΕΓ αλβανικής καταγωγής του δείγματός
μας εξέφραζαν την αντίδρασή τους για τα χαμηλότερα ημερομίσθια με τα οποία δέχονται να αμείβονται
οι Βούλγαροι ΜΕΓ, διότι κατά την εκτίμησή τους συμπιέζουν και τα δικά τους.
146 ΕΣΥΕ (2001), Απογραφή πληθυσμού.
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5.13 Συμπεράσματα

Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τη διαχρονική μεταβολή

των οικονομικών συνθηκών διαβίωσης των ΜΕΓ,  τις στρατηγικές απασχόλησης που

αναπτύσσουν για να προάγουν την εισοδηματική τους κατάσταση και να απαντήσουμε

στο ερώτημα αν διαχρονικά οι ΜΕΓ έχουν πράγματι επιτύχει οικονομική κινητικότητα,

καθώς και ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί της παράγοντες.

Με εξαίρεση τις ΗΠΑ για τις οποίες η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενής, η

ευρωπαϊκή έρευνα για το υπό εξέταση θέμα είναι πενιχρή και αποσπασματική. Αυτό

σημαίνει ότι τα σχετικά ευρήματα αφορούν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές σε

διαφορετικές χρονικές περιόδους, αποτυπώνουν στατικά την οικονομική κατάσταση

των ΜΕΓ, ενώ ορισμένοι από τους επιμέρους προβληματισμούς που αναπτύσσουμε

στην ανάλυσή μας απουσιάζουν παντελώς.  Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις τα

ερευνητικά ευρήματα είναι και αντικρουόμενα, καθώς αντανακλούν διαφορετικές

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες απασχόλησης των ΜΕΓ και διαφορετική διάρθρωση

της γεωργίας σε κάθε χώρα.

Φρονούμε ότι το νέο στοιχείο που κομίζει η δική μας έρευνα είναι ότι

προσπαθήσαμε να απαντήσουμε ερωτήματα τα οποία δεν έχουν φωτιστεί επαρκώς, να

συστηματοποιήσουμε και ως ένα βαθμό να ποσοτικοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της

αγοράς εργασίας που απασχολεί τους ΜΕΓ και ακολούθως τις στρατηγικές

απασχόλησης που αναπτύσσουν.  Απώτερος στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε αν οι

ΜΕΓ βελτιώνουν διαχρονικά τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσής τους και τους

προσδιοριστικούς της παράγοντες.

Τρία είναι τα κεντρικά συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε: Το

πρώτο είναι ότι λόγω του ανεπαρκούς αγροτικού εισοδήματος και της εγγενούς

προσωρινότητας της αγροτικής απασχόλησης οι ΜΕΓ αναζητούν εναλλακτικές πηγές

δημιουργίας εισοδήματος. Αυτή η αναζήτηση κατατείνει σε δύο διακριτές και

υποκατάστατες στρατηγικές απασχόλησης. Την πολυαπασχόληση και την εσωτερική

μετακίνηση. Η υιοθέτηση καθεμιάς από αυτές εξαρτάται από δύο κομβικές

συνιστώσες: Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν οι ΜΕΓ και το αν είναι

μόνιμοι ή εποχικοί.

Το δεύτερο είναι ότι σε αντίθεση με τα ευρήματα σε αναπτυγμένες χώρες (π.χ.,

ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γερμανία), βρίσκουμε ότι οι οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των

ΜΕΓ έχουν διαχρονικά βελτιωθεί σε πολλά επίπεδα: ετήσιο εισόδημα, ώρες

απασχόλησης, ασφάλιση, περίοδοι ανεργίας. Σε όλα αυτά τα επίπεδα οι εποχικοί
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βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση,  χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η οικονομική τους

κατάστασή δεν έχει βελτιωθεί.

Το τρίτο είναι ότι η δυνατότητα των μεταναστών να ανελιχθούν οικονομικά

οφείλεται σε τρία χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην ελληνική ύπαιθρο που τη

διαφοροποιούν από άλλες βασικές χώρες υποδοχής μεταναστών. Το πρώτο είναι η

οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ μεταναστών και

αγροτών, που διασφαλίζουν στους μετανάστες σταθερότητα απασχόλησης και τους

επιτρέπουν να αναπτύσσουν στρατηγικές ενίσχυσης του εισοδήματός τους εντός και

εκτός γεωργίας. Το δεύτερο είναι η απουσία μεσαζόντων μέσω των οποίων οι αγρότες

προσλαμβάνουν ΜΕΓ, που παρέχει στους ΜΕΓ ελευθερία διαπραγμάτευσης του

ημερομισθίου,  δυνατότητα να απεγκλωβιστούν από τη γεωργία και συνακόλουθα

ευελιξία ανοδικής επαγγελματικής κινητικότητας. Το τρίτο είναι η απουσία

ανταγωνισμού μεταξύ παλαιών και νεοεισερχόμενων μεταναστών και επομένως της

αρνητικής του επίδρασης στις αμοιβές των μεταναστών.

Αναλυτικότερα, στην αρχή της μεταναστευτικής τους εμπειρίας, οι παράγοντες

που έλκουν τους ΜΕΓ στον αγροτικό τομέα είναι η άτυπη παρουσία τους, με την

ύπαιθρο να αποτελεί το χώρο απόκρυψης των ΜΕΓ από τη δημόσια θέα.  Επίσης,  τα

μεταναστευτικά δίκτυα που διευκολύνουν υποψήφιους μετανάστες να βρουν εργασία

όχι μόνο στην ίδια περιοχή, αλλά και στον ίδιο παραγωγικό τομέα, δηλαδή τον

αγροτικό. Έτσι, για μια σειρά ετών, τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα στην ύπαιθρο

διαμορφώνουν και τη φυσιογνωμία των επόμενων. Καθώς η μεταναστευτική εμπειρία

διαχρονικά εξατομικεύεται, οι παράγοντες που διατηρούν τους ΜΕΓ στη γεωργία είναι

η εργασιακή εμπειρία στην ελληνική γεωργία, επίσης τα μεταναστευτικά δίκτυα σε

μικρότερο,  όμως,  βαθμό,  καθώς και η σχέση ΜΕΓ-αγροτών.  Η σχέση αυτή

εκτυλίσσεται μέσα από δύο άξονες: Ο πρώτος υποδηλώνει τη νομική σχέση ΜΕΓ-

αγροτών η οποία τους βοηθάει να βρουν εργασία στο γεωργικό τομέα, πλην όμως

ενέχει και ένα στοιχείο εγκλωβισμού των ΜΕΓ στη γεωργική απασχόληση. Ο δεύτερος

σηματοδοτεί τη διαπροσωπική σχέση ΜΕΓ-αγροτών που, όταν είναι αγαστή και

συνεργατική τους παρακινεί να παραμείνουν στη γεωργία.

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους αγροτικούς τομείς που απασχολούν

ΜΕΓ, έτσι και στη χώρα μας οι ΜΕΓ αμείβονται μέσα από δύο συστήματα πληρωμών:

Το πρώτο είναι το ημερομίσθιο για τις συνήθεις αγροτικές εργασίες και το δεύτερο η

αμοιβή με το κομμάτι, όταν επιδιώκεται να υποκινηθεί η παραγωγικότητα των ΜΕΓ.

Καταγράφουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο νομών της έρευνάς μας ως προς
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την υιοθέτηση καθενός εκ των δύο αυτών συστημάτων που σχετίζονται με τη

διάρθρωση του αγροτικού τους τομέα. Στον αγροτικό Ν.Πέλλας οι ΜΕΓ αμείβονται

κυρίως με ημερομίσθιο,  ενώ οι ΜΕΓ του Ν.Χαλκιδικής και με τους δύο τρόπους

πληρωμής.  Κυρίως οι εποχικοί ΜΕΓ προτιμούν την πληρωμή με το κομμάτι,  καθώς

αυτό το σύστημα πληρωμής ανταμείβει την πολύωρη και συνεχή εργασία κατά τις

περιόδους συγκομιδής από τις οποίες εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου

εισοδήματός τους.

Καταδεικνύουμε επίσης ότι η έλευση των ΜΕΓ συνοδεύτηκε από σημαντική

συρρίκνωση του αγροτικού ημερομισθίου.  Μέχρι και σήμερα οι ΜΕΓ αποτελούν τη

χαμηλότερα αμειβόμενη ομάδα αλλοδαπών εργαζομένων σε σύγκριση με τους

μετανάστες που απασχολούνται σε εξωγεωργικούς κλάδους και αυτή η διαπίστωση

είναι σύστοιχη με τη διεθνή βιβλιογραφία. Καταγράφουμε, επιπρόσθετα, αποκλίσεις

μεταξύ του ημερομισθίου των ΜΕΓ στους δύο νομούς της έρευνας μας, ερμηνευτικές

συνιστώσες των οποίων αποτελεί το επίπεδο ανάπτυξης, η ετερότητα στη διάρθρωση

του αγροτικού τομέα και ευρύτερα της κοινωνικοοικονομικής τους δομής. Οι ΜΕΓ του

Ν.Χαλκιδικής αμείβονται με υψηλότερο ημερομίσθιο από αυτούς του Ν.Πέλλας.

Τα ημερήσια ωράρια απασχόλησης των ΜΕΓ έχουν διαχρονικά μειωθεί.

Παρόλα αυτά, οι εποχικοί ΜΕΓ απασχολούνται περισσότερο χρονικό διάστημα εντός

της εβδομάδας και κατά μια ώρα περισσότερο εν συγκρίσει με τους μόνιμους. Το

ποσοστό των μόνιμων ασφαλισμένων ΜΕΓ έχει διαχρονικά αυξηθεί αισθητά.  Όμως,

μέχρι και τις μέρες μας,  η ανασφάλιστη εργασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Μάλιστα, οι εποχικοί ΜΕΓ είναι πλήρως αποκλεισμένοι από το ασφαλιστικό σύστημα.

Όπως αναφέρθηκε, προκειμένου οι ΜΕΓ να ανταπεξέλθουν στην εγγενή

εποχικότητα της γεωργικής απασχόλησης και το ανεπαρκές εισόδημα που τους

αποφέρει αναπτύσσουν δύο διακριτές και υποκατάστατες στρατηγικές απασχόλησης

και ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Η μία είναι η πολυαπασχόληση,  δηλ.  ο

συνδυασμός γεωργικών και εξωγεωργικών απασχολήσεων και η δεύτερη είναι η

εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ σε διαφορετικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου για

να εργαστούν σε διάφορες καλλιέργειες καθόλη τη διάρκεια του έτους. Θεμελιακά

κριτήρια υιοθέτησης καθεμιάς εκ των δύο στρατηγικών φαίνεται να είναι η οικονομική

διάρθρωση των δύο νομών και ο μόνιμος ή εποχικός χαρακτήρας της παραμονής των

ΜΕΓ. Συγκεκριμένα, στο Ν.Χαλκιδικής, ο οποίος προσφέρει θέσεις εργασίας και στο

δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα απασχόλησης, οι ΜΕΓ υιοθετούν την

πολυαπασχόληση. Στον αγροτικό Ν.Πέλλας οι ΜΕΓ ακολουθούν την εσωτερική
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μετακίνηση.  Επίσης,  η πολυαπασχόληση αφορά στους μόνιμους ΜΕΓ,  ενώ η

εσωτερική μετακίνηση αφορά στους εποχικούς ΜΕΓ.

Ως προς την πολυαπασχόληση, εκτιμώντας ένα υπόδειγμα Logit, βρίσκουμε ότι

μεγαλύτερη πιθανότητα πολυπαπασχόλησης έχουν: οι ΜΕΓ του Ν.Χαλκδικής, αυτοί

που διαμένουν στην Ελλάδα μαζί με τις οικογένειές τους, οι μόνιμοι ΜΕΓ, αυτοί που

σταδιακά μετέτρεψαν τη γεωργική σε μερική απασχόληση, ενώ η πιθανότητα

πολυαπασχόλησης αυξάνει με τα έτη μεταναστευτικής εμπειρίας και τα έτη

απασχόλησης στη γεωργία. Δύο σημαντικές προεκτάσεις των εκτιμήσεων είναι:

Πρώτον, ότι ακόμη και μακρόχρονη εμπειρία στη γεωργία δε φαίνεται να εξασφαλίζει

επαρκές εισόδημα γι’  αυτό και δε «δένει»  τους ΜΕΓ με την αγροτική απασχόληση,

αλλά τους ωθεί να αναζητούν υποστηρικτικά απασχολήσεις εκτός αυτού. Δεύτερον,

διαβλέπουμε μια τάση συρρίκνωσης του χρόνου απασχόλησης στη γεωργία και αύξηση

του χρόνου εργασίας εκτός αυτής. Οι εξωγεωργικές εργασίες που αναλαμβάνουν οι

ΜΕΓ εντοπίζονται στον οικοδομικό και στον κλάδο του τουρισμού.

Για να διερευνήσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εσωτερικής

μετακίνησης αναπτύσσουμε ένα υπόδειγμα Logit από το οποίο συνάγεται ότι

μεγαλύτερη πιθανότητα εσωτερικής μετακίνησης έχουν: οι ΜΕΓ του Ν.Πέλλας, οι

εποχικοί, οι νόμιμα απασχολούμενοι, αυτοί που διαμένουν στην Ελλάδα χωρίς τις

οικογένειές τους και αυτοί που διαθέτουν ισχυρά μεταναστευτικά ή/και εργοδοτικά

δίκτυα. Οι περισσότεροι εκ των ΜΕΓ πραγματοποιούν μία έως δύο μετακινήσεις κατ’

έτος σε εγγύς γεωγραφικά περιοχές της υπαίθρου με αυτές όπου διαβιούν. Όσο αυξάνει

ο αριθμός των μετακινήσεων, τόσο μειώνεται ο αριθμός των ΜΕΓ που εμπλέκεται σε

αυτές και τόσο αυξάνει η γεωγραφική απόσταση που διαγράφουν.  Οι ΜΕΓ

μετακινούνται σε περιοχές με δενδρώδεις καλλιέργειες και υπό αυτή την έννοια οι

μετακινούμενοι (εποχικοί) ΜΕΓ είναι οι εργάτες των περιόδων συγκομιδής. Τέλος,

βρίσκουμε ότι η εσωτερική μετακίνηση έχει αυξήσει το εισόδημα της πλειοψηφίας των

ΜΕΓ, ταυτόχρονα, όμως έχει επιδεινώσει τις συνθήκες απασχόλησης μιας σημαντικής

μερίδας τους. Αυτή είναι και μια από τις αιτίες που το φαινόμενο της εσωτερικής

μετακίνησης παρουσιάζει διαχρονική μείωση.

Η αντιπαραβολή των ευρημάτων μας για τις στρατηγικές απασχόλησης που

ακολουθούν οι ΜΕΓ με τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας δεν είναι απολύτως εφικτή.

Και τούτο διότι στη βιβλιογραφία οι στρατηγικές αυτές απλώς καταγράφονται, χωρίς

να έχουν διερευνηθεί οι προσδιοριστικές τους συνιστώσες (ποιοι ΜΕΓ τις ασκούν, ποια

τα χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες ανθούν κ.α.) και χωρίς να εντάσσονται
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στην ευρύτερη προσπάθεια των ΜΕΓ να αντιμετωπίσουν την προσωρινότητα της

αγροτικής απασχόλησης και να επιτύχουν οικονομική κινητικότητα.

Σε αντιδιαστολή με τα βιβλιογραφικά ευρήματα σε αναπτυγμένους κυρίως

αγροτικούς τομείς η έρευνά μας καταδεικνύει ότι οι ΜΕΓ έχουν διαχρονικά προάγει

την οικονομική τους κατάσταση. Συγκεκριμένα, το εισόδημά τους έχει διαχρονικά

αυξηθεί, διότι αυξήθηκε το ωρομίσθιο στη γεωργία και οι πηγές εισοδήματος τους, ενώ

και οι περίοδοι κατά τις οποίες μένουν άνεργοι έχουν μειωθεί. Μάλιστα, με εξαίρεση

τους εποχικούς ΜΕΓ καταγράφουμε σαφείς περιπτώσεις επαγγελματικής

κινητικότητας των μεταναστών, είτε εντός του αγροτικού τομέα (π.χ., η προαγωγή των

εργατών γης σε επιστάτες), είτε εκτός αυτού (π.χ., οι μετανάστες που έχουν εξέλθει του

αγροτικού τομέα και οι ειδικευμένοι εργάτες).

Οι εκτιμήσεις του εισοδήματος των ΜΕΓ στους δύο Νομούς εκφράζουν δύο

εκφάνσεις τις μισθωτής απασχόλησης στην ελληνική γεωργία: Η οικονομική

κινητικότητα των μεταναστών διέρχεται μέσα από δύο επιμέρους κινητικότητες:  Στο

Ν. Χαλκιδικής, η οικονομική κινητικότητα των μεταναστών συνδέεται με την

ειδίκευση και την επαγγελματική κινητικότητα, είτε εντός του αγροτικού τομέα

(επιστάτες), ή τη μετάβαση σε εξωγεωργικές εργασίες (π.χ., ειδικευμένοι εργάτες). Στο

Ν. Πέλλας, ο οποίος παρουσιάζει εντονότερο αγροτικό χαρακτήρα, η οικονομική

κινητικότητα των μεταναστών συνδέεται με την αποκτηθείσα εμπειρία στην ελληνική

γεωργία, την επαγγελματική κινητικότητα εντός γεωργίας, αλλά και τη γεωγραφική

τους κινητικότητα μεταξύ περιοχών της ελληνικής υπαίθρου. Οι ΜΕΓ που διαθέτουν

τα απαραίτητα δίκτυα για να μετακινούνται εντός της ελληνικής υπαίθρου

επιτυγχάνουν αύξηση των ημερών απασχόλησης και ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Όπως επισημάναμε, τα διαστήματα εντός ενός έτους κατά τα οποία οι ΜΕΓ

μένουν άνεργοι έχουν διαχρονικά μειωθεί. Εκτιμώντας ένα Ordered Logit υπόδειγμα

διαπιστώνουμε ότι μεγαλύτερη πιθανότητα μείωσης των περιόδων ανεργίας έχουν: οι

ΜΕΓ του Ν. Πέλλας, οι ειδικευμένοι εργάτες, οι επιστάτες, οι πολυαπασχολούμενοι

και οι εσωτερικά μετακινούμενοι ΜΕΓ. Υπό αυτή την έννοια, εκείνες οι στρατηγικές

απασχόλησης που, όπως είδαμε,  χαράσσουν οι ΜΕΓ για να ενισχύσουν το εισόδημά

τους, δηλαδή η επαγγελματική και η εσωτερική μετακίνηση φαίνεται να

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και στη μείωση της περιόδου ανεργίας τους.

Τέλος,  σε αντίθεση με τους ΜΕΓ βασικών χωρών υποδοχής (ΗΠΑ,  Μ.

Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία), για τους οποίους οι ερευνητικές ενδείξεις καταμαρτυρούν

διαχρονική στασιμότητα ή επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης,
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καταδεικνύουμε ότι τρεις παράγοντες της αγοράς εργασίας στην ελληνική γεωργία

διαφοροποιούν την περίπτωση των ΜΕΓ στην Ελλάδα και τους επιτρέπουν να

ανελιχθούν οικονομικά.

Ο πρώτος είναι η βαθμιαία οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας

εμπιστοσύνης μεταξύ ΜΕΓ και αγροτών. Η εδραίωση της έμμισθης γεωργικής

απασχόλησης με την έλευση των ΜΕΓ, εξορθολόγισε και επισημοποίησε τη λειτουργία

της αγροτικής αγοράς εργασίας. Από την άλλη πλευρά, ο διαπροσωπικός χαρακτήρας

των εργασιακών σχέσεων που προϋπήρχε στην ελληνική ύπαιθρο πριν την έλευση των

ΜΕΓ, εξακολούθησε και μετά την είσοδό τους στη χώρα. Οι

διαπροσωπικές/συνεργατικές σχέσεις αγροτών-ΜΕΓ διασφαλίζουν στους ΜΕΓ

σταθερότητα απασχόλησης και τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν στρατηγικές

ενίσχυσης του εισοδήματός τους κατά τις περιόδους που οι αγροτικές εργασίες

περιορίζονται.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η απουσία μεσαζόντων για τη στελέχωση των

ΜΕΓ. Στις βασικές χώρες υποδοχής μεταναστών η δράση των μεσαζόντων περικόπτει

τις αμοιβές των ΜΕΓ, τους αφαιρεί εργασιακά δικαιώματα και τους εγκλωβίζει στη

γεωργική απασχόληση (segmentation). Η απουσία τους στην ελληνική περίπτωση

παρέχει στους ΜΕΓ μεγαλύτερη ελευθερία διαπραγμάτευσης του ημερομισθίου,

δυνατότητα απεγκλωβισμού τους από τη γεωργία και ευελιξία ανοδικής

επαγγελματικής και οικονομικής κινητικότητας.

Ο τρίτος παράγοντας είναι η απουσία ανταγωνισμού μεταξύ παλαιών και

νεοεισερχόμενων ΜΕΓ και άρα της αρνητικής του επίδρασης στις αμοιβές των ΜΕΓ.

Αντίθετα, ο ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών μεταναστευτικών ομάδων (Αλβανών-

Βούλγαρων) έχει εποχικό χαρακτήρα, καθώς παρατηρείται μόνο κατά τις περιόδους

συγκομιδής. Έτσι, δεν επιδρά συμπιεστικά στις αμοιβές των ΜΕΓ καθ’ όλο το χρόνο.

Κατά τις λοιπές περιόδους των γεωργικών εργασιών, οι μόνιμοι ΜΕΓ δύνανται να

απασχολούνται σε ποικιλία ανειδίκευτων και ημι-ειδιεκυμένων αγροτικών εργασιών

αυξάνοντας τις ετήσιες περιόδους απασχόλησής τους και το εισόδημά τους.
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πτυχές της συνεισφοράς των μεταναστών στην ελληνική

γεωργία

6.Ι Η εικόνα μέσα από τη βιβλιογραφία

6.1 Η ανάγκη μεταναστών στον αγροτικό τομέα των χωρών υποδοχής

Η παρουσία ΜΕΓ στις οικονομίες του Δυτικού κόσμου και συγκεκριμένα στις

ΗΠΑ και τις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται, όπως είδαμε στο 2ο Κεφάλαιο,

ήδη από τις αρχές του 19ου αι..  Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου η μεταναστευτική

εργασία στη γεωργική παραγωγή κάνει δυναμικά την εμφάνισή της κατά τις πρώτες

δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παγιώνεται ως κοινωνικοοικονομική

συνιστώσα του αγροτικού χώρου μετά τη μεταστροφή τους σε χώρες υποδοχής

μεταναστών.

Σήμερα, από τη μεταναστευτική βιβλιογραφία συνάγουμε ευκρινώς δύο τάσεις

για τις χώρες με έντονο μεταναστευτικό στοιχείο στην πληθυσμιακή τους σύνθεση: α)

η απασχόληση στη γεωργία διαγράφει διαχρονική πτώση, που συμβαδίζει με τη

διαχρονική έξοδο του γηγενούς πληθυσμού από τη γεωργία. Παράλληλα,

καταγράφεται αυξητική τάση της έμμισθης γεωργικής απασχόλησης, σημαντικό μέρος

της οποίας αποτελούν οι ΜΕΓ, β) η διαθεσιμότητα ΜΕΓ διαχρονικά ανανεώνεται.

Οι Πίνακες 6.1.1 και 6.1.2 σκιαγραφούν το επιχείρημα που διατυπώσαμε

παραπάνω για βασικές χώρες υποδοχής μεταναστών της ΕΕ:

Πίνακας 6.1.4 Ποσοστό απασχολούμενων στη γεωργία

% 1975 1985 1990 1995 2000 2005 Ποσοστιαία
μεταβολή

Γερμανία 6,8 5,2 3,7 2,9 2,4 2,2 -40,5
Γαλλία 10,3 8,2 6,4 4,6 4,0 3,5 -45,3
Μ. Βρετανία 2,8 2,4 2,2 2,1 1,6 1,4 -36,4
Ισπανία 22,1 16,2 12,0 7,9 6,3 5,2 -56,7
Ιταλία 15,8 11,0 9,0 6,0 4,8 4,1 -54,4
Ελλάδα* 33,2 28,9 23,9 19,6 17,3 14,4 -39,7
Πορτογαλία 33,9 21,6 18,1 11,5 10,6 7,9 -56,4

Πηγή: Για τα έτη 1975-1990, European Commission-Employment and Social affairs (1998):Employment in Europe
1997
Για τα έτη European 1995-2005 Commission-Employment and Social affairs (2007):Employment in Europe 2006
* Για την Ελλάδα, το πρώτο έτος δεν είναι το 1975, αλλά το 1977
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Πίνακας 6.1.5 Ποσοστό έμμισθης στο σύνολο της γεωργικής απασχόλησης*

% 1980 1990 1995 2000 2005
Ποσοστιαία
μεταβολή

(1990-2005)^
Γερμανία** 30,7 31,3 33,9 35,4 15,2
Γαλλία 16,8 19,1 23,0 28,8 31,9 67,0
Μ. Βρετανία 44,9 40,5 37,6 34,0 32,6 -19,5
Ισπανία 27,8 28,3 38,6 37,2 34,0
Ιταλία 29,9 36,3 32,8 30,7 35,1 -3,3
Ελλάδα 3,8^ 8,8 13,7 15,8 18,9 115,5
Πορτογαλία 8,3 8,2 9,0 10,3 23,9

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από http://epp.eurostat.ec.europa.eu/extraction/evalight/
EVAlight.jsp?A=1&language=en&root=/theme5/aact/aact_ali01
* Για την εξαγωγή των ποσοστών χρησιμοποιήθηκαν ως μονάδα οι Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας –ΜΑΕ (‘000). 1
ΜΑΕ (ή Annual  Work  Unit-AWU)  αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών ή ωρών εργασίας κατ’  έτος που
διαφέρει σε κάθε χώρα
** Για τη Γερμανία, το πρώτο έτος δεν είναι το 1990, αλλά το1991
^  Αφορά στο έτος 1986.  Υπολογίζεται με βάση αριθμό ατόμων και όχι ΜΑΕ.  Αδημοσίευτα στοιχεία ΕΣΥΕ από
Cavounides (2006)

Στις βασικές χώρες υποδοχής μεταναστών της ΕΕ η αγροτική απασχόληση

διαγράφει διαχρονική πτώση, ενώ στις περισσότερες από τις χώρες της Ν. Ευρώπης η

γεωργία χάνει πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων της, γεγονός που

καταμαρτυρεί τη διαχρονική έξοδο του γηγενούς πληθυσμού από την αγροτική

απασχόληση. Αντίθετα, με εξαίρεση, τη Μ. Βρετανία και την Ιταλία, καταγράφεται

αυξητική τάση της έμμισθης απασχόλησης, με την Ελλάδα να παρουσιάζει

υπερδιπλασιασμό του έμμισθου δυναμικού σε ΜΑΕ. Δεδομένης της απροθυμίας του

ντόπιου δυναμικού να απασχοληθεί στο γεωργικό τομέα, ένα μεγάλο μέρος της

αύξησης του έμμισθων αγρεργατών οφείλεται στην απασχόληση ΜΕΓ. Προς επίρρωση

αυτής της θέσης, στην έκθεση της C.O.P.A.-G.E.O.P.A (2002, σελ. 3) επισημαίνεται

εμφατικά ότι όλοι οι εργοδότες του αγροτικού τομέα της ΕΕ πλήττονται από ελλείψεις

σε εποχικό εργατικό δυναμικό την οποία επιχειρούν να καλύψουν οι ΜΕΓ.

Η δεύτερη τάση αφορά στη διαχρονική ανανέωση του μεταναστευτικού

δυναμικού στις αγροτικές οικονομίες. Η  παρουσία ΜΕΓ στην ύπαιθρο αποτελεί

δυναμικό φαινόμενο,  υπό την έννοια ότι η διαχρονική εξέλιξη των μεταναστευτικών

ροών ανασυνθέτει την εθνική σύσταση των ΜΕΓ της υπαίθρου και αυτό είναι εμφανές

τόσο στις παραδοσιακές χώρες υποδοχής μεταναστών, όσο και στις νεότερες (Πίνακας

6.1.3). Καθόλη τη διάρκεια του 20ου αι., ο μεταναστευτικός πληθυσμός στην ύπαιθρο

των παραδοσιακών χωρών υποδοχής ανανεώνεται. Ακόμη και στις χώρες του

ευρωπαϊκού νότου με τη σύντομη μεταναστευτική ιστορία ως χώρες υποδοχής, η

εθνική διάρθρωση των μεταναστευτικών ομάδων της υπαίθρου ανανεώνεται με μικρές

χρονικές υστερήσεις.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/extraction/evalight/
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Πίνακας 6.1.6 Διαχρονική εθνική σύσταση των ΜΕΓ σε βασικές χώρες υποδοχής μεταναστών

Χώρες Αρχές 20ου αι. Μέσα 20ου αι. Τέλη 20ου αι

Ποσοστό ΜΕΓ
στο σύνολο των

μεταναστών
2001-2003*

ΗΠΑ (4)(5)
Γιαπωνέζοι,
Νοτιοασιάτες,
Φιλιπινέζοι, Μεξικανοί

Μεξικανοί, Καραϊβική Κυρίως Μεξικανοί 3,2

Γερμάνια (2)(4) Πολωνοί, Ιταλοί
Σκανδιναβοί, Ρώσοι, Ιταλοί, Πολωνοί Πολωνοί,

Ανατολικοευρωπαίοι 1,2

Γαλλία (2)(4) Ιταλοί, Νοτιοανατολική
Ευρώπη

Ισπανοί, Νοτιοανατολική
Ευρώπη,
Βορειοαφρικανοί

Μαροκινοί, Πολωνοί,
Ανατολικοευρωπαίοι 3,2

Μ. Βρετανία (2)(4) Ιρλανδοί,  Κοινοπολιτεία Ανατολική Ευρώπη Πολωνοί, Ουκρανοί,
Ασιάτες 1,1^

Αρχικά:
ΒορειοαφρικανοίΙσπανία (3)(7)(9) Σήμερα: Μαροκινοί,
Εκουαδόρ, Ρουμάνοι

5,9^^

Αρχικά:
Βορειοαφρικανοί

Ιταλία (6)(7)(9) Σήμερα: Αλβανοί,
Ρουμάνοι,
Βορειοαφρικανοί

13,9

Αρχικά: Πολωνοί

Ελλάδα (1)(8) Σήμερα: Αλβανοί,
Βούλγαροι, Ρουμάνοι,
Ασιάτες

17,7

Αρχικά: Αφρική

Πορτογαλία (7)(9) Σήμερα: Ουκρανοί,
Μολδαβοί, Ρουμάνοι,
Ανγκόλα, Cape Verde

2,7

Πηγή:
(1) Βαίου & Χατζημιχάλης (1997),
(2)Sassen (1999)
(3)Reyneri (2001),
(4)Martin (2003),
(5)Hahamovitch 2003)
(6)Reyneri (2004),
(7)Kasimis (2005)
(8)ΟECD (2005)
(9)http:/www.eurofound.europa.eu
*Πηγή: OECD (2003147,  από ILO  2004),  Για την Ελλάδα:  Πηγή:  ΕΣΥΕ (2001),  Για Ιταλία και Ισπανία:  Πηγή:
Kasimis (2005)
^ Ποσοστό του συνόλου των αδειών εργασίας-2002
^^ Στοιχεία του 2005

Στις Ενότητες 6.2-6.4 παραθέτουμε τη διεθνή βιβλιογραφία για τη συνεισφορά

των ΜΕΓ στις οικονομίες της υπαίθρου. Συγκεκριμένα, στην Ενότητα 6.2

περιγράφουμε τη συνεισφορά των ΜΕΓ στη γεωργική εκμετάλλευση, στην Ενότητα

6.3 τη συμβολή τους στην τεχνολογική αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής και στην

Ενότητα 6.4 τις επιπτώσεις της παρουσίας τους στο γηγενές εργατικό δυναμικό.

147 OECD (2003), “Trends in International Migration: Continuous reporting system on migration”,
Annual Report, Paris.
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6.2 Συνέπειες της απασχόλησης των ΜΕΓ στις γεωργικές

εκμεταλλεύσεις

Η Επιτροπή Γεωργίας  του ΟΟΣΑ (2001, σελ. 5) αναφέρει εμφατικά ότι μια

από τις σύγχρονες τάσεις στη γεωργική παραγωγή των χωρών που υπάγονται στον

Οργανισμό είναι ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών εργασιών να

εκτελείται από έμμισθο εργατικό δυναμικό. Αν και πίσω από αυτήν την εκπεφρασμένη

τάση αποτυπώνεται η ανάγκη της αγροτικής παραγωγής σε εργατικά χέρια, δεν είναι

εύκολη η προσμέτρηση και η αποτίμηση της συνεισφοράς τους στη γεωργία. Και τούτο

διότι σε ένα οικονομικό περιβάλλον που η θέση του αγροτικού τομέα συρρικνώνεται

δεν είναι ευκρινές, αν οι μετανάστες συνδράμουν στην ανοδική πορεία της γεωργίας ή

ανακόπτουν/επιβραδύνουν την καθοδική της τροχιά. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές θέτουν

συχνά το ερώτημα περί της συμβολής των μεταναστών από την αντίθετη φορά του.

Δηλαδή, ποια θα ήταν η κατάσταση του αγροτικού τομέα χωρίς την παρουσία των

μεταναστών. Εκείνο που με σχετική βεβαιότητα μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι οι

ΜΕΓ παρέχουν στους αγρότες νέες δυνατότητες, που η ορθή διαχείρισή τους μπορεί,

ανάλογα με την αγροτική οικονομία στην οποία αναφερόμαστε  να επιδρά στην ίδια τη

δομή της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Παρακάτω παραθέτουμε μια σειρά από εμπειρικά παραδείγματα που

καταδεικνύουν τη συνεισφορά των ΜΕΓ στην ύπαιθρο διαφόρων χωρών.  Στην

ανάλυση που ακολουθεί θα καταστεί ευκρινές ότι το είδος της συνδρομής των ΜΕΓ

διαφέρει από χώρα σε χώρα και τούτο αντανακλά διαφορές στη σημαντικότητα που

διαδραματίζει ο αγροτικός τομέας στις οικονομίες τους. Γενικότερα, η επίδραση που

ασκούν οι ΜΕΓ στην ύπαιθρο εξαρτάται από τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

της περιοχής που τους υποδέχεται και το μεταναστευτικό καθεστώς υπό το οποίο

διαβιούν (μόνιμοι/εποχικοί, άτυποι/νόμιμοι κα). Αυτά τα χαρακτηριστικά

μεταβάλλονται στο χρόνο και ως ένα βαθμό ερμηνεύουν τα αντικρουόμενα

συμπεράσματα της βιβλιογραφίας.
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6.2.1 Η μείωση του κόστους παραγωγής και η ανταγωνιστικότητα των

αγροτικών προϊόντων

Η μεταναστευτική βιβλιογραφία επισημαίνει ότι πρωταρχικό στοιχείο που

καθιστά ελκυστικό το αλλοδαπό εργατικό δυναμικό στους αγρότες είναι το φθηνό

εργατικό κόστος. Περαιτέρω, το χαμηλό εργατικό κόστος συγκρατεί τις τιμές και

ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων. Τα οφέλη αυτά γίνονται

ιδιαιτέρως αισθητά στις μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις, καθώς, όπως αναφέρει η

Επιτροπή Γεωργίας του ΟΟΣΑ (2001, σελ. 28) οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις μπορούν και

επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και άρα μεγαλύτερες αποδόσεις εν σχέση με τις

μικρές.

Η Rosenbaum (2001, σελ. 9) και  οι Martin & Taylor (2000β, σελ. 3)

ομοφωνούν ως προς το γεγονός ότι η επέκταση και η μεγέθυνση των αγροτικών

εκμεταλλεύσεων των ΗΠΑ δε μπορεί, παρά να ιδωθεί υπό το πρίσμα υπερπροσφοράς

εργατικού δυναμικού,  κυρίως Μεξικανικής προέλευσης,  το οποίο αδιάλειπτα μετά τη

δεκαετία του ’70 απασχολείται με πολύ χαμηλές αμοιβές στη γεωργική παραγωγή.

Μάλιστα, η αύξηση των εκμεταλλεύσεων φρούτων και λαχανικών είναι ταυτόσημη της

αυξανόμενης εξάρτησής τους από τους ΜΕΓ. Η απασχόληση μεταναστών αποφέρει τα

μεγαλύτερα οφέλη στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις σε σύγκριση με τις μικρές. Οι Rochin

(1999, σελ. 2), Runyan (2000, σελ. 4), και Martin et al. (2006, σελ. 20) αναφέρουν ότι

η απασχόληση των μεταναστών συγκεντρώνεται στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις των

ΗΠΑ,  ενώ στις καλλιέργειες φρούτων λαχανικών και κηπευτικών το 10%  των

μεγαλύτερων σε έκταση εκμεταλλεύσεων απασχολεί άνω του 75% των ΜΕΓ.

Αντίθετα, ο Reyneri (2003, σελ. 11 και 2004, σελ. 79) για την Ιταλική και ο

Fuentes (2000, σελ. 27) για την Ισπανική γεωργία υποστηρίζουν ότι η απασχόληση

μεταναστών στην αγροτική παραγωγή είναι κοινός τόπος και ότι στις εντατικές

καλλιέργειες του Νότου οι μετανάστες διασφάλισαν τη βιωσιμότητα των μικρών

αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Έδωσαν με την εργασία τους στους αγρότες τη

δυνατότητα να διατηρήσουν χαμηλά το κόστος παραγωγής και ακολούθως να

διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων αγροτικών προϊόντων στις

Ευρωπαϊκές αγορές έναντι των εισαγόμενων από τρίτες χώρες φθηνού εργατικού

δυναμικού, όπως π.χ., το Μαρόκο.

Η Ελλάδα αποτελεί ιδιότυπη περίπτωση αγροτικού τομέα, καθώς, όπως

αναφέρθηκε η αθρόα εισδοχή μεταναστών βρήκε σε κρίση τη γεωργία, κύρια

χαρακτηριστικά της οποίας,  από τη σκοπιά του ενδιαφέροντός μας,  είναι η σε μικρά
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αγροτεμάχια (5-6 αγροτεμάχια έως 45 στρ. περίπου) κατάτμηση του γεωργικού

κλήρου, η γλίσχρα κεφαλαιακή υποδομή και κυρίως η αγροτική έξοδος του πληθυσμού

και του τοπικού εργατικού δυναμικού,  που βρισκόταν σε ώριμο πια στάδιο κατά την

είσοδο μεταναστών. Από την είσοδο των μεταναστών και μετά αρχίζει στη γεωργική

οικονομία μια δυναμική αλληλουχία μετασχηματισμών από τον όγκο και το κόστος της

αγροτικής παραγωγής έως την εμπορική της εκμετάλλευση, που προσδίδουν βάθος στο

φαινόμενο και πρόσθετες πτυχές στη συνδρομή της μεταναστευτικής εργασίας.

  Μια από τις πρώτες μελέτες που διερευνούν ποσοτικά και ποιοτικά την

παρουσία ΜΕΓ στην ύπαιθρο και συγκεκριμένα στο Ν. Ημαθίας είναι αυτή των Βαίου

& Χατζημιχάλη (1997): Οι δύο ερευνητές γράφουν ότι η παράνομη απασχόληση

μεταναστών στην αγροτική παραγωγή περιόρισε τις αυξήσεις των ημερομισθίων και

συγκράτησε το κόστος παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, οι ιδιαίτερα

ισχνές δαπάνες παροχής στέγης και οι ανύπαρκτες της ασφάλισης περιέστειλαν

περαιτέρω το κόστος παραγωγής. Η απροσδόκητη έλευση ΜΕΓ υπήρξε εξέχουσας

σημασίας για το Ν. Ημαθίας διότι ελλείψει υλικού κεφαλαίου -και δη σύγχρονου- και

υποστηρικτικών δομών διαφοροποίησης και προώθησης των προϊόντων,  η

ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων εξαρτάται από τις χαμηλές τιμές, δηλαδή

το χαμηλό εργατικό κόστος και την ποιότητά τους. Ομοίως, οι Lianos et al. (1996) σε

έρευνα που διενεργήθηκε στη Β. Ελλάδα και βασίστηκε κυρίως σε ανθρώπους κλειδιά

συμπεραίνουν ότι η μεταναστευτική εργασία στην εντατική γεωργία κάλυψε τις

ελλείψεις σε εργατικά χέρια, περιέκοψε το κόστος παραγωγής, διατήρησε τις τιμές

χαμηλά και αύξησε την αγροτική παραγωγή. Ο Lianos (2001, σελ. 15) παραθέτει την

άποψη ερευνητών που υποστηρίζουν ότι τα ως άνω οφέλη πολλαπλασιάζονται,

δεδομένου ότι για επτά με οκτώ χρόνια από την πρώτη μαζική είσοδο μεταναστών από

τη Βαλκανική,  οπόταν και τέθηκε σε ισχύ το πρώτο  πρόγραμμα νομιμοποίησης,  η

αγροτική απασχόληση των μεταναστών ήταν άτυπη και συνεπώς η ευάλωτη εργασιακή

τους θέση κόμιζε πολλαπλά οφέλη στους αγρότες. Ο Πέτρου (2005, σελ. 181) σε

εθνογραφική έρευνα που διεξήγαγε στη Δροσοπηγή Βοιωτίας υπογραμμίζει επίσης ότι

η εργασία των ΜΕΓ εξοικονόμησε κόστος που επανεπενδύθηκε στις γεωργικές

εκμεταλλεύσεις.

Οι Kasimis & Papadopoulos (2005, σελ. 110, 111) και Kasimis (2005, σελ. 4)

διεξήγαγαν επισταμένη έρευνα σε τρεις περιοχές της υπαίθρου και συγκεκριμένα σε

μια ορεινή μικρής δυναμικότητας ως προς τη γεωργική παραγωγή περιοχή του Ν.

Ιωαννίνων, μια παράκτια, «δυναμική», με εντατική γεωργία περιοχή στο Ν. Κορίνθου
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και μια πολυλειτουργική περιοχή στο Ν.  Χανίων στην Κρήτη.  Οι δύο ερευνητές

επισημαίνουν ότι η χρήση ξένου εργατικού δυναμικού ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τις

μεγάλες εκμεταλλεύσεις εν συγκρίσει με τις μικρές. Μάλιστα με την αύξηση του

μεγέθους της εκμετάλλευσης αυξανόταν και η ένταση χρήσης του αλλοδαπού

δυναμικού. Στις εκμεταλλεύσεις μεγέθους από 3-5 εκτάρια οι μετανάστες παρείχαν 62

μέρες απασχόλησης ανά εκμετάλλευση, αριθμός που έφτανε τις 163 μέρες για τους

κλήρους μεγέθους 5-10 εκταρίων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να κάνουμε δύο σημαντικές διευκρινίσεις για την

ελληνική περίπτωση: Πρώτον, η βιβλιογραφία γύρω από το υπό εξέταση θέμα είναι

περιορισμένη και συνήθως συναπαρτίζεται από ποιοτικές έρευνες, που λόγω ελλιπούς

εν γένει στατιστικής καταγραφής του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα, δεν

είναι δυνατό να συνεπικουρηθούν από ποσοτικά στοιχεία.  Δεύτερον,  οι μικρές σε

αριθμό έρευνες που κάνουν χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης επί των ελάχιστων,

και όχι πάντα πιο ενδεδειγμένων, δεδομένων για το θέμα που εξετάζουμε δε βρίσκονται

σε απόλυτη σύμπνοια με τις προαναφερθείσες ποιοτικές. Ο ΟΟΣΑ (2005, σελ. 131)

επισημαίνει ότι εκτός από την παραγωγή ελιάς, τα στατιστικά δεδομένα δεν παρέχουν

ενδείξεις αύξησης της γεωργικής παραγωγής. Εν συνεχεία επικαλείται τις ανωτέρω

ποιοτικές έρευνες και επισημαίνει ότι, αν γίνει αποδεκτή η θέση ότι η έλευση των ΜΕΓ

κάλυψε τα κενά απασχόλησης των Ελλήνων εργατών η αγροτική εργασία των

αλλοδαπών μπορεί να θεωρηθεί “net gain”. Ομοίως, οι Χλέτσος κ.α. (2005, σελ. 102,

104, 106), αξιοποιώντας στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ για

δύο έτη (1998 και 2003) και για τις 13 ελληνικές Περιφέρειες δε βρίσκουν στατιστικά

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής των μεταναστών και της

ποσοστιαίας μεταβολής του λόγου Γεωργικό προς Συνολικό ΑΕΠ αφενός και της

ποσοστιαίας μεταβολής του όγκου παραγωγής αφετέρου. Αντίθετα, βρίσκουν θετική

σχέση μεταξύ των ΜΕΓ ηλικίας έως 45 ετών και του πραγματικού γεωργικού ΑΕΠ.

6.2.2 Συνέπειες στη δομή των εκμεταλλεύσεων και τις καλλιέργειες

Πρόσθετο εύρημα της βιβλιογραφίας είναι ότι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της

συνεισφοράς των ΜΕΓ παρέχει τη δυνατότητα στους αγρότες να αναπροσδιορίσουν

ολόκληρη την καλλιεργητική και επενδυτική τους συμπεριφορά, καθώς και τη δομή

των εκμεταλλεύσεων. Δύο από τις χαρακτηριστικότερες επιδράσεις που επιφέρει η

πληθώρα αλλοδαπών εργατικών χεριών στη γεωργία είναι η μετάβαση από εκτατικού
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σε εντατικού τύπου καλλιέργειες και η εξασφάλιση χρόνου στους καλλιεργητές να

αναπτύξουν διάφορες μορφές πολυδραστηριότητας.

 Οι Truppo et al. (1998, σελ. 19) και η Rosenbaum (2001, σελ. 4) υποστηρίζουν

ομόθυμα ότι στις ΗΠΑ η μαζική έλευση ΜΕΓ έδωσε αφενός τη δυνατότητα στους

αγρότες να μεταβούν σε δυναμικές και εναλλακτικές καλλιέργειες, αφετέρου να

χρηματοδοτήσουν με τις εξοικονομήσεις από το φθηνό εργατικό κόστος μεγάλη

ποικιλία καλλιεργειών διασπείροντας την απόδοση αλλά και τον κίνδυνο της σοδειάς.

Οι Hoggart & Mendoza (1999,  σελ. 545) διαπιστώνουν ότι στην περίπτωση της

Ισπανικής γεωργίας η μεταστροφή σε εντατικές καλλιέργειες είναι απόρροια της

μεταναστευτικής εργασίας. Απτό παράδειγμα της θέσης αυτής είναι η ύπαιθρος στην

Ανδαλουσία, όπου το κομβικό στοιχείο της αλλοδαπής εργασίας είναι η εμφάνιση νέων

και όχι η ύπαρξη παραδοσιακών καλλιεργειών. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιοχή της

Καταλανίας (Lleida), οι ΜΕΓ στη συντριπτική τους πλειονότητα απασχολούνται στη

δεντροκομία, παρά το γεγονός ότι το 1/3 της επιφάνειάς της καλύπτουν σιτοβολώνες.

Στην Ελλάδα, η κατίσχυση εκτατικών καλλιεργειών, όπως το σιτάρι και το

βαμβάκι συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την έλλειψη εργατικών χεριών, η οποία πριν την

έλευση των μεταναστών αποτελούσε αδιαμφισβήτητη δομική αδυναμία του αγροτικού

τομέα. Στην προαναφερθείσα έρευνά τους, οι Kasimis & Papadopoulos (2005, σελ.

112)  αναφέρουν ότι στις δυναμικές περιοχές της υπαίθρου,  η παρουσία των ΜΕΓ

συνοδεύτηκε από την εισαγωγή εντατικότερων καλλιεργειών, με χαρακτηριστικό

παράδειγμα τα σταφύλια τύπου σουλτανίνα του Ν.  Κορίνθου που αποτελεί εντατική

καλλιέργεια υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Ομοίως, ο

Πέτρου (2005, σελ. 175, 176, 183, 184) στην έρευνα πεδίου που διεξήγαγε στη

Δροσοπηγή Βοιωτίας αναφέρει ότι οι μετανάστες επέτρεψαν στους αγρότες να

εισάγουν αποδοτικότερες μεθόδους καλλιέργειας.  Η σταδιακή εισαγωγή κηπευτικών

καλλιεργειών στη θέση εκτατικών που επικρατούσαν προ της εισόδου των μεταναστών

συνδέεται άμεσα με την απασχόληση ΜΕΓ. Ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει ότι,

σταδιακά, αξιοποιείται γεωργική γη που η απουσία εργατικών χεριών -πριν την είσοδο

των μεταναστών- δεν επέτρεπε την καλλιέργειά τους με αποτέλεσμα να αυξηθεί το

μέγεθος της εκμετάλλευσης και η παραγωγή.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ως άνω μεταστροφή σε καλλιέργειες υψηλής

προστιθέμενης αξίας δεν αποτελεί μόνο το από τις οικονομικές συνθήκες επιβεβλημένο

ανταγωνιστικό αντίβαρο έναντι των αγροτικών οικονομιών χαμηλού εργατικού

κόστους και άρα μια προδιαγεγραμμένη επιλογή. Είναι το αποτέλεσμα της διαχείρισης
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από πλευράς αγροτών της νέας πραγματικότητας που αντανακλάται στην παρουσία

ΜΕΓ. Εδώ ακριβώς έγκειται η πολυδιάστατη συνδρομή των μεταναστών, η οποία

μπορεί να αναλυθεί σε δύο άξονες:

Πρώτον, ότι οι μετανάστες εκτελούν πιο δύσκολες, βρώμικες και επικίνδυνες

δουλειές, γνωστές ως 3d’s (difficult, dirty, dangerous), που για τη γεωργική παραγωγή

σημαίνει ράντισμα, αραίωμα, τσάπισμα, συλλογή των καρπών κ.α. (Kasimis &

Papadopoulos, 2005, σελ. 110)148, αλλά και πλήθος άλλων περιφερειακών, συναφών

όμως με την εκμετάλλευση δραστηριοτήτων οι οποίες δε συνοδεύονται από χρηματική

αμοιβή (Fakiolas 2003, σελ. 552).

Δεύτερον, η παρουσία των ΜΕΓ συνυφαίνεται με μια άϋλη εισροή προς όφελος

των αγροτών που είναι ο χρόνος.  Αυτό σημαίνει ότι με τη μετατροπή της

οικογενειακής απασχόλησης σε έμμισθη (Cavounidis 2006, σελ. 636, 646)

απαλλάσσονται από τη βαριά χειρωνακτική εργασία και αφιερώνουν το χρόνο που

εξοικονομούν σε άλλες δραστηριότητες, όπως η τεχνολογική αναβάθμιση των

εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή αποδοτικότερων μεθόδων καλλιέργειας και το εμπορικό

κομμάτι των εκμεταλλεύσεων μέσω συνεργασιών με αλυσίδες supermarket και

εξαγωγικούς οίκους (Kasimis & Papadopoulos 2005, σελ. 111,113 και Πέτρου 2005,

σελ. 29). Το γεγονός αυτό τους επανεισάγει στο οικονομικό κύκλωμα με διευρυμένες

δυνατότητες και ισχυρότερη ανταγωνιστική θέση. Επομένως, ένα μεγάλο εύρος

δραστηριοτήτων, από τις μικρές οργανωτικές καινοτομίες και τις χειροποίητες, πλην

όμως αποδοτικές, καθημερινές πατέντες149 στην εκμετάλλευση, μέχρι την αμιγώς

εμπορική δραστηριότητα εδράζεται άμεσα ή έμμεσα στη μεταναστευτική εργασία.

Συναφής με τις προηγούμενες παρατηρήσεις είναι και ότι η παρουσία των

μεταναστών έχει διευκολύνει την πολυδραστηριότητα150 ορισμένων αγροτών.

Η πολυδραστηριότητα αποτελεί διαδεδομένη πρακτική στον αγροτικό τομέα

όλων των αναπτυγμένων χωρών και εξαρτάται από μια σειρά προσδιοριστικών

148 Ομοίως, ο Martin (2001β, σελ. 2.3.7) επισημαίνει ότι το 70% των εργασιών στις χωράφια τις
Καλιφόρνια περαιώνονται από του ΜΕΓ. Οι Βαίου & Χατζημιχάλης (1997, σελ. 168) αναφέρουν ότι το
ωράριο των Πολωνών ΜΕΓ στο Ν. Ημαθίας κυμαίνονταν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από 10-14
ώρες ετησίως.
149 Για παράδειγμα, ο Πέτρου (2005, σελ. 144) αναφέρεται σε ένα χειροποίητο πλέγμα που έφτιαξε
αγρότης της Δροσοπηγής στο Ν. Βοιωτίας για την προστασία της ντομάτας από την έντονη ηλιοφάνεια
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, του οποίου η κατασκευή θα ήταν τεχνικά αδύνατη και οικονομικά
ασύμφορη δίχως τη συνδρομή των μεταναστών.
150 Ο Fuller (1990, σελ. 367) αναφέρει ότι  η πολυδραστηριότητα περιγράφει εκείνα τα αγροτικά
νοικοκυριά που  απασχολούνται και σε άλλες δραστηριότητες, πρόσθετες της γεωργικής για τις οποίες η
αμοιβή δεν είναι πάντα χρηματική, όπως: απασχόληση σε άλλες φάρμες, παρα-γεωργικές ασχολίες, όπως
η μεταποίηση τροφίμων, άλλες μη-γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) και εξω-γεωργικές
δραστηριότητες, όπως η μισθωτή απασχόληση.
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συνιστωσών, όπως η δομή της τοπικής αγοράς εργασίας, η ίδια η εκμετάλλευση και τα

χαρακτηριστικά του αγροτικού νοικοκυριού και των μελών του (Γεωργική Επιτροπή

ΟΟΣΑ 2001, σελ. 24). Για τον ελληνικό αγροτικό χώρο πρέπει να γίνει η εξής

επισήμανση: Το φαινόμενο αυτό προϋπάρχει της έλευσης των μεταναστών, αλλά

εντείνεται με την απασχόληση του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Ο Fuller (1990,

σελ. 171) σε εκτεταμένη έρευνα που διεξήγαγε στην ύπαιθρο 24 χωρών της Ευρώπης

καταδεικνύει ότι τη δεκαετία του ’80, η πολυδραστηριότητα στους Νομούς Φθιώτιδας

και Κορίνθου άγγιζε ποσοστό άνω του 30%. Υπάρχουν άλλωστε έρευνες που

καταδεικνύουν ότι η εξωγεωργική απασχόληση καθιστά ελκυστική τη διατήρηση και

της γεωργικής δραστηριότητας (Lee, 1998151, Kimhi & Bollman, 1999152 από Γεωργική

Επιτροπή ΟΟΣΑ 2001, σελ. 29). Οι Kasimis & Papadopoulos (2005, σελ. 112)

αναφέρουν ότι λόγω της παρουσίας των μεταναστών, αγρότες που είχαν ως hobby την

αγροτική απασχόληση τη διατηρούν, ενώ στην περιοχή των Χανίων Κρήτης πολλοί

αγρότες απασχολούνται μαζί με τη γεωργία και σε άλλους κλάδους (π.χ., τουρισμό).

Όπως αναφέρθηκε, δεδομένης της φθίνουσας πορείας του αγροτικού τομέα

ορισμένοι ερευνητές εξετάζουν τις επιπτώσεις στη γεωργική εκμετάλλευση από την

ενδεχόμενη απουσία αλλοδαπής εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Truppo et al. (1998,

σελ. 18, 19) διακρίνουν τις επιπτώσεις αυτές σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Στις πρώτες συγκαταλέγονται η πτώση της γεωργικής παραγωγής μέχρι του σημείου

εκείνου που η οικογενειακή απασχόληση ή εισαγωγή μηχανικής συγκομιδής, για τις

καλλιέργειες εκείνες που υπάρχει μηχανική τεχνολογία, θα μπορούσαν να

αναπληρώσουν. Στις δεύτερες συγκαταλέγονται  η αύξηση του κόστους παραγωγής,

που αν δε μετριαστεί από την είσοδο νέων ντόπιων αγρεργατών ενδέχεται να οδηγήσει

σε αύξηση των εισαγωγών σε γεωργικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, η μείωση των

ΜΕΓ θα μπορούσε να επιφέρει  μείωση της προσφοράς προϊόντων και αύξηση των

αγροτικών εσόδων λόγω της ανελαστικής ζήτησης γεωργικών προϊόντων. Τα έσοδα

αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν σε έρευνα για την εισαγωγή τεχνολογικά

προηγμένων και εκμηχανισμένων μεθόδων παραγωγής. Βέβαια, η μείωση της

παραγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίση και τις υποστηρικτικές βιομηχανίες του

αγροτικού τομέα και τις επιχειρήσεις μεταποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας

τροφίμων. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να εισαχθούν νέες χρήσης γης οι οποίες να

151 Lee, M. (1998) Dynamic Aspects of Off-farm Labour Supply Decisions. Dessertation an der
Universität Göttingen.
152 Kimhi, A., and Bollman, R. (1999), “Family farm Dynamics in Canada and Israel: The Case of Farm
Exits”, Mimeo.
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αποβούν αποδοτικότερες της γεωργικής, όφελος, που θα μπορούσε, όμως, να

αντισταθμιστεί από τις προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις.

Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι στην ελληνική περίπτωση, η τελευταία

παρατήρηση περί σχέσεων εκμηχάνισης – πιθανής έλλειψης εργατικών χεριών και

εναλλακτικής χρήσης της γης περιορίζεται από το μικρό μέσο μέγεθος του γεωργικού

κλήρου,  από τον υψηλό βαθμό αγροτικότητας ορισμένων περιοχών και τη

γεωμορφολογία του εδάφους.

6.3 Συνέπειες της απασχόλησης των ΜΕΓ στην κεφαλαιακή

διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η σχέση κεφαλαίου και εργασίας και συγκεκριμένα το κεφαλαιώδους σημασίας

ερώτημα περί υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας κεφαλαίου και εργασίας έχει

απασχολήσει εδώ και δεκαετίες την οικονομική και την κοινωνική έρευνα. Ήδη από το

1969, ο Griliches (1969, σελ. 465-468) έθεσε με την πρωτοπόρα εργασία του το

υπόβαθρο του υπό διερεύνηση ζητήματος εξευρίσκοντας ότι το κεφάλαιο αποτελεί

περισσότερο συμπληρωματική εισροή της ανειδίκευτης εργασίας και λιγότερο της

ειδικευμένης.

Η περίπτωση του αγροτικού τομέα επαναδιατυπώνει το παραπάνω ερώτημα

υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Μια σειρά από προσδιοριστικούς

παράγοντες παρεισφρέουν στο ενδεχόμενο τεχνικής μεταβολής της γεωργικής

παραγωγής, όπως η διαθεσιμότητα μηχανικής τεχνολογίας ή/και εργατικού δυναμικού,

το είδος της καλλιέργειας και η δυνατότητα να δεχτεί μηχανική επεξεργασία, το μέσο

μέγεθος των κλήρων, η μέση ηλικία των αγροτών, ο οικογενειακός ή πιο εξωστρεφής

προς την αγορά χαρακτήρας της γεωργίας, η ζήτηση αγροτικών προϊόντων κ.α.. Η

παράθεση και μόνο της πληθώρας αλληλεπιδρώντων προσδιοριστικών συνιστωσών

μαρτυρεί, αφενός ότι η απάντηση στο αρχικό ερώτημα δεν είναι μονοσήμαντη,

αφετέρου μας προϊδεάζει για την ποικιλία απόψεων μεταξύ των σχετικών με το ζήτημα

ερευνητών.

Εκείνο που με σχετική βεβαιότητα μπορεί να υποστηριχθεί για τις

αναπτυγμένες οικονομίες είναι ότι η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών στην αγροτική

παραγωγή αποσκοπούσε και πράγματι εξοικονόμησε εργασία (Γεωργική Επιτροπή

ΟΟΣΑ 2001, σελ. 5 και Φωτόπουλος κ.α. 2001, σελ. 22).
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 Ο Gardner (1992, σελ. 69-71) ανατρέχει εκτενώς στη σχετική βιβλιογραφία και

διαπιστώνει ότι οι τεχνικές αλλαγές στη γεωργία των ΗΠΑ συνοδεύονται από πτώση

του εργατικού δυναμικού, παράλληλη της μείωσης του αριθμού των αγροτών με

ταυτόχρονη, όμως, αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των χημικών εισροών.

Εν συνεχεία,  παραπέμπει στην έρευνα των Wallace & Hoover (1966)153 οι οποίοι

δείχνουν ότι για ελαστικότητα ζήτησης του γεωργικού προϊόντος ίση με -0,25, η κατά

1% αύξηση των δαπανών έρευνας και επέκτασης μειώνει τη χρήση εργατικού

δυναμικού κατά 0,5%. Οι  Napasintuwong & Emerson (2005α, σελ. 16 και 2005β, σελ.

12-14) διερευνούν τη σχέση ΜΕΓ και κεφαλαίου στη γεωργία της Φλόριντα.

Εφαρμόζουν στοιχεία της Induced Innovation154 θεωρίας σε τρανσλογαριθμικές

συναρτήσεις κέρδους και κόστους αντίστοιχα και βρίσκουν ότι κατά το μεγαλύτερο

μέρος της χρονικής περιόδου που εξετάζουν, οι ΜΕΓ αποτελούν υποκατάστατη του

κεφαλαίου εισροή,  εκτός από το χρονικό διάστημα που έπεται των αρχών της

δεκαετίας του ’60.  Κατά την περίοδο αυτή, αυξανομένων των τιμών του κεφαλαίου η

σχέση του με την εργασία είναι συμπληρωματική.

Τα ευρήματα περί συμπληρωματικότητας τη δεκαετία του ’60 αναλύονται από

πλήθος ερευνητών: Οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό που επέφερε η επιστροφή των

Μεξικανών ΜΕΓ στην πατρίδα τους,  μετά το τέλος του προγράμματος Bracero155

ώθησε, επιστήμονες, αγρότες και κυβέρνηση να συνεργαστούν με σκοπό την

εκμηχάνιση της παραγωγής ντομάτας και άλλων καλλιεργειών φρούτων και

κηπευτικών και την αποδέσμευσή τους από την έμμισθη απασχόληση (Garcia &

Martinez 1999, σελ. 3 και Martin & Mason, 2004 σελ. 197). Μέσα σε μια δεκαετία η

πλειονότητα των ντοματοπαραγωγών εκσυγχρονίζουν την παραγωγή τους. Οι μισθοί

των ΜΕΓ αυξάνουν, γυναίκες που πληρώνονται με ημερομίσθιο και ταξινομούν τις

συλλεχθείσες από τις μηχανές ντομάτες υποκαθιστούν τους «Braceros» που ήταν

επιφορτισμένοι με τη συλλογή των καρπών και αμείβονταν με το κομμάτι.  Οι

ειδήμονες της εποχής προείκαζαν ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες στην αγροτική

153 Wallace, T. and Hoover, D.M. (1966) “Income Effects of Innovation”, Journal of Farm Economics
48(2): 325-326.
154 Η Induced Innovation θεωρία υποστηρίζει ότι οι τεχνικές αλλαγές είναι συνάρτηση των τιμών, αλλά
και πολιτικών πιέσεων που ασκούν αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα. Μεταφερμένη στο πεδίο της
μεταναστευτικής πολιτικής η ίδια θεωρία λέει ότι, εάν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας ένεκα μιας
αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής θα προκαλέσει και τεχνολογική μεταβολή εξοικονόμησης
εργασίας (Napasintuwong & Emerson 2005α, σελ. 1 και 2005β, σελ. 1-2).
155 Υπενθυμίζουμε ότι τo  πρόγραμμα Bracero  ήταν διμερής συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού που
υπογράφτηκε το 1942 και διήρκησε έως το 1964. Προέβλεπε την απασχόληση Μεξικανών ΜΕΓ στην
γεωργία των ΗΠΑ. Στο διάστημα των 22 αυτών ετών 5.000.000 Μεξικανοί εισήλθαν στη χώρα και αν
αφαιρέσουμε όσους επέστρεψαν, περίπου 1-2 εκ Μεξικάνοι εργάστηκαν στην αμερικανική γεωργία
(Martin & Mason 2004, σελ. 198).
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παραγωγή θα περιστείλουν και τον αριθμό των αλλοδαπών εμμίσθων (Martin 2001β,

σελ.  2.3.9).  Αντίθετα,  όμως,  με τις προβλέψεις,  η έξαρση της παράνομης

μετανάστευσης κατά τη δεκαετία του ’70 και κυρίως κατά τη δεκαετία του ’80 με την

υποτίμηση του μεξικανικού νομίσματος και τη στροφή των Αμερικανών αγροτών

στους ‘labour contractors’, η ραγδαία εξάπλωση των εντατικών καλλιεργειών

(φρούτων, λαχανικών και κηπευτικών) στις ΗΠΑ και η μεταφορά ορισμένων εκτός

εκμετάλλευσης δραστηριοτήτων εντός της εκμετάλλευσης, όπως η συσκευασία,

αύξησε μέχρι τη δεκαετία του ’90  τον αριθμό των ΜΕΓ κατά 21%.  H  αύξηση αυτή

εξοβέλισε την πτώση του αριθμού τους που προκάλεσε η τεχνολογική πρόοδος στην

αγροτική παραγωγή.  Μετά την αθρόα αύξηση των Μεξικανών ΜΕΓ,  ο αριθμός τους

σταθεροποιήθηκε περίπου για μια εικοσιπενταετία (Martin & Taylor 1997, σελ. 855,

Martin & Taylor 2000α, σελ. 19 και Williams 2000, σελ. 3).  Έκτοτε, η αδιάλειπτη

έλευση μεταναστών με ελλιπή εκπαίδευση, γλωσσική ικανότητα και άρα με γλίσχρες

εργασιακές επιλογές έξω από την έμμισθη γεωργική εργασία, συνέστησαν έναν

«εφεδρικό στρατό» εργατών, διαθέσιμο να απασχοληθεί με χαμηλότατες αμοιβές,

ελκυστικές για τους εργοδότες που τους αφαίρεσε κίνητρα περαιτέρω τεχνολογικών

αναδιαρθρώσεων156 στην παραγωγική διαδικασία (Martin & Taylor, 2000β, σελ. 7 και

Runyan, 2000, σελ. 1).  Οι Rochin et al. (1989, σελ. 31) συνοψίζοντας γράφουν ότι η

εκμηχάνιση και οι δομικές αλλαγές δεν έπαψαν την εξάρτηση της γεωργίας από την

έμμισθη απασχόληση.

Συγκλίνουσες είναι και οι διαπιστώσεις των Brydena & Bollmanb (2000, σελ.

186, 191) για τις χώρες του ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων και οι αναπτυγμένες ευρωπαϊκές

χώρες. Επισημαίνουν ότι η εν γένει αποδυνάμωση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας του

αγροτικού τομέα συνδέονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή.

Οι Βαίου &  Χατζημιχάλης (1997,  σελ.  54),  αναφερόμενοι στη Ν.  Ευρώπη

περιγράφουν μια διαφορετική αλληλουχία συνεπαγωγών: Οι δύο ερευνητές

υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονες μεταβολές στη γεωργία μαζί με την επικράτηση άτυπων

δραστηριοτήτων στην οικονομία γενικότερα, δημιούργησαν ανάγκες σε εργατικό

δυναμικό. Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση παραδοσιακών καλλιεργειών από νέα

αγροτικά προϊόντα (π.χ., ακτινίδια, αβοκάντο και μάνγκο) και την ανθοκομία, η

156 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιοχές της Καλιφόρνια (π.χ. Ventura County), Ενώσεις
Παραγωγών (Coastal Growers Association) εφάρμοσαν σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης των
ικανότερων ΜΕΓ παρέχοντας τους και μη μισθολογικά κίνητρα (όπως, στέγασης, ασφάλισης, δωρεάν
διακοπών). Η συγκρότηση ενός επαγγελματικού εργατικού δυναμικού ατόνησε περαιτέρω το ενδιαφέρον
για την ενσωμάτωση τεχνολογικών εφαρμογών στην αγροτική παραγωγή (Martin et al. 2006, σελ. 59,
60).
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διάδοση της καλλιέργειας σε θερμοκήπια, η ανακάλυψη νέων μεθόδων άρδευσης και η

είσοδος μηχανολογικού εξοπλισμού που επέτρεψαν οι σύγχρονες πρακτικές στη

φύτευση και τη διάταξη των δέντρων στη γεωργική εκμετάλλευση συνοδεύτηκαν από

ζήτηση ανειδίκευτης, άτυπης και εποχικής εργασίας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το υπό εξέταση ζήτημα δε μπορεί να τεθεί

διαζευκτικά, δηλαδή ως μια επιλογή που περικλείει δύο ισότιμες εναλλακτικές

δυνατότητες: υποκατάσταση - συμπληρωματικότητα. Κι αυτό διότι η έλλειψη υλικού

κεφαλαίου στον αγροτικό τομέα αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα. Συνδέεται με την

απερήμωση του αγροτικού χώρου που επέφερε η αγροτική έξοδος, τη φθίνουσα πορεία

της αγροτικής παραγωγής, το νομικό πλαίσιο κληρονομιών και την κρατική πολιτική

που απέσπασε πόρους από τον αγροτικό τομέα για να τους μεταβιβάσει στους λοιπούς

τομείς της οικονομίας.  Συνεπώς,  πιο ακριβής,  πιθανώς,  προσέγγιση είναι να

διερευνήσει κανείς πώς η χρήση κεφαλαίου επηρεάζεται από την αιφνίδια είσοδο

πλήθους εργατικών χεριών, δηλαδή μιας εισροής σε σχετική αφθονία. Οι έρευνες που

έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν καταδεικνύουν συμφωνία απόψεων:

Ο ΟΟΣΑ (2005, σελ. 134), σε Έκθεσή του για τις επιπτώσεις της οικονομικής

μετανάστευσης στην Ελλάδα, παραθέτει τον προβληματισμό ορισμένων μελετητών

που υποστηρίζουν ότι η χαμηλόμισθη απασχόληση των ΜΕΓ επιβράδυνε βελτιώσεις

στην παραγωγικότητα. Άλλοι, όμως, ερευνητές αντιτείνουν ότι τα μόνα απολεσθέντα

οφέλη παραγωγικότητας είναι αυτά που θα προέκυπταν από επενδύσεις εξοικονόμησης

εργασίας ή αύξησης του προϊόντος, χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του εργατικού

δυναμικού. Οι πόροι αυτοί δε χάνονται, αλλά απελευθερώνονται για να επενδυθούν ή

να καταναλωθούν σε άλλες δραστηριότητες.

Ο Lianos (2001, σελ. 15) επισημαίνει ότι εύλογα μπορεί να υποτεθεί, ότι η

φθηνή και άτυπη εργασία των αλλοδαπών αποδυναμώνει το κίνητρο για επενδύσεις

που εξοικονομούν εργασία. Υπό αυτό το πρίσμα, η οικονομία ενδέχεται

μακροπρόθεσμα να ζημιώνεται από τη μεταναστευτική απασχόληση.

Ο Kasimis  (2005b,  σελ.  4)  δεν είναι σύστοιχος με την άποψη αυτή.  Στην

προαναφερθείσα έρευνα πεδίου που διεξήγαγε, καταδεικνύει ότι οι μετανάστες δεν

ανάσχεσαν τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Ο Πέτρου (2005, σελ. 184, 185, 187, 189, 203, 374), στην επιτόπια έρευνα που

διενήργησε καταγράφει τόσο περιπτώσεις υποκατάστασης, όσο και περιπτώσεις

συμπλρωματικότητας, συμμεριζόμενος περισσότερο την υπόθεση της

συμπληρωματικότητας.  Η γραμμή συλλογιστικής που στηρίζει αυτήν την υπόθεση
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είναι ότι η αύξηση του εργατικού δυναμικού στη γη αύξησε το μέσο μέγεθος των

εκμεταλλεύσεων και συνεπώς τις ανάγκες σε κεφάλαιο για να ανταποκριθεί στη

μεγαλύτερη πλέον γεωργική έκταση157. Ο ίδιος ερευνητής προσθέτει ότι, ενίοτε, οι

ίδιοι οι μετανάστες δημιουργούν κεφάλαιο υπό την έννοια ότι με πρόχειρες,

χειροποίητες κατασκευές επιλύουν προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας που

προκύπτουν από τις καιρικές συνθήκες, τη μορφολογία του εδάφους και τις ιδιαίτερες

απαιτήσεις της καλλιέργειας. Από την άλλη πλευρά αναφέρει παραδείγματα

απομηχάνισης, δηλαδή περιπτώσεις αγροτών που ρευστοποίησαν μηχανές συλλογής

καρότου, καθώς η συλλογή του καρπού με τα χέρια αποτελούσε από πλευράς κόστους

πιο συμφέρουσα επιλογή.

Στην αντίπερα όχθη, η εισαγωγή τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων παραγωγής

στη γεωργία προσκρούει σε μια σειρά από άξιους αναφοράς παράγοντες: Σε ορισμένες

καλλιέργειες, όπως οι αμπελουργικές και οι δεντροκομικές δεν υπάρχει μέχρι σήμερα

τεχνολογία παραγωγής που να δύναται να υποκαταστήσει την εργασία, κυρίως κατά

την περίοδο της συγκομιδής των καρπών (Truppo et al. 1998, σελ. 19, Lianos 2001,

σελ. 15 και Napasintuwong & Emerson 2005α, σελ. 18). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η

εισαγωγή μηχανικής τεχνολογίας μπορεί να είναι καθαυτή ιδιαίτερα δαπανηρή,

ανεξαρτήτως της αμοιβής της εργασίας και άρα ασύμφορη για το μικρό κυρίως

αγροτικό νοικοκυριό. Επιπρόσθετα, η χρήση της, ίσως, εγκλωβίσει τους παραγωγούς

σε μια ή δύο συγγενείς καλλιέργειες, επιδεκτικές εκμηχάνισης και άρα αποδοτικές,

αλλά ευάλωτες σε καιρικές συνθήκες και λοιπούς κινδύνους που δύνανται να πλήξουν

την αγροτική παραγωγή.  Η επιβάρυνση,  άλλωστε του κοινωνικού σώματος από την

επιζήμια για το φυσικό περιβάλλον μηχανοποιημένη αγροτική παραγωγή ενδέχεται να

αναστέλλει προθέσεις τεχνολογικής αναβάθμισης της γεωργίας (Wood & McCoy 1985,

σελ. 251 και 252 Rosenbaum 2001, σελ. 4). Η χρήση μηχανών ενδέχεται να αλλοιώσει

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού προϊόντος. Οι Palerm (1994, σελ. 5,9) και

οι Martin et al. (2006, σελ. 50) αναφέρουν ότι ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μετέβαλε

καθοριστικά τις καλλιέργειες φράουλας και αμπελιών, τα υψηλής ποιότητας και

προστιθέμενης αξίας φρούτα εξακολουθούν να συλλέγονται με το χέρι. Στην

157 Αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση ενός αγρότη, ο οποίος αξιοποιώντας το νεοαφιχθέν
αλλοδαπό δυναμικό αγόρασε σκαπτικό μηχάνημα, εγκατέστησε αρδευτικό δίκτυο το οποίο και τελικά
αντικατέστησε με ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα ποτίσματος, την υδρονέφωση.
Συναφές είναι το παράδειγμα της πώλησης των αγροτικών προϊόντων της Δροσοπηγής Βοιωτίας στην
αγορά των Αθηνών, όπου το αστικό καταναλωτικό πρότυπο θέλει εμφανίσιμη την όψη των αγροτικών
προϊόντων. Οι καταναλωτικές ανάγκες ώθησαν αγρότες να προσθέσουν στο μεταπαραγωγικό στάδιο μια
ταινία διαλογής καρότων. Υπεύθυνος της διαλογής ήταν ένας εκ των μεταναστών εργατών. Τα προϊόντα
που δεν θα πληρούσαν τους όρους της ομοιομορφίας θα χρησιμοποιούνταν ως ζωοτροφή.
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περίπτωση αυτή η χειρωνακτική εργασία διαμορφώνει τους όρους διαφοροποίησης και

τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων.

6.4 Συνέπειες της παρουσίας των ΜΕΓ στην απασχόληση του

γηγενούς πληθυσμού

6.4.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα θεωρητικά θεμέλια αυτού του ερευνητικού πεδίου ετέθησαν στις αρχές τις

δεκαετίας του 1980 με τις εργασίες των Johnson και του Grossman για να επεκταθεί

από τους Altonji & Card (1991) και τον Borjas (1994, 2003) τη δεκαετία του ΄90 έως

και τις μέρες μας. Συνήθης συνδετική υπόθεση των εργασιών αυτών είναι η διάκριση

των απασχολούμενων σε ειδικευμένους και ανειδίκευτους. Ο Johnson (1980, σελ. 333,

334) αναπτύσσει ένα θεωρητικό υπόδειγμα για να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της

παρουσίας των μεταναστών στην απασχόληση του γηγενούς πληθυσμού, το ΑΕΠ και

τη διανομή του εισοδήματος: Η συνολική απασχόληση ανειδίκευτου δυναμικού

ισούται με το άθροισμα των ανειδίκευτων ντόπιων και μεταναστών:  Ε=  Εn+Em. Το

ερώτημα που θέτει είναι κατά πόσο μειώνεται η απασχόληση του γηγενούς δυναμικού

από την είσοδο μεταναστών. Η εκτόπιση γηγενών εργατών από την αγορά εργασίας

που προκαλείται από την παρουσία μεταναστών δίδεται από το λόγο:

β= -dΕn/Em. Στον κάθετο άξονα  του παρακάτω Διαγράμματος (6.4.1) αναπαρίσταται ο

πραγματικός μισθός της ανειδίκευτης εργασίας (W). Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:

Διάγραμμα. 6.4.1

          W
                                       L1            L2       L3

W1

                                                                DL

           0                            E L

Η πρώτη υποθέτει ελεύθερη διαμόρφωση των μισθών. Ο μισθός ισορροπίας (W1)

δίδεται από το σημείο τομής των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς εργασίας L1. Στην
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περίπτωση αυτή, η εξωγενής είσοδος μεταναστών θα μειώσει τον πραγματικό μισθό

κάτω από το επίπεδο W1,  αλλά δεδομένου του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος θα

αφήσει ανέπαφο το επίπεδο απασχόλησης στο σημείο Ε (β=0). Η δεύτερη περίπτωση

υποθέτει ακαμψία μισθών από θεσμικούς παράγοντες. Υπάρχουν L2 ντόπιοι

ανειδίκευτοι εργάτες που επιθυμούν να απασχοληθούν, αλλά μόνο Ε/L2 βρίσκουν

εργασία. Η εισδοχή μεταναστών στην αγορά εργασίας δε θα αυξήσει τη συνολική

ζήτηση εργασίας και ως εκ τούτου β=1, δηλαδή για κάθε επιπλέον μετανάστη

εκτοπίζεται και ένας γηγενής. Η τρίτη περίπτωση που ενσωματώνει τις προηγούμενες

δύο ως ακραίες υποπεριπτώσεις, υποθέτει θετικής κλίσης καμπύλη προσφοράς

εργασίας (L3) ως προς τον πραγματικό μισθό. Η θετική κλίση ερμηνεύεται, αν υποτεθεί

ότι οι εργαζόμενοι, εκτός από την επιλογή του ελεύθερου χρόνου, έχουν τη δυνατότητα

να εισπράττουν επιδόματα, μεταβιβάσεις κτλ και επομένως δύνανται να επιλέξουν να

απέχουν από την  αγορά εργασίας.  Στην περίπτωση αυτή,  η είσοδος μεταναστών θα

μειώσει τόσο το επίπεδο του πραγματικού μισθού κάτω από W1, όσο και το επίπεδο

απασχόλησης κάτω από το Ε. Κεντρική κατακλείδα της έρευνας του Johnson είναι ότι

η κύρια επίπτωση της αλλοδαπής εργασίας είναι η πτώση του μισθού των ανειδίκευτων

ντόπιων αλλά και η αύξηση του μισθού των ειδικευμένων εργατών και των κερδών των

κεφαλαιούχων.

Αν υποτεθεί κατάτμηση της αγοράς εργασίας, η ανάλυση παίρνει τη μορφή του

Διαγράμματος. 6.4.2 (Λιανός 2003, σελ. 106-107).

Διάγραμμα 6.4.2

                                                                      SN

       W

       W1                   A                  Sm

       Wμ                                      B

      Wελ                                                                               DL

          0                  LN                  M                                              L
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Στην περίπτωση αυτή υποτίθεται ότι οι μετανάστες προτιμώνται από τους εργοδότες,

μόνον όταν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο μισθού δεν υπάρχουν γηγενείς που να

προσφέρουν την εργασία τους. Υποτίθεται, επίσης, ότι ο αριθμός των μεταναστών

είναι δεδομένος και ότι προσφέρουν την εργασία τους για οποιοδήποτε μισθό πάνω

από το ελάχιστο επίπεδο (Wελ). Στο σημείο ισορροπίας Α που προκύπτει από την τομή

της καμπύλης ζήτησης εργασίας DL και της καμπύλης προσφοράς εργασίας των

Ελλήνων (SN), ο μισθός είναι W1 και η απασχόληση είναι LN.  Αν και στη θέση αυτή

προσφέρονται να απασχοληθούν τόσο ντόπιοι, όσο και αλλοδαποί, βάσει του

παραπάνω κανόνα διάκρισης προσλαμβάνονται μόνο Έλληνες. Για το μεταναστευτικό

δυναμικό, αγορά εργασίας υφίσταται μετά το σημείο LN και με καμπύλη ζήτησης

εργασίας το δεξιά του σημείου Α τμήμα της DL.

Η καμπύλη προσφοράς εργασίας των μεταναστών είναι η πλήρως ανελαστική

καμπύλη Μ πάνω από τον ελάχιστο μισθό Wελ.  Το σημείο ισορροπίας δίδεται από το

σημείο Β που αντιστοιχεί σε μισθό Wμ και απασχόληση ίση με LΝM. Στην περίπτωση

αυτή υπάρχουν δύο αγορές εργασίας: Μια για τους ντόπιους και μια για τους Έλληνες,

ενώ η απασχόληση της μιας ομάδας δεν επηρεάζει την απασχόληση της άλλης. Μετά

την είσοδο των μεταναστών εξακολουθούν να απασχολούνται 0LΝ γηγενείς εργάτες,

ενώ στη μεταναστευτική αγορά εργασίας απασχολούνται LΝM αλλοδαποί. Επί της

υπόθεσης της κατάτμησης, η Sassen (1991, σελ. 302) στο σημαντικό έργο της για τις

παγκόσμιες πόλεις αναφέρει ότι η φυλή και η εθνικότητα κατακερματίζουν το εργατικό

δυναμικό και προκαλούν προσφορά ανειδίκευτου δυναμικού. Ως εκ τούτου, η

οικονομία και όχι οι μετανάστες είναι αυτή που παράγουν χαμηλόμισθες θέσεις

απασχόλησης.

Ο Grossman (1982, σελ. 597, 599, 600) αναπτύσσει μια τρανσλογαριθμική

συνάρτηση παραγωγής με εισροές τον αριθμό των απασχολούμενων γηγενών ηλικίας

άνω των 16 ετών, τον αριθμό των απασχολούμενων γηγενών δεύτερης γενιάς  ηλικίας

άνω των 16  ετών,  τον αριθμό των απασχολούμενων αλλοδαπών ηλικίας άνω των 16

ετών και του αποθέματος κεφαλαίου. Εξευρίσκει ότι οι μετανάστες αποτελούν

υποκατάστατη των ντόπιων εισροή,  αλλά με πολύ μικρή επίδραση στο μισθό των

τελευταίων.

Οι Altonji & Card (1991, σελ. 203-208, 219-221, βλ. και Borjas 1994, σελ.

1696-1697) αναλύουν στο θεωρητικό μοντέλο που αναπτύσσουν τον ενδεχόμενο
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ανταγωνισμό μεταξύ ντόπιων και ξένων σε πόλεις158 των ΗΠΑ με διάφορα επίπεδα

παρουσίας μεταναστευτικού δυναμικού. Οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής εργασίας

στην απασχόληση και την αμοιβή εργασίας των ντόπιων εργατών εξαρτώνται από την

κατανομή του επιπέδου δεξιοτήτων μεταξύ ντόπιων και μεταναστών. Οι ερευνητές

αυτοί εκτιμούν μικρές επιδράσεις των μεταναστών στους μισθούς και την απασχόληση

των ντόπιων.

6.4.2 Τα αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών στον αγροτικό τομέα

Αν εξειδικεύσουμε το υπό διερεύνηση ζήτημα στον αγροτικό τομέα

παρατηρούμε ότι η έρευνα καταγράφει ποικιλία ευρημάτων στην εξαγωγή των οποίων

τα χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου και η φυσιογνωμία του γεωργικού

συστήματος μοιάζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Οι Altonji & Card (1991, σελ. 213) επισημαίνουν ότι φαινόμενα εκτόπισης

γηγενών από μετανάστες στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ παρατηρούνται στις

χαμηλόμισθες βιομηχανίες μεταποίησης, υπηρεσιών και στη γεωργία. Σε ορισμένες

περιοχές των ΗΠΑ (π.χ. στη Φλόριντα) υποστηρίζεται ότι η μεταναστευτική εργασία

στη γη έχει μειώσει τον αγροτικό μισθό σε επίπεδο τέτοιο, που οι γηγενείς αρνούνται

να προσφέρουν την εργασία τους (Wood & McCoy, 1985, σελ. 255). Σε άλλες, (π.χ. η

Βιρτζίνια),  φαίνεται ότι η δυσκολία της γεωργικής εργασίας αποθαρρύνει τον ντόπιο

πληθυσμό να απασχοληθεί στις εκμεταλλεύσεις. Οι Truppo et al. (1998, σελ. 4)

σημειώνουν ότι το 50%  των αγροτικών εργασιών διαρκούν λιγότερο από έξι

εβδομάδες,  ενώ η πλειοψηφία αυτών συντελείται κατά την περίοδο της συγκομιδής.

Προκειμένου ο αγρεργάτης να εξασφαλίσει επαρκές εισόδημα, απαιτείται να μεταπηδά

από προσωρινή εργασία σε προσωρινή εργασία και το γεγονός αυτό αποτρέπει τους

ντόπιους εργάτες να απασχοληθούν στη γεωργική παραγωγή. Ο Palerm (1994, σελ.

9,10) αναφερόμενος σε περιοχή της Καλιφόρνια περιγράφει μια εικόνα κατάτμησης

εργασιών εντός της γεωργικής απασχόλησης: Στις καλλιέργειες σταφυλιών και

σέλινου, τις πιο ανειδίκευτες και σκληρές εργασίες τις επιτελούν ως επί το πλείστον οι

ΜΕΓ. Αντίθετα, τις ευκολότερες, τις πιο ειδικευμένες και τις σταθερότερες εργασίες

(π.χ.,  φύτευση,  τσάπισμα,  πότισμα)  τις αναλαμβάνουν οι γηγενείς.  Για την ίδια

περιοχή, οι Gozdziak & Bump (2004, σελ. 156) δίνουν έμφαση στον ανταγωνισμό που

158 Οι δύο συγγραφείς αντιμετωπίζουν τις πόλεις σαν μικρές κλειστές αγορές ως προς τη μετακίνηση του
πληθυσμού. Αν στο θεωρητικό τους υπόδειγμα ενέτασσαν και το ενδεχόμενο γεωγραφικής μετακίνησης
του ντόπιου δυναμικού ως αντίδραση στην έλευση μεταναστών, οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής
εργασίας στους μισθούς και τα επίπεδα απασχόλησης των γηγενών θα ήταν μικρότερες και γεωγραφικά
διασπαρμένες.
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αναπτύσσεται μεταξύ παλαιών και νεοεισερχόμενων ΜΕΓ, δεδομένου ότι

αναλαμβάνουν παρόμοιας φύσης εργασίες.

Στην ύπαιθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να κερδίζει έδαφος το

επιχείρημα περί μειωμένου ανταγωνισμού μεταξύ γηγενών και μεταναστών. Η

αγροτική έξοδος του ντόπιου πληθυσμού και η προτίμηση του εναπομείναντος

εργατικού δυναμικού να απασχοληθεί σε άλλους τομείς της οικονομίας έχουν

δημιουργήσει ανάγκες για ξένα εργατικά χέρια (ICFTU 2003, σελ. 4). Ως εκ τούτου, οι

ΜΕΓ έρχονται να καλύψουν κενά στην αγορά εργασίας του αγροτικού τομέα.

Στην περίπτωση των αγροτικών οικονομιών της Ν. Ευρώπης, το επιχείρημα

στοιχειοθετείται επιπρόσθετα από εκείνες τις συνιστώσες που συνάμα συγκροτούν και

το Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης. Τέτοιες είναι: το υψηλό ποσοστό

παραοικονομίας, η ετερογένεια των μεταναστευτικών εθνικοτήτων αλλά και η

γεωγραφική εγγύτητα των χωρών προέλευσης από τις οποίες προέρχονται οι

πολυπληθέστερες εθνικές ομάδες. Επίσης, η ασυμμετρία ως προς το φύλο των

μεταναστών με τους άντρες να υπερτερούν, η δυναμική ανάπτυξη του τριτογενούς

τομέα παραγωγής και η ανάδυση νέων αστικών καταναλωτικών προτύπων στην

ύπαιθρο. Η συνύπαρξη μετανάστευσης, ανεργίας και υποαπασχόλησης που

δημιουργείται μεταξύ άλλων από την υψηλή ζήτηση ημι-ειδικευμένων θέσεων

εργασίας και από την ταυτόχρονη απροθυμία του υψηλής κατάρτισης νεανικού

πληθυσμού να απασχοληθεί σε χαμηλόμισθες, μειωμένου κοινωνικού κύρους και

προοπτικών θέσεις απασχόλησης. Τα παραπάνω έχουν σε συνδυασμό αυξήσει τη

ζήτηση σε ανειδίκευτες ή/και  εποχικές θέσεις απασχόλησης, όπως αυτές του

αγροτικού τομέα και έχουν «ανοίξει το πεδίο» για τους μετανάστες. (King, 2000,

Kasimis & Papadopoulos 2005, σελ. 100-102 και Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη 2005,

σελ. 95-97). Οι ως άνω παράγοντες συνέβαλλαν στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης

μεταναστών, οι οποίοι σταδιακά έχουν καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο της

Μεσογειακού τύπου – γεωργίας (Reyneri 2003, σελ. 10).

Ενδεχόμενο υποκατάστασης υφίσταται μεταξύ των ΜΕΓ και του γυναικείου

εργατικού δυναμικού το οποίο πριν την έλευση των μεταναστών και στο πλαίσιο του

αγροτικού νοικοκυριού απασχολούνταν στη γη.
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Σημαντική μερίδα ερευνητών159 υποστηρίζει ότι ο μειωμένος ανταγωνισμός

μεταξύ γηγενούς και αλλοεθνούς εργατικού δυναμικού στη γεωργία, οφείλεται στην

κατάτμηση/δυϊσμό των αγορών εργασίας του ευρωπαϊκού Νότου.

 Υπενθυμίζουμε ότι ο εν λόγω δυϊσμός προκαλεί διαχωρισμούς μεταξύ των

εργατών και ακολούθως την κατάτμηση των αγορών εργασίας των αναπτυγμένων

οικονομικά χωρών σε κύριες και δευτερεύουσες αγορές ή τομείς εργασίας.

Συγκεκριμένα,  οι απασχολούμενοι του κύριου τομέα εργασίας,  ο οποίος και είναι

εντάσεως κεφαλαίου, εργάζονται σε καλά αμειβόμενες, υψηλής ειδίκευσης και

σταθερότητας θέσεις. Στο δευτερεύοντα τομέα, ο οποίος και είναι εντάσεως εργασίας,

οι εργάτες απασχολούνται σε προσωρινές θέσεις, χαμηλής ειδίκευσης και ανά πάσα

στιγμή είναι πιθανό να απωλέσουν την εργασίας τους. Οι ντόπιοι εργάτες δε δέχονται

συνήθως να απασχοληθούν στις θέσεις του δευτερεύοντος τομέα κι έτσι τις ελλείψεις

που ανακύπτουν τις αναπληρώνουν,  συνήθως,  οι μετανάστες εργάτες (Massey  et  al.

1993, σελ. 440-444 και Massey et al. 2005, 28-34). Υπό αυτό το πρίσμα, ο γεωργικός

τομέας του ευρωπαϊκού Νότου αποτελεί τυπική περίπτωση δυϊσμού της αγοράς

εργασίας. Η ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας του αγροτικού τομέα για τους

μετανάστες και ταυτόχρονα η αποφυγή των ίδιων θέσεων από το ντόπιο δυναμικό έχει

αυξήσει τη ζήτηση εργασίας για ΜΕΓ. Ακολούθως, ο ανταγωνισμός ντόπιων και ΜΕΓ

είναι πολύ περιορισμένος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Reyneri (2004, σελ. 90) αναφέρει για τη γεωργία του

Ιταλικού Νότου ότι οι γηγενείς εργάτες γης είναι πιθανόν να υποκαταστάθηκαν από

εκείνους τους μετανάστες, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν με πολύ χαμηλές

αμοιβές και υπό αντίξοες εργασιακές συνθήκες. Θεωρεί, όμως, ότι ο ενδεχόμενος

αυτός ανταγωνισμός εγείρεται από την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή, ανακύπτει, σε

εκείνες μόνο τις περιπτώσεις που η εμφάνιση μεταναστευτικού δυναμικού συνοδεύεται

από επιδείνωση τον εργασιακών συνθηκών από μέρους των εργοδοτών. Αν στο

επιχείρημα αυτό προσθέσουμε τις παραδοχές περί κατάτμησης της αγοράς εργασίας

και περί απροθυμίας των γηγενών να απασχοληθούν σε θέσεις απασχόλησης που είναι

στιγματισμένες ως «μεταναστευτικές», συμπεραίνουμε ότι ο ανταγωνισμός ντόπιων

και αλλοεθνών είναι μικρός. Η Venturini (1996, σελ. 43) σημειώνει ότι η διαχρονική

μείωση της απασχόλησης του άτυπου ντόπιου δυναμικού στον αγροτικό τομέα

συνοδεύτηκε από μεγάλη αύξηση της απασχόλησης άτυπων ΜΕΓ. Στην περίπτωση

159 (βλ. Huntoon, 1998, Quassoli, 2004, Reyneri, 2004, Kasimis & Papadopoulos, 2005 και
Λαμπριανίδης & Λυμπεράκη, 2005).
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αυτή η ερευνήτρια διαπιστώνει σχέση άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ ντόπιας και ξένης

εργασίας και κυρίως μεταξύ ημεδαπών γυναικών και ΜΕΓ. Προσθέτει, επίσης, ότι το

παραδοσιακό επιχείρημα ότι οι ντόπιοι δεν επιθυμούν να απασχοληθούν σε

παραπλήσιες θέσεις εργασίας με αυτές των μεταναστών δεν αίρει το ενδεχόμενο

υποκατάστασης μεταξύ των δύο ομάδων. Η Venturini (1999, σελ. 146), στο

οικονομετρικό υπόδειγμα που αναπτύσσει εξευρίσκει στατιστικά σημαντική σχέση

υποκατάστασης μεταξύ των ντόπιων και των άτυπων ΜΕΓ στη γεωργία.

Για την Ισπανία, η έρευνα πεδίου των Hoggart & Mendoza (1999, σελ. 549)

δείχνει ότι οι μετανάστες στη γεωργία καλύπτουν κενά της αγοράς εργασίας που

αναφύονται από την απροθυμία των ημεδαπών να απασχοληθούν ως αγρεργάτες. Η

Huntoon (1998, σελ. 435, 436) αποδίδει την εικόνα αυτή στη μεταστροφή της

Ισπανικής οικονομίας σε οικονομία έντασης γνώσης, που αφενός δημιούργησε νέες

ελκυστικότερες θέσεις απασχόλησης από αυτές του αγροτικού τομέα, αφετέρου ώθησε

το νεανικό δυναμικό να εκπαιδευτεί, να καταρτιστεί και ευρύτερα να εφοδιαστεί με

δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προσανατολισμένης στη γνώση

οικονομίας. Η ίδια συγγραφέας επισημαίνει ότι η προσφορά γεωργικής εργασίας των

γηγενών συναρτάται του κόστους ευκαιρίας που ενέχει η απασχόληση σε μια

χαμηλόμισθη, πενιχρού κοινωνικού κύρους θέση εργασίας στην επαγγελματική

διαστρωμάτωση. Το εν λόγω κόστος ευκαιρίας ενδέχεται να επιδρά καταλυτικά στην

άρνηση των ντόπιων να εργαστούν στη γεωργία. Οι Arango & Martin (2005, σελ. 267,

268) εστιάζουν στις έντονα ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των παλαιοτέρων ΜΕΓ που

κατάγονταν από χώρες του Μάγκρεμπ και των νεοεισερχόμενων, κατά τη δεκαετία του

’90 ανατολικοευρωπαίους ΜΕΓ, οι οποίοι απασχολούνται με ιδιαίτερα χαμηλές

αμοιβές και υποτυπώδεις εργασιακές συνθήκες, συμπιέζουν περαιτέρω το εργατικό

κόστος,  αποτελούν έτσι πιο συμφέρουσα λύση για τους αγρότες και τείνουν να

υποκαταστήσουν τους παλαιότερους ΜΕΓ.

Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα εκείνη της Ν. Ευρώπης για την οποία η υπόθεση

της συμπληρωματικότητας φαίνεται να είναι ευρύτατα αποδεκτή. Ο ΟΟΣΑ (2005, σελ.

129) σε έκθεσή του για τις επιπτώσεις τις μετανάστευσης στην Ελλάδα, διαπιστώνει ότι

υπό την αίρεση ότι οι εμπειρικές μελέτες ποσοτικού χαρακτήρα είναι ακόμη

ανεπαρκείς, η μετανάστευση στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί «success story»,

καθότι η κατά 5-10% αύξηση της προσφοράς εργασίας από το 1990 έως το 2000 που

αποδίδεται στη μετανάστευση συνοδεύτηκε από πολύ μικρές αυξήσεις στα ποσοστά

ανεργίας. Το συμπέρασμα αυτό λαμβάνει καθολική ισχύ για τον αγροτικό χώρο, όπου
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το ημεδαπό δυναμικό είναι απρόθυμο να απασχοληθεί στη γεωργία.  Οι Χλέτσος κ.α.

(2005, σελ. 99, 158) αναλύουν οικονομετρικά τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής

παρουσίας στα επίπεδα απασχόλησης των ελληνικών Περιφερειών με το μεγαλύτερο

βαθμό αγροτικότητας. Εξευρίσκουν ότι μεταξύ 1991 και 2001 υπάρχει θετική σχέση

μεταξύ της μεταβολής του αριθμού των αλλοδαπών και της μεταβολής των

απασχολούμενων ντόπιων στη γεωργία. Επίσης, ότι το ποσοστό απασχόλησης των

μεταναστών δεν επιδρά θετικά στην ανεργία του ντόπιου πληθυσμού.

Το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί την παρουσία ΜΕΓ στην Ελλάδα από

αυτήν στις λοιπές χώρες της Ν.  Ευρώπης,  είναι ότι η έλλειψη ντόπιου έμμισθου

εργατικού δυναμικού στη γεωργία έτεινε να πάρει μορφή δομικού χαρακτηριστικού

πριν την εμφάνιση των μεταναστών στην ελληνική ύπαιθρο. Στη συνέχεια, η αθρόα

είσοδος μεταναστών ενδέχεται να επέτεινε την προϋπάρχουσα αυτή τάση. Η

Cavounidis (2006, σελ. 642, 644) παρατηρεί σχετικά ότι το 1986, δηλαδή 4-5 χρόνια

πριν τη μαζική έλευση των μεταναστών στην Ελλάδα, οι γηγενείς έμμισθοι αγρεργάτες

αποτελούσαν μόλις το 3,8% των απασχολούμενων στη γεωργία, δηλαδή 39.000

εργαζόμενους και τα επόμενα χρόνια βαίνει μειούμενο.  Το υπόλοιπο 96,2%  το

αποτελούσαν αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι (55,1%) και οικογενειακοί εργάτες

(συμβοηθούντα μέλη) (41,1%). Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2004, οι

έμμισθοι αγρεργάτες –παρουσία των μεταναστών- διπλασιάζονται, οι αγρότες και

αυτοαπασχολούμενοι αυξάνουν κατά 16,7% και οι οικογενειακοί εργάτες μειώνονται

κατά 37,4%. Η συγγραφέας συμπεραίνει ότι η ουσιαστική μεταβολή που επέφεραν οι

ΜΕΓ στη δομή της γεωργικής απασχόλησης είναι η υποκατάσταση της οικογενειακής

από την έμμισθη εργασία. Ο Reyneri (2003, σελ. 11) συμπληρώνει ότι η υπόθεση της

συμπληρωματικότητας θεμελιώνεται στην παρατήρηση ότι στην ελληνική γεωργία οι

ΜΕΓ αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του έμμισθου δυναμικού. Οι Βαίου &

Χατζημιχάλης (1997, σελ. 170), από την έρευνα πεδίου που διενήργησαν στο Ν.

Ημαθίας γράφουν ότι οι ΜΕΓ δε δημιούργησαν προβλήματα ανταγωνισμού στην

αγορά εργασίας, διότι ο τόπος της έρευνάς τους είχε παράδοση στην εποχιακή

απασχόληση αγρεργατών. Τη διαπίστωση αυτή συμμερίζονται οι Lianos et al. (1996),

οι οποίοι αναφέρουν ότι οι νόμιμοι ΜΕΓ υποκαθιστούν κατά 0,5%  τις εργασίες των

ντόπιων, ενώ οι άτυποι κατά 5,8%. Ομοίως, η έρευνα των Kasimis (2003, σελ. 10) και

Kasimis & Papadopoulos (2005, σελ. 106) σε τρεις περιοχές της Ελληνικής υπαίθρου

κατέδειξε συμπληρωματική σχέση ντόπιας και αλλοεθνούς απασχόλησης: Οι ΜΕΓ

κάλυψαν ελλείμματα στην αγορά εργασίας που τα προηγούμενα χρόνια είχαν
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διογκώσει η άνοδος του επιπέδου κατάρτισης του εγχώριου δυναμικού, η απασχόλησή

του σε ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης εντός και εκτός του αγροτικού τομέα και τα

εν γένει δημογραφικά ελλείμματα σε εργατικό δυναμικό παραγωγικής ηλικίας που

δημιούργησε η αγροτική έξοδος του γηγενούς πληθυσμού. Τέλος, ο Πέτρου (2005, σελ.

195) υπογραμμίζει τη διάχυτη εντύπωση των Ελλήνων αγροτών στην περιοχή της

έρευνάς του ότι «…για να απασχολείσαι σήμερα στο χωράφι πρέπει να είσαι Αλβανός».

6.ΙΙ Η εικόνα μέσα από την έρευνα πεδίου
Στις ενότητες που ακολουθούν, προσπαθούμε να ελέγξουμε την υπόθεση ότι οι

ΜΕΓ συνεισέφεραν στην αύξηση του αγροτικού προϊόντος, βοήθησαν τους αγρότες να

αναδιαρθρώσουν τις εκμεταλλεύσεις τους,  τόσο ως προς τη δομή ως και ως προς το

είδος των καλλιεργειών, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ των παραγωγικών

συντελεστών (κεφαλαίου-εργασίας), χωρίς η παρουσία τους να προκαλεί μείωση του

οικογενειακού εργατικού δυναμικού.

Συγκεκριμένα,  από τη βάση του FADN εκτιμούμε τη συμβολή των ΜΕΓ στο

συνολικό αγροτικό προϊόν, στο προϊόν των δενδρωδών καλλιεργειών, στο προϊόν της

ελιάς, την επίδραση της εργασίας τους στο κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων και στην

οικογενειακή απασχόληση σε επίπεδο χώρας. Από τις συνεντεύξεις με τους

ανθρώπους-κλειδιά προσεγγίζουμε την επίδραση των ΜΕΓ στην αναδιάρθρωση και

την τεχνολογική αναβάθμιση των εκμεταλλεύσεων.

Στην Ενότητα 6.5  διερευνούμε τη συνδρομή των ΜΕΓ στο προϊόν και στη

διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Στην Ενότητα 6.6 την επίδραση της παρουσίας τους

στην κεφαλαιακή δομή των εκμεταλλέυσεων και τις επιπτώσεις της στην οικογενειακή

απασχόληση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που παραθέτουμε

στην Ενότητα 6.7.
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6.5 Η συνεισφορά των ΜΕΓ στη γεωργική παραγωγή και τη

διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων

6.5.1 Αμοιβές και ωράρια απασχόλησης των ΜΕΓ

Διάγραμμα 6.5.1160

Διαχρονική εξέλιξη αγροτικού ημερομισθίου (Έτος βάσης 2005)
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Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από FADN: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/dwh/mrv_en.cfm

Όπως τονίστηκε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση (βλ. ενότητα 6.2.1), η

ελκυστικότητα του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού βρίσκεται στο διαχρονικό

έλλειμμα προσφοράς γηγενών εργατών στην ελληνική ύπαιθρο και στη χαμηλή αμοιβή

του. Το 1990, χρονιά κατά την οποία εισέρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα ρεύματα

μεταναστών,  ο αριθμός των ΜΕΓ είναι ακόμη μικρός και δεν επηρεάζει το ύψος του

ημερομισθίου. Έτσι, οι έμμισθοι αγρεργάτες αμείβονται κατά 42,5% υψηλότερα από το

κατώτατο ημερομίσθιο. Έκτοτε η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών κυρίως

από την Αλβανία μειώνει κατακόρυφα το αγροτικό ημερομίσθιο, το οποίο για περίοδο 12

ετών (1993-2004) υπολείπεται του κατώτατου. Η μεγαλύτερη απόκλιση του αγροτικού

ημερομισθίου από το κατώτατο εμφανίζεται το 1998 και αγγίζει το 35,5%. Την ίδια

χρονιά τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης που δίνει τη

δυνατότητα σε μερίδα μεταναστών να μεταβεί σε εξωγεωργικές απασχολήσεις, γεγονός

που πιθανώς μείωσε την προσφορά εργασίας στη γεωργία και αύξησε τα ημερομίσθια.

Η έξοδος από τη γεωργία συνεχίστηκε και μετά το δεύτερο πρόγραμμα νομιμοποίησης

το 2001. Έτσι από το 1998 και μετά το αγροτικό ημερομίσθιο αρχίζει να συγκλίνει

προς το αντίστοιχο κατώτατο και για πρώτη φορά το 2005 είναι κατά 2,4% υψηλότερο

(Διάγραμμα 6.5.1). Η χαμηλόμισθη απασχόληση των ΜΕΓ στις καλλιέργειες εντάσεως

160 Το Διάγραμμα αυτό είναι το ίδιο με το Διάγραμμα 5.8.1 που παρουσιάσαμε στο 5ο Κεφάλαιο.
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εργασίας και κυρίως στις καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών παρέσχε σημαντικές

εξοικονομήσεις κόστους στους γεωργούς. Και τούτο, διότι οι καλλιέργειες αυτές δεν

καλύπτονται από τους μηχανισμούς στήριξης των τιμών της ΚΑΠ161, είναι ακολούθως

εκτεθειμένες στους όρους της ελεύθερης αγοράς και εξαρτούν την ανταγωνιστικότητά

τους από τις χαμηλές αμοιβές εργασίας.

Η μείωση του εργατικού κόστους συνοδεύτηκε από εντατικοποίηση της

εργασίας την οποία επέτεινε ο άτυπος χαρακτήρας της μεταναστευτικής απασχόλησης.

Η πολύωρη και σκληρή εργασία των ΜΕΓ ωφέλησε πολλαπλά τους Έλληνες αγρότες.

Παρακάτω,  ο Πίνακας 6.5.1  παρουσιάζει το Μ.Ο.  ημερών απασχόλησης μέσα σε μια

εβδομάδα μεταξύ των πρώτων ετών της μεταναστευτικής εμπειρίας των ΜΕΓ και της

σημερινής εργασιακής τους κατάστασης, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των

ερωτηματολογίων.

Πίνακας 6.5.5162 Μ.Ο. ημερών απασχόλησης στη γεωργία
Αρχή Σήμερα

Μόνιμοι 6,93 6,78
Εποχικοί 7,00 7,00
Σύνολο δείγματος 6,95 6,84

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Οι ΜΕΓ, τόσο κατά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στον αγροτικό τομέα,

όσο και σήμερα εργάζονται και τις επτά ημέρες τις εβδομάδας. Παρατηρούμε μάλιστα

ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες διαφοροποιήσεις μεταξύ μονίμων και εποχικών

μεταναστών. Ακόμη και η μείωση του Μ.Ο. ημερών απασχόλησης των μόνιμων ΜΕΓ

είναι αμελητέα.

161 Βλ. Committee on Migration, Refugees and Demography (2003, σελ. 4).
162 Ο Πίνακας αυτός είναι ίδιος με τον Πίνακα 5.8.4 που παρουσιάσαμε στο 5ο Κεφάλαιο.
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Διάγραμμα 6.5.2163

Διαχρονική εξέλιξη του Μ.Ο. Ωρών εργασίας των ΜΕΓ
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Ο Μ.Ο. ωρών απασχόλησης των ΜΕΓ φθίνει διαχρονικά. Από την έλευση των

μεταναστών έως και τις μέρες μας οι ΜΕΓ απασχολούνται πάνω από 8 ώρες.  Από το

1991 έως και το 1997 απασχολούνται πάνω από 10 ώρες ημερησίως. Έκτοτε, έως και

το 2007 οι μόνιμοι ΜΕΓ απασχολούνται 8 ώρες, ενώ οι εποχικοί κατά μια ώρα

περισσότερο (Διάγραμμα 6.5.2). Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τις περιόδους

συγκομιδής της ελιάς,  στις οποίες η πληρωμή γίνεται με το κομμάτι και οι ΜΕΓ

αμείβονται με βάση τον όγκο της παραγωγής που έχουν συλλέξει απασχολούνται, όπως

χαρακτηριστικά επισημαίνουν «όσο το φως της ημέρας μας επιτρέπει να βλέπουμε»,

παρέχοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Το στοιχείο εκείνο που χρήζει

επισήμανσης είναι ότι μέχρι τις μέρες μας οι ΜΕΓ αποτελούν ένα απολύτως

ευπροσάρμοστο και διαθέσιμο στις απαιτήσεις της γεωργικής απασχόλησης εργατικό

δυναμικό.  Θα δούμε παρακάτω,  ότι με το πέρασμα του χρόνου οι αγρότες

αντιμετώπισαν την παρουσία τους ως ένα θεμελιακό στοιχείο της αγροτικής

παραγωγής,  μια σταθερά ευέλικτη εισροή στη βάση της οποίας οργανώνουν τις

στρατηγικές ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεών τους.

6.5.2 Συμβολή των ΜΕΓ στο αγροτικό προϊόν

Για να εκτιμήσουμε τη συμβολή των ΜΕΓ στο αγροτικό προϊόν,

χρησιμοποιούμε δεδομένα διαστρωματικών χρονολογικών σειρών (panel data) της

βάσης FADN η οποία παρέχει ηλεκτρονικά, από το 1989 έως και το 2005, λεπτομερή

λογιστικά στοιχεία κατ’ έτος για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μιας πλειάδας

163 Το διάγραμμα αυτό είναι ίδιο με το Διάγραμμα 5.8.2 που παρουσιάσαμε στο 5ο Κεφάλαιο.
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Ευρωπαϊκών χωρών. Τα δεδομένα μας είναι χωρισμένα σε τέσσερις διαστρωματικές

μονάδες που αντιστοιχούν σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν το

σύνολο της ελληνικής επικράτειας164.

Όπως ήδη τονίσαμε, το σοβαρότερο πρόσκομμα στην εκπόνηση της ποσοτικής

ανάλυσης είναι η έλλειψη δευτερογενών δεδομένων για τον αριθμό των ΜΕΓ κατ’

έτος. Για να υπερπηδήσουμε το εμπόδιο αυτό θα προσφύγουμε σε μια υπόθεση που

βάσει των μέχρι σήμερα ποιοτικών ερευνών και της εικόνας που σχηματίσαμε από τις

συνεντεύξεις με ανθρώπους κλειδιά δε στερείται ρεαλισμού:  Η βάση του FADN

καταγράφει τον αριθμό του έμμισθου δυναμικού σε Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας

(ΜΑΕ)165 που απασχολείται στην ελληνική γεωργία κατ’ έτος, δίχως να το διαχωρίζει

σε αλλοδαπό και γηγενές. Θα υποθέσουμε, λοιπόν, ότι από το 1990 και μετά οι

μεταβολές του έμμισθου δυναμικού στη γεωργία της χώρας και των αγροτικών

περιοχών οφείλονται αποκλειστικά στις μεταβολές του αλλοδαπού εργατικού

δυναμικού.  Με άλλα λόγια την πορεία της μεταβλητής στο χρόνο μετά το 1990  την

καθορίζει ο αριθμός των ΜΕΓ. Το Διάγραμμα 6.5.3 παρακάτω διασαφίζει αυτήν την

εικόνα.
Διάγραμμα 6.5.3

Οικογενειακή και μισθωτή απασχόληση στην ελληνική γεωργία

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000

1981 1991 2000
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Έτη

Κάτοχοι
εκμεταλλεύσεων
και
απασχολούμενα
μέλη

Μόνιμο έμμισθο
δυναμικό

 Πηγή: ΕΣΥΕ (1981, 1991, 2000), Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας

164 Οι τέσσερις γεωγραφικές περιοχές είναι: 1) Μακεδονία και Θράκη, 2) Ήπειρος, Πελοπόννησος και
Νησιά του Ιονίου Πελάγους 3) Η Θεσσαλία και 4) Στερεά Ελλάδα, Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και η
Κρήτη.
165 Υπενθυμίζουμε ότι η ΜΑΕ (Annual Work Unit-AWU) αποτελεί μια ισοδύναμη μονάδα του αριθμού
των εργαζομένων στη γεωργία, ώστε να υπολογίζεται η πραγματική εισροή εργασίας και στην
περίπτωση της μερικής απασχόλησης. 1 ΜΑΕ αντιστοιχεί σε 275 ημέρες απασχόλησης ή ισοδύναμα σε
2200 ώρες εργασίας κατ’ έτος.
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Καθόλη την περίοδο 1981-2000 ο αριθμός των κατόχων εκμεταλλεύσεων και

των οικογενειακών μελών που απασχολούνται στις εκμεταλλεύσεις μειώνεται.

Παράλληλα,  ο αριθμός των μόνιμα απασχολούμενων αγρεργατών μειώνεται την

περίοδο 1981-1991, αλλά αυξάνει έντονα την περίοδο 1991-2000. Η αύξηση αυτή δε

μπορεί παρά να αποδοθεί στην έλευση ΜΕΓ από το 1990 και μετά. Βέβαια, το

Διάγραμμα αναφέρεται μόνο στους μόνιμα απασχολούμενους αγρεργάτες, δηλ., δε

συμπεριλαμβάνει αυτούς που δεν απασχολούνται μόνιμα στις εκμεταλλεύσεις και τους

εποχικούς αγρεργάτες και έτσι υποεκτιμά τον σύνολο των μεταναστών που

απασχολούνται στη γεωργία. Επιπρόσθετα, η Απογραφή Πληθυσμού του 2001 έδειξε

ότι το 17,7% (141.000) του συνόλου των μεταναστών (797.000) απασχολείται στον

πρωτογενή τομέα. Αν στον αριθμό αυτό προσθέσουμε και 120.000 εποχικούς ΜΕΓ που

η COPA-GEOPA (2002) εκτιμά ότι απασχολούνται ετησίως στις εκμεταλλεύσεις, τότε

περίπου το 28,5% του συνολικού μεταναστευτικού δυναμικού απασχολείται στη

γεωργία. Εξάλλου, σύμφωνα με την Απογραφή Γεωργίας (2000), την περίοδο 1991-

2000 οι ημέρες απασχόλησης των κατόχων εκμεταλλεύσεων και των οικογενειακών

μελών μειώθηκαν κατά 20,1% και των μόνιμων και εποχικών εργατών αυξήθηκαν

κατά 84,5% και 42,5% αντίστοιχα, γεγονός που οφείλεται στην είσοδο των ΜΕΓ.

Επιπρόσθετα, κατά την εκπόνηση της έρευνας πεδίου προσπαθήσαμε να

εντοπίσουμε Έλληνες αγρεργάτες για να ελέγξουμε ενδεχόμενη σχέση υποκατάστασης

ή συμπληρωματικότητας με το αλλοδαπό δυναμικό, αλλά δεν καταφέραμε να

εντοπίσουμε κανέναν. Οι αγρότες στους δύο Νομούς της έρευνάς μας επεσήμαναν

σταθερά ότι οι Έλληνες έχουν πάψει να εργάζονται στη γεωργία,  ενώ οι πιο

ηλικιωμένοι αγρότες τόνιζαν ότι η έλλειψη αγρεργατών άρχισε να γίνεται αισθητή

αρκετά χρόνια πριν την έλευση των μεταναστών166.

Για να εκτιμήσουμε τη συμβολή της αλλοδαπής εργασίας στο αγροτικό προϊόν

της Ελλάδας με βάση τα δεδομένα του FADN  θα υποθέσουμε μια συνάρτηση

παραγωγής της μορφής Cobb-Douglas με τρεις παραγωγικούς συντελεστές για τις 4

προαναφερθείσες διαστρωματικές μονάδες και 16 έτη (1990-2005): Την έμμισθη

εργασία των αλλοδαπών (L) σε ΜΑΕ, το κεφάλαιο (Κ), το οποίο αποτελείται από τα

166 Ομοίως, η Committee on Migration, Refugees and Demography (2003, σελ. 8) παραπέμποντας σε
έρευνα των Kasimis et al.  (2003) αναφέρει ότι οι δύο κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες
αγρότες απασχολούν ΜΕΓ είναι ότι μπορούν να βρουν μόνο μετανάστες (60%) και ότι οι Έλληνες δε
δουλεύουν στα χωράφια (40%). Σημειώνει επίσης, ότι το 90% των δαπανών εργασίας στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις αφορά στην απασχόληση των μεταναστών. Επίσης, την περίοδο 1951-1981 η έμμισθη
εργασία μειώθηκε κατά 64,5% και των αγροτών που μισθώνουν εργασία (εργοδοτών) κατά 75,7%.
Μόνο την περίοδο 1977-1989 ο αριθμός ημερομισθίων των εποχικών αγρεργατών μειώθηκε κατά 43%
(ΕΣΥΕ, 1951, 1961, 1971, 1981 και Μωυσίδης 1993, σελ. 108).
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Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (ΠΠΣ) εκφρασμένα στη λογιστική τους αξία και την

χρησιμοποιούμενη γεωργική γη (R) σε εκτάρια. Εξαρτημένη μεταβλητή είναι το

πραγματικό αγροτικό προϊόν (Q)  σε σταθερές τιμές του 1995:

Qit=Kit
b1Lit

b2Rit
b3 => lnQit=b1lnLit+b2lnKit+b3lnRit,

i= ο αριθμός της διαστρωματικής μονάδας και t= η χρονική περίοδος.

Θα εκτιμήσουμε τη συνάρτηση παραγωγής με τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων. H

μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον Mundlak (1961)167 και αφορούσε

στη γεωργία των ΗΠΑ.  Για να συλλάβουμε το ενδεχόμενο διαφορετικών κατανομών

του πληθυσμού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους επιτρέπουμε στην τεταγμένη

αρχής (σταθερό όρο) να διαφέρει κατ’ έτος χρησιμοποιώντας ετήσιες ψευδομεταβλητές

για όλα τα έτη πλην του προγενέστερου (στην περίπτωσή μας το 1990) το οποίο και

επιλέγουμε ως έτος βάσης168 (Mundlak 1961, σελ. 50). Το υπόδειγμα παίρνει την

ακόλουθη μορφή:

lnQit= δ2d91t + …+ δ16d05t+b1lnLit + b2lnKit + b3lnRit + ai + uit,

για i=1,…,4 και t=1,…,16,

d91t,…,d05t συμβολίζουν τις ετήσιες ψευδομεταβλητές,

ai, είναι η σταθερή ή απαρατήρητη επίδραση και ενσωματώνει όλους εκείνους τους

παράγοντες των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάζουν το αγροτικό προϊόν, αλλά δε

μεταβάλλονται διαχρονικά169. Τέτοιοι μπορεί να είναι η θέση των γεωγραφικών

περιοχών, ο αγροτικός ή μη χαρακτήρας τους, η γονιμότητα του εδάφους, η διάρθρωση

και ο κατακερματισμός του γεωργικού κλήρου, η επιχειρηματική ικανότητα των

παραγωγών κα (Mundlak 1961, σελ. 48 και Cornwell & Schmidt 1996, σελ. 857-858).

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεών μας φαίνονται παρακάτω στον Πίνακα 6.5.2:

167 Κατόπιν χρησιμοποιήθηκε και από άλλους ερευνητές (Βλ. Cornwell & Schmidt 1996, σελ. 857-858).
168 Προτιμήσαμε τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων έναντι αυτής των τυχαίων, λόγω του μικρού
αριθμού των διαστρωματικών μονάδων. Εξάλλου, το Hausman test δεν έδειξε στατιστικά σημαντική
συνέπεια των εκτιμήσεων GLS (Generalized Least Squares) με τη μέθοδο των τυχαίων επιδράσεων. Η
χρησιμοποίηση ετήσιων ψευδομεταβλητών συνιστάται όταν ο αριθμός των χρονικών περιόδων είναι
σχετικά μικρός, όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή μας (βλ. Wooldrich 2006, σελ. 33, 59).
169 Ο (Wooldrich 2006, σελ. 20) αναφέρει ότι ορισμένοι εκ των παραγόντων που αντιπροσωπεύει η
σταθερή επίδραση μπορεί να μην είναι απόλυτα σταθερή, αλλά μπορεί να είναι σε γενικές σταθερές
μέσα σε μια πενταετία.
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Πίνακας 6.5.6 Εκτίμηση της συνεισφοράς των ΜΕΓ στο αγροτικό προϊόν της Ελλάδας
Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

L 0,110* 1,766 0,085

K 0,476*** 3,073 0,004

R -0,366** -2,026 0,049

d91 0,104*** 12,460 0,000

d92 0,033* 1,781 0,082

d93 0,039** 2,191 0,034

d94 0,079*** 3,035 0,004

d95 0,101*** 3,565 0,001

d96 0,049 1,331 0,190

d97 0,081* 1,984 0,054

d98 -0,077* -1,729 0,091

d99 -0,053 -1,183 0,243

d00 0,022 0,858 0,396

d01 0,094*** 3,385 0,002

d02 0,191*** 5,873 0,000

d03 0,177*** 5,363 0,000

d04 0,140*** 3,887 0,000

d05 0,247*** 5,883 0,000
AdjR2=0,75
F=10,04
Τεστ για την κοινή τεταγμένη αρχής:
F=2,82 (p=0,05)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και
1% αντίστοιχα

Παρατηρούμε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 10% η συνεισφορά των

μεταναστών είναι θετική στο αγροτικό προϊόν. Αν αναλογιστούμε αφενός, ότι μέχρι και

το 1998 που τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης το σύνολο του

μεταναστευτικού δυναμικού απασχολούνταν άτυπα και συνακόλουθα ο αριθμός του

και η συνεισφορά του ήταν δύσκολο να καταγραφούν στατιστικά, αφετέρου ότι ο

εποχικός εν γένει χαρακτήρας της γεωργικής εργασίας και η έντονη γεωγραφική

κινητικότητα που χαρακτηρίζει τους ΜΕΓ δυσχεραίνουν, επίσης, την καταγραφή της

παρουσίας τους, μπορούμε να αποδεχτούμε τη σημαντικότητα της εκτίμησης στο

επίπεδο αυτό. Το κεφάλαιο, εύλογα, αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα αύξησης

του αγροτικού προϊόντος. Αντίθετα, η συνδρομή της καλλιεργούμενης έκτασης είναι

αρνητική. Πιθανολογούμε ότι με τις τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους παραγωγής

καθοριστικό στοιχείο στην αύξηση του αγροτικού προϊόντος δεν είναι η

καλλιεργούμενη έκταση γης, αλλά η αποτελεσματική της χρήση (βλ. και Karagiannis et

al., 1996). Οι ετήσιες ψευδομεταβλητές αποτυπώνουν μεταβολές στο αγροτικό προϊόν
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που δεν συλλαμβάνουν οι ερμηνευτικές σε σχέση με το έτος βάσης. Συνεπώς, με

σταθερές τις ερμηνευτικές μεταβλητές μας, τα έτη 1991, 1993-1995 και 2001-2005

παρουσιάζουν αύξηση του αγροτικού προϊόντος σε σχέση με το έτος 1990 που

αποτελεί το έτος βάσης (βλ. Wooldrich, 2006).

Η παρουσία των μεταναστών είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη στις εντατικές

καλλιέργειες και κυρίως στις καλλιέργειες δέντρων, στις οποίες η χρήση εργατικών

χεριών είναι απαραίτητη κυρίως κατά την περίοδο συγκομιδής. Αν υποθέσουμε και

πάλι μια συνάρτηση τύπου Cobb-Douglas για το προϊόν των δενδρωδών καλλιεργειών

και αυτό της ελιάς,  στους Πίνακες 6.5.3  και 6.5.4  παρακάτω εκτιμούμε τη συνδρομή

των τριών παραγωγικών συντελεστών (L,K,R) στα δύο είδη καλλιεργειών αντίστοιχα.

Πίνακας 6.5.7 Εκτίμηση της συνεισφοράς των ΜΕΓ στο προϊόν των δενδρωδών καλλιεργειών
Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

L 0,197** 2,170 0,038
K 0,577** 2,165 0,038

R 0,045 0,172 0,865

d91 0,131 1,601 0,119

d92 0,006 0,083 0,934
d93 0,055 0,904 0,373

d94 0,124*** 5,392 0,000

d95 0,138** 2,484 0,018

d96 0,134*** 4,749 0,000

d97 0,094 1,820 0,078
d98 -0,029 -0,337 0,738

d99 0,016 0,163 0,872

d00 0,259*** 4,336 0,000

d01 0,279** 2,623 0,013

d02 0,266* 1,919 0,064
d03 0,337** 2,413 0,022

d04 0,416*** 5,889 0,000

d05 0,343*** 2,845 0,008
AdjR2=0,50
F=3,45
Τεστ για την κοινή τεταγμένη αρχής:
F=0,60 (p=0,61)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και
1% αντίστοιχα
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Πίνακας 6.5.8 Εκτίμηση της συνεισφοράς των ΜΕΓ στο προϊόν της ελιάς
Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

L 0,107** 2,285 0,030
K 0,370*** 4,648 0,000
R 0,347*** 3,454 0,002

d91 0,390 1,675 0,106
d92 -0,221 -1,324 0,197
d93 0,055 0,818 0,421
d94 0,004 0,065 0,949
d95 0,004 0,033 0,974
d96 0,101 1,420 0,167
d97 0,233 1,440 0,161
d98 0,117 1,702 0,100
d99 0,116 0,843 0,407
d00 0,111 1,270 0,215
d01 0,086 0,719 0,478
d02 0,070 0,755 0,457
d03 0,010 0,094 0,926
d04 -0,200 -1,083 0,288
d05 0,226** 2,285 0,030

AdjR2=0,53
F=3,50
Τεστ για την κοινή τεταγμένη αρχής:
F=9,71 (p=0,00)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και
1% αντίστοιχα

Τόσο το κεφάλαιο, όσο και η εργασία των ΜΕΓ συνεισφέρουν θετικά στο προϊόν των

δενδρωδών καλλιεργειών. Η συμβολή της χρησιμοποιούμενης έκτασης είναι θετική, αλλά

όχι και στατιστικά σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε θετική και στατιστικά σημαντική

συνεισφορά του μεταναστευτικού δυναμικού στο αγροτικό προϊόν της ελιάς, όπως και

όλων των παραγωγικών συντελεστών170.

6.5.3 Ποιοτικά ευρήματα

Παρακάτω, θα επιχειρήσουμε να εξειδικεύσουμε τα ανωτέρω ποσοτικά

ευρήματα στους Νομούς της έρευνας μας με ποιοτικά ευρήματα που προέκυψαν από

τις συνεντεύξεις με ανθρώπους κλειδιά.

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις επιπτώσεις της αλλοδαπής εργασίας στη

γεωργία ανάλογα με το αν η γεωργική εκμετάλλευση που απασχολεί το

μεταναστευτικό δυναμικό αποτελεί την κύρια απασχόληση του κατόχου τους, ή μια

δευτερεύουσα, εναλλακτική απασχόληση. Η πρώτη περίπτωση συναντάται ευρύτατα

170 Υπενθυμίζουμε ότι η σχετική βιβλιογραφία για την Ελλάδα που, ως επί το πλείστον, απαρτίζεται από
ποιοτικού χαρακτήρα έρευνες δεν καταγράφει σύμπλευση απόψεων για τη συνεισφορά των ΜΕΓ στο
αγροτικό προϊόν.
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στο Ν. Πέλλας, ενώ η δεύτερη κατισχύει στο Ν. Χαλκιδικής171. Η επιλογή του

κριτηρίου διάκρισης είναι κομβική,  καθώς σε κάθε μια εκ των δύο περιπτώσεων η

εργασία των ΜΕΓ συνυφαίνεται με αισθητά διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης της

αγροτικής εκμετάλλευσης.

Τις δύο δεκαετίες που προηγούνται της έλευσης των μεταναστών στο Ν.

Χαλκιδικής, η φθίνουσα πορεία του αγροτικού τομέα, το αβέβαιο αγροτικό εισόδημα,

η σκληρή εργασία στο χωράφι, η άνθηση του τουρισμού και η γενικότερη σταδιακή

στροφή της οικονομίας στον τριτογενή, κυρίως τομέα, ωθεί τους νέους της εποχής να

αναζητήσουν απασχόληση εκτός γεωργίας. Ταυτόχρονα, όμως, κληρονομούν

γεωργικές εκτάσεις που καλλιεργούνταν από τους προγόνους τους. Οι κληρονόμοι

αυτοί, είτε διατηρούσαν αναξιοποίητες τις εκτάσεις που κατείχαν, είτε τις

καλλιεργούσαν με εκτατικό τρόπο (κυρίως σιτάρι), είτε τις ενοικίαζαν. Η ενοικίαση

αποτελούσε σπανιότερη λύση, καθώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού δεν επέτρεπε

στους επαγγελματίες γεωργούς να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα

ενοικιάζοντας ή αγοράζοντας εκτάσεις. Όσοι εκ των κληρονόμων άσκησαν τη

γεωργική ως πρωτεύουσα δραστηριότητα, αξιοποίησαν τις κληρονομιές τους στο

βαθμό που τους επέτρεπε η διαθεσιμότητα εργατικών χεριών και η τεχνολογία

παραγωγής.  Συνήθως,  η παραγωγική διαδικασία εκτελούνταν με τη συνδρομή των

μελών της οικογένειας και την ανταλλαγή συγγενικών/φιλικών χεριών μεταξύ των

αγροτικών νοικοκυριών. Σε λίγες περιοχές, όπως η Όλυνθος, Βούλγαροι

Σαρακατσάνικης καταγωγής κατέφταναν κατά τις περιόδους συγκομιδής της ελιάς στο

Νομό και μετά το πέρας της επέστρεφαν στην πατρίδα τους μέχρι την επόμενη σοδειά

(Χ.Π. 2/7/2007, Όλυνθος).

Η ίδια απροθυμία ενασχόλησης με τη γεωργική δραστηριότητα παρατηρείται

και στο Ν. Πέλλας. Ο αναμφίβολα πιο αγροτικός προσανατολισμός του Νομού εν

σχέση με το Ν.  Χαλκιδικής διατηρεί ορισμένους από τους νεότερους κατοίκους στην

αγροτική παραγωγή, οι οποίοι, όμως, καλλιεργούν κλάσμα της γεωργικής έκτασης που

κατέχουν, ακριβώς, λόγω της έλλειψης γηγενούς εργατικού δυναμικού. Τις περιόδους

αιχμής της παραγωγής, η συλλογή των καρπών πραγματοποιείται με τη συνδρομή της

οικογενειακής απασχόλησης και ευρύτερα συγγενών,  φίλων και γνωστών των

αγροτικών νοικοκυριών, από Έλληνες της Ηπείρου ή Βορειότερων περιοχών της

Μακεδονίας (όπως τα χωριά της Φλώρινας) που μετακινούνται από τους τόπους

171 Υπενθυμίζουμε ότι στο Ν. Χαλκιδικής, το 2000, τα ποσοστά αυτών που ασκούν τη γεωργική ως
κύρια και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι αντίστοιχα 62,8% και 37,2%. Τα ίδια ποσοστά για το
Ν. Πέλλας είναι 84,0% και 16,0% αντίστοιχα.
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διαμονής τους για να συνεισφέρουν στην αγροτική παραγωγή.  Επίσης,  από Έλληνες

Ρομά που μετακινούνται εντός της Ελλάδας ακολουθώντας τον κύκλο της παραγωγής

και μια από τις στάσεις της νομαδικής τους πορείας αποτελεί ο Ν.  Πέλλας (Γ.Κ.

16/9/2007, Αρσένι)172.

Η αθρόα έλευση μεταναστών και συνακόλουθα η αφθονία εργατικών χεριών

προσέφερε στους κατοίκους των δύο Νομών νέες δυνατότητες και προοπτικές, οι

οποίες, ανάλογα με το αν η γεωργική δραστηριότητα των κατόχων των

εκμεταλλεύσεων είναι κύρια ή παρεπόμενη, μεταφράζονται σε δύο διακριτά επίπεδα

συνεισφοράς των μεταναστών:

Οι κληρονόμοι γεωργικών εκτάσεων, κυρίως του Ν. Χαλκιδικής, που είχαν

εγκαταλείψει τη γεωργική δραστηριότητα, ακόμη και τον ίδιο το Νομό διαβλέπουν την

προοπτική επαναξιοποίησης των μέχρι πρότινος ακαλλιέργητων εκτάσεων που

κατείχαν. Σταδιακά, αντικαθιστούν τις εκτάσεις σιταριών με ελαιόδεντρα ή/και

βερικοκιές και η διαχείριση της παραγωγής περνάει στα χέρια των ικανότερων και πιο

έμπιστων μεταναστών οι οποίοι αναβαθμίζονται σε επιστάτες των εκμεταλλεύσεων. Οι

ίδιοι αρκούνται σε έναν εποπτικό ρόλο επί των αγροτικών εργασιών και ρυθμίζουν τα

της πώλησης των ετήσιας παραγωγής. Αναφύεται έτσι ένας νέος τύπος

πολυδραστηριότητας για τους κατοίκους της περιοχής που δεν έγκειται στη συμπλήρωση

του αγροτικού εισοδήματος από την ενασχόληση σε εξωγεωργικές δραστηριότητες, αλλά

στην επανείσοδό τους στις γεωργικές εργασίες και τη συμπλήρωση του εισοδήματός της

κύριας δραστηριότητάς τους με αγροτικό εισόδημα.

Για τους επικεφαλής των αμιγώς αγροτικών νοικοκυριών,  η εισδοχή ΜΕΓ

σημαίνει, όπως θα δούμε παρακάτω, αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεών και

αναπροσδιορισμό του ρόλου τους.

Η αρχική, πάντως, αντίδραση των αγροτών στην πληθώρα ΜΕΓ ήταν, είτε να

εντάξουν στην παραγωγική διαδικασία εκτάσεις που κατείχαν, αλλά η απουσία

εργατικών χεριών, προ της εισόδου των μεταναστών δεν επέτρεπε να καλλιεργηθούν,

είτε να ενοικιάσουν εκτάσεις για να επεκτείνουν τις εκμεταλλεύσεις τους (Π.Ε.

172 Η κατάσταση του αγροτικού τομέα πριν την έλευση των ΜΕΓ που σκιαγραφούμε για τους δύο
νομούς επαληθεύεται σημειακά και από προγενέστερες έρευνες για την ελληνική γεωργία: Ο Μωυσίδης
(1993, σελ. 26, 64, 65) αναφέρει ότι τη δεκαετία του ’80 μερίδα των νέων της ελληνικής υπαίθρου
εγκαταλείπουν τη γεωργία για να απασχοληθούν σε αστικά επαγγέλματα. Αυτή η τάση φυγής δεν
κάμπτεται ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που οι αστικές εργασίες είναι λιγότερο επικερδείς από τη
γεωργική. Σημειώνει ακολούθως ότι οι ανάγκες εποχικής εργασίας καλύπτονται από Ρομά και
μικρογεωργούς. Οι Δαμιανός κ.α. (1994, σελ. 167) παρατηρούν ότι η πολυδραστηριότητα είναι
περισσότερο διαδεδομένη σε αρχηγούς εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν εκτατικές ποικιλίες,
παρατήρηση που επικυρώνει το παράδειγμα του νομού Χαλκιδικής.
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14/9/2007, Πέλλα, Α.Κ και 18/8/2007 Σήμαντρα). Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του

εργατικού δυναμικού παρέχει τη δυνατότητα στους αγρότες να διευρύνουν την

καλλιεργήσιμη έκταση και ακολούθως την γεωργική παραγωγή173. Σε ορισμένες

περιπτώσεις μάλιστα, όπως οι καλλιέργειες ροδακινιών στο Ν. Πέλλας, η παρουσία

των μεταναστών αξιοποιήθηκε άμεσα. Πριν την έλευσή τους, ένα μέρος των

εκμεταλλεύσεων αν και ήταν σπαρμένο με ροδακινιές παρέμενε σε αχρησία. Τα δέντρα

ανανέωναν τους καρπούς τους και οι αγρότες απλώς τα συντηρούσαν για να μη χάσουν

τις παραγωγικές τους ιδιότητες. Τα πρώτα έτη της μετανάστευσης οι εκτάσεις αυτές

συμπεριλήφθηκαν στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς σημαντικές χρονικές

υστερήσεις και ο όγκος της παραγωγής αυξήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα από την

έλευση των πρώτων μεταναστών. Στον ίδιο Νομό, οι άνθρωποι κλειδιά επεσήμαναν ότι

η ευρύτερη περιοχή αποτέλεσε έναν από τους πρώτους σταθμούς εργασίας των

νεοεισερχόμενων μεταναστών. Αυτή η διαρκής, τουλάχιστον για μια επταετία,

προσθήκη εργατικών χεριών, μείωσε το εργατικό κόστος και συγκράτησε τις τιμές των

φρούτων, όταν την ίδια στιγμή η ανοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου

συμπαρέσυρε σε αύξηση τις τιμές των υπολοίπων εισροών, όπως των λιπασμάτων, των

φυτοφαρμάκων και των σπόρων. Οι Πίνακες 6.5.5 και 6.5.6 αποτυπώνουν τη

διαχρονική στροφή των αγροτών στους δύο νομούς προς εντατικές καλλιέργειες174.

Πίνακας 6.5.9 Διαχρονική μεταβολή αριθμού δέντρων Ν. Χαλκιδικής

Ελιές

Ποσοστιαία
Μεταβολή
αριθμού

ελιών

Βερικοκιές

Ποσοστιαία
Μεταβολή
αριθμού

βερικοκιών

Σιτάρι
(tn)

Ποσοστιαία
Μεταβολή
παραγωγής

σιταριού

1981 2.551.158 90.880 94.298
1989 2.976.022 16,7 149.370 64,4 98.791 4,8
2001 5.461.523 83,5 171.690 14,9 83.850 -15,1
2005 5.566.492 1,9 173.927 1,3 83.013 -1,0

Πηγή: Επεξεργασία αδημοσίευτων στοιχείων ΕΣΥΕ

Πίνακας 6.5.10 Διαχρονική μεταβολή αριθμού δέντρων Ν. Πέλλας

Ροδακινιές

Ποσοστιαία
Μεταβολή
αριθμού

ροδακινιών

Μηλιές

Ποσοστιαία
Μεταβολή
αριθμού
μηλιών

Κερασιές

Ποσοστιαία
Μεταβολή
αριθμού

κερασιών

Σιτάρι
(tn)

Ποσοστιαία
Μεταβολή
παραγωγής

σιταριού

1981 4.511.335 818.801 319.696 69.241
1989 5.886.770 30,5 986.230 20,4 618.040 93,3 55.205 -20,3
2001 7.827.830 33,0 835.440 -15,3 997.035 61,3 30.478 -44,8
2005 7.801.230 -0,3 870.586 4,2 1.044.595 4,8 30.738 0,9

Πηγή: Επεξεργασία αδημοσίευτων στοιχείων ΕΣΥΕ

173 Από τα δεδομένα της βάσης FADN  προκύπτει ότι κατά την περίοδο 1990-2005 η ενοικιαζόμενη
γεωργική έκταση αυξάνει με ΜΕΡΜ 3,7%.
174 Αν και αύξηση δενδρώνων στους δύο νομούς παρατηρείται πριν την έλευση των ΜΕΓ, για ορισμένα
ήδη αυτών (βλ. παρακάτω), η αύξησή τους είναι μεγαλύτερη μετά το 1990.
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Παρατηρούμε ότι ο με εξαίρεση τον αριθμό μηλιών175 στο Ν.  Πέλλας,  ο

αριθμός δέντρων στους δύο νομούς αυξάνει.  Μάλιστα,  ο αριθμός των ελιών στο

Ν.Χαλκιδικής και ο αριθμός των ροδακινιών στο Ν. Πέλλας παρουσιάζει τη

μεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο που συμπίπτει με την έλευση των ΜΕΓ. Ομοίως,

η μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής σιταριού καταγράφεται την περίοδο που

συμπίπτει με την έλευση των ΜΕΓ.

Επίσης, σε επίπεδο χώρας, ενώ το σύνολο των καλλιεργούμενων και των

αροτραίων εκτάσεων παρουσιάζει διαχρονική μείωση, οι δενδρώδεις καλλιέργειες

αυξάνουν και μάλιστα η ποσοστιαία μεταβολή της περιόδου 1989-2001 (9,7%) είναι

μεγαλύτερη αυτής κατά την περίοδο 1981-1989 (5,8%) (Διάγραμμα 6.5.4).

Διάγραμμα 6.5.4
Εκτάσεις καλλιεργειών κατ' είδος
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   Πηγή: Αδημοσίευτα στοιχεία της ΕΣΥΕ

Σταδιακά, οι αγρότες άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η ελκυστικότητα του

αλλοδαπού δυναμικού διέρχεται μέσα από δύο άξονες: Τη χαμηλή αμοιβή και την

εργατικότητα των μεταναστών. Κοινή διαπίστωση των αγροτών στους δύο Νομούς,

είναι ότι οι μετανάστες «κάνουν τα πάντα στο χωράφι»,  δηλαδή,  όλων των ειδών τις

αγροτικές εργασίες: Τσάπισμα, όργωμα, ράντισμα, κλάδεμα, αραίωμα, συλλογή των

καρπών. Πράγματι, από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι το

45,1%  των ΜΕΓ εκτελούν και εργασίες,  πέραν του ούτως ή άλλως άτυπου ωραρίου

τους, για τις οποίες δεν αμείβονται, αλλά ασκούν επικουρικά και σε τακτική βάση: Το

24,6% αυτών συγυρίζουν το χωράφι και καθαρίζουν τους αποθηκευτικούς χώρους, τις

175 Μια πιθανή εξήγηση της μείωσης του αριθμού των μηλιών δίδεται από τους ανθρώπους κλειδιά: Η
παρουσία των ΜΕΓ έδωσε στους παραγωγούς του Ν. Πέλλας τη δυνατότητα να μεταβάλουν το μίγμα
καλλιεργειών που αναπτύσσουν υποκαθιστώντας καλλιέργειες, όπως αυτές των μήλων με άλλες
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως τα κεράσια.
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πομόνες, τα μηχανήματα και τα γεωργικά εργαλεία. Το 21,5% αυτών κάνουν επισκευές

στα κτίσματα της εκμετάλλευσης,  στο σπίτι του αγρότη,  ενίοτε δε και στα κτίσματα

των γειτονικών εκμεταλλεύσεων ή των γειτονικών σπιτιών. Το 18,5% αυτών μεταφέρει

διάφορα υλικά,  π.χ.,  τους σάκους με τα λιπάσματα,  τα γεωργικά εργαλεία σε άλλους

κλήρους του ιδίου αγρότη οι οποίοι, απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους, η σε εγγύς

κλήρους άλλων αγροτών. Το 16,9% αυτών μετά το τέλος της εργασίας τους φορτώνουν

εμπορεύματα στα αγροτικά αυτοκίνητα ή στα ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά

μεταφοράς του ιδίου ή άλλων αγροτών. Αυτού του είδους η εργασία περιορίζεται στην

εποχή της συγκομιδής. Το 15,4% αυτών εκτελεί σε συνδυασμό όλες τις παραπάνω

εργασίες. Το 3,1% αυτών το οποίο και κατέχει δίπλωμα οδήγησης μεταφέρει με το

αγροτικό αυτοκίνητο διάφορα υλικά και εργαλεία για τη διεκπεραίωση των εργασιών

στο χωράφι.

Επιπρόσθετα, η ίδια η δραστηριότητά των αγροτών αποκτά μια νέα διάσταση,

αυτή του εργοδότη/ επιχειρηματία, η οποία, πριν την είσοδο των μεταναστών ενυπήρχε

μόνο στους αρχηγούς των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Με το πέρασμα του χρόνου,

ορισμένες εκ των μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεων αποκτούν γνωρίσματα

επιχειρηματικής διάρθρωσης με στοιχεία ιεραρχίας. Η απασχόληση εντός της

γεωργικής εκμετάλλευσης αρθρώνεται σε τρία ευδιάκριτα επίπεδα που σηματοδοτούν

με τη σειρά τους τρία επίπεδα ιεραρχίας: Τους εργάτες γης, τον επιστάτη και τον

αγρότη.  Οι απασχολούμενοι των τριών επιπέδων έχουν διακριτούς ρόλους και

αρμοδιότητες. Τα ανώτερα επίπεδα ιεραρχίας συνδέονται με πιο ειδικευμένες και

απαιτητικές εργασίες. Η νέα αυτή διάρθρωση σε συνδυασμό με την ανάγκη εργατικών

χεριών που χαρακτηρίζει τις δενδρώδεις καλλιέργειες ενθαρρύνει τους αγρότες να

εφαρμόζουν, τις περισσότερες φορές εμπειρικά, μεθόδους προσέλκυσης των πιο

ικανών και/ή χαμηλά αμειβόμενων μεταναστών. Ιδιαίτερα στο Ν. Χαλκιδικής που η

ζήτηση εργασίας σε εξωγεωργικές θέσεις απασχόλησης οδηγεί τους μετανάστες εκτός

αγροτικού τομέα, μερίδα αγροτών ανέφεραν ότι πληρώνουν τους μετανάστες ακόμη

και σε περιόδους που δεν τους χρειάζονται, αναθέτοντάς τους δευτερεύουσες, ίσως και

περιττές εργασίες, με μοναδικό κίνητρο να τους κρατήσουν εντός της εκμετάλλευσης,

σε ένα είδος επιφυλακής, για τις περιόδους που εντατικοποιείται η γεωργική εργασία.

Η ενασχόληση των ΜΕΓ σε εργασίες με τις οποίες,  πριν την είσοδο των

μεταναστών, ήταν επιφορτισμένοι οι ίδιοι οι αγρότες εξασφάλισε χρόνο στους

τελευταίους να επιδοθούν στο εμπορικό κομμάτι της εκμετάλλευσης. Και στις δυο

περιοχές της έρευνάς μας οι αγρότες τείνουν να ανασυνθέτουν τα είδη των
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καλλιεργειών τους και στρέφονται σε καλλιέργειες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

με εξαγωγικό προσανατολισμό. Συγκεκριμένα, στο Ν. Χαλκιδικής, οι αγρότες

προσπαθούν να διευρύνουν την ποικιλία των καλλιεργειών προσθέτοντας στις ήδη

υπάρχουσες κουνουπίδια, μπρόκολα και λαχανικά, επιμηκύνοντας την καλλεργητική

περίοδο, ώστε να επιτύχουν αγροτικό εισόδημα καθόλη τη διάρκεια του έτους και όχι

μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τις αποδόσεις βερικοκιών και ελιών.

Ορισμένοι αγρότες ξεκίνησαν να καλλιεργούν τριφύλλι που αποτελεί ζωοτροφή

υψηλής προστιθέμενης αξίας και ζήτησης176.

Στο Ν.  Πέλλας συναντούμε παρόμοια εικόνα.  Οι αγρότες της περιοχής

υποκαθιστούν τις παραδοσιακές τους καλλιέργειες (π.χ. σιτάρι) με άλλες υψηλότερης

προστιθέμενης αξίας, όπως τα δαμάσκηνα και τα κεράσια. Οι αγρότες επισημαίνουν

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι νεοεισαχθείσες καλλιέργειες είναι ευπαθέστερες των

παλαιοτέρων. Με δεδομένη, όμως, τη διαθεσιμότητα των ΜΕΓ, που δύνανται να

διασφαλίσουν καθημερινή μέριμνα για τις καλλιέργειες στις οποίες απασχολούνται,

δέχονται να διακινδυνεύσουν να εισάγουν επισφαλέστερες ποικιλίες. Για παράδειγμα

σε χωριό του Ν. Πέλλας, ορισμένοι καλλιεργητές αντικατέστησαν ποικιλία κερασιών η

οποία διατίθετο έναντι 0,40€/ κιλό με άλλη πιο ευπαθή, η οποία, όμως πωλείται έναντι

1€/ κιλό (Π.Κ 10/9/2007, Κρύα Βρύση). Ομοίως, η ευχέρεια απασχόλησης ΜΕΓ ώθησε

δύο αμπελουργούς του ίδιου Νομού να υποκαταστήσουν τις παραδοσιακές ποικιλίες

που καλλιεργούσαν με μια νέα, υψηλής προστιθέμενης αξίας που ονομάζεται

Ασύρτικος, αναπτύσσοντας συμβολαιακή γεωργία με γνωστή οινοπαραγωγό εταιρία. Ο

οίνος που παρασκευάζεται  από την εν λόγω ποικιλία συγκαταλέγεται στους οίνους

πολυτελείας και πωλείται από επώνυμα εστιατόρια. Αν και ευάλωτος στις καιρικές

συνθήκες οι αγρότες αποφάσισαν να εισάγουν τη νέα ποικιλία, καθώς, όπως είπανε

«υπάρχουν χέρια για να την προσέχουν».

Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, αξίζει να σταθούμε σε δύο

επισημάνσεις: Η πρώτη είναι ότι από την ανωτέρω ανάλυση φαίνεται να αρθρώνεται

πιο στέρεα το επιχείρημα που άρχισε να σκιαγραφείται παραπάνω: Η συνεισφορά των

ΜΕΓ στις περιοχές της έρευνάς μας είναι ευρύτερη από όσο οι όροι κόστους,

παραγωγικότητας ή ποιότητας μιας παραγωγικής εισροής δύνανται να αποδώσουν. Οι

αλλοδαποί αγρεργάτες αποτελούν μια ευέλικτη, εύπλαστη και ευπροσάρμοστη εισροή

176 Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η περίπτωση αγρότη στο Ν. Χαλκιδικής, κατόχου μεγάλης
εκμετάλλευσης με δέντρα και λαχανικά, ο οποίος διέθεσε το χρόνο που εξασφάλισε απασχολώντας ΜΕΓ
στην πειραματική καλλιέργεια τρούφας, ενός αγροτικού προϊόντος που η λιανική του τιμή ξεπερνά τις
3.000 ευρώ το κιλό.
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στις καθημερινές ανάγκες της εκμετάλλευσης, αλλά και εκτός αυτής. Δεν παρέχουν

μόνο προσωρινές διεξόδους σε ορισμένες δομικές παθογένειες του αγροτικού

συστήματος και κυρίως σε αυτές που σχετίζονται με τις ελλείψεις εργατικού

δυναμικού. Προσφέρουν καθημερινές λύσεις στις τρέχουσες απαιτήσεις της

παραγωγής, που πριν την έλευσή τους, οι περιορισμένες γεωργικές εκτάσεις και η

υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του αρχηγού της εκμετάλλευσης

καθυστερούσαν, ανέστειλαν ή καθιστούσαν την εφαρμογή τους απαγορευτική.

Σταδιακά, η απασχόληση των ΜΕΓ εξελίσσεται σε θεμελιακό στοιχείο της

παραγωγικής διαδικασίας, στο υπόβαθρο εκείνο επί του οποίου οι αγρότες δύνανται να

οικοδομήσουν στρατηγικές ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεών τους.

Η δεύτερη επισήμανση είναι συναφής με την τελευταία αυτή παρατήρηση.

Μεγάλο μέρος αγροτών στους δύο Νομούς δεν αξιοποίησε το αλλοδαπό εργατικό

δυναμικό πέραν της χρήσης του κατά τις περιόδους συγκομιδής. Αυτό σημαίνει ότι

μαζί με τις περιπτώσεις αγροτών που αναπροσδιόρισαν τους στόχους των

εκμεταλλεύσεών τους παρουσία των μεταναστών, πρέπει να επισημάνουμε ότι

υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν τη μεταναστευτική παρουσία σα μια πρόσκαιρη

δυνατότητα να αυξήσουν, περίπου καιροσκοπικά, τα έσοδά τους. Βρίθουν οι

περιπτώσεις αγροτών στις περιοχές της έρευνάς μας που δηλώνουν: «οι Αλβανοί μας

έκαναν αφεντικά»,  ή «οι Αλβανοί μας έμαθαν το καφενείο»  ή επ’  ευκαιρία της

προσχώρησης Βαλκανικών χωρών στην ΕΕ: «…αν φύγουν από τα χωράφια οι Αλβανοί

θα έρθουν οι Βούλγαροι, αν φύγουν οι Βούλγαροι θα έρθουν οι Ρουμάνοι, αν φύγουν κι

αυτοί θα έρθουν οι Τούρκοι» (Α.Κ., Σ.Β. 12/7/2007, Πορταριά, Λ.Ν., Π.Κ. Δ.Χ.

18/8/2007, Πέλλα). Αξίζει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι ο τρόπος με τον

οποίο αξιοποιείται το μεταναστευτικό δυναμικό εξαρτάται από την οικονομία της

χώρας υποδοχής. Η αδυναμία μερίδας αγροτών να αξιοποιήσουν παραγωγικά τους

ΜΕΓ, ώστε να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις των εκμεταλλεύσεών τους δεν πρέπει

να «χρεωθεί» στους ίδιους τους ΜΕΓ. Απορρέει από την κοντόθωρη στρατηγική

ορισμένων Ελλήνων αγροτών.

6.6 Η επίδραση των ΜΕΓ στους λοιπούς παραγωγικούς συντελεστές

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε ποσοτικά τη σχέση

ΜΕΓ με τους λοιπούς παραγωγικούς συντελεστές και συγκεκριμένα το κεφάλαιο και

την καλλιεργήσιμη γη. Τη σχέση ΜΕΓ – κεφαλαίου διερευνούμε διεξοδικότερα μέσα
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από τις συνεντεύξεις με ανθρώπους κλειδιά. Εν συνεχεία εκτιμούμε τη σχέση μεταξύ

ΜΕΓ - οικογενειακής απασχόλησης. Όπως προαναφέραμε, στη διεθνή βιβλιογραφία

δεν υπάρχει σύμπνοια απόψεων για τη σχέση των ΜΕΓ με τους λοιπούς παραγωγικούς

συντελεστές. Φαίνεται ότι η διάσταση των εκτιμήσεων οφείλεται στις ιδιαιτερότητες

που παρουσιάζει ο αγροτικός τομέας σε κάθε χώρα. Η συνεισφορά των ΜΕΓ

συναρτάται έντονα με τα χαρακτηριστικά του αγροτικού περιβάλλοντος που τους

υποδέχεται και τούτο αναδεικνύει τη σημασία του τοπικού στην αποτίμηση της

παρουσίας τους. Υπό αυτήν την έννοια, οι αιτιάσεις που ακολουθούν προσπαθούν να

συμβάλλουν στη συζήτηση γύρω από το είδος των επιδράσεων που ασκεί η παρουσία

των ΜΕΓ σε περιοχές της υπαίθρου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

6.6.1 Η επίδραση της παρουσίας των ΜΕΓ στο κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων

Θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τη σχέση υποκατάστασης μεταξύ

εργασίας, κεφαλαίου και χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Χρησιμοποιούμε μια

τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους με ανεξάρτητες, εξωγενείς μεταβλητές τις τιμές

αυτών των παραγωγικών συντελεστών:

C=Q(PL, PK, PR), όπου

PL,  το μέσο ωρομίσθιο.  Η βάση FADN  καταχωρίζει το μέσο μισθολογικό

κόστος των εκμεταλλέυσεων ανά διαστρωματική μονάδα και έτος,  καθώς και την

ποσότητα της έμμισθης εργασίας σε ΜΑΕ, η οποία όπως έχουμε ήδη αναφέρει

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες ώρες εργασίας κατ’ έτος. Από τα μεγέθη αυτά μπορούμε

να υπολογίσουμε το μέσο ωρομίσθιο. Υποθέτουμε και πάλι ότι η έμμισθη απασχόληση

αντιστοιχεί στους ΜΕΓ.

PK,  το κόστος του κεφαλαίου.  Υπολογίζεται κατά τον τρόπο που εφάρμοσε ο

Griliches (1969, σελ. 465): Πρόκειται δηλαδή για το λόγο της καθαρής προστιθέμενης

αξίας μείον τις πληρωμές μισθών και ενοικίων προς τη λογιστική αξία των Παγίων

Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ).

PR,  το κόστος του ενοικίου ανά εκτάριο ενοικιαζόμενης γης.  Η τιμή αυτή

προσδιορίζεται από το λόγο της αξίας της ενοικιαζόμενης γης προς την ποσότητα της

καλλιεργούμενης ενοικιαζόμενης γης εκφρασμένης σε εκτάρια, ανά διαστρωματική

μονάδα και έτος.

Η συνάρτηση αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τους Berndt &

Christensen (1973) και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε από πλειάδα ερευνητών (π.χ.,
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Binswanger 1974α,β, Humphrey & Moroney 1975, Hamermesh & Grant 1979, Bartel

& Lichtenberg 1987, Baltagi & Griffin 1988 και Bergström & Panas 1992).

Η τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους υποθέτει σταθερές αποδόσεις

κλίμακας και έχει την ακόλουθη μορφή177:
3 3 3

1 1 1

ln ln ln ln 1/ 2 lni ji ij i

i i j

C Q P P Pob b d
= = =

= + + +å åå (1)

όπου βο, βi, δij είναι οι τεχνολογικές παράμετροι, C και Pi υποδηλώνουν αντίστοιχα το

συνολικό κόστος και τις τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Από την υπόθεση της

συμμετρίας178 λαμβάνουμε την εξής σχέση:

δij=δji.

Από την υπόθεση της γραμμικής ομογένειας πρώτου βαθμού στις τιμές των εισροών

προκύπτει:

1
1i

i
b

=

=å  και
3 3
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0jiij
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==å å (2).

Εφαρμόζοντας το λήμμα του Shephard στην (1) λαμβάνουμε:
3

1

ln / ln lni i ij j

j

C P Pb d
=

¶ ¶ = +å 179 (3).

Επιπλέον, αν υποθέσουμε ανταγωνιστικές αγορές παραγωγικών συντελεστών τότε

ln / ln /i i i iC P X P C S¶ ¶ = = , όπου XiPi/C είναι η συμμετοχή της αξίας της εισροής Xi

στο συνολικό κόστος παραγωγής.  Παίρνοντας μερικές λογαριθμικές παραγώγους της

(1) και εξισώνοντάς τις με την Si, παίρνουμε:

177 Χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη συνάρτηση κόστους διότι επιτρέπει την απευθείας εκτίμηση των
ελαστικοτήτων υποκατάστασης, ενώ δε θέτει a priori περιορισμούς για την τιμή ή τη σταθερότητά τους.
Αν υποθέσουμε ότι η τρανσλογαριθμική συνάρτηση είναι: (α) μια θετική, συνεχής συνάρτηση ως προς
το προϊόν που τείνει στο άπειρο καθώς το προϊόν τείνει στο άπειρο, (β) γραμμικά ομογενής στις Pi, (γ)
κυρτή στις Pi και (δ) είναι διαφορίσιμη ως προς τις Pi και ελαχιστοποιείται από τους παραγωγούς για
όλες τις θετικές τιμές του προϊόντος σε συνθήκες ανταγωνισμού, υπάρχει μια καλώς ορισμένη
συνάρτηση παραγωγής, της οποίας τη συγκεκριμένη μορφή δε γνωρίζουμε. Όμως, η σχέση
υποκατάστασης των εισροών  δύναται να καθοριστεί αποκλειστικά από τη συνάρτηση κόστους
(Humprey and Moroney 1975, σελ. 74). Επιπρόσθετα, η τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους
υπερτερεί έναντι της αντίστοιχης συνάρτησης παραγωγής για την εκτίμηση των παραμέτρων της
παραγωγής: οι τιμές των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στη συνάρτηση κόστους ως ερμηνευτικές
μεταβλητές είναι καταλληλότερες ως εξωγενείς μεταβλητές από τις ποσότητες που εισάγει η συνάρτηση
παραγωγής. Οι παραγωγοί αποφασίζουν για το μίγμα των παραγωγικών συντελεστών με βάση τις
εξωγενώς προσδιορισμένες τιμές και τούτο καθιστά τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών
ενδογενείς μεταβλητές. Άλλωστε, ο υψηλός βαθμός πολυσυγγραμικότητας μεταξύ των ποσοστήτων των
παραγωγικών συντελεστών αλλοιώνει την ακρίβεια των εκτιμήσεων (Binswanger 1974α, σελ. 377).
178 Γνωρίζουμε από το θεώρημα του Young ότι: 2 2ln / ln ln ln / ln lni j j iC P P C P P¶ ¶ ¶ = ¶ ¶ ¶ .
179 Αν επιπρόσθετα υποθέσουμε ουδέτερη επίδραση των οικονομιών κλίμακας και ουδέτερη τεχνολογική
αλλαγή, το προϊόν Q και ο χρόνος δύνανται να παραλειφθούν από τις (3) και (1) αντίστοιχα (Binswanger
1974α, σελ. 381).
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SL = βL + δLL ln PL + δLK ln PK + δLR ln PR (4)

SK = βK + δKL ln PL + δKK ln PK + δKR ln PR (5)

SR = βR + δRL ln PL + δRK ln PK + δRR ln PR (6).

Υποθέτουμε επίσης ότι οι μισθοί, οι τόκοι κεφαλαίου και η αξία των ενοικίων

εξαντλούν το συνολικό κόστος παραγωγής του γεωργικού προϊόντος (βλ. και Berndt &

Christensen 1973 και Humprey & Moroney 1975, σελ. 66). Οι υποθέσεις της

γραμμικής ομογένειας στις τιμές των εισροών και της συμμετρίας μας δίνουν τη

δυνατότητα να εκτιμήσουμε τους συντελεστές δύο οποιωνδήποτε εξισώσεων του

συστήματος (4) έως (6) και από αυτούς να υπολογίσουμε τους συντελεστές και της

τρίτης εξίσωσης. Ουσιαστικά, μια από τις εξισώσεις Si (εν προκειμένω η (6))

παραλείπεται από το σύστημα εξισώσεων, καθώς μόνο n-1 εξισώσεις είναι γραμμικώς

ανεξάρτητες λόγω του περιορισμού της γραμμικής ομογένειας (2) (βλ. Binswanger

1974a, σελ. 381 και Ivaldi et al. 1996, σελ. 655). Δηλ.:

ˆ ˆ ˆ1 1L K R R L Kb b b b b b+ + = Þ = - -  και ˆ ˆij jid d= .

Επίσης, από τον περιορισμό των μηδενικών αθροισμάτων προκύπτει:

ˆ ˆ ˆLR LK LLd d d-= -  και ˆ ˆ ˆKR KK KLd d d= - - .

Όταν υποθέτουμε ότι οι τιμές και όχι οι ποσότητες είναι εξωγενείς το

κατάλληλο μέτρο για τη σχέση υποκατάστασης των εισροών είναι η μερική

ελαστικότητα υποκατάστασης του Allen, σij, (Hamermesh & Grant 1979, σελ. 538), η

οποία μετρά την επίδραση που ασκούν οι μεταβολές στις σχετικές τιμές των

παραγωγικών συντελεστών επί των σχετικών ποσοτήτων τους.  Δίδεται από την

ποσοστιαία μεταβολή στη σχετική ποσότητα της εισροής i, που προκαλείται από την

ποσοστιαία μεταβολή της τιμής της εισροής j, με σταθερές τις τιμές του προϊόντος και

τις τιμές των λοιπών εισροών.  Η μερική ελαστικότητα υποκατάστασης του Allen

δίδεται από τον τύπο:

1 , , ,Pij
ij L K R

i j
i P P

S S
ds = + = .

Αν σij < 0, τότε οι εισροές i και j είναι συμπληρωματικές και αν σij > 0, τότε οι εισροές

είναι υποκατάστατες.

Θα εκτιμήσουμε το σύστημα των εξισώσεων (4) έως (6) με βάση τη μέθοδο

SUR (Seemingly Unrelated Regressions)180 (βλ. Bergström & Panas, 1992,

180 Όταν υποθέτουμε ότι όλες οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι εξωγενείς και χρησιμοποιούνται panel
data, ως μέθοδος εκτίμησης ενός συστήματος εξισώσεων ενδείκνυται η SUR (βλ. Baltagi 2001, σελ.
111-115).
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Tzouvelekas 2000, Baltagi 2001 και Wooldrich 2006) χρησιμοποιώντας και πάλι panel

data της βάσης FADN. Συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε τη σχέση υποκατάστασης των

παραγωγικών συντελεστών για το σύνολο του γεωργικού προϊόντος. Στους Πίνακες

6.6.1 και 6.6.2 παρακάτω, φαίνονται οι εκτιμήσεις των συντελεστών των (4) και (5) και

οι μερικές ελαστικότητες υποκατάστασης.

Πίνακας   6.6.1 Εκτίμηση των παραμέτρων της τρανσλογαριθμικής συνάρτησης κόστους
Σύνολο γεωργικού προϊόντος

Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

βL 2,52*** 10,657 0,000
βK -0,10 -0,858 0,394
δLL 0,62*** 7,119 0,000
δLK -0,13*** -2,663 0,000
δKK 0,05 1,616 0,111

log determinant = -9,158
Τεστ για τους γραμμικούς περιορισμούς F=22,017
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πίνακας  6.6.3 Μερικές Ελαστικότητες υποκατάστασης μεταξύ των εισροών*
Σύνολο

γεωργικού
προϊόντος

σLK
-1,4

(0,86)

σKR
2,9

(1,86)

σLR
-1,5

(0,68)
*Το μέσο ποσοστό συμμετοχής της μεταναστευτικής εργασίας, του κεφαλαίου και της καλλιεργήσιμης
γης στο συνολικό κόστος παραγωγής του αγροτικού προϊόντος είναι: 0,50, 0,11 και 0,39. Τα τυπικά

σφάλματα φαίνονται στις παρενθέσεις. Υπολογίστηκαν βάσει του τύπου:
ˆ( )( ) ij

ij
i j

SESE
S S
d

s =  (βλ.

Binswanger 1974β, σελ. 971).

Παρατηρούμε ότι σε επίπεδο χώρας, η σχέση μεταναστευτικής απασχόλησης

και κεφαλαίου είναι συμπληρωματική και η διαπίστωση αυτή είναι σύστοιχη με τα

θεωρητικά συμπεράσματα του Griliches (1969), αλλά διαφοροποιείται από τα

ευρήματα των Binswanger (1974α,β) για τις ΗΠΑ, των Ivaldi et al. (1996) για τη

Γαλλία και των Napasintuwong  &  Emerson  (2005)  για τη γεωργία της Φλόριντα.

Μπορούμε να εικάσουμε ότι η φυσιογνωμία της αγροτικής οικονομίας σε κάθε χώρα

διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη σχέση των δύο εισροών. Έτσι, στις αναπτυγμένες

αγροτικές οικονομίες που χαρακτηρίζονται από ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και

μεγάλο μέσο μέγεθος εκμεταλλεύσεων οι γεωργικές μηχανές δύνανται να επιτελούν
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ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες και η σχέση κεφαλαίου-εργασίας τείνει να είναι

υποκατάστασης.  Επίσης,  μια αύξηση,  π.χ.,  του ημερομισθίου των ΜΕΓ ενδέχεται να

επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής της αγροτικής εκμετάλλευσης και τούτο

να στρέφει τις επιχειρήσεις στην αγορά κεφαλαίου. Αντίθετα, στην περίπτωση της

ελληνικής αγροτικής οικονομίας με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαθέτει,  η

υπόθεση της συμπληρωματικότητας έχει ρεαλιστική βάση. Συγκεκριμένα, όπως ήδη

επισημάναμε, πριν την έλευση των μεταναστών, τον ελληνικό αγροτικό τομέα

πλήττουν, μεταξύ άλλων, δύο δομικές παθογένειες: πρώτη και σημαντικότερη είναι η

έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεύτερη είναι η περιορισμένη έκταση των γεωργικών

κλήρων. Οι παθογένειες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα, αφενός την υπερσυγκέντρωση

αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του  αγρότη και των μελών του αγροτικού νοικοκυριού

και αφετέρου ένα δύσκαμπτο πλαίσιο εισαγωγής κεφαλαίου στην εκμετάλλευση. Με

την είσοδο των μεταναστών δημιουργείται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο συνδυασμού των

εισροών: οι ίδιοι οι αγρότες αποφορτίζονται από την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων,

καθώς οι πιο δύσκολες και επίπονες εργασίες της αγροτικής εκμετάλλευσης

ανατίθενται στους ΜΕΓ181. Επίσης, λόγω της πτώσης του ημερομισθίου των

αγρεργατών, οι αγρότες εξοικονομούν κόστος το οποίο δύνανται να διαθέσουν για να

εισάγουν κεφάλαιο. Έτσι, επιτυγχάνουν έναν ορθολογικότερο καταμερισμό των έργων

στην εκμετάλλευση και άρα μια πιο αποτελεσματική εξειδίκευση και χρήση των

παραγωγικών συντελεστών (π.χ., μεταξύ μηχανικών και χειρωνακτικών εργασιών).

Μάλιστα, όπως θα φανεί εναργέστερα παρακάτω, επειδή η επένδυση κεφαλαίου για τη

μικρού μεγέθους μέση ελληνική εκμετάλλευση σημαίνει, συχνά, την αγορά εργαλείων

ή μικροβελτιώσεις στο ήδη υπάρχον απόθεμα κεφαλαίου, ακόμη και οι μικρές

εξοικονομήσεις κόστους δύναναται να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη

εξειδίκευση των παραγωγικών συντελεστών. Επίσης, η εργασία των ΜΕΓ είναι

συμπληρωματική εισροή της καλλιεργήσιμης έκτασης. Αντίθετα, η σχέση κεφαλαίου

και καλλιεργήσιμης έκτασης είναι σχέση υποκατάστασης (βλ. Binswanger, 1974β).

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η είσοδος τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων

181 Παρόμοια θέση εκφράζουν οι Φωτόπουλος κ.α. (2001, σελ. 139): Βρίσκουν ότι στις εκμεταλλεύσεις
εκείνες που ασκούν πολυδραστηριότητα (εμείς βέβαια δεν αναφερόμαστε στην πολυδραστηριότητα,
αλλά στην εξασφάλιση χρόνου στους αγρότες που δημιούργησε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους ΜΕΓ,
μέρος του οποίου μπορεί να διατίθεται σε εξωγεωργικές ή γεωργικές εργασίες), η χρήση των εισροών
κεφαλαίου και εργασίας είναι τεχνικά πιο αποτελεσματική. Θυμίζουμε ότι μια εκμετάλλευση είναι
τεχνικά αποτελεσματική, όταν δύναται να παράγει τη μέγιστη ποσότητα τελικού προϊόντος με δεδομένο
το επίπεδο χρήσης των παραγωγικών συντελεστών, τις τιμές των εισροών, των εκροών και την
τεχνολογία. Εναλλακτικά, τεχνικά αποτελεσματική είναι η εκμετάλλευση που δύναται να παράγει την
ίδια ποσότητα προϊόντος με τις λιγότερες δυνατές ποσότητες εισροών και σταθερές τις τιμές των
εισροών, των εκροών και την τεχνολογία.
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παραγωγής κατατείνουν στην κατά το δυνατό εντατικότερη χρήση της γης. Αυτό

σημαίνει ότι τη χρήση κεφαλαίου δε δικαιολογεί αφεαυτής η αύξηση της

καλλιεργήσιμης έκτασης, αλλά η δυνατότητα αποτελεσματικής εκμετάλλευσής της.

Από τις συνεντεύξεις με τους ανθρώπους κλειδιά προκύπτει ότι η απάντηση στο

ερώτημα περί συμπληρωματικότητας ή υποκατάστασης κεφαλαίου και

μεταναστευτικής εργασίας δεν είναι μονοσήμαντη, ούτε σταθερή στο χρόνο. Σημείο

σύγκλισης στους δύο Νομούς της έρευνάς μας είναι ότι οι αυξήσεις της

καλλιεργούμενης γης και οι εξοικονομήσεις κόστους στις οποίες συνέδραμε η πληθώρα

αλλοδαπών εργατικών χεριών κατέστησε ελκυστική τη χρήση κεφαλαίου, καθώς οι

αγρότες είναι σε θέση να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.

Από εκεί και πέρα, η διαρκής ανάδυση νέων, καινοτόμων και τεχνολογικά

προηγμένων μεθόδων παραγωγής και η κινητικότητα των ΜΕΓ στον αγροτικό χώρο

αναπροσδιορίζει σε κάθε χρονική στιγμή τη σχέση που διέπει τις δύο εισροές.  Στη

διαμόρφωσή της επιδρούν μια σειρά από προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως το

μέγεθος της εκμετάλλευσης, η διαθεσιμότητα τεχνολογίας παραγωγής, το είδος της

καλλιέργειας, η μορφολογία του εδάφους, η πιστοληπτική ικανότητα του αρχηγού της

εκμετάλλευσης κα. Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι η σχέση των δύο εισροών είναι

δυναμική και ευμετάβλητη στο χρόνο. Στους δύο Νομούς συναντάμε περιπτώσεις

υποκατάστασης, συμπληρωματικότητας, συνδυασμό των δύο αυτών καταστάσεων, ή μια

πιο ουδέτερη σχέση των δύο εισροών, ακόμη και στην ίδια καλλιέργεια ή/και στην ίδια

εκμετάλλευση. Το Διάγραμμα 6.6.1 απεικονίζει τη διαχρονική μεταβολή του αριθμού

των ελκυστήρων182 ανά 100 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, ο οποίος για την

Ελλάδα και το Ν.Χαλκιδικής αυξάνει ταχύτερα την περίοδο 1990-2001 σε σχέση με

την περίοδο 1981-1989.

182 Χρησιμοποιούμαι τους ελκυστήρες ως προσέγγιση του γεωργικού κεφαλαίου. Προφανώς δεν
αποτελούν το μοναδικό είδος μηχανικού εξοπλισμού, αλλά αποτελούν εκείνο το μέρος του κεφαλαίου
που χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργειών και στους οποίου προσαρτώνται
άλλα μηχανήματα, σε αντίθεση π.χ., με τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές ή τους βαμβακοσυλλέκτες.
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Διάγραμμα 6.6.1

Αριθμός ελκυστήρων ανά 100 στρ. καλλιεργήσιμης έκτασης

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

 1981  1989  2001

Έτη

Σύνολο
Χώρας

Ν.
Χαλκιδικής

Ν. Πέλλας

   Πηγή: Αδημοσίευτα στοιχεία ΕΣΥΕ

Η ουδετερότητα στη σχέση των δύο συντελεστών είναι απότοκη του είδους της

καλλιέργειας και του είδους της γεωργικής εργασίας.  Στους Νομούς της έρευνάς μας

που το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής παραγωγής προέρχεται από τις δενδρώδεις

καλλιέργειες, η συγκομιδή των φρούτων είναι αποκλειστικά χειρωνακτική εργασία,

καθώς δεν υφίσταται μέχρι σήμερα μηχανική μέθοδος συλλογής των καρπών. Ομοίως,

το αραίωμα των δέντρων είναι χειρωνακτική εργασία,  η οποία απαιτεί λεπτούς

χειρισμούς. Μέχρι σήμερα, το αραίωμα δε μπορεί να περαιωθεί με μηχανικό τρόπο,

αλλά ακόμη και εάν υπήρχε διαθέσιμη τεχνολογία οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δε θα

μπορούσε να μιμηθεί τη δεξιοτεχνία του ανθρώπινου χεριού. Είναι δε χαρακτηριστικό

ότι οι εργασίες του αραιώματος, όπως και του κλαδέματος είναι καθοριστικές για την

παραγωγική ικανότητα του δέντρου.

Οι περιπτώσεις συμπληρωματικής σχέσης είναι πολλές και ενδιαφέρουσες:

Όπως αναφέραμε, τόσο στο Ν. Χαλκιδικής, όσο και στο Ν. Πέλλας η μεταναστευτική

εργασία συνέβαλλε στην αύξηση της καλλιεργήσιμης γης και στη διεύρυνση των

καλλιεργούμενων ποικιλιών. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του επιμήκυνε χρονικά τις

υπάρχουσες γεωργικές εργασίες και προσέθεσε νέες. Πριν την έλευση των

μεταναστών, η πλειονότητα των γεωργικών εργασιών εκτελούνταν κατά τους

ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες, δηλαδή υπό συνθήκες καλοκαιρίας. Για τη

διεκπεραίωσή τους οι αγρότες διέθεταν ένα ξέσκεπο, θερινού τύπου τρακτέρ. Μετά την

άφιξη των ΜΕΓ οι αγροτικές εργασίες καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

μέσα σε ένα έτος, ενώ ολοένα και μεγαλύτερο μέρος αυτών εκτελούνται κατά τους

φθινοπωρινούς έως και τους χειμερινούς μήνες. Αυτή η αλληλουχία γεγονότων ώθησε

μερίδα αγροτών να αγοράσουν και ένα δεύτερο τρακτέρ με κουβούκλιο και θέρμανση
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για να ανταποκρίνονται στις γεωργικές εργασίες του χειμώνα, ανεπηρέαστοι από τις

δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση, μια ακολουθία

ανακατατάξεων στις αγροτικές εργασίες που συντελείται με αφετηρία την παρουσία

των αλλοδαπών, δημιούργησε έμμεσα την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μηχανικών

μέσων που να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις της γεωργικής δραστηριότητας.

Την περίοδο συγκομιδής της ελιάς στο Ν. Χαλκιδικής, οι ΜΕΓ συλλέγουν τον

καρπό ανεβασμένοι σε ξύλινες σκάλες. Αυτή η διαδικασία συλλογής είναι σχετικά

χρονοβόρα, καθώς η σκάλα δεν είναι εύχρηστη και μειώνει την ταχύτητα με την οποία

ο αγρεργάτης συλλέγει τον καρπό. Η σταδιακή αύξηση του εργατικού δυναμικού και

των καλλιεργούμενων ελαιόδεντρων προέτρεψε τους αγρότες των μεγαλύτερων κυρίως

εκμεταλλεύσεων να επιταχύνουν τη συγκομιδή των καρπών διευκολύνοντας

παράλληλα το έργο των ΜΕΓ. Αγόρασαν λοιπόν μια ή δύο κινούμενες πλατφόρμες τις

οποίες προσαρτούν στο τρακτέρ.  Οι ΜΕΓ ανεβαίνουν πάνω στις πλατφόρμες και

βρισκόμενοι στο επιθυμητό ύψος του δέντρου μπορούν να συλλέξουν τους καρπούς

ευκολότερα και ταχύτερα. Κάθε πλατφόρμα φέρει έως έξι αγρεργάτες και στην

περίπτωση των δύο ανυψωτήρων κάθε δέντρο κυκλώνεται από δώδεκα αγρεργάτες που

περαιώνουν τη συγκομιδή με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς εν σχέση με αυτούς που

επιτρέπει η χρήση της σκάλας.

Τόσο στο Νομό Χαλκιδικής, όσο και στο Νομό Πέλλας, ο πολλαπλασιασμός

των δέντρων αύξησε και τις ανάγκες σε κλαδευτές δέντρων. Το κλάδεμα των δέντρων

γίνεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Πρόκειται για μια ημι-ειδικευμένη εργασία την

οποία ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας την εκτελούν είτε έμπειροι ΜΕΓ, είτε οι

ίδιοι οι αγρότες. Προκειμένου οι καλλιεργητές να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα

του κλαδέματος εισήγαγαν ένα εξάρτημα το οποίο ονομάζεται «καταστροφέας»,

προσαρτάται στο πίσω μέρος του τρακτέρ και χρησιμοποιείται λίγο πριν την έναρξη

των εργασιών κλαδέματος -τέλη του Φθινοπώρου με αρχές κάθε χειμώνα-  για να

σκάβει σε βάθος το χωράφι, να το μαλακώνει183,  ώστε να μη λασπώνει με τις

χειμερινές βροχές και να διευκολύνεται η εργασία του κλαδευτή.  Πριν τη διεύρυνση

των εκμεταλλεύσεων με δενδρώνες που ακολούθησε την είσοδο των μεταναστών δεν

συνέφερε από πλευράς κόστους η συμπερίληψη του καταστροφέα στην παραγωγική

διαδικασία, διότι ο κλαδευτής καλούνταν να κλαδέψει πολύ μικρότερο αριθμό δέντρων

και συνεπώς οι εξοικονομήσεις κόστους δε θα ήταν σημαντικές. Ομοίως, η

διαθεσιμότητα κλαδευτών υποκίνησε τους αγρότες να παγιώσουν το μηχανικό κλάδεμα

183 Στην αγροτική ορολογία ο καταστροφέας «αφρατεύει» το χωράφι.
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με τη βοήθεια ενός μηχανοκίνητου κλαδευτηριού, γνωστού ως «αεροψάλιδο» που

τίθεται σε κίνηση από τη μηχανή του τρακτέρ.  Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι,  αν και

αυτή η τεχνολογία κλαδέματος τέθηκε σε εφαρμογή πριν την έλευση των μεταναστών

εξαπλώθηκε με την αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών κλαδευτών.

Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν ότι για συγκεκριμένες αγροτικές

εργασίες ο συνδυασμός εργατικών χεριών και εκμηχάνισης βοηθάει τους αγρότες να

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των γεωργικών εργασιών.

Η έρευνά μας καταγράφει, επίσης, περιπτώσεις αμφίδρομης υποκατάστασης

κεφαλαίου και εργασίας, δηλαδή κεφαλαίου από εργασία και εργασίας από κεφάλαιο.

Η τεχνολογία επιτρέπει τη μηχανική συλλογή της ντομάτας που προορίζεται για

την παρασκευή σάλτσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ντοματοπαραγωγών του Ν.

Πέλλας, η αφθονία φθηνών εργατικών χεριών ανέστειλε την εισαγωγή της

εκμηχανισμένης μεθόδου συλλογής.  Υπό αυτήν την έννοια,  οι ΜΕΓ  επιβράδυναν ή

ανέκοψαν την εφαρμογή μηχανικής τεχνολογίας. Σε άλλες εκμεταλλεύσεις συνέβη το

αντίθετο: οι καλλιεργητές διείδαν ως πιο συμφέρουσα επιλογή τη χρήση του μηχανικού

συλλογέα και μείωσαν τον αριθμό του εργατικού δυναμικού. Η ίδια τεχνολογία μπορεί

να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της επιτραπέζιας ντομάτας, επειδή, όμως, όπως

λένε οι αγρότες «πληγώνει»  τον καρπό και αλλοιώνει την εμφάνισή του,  οι

καταναλωτές δεν το προτιμούν με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή του.  Στην

περίπτωση αυτή οι ίδιες οι απαιτήσεις της αγοράς επιβάλλουν τη χρήση εργατικών

χεριών, καθώς η χειρωνακτική συγκομιδή διασφαλίζει την ποιότητα και την ελκυστική

εμφάνιση του προϊόντος προσθέτοντάς του αξία.

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει, επίσης, εκμηχανισμένη καλλιέργεια

βάμβακος σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Ένα εκ των χρησιμοποιούμενων

μηχανημάτων είναι ο «συλλογέας»184. Οι βαμβακοπαραγωγοί του Ν. Πέλλας εκτιμούν

ότι, αν η μεταναστευτική εργασία δεν είχε διευρύνει το μέγεθος της εκμετάλλευσης η

περιορισμένη γεωργική εκμετάλλευση δε θα τους επέτρεπε να εισάγουν το

184 Πρόκειται για ογκώδες όχημα ύψους 7 περίπου μέτρων. Φέρει αντλίες αέρα που αποσπούν το
βαμβάκι από το υπόλοιπο φυτό και χρησιμοποιείται για τη συλλογή βάμβακος το φθινόπωρο.Τα άλλα
δύο μηχανήματα είναι η «χτένα» και ο «καλλιεργητής». Η «χτένα» είναι ένα είδος μηχανικής
τσουγκράνας η οποία αποτελείται από ισομήκη μεταλλικά στελέχη. Προσαρτώμενη στην πίσω πλευρά
του ελκυστήρα οργώνει το έδαφος και οι άξονές της περνούν ανάμεσα από τις στοιχιμένες σειρές των
φυτών. Η «χτένα» επιτρέπει να κυκλοφορεί αέρας στο υπέδαφος, αφρατεύει το έδαφος, και το κάνει πιο
εύφορο. Ο «καλλιεργητής» είναι μηχανή που επίσης προσαρτάται στο πίσω μέρος του τρακτέρ και
διευκολύνει την ομοιόμορφη σπορά του βαμβακιού.
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«συλλογέα». Βέβαια η χρήση αυτού του μηχανήματος υποκατέστησε τη χειρωνακτική

συγκομιδή και μείωσε τον αριθμό του μεταναστευτικού δυναμικού185.

Ομοίως, αμπελουργοί του Ν. Χαλκιδικής έχουν υποκαταστήσει το

χειρωνακτικό τσάπισμα με την εισαγωγή ενός μικρών διαστάσεων ελκυστήρα που

δύναται να διεισδύει ανάμεσα στα πυκνά φυλλώματα του αμπελιού και να το

«ξεχορταριάζει» μηχανικά. Ανάλογη είναι η κατάσταση στις δενδρώδεις καλλιέργειες

και στους δύο Νομούς της έρευνάς μας. Η αύξηση του μέσου μεγέθους των κανονικών

δενδρώνων συνοδεύτηκε από υποκατάσταση του τσαπίσματος με ένα ηλεκτρικό

σύστημα ψεκασμού των «παρασιτικών» φυτών που φυτρώνουν στη ρίζα των δέντρων

και εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.  Και σε αυτήν την περίπτωση η εκμηχάνιση των

γεωργικών εργασιών συνδέεται με το είδος των καλλιεργειών, την αύξηση του

μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και τη δυνατότητα των παραγωγών να επιτύχουν

οικονομίες κλίμακας. Η άλλη όψη του μηχανικού τσαπίσματος είναι η μείωση του

αριθμού των ημερομισθίων που πετύχαιναν οι μετανάστες τις περιόδους στις οποίες το

τσάπισμα γινόταν χειρωνακτικά.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι το ενδεχόμενο

χρήσης εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων παραγωγής επανατίθεται εκ νέου επ’ ευκαιρία

της μεταναστευτικής εργασίας και της εκτίμησης των δυνατοτήτων που προσφέρει στους

αγρότες. Χωρίς την παρουσία μεταναστών η σχέση κεφαλαίου και εργασίας ήταν

δύσκαμπτη καθώς προσδιοριζόταν εντός του πλαισίου των δομικών περιορισμών της

ελληνικής γεωργίας. Η έλευση ΜΕΓ αίρει ορισμένους από αυτούς τους περιορισμούς,

επιτρέπει πιο ευέλικτους συνδυασμούς και αποτελεσματικότερη εξειδίκευση των δύο

εισροών.

6.6.2 Η επίδραση της παρουσίας των ΜΕΓ στην οικογενειακή απασχόληση

Δεδομένου ότι, όπως προείπαμε, δεν υπάρχουν δεδομένα για Έλληνες

αγρεργάτες μετά το 1990, ώστε να διερευνήσουμε τη σχέση Ελλήνων και αλλοδαπών

απασχολούμενων στη γεωργία, θα επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε την επίπτωση της

185 Μια άλλη πτυχή της σχέσης κεφαλαίου εργασίας διαγράφεται μέσα από το παράδειγμα των
βαμβακοκαλλιεργητών του χωριού Τρίκαλα στο Ν. Ημαθίας, ο οποίος συνορεύει με το Ν. Πέλλας. Οι
αγρότες προσπάθησαν να εκμηχανίσουν την παραγωγή με τις εξοικονομήσεις κόστους που δημιούργησε
η απασχόληση των μεταναστών. Οι υπερβολικές, όμως, πιστώσεις έπληξαν τη δυνατότητα να καλύψουν
τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ακολούθως, η εκμηχάνιση της παραγωγής δεν επιτεύχθηκε, οι αγρότες
περιόρισαν τη χρήση ΜΕΓ για να περιστείλουν το εργατικό κόστος και το μεταναστευτικό δυναμικό
εγκατέλειψε σταδιακά το χωριό προς αναζήτηση εργασίας σε γειτονικές περιοχές της υπαίθρου. Οι
καλλιεργητές επέστρεψαν ξανά στα χωράφια τους και με την ιδιότητα του αγρεργάτη, όπως συνέβαινε
πριν την είσοδο των μεταναστών.
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μεταναστευτικής απασχόλησης στην οικογενειακή εργασία. Και τούτο διότι, πριν την

έλευση των μεταναστών και δεδομένου του μικρού μέσου μεγέθους του ελληνικού

γεωργικού κλήρου, τη συντριπτική πλειοψηφία των αγρεργατών την αποτελούσαν τα

μέλη και οι συγγενείς των αγροτικών νοικοκυριών. Χρησιμοποιώντας και πάλι

δεδομένα της βάσης του FADN για τις 4 διαστρωματικές μονάδες και 16 έτη εκτιμούμε

με τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων το παρακάτω απλό υπόδειγμα:

ln(FWU)it= δ2d91t + …+ δ16d05t + lnLit + ait + uit,

i = 4 διαστρωματικές μονάδες, t = 16 έτη,

δ2d91t , …, δ16d05t συμβολίζουν τις ετήσιες ψευδομεταβλητές,

ai, είναι η σταθερή ή απαρατήρητη επίδραση και ενσωματώνει όλους εκείνους τους

παράγοντες των γεωγραφικών περιοχών που επηρεάζουν την οικογενειακή

απασχόληση, αλλά δε μεταβάλλονται διαχρονικά, όπως π.χ., οι εργασιακές δεξιότητες

των μελών του αγροτικού νοικοκυριού,

Lit = η απασχόληση των μεταναστών εκφρασμένη σε ΜΑΕ,

FWUit = η οικογενειακή απασχόληση εκφρασμένη σε Οικογενειακή ΜΑΕ.

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων φαίνονται, παρακάτω, στον Πίνακα 6.6.3:

Πίνακας  6.6.4 Συσχέτιση αλλοδαπού και οικογενειακού εργατικού δυναμικού στη γεωργία
Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

L 0,0004 0,006 0,996

d91 -0,018 -4,709 0,000

d92 -0,035*** -4,145 0,000

d93 -0,009 -1,084 0,284

d94 -0,003 -0,262 0,794

d95 -0,022* -1,851 0,071

d96 -0,023* -1,684 0,099

d97 -0,028* -1,782 0,082

d98 -0,041** -2,158 0,036

d99 -0,073*** -4,061 0,000

d00 -0,430*** -53,767 0,000

d01 -0,417*** -65,408 0,000

d02 -0,413*** -45,224 0,000

d03 -0,416*** -62,018 0,000

d04 -0,433*** -45,566 0,000

d05 -0,424*** -53,727 0,000

AdjR2=0,886
F=26,795
Τεστ για την κοινή τεταγμένη αρχής:
F=11,543 (p=0,000)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και
1% αντίστοιχα
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Από την απλή αυτή συσχέτιση, το στοιχείο που ανακύπτει με σαφήνεια είναι ότι

η σχέση μεταναστευτικής και οικογενειακής εργασίας δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Εντυπωσιακό, είναι, όμως το γεγονός ότι κρατώντας σταθερή τη μεταναστευτική

εργασία, οι ετήσιες ψευδομεταβλητές αποτυπώνουν τάση διαχρονικής μείωσης του

οικογενειακού δυναμικού, η οποία είναι κλιμακούμενη και μάλιστα από το 1998 έως

και το 2005 οι συντελεστές είναι και στατιστικά σημαντικοί. Η σταδιακή μείωση της

οικογενειακής απασχόλησης καταδεικνύει τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό που

κάλυψε η απασχόληση των ΜΕΓ.  Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύστοιχο με την άποψη

ότι η οικογενειακή απασχόληση αντικαταστάθηκε από την έμμισθη, αλλά τις δύο

κατηγορίες εργασίας δεν τις συνδέει αιτιώδης συνάφεια.

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης ενότητας, μπορούμε να

επανεκτιμούμε την τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους που παρουσιάσαμε στην

προηγούμενη ενότητα εισάγοντας στη συνάρτηση αυτή την τιμή της οικογενειακής

απασχόλησης, ώστε να προσδιορίσουμε τη σχέση μεταναστευτικής και οικογενειακής

εργασίας. Η συνάρτηση κόστους λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:

C=Q(PL, PK, PR, PF),

όπου PF, η τιμή της οικογενειακής απασχόλησης. Οι υποθέσεις παραμένουν οι ίδιες,

ενώ τώρα το κόστος των τεσσάρων εισροών εξαντλεί το συνολικό κόστος.  Η μορφή

των εξισώσεων κατανομής του κόστους κάθε εισροής στο συνολικό κόστος μπορούν

να γραφούν ως εξής:

SL = βL + δLL ln PL + δLK ln PK + δLR ln PR + δLF ln PF (7)

SK = βK + δKL ln PL + δKK ln PK + δKR ln PR + δKF ln PF (8)

SR = βR + δRL ln PL + δRK ln PK + δRR ln PR + δRF ln PF (9)

SF = βF + δFL ln PL + δFK ln PK + δFR ln PR + δFF ln PF           (10).

Την εκτίμηση του συστήματος αυτού δυσχεραίνει ο προσδιορισμός της

μεταβλητής PF.  Η βάση του FADN  δεν παραθέτει την τιμή της οικογενειακής

εργασίας. Ως εκ τούτου επιχειρούμε να την υπολογίσουμε βάσει της ακόλουθης

υπόθεσης, την οποία δανειζόμαστε από τους Ivaldi et al. (1996, σελ. 665): Υποθέτουμε

ότι ο εργασιακός χρόνος των αγροτικών νοικοκυριών (αγρότη και συμβοηθούντων

μελών που, σημειωτέον, δίδεται από τη βάση του FADN) κοστολογείται με βάση το

μέση δαπάνη της εκμετάλλευσης για μισθούς των ΜΕΓ, πάνω, όμως, από το τελευταίο
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δεκατημόριο της κατανομής των μισθών των ΜΕΓ186 για κάθε διαστρωματική μονάδα,

δηλ. γεωγραφική περιοχή. Η υπόθεση αυτή εδράζεται στην εξής συλλογιστική: αν

θεωρήσουμε έναν αγρότη ο οποίος δεν απασχολεί ΜΕΓ, αυτός θα είχε συμφέρον να

απασχοληθεί ως εργάτης γης, μόνο στην περίπτωση εκείνη που το ημερομίσθιο είναι

υψηλότερο από αυτό που ορίζουν η προσφορά και η ζήτηση εργασίας. Πράγματι, στο

επίπεδο του μισθού που διαμορφώνεται από την αγορά,  θα επέλεγε να αυτο-

απασχοληθεί στην εκμετάλλευσή του και όχι να ασκήσει μισθωτή γεωργική εργασία.

Οι  Ivaldi et al. (1996) εισήγαγαν αυτήν την υπόθεση για να εκτιμήσουν τη σχέση

υποκατάστασης μεταξύ των εισροών στη γαλλική γεωργία χρησιμοποιώντας, επίσης,

δεδομένα της βάσης FADN. Αδιαμφισβήτητα, οι εκτιμήσεις μας είναι ευαίσθητες στην

ως άνω υπόθεση. Ταυτόχρονα, όμως, η υπόθεση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια

σχετικά ρεαλιστική βάση για να προσεγγίσουμε τη σχέση μεταναστευτικής και

οικογενειακής αγροτικής εργασίας.

Όπως και προηγουμένως, το σύστημα των εξισώσεων (7)-(10) εκτιμώνται με τη

μέθοδο SUR. Παραλείπουμε την (10), εκτιμούμε το σύστημα των (7)-(9) και με βάση

τους περιορισμούς των σταθερών όρων και των μηδενικών αθροισμάτων υπολογίζουμε

τις παραμέτρους της (10). Η σχέση υποκατάστασης των εισροών δίδεται από τον τύπο

του Allen: ,1 , , ,P Pij
ij L K R F

i j
i P P

S S
ds = + = . Οι Πίνακες 6.6.4 και 6.6.5 παρουσιάζουν τις

εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος εξισώσεων (7)-(9) και τους υπολογισμούς

των ελαστικοτήτων υποκατάστασης:

Πίνακας  6.6.5 Εκτίμηση των παραμέτρων της τρανσλογαριθμικής συνάρτησης κόστους
Σύνολο γεωργικού προϊόντος

Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

βL 0,87 7,045*** 0,000
βK -0,21 -2,644*** 0,010
βR -1,70 -10,077*** 0,000
δLL 0,32 6,001*** 0,000
δLK -013 -4,464*** 0,000
δLR -0,17 -6,633*** 0,000
δKK 0,01 0,518 0,606
δKR 0,06 3,854*** 0,000
δRR 0,41 12,668*** 0,000

log determinant = -17,157
Τεστ για τους γραμμικούς περιορισμούς F=24,077
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

186 Αν και η υπόθεση αυτή μπορεί να ελεγχθεί, θεωρούμε ότι η πιθανή μεροληψία στην κατανομή των
μισθών των ΜΕΓ πάνω από το τελευταίο δεκατημόριο είναι αμελητέα, διότι η διακύμανση της
κατανομής των μισθών των ΜΕΓ είναι μικρή.
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Πίνακας  6.6.6 Μερικές Ελαστικότητες υποκατάστασης μεταξύ των εισροών*
Σύνολο

γεωργικού
προϊόντος

σLK
-7,0

(1,77)

σKR
5,0

(0,48)

σLR
-1,5

(0,33)

σLF
0,8

(0,94)

σKF
3,0

(2,6)

σRF
-1,9

(0,66)
*Το μέσο ποσοστό συμμετοχής της μεταναστευτικής εργασίας, του κεφαλαίου, της καλλιεργήσιμης γης
και της οικογενειακής απασχόλησης στο συνολικό κόστος παραγωγής του αγροτικού προϊόντος είναι:
0,27, 0,06, 0,25 και 0,42.
Τα τυπικά σφάλματα φαίνονται στις παρενθέσεις. Υπολογίστηκαν βάσει του τύπου:

ˆ( )( ) ij
ij

i j

SESE
S S
d

s =  (βλ. Binswanger 1974β, σελ. 971).

Παρατηρούμε ότι τα πρόσημα στις μερικές ελαστικότητες υποκατάστασης

ΜΕΓ - κεφαλαίου, κεφαλαίου – καλλιεργήσιμης γης και ΜΕΓ - καλλιεργήσιμης γης

διατηρούνται ίδια με αυτά των ελαστικοτήτων υποκατάστασης που προκύπτουν από το

υπόδειγμα, χωρίς τη συμπερίληψη της οικογενειακής απασχόλησης. Τούτο  πιθανώς να

καθιστά,  ex  post,  ρεαλιστική την υπόθεσή μας για την τιμή της οικογενειακής

απασχόλησης. Επιπρόσθετα, η σχέση συμπληρωματικότητας μεταξύ ΜΕΓ - κεφαλαίου

και υποκατάστασης μεταξύ κεφαλαίου – καλλιεργήσιμης γης ενισχύονται σημαντικά.

Η είσοδος της οικογενειακής απασχόλησης στο υπόδειγμά κομίζει τρεις πρόσθετες

σχέσεις μεταξύ των εισροών: η ελαστικότητα ΜΕΓ και οικογενειακής απασχόλησης

είναι θετική, πλην όμως μικρή (η μικρότερη σε απόλυτες τιμές από τις λοιπές

ελαστικότητες υποκατάστασης) και στατιστικά ασήμαντη. Αν συνδυάσουμε τις

εκτιμήσεις μας με τις σχετικές έρευνες για τον ελληνικό χώρο και τα ευρήματα από την

έρευνα πεδίου, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι η μεταναστευτική εργασία στη

γεωργία δεν έχει επηρεάσει αισθητά την οικογενειακή απασχόληση. Όπως έχουμε

τονίσει σε αρκετά σημεία της παρούσας διατριβής, η διαχρονική μείωση της

απασχόλησης στη γεωργία ξεκινά πριν τη μαζική έλευση μεταναστών στην ύπαιθρο

και υποκινείται από δομικά, κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά

της ελληνικής γεωργίας που συνδιαμορφώνουν το σύνολο αγροτικό τομέα.  Η έλευση

των μεταναστών ενδέχεται να επέτεινε αυτήν την προϋπάρχουσα τάση.
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Επίσης, μεταξύ κεφαλαίου και οικογενειακής απασχόλησης καταγράφεται

σχέση υποκατάστασης, ενώ μεταξύ καλλιεργήσιμης γης και οικογενειακής

απασχόλησης συμπληρωματική σχέση.

6.7 Συμπεράσματα

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήσαμε να μελετήσουμε τις συνέπειες της παρουσίας

των ΜΕΓ στην ελληνική ύπαιθρο. Από τη μεταναστευτική βιβλιογραφία, συνάγεται

ότι, ευρύτερα, η εκτίμηση της συνεισφοράς τους συνιστά ένα δύσκολο εγχείρημα,

καθώς προσκρούει σε σοβαρά προσκόμματα που δυσχεραίνουν την εξαγωγή ασφαλών

συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, η εγγενής αστάθεια της αγροτικής απασχόλησης, το

ευμετάβλητο και ευάλωτο εργασιακό και νομικό καθεστώς των ΜΕΓ δεν επιτρέπει τη

στατιστική καταγραφή της παρουσίας τους187 με μια ομαλή περιοδικότητα. Το γεγονός

αυτό στερεί τον ερευνητή από πολύτιμο στατιστικό υλικό. Επίσης, η συνδρομή της

απασχόλησής τους στη γεωργία και οι μορφές που αυτή λαμβάνει εξαρτώνται έντονα

από τη φυσιογνωμία της αγροτικής οικονομίας που τους απασχολεί και τα

χαρακτηριστικά των ίδιων των ΜΕΓ (π.χ., εθνικά, δημογραφικά, οικονομικά, το

μεταναστευτικό τους καθεστώς, δηλ. αν είναι μόνιμοι ή εποχικοί και νόμιμοι ή άτυποι).

Μάλιστα, και οι δύο αυτοί παράγοντες μεταβάλλονται στο χρόνο. Για το λόγο αυτό τα

συμπεράσματα της βιβλιογραφίας είναι αντικρουόμενα, καθώς αναφέρονται σε

διαφορετικούς αγροτικούς τομείς και σε διαφορετικές χρονικές συγκυρίες.

Ειδικότερα στον ελληνικό χώρο, την προσέγγιση του ζητήματος αυτού

δυσκολεύει περαιτέρω η παντελής σχεδόν απουσία στατιστικών δεδομένων για τους

μετανάστες.

Με βάση τα ανωτέρω, θα λέγαμε ότι η διερεύνηση της συμβολής των ΜΕΓ

στην ύπαιθρο αποτελεί μια επιστημονική συζήτηση εν εξελίξει.  Στο πλαίσιο αυτό,  η

δική μας βιβλιογραφική συνεισφορά έγκειται στη διεύρυνση και κατά το δυνατόν στην

προαγωγή της συζήτησης αυτής και στον εμπλουτισμό της μέχρι σήμερα πενιχρής

ελληνικής βιβλιογραφίας. Επίσης, στο βαθμό που μας επέτρεπαν τα διαθέσιμα

στοιχεία, προσπαθήσαμε να ποσοτικοποιήσουμε ορισμένες πτυχές της παρουσίας τους,

δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των ερευνών για την ελληνική ύπαιθρο είναι

ποιοτικού χαρακτήρα.

187 Παρά τη συστηματική μας προσπάθεια, δεν καταφέραμε να συλλέξουμε στοιχεία για τους εποχικούς
ΜΕΓ. Ακόμη και στις χώρες με μακρά μεταναστευτική ιστορία τα διαθέσιμα δεδομένα αποτελούν
διάσπαρτες στο χρόνο εκτιμήσεις του αριθμού τους.
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Από τα ευρήματα της έρευνάς μας καταδεικνύεται ότι η παρουσία των

μεταναστών προσέφερε πολλαπλά οφέλη στην ύπαιθρο. Οι ΜΕΓ διατήρησαν σε

χαμηλό επίπεδο το αγροτικό ημερομίσθιο και τούτο διαπιστώνεται από όλες τις

συναφείς έρευνες. Ταυτόχρονα εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να απασχολούνται

επτά ημέρες την εβδομάδα και πάνω από οκτώ ώρες ημερησίως κυρίως κατά τις

περιόδους της συγκομιδής. Η εργασία τους έχει συνδράμει στην αύξηση του ελληνικού

αγροτικού προϊόντος και κυρίως στην αύξηση του προϊόντος των δενδρωδών

καλλιεργειών και της ελιάς. Όπως και οι περισσότερες έρευνες για τον ελληνικό χώρο,

εξευρίσκουμε ότι η αθρόα είσοδος των μεταναστών παρέσχε νέες δυνατότητες στην

ελληνική γεωργία. Η πιο χαρακτηριστική είναι η στροφή των αγροτών σε εντατικές

καλλιέργειες.

Από την έρευνά μας προκύπτει ότι η μορφή που λαμβάνει η συνεισφορά των

ΜΕΓ εξαρτάται από το αν η γεωργική αποτελεί την κύρια ή τη δευτερεύουσα

απασχόληση του αγρότη που τους απασχολεί. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι γεωργικών

εκτάσεων που είχαν εγκαταλείψει τη γεωργική δραστηριότητα, προς εξεύρεση

ελκυστικότερων θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας, διαβλέπουν στην έλευση των

μεταναστών την προοπτική επαναξιοποίησης των μέχρι πρότινος ακαλλιέργητων

εκτάσεων που κατείχαν. Σταδιακά, αντικαθιστούν τις εκτατικές καλλιέργειες με αυτές

δέντρων και η διαχείριση της εκμετάλλευσης περνάει στα χέρια των ικανότερων και

πιο έμπιστων μεταναστών οι οποίοι αναβαθμίζονται σε επιστάτες των

εκμεταλλεύσεων. Αναφύεται έτσι ένας νέος τύπος πολυδραστηριότητας για τους

κατοίκους των δύο νομών που δεν έγκειται στη συμπλήρωση του αγροτικού

εισοδήματος από την ενασχόληση σε εξωγεωργικές δραστηριότητες, αλλά στην

επανείσοδό τους στις γεωργικές εργασίες και τη συμπλήρωση του εισοδήματος της

κύριας εξωγεωργικής δραστηριότητάς τους με αγροτικό εισόδημα.

Οι ενεργοί αγρότες ενέταξαν στην παραγωγική διαδικασία εκτάσεις που

κατείχαν, αλλά η απουσία εργατικών χεριών, προ της εισόδου των μεταναστών δεν

επέτρεπε να καλλιεργηθούν. Σε αρκετές περιπτώσεις ενοικίασαν εκτάσεις για να

επεκτείνουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Έτσι, η αύξηση του αγρεργατικού δυναμικού

παρείχε τη δυνατότητα στους αγρότες να διευρύνουν την καλλιεργήσιμη έκταση και

την γεωργική παραγωγή. Η απασχόληση των ΜΕΓ εξελίσσεται βαθμιαία σε θεμελιακό

στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας, στο υπόβαθρο εκείνο επί του οποίου οι αγρότες

δύνανται να οικοδομήσουν στρατηγικές ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεών τους. Η

συνεισφορά των ΜΕΓ λαμβάνει ευρύτερο χαρακτήρα από όσο οι όροι κόστους,
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παραγωγικότητας ή ποιότητας μιας παραγωγικής εισροής δύνανται να αποδώσουν. Οι

αλλοδαποί αγρεργάτες αποτελούν μια ευέλικτη, εύπλαστη και ευπροσάρμοστη εισροή

στις καθημερινές ανάγκες της εκμετάλλευσης, αλλά και εκτός αυτής. Δεν παρέχουν

μόνο προσωρινές διεξόδους σε δομικές παθογένειες του αγροτικού συστήματος και

κυρίως σε αυτές που σχετίζονται με τις ελλείψεις γηγενούς εργατικού δυναμικού, αλλά

προσφέρουν καθημερινές λύσεις στις τρέχουσες απαιτήσεις της παραγωγής, πολλές

από αυτές αμισθί, στο πλαίσιο των διαπροσωπικών τους σχέσεων με τον αγρότη.

Η διεθνής βιβλιογραφία για τη μετανάστευση, αλλά και αυτή που εστιάζει στην

ελληνική ύπαιθρο δεν καταγράφει σύμπλευση απόψεων για τη σχέση κεφαλαίου και

ΜΕΓ στις εκμεταλλεύσεις.  Και στην περίπτωση αυτή η διάρθρωση του αγροτικού

τομέα επηρεάζει σημαντικά το είδος και την ένταση αυτής της σχέσης. Οι εκτιμήσεις

σε αναπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία) φαίνεται να υποστηρίζουν την υπόθεση της

σχέσης υποκατάστασης κεφαλαίου και εργασίας.

Η έρευνά μας διαφοροποιείται ως προς αυτό το συμπέρασμα. Αναπτύσσοντας

μια τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους, βρίσκουμε ότι σε επίπεδο χώρας η σχέση

κεφαλαίου και μεταναστευτικής εργασίας είναι συμπληρωματική. Η έλευση των ΜΕΓ

και η πτώση του ημερομισθίου των αγρεργατών έδωσε τη δυνατότητα στους αγρότες

να εξοικονομήσουν εργατικό κόστος,  να δαπανήσουν μέρος του για την εισαγωγή

κεφαλαίου στην εκμετάλλευση και γενικότερα να επιτύχουν ορθολογικότερο

καταμερισμό των έργων στο χωράφι και αποτελεσματικότερη εξειδίκευση των

παραγωγικών συντελεστών (π.χ., μεταξύ χειρωνακτικών και μηχανικών εργασιών).

Από τις συνεντεύξεις με τους ανθρώπους κλειδιά συνάγουμε ότι η σχέση

κεφαλαίου και αλλοδαπής εργασίας, είναι δυναμική και ευμετάβλητη στο χρόνο.

Κοινός τόπος στους δύο νομούς της έρευνάς μας,  είναι ότι οι αυξήσεις της

καλλιεργούμενης γης και οι εξοικονομήσεις κόστους στις οποίες συνέδραμε η πληθώρα

αλλοδαπών εργατικών χεριών κατέστησε ελκυστική τη χρήση κεφαλαίου, καθώς οι

αγρότες είναι σε θέση να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Τόσο στο Νομό Πέλλας, όσο

και στο Νομό Χαλκιδικής, συναντάμε περιπτώσεις υποκατάστασης,

συμπληρωματικότητας και συνδυασμό των δύο αυτών καταστάσεων, ακόμη και στην

ίδια καλλιέργεια ή/και στην ίδια εκμετάλλευση. Το στοιχείο που έχει ιδιαίτερη

σημασία είναι ότι το ενδεχόμενο χρήσης εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων στην

αγροτική παραγωγή επανατίθεται εκ νέου επ’ ευκαιρία της μεταναστευτικής εργασίας

και της εκτίμησης των δυνατοτήτων που προσφέρει στους αγρότες. Πριν την εισδοχή

των μεταναστών η σχέση κεφαλαίου και εργασίας ήταν δύσκαμπτη, καθώς



- 275 -

αρθρωνόταν εντός του πλαισίου δομικών περιορισμών της ελληνικής γεωργίας.  Η

έλευση ΜΕΓ αίρει ορισμένους από αυτούς τους περιορισμούς και επιτρέπει πιο

ευέλικτους συνδυασμούς των δύο εισροών.

Επίσης, εισάγοντας στην ως άνω τρανσλογαριθμική συνάρτηση κόστους την

τιμή της οικογενειακής απασχόλησης δείχνουμε ότι αν και η οικογενειακή απασχόληση

μειώνεται μετά το 1990, η μείωση αυτή δε φαίνεται να επηρεάζεται αισθητά από την

απασχόληση των ΜΕΓ.  Η διαχρονική της πτώση οφείλεται σε ευρύτερους

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που προηγούνται της παρουσίας των ΜΕΓ και

αναδεικνύει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού που αναπλήρωσαν οι ξένοι αγρεργάτες.
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γεωγραφική εγγύτητα Ελλάδας - Αλβανίας. Οικονομικές

προεκτάσεις για τους ΜΕΓ και την Ελλάδα

7.Ι Η εικόνα μέσα από τη βιβλιογραφία

7.1 Εισαγωγή

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να διερευνήσει το ρόλο της γεωγραφικής

εγγύτητας Ελλάδας-Αλβανίας στην απασχόληση των (ΜΕΓ) και την προσπάθειά τους

να ανελιχθούν οικονομικά.  Συνήθως,  το θέμα αυτό εξετάζεται υπό το πρίσμα της

«επαναλαμβανόμενης μετακίνησης188»  ανθρώπων μεταξύ χωρών προέλευσης και

υποδοχής. Αν και παραθέτουμε τη σχετική βιβλιογραφία ως θεωρητικό πλαίσιο, δεν

επιδιώκουμε να μελετήσουμε σε βάθος τα χαρακτηριστικά αυτής της κίνησης  η οποία

θα μπορούσε να αποτελέσει αφεαυτής ευρύ πεδίο έρευνας. Μας ενδιαφέρει, όμως,

ιδιαίτερα να διερευνήσουμε αν,  δεδομένων της γεωγραφικής εγγύτητας και των

χαρακτηριστικών της γεωργικής απασχόλησης στην Ελλάδα, η εργασία και η ευρύτερη

προσπάθεια ανοδικής οικονομικής κινητικότητας των ΜΕΓ εμπλέκει και τη χώρα

προέλευσης, άρα διασπείρεται στο χώρο και στο βαθμό που συμβαίνει αυτό, τη

σημασία της για την Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, η έννοια της γεωγραφικής εγγύτητας στην περίπτωση της

μετανάστευσης Αλβανών στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι δε σημαίνει

μόνο την κοντινή γεωγραφική απόσταση των δύο χωρών, αλλά ότι οι δύο χώρες είναι

όμορες, τις συνδέουν χερσαία σύνορα. Αυτό το χαρακτηριστικό δημιουργεί ευνοϊκές

προϋποθέσεις γεωγραφικής κινητικότητας των Αλβανών μεταξύ των δύο χωρών και

ταυτόχρονα διαφοροποιεί την ελληνική περίπτωση από τα μεταναστευτικά

παραδείγματα άλλων νοτιοευρωπαϊκών χωρών. Για παράδειγμα, αν και η Αλβανία

συνορεύει με την Ιταλία η ύπαρξη θαλασσίων συνόρων μεταξύ των δυο χωρών

περιορίζει τη δυνατότητα γεωγραφικής μετακίνησης των μεταναστών. Το ίδιο

επιχείρημα μπορούμε να υποστηρίξουμε για την περίπτωση Ισπανίας-Μαρόκου.

188 Εμείς υιοθετούμε τον όρο επαναλαμβανόμενη μετακίνηση ή μετανάστευση, αν και στη βιβλιογραφία
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι όροι: circular, cyclical, recurrent, multiple, frequent, repetitive,
intermittent, seasonal, sojourning, recycling, back and forth, chronic ή shuttling migration (Constant &
Zimmerman 2003, σελ. 1).
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Στις Ενότητες 7.2 έως 7.3 παρουσιάζουμε τα σχετικά βιβλιογραφικά ευρήματα.

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα 7.2 περαθέτουμε το θεωρητικό πλαίσιο και εμπειρικά

ευρήματα γύρω από τις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των μεταναστών. Στην

Ενότητα 7.3 περιγράφουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τη χρήση

εμβασμάτων, καθώς και τη μεταβίβαση δεξιοτήτων των  ΜΕΓ στις χώρες προέλευσης.

7.2 Επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις μεταναστών

7.2.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Οι DaVanzo & Morrison (1981, σελ. 87-98) και DaVanzo (1983, σελ. 557,558)

διερεύνησαν εκτενώς τους προσδιοριστικούς παράγοντες της επαναλαμβανόμενης

μετακίνησης (παλιννόστησης αλλά και μετανάστευσης σε νέους προορισμούς) των

μεταναστών στο χώρο.  Εισήγαγαν την έννοια του «τοπικά προσδιορισμένου

ανθρώπινου κεφαλαίου». Πρόκειται για το είδος εκείνο του ανθρώπινου κεφαλαίου που

συσσωρεύει ένας μετανάστης και το οποίο προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της

περιοχής στην οποία διαμένει. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο είδος κεφαλαίου α)

πιθανώς να μην είναι χρήσιμο σε άλλες περιοχές, β) «δένει» το μετανάστη με τον τόπο

από τον οποίο απέκτησε και το είδος αυτό του κεφαλαίου. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό

στην τρέχουσα περιοχή παραμονής, τόσο μειώνεται η πιθανότητα εγκατάλειψής της.

Υπό αυτή την έννοια υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ της διάρκειας παραμονής σε

μια χώρα υποδοχής και της πιθανότητας παλιννόστησης, διότι όσο μεγαλώνει η

διάρκεια παραμονής, τόσο ενισχύεται το «τοπικά προσδιορισμένο ανθρώπινο

κεφάλαιο» και τόσο αποσβένεται το κεφάλαιο που αποκτήθηκε στην περιοχή

προέλευσης. Κι αντίστροφα, όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος αυτού του κεφαλαίου που

έχει μείνει πίσω στην πατρίδα, τόσο αυξάνει η πιθανότητα παλιννόστησης.

Η επαναλαμβανόμενη μετακίνηση μπορεί να ιδωθεί, είτε σαν διορθωτική πράξη

του μετανάστη που κατέστησαν αναπόδραστη οι ελλιπείς πληροφορίες της πρώτης

μεταναστευτικής του απόπειρας, είτε ως επιλογή που υποβοηθάται από τη διαδικασία

«δοκιμής-λάθους», με την οποία ο μετανάστης σωρεύει γνώση και εμπειρία που

δύνανται να συμβάλλουν στις εφεξής μετακινήσεις τους.  Οι Constant  &  Zimmerman

(2003 σελ. 3) συμπληρώνουν ότι αν και οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, έχουν τη

μορφή μιας αναποφάσιστης κινητικότητας στο διηνεκές, εντούτοις δύνανται να

συγκροτούν μια διαδικασία αριστοποίησης της οικονομικής, κοινωνικής και

προσωπικής κατάστασης του μετανάστη.  Ενδέχεται επίσης,  να αποτελούν μια
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στρατηγική εθελούσιας εναλλαγής τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να

μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά που λαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, η

επαναλαμβανόμενη μετακίνηση διατηρεί «ανοιχτές» τις επιλογές του μετανάστη, τόσο

ως προς τη χώρα υποδοχής, όσο και ως προς τη χώρα προέλευσης. Ειδικά στις

περιπτώσεις εκείνες που η απόσταση μεταξύ χώρας υποδοχής και προέλευσης είναι

μικρή, οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις ενδέχεται να αποτελούν υποκατάστατες

της παλιννόστησης: οι συχνές επισκέψεις στη χώρα προέλευσης περιορίζουν τις

ψυχολογικές ή άλλες αιτίες παλιννόστησης, ενώ η σχετικά εύκολη πρόσβαση στις δύο

χώρες αφαιρεί από την απόφαση μετακίνησης είτε προς τη μια είτε προς την άλλη τον

οριστικό χαρακτήρα που συχνά επιβάλλει η μεγάλη γεωγραφική απόσταση (DaVanzo

1976, σελ. 21).

Η μεταναστευτική έρευνα συγκλίνει στην άποψη ότι οι μετανάστες που

επιχειρούν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις συνδυάζουν ιδιαίτερα ατομικά και

κοινωνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτούς που πραγματοποιούν μονιμότερου

χαρακτήρα μετακινήσεις. Οι DaVanzo & Morrison (1981, σελ. 96-98) και DaVanzo

(1983, σελ. 557,558) απέδειξαν ότι οι υψηλής κατάρτισης μετανάστες είναι επιρρεπείς

στις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις και κυρίως προς νέους περιορισμούς, πιθανώς,

διότι η ποιότητα των πληροφοριών που διαθέτουν και η υψηλή τους ειδίκευση το

επιτρέπουν. Αντίθετα, οι πιο ανειδίκευτοι και λιγότερο καταρτισμένοι μετανάστες

αποφεύγουν τις συχνές μετακινήσεις, ενώ όταν τις επιχειρούν, συνήθως παλινοστούν

διορθώνοντας την ανεπιτυχή πρώτη μετακίνηση. Οι μετανάστες που αποφασίζουν να

μετακινηθούν για πρώτη φορά λόγω ανεργίας στη χώρα προέλευσης είθισται να

επιστρέφουν άμεσα. Οι μετανάστες που έμειναν άνεργοι μετά την πρώτη τους

μετακίνηση σε μια χώρα υποδοχής επιλέγουν, είτε να παλινοστήσουν, είτε να μεταβούν

σε νέους προορισμούς.

7.2.2 Εμπειρικά ευρήματα189

Η σημασία της εγγύτητας έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα στις μελέτες για την

εσωτερική μετανάστευση και σχετίζεται με την ποιότητα των πληροφοριών που

διαθέτει ο μετανάστης και το κόστος της μετακίνησης. Η DaVanzo (1983, σελ. 557)

189 Στη μεταναστευτική έρευνα η επαναλαμβανόμενη μετακίνηση αποτελεί μια εκ των κατηγοριών στην
τυπολογία των μεταναστευτικών κινήσεων. Ως εκ τούτου δε μελετά αυτό το είδος μετακίνησης ανά
επαγγελματική κατηγορία μεταναστών, όπως οι ΜΕΓ χωριστά, αλλά εντάσσει κάθε επαγγελματική
κατηγορία, στο βαθμό που εμπλέκεται, στο είδος αυτό της μετακίνησης. Συνεπώς τα βιβλιογραφικά
ευρήματα που παραθέτουμε αφορούν στους μετανάστες γενικά. Όταν πρόκειται για ΜΕΓ θα το
διευκρινίζουμε ρητά.
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δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη η απόσταση της πρώτης μετακίνησης, τόσο πιο αμφίβολη

είναι η ποιότητα των πληροφοριών που την υποκίνησαν και τόσο πιο πιθανή η

επιστροφή στην περιοχή εκκίνησης. Αντίθετα, για τον Newbold (2001, σελ. 27)

υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ απόστασης και απόφασης επιστροφής. Οι Lin et al.

(1999, σελ. 925) βρίσκουν ότι αυξανομένης της απόστασης, αρχικά η πιθανότητα

επαναλαμβανόμενης μετακίνησης αυξάνει λόγω ελλιπούς αξιοπιστίας των

πληροφοριών και κατόπιν μειώνεται, καθώς ο εισοδηματικός περιορισμός του

μετανάστη δεν του επιτρέπει να καλύψει το κόστος περαιτέρω επαναλαμβανόμενων

μετακινήσεων.

Εστιάζοντας στην εξωτερική μετανάστευση, η εγγύτητα χώρας προέλευσης και

υποδοχής καθιστά πιο προσωρινό το χαρακτήρα της μετανάστευσης από τις περιπτώσεις

που η γειτνίαση απουσιάζει, δηλαδή επιτρέπει αυξημένο αριθμό επαναλαμβανόμενων

μετακινήσεων και μικρότερη διάρκεια παραμονής των μεταναστών στη χώρα υποδοχής

μέχρι την επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Οι ερευνητές των επαναλαμβανόμενων

μετακινήσεων δεν έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στη σημασία της εγγύτητας.

Παρόλα αυτά, αν με βάση τα διαθέσιμα ευρήματα συνεξετάσουμε το μεταναστευτικό

παράδειγμα ΗΠΑ-Μεξικού, που τις δύο χώρες συνδέει γεωγραφική εγγύτητα και αυτού

των μεταναστών στη Γερμανία της περιόδου των guestworkers που προέρχονταν από

απομακρυσμένες ευρωπαϊκές χώρες αναφύονται ορισμένες ενδιαφέρουσες διαφορές ως

προς τη συχνότητα των επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων και τη διάρκεια παραμονής

των μεταναστών στις χώρες υποδοχής και προέλευσης.

Έτσι, η εγγύτητα μεταξύ ΗΠΑ-Μεξικό καθιστά προσωρινή τη μετανάστευση

των Μεξικανών: Οι Massey & Espinosa (1997, σελ. 70) αναλύοντας τους

προσδιοριστικούς παράγοντες της μετανάστευσης σε μεξικανικές κοινότητες της

περιόδου 1987-1992 βρίσκουν ότι οι μετανάστες που σχεδίαζαν ένα πρόσθετο ταξίδι

στις ΗΠΑ είχαν ήδη πραγματοποιήσει 4 επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις εντός 43

μηνών μεταναστευτικής εμπειρίας. Ο Lindstrom (1996, σελ. 364) αναλύει τη

μεταναστευτική κίνηση των υιών στις οικογένειες του ίδιου δείγματος και βρίσκει ότι

το 61% αυτών που διενεργούσαν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, είχαν

πραγματοποιήσει τρία ή και περισσότερα ταξίδια στις ΗΠΑ πριν από το τελευταίο και

η μέση διάρκεια του πρώτου και τελευταίου ταξιδιού ήταν αντίστοιχα 20 και 29 μήνες.

Η Reyes (2001, σελ. 1192), σε δείγμα Μεξικανών μεταναστών της περιόδου 1982-

1993, βρίσκει ότι οι περισσότεροι μετανάστες επιστρέφουν μετά από δύο χρόνια στο

Μεξικό,  ενώ το ήμισυ των άτυπων μεταναστών σε λιγότερο από ένα έτος.  H Fussell
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(2004, σελ. 945) χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή με την Reyes για την περίοδο 1987-

1998 επισημαίνει ότι ο μέσος αριθμός ταξιδιών προς τις ΗΠΑ ενός Μεξικανού άνδρα

ήταν 2,4 ετησίως.

Αντίθετα, οι Constant & Massey (2002, σελ. 27) καταδεικνύουν τον de facto

μόνιμο χαρακτήρα του μεταπολεμικού μεταναστευτικού ρεύματος στη Γερμανία (βλ.

και Mavromaras, 2004) που προέρχονταν κυρίως από απομακρυσμένες περιοχές του

ευρωπαϊκού νότου, αν και εισήλθαν υπό το καθεστώς του guestworker. Ομοίως, οι

Constant & Zimmerman (2003, σελ. 6) διερευνώντας τις επαναλαμβανόμενες

μετακινήσεις της γενιάς των guestworkers για την περίοδο 1984-1997 βρίσκουν ότι ο

μέσος μετανάστης είχε πραγματοποιήσει μόλις 1,13 επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις

κατά τη διάρκεια 14  χρόνων μεταναστευτικής εμπειρίας.  Στην περίπτωση αυτή,  ο

αριθμός των επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων είναι μικρότερος αυτών που

πραγματοποιούν οι Μεξικανοί μετανάστες προς τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, οι

επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των μεταναστών από τη γειτονική Πολωνία από και

προς τη Γερμανία έχουν προσωρινό χαρακτήρα (Martin, 2006, σελ. 18).

Αναμφίβολα,  η γεωγραφική εγγύτητα δεν είναι ο μόνος παράγοντας που

επηρεάζει τη συχνότητα των επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων. Μια σειρά άλλων

παραγόντων που σχετίζονται με το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο του μετανάστη,

την επίδοσή του στην αγορά εργασίας και το νομικό του καθεστώς (νόμιμος ή όχι,

μόνιμος ή εποχικός) επηρεάζουν την πιθανότητα επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων.

Τόσο στα μεταναστευτικά παραδείγματα που η χώρα προέλευσης και υποδοχής

γειτνιάζουν (ΗΠΑ-Μεξικό), όσο και σε αυτά που τις δύο χώρες δε συνδέει γεωγραφική

εγγύτητα (η περίπτωση της Γερμανίας με χώρες του ευρωπαϊκού νότου) η πιθανότητα

επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων αυξάνει με τη μεταναστευτική εμπειρία, το

κοινωνικό κεφάλαιο που ο μετανάστης έχει αφήσει στη χώρα προέλευσης, είναι

υψηλότερη για τους μετανάστες περιορισμένης ειδίκευσης και μειώνεται με την

επαγγελματική κινητικότητα, το κοινωνικό κεφάλαιο και την ύπαρξη περιουσιακών

στοιχείων στη χώρα υποδοχής (Lindstrom 1996, σελ. 367, Massey & Espinosa 1997,

σελ. 971 και Constant & Zimmerman 2003, σελ. 15).

Από την άλλη πλευρά,  στις περιπτώσεις γεωγραφικής γειτνίασης των δύο

χωρών αναδεικνύεται η σπουδαιότητα ορισμένων άλλων συνιστωσών που επηρεάζουν

τη συχνότητα των επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων: Οι πιθανότητες

επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων μεταξύ ΗΠΑ-Μεξικού αυξάνουν όσο αυξάνει ο

αριθμός των προηγούμενων μετακινήσεων, υποδηλώνοντας μια αυθύπαρκτη φύση της
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μεταναστευτικής κίνησης190 (Massey & Espinoza 1997, σελ. 972-974 και Fussell 2004,

σελ. 955).

Οι ερευνητές της αλβανικής μετανάστευσης συμπεραίνουν ομόθυμα τον

προσωρινό χαρακτήρα που της προσδίδει η γεωγραφική εγγύτητα με την Ελλάδα και

δευτερευόντως με την Ιταλία. Δεδομένου μάλιστα ότι, όπως προελέχθη, Αλβανία και

Ελλάδα δε χωρίζονται από θαλάσσια αλλά από χερσαία σύνορα οι επαναλαμβανόμενες

μετακινήσεις που καταγράφονται μεταξύ Αλβανίας-Ελλάδας είναι συχνότερες αυτών

μεταξύ Αλβανίας-Ιταλίας.

Οι Kule et al. (2000, σελ. 4) δείχνουν ότι το 53,5% του δείγματός τους είχαν

μεταναστεύσει στην Ελλάδα πάνω από μια φορά. Οι Carleto et al. (2006, σελ. 767,

780) ανεβάζουν το ποσοστό των επαναλαμβανόμενα μετακινούμενων στο 57%. Οι

Labrianidis & Hatziprokopiou (2005, σελ. 95) υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική

εγγύτητα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας στην εκδήλωση επαναλαμβανόμενων

μετακινήσεων τον Αλβανών από και προς την Ελλάδα. Επισημαίνουν ότι οι Αλβανοί

κατόρθωσαν να ζήσουν μεταξύ δύο χωρών, είτε δουλεύοντας εποχικά στην Ελλάδα,

είτε οργανώνοντας τη ζωή τους σε δύο χώρες, τη χώρα προέλευσης και τη χώρα

υποδοχής, με την τελευταία να παρέχει τους υλικούς πόρους για την αναβάθμιση των

συνθηκών ζωής στην πρώτη. Στην έρευνα πεδίου που διεξήγαγαν σε Αλβανούς

παλιννοστούντες βρίσκουν ότι το 28% του δείγματός τους είχε μεταναστεύσει πάνω

από μια φορά προς την Ελλάδα,  ενώ το 56%  δήλωνε πρόθυμο να επαναλάβει τη

μετακίνηση προς την Ελλάδα εάν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Οι King & Vullnetari

(2003, σελ. 29,33) επεξηγούν ότι η μετανάστευση των Αλβανών στην Ελλάδα

ενσωματώνει μια συνειδητή στρατηγική απόκτησης βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων και

εμπειρίας,  που θα τους βοηθήσουν,  είτε να πραγματώσουν την επιθυμία μιας πιο

μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής κίνησης προς τη Δυτική Ευρώπη (π.χ., Ιταλία191),

είτε να τα χρησιμοποιήσουν πίσω στην πατρίδα τους.

Στις περιπτώσεις που η χώρα προέλευσης και υποδοχής γειτνιάζουν οι

πιθανότητες επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων αυξάνουν ιδιαίτερα για τους ΜΕΓ λόγω

της εγγενούς εποχικότητας της γεωργικής απασχόλησης (Durand & Massey 1992, σελ.

32). Έτσι, σημαντικός αριθμός ερευνητών της μεξικανικής μετανάστευσης προς τις

190 Αυτή η άποψη είναι σύστοιχη με τη θεωρία της Σωρευτικής Αιτιότητας (Cumulative Causation), η
οποία, όπως είδαμε στο 1ο Κεφάλαιο, πρεσβεύει ότι οι αιτίες που γεννούν τα μεταναστευτικά ρεύματα
είναι διαφορετικές από αυτές που τα συντηρούν στο διηνεκές. Κατακλείδα της είναι ότι η διεθνής
μετανάστευση αυτοσυντηρείται- αυτοτροφοδοτείται με τρόπο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
μελλοντική μεταναστευτική κίνηση (Massey et al. 2005, σελ. 45,46).
191 Συχνά οι μετανάστες αποκαλούν την Ελλάδα ως το κλειδί και την Ιταλία ως την πόρτα.
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ΗΠΑ καταδεικνύει ότι η πιθανότητα επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων είναι

ιδιαίτερα υψηλή και η διάρκεια παραμονής στις ΗΠΑ είναι μικρότερη για τους ΜΕΓ

έναντι των μεταναστών που επιτελούν εξωγεωργικές εργασίες στις αστικές περιοχές.

Μάλιστα, εν σχέση με τις πόλεις και τις δυναμικές αγροτικές περιοχές του Μεξικού, οι

επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις από τις υπανάπτυκτες περιοχές της υπαίθρου είναι

πιθανότερες και έχουν διαχρονικά αυξηθεί (Durand & Massey 1992, σελ. 24,

Lindstrom 1996, σελ. 367, Reyes 2001, σελ. 1196  και  Fussell 2004, σελ. 956).

Επιπρόσθετα,  οι ΜΕΓ είναι αυτοί που ως επί το πλείστον αναπτύσσουν

στρατηγικές «πήγαινε-έλα» μετακινήσεων. Ο Palerm (1994, σελ. 13,17) στην

τυπολογία μετακινήσεων που παραθέτει εντάσσει και τους «διεθνείς» ΜΕΓ. Αυτοί,

κατά τη διάρκεια ενός έτους κατανέμουν το χρόνο διαμονής τους μεταξύ ΗΠΑ και

μεξικανικής υπαίθρου. Μετακινούνται επαναλαμβανόμενα μεταξύ των δύο χωρών

προσαρμόζοντας την εργασία τους στον κύκλο της αμερικάνικης γεωργικής

παραγωγής. Ομοίως, οι Kissam et al. (2001, σελ. 11) αναφέρουν ότι μεταξύ των ΜΕΓ

υπάρχουν οι «target-earners». Είναι Μεξικανοί, οι οποίοι μετακινούνται για να

εργαστούν προσωρινά στην αμερικανική γεωργία και αφού συγκεντρώσουν ένα ικανό

ποσό χρημάτων επιστρέφουν στο Μεξικό,  συνήθως για να ανοίξουν τη δική τους

επιχείρηση.

 Ανάλογες περιπτώσεις προσωρινών μετακινήσεων ΜΕΓ σε εγγύς χώρες

υποδοχής είναι αυτές των Πολωνών στη Γερμανία, των Μεξικανών στον Καναδά, των

Αράβων στο Ισραήλ, των Αιγυπτίων και Σύριων στην Ιορδανία, των ΜΕΓ στη Ν.

Αφρική που προέρχονται από γειτονικά αφρικανικά κράτη και των Αϊτινών στη

Δομινικανή Δημοκρατία (Kirwan 1981, σελ. 190, Grasmuck, 1982, σελ. 369 Martin

1985, σελ. 140-141 και Martin 2006, σελ. 18,28).

 Για τους Αλβανούς ΜΕΓ δεν υφίστανται ανάλογες έρευνες.  Οι King  &

Vullnetari (2003, σελ. 29,33) αναφέρουν ότι ένα μέρος των επαναλαμβανόμενα

μετακινούμενων αποτελείται από καταρτισμένους Αλβανούς (δασκάλους, φοιτητές,

υπαλλήλους του δημοσίου τομέα) που εμπρόθετα μετακινούνται στην Ελλάδα κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες για να εργαστούν στη γεωργία. Τα χρήματα με τα οποία

επιστρέφουν στην Αλβανία192 τους επιτρέπουν να εκπληρώνουν στόχους της

οικογένειάς τους (π.χ.,  σπουδές παιδιών).  Αυτού του είδους η προσωρινή

192 Οι αμοιβές από την τρίμηνη γεωργική εργασία ξεπερνούν το ύψος των ετησίων απολαβών ενός
δασκάλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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μετανάστευση είναι σχεδιασμένη και δεν παίρνει το χαρακτήρα διορθωτικής

μετακίνησης στην ως άνω τυπολογία της DaVanzo.

7.3 Ο ρόλος των εμβασμάτων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι

μετανάστες

Η μεταναστευτική βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι μετανάστες δύνανται να

συνεισφέρουν στην οικονομία των χωρών προέλευσης κυρίως με δύο διακριτούς

τρόπους. Ο πρώτος συνίσταται στην αποστολή εμβασμάτων, μέρους δηλαδή του

εισοδήματος που αποκτούν εργαζόμενοι στη χώρα υποδοχής. Ο δεύτερος πηγάζει από

τη μεταβίβαση δεξιοτήτων που αποκτούν οι μετανάστες από τη χώρα υποδοχής στη

χώρα προέλευσης.  Στις πρώτες δύο από τις ενότητες που ακολουθούν αναφερόμαστε

στα εμβάσματα και στην τρίτη εξετάζουμε τη μεταβίβαση δεξιοτήτων.

7.3.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των εμβασμάτων και τρόποι

χρήσης  τους

Η συνεισφορά των εμβασμάτων στις οικονομίες των χωρών προέλευσης και

στις συνθήκες διαβίωσης των ληπτών τους είναι ευρεία και πολυδιάστατη. Μάλιστα,

την τελευταία δεκαπενταετία αποτελούν τη μοναδική ροή οικονομικών πόρων προς τις

χώρες προέλευσης που αυξάνει διαχρονικά (Martin 2004, σελ. 11).

Τα εμβάσματα δύνανται να περιορίσουν το επίπεδο φτώχειας, πρωτίστως αυτών

που τα δέχονται αλλά και να συμβάλλουν ευρύτερα στην ανάπτυξη των περιοχών

προέλευσης δημιουργώντας θέσεις εργασίας και για τους μη μετανάστες. Οι

περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι έμβασμα ποσού 1$ μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ

κατά 2$ ή 3$, εφόσον οι λήπτες του το μετατρέπουν σε καταναλωτικά αγαθά, το

επενδύουν στην κατασκευή ή επισκευή κατοικιών, στην εκπαίδευση και την

περίθαλψη. Οι οικονομικές αυτές πράξεις πυροδοτούν διαδικασίες ανάπτυξης και τη

διαχέουν σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού μέσω του περιφερειακού πολλαπλασιαστή,

δηλαδή των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της δαπάνης εμβασμάτων. Ειδικότερα,

στην περίπτωση περιοχών προέλευσης της υπαίθρου, οι μεταναστευτικές οικογένειες

δύνανται να μεταπηδήσουν από τη γεωργία στην κτηνοτροφία, να προσλάβουν εργασία

για τη διεκπεραίωση της αγροτικής παραγωγής, να επεκτείνουν τις καλλιεργήσιμες

εκτάσεις τους και να νοικιάσουν τη γη τους σε άλλους αγρότες βοηθώντας τους να

επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Βέβαια, για να ευωδοθεί η παραγωγική και
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αποτελεσματική χρήση των εμβασμάτων οι ατομικές πρωτοβουλίες χρειάζεται να

συνοδευτούν από διαρθρωτικές αλλαγές εκ μέρους των κυβερνήσεων στις χώρες

προέλευσης, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα οργανωμένο περιβάλλον υποδοχής

και αξιοποίησης των εμβασμάτων (Martin 2004, σελ. 11,15 και Nikas & King, 2005,

σελ. 236).

Η γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ χώρας προέλευσης και υποδοχής δε φαίνεται

να επιδρά καθοριστικά στο ύψος και τον τρόπο χρήσης των εμβασμάτων.  Από την

άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις που υπάρχει γεωγραφική εγγύτητα, η απόφαση

μετανάστευσης ενδέχεται να λαμβάνεται ταυτόχρονα με την απόφαση επιστροφής στο

πλαίσιο μιας βραχυπρόθεσμης στρατηγικής απασχόλησης των μεταναστών που

αποσκοπεί στην απόκτηση συγκεκριμένου ύψους εισοδήματος για να καλύψει

συγκεκριμένες ανάγκες στη χώρα προέλευσης. Αυτή την υπόθεση φαίνεται να

επαληθεύουν οι περιπτώσεις –που προαναφέραμε-  των target  earners  από το Μεξικό

και καταρτισμένων Αλβανών που απασχολούνται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

στην ελληνική γεωργία με σκοπό να λάβουν συγκεκριμένο εισόδημα και να το

αξιοποιήσουν στην Αλβανία.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν

καθοριστικά στην απόφαση για την αποστολή εμβασμάτων και το ύψος τους αφορούν

στα χαρακτηριστικά των χωρών υποδοχής και προέλευσης και στα ατομικά

χαρακτηριστικά των μεταναστών. Το νομικό καθεστώς, η μόνιμη ή εποχική παρουσία,

το είδος, η διάρκεια της απασχόλησης και το ύψος του μισθού στη χώρα υποδοχής, η

ύπαρξη οικογένειας στη χώρα προέλευσης, η επιθυμία για μετατροπή του εισοδήματος

σε εμβάσματα επιδρούν από κοινού στην απόφαση των μεταναστών για την αποστολή

εμβασμάτων και το ύψος τους (Basok 2003, σελ. 6, Martin 2004, σελ. 11, Labrianidis

& Hatziprokopiou 2005, σελ. 95). Ειδικότερα, οι παραγωγικές τοποθετήσεις

εμβασμάτων προέρχονται, συνήθως από εκείνους τους μετανάστες που αποστέλλουν

ως εμβάσματα ένα υψηλό ποσοστό του εισοδήματός τους, ενώ συναρτώνται στενά και

με τον κύκλο ζωής των μεταναστευτικών οικογενειών και τη μεταναστευτική εμπειρία:

Οι μετανάστες που βρίσκονται σε ηλικίες διαμόρφωσης οικογένειας (20-30 ετών)

δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος των εμβασμάτων τους στη στέγαση, στη διατροφή και

την ανάπτυξη των παιδιών,  δηλαδή καλύπτουν ανάγκες καταναλωτικής φύσης.  Η

σταδιακή ωρίμανση των οικογενειών και η συσσώρευση μεταναστευτικής εμπειρίας

προσανατολίζουν τα εμβάσματα σε παραγωγικότερες δραστηριότητες, όπως η αγορά

γης και γεωργικών εισροών που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Περαιτέρω, η
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διαμόρφωση ενός ελκυστικού επενδυτικού κλίματος στη χώρα προέλευσης δύναται να

οδηγήσει σε επενδυτική αξιοποίηση των εμβασμάτων (Durand & Massey 1992, σελ.

28).

Μελέτες από ποικίλα επιστημονικά πεδία ομοφωνούν στην άποψη ότι η μεγάλη

πλειοψηφία των εμβασμάτων δαπανάται για να ικανοποιήσει καταναλωτικής φύσης

ανάγκες με στόχο να ανέλθει το βιοτικό επίπεδο και το κοινωνικό κύρος των μεταναστών

και των οικογενειών τους. Ένα μικρό μόνο ποσοστό αυτών μετασχηματίζεται σε

παραγωγική επένδυση, όπως π.χ., ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, νέων προηγμένων

μεθόδων παραγωγής στη γεωργία, ώστε να ανέλθει η παραγωγική ικανότητα των

εκμεταλλεύσεων και να εκσυγχρονιστεί ο αγροτικός τομέας (Gmelch 1980, σελ. 148).

Συγκεκριμένα, η πρώτη συνήθης τοποθέτηση των εμβασμάτων σχετίζεται με τη

στέγαση της οικογένειας (π.χ.,  αγορά ή επισκευή σπιτιού,  αγορά οικοπέδου)  κτλ.  Το

όφελος από την άνθηση της οικοδομικής δραστηριότητας για την τοπική οικονομία

είναι περιορισμένο, διότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί είναι τις περισσότερες

φορές προσωρινού χαρακτήρα. Η ανέγερση οικιών αποτελεί επιπρόσθετα και την

εμπράγματη επιβεβαίωση της επιτυχημένης μεταναστευτικής εμπειρίας των

παλιννοστούντων και αυξάνει το κοινωνικό τους γόητρο.  Η δεύτερη κατηγορία

δαπανών στις οποίες δεσμεύεται ένα σημαντικό μέρος των εμβασμάτων αφορούν στις

ανάγκες του σπιτιού σε συσκευές, έπιπλα και γενικότερα στις λειτουργικές του

ελλείψεις. Προδήλως, αυτού του είδους οι δαπάνες δεν συντελούν σημαντικά στην

ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, αφού είναι καταναλωτικής φύσης και στο

μεγαλύτερό τους ποσοστό δεν αγοράζονται από την τοπική αγορά, αλλά από τις εγγύς

αστικές περιοχές.  Ακολούθως,  τα εμβάσματα διατίθενται για την ικανοποίηση

καθημερινών αναγκών,  τη μέριμνα και την εκπαίδευση των παιδιών.  Ένα μικρότερο

ακόμη μέρος των εμβασμάτων κατευθύνεται στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων,

εμπορικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα (Gmelch 1980, σελ. 149, 150 και Wood &

McCoy 1985, σελ. 260).

Αν εστιάσουμε την ανάλυσή μας στην Αλβανία παρατηρούμε (Διάγραμμα

7.3.1) ότι τα εμβάσματα αποτελούν διαχρονικά ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ.
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Διάγραμμα 7.3.1

Ροές εμβασμάτων προς την Αλβανία
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 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (www.bankofalbania.org)

Η απότομη πτώση το 1997, οφείλεται στην κατάρρευση του συστήματος πυραμίδων

που εξανέμισε τις αποταμιεύσεις των Αλβανών και προκάλεσε νέα μεταναστευτικά

κύματα προς Ελλάδα και Ιταλία (King & Vullnetari 2003, σελ. 9). Κατά τα τέλη της

δεκαετίας του ’90  το ύψος των εμβασμάτων ήταν διπλάσιο της αξίας των εξαγωγών,

περίπου τετραπλάσιο της αξίας των ΞΕΑ, ενώ ξεπερνούσαν και το ύψος της ξένης

βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς (Arrehag et al. 2005, σελ. 11 και Carletto et al.

2006, σελ. 768). Σε μικροοικονομικό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου

εισοδήματος των αλβανικών νοικοκυριών προέρχεται από τα εμβάσματα που

αποστέλλουν μετανάστες-μέλη των νοικοκυριών (33% για τα αστικά νοικοκυριά και

36% για τα αγροτικά νοικοκυριά). Ακολουθεί το εισόδημα από εξωγεωργικές και

γεωργικές εργασίες εντός της χώρας (Arrehag et al. 2005, σελ. 20). Οι Carletto et al.

(2006, σελ. 781) δείχνουν ότι το 42% των μεταναστών που αποστέλλουν εμβάσματα

εργάζονται στην Ελλάδα,  το 50%  στην Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία και το

υπόλοιπο σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο. Άνω του 50% των εμβασμάτων

κατευθύνεται προς την ύπαιθρο της χώρας και κυριότεροι λήπτες τους είναι τα παιδιά

του μετανάστη-επικεφαλής της οικογένειας (55%) και ευρύτερα οι συγγενείς του

(25%)193.

Και στην περίπτωση της Αλβανίας η δαπάνη των εμβασμάτων ακολουθεί τη

διάρθρωση που περιγράψαμε: Πρωτίστως καλύπτουν καταναλωτικές ανάγκες των

193 Ο Gedeshi (2002, σελ. 323) διαφοροποιείται ελαφρώς σε αυτό το σημείο. Υπολογίζει ότι το 65,6%
αποστέλλεται στους γονείς των μεταναστών, το 24,9% στη σύζυγο και τα παιδιά και το 9,6% ευρύτερα
στους συγγενείς.  Η έρευνα των Carletto  et  al.  είναι νεότερη αυτής του Gedeshi,  που σημαίνει ότι
«συλλαμβάνει» τους μετανάστες σε μια μεταγενέστερη στιγμή της μεταναστευτικής τους εμπειρίας.
Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι όσο αυξάνει η διάρκεια παραμονής σε έναν τόπο δε μεταβάλλεται μόνο ο
σκοπός, αλλά και τα πρόσωπα προς τα οποία κατευθύνονται τα εμβάσματα.
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νοικοκυριών και ένα μικρότερο ποσοστό τοποθετείται σε παραγωγικές δραστηριότητες. Η

έρευνα των Kule et al. (2000, σελ. 14) δείχνει ότι το 52,8% των εμβασμάτων διατίθεται

άμεσα στην κατανάλωση, το 30% αποταμιεύεται, το 10% δίδεται σε άλλες

δραστηριότητες και μόνο το 7,2% επενδύεται σε κάποιας μορφής επιχειρηματική

δραστηριότητα.  Ο Gedeshi (2002, σελ. 323) από έρευνα που διεξήγαγε σε δείγμα 350

μεταναστών υπολογίζει ότι το 71,6% των εμβασμάτων προορίζονται να ικανοποιήσουν

άμεσες ανάγκες του νοικοκυριού, το 12,3% στην ανακαίνιση, την επισκευή και την

αγορά σπιτιού, το 10,9% σε επενδυτικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,2%

αποταμιεύεται ή δαπανάται διαφορετικά. Οι King & Vullnetari (2003, σελ. 49)

δείχνουν ότι η πρώτη προτεραιότητα των αλβανικών νοικοκυριών είναι να διαθέσουν

τα εμβάσματα για να βελτιώσουν την ποιότητα της διαμονής τους (επισκευή σπιτιού,

αγορά επίπλων, συσκευών, πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό).

Ακολούθως τα εμβάσματα χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η ευυποληψία της

ευρύτερης μεταναστευτικής οικογένειας (διεξαγωγή γάμων, βαπτίσεων, κηδειών στο

πλαίσιο κοινωνικά αποδεκτών συνθηκών και συμβάσεων)  και εν συνεχεία στην

εκπαίδευση των παιδιών του νοικοκυριού και γενικότερα στην ανατροφή τους. Τέλος,

ένα μικρό ποσοστό των εμβασμάτων χρηματοδοτούν μικρές μεταποιητικές ή εμπορικές

επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ) και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Οι  Arrehag et al.

(2005, σελ. 25,26) διαπιστώνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματός τους

καλύπτει με τα εμβάσματα βασικές καταναλωτικές ανάγκες (τροφή και ένδυση). Η

δεύτερη προτεραιότητα αφορά βελτιώσεις εντός της οικείας κυρίως με αγορά

συσκευών και επίπλων,  συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής χρεών με τα

οποία επιβαρύνονται τα νοικοκυριά για τις δαπάνες αυτές. Η ανέγερση ή επισκευή του

σπιτιού αποτελούν την τρίτη κατά σειρά μέριμνα κυρίως των αγροτικών νοικοκυριών

που διαβιούν σε επαχθείς συνθήκες στέγασης. Το αμελητέο ποσοστό εμβασμάτων που

διατίθεται για επενδυτικούς σκοπούς αποτελεί διαπίστωση και αυτών των ερευνητών.

Σύμφωνα με τη μεταναστευτική βιβλιογραφία, τα εμβάσματα που επενδύονται

στο γεωργικό τομέα αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των εμβασμάτων που εισέρχονται σε

μια χώρα. Εξάλλου, το ποσοστό τους που επενδύεται στη γεωργία εξαρτάται από την

αγροτική υποδομή των περιοχών προέλευσης και γενικότερα από τη διάρθρωση της

γεωργίας τους. Σε κάθε περίπτωση τα νοικοκυριά της υπαίθρου τείνουν να επενδύουν

στη γεωργία υψηλότερο ποσοστό εμβασμάτων σε σύγκριση με τα αστικά νοικοκυριά, το

οποίο μάλιστα αυξάνει για τους μετανάστες εκείνους που εργάστηκαν στη γεωργία των

χωρών υποδοχής.
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Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μεξικανική ύπαιθρο προκύπτει

ότι τα εμβάσματα που τοποθετούνται στη γεωργία αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του

συνόλου τους. Συνήθως χρηματοδοτούν την αγορά εισροών, όπως γη, εξοπλισμό,

λιπάσματα, σπόρους, ζώα ή/και την αγορά μικρών καταστημάτων τροφίμων.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη γεωργία και κυρίως για αγορά γεωργικής

γης επιδεικνύουν τα αγροτικά νοικοκυριά των λιγότερο δυναμικών περιοχών της

υπαίθρου, διότι αυτές εξαρτούν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους προοπτικής

από τη γεωργία και συχνά η χρηματοδότηση γεωργικών δραστηριοτήτων αποτελεί

αναπτυξιακό μονόδρομο (Durand & Massey 1992, σελ. 26 και Basok 2003, σελ. 4,14-

16). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση των Wood & McCoy (1985, σελ. 269) και

Palerm (1994, σελ. 18) ότι οι αγροτικές οικογένειες των ΜΕΓ διάκεινται θετικότερα

στη διάθεση εμβασμάτων για τη χρηματοδότηση των εκμεταλλεύσεών τους.

Αναφέρεται μάλιστα ότι οι μετανάστες που δεν είχαν απασχοληθεί στη γεωργία

καλλιεργούσαν στους τόπους προέλευσής τους κατά μέσο όρο 8 στρ. γης, ενώ οι ΜΕΓ

καλλιεργούσαν 10 στρ. γης.

Τα συμπεράσματα για την Αλβανία είναι παραπλήσια. Η World Bank (2003,

σελ. 15) σε μελέτη για τις αναπτυξιακές προοπτικές του αγροτικού της τομέα

σημειώνει εμφατικά ότι αν και το 67%  των εισοδημάτων ενός τυπικού αγροτικού

νοικοκυριού προέρχεται από τα εμβάσματα, η επένδυσή τους στη γεωργία αποτελεί την

τρίτη κατά σειρά προτεραιότητα στις δαπάνες εμβασμάτων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό

εμβασμάτων που διατίθεται ως πρώτη προτεραιότητα για την αγορά εισροών ή για τη

βελτίωση των υπαρχουσών εκμεταλλεύσεων αποτελεί το 7,4% του συνόλου των

εμβασμάτων που αποστέλλονται στα αγροτικά νοικοκυριά. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται

σε 27,3%, όταν πρόκειται για δεύτερη προτεραιότητα και σε 33,7%, όταν πρόκειται για

τρίτη προτεραιότητα. Οι Arrehag et al. (2005, σελ. 31) βρίσκουν από την έρευνα

πεδίου που διενήργησαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματός τους δε διέθεσε

τα εμβάσματα που έλαβε για να βελτιώσει την πρόσβασή του στη γεωργική γη.

Παρόλα αυτά το 16,9% του δείγματός τους χρησιμοποιούν ένα μέρος των εμβασμάτων

στη γεωργική παραγωγή. Η τάση επένδυσης στη γεωργία φαίνεται να εντείνεται για

εκείνες τις περιοχές της υπαίθρου που παρουσιάζουν ως ένα βαθμό υποδομές γεωργίας,

ενώ ισχυροποιείται για τις αποδοτικότερες εκμεταλλεύσεις που η παραγωγή τους

αποφέρει ένα αξιόλογο ποσοστό κερδών. Πάντως, η απροθυμία του γηγενούς

πληθυσμού στην ύπαιθρο να συνεργαστεί π.χ., με σκοπό τη συγχώνευση

οικογενειακών κλήρων ή τη σύσταση συνεταιρισμών -παρά το παρελθόν κολεκτίβων
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και συνεταιριστικών επιχειρήσεων προ της δεκαετίας του ’90- περιορίζει την τάση

αξιοποίησης των εμβασμάτων στη γεωργία. Οι King & Vullnetari (2003, σελ. 49)

υποστηρίζουν ότι πέραν της αγοράς γεωργικής γης, οι πιο συνήθεις χρήσεις των

εμβασμάτων στη γεωργία αφορούν στην αγορά εξοπλισμού και υλικών, τη δημιουργία

θερμοκηπίων και το άνοιγμα μικρών επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων για να καλύψουν την τοπική ζήτηση.

7.3.2 Αποτελεσματικότητα της χρήσης των εμβασμάτων

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η καταναλωτική χρήση των

εμβασμάτων προσκόπτει την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, διότι δε δημιουργεί

θέσεις εργασίας. Αντίθετα, διευρύνει την οικονομική ανισότητα μεταξύ των

οικογενειών που λαμβάνουν και αυτών που δε λαμβάνουν εμβάσματα, ασκεί

πληθωριστικές πιέσεις στα εισοδήματα όσων δε δέχονται εμβάσματα και συνεπόμενα

αυξάνεται το επίπεδο φτώχειας. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να υποκινήσει νέα

μεταναστευτικά ρεύματα, κυρίως των κατοίκων της υπαίθρου που συνήθως πλήττονται

βαριά από τη φτώχεια (Giubilaro 1997, σελ. 29). Άλλοι ερευνητές αντιτείνουν ότι οι

εισροές εμβασμάτων αυξάνουν το ποσοστό της κεφαλαιακής συσσώρευσης, έστω και

κατά ένα ελάχιστο ποσοστό (Griffin 1976, σελ. 355).

Ομοίως, μεταξύ των ερευνητών δεν υπάρχει συστοιχία απόψεων για το όφελος

των εμβασμάτων στην αλβανική οικονομία. Ο Gedeshi (2002, σελ. 315) υποστηρίζει ότι

ο καταναλωτικός προσανατολισμός των εμβασμάτων προσέκοψε την αύξηση της

τοπικής παραγωγής, και διατήρησε τη σχέση εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές.

Από την άλλη πλευρά, η χρήση εμβασμάτων για καταναλωτικούς σκοπούς είχε

βραχυπρόθεσμα ευεργετικές επιδράσεις για τον αλβανικό πληθυσμό, μεγάλο μέρος του

οποίου διαβιεί υπό το όριο της φτώχειας και ειδικότερα για τα αγροτικά νοικοκυριά

(βλ. παρακάτω). Έτσι,  οι Martin et al. (2002α, σελ. 112) υπογραμμίζουν ότι ακόμη και

η κατανάλωση τροφίμων ενισχύει την παραγωγικότητα και την αναπαραγωγικότητα

του εγχώριου δυναμικού, ενώ η οικιστική έξαρση δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Korovilas (1999, σελ. 407) εκτιμά ότι τα εμβάσματα

σταθεροποίησαν την αλβανική οικονομία, καθώς εξισορρόπησαν το ισοζύγιο

πληρωμών, απέτρεψαν την υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος (λεκ) και τελικά την

εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων.

Στη μεταναστευτική βιβλιογραφία για την Αλβανία εντοπίζουμε δύο κρίσιμους

παράγοντες που αναχαιτίζουν την παραγωγική επένδυση των εμβασμάτων. Ο πρώτος
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είναι το ανεπαρκές, δυσλειτουργικό έως και ανύπαρκτο σε ορισμένες περιπτώσεις

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο δεύτερος είναι οι βασικές ελλείψεις υποδομών στο

γεωργικό τομέα που αποθαρρύνουν τη διάθεση εμβασμάτων προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι King & Vullnetari (2003, σελ. 50) σημειώνουν για την Αλβανική οικονομία

ότι η απουσία ενός οργανωμένου πιστωτικού συστήματος απέτρεψε την παραγωγική

αξιοποίηση των εμβασμάτων. Ομοίως, οι Martin et al. (2002α, σελ. 113) γράφουν ότι

το τραπεζικό σύστημα δεν έχει λειτουργήσει ως δέκτης εμβασμάτων, ούτε συνεισφέρει

στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Η απουσία εξάλλου μιας σαφούς πιστωτικής

πολιτικής και η εμπειρία των πυραμίδων έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των

μεταναστών για την ικανότητα των τραπεζών να διαφυλάσσουν τις καταθέσεις τους

(Piperno 2005, σελ. 121). Ο Gedeshi (2002, σελ. 321) εξευρίσκει ότι το 81% των

εμβασμάτων μεταφέρεται εκτός τραπεζικού συστήματος. Συνήθως μεταβιβάζονται από

το χέρι του αποστολέα-  μετανάστη στο χέρι του λήπτη-συγγενούς.  Στην άποψη αυτή

προσχωρεί και η έρευνα των Arrehag et al. (2006, σελ. 23): άνω του 50% των

Αλβανών μεταναστών του δείγματός τους έδιδαν σε δια ζώσης επαφές τα εμβάσματα

στους συγγενείς τους. Στις αστικές περιοχές μόνο το 11,8% των μεταναστών

απέστελλε εμβάσματα μέσω επίσημων καναλιών, ποσοστό που για τις αγροτικές

περιοχές υποδιπλασιαζόταν. Η Piperno (2005, σελ. 122-124) συμπληρώνει ότι αν και

στο προσκήνιο έχουν εμφανιστεί μικρο-πιστωτικοί οργανισμοί194 που προσφέρουν

ποιοτικότερες υπηρεσίες από τις τράπεζες δεν έχουν μέχρι σήμερα χαράξει σχέδιο

παραγωγικής αξιοποίησης των εμβασμάτων, τα οποία, ως εκ τούτου, δε διαχειρίζονται

και δεν αποταμιεύονται αποτελεσματικά. Αν και σταδιακά οι Αλβανοί αυξάνουν τις

συναλλαγές τους με τις τράπεζες, η απουσία ενός οργανωμένου τραπεζικού

συστήματος σε όλη την αλβανική επικράτεια, η χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων

υπηρεσιών, τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην άτυπη αγορά, η περιορισμένη

γνώση για τις λειτουργίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και η επιθυμία ορισμένων να μην

αποκαλυφτεί το ύψος των χρημάτων που αποστέλλουν αποτρέπει τους μετανάστες να

194 Στην Αλβανία υπάρχουν τρεις μεγάλοι οργανισμοί που διαχειρίζονται τα μικρο-πιστωτικά ιδρύματα:
Ο MAFF (Mountain Area Finance Fund) που ιδρύθηκε από το IFAD (International Fund for Agricultural
Development) και ελέγχει 64 μικρο-πιστωτικούς οργανισμούς (τους Villages Credit Fund-VCF) σε 64
ορεινά χωρία της χώρας, ο REF (Rural Finance Fund) που ιδρύθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και
διαχειρίζεται τους Savings and Credit Associations (SCAs) σε 8 περιοχές της αλβανικής υπαίθρου και το
Besa Foundation που ιδρύθηκε επίσης από την Παγκόσμια τράπεζα και καλύπτει 8 αστικές περιοχές. Οι
υπηρεσίες που παρέχουν είναι καλύτερες των τραπεζών διότι προσιδιάζουν στις ανάγκες των τοπικών
αγροτικών κοινωνιών, είναι πιο ευέλικτοι και το δίκτυο τους καλύπτει περιοχές της Αλβανίας στις οποίες
οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν (Piperno 2005, σελ. 122-124).
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χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των τραπεζών για τη μεταφορά των εμβασμάτων

(Gedeshi 2002, σελ. 321,322).

Όπως προαναφέραμε ο έτερος ανασταλτικός της παραγωγικής χρήσης

εμβασμάτων παράγοντας είναι η ίδια η προβληματική κατάσταση της Αλβανικής

γεωργίας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο αγροτικός τομέας της χώρας διήλθε από

βαθειά αναδιάρθρωση στο πλαίσιο των γενικότερων πολιτικών και οικονομικών

μεταρρυθμίσεων. Εντός λίγων ετών οι 600 συνεταιρισμοί της χώρας και οι 110

κρατικές επιχειρήσεις195 μετατράπηκαν σε 467.000 ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις στα τέλη

της δεκαετίας του ‘90. Η Αλβανία παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό (94,2%)

αποκολεκτιβοποίησης εν σχέση με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης

κατανέμοντας το σύνολο σχεδόν των καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε ιδιωτικά χέρια. Τα

πρώτα σημάδια των μεταρρυθμίσεων ήταν θετικά,  καθώς το αγροτικό προϊόν που

παρήχθη από τις ιδιωτικές πλέον εκμεταλλεύσεις αυξήθηκε ανακτώντας το χαμένο

έδαφος από την κατάρρευση της κρατικής αγροτικής βιομηχανίας.  Εν συνεχεία,  η

παραγωγικότητα μειώθηκε δραματικά καθώς η γεωργική γη κατακερματίστηκε σε

μικρούς (1,2  εκταρίων κατά μέσο όρο)  και διάσπαρτους κλήρους.  Η αγροτική

παραγωγή έπεσε σημαντικά196, ενώ το υψηλό ποσοστό ανεργίας σε συνδυασμό με την

απουσία κοινωνικής πρόνοιας υποβάθμισαν το επίπεδο διαβίωσης (Cungu & Swinnen

1999, σελ. 605, 610, Martin et al. 2002α, σελ. 106,111, King & Vullnetari 2003, σελ.

15, World Bank 2003, σελ. 5 και INSTAT 2004, σελ. 36). Σήμερα, το 60% του

πληθυσμού διαβιεί στην ύπαιθρο, το 48,5% αυτού απασχολείται στη γεωργία και η

γεωργία καταλαμβάνει το 50-55% του ΑΕΠ (Martin et al. 2002α, σελ. 106,111 και

195 Με την επικράτηση του σοσιαλισμού στην Αλβανία μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαθιδρύεται
σύστημα κολεκτίβων που ξεκινάει από τις παράκτιες περιοχές το 1946 και εξαπλώνεται ως τις ορεινές
στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Την ίδια περίοδο δημιουργούνται κρατικές εκμεταλλεύσεις και το
στάδιο της κολεκτιβοποίησης θα ολοκληρωθεί με την εθνικοποίηση του συνόλου των γεωργικών
εκτάσεων το 1976. Η παραγωγή τετραπλασιάζεται ως τα τέλη του 1989 με φθίνοντα, όμως, ρυθμό και οι
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης είναι δυσοίωνες. Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησαν οι πρώτες
μεταρρυθμίσεις προς φιλελεύθερη κατεύθυνση: Στις οικογένειες-μέλη των κρατικών συνεταιρισμών
παραχωρούνται για ιδιωτική εκμετάλλευση μικρές εκτάσεις γης (0,1-0,3 εκταρίων), ενώ σταδιακά
αρχίζει να καθιερώνεται αγορά αγροτικών προϊόντων (Βελέντζας κ.α., 1996 σελ. 288, 294, Cungu &
Swinnen 1999, σελ. 604-608, McCarthy et al. 2006, σελ. 4  και World Bank 2007, σελ. 6).
196 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μετά τις μεταρρυθμίσεις των αρχών της δεκαετίας του ’90, οι εκτάσεις
όλων των κατηγοριών εκτατικών καλλιεργειών (σιταριού, καλαμποκιού, δημητριακών) έχουν μειωθεί.
Εξαίρεση αποτελούν οι ζωοτροφές. Η εγκατάλειψη εξάλλου των κρατικών δενδρώνων επέφερε
δραματική πτώση στην παραγωγή φρούτων, αν και τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την παραγωγή
δέντρων και κυρίως μήλων έχει αναζωπυρωθεί. Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται και η παραγωγή ελιάς για
ελαιόλαδο ύστερα και από ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων. Σε ότι αφορά τις
εισροές, ενώ πριν το 1990 η Αλβανία ήταν αυτάρκης σε λιπάσματα από την εγχώρια παραγωγή, μετά τις
μεταρρυθμίσεις η παραγωγή τους μειώθηκε δραστικά. Απότομη πτώση κατέγραψαν και τα
φυτοφάρμακα. Μικρότερης τάξης μείωση υπέστη ο αριθμός των γεωργικών ελυστήρων, αν και η
πλειοψηφία τους είναι ηλικίας άνω των δέκα ετών και μάλλον ξεπερασμένης τεχνολογίας (World Bank
2003, σελ. 5-10 και 2007, σελ. 6-12).
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INSTAT 2004, σελ. 34). Παρά τις εκ βάθρων αλλαγές στον αγροτικό τομέα, μια σειρά

από δισεπίλυτα προβλήματα, όπως οι απαρχαιωμένες υποδομές (σοβαρές ελλείψεις σε

οδικό δίκτυο, ηλεκτρισμό και νερό), η γεωμορφολογία του εδάφους της χώρας, η οποία

αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από ημιορεινές και ορεινές περιοχές μειωμένης

παραγωγικής δυναμικότητας, οι μειωμένες γεωργικές αποδόσεις, οι κατατετμημένοι

κλήροι, η βραδεία εκμηχάνιση, το μικρό ποσοστό αρδευόμενων κλήρων και η ανώριμη

και περιορισμένη αγορά γεωργικών προϊόντων197 τον καθηλώνουν σε στασιμότητα και

καθιστούν συχνά αντιπαραγωγική την επένδυση εμβασμάτων στον τομέα αυτό198.

Παρόλα αυτά, η σταδιακή άνοδος των αγροτικών εισοδημάτων, τα οποία

τριπλασιάστηκαν κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘90 και η αναδιάρθρωση των

αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους γεωργούς συνεπικουρούμενη από τις

μεταρρυθμίσεις στη γεωργία προοιωνίζουν αναβάθμιση του αγροτικού συστήματος και

άνοδο της αποδοτικότητάς του (World Bank 2003, σελ. 6,12,34).

Η απροθυμία των μεταναστών να επενδύσουν τα εμβάσματά τους στη γεωργία

θεμελιώνεται και στο υψηλό ποσοστό φτώχειας που μαστίζει μεν όλη τη χώρα, αλλά

πλήττει βαρύτερα την ύπαιθρο.  Η φτώχεια στην Αλβανία είναι «αγροτική»,  καθώς το

17,4% του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο ακραίας φτώχειας199 διαβιεί ως

επί το πλείστον στην ύπαιθρο. Ο δείκτης φτώχειας στην ύπαιθρο είναι περίπου

διπλάσιος αυτού στις αστικές περιοχές σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, ενώ η

πιθανότητα ένας εργαζόμενος της υπαίθρου να είναι φτωχός είναι έξι φορές υψηλότερη

από την αντίστοιχη πιθανότητα για τον εργαζόμενο στις αστικές περιοχές (Martin et al.

2002α, σελ. 107, World Bank 2003, σελ. 3 και King & Vullnetari 2003, σελ. 16).

197 Μόνο το 50% των αγροτικών νοικοκυριών πουλούν τα προϊόντα που παράγουν, ενώ συνολικά μόνο
το 30% της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής εμπορεύεται στην αλβανική αγορά (King &
Vullnetari 2003, σελ. 15 και INSTAT 2004, σελ. 36).
198 Παραπλήσια εικόνα συναντάμε και σε άλλες χώρες προέλευσης. Οι Durand & Massey (1992, σελ.
27) επισημαίνουν ότι οι αδυναμίες του αγροτικού τομέα σε διάφορες περιοχές της μεξικανικής υπαίθρου,
όπως η άγονη γη, η πλημμελής άρδευση, η ανυπαρξία αγοράς αγροτικών προϊόντων και η
ανισοκατανομή της γης δε δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις εμβασμάτων στη γεωργία.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περιοχές της υπαίθρου που δέχονται την πλειονότητα των επενδύσεων είναι, είτε
αυτές που παρουσιάζουν ευνοϊκές γεωργικές συνθήκες, είτε αυτές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση
από τις αγορές των πόλεων.
199 Πρόκειται για το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που του αναλογεί κατά κεφαλήν προϊόν 1$
ημερησίως. Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται υπό το όριο της φτώχειας (αυτό δηλ. που
λαμβάνει κατά κεφαλήν εισόδημα 2$ την ημέρα) αγγίζει το 46,6%.
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7.3.3 Η μεταβίβαση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μετανάστες στις χώρες

προέλευσης

Το υπό διερεύνηση ζήτημα με το οποίο έχει ασχοληθεί πλειάδα ερευνητών

τίθεται συνήθως υπό το πρίσμα της παλιννόστησης μεταναστών. Δηλαδή, η

μεταβίβαση δεξιοτήτων εξετάζεται από τη στιγμή που οι μετανάστες επανεισέλθουν

στην πατρίδα τους. Με την επιστροφή τους καλούνται να ενεργοποιήσουν τη γνώση,

την εμπειρία και τις ικανότητες που απέκτησαν στη χώρα υποδοχής σε ένα διαφορετικό

δηλαδή οικονομικό/εργασιακό περιβάλλον, το οποίο ενδέχεται να είναι ή και όχι

γνώριμο,  ανάλογα με το διάστημα απουσίας τους από τη χώρα προέλευσης,  τους

δεσμούς που διατηρούσαν με αυτή ενόσω απασχολούνταν στο εξωτερικό κτλ.

 Ο Martin (2004, σελ. 16) αναφέρει ότι ιδεατά, οι μετανάστες δύνανται να

ενισχύσουν την παραγωγικότητα της χώρας προέλευσής τους εισάγοντας νέες ιδέες,

ικανότητες και το επιχειρηματικό πνεύμα που ενδεχομένως απέκτησαν κατά την

παραμονή τους στη χώρα υποδοχής200. Οι μετανάστες αποτελούν συνήθως τα μέλη

μιας κοινωνίας που αναλαμβάνουν ρίσκα. Αν αυτή η ιδιότητα συνδυαστεί με τις νέες

δεξιότητες που απέκτησαν στο εξωτερικό και εφαρμοστούν από κοινού στη χώρα

προέλευσης, δύνανται να διαμορφώσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης. Από την άλλη

πλευρά,  αν οι δεσμοί μεταναστών-χώρας προέλευσης έχουν για διαφόρους λόγους

διαρραγεί, ή η επιστροφή στην πατρίδα έχει αποκλειστικά χαρακτήρα επίσκεψης ή

αναψυχής,  η παρουσία των μεταναστών στη χώρα προέλευσης δεν ακολουθείται από

αξιοσημείωτη οικονομική συμβολή.  Οι παλιννοστούντες μπορούν επίσης να

συνεισφέρουν στη χώρα προέλευσης μεταβιβάζοντας τα λεγόμενα «πολιτικά

εμβάσματα», που αποτελούν σύγχρονες ιδέες που δύνανται να ανανεώσουν πολιτικά

παραδοσιακές περιοχές προέλευσης.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι μετανάστες που πραγματοποιώντας συχνές

επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, απασχολούνται και προσφέρουν αναπτυξιακές

200 Μάλιστα, Οργανισμοί, χώρες υποδοχής και χώρες προέλευσης, είτε μεμονωμένα, είτε μέσα από κοινή
συνεργασία έχουν προωθήσει προγράμματα παλιννόστησης, συνήθως των ικανότερων εκ του
μεταναστευτικού δυναμικού. Για παράδειγμα, η Ταϊβάν κατά τη δεκαετία του ΄80 προσπάθησε να έλξει
πίσω στην οικονομία της τους υψηλής κατάρτισης μετανάστες. Το παράδειγμα της το μιμήθηκε
αργότερα η Κίνα, χωρίς αποτέλεσμα. Ο IOM εφαρμόζει επίσης ένα πρόγραμμα κινήτρων για την
επιστροφή Αφρικανών ειδικευμένων στις πατρίδες τους (Martin 2004, σελ. 17). Η Γαλλία εφάρμοσε
πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής μεταναστών από το Μαλί παρέχοντάς τους οικονομικά κίνητρα με
την προοπτική να ανοίξουν μικρές αγροτικές, μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα
αυτό προβλέπεται να επεκταθεί για τους μετανάστες από το Μαρόκο τη Σενεγάλη και τις Καμόρες.
Ομοίως, η Ιταλία θέσπισε πρόγραμμα παλιννόστησης Σενεγαλέζων δίνοντάς τους, επίσης οικονομικά
κίνητρα (Martin et al. 2002β, σελ. 90-91).
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προοπτικές και στις δύο χώρες (υποδοχής και προέλευσης). Ο Bhagwati (2003201 από

Martin 2004, σελ. 17) αναφέρεται στην κατοχή διπλής ταυτότητας ή υπηκοότητας σε

μετανάστες που διατηρούν επαφή και συνεισφέρουν με τις δεξιότητές τους στην

οικονομία και των δύο χωρών202.

Οι εμπειρικές έρευνες δεν καταγράφουν σύμπλευση απόψεων σχετικά με το αν

υπάρχει πράγματι μεταβίβαση δεξιοτήτων των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.

Από την άλλη πλευρά, για τους ΜΕΓ που μετακινούνται για να απασχοληθούν σε εγγύς

γεωγραφικά χώρες υποδοχής δημιουργούνται διαφορετικές προϋποθέσεις μεταβίβασης

δεξιοτήτων, καθώς ο συνδυασμός εγγύτητας και γεωργικής απασχόλησης διατηρεί

«ανοιχτές» τις εργασιακές επιλογές του μετανάστη, τόσο στη χώρα υποδοχής, όσο και

στη χώρα προέλευσης.

Ο Gmelch (1980, σελ. 147,248) σε μια εκτενή κριτική βιβλιογραφική

επισκόπηση αναφέρει ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό Τούρκων, Ελλήνων, Ισπανών,

Ιταλών και Μεξικανών παλιννοστούντων συνεισέφεραν τις «δεξιότητές»  που

απέκτησαν ως μετανάστες στην πατρίδα τους, δεδομένου ότι η πλειονότητα αυτών

απασχολούνταν σε ανειδίκευτες εργασίες203 και δεν έλαβαν ουσιαστική εκπαίδευση

στις χώρες όπου εργάστηκαν. Ακόμη και αυτοί που ειδικεύτηκαν κατά τη διάρκεια της

απασχόλησής τους στο εξωτερικό κατάγονταν από περιοχές της υπαίθρου που δεν

παρουσίαζαν αντίστοιχη οικονομική διάρθρωση για να ασκήσουν τις δεξιότητές τους

όταν επέστρεψαν (Nikas & King 2005, σελ. 239).

Ομοίως, οι αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά και στο βαθμό ανάπτυξης των

γεωργικών οικονομιών προέλευσης και υποδοχής ενδέχεται να προσκόπτουν τη

μεταβίβαση δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, οι δεξιότητες που απέκτησαν οι Braceros στη

βιομηχανία φρούτων των ΗΠΑ ήταν ασύμβατες με τις ανάγκες των εκτατικών

καλλιεργειών του Μεξικού για αυτό και δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστούν στον

μεξικανικό αγροτικό τομέα (Martin et al., 2006).

Συχνά,  η απροθυμία των ίδιων των παλιννοστούντων να εξακολουθήσουν την

έμμισθη απασχόληση και η ροπή τους προς την αυτοαπασχόληση κατά την επιστροφή

τους δε βοήθησαν στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. Η Mushkin (1993, σελ. 87)

201 Bhagwati J. (2003), “Borders Beyond Control”, Foreign Affairs Jan/Feb.
202 Αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ένα υπόδειγμα ανάπτυξης της διασποράς το οποίο θα λέγαμε ότι
συνολοκληρώνει παλαιούς και νέους υπηκόους μέσα από ένα δίκτυο αμοιβαίων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων στη διευρυμένη πια κοινότητα των δύο χωρών.
203 Οι Castles & Cosack (1973, από Gmelch 1980, σελ. 147) αναφέρουν ότι η εργασία των μεταναστών
δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τη διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας σε ένα συγκεκριμένο
εργοστάσιο. Castles, S. και Cosack, G. (1973) Immigrant Workers and Class Structure in Western
Europe. London: Oxford University Press.
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αναφέρει για τους παλιννοστούντες από το Πόρτο Ρίκο ότι η απασχόλησή τους σε

ανειδίκευτες θέσεις των ΗΠΑ δεν τους επέτρεψε να παρακολουθήσουν την

τεχνολογική αναβάθμιση της βιομηχανίας του Πόρτο Ρίκο, με αποτέλεσμα κατά την

επιστροφή τους να στερούνται εκείνης της ειδίκευσης για να απορροφηθούν από τη

ντόπια βιομηχανία. Το επιχείρημα περί αποειδίκευσης εκφράζουν και οι Labrianidis &

Hatziprokopiou (2005, σελ. 112) για τους Αλβανούς παλιννοστούντες.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εμπειρικά ευρήματα που καταδεικνύουν

επιτυχή μεταβίβαση δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με την προαναφερθείσα

μελέτη για το Πόρτο Ρίκο,  άλλες έρευνες στην ίδια χώρα εντόπισαν Πορτορικανούς

παλιννοστούντες να απασχολούνται ως στελέχη υψηλής κατάρτισης σε επιχειρήσεις.

Φιλιππινέζοι ΜΕΓ που εργάστηκαν στην παραγωγή τεύτλων της Χαβάης φαίνεται να

αξιοποίησαν τις δεξιότητές τους εντός και εκτός του αγροτικού τομέα των Φιλιππίνων

(Gmelch 1980, σελ. 147). Οι Kule et al. (2000, σελ. 8,9) αναφέρουν ότι ο αλβανικός

ιδιωτικός τομέας προτιμά να απασχολεί Αλβανούς με προϋπηρεσία απασχόλησης στην

Ιταλία και την Ελλάδα.

Από τη σκοπιά του ενδιαφέροντός μας σημαντικό είναι και το εύρημα ότι μετά

τη συσσώρευση εργασιακής εμπειρίας σε κάποια άλλη χώρα, οι μετανάστες που

επιστρέφουν προσωρινά ή και μόνιμα στις εστίες τους δεν επιθυμούν να εργαστούν στο

γεωργικό τομέα.  Αυτό ισχύει τόσο για τους ΜΕΓ,  όσο και για τους μετανάστες που

εργάστηκαν σε άλλους κλάδους παραγωγής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη

χώρα υποδοχής. Οι Cohen & Rodriguez (2004, σελ. 8) επισημαίνουν ότι κατά την

επιστροφή τους, οι Μεξικανοί μετανάστες εγκαταλείπουν τις αγροτικές τους ρίζες και

προσβλέπουν σε εξωγεωργικές εργασίες υψηλότερων απολαβών στις μεγαλουπόλεις.

Οι Cornelius & Martin (1993, σελ. 502) αναφέρουν ότι η άνθηση εξωγεωργικών

κλάδων και όχι της γεωργίας στις μεταναστευτικές κοινότητες του Μεξικού θα

μπορούσε να συγκρατήσει τον πληθυσμό από μελλοντικές μεταναστευτικές κινήσεις

προς χώρες υποδοχής. Ο Gmelch (1980, σελ. 149), ομοίως, γράφει ότι, αν και το 30%

των Ελλήνων παλιννοστούντων απασχολούνταν στη γεωργία πριν αποφασίσουν να

μεταναστεύσουν στη Δ. Ευρώπη, μόνο το 8% αυτών κατά την επιστροφή τους θέλησαν

να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα. Πρόκειται για τους μετανάστες που διέμειναν

στην ελληνική ύπαιθρο μετά την επιστροφή τους (Nikas & King 2005, σελ. 252).

Για την Αλβανία, οι εκτιμήσεις είναι παραπλήσιες. Κατά την INSTAT (2004,

σελ. 74), οι Αλβανοί που διαθέτουν μεταναστευτική εμπειρία δεν επιθυμούν να

εργαστούν στη γεωργία,  παρά το γεγονός ότι ποσοστό άνω του 50% του πληθυσμού
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διαβιεί στην ύπαιθρο. Οι Labrianidis & Hatziprokopiou (2005, σελ. 104) σημειώνουν

ότι υποδιπλάσιο ποσοστό των Αλβανών που απασχολούνταν ως ΜΕΓ κατά την

παραμονή τους στην Ελλάδα εξακολούθησαν να εργάζονται ως εργάτες γης, όταν

επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Από την άλλη πλευρά το εύρημα του Palerm (1994, σελ. 18) για τις διεθνείς

«μεταναστευτικές οικογένειες» εργατών γης από το Μεξικό δίνει μια διαφορετική

εκδοχή. Πρόκειται για διευρυμένες οικογένειες, οι οποίες αποτελούνται από 2-4

πυρηνικές οικογένειες που σχεδιάζουν από κοινού στρατηγικές απασχόλησης στις

ΗΠΑ. Οι ικανότεροι των οικογενειών απασχολούνται στη συγκομιδή φρούτων της

Καλιφόρνια και μετά τη λήξη της σχετικής περιόδου επιστρέφουν στο Μεξικό για να

εργαστούν στην παραγωγή καλαμποκιού. Επομένως, εντός μιας καλλιεργητικής

περιόδου οι ΜΕΓ αυτοί μεταβιβάζουν τις δεξιότητές τους από τον έναν αγροτικό τομέα

στον άλλο συμβάλλοντας στην οικονομική ανέλιξη της διευρυμένης οικογένειας και

ευρύτερα στις αγροτικές οικονομίες των δύο χωρών.

Για την περίπτωση των Αλβανών ΜΕΓ δεν υπάρχουν ανάλογα ευρήματα. Με

την εμπειρική ανάλυση που ακολουθεί  επιχειρούμε να καλύψουμε ορισμένες από

αυτές τις ελλείψεις.

7.ΙΙ Η εικόνα μέσα από την έρευνα πεδίου
Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθούμε να ελέγξουμε την υπόθεση ότι η γεωγραφική

εγγύτητα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και η εγγενής εποχικότητα της αγροτικής

απασχόλησης στην ελληνική ύπαιθρο επιτρέπει στους ΜΕΓ να ενσωματώνουν στο

εύρος των εργασιακών τους επιλογών τη δυνατότητα να απασχοληθούν και στις δύο

πλευρές των συνόρων εντός ενός έτους, μεταβιβάζοντας στην πατρίδα τους πόρους,

δεξιότητες και την εμπειρία που συσσωρεύουν απασχολούμενοι ως ΜΕΓ στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η εργασία και η ευρύτερη προσπάθεια ανοδικής οικονομικής

κινητικότητας των ΜΕΓ εμπλέκει συχνά και τη χώρα προέλευσης και άρα διασπείρεται

στο γεωγραφικό χώρο.
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7.4 Επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των ΜΕΓ

Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι οι μετακινήσεις των Αλβανών ΜΕΓ204 από και

προς την Ελλάδα, έχουν προσωρινό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα,  όχι μόνο με

χρονικό ορίζοντα τη σύνολη μεταναστευτική τους εμπειρία, όπως είδαμε στη

βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και σε ορίζοντα ενός έτους (Πίνακας 7.4.1).

Πίνακας 7.4.4  Κατανομή των Αλβανών ΜΕΓ σύμφωνα με τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων
μετακινήσεων μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας σε ένα έτος

Αριθμός
μετακινήσεων

Εποχικοί
ΜΕΓ

Μόνιμοι
ΜΕΓ

0 0,0 22,8
1 85,7 49,6
2 14,3 19,5
3 0,0 6,5
4 0,0 1,6

Πηγή: Επεξεργασία των ερωτηματολογίων

Το 77,2%205 των μόνιμων Αλβανών ΜΕΓ του δείγματός μας πραγματοποιούν

τουλάχιστον μια παλίνδρομη μετακίνηση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας κατ’ έτος, ενώ

το 27,6% πάνω και από δύο. Η μεγάλη πλειοψηφία των εποχικών ΜΕΓ πραγματοποιεί

μια επαναλαμβανόμενη μετακίνηση206.

Σημαντικό μάλιστα στοιχείο είναι ότι για ένα αξιοσημείωτο χρονικό διάστημα,

μέσης διάρκειας τριών περίπου μηνών για τους μόνιμους και έξι μηνών για τους

εποχικούς, οι ΜΕΓ διαμένουν στην Αλβανία. Το διάστημα αυτό, είτε είναι συνεχές

(περίπου από το Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο), είτε διακοπτόμενο (κατανέμεται μεταξύ

των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού) (Πίνακας 7.4.2).

Πίνακας 7.4.5 Μέση διάρκεια παραμονής των ΜΕΓ στην Αλβανία μέσα σε ένα έτος (σε μήνες)
Εποχικοί

ΜΕΓ
Μόνιμοι

ΜΕΓ
Αρχή 4,2 4,4
Σήμερα 6,0 2,7

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι η τρίμηνη περίπου διαμονή των μόνιμων ΜΕΓ

στην Αλβανία σχετίζεται με τον εποχικό χαρακτήρα της γεωργικής τους εργασίας στην

Ελλάδα. Αυτό άλλωστε υποδηλώνει η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της

204 Υπενθυμίζουμε ότι οι Αλβανοί ΜΕΓ αποτελούν το 90,3% του συνολικού δείγματός μας, δηλ. 149
μετανάστες.
205 Πρόκειται για 95 ΜΕΓ.
206 Οι Labrianidis & Lyberaki (2004, σελ. 93) βρίσκουν ότι 40%, 20,4% και 8,1% του δείγματός τους
πραγματοποιούσαν αντίστοιχα μία, δύο και τρείς επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδας-
Αλβανίας ετησίως. Κάνουν λόγο για διπλή ταυτότητα των Αλβανών που διαβούν σε δύο χώρες.
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μεταβλητής που δηλώνει την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων με τους

μόνιμους ΜΕΓ (έναντι των ασκούντων εξωγεωργική δραστηριότητα) (χ2 = 16,785, p-

value = 0,000). Εξάλλου, η μέση διάρκεια παραμονής στην Αλβανία κατ’ έτος για τους

ασκούντες εξωγεωργικές και κατά τεκμήριο πιο σταθερές εργασίες και μεγαλύτερης

διάρκειας απασχολήσεις από τις γεωργικές ανέρχεται σε 0,9 μήνες και έχει συνήθως το

χαρακτήρα επίσκεψης ή αναψυχής.

Παρακάτω εκτιμούμε ένα υπόδειγμα Logit207 για να προσδιορίσουμε τα

χαρακτηριστικά των ΜΕΓ που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις208.

Ερμηνευτικές μεταβλητές209 του υποδείγματος είναι:

Ηλi, ηλικία των ΜΕΓ,

ΔΟικi, διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1, αν η οικογένεια του ΜΕΓ διαμένει

στην χώρα προέλευσης και 0 αν διαμένει στην Ελλάδα,

ΑτΑπi, διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, αν ο ΜΕΓ απασχολείται νόμιμα

και 0 αν απασχολείται άτυπα,

Εκπi, πολυτομική μεταβλητή. Παίρνει τιμές από 0 έως 3 αντίστοιχα για τους

ανεκπαίδευτους, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση

των ΜΕΓ,

ΠΕμβi, το ποσοστό του εισοδήματος που διαθέτουν οι ΜΕΓ ως εμβάσματα,

ΕΕλλi, Αριθμός ετών παραμονής στην Ελλάδα,

ΑγΝi,  διχοτομική μεταβλητή,  που λαμβάνει την τιμή 1  αν ο ΜΕΓ προέρχεται από

αγροτικό νοικοκυριό και 0 εάν προέρχεται από αστικό νοικοκυριό.

Εξαρτημένη Μεταβλητή, ΕπΜi,  διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1,  αν ο

ΜΕΓ πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις και 0 στην αντίθετη περίπτωση.

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.4.3 παρακάτω:

207 Υπενθυμίζουμε τη μορφή του υποδείγματος:
Pi (Yi = 1│ Xi) = 1⁄ (1 + e-Zi), όπου Zi = β0 +β1Χ1+…+βκΧk  => Li=ln(Pi/(1-Pi))= β0+β1Χ1+…+βκΧk +ui,
όπου: Li, το Logit, Pi, η πιθανότητα η εξαρτημένη μεταβλητή να πάρει την τιμή 1, X1, …, Χk, οι
ερμηνευτικές μεταβλητές, β0, ο σταθερός όρος, β1, …, βk , οι συντελεστές, ui,  ο τυχαίος όρος και i,
αναφέρεται στο ΜΕΓi
208 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε είναι όμοια με αυτή που χρησιμοποιούν οι DaVanzo & Morison
(1981) και DaVanzo (1983) στις προαναφερθείσες έρευνες, καθώς και οι Carleto et al. (2004). Οι
μεταβλητές που χρησιμοποιούμε προσιδιάζουν στην αγροτική απασχόληση των ΜΕΓ και στην εγγύτητα
Ελλάδας-Αλβανίας.
209 Στις ερμηνευτικές μεταβλητές δε συμπεριλάβαμε τη διχοτομική μεταβλητή που δηλώνει αν ο ΜΕΓ
είναι μόνιμος ή εποχικός διότι οι εποχικοί ΜΕΓ εκ της φύσεως της μετακίνησής τους πραγματοποιούν
τουλάχιστον μια επαναλαμβανόμενη μετακίνηση κατ’ έτος και επομένως εμπίπτουν στην κατηγορία που
υποδηλώνει η εξαρτημένη μεταβλητή.
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Πίνακας 7.4.6 Υπόδειγμα Logit: Χαρακτηριστικά Αλβανών ΜΕΓ που πραγματοποιούν
επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις

Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Ηλ -0,452*** -2,607 0,009
ΔΟικ 4,677*** 2,681 0,007
ΑτΑπ 12,889*** 5,108 0,000
Εκπ -0,631 -0,606 0,545
ΠΕμβ 21,499*** 3,134 0,002
ΕΕλλ -0,900** -2,358 0,018
ΑγΝ -0,853 -0,603 0,546
Εξαρτημένη μεταβλητή: ΕπΜ
Pseudo-R2=0,66
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%,
5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Από τις εκτιμήσεις προκύπτει ότι μεγαλύτερη πιθανότητα επαναλαμβανόμενης

μετακίνησης έχουν οι νεότερης ηλικίας ΜΕΓ, αυτοί των οποίων οι οικογένειες διαμένουν

στην Αλβανία και οι νόμιμοι ΜΕΓ. Η ίδια πιθανότητα αυξάνει όσο αυξάνει το ποσοστό

του εισοδήματος που διατίθεται υπό τη μορφή εμβασμάτων και μειώνεται όσο αυξάνουν

τα έτη παραμονής στην Ελλάδα210 (βλ. Galor & Stark, 1990, Dustman, 1996 και Massey

& Espinosa, 1997). Από τη σκοπιά του ενδιαφέροντός μας, αξίζει να σταθούμε στο ότι

η πιθανότητα επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων αυξάνει όσο αυξάνει το ποσοστό του

εισοδήματος των ΜΕΓ που μετατρέπεται σε εμβάσματα. Παραπέρα, αν στο

αποτέλεσμα αυτό συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι οι μόνιμοι και οι εποχικοί ΜΕΓ

διαμένουν για τρεις και έξι μήνες αντίστοιχα ανά έτος και άρα για το διάστημα αυτό

φέρουν,  ίσως και μεταβιβάζουν τις δεξιότητές τους στην Αλβανία αποκτά ιδιαίτερο

ενδιαφέρον το ερώτημα,  αν ο συνδυασμός φυσικής παρουσίας και εμβασμάτων τους

ωθεί να αναπτύσσουν στρατηγικές ενίσχυσης το εισοδήματός τους κατά το διάστημα

αυτό. Το ερώτημα αυτό προσεγγίζουμε παρακάτω.

210 Χωρίς να επεκταθούμε σε εμβριθή ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν τις
επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, καθώς διαφεύγει του σκοπού της έρευνάς μας αναφέρουμε συνοπτικά
ότι η αντίστροφη σχέση ηλικίας-πιθανότητας επαναλαμβανόμενης μετακίνησης και μεταναστευτικής
εμπειρίας-πιθανότητας επαναλαμβανόμενης μετακίνησης είναι σύστοιχη με τα θεωρητικά ευρήματα των
DaVanzo & Morrison (1981) και DaVanzo (1983) που παραθέσαμε στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι
νεότεροι ΜΕΓ είναι πιο επιρρεπείς σε επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις σε σχέση με τους
μεγαλύτερους, κυρίως λόγω γλίσχρης μεταναστευτικής εμπειρίας που τους ωθεί να μετακινούνται
διορθώνοντας προηγούμενες εσφαλμένες μεταναστευτικές κινήσεις. Αντίθετα, η μακρά μεταναστευτική
εμπειρία, όπως προσμετράται με τα έτη παραμονής στην Ελλάδα, αυξάνει τη συσσώρευση
«προσδιορισμένου κεφαλαίου» στην χώρα μας και μειώνει την πιθανότητα επαναλαμβανόμενων
μετακινήσεων. Περαιτέρω, οι άτυπα απασχολούμενοι λόγω ευάλωτου εργασιακού καθεστώτος και
συχνών επαναπροωθήσεων έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων (βλ. και
Lindstrom, 1996).
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Προηγουμένως, αναφέρουμε ότι στις απαντήσεις τους οι μόνιμοι ΜΕΓ

δήλωσαν ότι βασικότεροι πρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την

πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων είναι η σχέση τους με τον

εργοδότη (36,5%), αφού είναι αυτός που τους δίνει ατύπως την άδεια προσωρινής

επιστροφής και η γεωγραφική εγγύτητα με την Ελλάδα (61,2%). Τα ίδια ποσοστά για

τους εποχικούς ΜΕΓ είναι 85,7% και 52,4%.

7.5 Χρήσεις των εμβασμάτων που αποστέλλουν οι ΜΕΓ

Το 74,3% του συνόλου των Αλβανών ΜΕΓ (το 65% των μόνιμων και το 100%

των εποχικών ΜΕΓ)  του δείγματός μας αποστέλλουν ως εμβάσματα μέρος του

εισοδήματός τους που τους αποφέρει η γεωργική απασχόληση στην Ελλάδα.

Πίνακας 7.5.6  Μέσο ποσοστό του εισοδήματος των ΜΕΓ που αποστέλλεται ως έμβασμα στην
Αλβανία (%)

Εποχικοί
ΜΕΓ

Μόνιμοι
ΜΕΓ

Αρχή 61,9 54,6
Σήμερα 57,8 41,7

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι διαχρονικά μειώνεται το ποσοστό του εισοδήματος που

αποστέλλουν οι μόνιμοι ΜΕΓ ως έμβασμα στην Αλβανία211. Η κάλυψη των

βασικών/καταναλωτικών αναγκών με τα πρώτα εμβάσματα που απέστειλαν από την

εργασία τους στην ελληνική ύπαιθρο κατά τα αρχικά στάδια της έλευσής τους, εν

συνεχεία, η διαχρονική μονιμοποίηση της παραμονής τους, η δημιουργία οικογένειας

και/ή η επανένωση ορισμένων εκ των οικογενειών που ήταν χωρισμένες και

συνεπόμενα η μεταφορά των οικογενειακών δαπανών στην Ελλάδα αποτελούν

παραμέτρους που ενδέχεται να μείωσαν διαχρονικά το ποσοστό αυτό. Οι εποχικοί

ΜΕΓ, έχουν, επίσης, μειώσει το ποσοστό του εισοδήματός τους που αποστέλλουν υπό

τη μορφή εμβασμάτων,  αλλά η μείωση είναι αισθητά πιο συγκρατημένη εν σχέση με

τους μόνιμους ΜΕΓ. Τούτο είναι εύλογο, καθώς θεμελιακή επιδίωξη των εποχικών

είναι να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους που είναι εγκαταστημένη στην

Αλβανία (Πίνακας 7.5.1).

211 Το σχετικά υψηλό ποσοστό του εισοδήματος που οι μόνιμοι ΜΕΓ μετατρέπουν σήμερα σε
εμβάσματα εξηγείται από το γεγονός ότι το 44,8% των έγγαμων ΜΕΓ του δείγματός μας διαβιούν στην
Ελλάδα χωρίς την οικογένειά τους.
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Παρακάτω,  μέσω ενός υποδείγματος Logit  εκτιμούμε τα χαρακτηριστικά των

ΜΕΓ που αποστέλλουν εμβάσματα. Ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματός μας

είναι οι ακόλουθες:

Εκπi, πολυτομική μεταβλητή. Παίρνει τιμές από 0 έως 3 αντίστοιχα για τους

ανεκπαίδευτους, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση

των ΜΕΓ,

ΔΟικi, διχοτομική μεταβλητή. Παίρνει την τιμή 1, αν η οικογένεια του ΜΕΓ διαμένει

στην χώρα προέλευσης και 0 αν διαμένει στην Ελλάδα,

Μονi, διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, αν ο μετανάστης είναι μόνιμος

και την τιμή 0 αν είναι εποχικός,

ΑτΑπi, διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1, αν ο ΜΕΓ απασχολείται νόμιμα

και 0 αν απασχολείται άτυπα,

ΕΕλλi, Αριθμός ετών παραμονής στην Ελλάδα,

ΑγΝi,  διχοτομική μεταβλητή,  που λαμβάνει την τιμή 1  αν ο ΜΕΓ προέρχεται από

αγροτικό νοικοκυριό 0 αν προέρχεται από αστικό νοικοκυριό.

Εξαρτημένη μεταβλητή, ΑπΕμβi, διχοτομική μεταβλητή, που λαμβάνει την τιμή 1, αν ο

ΜΕΓ αποστέλλει εμβάσματα και 0 αν δεν αποστέλλει. Οι εκτιμήσεις αποτυπώνονται

στον Πίνακα 7.5.2 παρακάτω:

Πίνακας 7.5.7 Υπόδειγμα Logit: Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των Αλβανών ΜΕΓ που
αποστέλλουν εμβάσματα

Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Εκπ 0,136 0,175 0,861

ΔΟικ 49,722*** 7,862 0,000

Μον -25,353*** -5,669 0,000

ΑτΑπ -24,794*** -8,766 0,000

ΕΕλλ -0,321*** -2,650 0,008

ΑγΝ 2,238** 2,495 0,013
Εξαρτημένη μεταβλητή: ΑπEμβ
Pseudo-R2=0,61
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι μεγαλύτερη πιθανότητα αποστολής εμβασμάτων έχουν οι ΜΕΓ

των οποίων οι οικογένειες διαμένουν στη χώρα προέλευσης. Το συμπέρασμα είναι

εύλογο,  καθώς ένας από τους κύριους λόγους απασχόλησης στην Ελλάδα είναι η

οικονομική ενίσχυση της οικογένειας που διαμένει στην Αλβανία.
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Μεγαλύτερη πιθανότητα αποστολής εμβασμάτων έχουν οι εποχικοί ΜΕΓ σε

σχέση με τους μόνιμους, καθώς το μισό του έτους διαμένουν στην Αλβανία, οπόταν και

αξιοποιούν το εισόδημα που εισέπραξαν κατά την εξάμηνη απασχόλησή τους στην

ελληνική ύπαιθρο.

Η άτυπη απασχόληση των ΜΕΓ μειώνει την πιθανότητα αποστολής εμβασμάτων

ενδεχομένως, διότι το ασταθές εργασιακό καθεστώς που τους περιβάλλει δεν επιτρέπει

να εισπράξουν επαρκές εισόδημα ώστε να μετατρέψουν μέρος του σε εμβάσματα.

Επίσης, η άτυπη απασχόληση τους ωθεί συνήθως να χρησιμοποιούν ανεπίσημα

κανάλια αποστολής εμβασμάτων τα οποία είναι επισφαλή και ενέχουν κινδύνους

απώλειας των απεσταλμένων χρημάτων.

Όσο αυξάνει η περίοδος παραμονής στην Ελλάδα μειώνεται η πιθανότητα

αποστολής εμβασμάτων, διότι η αύξηση της διάρκειας παραμονής στη χώρα μας

σηματοδοτεί και τη σταδιακή μεταφορά των αναγκών διαβίωσης, των οικονομικών

στόχων και των καταναλωτικών προτιμήσεων των ΜΕΓ και των οικογενειών τους από

την Αλβανία στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεγαλύτερη πιθανότητα

αποστολής εμβασμάτων έχουν οι ΜΕΓ που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά.

Πιθανές εξηγήσεις αυτού του ευρήματος είναι ότι, όπως προελέχθη και στη

βιβλιογραφική επισκόπηση, η φτώχεια στην Αλβανία είναι ιδιαίτερα έντονη στις

περιοχές της υπαίθρου.  Υπό αυτή την έννοια τα αγροτικά νοικοκυριά εξαρτούν ένα

σημαντικό μέρος της οικονομικής τους επιβίωσης από τις ροές εμβασμάτων που

λαμβάνουν. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να συνυπολογίσουμε ότι το ήμισυ του αλβανικού

πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία.  Επίσης,  ότι ο αλβανικός αγροτικός τομέας

χαρακτηρίζεται από ανεπαρκείς και απαρχαιωμένες υποδομές που στο πλαίσιο της

φιλελευθεροποίησής του απαιτούν την αναβάθμισή του με ιδιωτικά κονδύλια και ότι η

δεκαοκταετής ήδη παρουσία του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα, αποτελεί

ένα εύλογο διάστημα αναπροσανατολισμού των εμβασμάτων σε παραγωγικότερες

τοποθετήσεις.  Ως εκ τούτων,  μπορούμε να εικάσουμε ότι ένα μέρος των πιο

πρόσφατων πόρων που μεταβιβάζονται από τους ΜΕΓ διατίθεται για την ανάπτυξη των

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.

Τις αιτιάσεις αυτές αποσαφηνίζει παρακάτω ο Πίνακας 7.5.3.



- 303 -

Πίνακας 7.5.8  Χρήσεις εμβασμάτων που αποστέλλουν οι ΜΕΓ στην Αλβανία (%  των ΜΕΓ που
αποστέλλουν εμβάσματα)

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*  Οι στήλες δεν αθροίζουν σε 100%,  διότι κάθε μετανάστης είχε τη δυνατότητα να επιλέγει έως και σε τρεις
απαντήσεις

Η διαχρονική κατανομή των εμβασμάτων σε επιμέρους δαπάνες επαληθεύει τα

ευρήματα της βιβλιογραφίας: Κατά τα πρώτα χρόνια της μεταναστευτικής τους

εμπειρίας, το μεγαλύτερο μέρος των μόνιμων και εποχικών ΜΕΓ διαθέτουν τα

εμβάσματά τους σε είδη πρώτης ανάγκης, σε μικρότερο βαθμό σε δαπάνες ανέγερσης

και επισκευής της οικογενειακής οικίας, καθώς και σε καταναλωτικές δαπάνες που

καλύπτουν λειτουργικές της ελλείψεις. Με την πάροδο των χρόνων και την ωρίμανση

των μεταναστευτικών οικογενειών, οι αμιγώς καταναλωτικές δαπάνες απορροφούν

μικρότερο μέρος των εμβασμάτων,  τα οποία τώρα διατίθενται για το χτίσιμο και την

επισκευή του σπιτιού και την εκπαίδευση των παιδιών.  Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το

ποσοστό των εποχικών ΜΕΓ που έχουν αξιοποιήσει τα εμβάσματά στις οικογενειακές

τους εκμεταλλεύσεις, Ωστόσο αξιοσημείωτο είναι και ποσοστό μόνιμων ΜΕΓ που

διαθέτουν μέρος των εμβασμάτων τους στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση.

Μάλιστα, το ποσοστό των ΜΕΓ που έχουν επενδύσει στη γεωργία και κατάγονται από

αγροτικά νοικοκυριά ανέρχεται σε 59,8%.

Οι διαπιστώσεις αυτές φαίνεται να αντιστρατεύονται την άποψη που

παρατέθηκε στη βιβλιογραφία, ότι οι μετανάστες δεν είναι πρόθυμοι να τοποθετήσουν

τα εμβάσματά τους στον αγροτικό τομέα των χωρών προέλευσης. Στην περίπτωση των

Αλβανών ΜΕΓ, η απασχόλησή τους στην ελληνική γεωργία, η γεωγραφική εγγύτητα

Ελλάδας-Αλβανίας, η τρίμηνη κατ’ έτος παραμονή τους στην Αλβανία, το γεγονός ότι

το 70,2%  αυτών (δηλ.  104  ΜΕΓ)  προέρχεται από νοικοκυριά της υπαίθρου212,

συνεπικουρούν τη διάθεση μέρους των εμβασμάτων στις οικογενειακές

εκμεταλλεύσεις.

212 Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το επίσημο ποσοστό της  INSTAT (2004, σελ. 34),
σύμφωνα με την οποία το 60% του αλβανικού πληθυσμού διαβιεί στην ύπαιθρο.

Εποχικοί ΜΕΓ Μόνιμοι ΜΕΓ
Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα

Τρόφιμα/Ρούχα 78,6 14,2 73,2 17,9
Υγεία 0,0 0,0 11,4 4,9
Εκπαίδευση παιδιών 14,3 60,7 4,1 22,8
Χτίσιμο/ Επισκευή σπιτιού 50,0 75,0 26,8 38,2
Αγορά συσκευών/ επίπλων 53,6 17,9 22,8 18,7
Αγορά μεταφορικού μέσου 0,0 25,0 0,8 7,3
Επένδυση στη γεωργία 14,3 67,9 1,6 36,6
Άλλο, τι; 3,6 0,0 3,3 3,3
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Επομένως, αν συνδυάσουμε το γεγονός ότι πιο επιρρεπείς στην αποστολή

εμβασμάτων είναι οι ΜΕΓ που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά και ότι ένα

σημαντικό μέρος αυτών τα διαθέτει στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση

συνάγουμε ότι ως ένα βαθμό τα εμβάσματα των ΜΕΓ αξιοποιούνται παραγωγικά και

μάλιστα στον ίδιο παραγωγικό τομέα με αυτόν που απασχολούνται ως μετανάστες.

Επιπρόσθετα, σημαντική μερίδα ΜΕΓ συνεισφέρει στις οικογενειακές

εκμεταλλεύσεις και με την προσωπική του εργασία213. Συγκεκριμένα, το 53% των

Αλβανών ΜΕΓ του δείγματός μας (δηλ. 78 ΜΕΓ) και το 60% αυτών που προέρχονται

από αγροτικά νοικοκυριά214 κατά το διάστημα που επιστρέφουν στην Αλβανία

ασχολούνται με την οικογενειακή εκμετάλλευση. Για τους μόνιμους μετανάστες το

ποσοστό αυτό αγγίζει το 47,2% και για τους εποχικούς το 75%. Επομένως για μια

σημαντική μερίδα Αλβανών ΜΕΓ η αγροτική απασχόληση στην Ελλάδα ακολουθείται

από αγροτική απασχόληση στην Αλβανία.

Περαιτέρω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η εργασιακή εμπειρία

στον ελληνικό αγροτικό τομέα φαίνεται να έχει βοηθήσει τους ΜΕΓ στην ενασχόλησή

τους με την αλβανική γεωργία.  Συνολικά,  το 96,7%  των ΜΕΓ,  οι οποίοι κατά την

επιστροφή τους απασχολούνται στην οικογενειακή εκμετάλλευση δήλωσαν ότι η

εργασιακή τους εμπειρία στην Ελλάδα βοήθησε την αγροτική απασχόληση στην

Αλβανία215.

213 Η θέση αυτή αντιστρατεύεται την άποψη μερίδας ερευνητών ότι οι μετανάστες αρνούνται κατά την
παλιννόστησή τους να απασχοληθούν στη γεωργία της χώρας υποδοχής. Η δική μας έρευνα
διαφοροποιείται σε δύο σημεία: Πρώτον, αναφέρεται στους ΜΕΓ, δηλαδή σε μετανάστες με εμπειρία
στη γεωργία. Δεύτερον, ο χρόνος απασχόλησης στην αλβανική γεωργία προσδιορίζεται από τη διάρκεια
των αγροτικών εργασιών στην Ελλάδα: δηλ. οι ΜΕΓ απασχολούνται στην αλβανική γεωργία κατά τα
βραχύχρονα διαστήματα παραμονής τους στην Αλβανία, κατά τα οποία οι γεωργικές εργασίες στην
Ελλάδα σημειώνουν ύφεση και όχι κατά την παλιννόστησή τους.
214 Η συσχέτιση της μεταβλητής που δηλώνει ότι οι ΜΕΓ προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά και
αυτής που δηλώνει ότι κατά την επιστροφή τους οι ΜΕΓ απασχολούνται στη γεωργία της χώρας τους
είναι στατιστικά σημαντική (χ2=6,954, p-value=0,008)
215 Πρόκειται για το 51,2% του δείγματος των Αλβανών, δηλ. για 76 ΜΕΓ.
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Πίνακας 7.5.9 Τρόποι με τους οποίους η εμπειρία στην ελληνική γεωργία βοήθησε τους ΜΕΓ να
αναπτύξουν γεωργική δραστηριότητα στην Αλβανία

Εποχικοί
ΜΕΓ

Μόνιμοι
ΜΕΓ

Εισήγαγα μεθόδους παραγωγής από την Ελλάδα 21,4 21,1
Επένδυσα σε γη /εγκαταστάσεις/ μηχανήματα 7,1 4,1
Εισήγαγα ελληνικές καλλιέργειες 57,1 40,7
Εισήγαγα εργασιακή εμπειρία από την Ελλάδα 32,1 13,2
Εισάγω α’ ύλες από Ελλάδα 17,9 17,9
Εξάγω προϊόντα στην Ελλάδα 0,0 0,0
Δε με βοήθησε 7,1 2,4
Άλλο, τι; 7,1 2,4
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων
*  Οι στήλες δεν αθροίζουν σε 100%,  διότι κάθε μετανάστης είχε τη δυνατότητα να επιλέγει έως και σε τρεις
απαντήσεις

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εποχικών και μόνιμων ΜΕΓ που κατά τα

διαστήματα επιστροφής τους στην Αλβανία απασχολούνται στον εκεί αγροτικό τομέα

έχουν εισάγει και καλλιεργούν δενδρώδεις καλλιέργειες από την Ελλάδα216. Πρόκειται

για τις δενδρώδεις καλλιέργειες στις οποίες απασχολούνται οι ΜΕΓ κατά την

παραμονή τους στην Ελλάδα.  Έτσι,  οι ΜΕΓ του Ν.Χαλκιδικής έχουν εισάγει και

καλλιεργούν κυρίως ελιές και οι ΜΕΓ του Ν.Πέλλας κυρίως ροδάκινα και μήλα. Ένα

σημαντικό ποσοστό έχουν εισάγει μεθόδους παραγωγής από την Ελλάδα. Επίσης, ένα

αξιόλογο ποσοστό εποχικών και ένα μικρότερο ποσοστό μονίμων έχουν εισάγει την

εργασιακή τους εμπειρία217, ενώ οι δύο κατηγορίες ΜΕΓ εισάγουν κατ’ ισομοιρία

πρώτες ύλες από την Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό

μόνιμων και εποχικών ΜΕΓ ανέφεραν ότι η αγροτική εργασία στην Ελλάδα δεν

ωφέλησε την ανάπτυξη των οικογενειακών τους εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται για

εκείνους τους ΜΕΓ που πριν την έλευσή τους κατείχαν κλήρους εκτατικών

καλλιεργειών τις οποίες εξακολούθησαν να καλλιεργούν και κατά τη διάρκεια της

μεταναστευτικής τους εμπειρίας, η οποία υπό αυτή την έννοια, δε μετέβαλε ουσιαστικά

τα χαρακτηριστικά της οικογενειακής τους εκμετάλλευσης (Πίνακας 7.5.4).

Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι οι χρηματικοί πόροι που μεταβιβάζονται

στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν επενδυτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι

ένα μικρό ποσοστό των μόνιμων ΜΕΓ και ένα ελαφρώς μεγαλύτερο των εποχικών έχει

διαθέσει εμβάσματα για την αγορά γης, μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων. Ορισμένο

μόνο μέρος των πόρων αυτών φαίνεται να διατίθεται για την αγορά λειτουργικών

εισροών (α΄ ύλες) και ενδιάμεσες εισροές. Ακόμη και οι σπόροι καλλιεργειών που

216 Πρόκειται για το 23,6% του δείγματός των Αλβανών, δηλ. για 35 ΜΕΓ.
217 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαντήσεις επικαλύπτονται υπό την έννοια ότι η είσοδος νέων
καλλιεργειών απαιτεί την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής και άρα μεταβίβαση δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν στην ελληνική γεωργία.
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έχουν εισάγει οι ΜΕΓ πιθανώς να παραχωρήθηκαν δωρεάν από τον αγρότη που τους

απασχολεί στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, οι παρατηρήσεις αυτές δεν αίρουν το

γεγονός ότι η απασχόληση στην ελληνική γεωργία συνεισέφερε ποικιλότροπα, όπως

καταδεικνύουν οι απαντήσεις των ΜΕΓ, στην ανάπτυξη των οικογενειακών τους

εκμεταλλεύσεων.

Αν ο ανωτέρω Πίνακας συνδυαστεί με τον Πίνακα 7.5.5 παρακάτω που

αποτυπώνει τον τρόπο (πώληση ή ιδιοκατανάλωση) με τον οποίο οι ΜΕΓ διαθέτουν τα

γεωργικά προϊόντα που παράγουν λαμβάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την

ενασχόλησή τους στην αλβανική γεωργία.

Πίνακας 7.5.10 Καλλιέργεια για λόγους πώλησης/ιδιοκατανάλωσης (% αυτών που απασχολούνται
στη γεωργία της Αλβανίας)

Εποχικοί ΜΕΓ Μόνιμοι ΜΕΓ
Αρχή Σήμερα Αρχή Σήμερα

Πώληση 33,3 71,4 43,3 77,3
Ιδιοκατανάλωση 66,7 28,6 56,7 22,7
Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Καταγράφεται εμφατικά μια διαχρονική μεταβολή από την ιδιοκατανάλωση

στην πώληση των αγροτικών προϊόντων, χωρίς συντριπτικές αποκλίσεις μεταξύ

μόνιμων και εποχικών ΜΕΓ, που καταδεικνύει μια μεγαλύτερη ευχέρεια των ΜΕΓ να

δημιουργούν εισόδημα από την ενασχόληση τους με την οικογενειακή εκμετάλλευση.

Αδιαμφισβήτητα, η δυνατότητα πώλησης των αγροτικών προϊόντων εξαρτάται

πρωτίστως από τη δυναμικότητα της αγοράς γεωργικών προϊόντων στην Αλβανία και

ευρύτερα από την ανάπτυξη του αγροτικού της συστήματος που μέχρι σήμερα είναι

υποτυπώδης. Ταυτόχρονα, όμως η πώληση προϊόντων παρουσιάζει στατιστικά

σημαντική σχέση με την εισαγωγή καλλιεργειών από την Ελλάδα (χ2= 5,390, p-value =

0,020) και επομένως δεν είναι ανεξάρτητη της αγροτικής απασχόλησης των ΜΕΓ στην

ελληνική ύπαιθρο. Με σχετική επιφύλαξη μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε περιοχές

της αλβανικής υπαίθρου που υφίσταται αγορά αγροτικών προϊόντων και κατισχύουν οι

εκτατικές καλλιέργειες, τα προϊόντα δενδρωδών καλλιεργειών που έχουν εισάγει και

εκμεταλλεύονται οι ΜΕΓ,  πιθανώς να πωλούνται ως διαφοροποιημένο προϊόν

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Πάντως, από τη σκοπιά του ενδιαφέροντός μας έχει

ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η εμπειρία στην ελληνική γεωργία είναι, με ποικίλους

τρόπους, μεταβιβάσιμη στον αλβανικό αγροτικό τομέα και δύναται, συνεπικουρούμενη

από τις υποδομές της αλβανικής γεωργίας, να ενισχύσει το ετήσιο εισόδημα των ΜΕΓ.
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7.6 Οικονομικές προεκτάσεις για την Ελλάδα

Τα παραπάνω ευρήματα έχουν σαφείς οικονομικές προεκτάσεις και για την

ελληνική οικονομία.

Το άμεσο όφελος που προκύπτει είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται στην

Αλβανία από ΜΕΓ στην Ελλάδα για λειτουργικές εισροές από την ελληνική αγορά (α’

ύλες, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εργαλεία) με σκοπό την ανάπτυξη των

οικογενειακών τους εκμεταλλεύσεων, η οποία και ωφελεί τις ελληνικές επιχειρήσεις

που εμπορεύονται αυτές τις εισροές.

Εξάλλου,  αν η εισαγωγή ελληνικών επώνυμων δενδρωδών ποικιλιών τους

προσδίδει αξία και αυξάνει τα έσοδα από την πώλησή τους στην Αλβανία,  αυτό

μεσοπρόθεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών ελληνικών

καλλιεργειών. Επιπρόσθετα, αν οι τάσεις αυτές συνοδευτούν από διαρθρωτικές

αλλαγές στον αγροτικό τομέα της Αλβανίας, ώστε να τον θέσουν σε αυτόνομη τροχιά

ανάπτυξης, τότε σταδιακά θα αποδυναμωθεί η υψηλή εξάρτηση των αλβανικών

αγροτικών νοικοκυριών από τις ροές εμβασμάτων, άρα από τη μεταναστευτική

εργασία, γεγονός που δύναται να ανακόψει εξάρσεις μεταναστευτικών ρευμάτων, λόγω

υπανάπτυξης της Αλβανίας, προς την Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, δυνητική αυτόνομη ανάπτυξη του αλβανικού αγροτικού

τομέα ενδέχεται μακροπρόθεσμα, αφενός να μειώσει τις εισαγωγές ελληνικών

αγροτικών προϊόντων επιβαρύνοντας το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο, αφετέρου να

οδηγήσει σε παλιννόστηση μερίδας ΜΕΓ που δύνανται να επιτύχουν επαρκές εισόδημα

ως αγρότες στην Αλβανία,  άρα να μειώσει την προσφορά εργασίας στην Ελλάδα,  να

αυξήσει το μισθολογικό κόστος και να επιδεινώσει την ανταγωνιστικότητα των

ελληνικών αγροτικών προϊόντων.  Από τις απαντήσεις πάντως των ΜΕΓ,  οι

επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις και η δραστηριοποίησή τους στην αλβανική γεωργία

δε φαίνεται, προς το παρόν, να αποτελούν προάγγελο παλιννόστησης, καθώς το

εισόδημα που επιτυγχάνουν από τις οικογενειακές τους εκμεταλλεύσεις συνιστά ένα

μικρό μέρος του συνολικού εισοδήματός τους, που μόνο επικουρική οικονομική

στήριξη μπορεί να παράσχει.

 Περαιτέρω, οι ΜΕΓ «διαβιούν σε δύο χώρες» που σημαίνει ότι είναι

καταναλωτές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αλβανία. Εφόσον η ενασχόλησή τους

με τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις δύναται να τους αποφέρει εισόδημα και να

βελτιώσει την οικονομική τους θέση, δυνητικά ενδέχεται να αυξήσει τα επίπεδα

κατανάλωσης και στις δύο χώρες συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους.  Άλλωστε,  η
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δυνατότητα επίτευξης ενός υψηλότερου ετήσιου εισοδήματος από τη χωρική διασπορά

της εργασίας τους,  πιθανώς να τους απεγκλωβίσει από τις κατώτερες εισοδηματικά

τάξεις στις οποίες σήμερα ανήκουν και να αναχαιτίσει ανεπιθύμητες κοινωνικές

επιπτώσεις.

Τέλος, οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις αποτελούν ιδιάζον χαρακτηριστικό

της επαγγελματικής κατηγορίας των ΜΕΓ. Με αφορμή αυτή την πραγματικότητα, η

ελληνική μεταναστευτική πολιτική θα μπορούσε να αναπροσανατολίσει τους στόχους

της και να εξειδικεύσει τα προτάγματά της και προς όφελός της,  ανάλογα με τις

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες μεταναστών.

Συγκεκριμένα, αν και ο μεταναστευτικός νόμος επιτρέπει την προσωρινή επιστροφή

του μετανάστη-πολίτη τρίτης χώρας στην πατρίδα του, όσο η άδεια

παραμονής/εργασίας του είναι εν ισχύ,  μια σειρά από αγκυλώσεις των τοπικών

διοικήσεων218 καθηλώνουν τους ΜΕΓ στην Ελλάδα,  ακόμη και σε περιόδους που η

ζήτηση εργασίας στη γεωργία μειώνεται. Έτσι, οι ΜΕΓ αποστερούνται από μια πηγή

εισοδήματος (αυτή από την ενασχόλησή τους με την οικογενειακή εκμετάλλευση,

κυρίως όταν τα μέλη του αγροτικού νοικοκυριού που δεν έχουν μεταναστεύσει

αδυνατούν για διαφόρους λόγους-  είναι περασμένης ηλικίας,  έχουν μεταναστεύσει τα

μέλη παραγωγικής ηλικίας- να το συντηρήσουν) και η Ελλάδα από τα οφέλη αυτής της

ιδιότυπης μετακίνησης που θα μπορούσε να καρπωθεί εφαρμόζοντας ένα διαφορετικό

πλέγμα πολιτικής.

Εξάλλου, στο βαθμό που οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις αποτελούν

διαδεδομένο φαινόμενο, αναπροσδιορίζουν και τη φυσιογνωμία των μεταναστευτικών

κινήσεων για ορισμένες τουλάχιστον κατηγορίες μεταναστών. Συνακόλουθα, θέτουν σε

αμφισβήτηση καθιερωμένες πολιτικές ετών, όπως η αυστηρή φύλαξη των βόρειων

συνόρων της χώρας για την οποία απαιτούνται σημαντικά κρατικά κονδύλια που θα

218 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του καθεστώτος αδειοδότησης των μεταναστών αποτελεί η
μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών παραμονής/εργασίας. Στους νομούς της έρευνάς μας, οι
άδειες εκδίδονται περίπου ένα χρόνο μετά την υποβολή αίτησης ανανέωσης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές
που οι μετανάστες λαμβάνουν την άδειά τους μετά τη λήξη της. Έναντι της άδειας παραμονής/εργασίας
και μέχρι την έκδοσή της, οι μετανάστες λαμβάνουν μια έγγραφη βεβαίωση που τους δίνει τα ίδια
δικαιώματα με αυτά της άδειας, εκτός από το δικαίωμα να επανεισέλθουν στην ελληνική επικράτεια σε
περίπτωση που μετακινηθούν εκτός συνόρων επομένως και στην πατρίδα τους (εξαίρεση αποτελούν οι
περίοδοι των εορτών). Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που οικογενειακοί, οικονομικοί, ή άλλοι λόγοι
επιτάσσουν την προσωρινή επιστροφή των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, οι μετανάστες
έχουν δύο επιλογές: Ή να παραμείνουν στην Ελλάδα, ή να διακινδυνεύσουν ένα ταξίδι επιστροφής
γνωρίζοντας, ότι ενδεχόμενη επανείσοδός τους στην Ελλάδα θα είναι παράνομη. Αν πράγματι
επιχειρήσουν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα δε στοιχειοθετούν δικαίωμα εκ νέου νομιμοποίησης.
Τούτο, αποτρέπει τους ΜΕΓ από επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις και τα πιθανά οφέλη που τις
συνοδεύουν και αναπαράγει το ασφυκτικό καθεστώς ημιπαρανομίας που περιβάλλει τους μετανάστες.
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μπορούσαν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα, αν η πολιτική λάμβανε υπόψην της

τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των μεταναστευτικών κινήσεων.

Προς επίρρωση των ως άνω αιτιάσεων ο Ulrich Beck (2000β, σελ. 94) γράφει:

«…Αν η παραμονή σε έναν και μόνο τόπο γίνεται ολοένα και μικρότερης σημασίας για

τις κοινωνικές σχέσεις και το κοινωνικό περιβάλλον, τότε γιατί οι μετανάστες να

παραμένουν μετανάστες και να μη γίνουν ευπρόσδεκτοι ως ένας ευκίνητος πληθυσμός;

Αν στο μοντέλο κοινωνικών σχέσεων που τείνει να εδραιωθεί κυριαρχούν οι υπερεθνικές

ταυτότητες και τα δίκτυα και οι άνθρωποι απασχολούνται έξω από σύνορα, για ποιο λόγο

να τους αποτραπεί η μετανάστευση σε οποιονδήποτε προορισμό επιθυμούν;…»

7.7 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τις συνέπειες της

γεωγραφικής εγγύτητας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στην απασχόληση των ΜΕΓ. Η

γειτνίαση των δύο χωρών (όμορες χώρες) συνιστά εκείνο το στοιχείο που προσδίδει

στην αλβανική μετανάστευση προς την Ελλάδα την ιδιοσυστασία της. Από την άλλη

πλευρά,  η απασχόληση των ΜΕΓ στην ελληνική γεωργία είναι προσωρινή.  Αυτό

σημαίνει ότι για ένα διάστημα τριών περίπου μηνών για τους μόνιμους και έξι περίπου

μηνών για τους εποχικούς ΜΕΓ ανά έτος,  ο ελληνικός αγροτικός τομέας δεν τους

προσφέρει εργασία. Επομένως, εύλογα αναφύεται το ερώτημα με ποιον τρόπο

ολοκληρώνεται ο ετήσιος κύκλος απασχόλησης των ΜΕΓ και κυρίως αν περιλαμβάνει

και τη χώρα προέλευσης, δηλαδή την Αλβανία. Ο προβληματισμός αυτός έχει

σημαντικές προεκτάσεις, διότι πρώτον καταδεικνύει τον επαναλαμβανόμενο ή μη

χαρακτήρα των μετακινήσεων που διενεργούν οι ΜΕΓ μεταξύ των δύο χωρών, ακόμη

και σε ετήσια βάση. Δεύτερον, στο βαθμό που η υπόθεση των επαναλαμβανόμενων

μετακινήσεων ευσταθεί, προσδίδουν νέο περιεχόμενο στις μεταβιβάσεις εμβασμάτων

και δεξιοτήτων που πραγματοποιούν οι Αλβανοί ΜΕΓ προς την πατρίδα τους.

Ειδικότερα, θελήσαμε να διερευνήσουμε αν οι ΜΕΓ κατά το διάστημα της

επιστροφής τους στην Αλβανία μεταβιβάζουν τις δεξιότητές που απέκτησαν ως ΜΕΓ

στις οικογενειακές γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Επίσης, αν κατά το διάστημα της

απουσίας τους στην ελληνική ύπαιθρο, η αγροτική οικογένεια αξιοποιεί στην

εκμετάλλευση τις μεταβιβάσεις εισοδήματος που αποστέλλουν. Τέλος, αν οι δύο αυτές

μεταβιβάσεις (δεξιοτήτων και εισοδήματος) τους έχουν βοηθήσει να δημιουργούν
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έσοδα από την πώληση των αγροτικών προϊόντων που παράγουν ενισχύοντας το ετήσιο

συνολικό εισόδημά τους219.

Η ευρωπαϊκή βιβλιογραφία δε μας έχει προσφέρει παρόμοιες αναλύσεις.  Μια

πιθανή αιτία είναι ότι σε πλειάδα μεταναστευτικών παραδειγμάτων, οι χώρες

προέλευσης και υποδοχής δε συνορεύουν. Για αυτό, άλλωστε, η σχετική βιβλιογραφία

εξετάζει τις επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των μεταναστών με χρονικό ορίζοντα τη

σύνολη μεταναστευτική εμπειρία τους και όχι σε ετήσια βάση. Πιθανή, επίσης, αιτία

είναι η ευρύτερη απουσία ερευνητικού υλικού για τις στρατηγικές απασχόλησης των

μεταναστών της υπαίθρου. Εξαίρεση αποτελεί η αμερικάνικη βιβλιογραφία που, λόγω

της γεωγραφικής εγγύτητας ΗΠΑ-Μεξικού, μας έχει τροφοδοτήσει με αξιόλογο υλικό,

από το οποίο προκύπτουν συμπεράσματα παραπλήσια με αυτά που παραθέτουμε και

εμείς.

Συγκεφαλαιώνοντας τα ευρήματα του παρόντος κεφαλαίου μπορούμε με

μεγαλύτερη σαφήνεια να αρθρώσουμε το επιχείρημα που άρχισε να αναφύεται

τμηματικά: Η γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και η εγγενής

εποχικότητα της αγροτικής απασχόλησης στην ελληνική ύπαιθρο επιτρέπει στους ΜΕΓ

και κυρίως στους εποχικούς να απασχολούνται, κατά το διάστημα των ολίγων μηνών

που επιστρέφουν στη χώρα τους, επίσης εποχικά στην αλβανική γεωργία και

συγκεκριμένα στις οικογενειακές τους εκμεταλλεύσεις. Επομένως, μπορούν να

ενσωματώνουν στο εύρος των εργασιακών τους επιλογών τη δυνατότητα να

απασχοληθούν και στις δύο πλευρές των συνόρων μεταβιβάζοντας στην αλβανική

ύπαιθρο πόρους, δεξιότητες και την εμπειρία που συσσώρευσαν απασχολούμενοι ως

μετανάστες. Για πολλούς εκ των ΜΕΓ η δυνατότητα αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας

και για την οικονομική τους βιωσιμότητα και ανέλιξη.

Παραπέρα,  αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική μερίδα ΜΕΓ (το 53%  των

Αλβανών) απασχολούνται παράλληλα στους αγροτικούς τομείς δύο χωρών και

επομένως η ετήσια απασχόληση και η προσπάθεια ενίσχυσης του εισοδήματός τους

περιλαμβάνει και τις δύο χώρες. Ακολούθως, η γεωγραφική διασπορά της εργασίας

τους προσδίδει νέο περιεχόμενο στην αποστολή εμβασμάτων και στη μεταβίβαση

δεξιοτήτων, καθώς δεν αποτελούν αντίστοιχα επενδύσεις υλικού και «ανθρώπινου»

219 Εστιάσαμε στην αγροτική απασχόληση των ΜΕΓ διότι: πρώτον, η απασχόληση στην ελληνική
γεωργία, αλλά και η αγροτική φυσιογνωμία της αλβανικής οικονομίας τους εξοικειώνει με την αγροτική
εργασία, δεύτερον, άνω του 50% του Αλβανικού πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία, τρίτον, περίπου
το 70% του δείγματός μας προέρχεται από αγροτικά νοικοκυριά της υπαίθρου και τέταρτον, η ολίγων
μηνών διαμονή των ΜΕΓ στην Αλβανία πιθανώς να μην επιτρέπει άλλου είδους απασχολήσεις που θα
απαιτούσαν μεγαλύτερο διάστημα παραμονής.
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κεφαλαίου των οποίων τα οφέλη αναμένουν οι ΜΕΓ να καρπωθούν σε χρόνο ύστερο

της μεταναστευτικής τους εμπειρίας, δηλαδή από τη στιγμή που θα παλιννοστήσουν

και μετά, όπως καταδεικνύει η πλειονότητα των ερευνών. Τόσο η αποστολή

εμβασμάτων, όσο και η μεταβίβαση δεξιοτήτων πραγματοποιούνται και τελεσφορούν

παράλληλα με τη μεταναστευτική τους εμπειρία, καθώς τα εμβάσματα που

τοποθετούνται στην οικογενειακή εκμετάλλευση αξιοποιούνται από το αγροτικό

νοικοκυριό κατά την απουσία των ΜΕΓ στην Ελλάδα και οι δεξιότητές τους

μεταβιβάζονται κατά την βραχύχρονη παραμονή τους στην Αλβανία μέχρι να

επανεισέλθουν στην ελληνική ύπαιθρο για αγροτική εργασία.

  Και οι δύο αυτές μορφές μεταβιβάσεων σχετίζονται ευθέως με την

απασχόλησή τους στην ελληνική γεωργία. Αυτό φαίνεται εναργέστερα στην περίπτωση

των ΜΕΓ που έχουν εισάγει και καλλιεργούν στην Αλβανία ελληνικές δενδρώδεις

καλλιέργειες στων οποίων την παραγωγή απασχολούνται ως ΜΕΓ στην Ελλάδα. Στην

περίπτωση μάλιστα αυτή, η μεταβίβαση δεξιοτήτων, όχι μόνο πραγματοποιείται

κυκλικά και αμφίδρομα εντός ενός έτους μεταξύ των δύο αγροτικών τομέων

εκατέρωθεν των συνόρων, δεδομένου ότι ασκούνται στις ίδιες δενδρώδεις

καλλιέργειες, αλλά ακολουθείται και από μεταφορά ενός ολόκληρου πεδίου

δραστηριοτήτων (αυτών που απαιτούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες) από αγροτικό

τομέα σε αγροτικό τομέα. Επιπρόσθετα, αν ανακαλέσουμε το εύρημα ότι η εισαγωγή

ελληνικών καλλιεργειών συμμεταβάλλεται θετικά με την πώληση αγροτικών

προϊόντων στην Αλβανία, τότε η ενασχόληση των ΜΕΓ στις οικογενειακές τους

εκμεταλλεύσεις δύναται να ενισχύσει το ετήσιο εισόδημά τους και επομένως να

στηρίξει την οικονομική βιωσιμότητα των οικογενειών τους.

Τέλος, τα ευρήματα αυτά έχουν σημαντικές προεκτάσεις για την Ελλάδα. Η

γεωγραφική  εγγύτητα και οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των ΜΕΓ καλούν την

ελληνική μεταναστευτική πολιτική σε επαναπροσδιορισμό των στόχων της, ώστε να

καρπωθεί τα οφέλη αυτού του είδους της μετακίνησης. Μέχρι σήμερα, οι διοικητικές

αγκυλώσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας ορθώνουν σοβαρά εμπόδια στις

επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των ΜΕΓ.
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8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συμπεράσματα

8.1 Γενικά

 Στη διατριβή αυτή προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε την παρουσία των

μεταναστών στην ελληνική ύπαιθρο, τόσο από τη σκοπιά τη χώρας υποδοχής (βλ.

Ελλάδας), όσο και από τη σκοπιά των μεταναστών.

Συγκεκριμένα, επιχειρήσαμε να αξιολογήσουμε τη συνεισφορά των μεταναστών

στο αγροτικό προϊόν, στην αναδιάρθρωση και την κεφαλαιακή δομή των

εκμεταλλεύσεων και τις δυνατότητες που προσφέρει η απασχόλησή τους στην

ανάπτυξη συνολικά του αγροτικού τομέα και ευρύτερα της υπαίθρου. Τα

συμπεράσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας επί του θέματος αυτού είναι

αντικρουόμενα,  καθώς η συμβολή των ΜΕΓ εξαρτάται από τα κοινωνικοοικονομικά

χαρακτηριστικά της χώρας και της συγκεκριμένης περιοχής υποδοχής που τους

απασχολεί, τα χαρακτηριστικά και τη σημασία της γεωργίας σε καθεμιά και τη

φυσιογνωμία των μεταναστευτικών ροών.  Η δική μας προσπάθεια αποτελεί μια

επιπλέον ερευνητική μαρτυρία στην εν εξελίξει επιστημονική συζήτηση για τη

συνδρομή των ΜΕΓ στην ύπαιθρο. Στο βαθμό που μας επέτρεπαν τα διαθέσιμα

στοιχεία επιχειρήσαμε να ποσοτικοποιήσουμε πτυχές της συνεισφοράς των ΜΕΓ

συμπληρώνοντας έτσι την περιορισμένη και ποιοτικού χαρακτήρα έρευνα για τη

μετανάστευση στην ελληνική ύπαιθρο.

Εξετάσαμε, επίσης, τη διαχρονική μεταβολή των συνθηκών απασχόλησης των

ΜΕΓ, ως προς τις μεθόδους εξεύρεσης εργασίας, το ύψος του ημερομισθίου, τους

τρόπους πληρωμής, το εργασιακό περιβάλλον και την υπαγωγή τους στο ασφαλιστικό

σύστημα. Διερευνήσαμε τις στρατηγικές απασχόλησης που αναπτύσσουν, προκειμένου

να ενισχύσουν το ανεπαρκές εισόδημα που τους αποφέρει η αγροτική απασχόληση, με

απώτερο στόχο να διαπιστώσουμε αν οι ΜΕΓ έχουν διαχρονικά επιτύχει ανοδική

οικονομική κινητικότητα, καθώς και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες. Η από

την πλευρά των μεταναστών ανάλυση του φαινομένου αυτού, μας έδωσε τη

δυνατότητα να καλύψουμε τα κενά της ευρωπαϊκής και σχεδόν καθ’ ολοκληρία της

εγχώριας βιβλιογραφίας, η οποία στη συντριπτική της πλειοψηφία εστιάζει στις

συνέπειες της απασχόλησης των ΜΕΓ στην ύπαιθρο.  Αν και η διεθνής βιβλιογραφία

παραθέτει ορισμένες από τις στρατηγικές απασχόλησης των ΜΕΓ, δεν τις έχει
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καταγράψει συστηματικά (π.χ., τα χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες

ασκούνται και των μεταναστών που τις αναπτύσσουν), δεν τις έχει εντάξει στο

ευρύτερο πλαίσιο της μεταναστευτικής απασχόλησης και δεν τις έχει συσχετίσει με την

προσπάθεια των ΜΕΓ να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Η διερεύνηση

των οικονομικών συνθηκών διαβίωσης των ΜΕΓ αποτελεί έναν έτερο τρόπο

διάγνωσης και εμβάθυνσης στο οικονομικό περιβάλλον που τους απασχολεί. Και τούτο

διότι οι εργασιακές στρατηγικές που ακολουθούν αποκαλύπτουν το είδος της

αλληλεπίδρασής τους με τις τοπικές οικονομίες, καθώς και ευκαιρίες, ελλείψεις και

δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας, που ταυτόχρονα οριοθετούν το εύρος της

επαγγελματικής και κατ’ επέκταση της οικονομικής τους κινητικότητας.

Στην παρούσα διατριβή επιχειρήσαμε να συσχετίσουμε τη γεωγραφική

εγγύτητα Ελλάδας-Αλβανίας με την προσωρινότητα της γεωργικής απασχόλησης των

ΜΕΓ και να απαντήσουμε στο ερώτημα αν ο ετήσιος κύκλος απασχόλησης των ΜΕΓ

και άρα η οικονομική τους ευημερία εμπλέκει και τη χώρα προέλευσης.  Ο

προβληματισμός αυτός έχει σημαντικές προεκτάσεις: αφενός, καταδεικνύει τον

επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των μετακινήσεων που διενεργούν οι ΜΕΓ μεταξύ των

δύο χωρών, ακόμη και σε ετήσια βάση. Αφετέρου, ο προσωρινός χαρακτήρας των

μετακινήσεων και η γεωγραφική διασπορά της απασχόλησής τους προσδίδει νέο

περιεχόμενο στις μεταβιβάσεις εμβασμάτων και δεξιοτήτων που πραγματοποιούν προς

την πατρίδα τους και τη σημασία τους για την οικονομική τους ανέλιξη.  Στην

ευρωπαϊκή βιβλιογραφία παρόμοιες προσεγγίσεις είναι περιορισμένες. Μια πιθανή

αιτία είναι ότι σε πλειάδα μεταναστευτικών παραδειγμάτων, τις χώρες προέλευσης και

υποδοχής δεν τις συνδέει γεωγραφική εγγύτητα και πολύ περισσότερο γεωγραφική

γειτνίαση. Πιθανή, επίσης, αιτία είναι η ευρύτερη απουσία ερευνητικού υλικού για τις

στρατηγικές απασχόλησης των μεταναστών της υπαίθρου.

8.2 Η συνεισφορά των ΜΕΓ στην ελληνική ύπαιθρο

Η συμβολή των ΜΕΓ στην ελληνική ύπαιθρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν

εξεταστεί σε συνάρτηση με τα δομικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο αγροτικός

τομέας κατά το χρόνο της έλευσής τους. Οι ΜΕΓ εισέρχονται στην ύπαιθρο σε εκείνη

την περίοδο που η κρίση του αγροτικού τομέα έτεινε να γενικευτεί σε κρίση της

υπαίθρου. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης αυτής αποτελούν οι ελλείψεις εργατικών

χεριών που προκάλεσε η σταδιακή αγροτική έξοδος του ντόπιου πληθυσμού. Επίσης, ο
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πολυτεμαχισμός των αγροτικών κλήρων, ο οικογενειακός χαρακτήρας των

εκμεταλλεύσεων, η βραδεία εκμηχάνιση, το χαμηλό αγροτικό εισόδημα, η γήρανση

των αγροτών, το χαμηλό επίπεδο κατάρτισής τους και η απαξίωση του αγροτικού

τομέα από τους νέους.  Την ίδια στιγμή,  η έκθεση της Ελλάδας στην

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, πλήθαινε τις φωνές που υποδείκνυαν προσανατολισμό

της χώρας στην οικονομία της γνώσης ως αντίβαρο στον ανταγωνισμό χαμηλού

κόστους από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα σημάδια οπισθοδρόμησης που άρχισε να

εκδηλώνει η ύπαιθρος, ήδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, δεν υποδήλωναν

μόνο ότι απαιτείται να διανύσει μακρύ δρόμο εν συγκρίσει με το κέντρο, ώσπου να

επιχειρήσει αυτό το άλμα προς τη γνώση και την καινοτομία. Τόνιζαν επίσης ότι η ίδια

η ανάπτυξη του αγροτικού της τομέα, που συνιστά το θεμελιακό υποστύλωμα του

οικονομικού της γίγνεσθαι άσθμαινε υπό τις διαρθρωτικές της αδυναμίες.

Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο η εισροή ΜΕΓ ωφελεί πολλαπλά την ύπαιθρο.

Αίρει μερικώς και προσωρινά μια δομική παθολογία της υπαίθρου, την έλλειψη, δηλ.,

εργατικών χεριών και έκτοτε μεταβαίνει από μια κατάσταση εισροής σε σπάνη σε μια

άλλη, στην οποία η εργασία βρίσκεται σε σχετική αφθονία. Πριν την έλευση των ΜΕΓ

η γεωργική παραγωγή πραγματοποιούνταν από μικρό αριθμό ντόπιων έμμισθων

αγρεργατών και κυρίως με τη συνδρομή των μελών των αγροτικών νοικοκυριών και

άλλων συμβοηθούντων προσώπων (συγγενικών, φιλικών κ.α.). Η είσοδος των ΜΕΓ δε

φαίνεται να περιστέλλει τη ντόπια έμμισθη και οικογενειακή απασχόληση. Κατά την

έλευσή τους και οι δύο αυτές μορφές εργασίας βρίσκοντανταν ήδη σε διαχρονική

πτώση, απότοκη  (δομικών, κοινωνικών και δημογραφικών) παραγόντων που

σχετίζονται με τη σύνολη κατάσταση της υπαίθρου και προϋπάρχουν χρονικά της

εμφάνισης των ΜΕΓ.  Η παρουσία τους πιθανώς να επέτεινε τη μείωση της

οικογενειακής απασχόλησης, κυρίως, όμως η εδραίωση της απασχόλησης ΜΕΓ

φαίνεται όχι να εκτοπίζει, αλλά να επιτείνει τον υπάρχοντα αναπροσανατολισμό της

οικογενειακής εργασίας εκτός γεωργικού τομέα.

Η υπερπροσφορά εργατικών χεριών, μείωσε το εργατικό κόστος. Οι ΜΕΓ για

δώδεκα περίπου χρόνια λαμβάνουν χαμηλότερο του κατώτατου ημερομίσθιου και με

την πολύωρη και συνεχή απασχόλησή τους συνέδραμαν στην αύξηση του αγροτικού

προϊόντος και στην αγροτική παραγωγή προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό,

όπως οι ελιές,  τα ροδάκινα και τα βερίκοκα.  Επιπρόσθετα,  η προσωρινότητα και η

αστάθεια της εργασίας των ΜΕΓ και τα γενικότερα προβλήματα εισόδου και

απασχόλησης στην Ελλάδα επιβραδύνουν τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην
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αγορά εργασίας, περιορίζουν το εύρος των εργασιακών τους δικαιωμάτων,

αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη ως εργατών και συνεπόμενα

πολλαπλασιάζουν και επιμηκύνουν στο χρόνο τις εξοικονομήσεις κόστους που παρέχει

η απασχόλησή τους.

Αν και η διαθεσιμότητα φθηνών εργατικών χεριών αποτελεί θεμελιακό στοιχείο

για την επιβίωση των μικρότερων κυρίως εκμεταλλεύσεων, η ωφέλεια αυτή είναι η πιο

πρόδηλη και άμεσα αντιληπτή.

Το όφελος που αντλούν οι αγρότες από την απασχόληση των ΜΕΓ είναι

ευρύτερο απ’ όσο οι όροι παραγωγικότητας και κόστους μιας παραγωγικής εισροής

δύνανται να αποδώσουν. Έγκειται κυρίως στην προσαρμοστικότητα και την ευελιξία

που παρουσιάζουν ως εργατικό δυναμικό, όχι μόνο στις καθημερινές λειτουργικές

ανάγκες της εκμετάλλευσης, αλλά και στην ιδιοσυστασία και τις ιδιαίτερες ανάγκες

των αγροτικών τομέων της υπαίθρου. Οι ΜΕΓ αποτελούν δυναμικό πρόθυμο να διέλθει

και μάλιστα επαναληπτικά απ’ όλους τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς της

εργασίας, από μόνιμη σε εποχική, από γεωγραφικά προσδιορισμένη σε χωρικά

διεσπαρμένη,  από πλήρη σε μερική,  από άτυπη σε νόμιμη,  από ανειδίκευτη σε ημι-

ειδικευμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι ΜΕΓ παρέχουν βραχυπρόθεσμες προοπτικές και

δυνατότητες, άμεσα διαχειρίσιμες από τους αγρότες και άρα ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο

λήψης αποφάσεων και άσκησης στρατηγικών για την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων,

εν συγκρίσει με αυτό πριν την έλευσή τους. Όπως αναλύσαμε, η μορφή που λαμβάνει η

συνεισφορά των ΜΕΓ εξαρτάται από το αν η γεωργική αποτελεί την κύρια ή τη

δευτερεύουσα απασχόληση του αγρότη που τους απασχολεί.  Η πρώτη περίπτωση

συναντάται κυρίως στο Ν. Χαλκιδικής, ενώ η δεύτερη στο Ν. Πέλλας. Σε κάθε

περίπτωση,  λόγω της ευελιξίας που παρουσιάζει η απασχόληση των ΜΕΓ,  τα οφέλη

της παρουσίας τους προσιδιάζουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αγροτικού τομέα κάθε

νομού.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι γεωργικών εκτάσεων (κυρίως του Ν. Χαλκιδικής)

που είχαν εγκαταλείψει τη γεωργική δραστηριότητα, προς εξεύρεση ελκυστικότερων

θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας, διαβλέπουν στην έλευση των μεταναστών την

προοπτική επαναξιοποίησης των μέχρι πρότινος ακαλλιέργητων εκτάσεων που

κατείχαν. Σταδιακά, αντικαθιστούν τις εκτατικές καλλιέργειες με αυτές δέντρων και η

διαχείριση της εκμετάλλευσης περνάει στα χέρια των μεταναστών/επιστατών.

Αναφύεται έτσι ένας νέος τύπος πολυδραστηριότητας που δεν έγκειται στη

συμπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος από την ενασχόληση σε εξωγεωργικές
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δραστηριότητες,  αλλά στην επανείσοδό τους στις γεωργικές εργασίες και τη

συμπλήρωση του εισοδήματός της κύριας εξωγεωργικής δραστηριότητάς τους με

αγροτικό εισόδημα.

Στο Ν.Πέλλας που η γεωργία αποτελεί κύρια απασχόληση του αγροτικού της

πληθυσμού,  οι ΜΕΓ εισάγονται ως χαμηλού κόστους παραγωγικός συντελεστής σε

αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σταδιακά αρχίζουν να αποκτούν στοιχεία

επιχειρηματικής δομής και στόχευσης. Αχρησιμοποίητες γεωργικές εκτάσεις

εισάγονται στην παραγωγική διαδικασία, ενώ εκτατικές ή λιγότερο επικερδείς

εντατικές καλλιέργειες αντικαθίστανται από υψηλής προστιθέμενης αξίας εντατικές

καλλιέργειες.

Η απασχόληση των ΜΕΓ με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δίνει επιπλέον τη

δυνατότητα στους αγρότες να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση κεφαλαίου και εργασίας.

Από τις εκτιμήσεις μας φαίνεται ότι σε επίπεδο χώρας η σχέση των δύο εισροών είναι

συμπληρωματική. Εντούτοις, δεν είναι μονοσήμαντη, αλλά διαμορφώνεται δυναμικά

στο χρόνο και συναρτάται με την αλληλεπίδραση πληθώρας παραγόντων, όπως οι

αγορές κεφαλαίου και εργασίας, τα χαρακτηριστικά του αγροτικού συστήματος, η

πιστοληπτική ικανότητα των αγροτών, το επιτόκιο και το είδος των καλλιεργειών. Γι’

αυτό άλλωστε ακόμη και εντός της ίδιας εκμετάλλευσης ή/και της ίδιας καλλιέργειας

καταγράψαμε σχέσεις υποκατάστασης, συμπληρωματικότητας και συνύπαρξης

κεφαλαίου και εργασίας. Βέβαια, η έκθεση της γεωργίας σε διαρκώς

ανταγωνιστικότερες συνθήκες, με τις χώρες χαμηλού μισθολογικού κόστους να ασκούν

πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων (Martin et al., 2006, σελ. 94), ενδέχεται να

εντείνει την εξάρτηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής από τη μεταναστευτική

εργασία και να αποθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού

των εκμεταλλεύσεων. Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση των μεταναστών αίρει

ορισμένους από τους περιορισμούς που καθιστούσαν δύσκαμπτη τη σχέση κεφαλαίου-

εργασίας, επιτρέπει έναν ορθολογικότερο καταμερισμό των έργων στην εκμετάλλευση,

αποτελεσματικότερη εξειδίκευση των παραγωγικών συντελεστών και το ενδεχόμενο

χρήσης εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων στην αγροτική παραγωγή επανατίθεται εκ

νέου.
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8.3 Απασχόληση των ΜΕΓ και αγροτικός τομέας. Σχέση αμοιβαίου

οφέλους;

Η προσαρμογή των ΜΕΓ στις απαιτήσεις της αγροτικής απασχόλησης

οριοθετεί και το εύρος των στρατηγικών απασχόλησης που υιοθετούν για να

ενισχύσουν το ανεπαρκές εισόδημα που τους αποφέρει η έμμισθη γεωργική εργασία

και επομένως την έκταση της επαγγελματικής και οικονομικής κινητικότητάς τους.

Τόσο η πολυαπασχόληση των ΜΕΓ στο Ν.Χαλκιδικής, όσο και η εσωτερική

γεωγραφική μετακίνηση στο Ν.Πέλλας αποτελούν δύο διακριτές στρατηγικές

απασχόλησης, οι οποίες συνταιριάζουν τις δυνατότητες ή/και τις ελλείψεις στην

οικονομική δομή των δύο περιοχών με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι ΜΕΓ

ως εργατικό δυναμικό. Με τις δύο αυτές στρατηγικές, οι ΜΕΓ καλύπτουν

προσωρινές/εποχικές ανάγκες εργατικών χεριών, είτε σε εξωγεωργικούς παραγωγικούς

τομείς (στην περίπτωση της πολυαπασχόλησης), είτε στο γεωργικό (στην περίπτωση

της εσωτερικής κινητικότητας). Και οι δύο αυτές στρατηγικές είναι εφικτές,

διαδεδομένες αντίστοιχα στους δύο νομούς και έχουν συνδράμει στην ανοδική

οικονομική κινητικότητα των ΜΕΓ. Υπ’ αυτήν την έννοια, η παρουσία των ΜΕΓ στην

ύπαιθρο φαίνεται να είναι επωφελής,  τόσο για τους ντόπιους που τους απασχολούν,

όσο και για τους ΜΕΓ. Οι ΜΕΓ έχουν βελτιώσει την οικονομική τους κατάσταση

αξιοποιώντας τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά που διαθέτουν ως εργατικό δυναμικό, όπως

η ευελιξία, καλύπτοντας προσωρινές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο με τη

γεωγραφική κινητικότητά τους σε διάφορες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, όσο και

με την επαγγελματική κινητικότητά τους σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η οικονομική ανέλιξη των ΜΕΓ είναι,  μεταξύ άλλων,  απότοκη τριών

παραγόντων της αγοράς εργασίας στην ελληνική γεωργία. Ο πρώτος είναι η βαθμιαία

οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ΜΕΓ και

αγροτών, οι οποίες διασφαλίζουν σχετική σταθερότητα απασχόλησης στους ΜΕΓ και

τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν τις προαναφερθείσες στρατηγικές ενίσχυσης του

εισοδήματός τους.  Ο δεύτερος παράγοντας είναι η απουσία μεσαζόντων για τη

στελέχωση των ΜΕΓ, η οποία τους παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία διαπραγμάτευσης

του ημερομισθίου, δυνατότητα απεγκλωβισμού τους από τη γεωργία και ευελιξία

ανοδικής επαγγελματικής και οικονομικής κινητικότητας. Ο τρίτος παράγοντας είναι η

απουσία ανταγωνισμού μεταξύ παλαιών και νεοεισερχόμενων ΜΕΓ και άρα της

αρνητικής του επίδρασης στις αμοιβές των ΜΕΓ.
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Εντούτοις,  αξίζει να αναφέρουμε ότι με εξαίρεση τους επιστάτες και τους

ειδικευμένους εργάτες, των οποίων η αγροτική εργασία απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο

ειδίκευσης και έχουν ανέλθει την επαγγελματική κλίμακα, εντός και εκτός αγροτικού

τομέα, πλην όμως αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των ΜΕΓ, η υιοθέτηση των δύο

αυτών στρατηγικών από τους εργάτες γης και η βελτίωση του εισοδήματός τους δε

συνοδεύεται από προαγωγή της επαγγελματικής τους θέσης. Το επιχείρημα αυτό

αποκτά σχεδόν καθολική ισχύ για τους εποχικούς εργάτες γης. Έτσι, οι

πολυαπασχολούμενοι εργάτες γης επιτελούν εξωγεωργικές εργασίες παρόμοιων

απαιτήσεων σε δεξιότητες με τις γεωργικές. Ομοίως, οι εσωτερικά μετακινούμενοι

εποχικοί εργάτες γης επαναλαμβάνουν περιοδικά στον αγροτικό χώρο την ίδια

εργασία, αυτή της συγκομιδής, απλώς μεταθέτοντας γεωγραφικά το ίδιο επίπεδο

δεξιοτήτων.  Συνεπώς,  θα λέγαμε ότι το εύρος της επαγγελματικής κινητικότητας που

παρουσιάζει η μεγάλη πλειοψηφία των ΜΕΓ είναι περιορισμένο και έγκειται στην

οριζόντια μετακίνηση μεταξύ ίδιας φύσης και απαιτήσεων εργασιών σε διαφορετικούς

κλάδους παραγωγής και όχι στην άνοδο της επαγγελματικής κλίμακας είτε εντός, είτε

εκτός του αγροτικού τομέα. Αυτή η διαπίστωση είναι και υπαινικτική του δυϊσμού της

αγοράς εργασίας,  σύμφωνα με τον οποίο οι μετανάστες αναλαμβάνουν τις

επισφαλέστερες, πιο ασταθείς και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Σε κάθε

περίπτωση η θέση αυτή προέρχεται αποκλειστικά από το εύρος επαγγελματικής

κινητικότητας των ΜΕΓ που εντόπισε η έρευνά μας και ως εκ τούτου η διακρίβωσή της

απαιτεί ξεχωριστή εμπειρική μελέτη και επαλήθευση.

Οι στρατηγικές απασχόλησης που ακολουθούν οι ΜΕΓ μας δίνουν τη

δυνατότητα να εμβαθύνουμε και να προεκτείνουμε τις θεωρίες του ανθρώπινου και

κοινωνικού κεφαλαίου. Στη διεθνή μεταναστευτική βιβλιογραφία οι θεωρίες αυτές

αποτελούν ερμηνευτικές προσεγγίσεις της υποκίνησης και της διαιώνισης αντίστοιχα

των μεταναστευτικών ρευμάτων (βλ. Ενότητα 1.2). Ως εκ τούτου, η ερμηνευτική τους

δυναμική εκτείνεται μέχρι την άφιξη των μετανάστών στις χώρες υποδοχής,  χωρίς να

εξετάζεται η ισχύς τους μετά την πρώτη είσοδό των μεταναστών σε αυτές. Η δική μας

έρευνα καταδεικνύει τη σημασία των θεωριών αυτών στην προσπάθεια που

καταβάλλουν οι ΜΕΓ να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν στις τοπικές αγορές

εργασίας των χωρών υποδοχής.  Έτσι,  η εγγενής εποχικότητα της γεωργικής

απασχόλησης και το περιορισμένο εισόδημα που παρέχει οδηγεί τους ΜΕΓ να

ενισχύσουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους με δεξιότητες και εμπειρία που προσιδιάζουν

στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των περιοχών όπου διαμένουν. Συνεπώς, το
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ανθρώπινο κεφάλαιό τους γίνεται σταδιακά μεταβιβάσιμο στις ανάγκες της αγοράς

εργασίας της υπαίθρου και τούτο επιτρέπει στους ΜΕΓ να πολυαπασχολούνται και

ταυτόχρονα να καλύπτουν θέσεις προσωρινής απασχόλησης εκτός γεωργίας.

Υπό το πρίσμα της προσωρινότητας των εργασιών που επιτελούν οι ΜΕΓ μπορεί

να ιδωθεί και η εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών/μεταναστευτικών δικτύων. Η

ενεργοποίησή τους πληροφορεί τους ΜΕΓ για τις ανάγκες εργατικών χεριών που

εκδηλώνονται προσωρινά/εποχικά μεταξύ τομέων παραγωγής ή/και περιοχών της

υπαίθρου στις οποίες μεταβαίνουν άμεσα για να εργαστούν. Συνεπώς, τα κοινωνικά

δίκτυα αποτελούν κομβικό παράγοντα στην αναζήτηση εργασίας των ΜΕΓ και από

αυτήν ακριβώς τη λειτουργία τους αποκτούν ένα ευρύτερο νόημα από αυτό που τους

αποδίδει η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου. Αναλυτικότερα, η εμπειρία της αρχικής

γεωγραφικής κινητικότητας κατά την πρώτη μεταναστευτική απόπειρα και η

χρησιμοποίηση των κοινωνικών δικτύων ως μέσο επιτυχούς έκβασής της

εσωτερικεύονται και εμπεδώνονται από τους ΜΕΓ ως τρόπος ή/και συνθήκη για την

οικονομική τους επιβίωση. Συνακόλουθα, η αρχική ενεργοποίηση των

μεταναστευτικών δικτύων για τη μετακίνηση από τη χώρα προέλευσης στη χώρα

υποδοχής αποτελεί την πρώτη μόνον από μια σειρά λειτουργιών που επιτελούν τα

κοινωνικά δίκτυα. Η έρευνά μας δείχνει ότι μετά την είσοδο των μεταναστών στη χώρα

υποδοχής, τα κοινωνικά δίκτυα διατρέχουν και επηρεάζουν τη σύνολη μεταναστευτική

τους εμπειρία, εμπλουτίζονται (με ντόπιους) όσο αυξάνει η διάρκεια παραμονής τους

στη χώρα υποδοχής,  συμβάλουν στην ενίσχυση του εισοδήματός τους και αποτελούν

δυναμικό μηχανισμό προσαρμογής των ΜΕΓ στις εργασιακές απαιτήσεις των τοπικών

οικονομιών εντός και εκτός αγροτικού συστήματος.

8.4 Η σημασία της εγγύτητας Ελλάδας-Αλβανίας για τους ΜΕΓ

Μία από τις ιδιοτυπίες της αλβανικής μετανάστευσης είναι η γεωγραφική

εγγύτητα που συνδέει την Ελλάδα με την Αλβανία (είναι όμορες χώρες) και καθιστά τις

μεταναστευτικές κινήσεις των ΜΕΓ προσωρινού και επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα.

Στην έρευνά μας η θέση αυτή καταδεικνύεται εμφατικά. Αν μάλιστα συνδυαστεί με την

εποχικότητα της γεωργικής απασχόλησης στην Ελλάδα που τους εξωθεί σε τακτικές

και επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών, παρατηρούμε ότι οι

ΜΕΓ συνιστούν ένα μετακινούμενο πληθυσμό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός

ότι μεγάλο ποσοστό αυτών που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, κατά την
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περιοδική, βραχύχρονη επιστροφή τους στην Αλβανία απασχολούνται στις

οικογενειακές γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Τούτο προσδίδει υπερεθνικά

χαρακτηριστικά στην απασχόληση των ΜΕΓ και εναλλαγή επαγγελματικών ιδιοτήτων

ακόμη και εντός του ίδιου έτους, καθώς η έμμισθη αγροτική απασχόληση στην Ελλάδα

ακολουθείται από αγροτική αυτοαπασχόληση στην Αλβανία. Επιπρόσθετα, η

γεωγραφική διασπορά της εργασίας τους προσδίδει νέο περιεχόμενο στην αποστολή

εμβασμάτων και στη μεταβίβαση δεξιοτήτων στην Αλβανία,  καθώς και οι δύο αυτές

μορφές μεταβιβάσεων πραγματοποιούνται και τελεσφορούν παράλληλα με τη

μεταναστευτική τους εμπειρία, ενώ σχετίζονται ευθέως με την απασχόλησή τους στην

ελληνική γεωργία. Και τούτο διότι τα εμβάσματα που τοποθετούνται στην

οικογενειακή εκμετάλλευση αξιοποιούνται από το αγροτικό νοικοκυριό κατά την

απουσία των ΜΕΓ στην Ελλάδα και η μεταβίβαση δεξιοτήτων πραγματοποιείται

κυκλικά και αμφίδρομα εντός ενός έτους μεταξύ των δύο αγροτικών τομέων

εκατέρωθεν των συνόρων.  Ειδικά για τους ΜΕΓ που έχουν εισάγει και καλλιεργούν

ελληνικές δενδρώδεις καλλιέργειες στην Αλβανία, η μεταβίβαση δεξιοτήτων

συνοδεύεται και από τη μεταφορά ενός ολόκληρου πλέγματος δραστηριοτήτων (αυτών

που απαιτούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες) από αγροτικό τομέα σε αγροτικό τομέα.

Επομένως, έμμισθη απασχόληση στην Ελλάδα, επένδυση εμβασμάτων στην

οικογενειακή εκμετάλλευση, μεταβίβαση δεξιοτήτων μεταξύ αγροτικών τομέων και

αυτοαπασχόληση στη γεωργία της Αλβανίας εντάσσονται στον ίδιο κύκλο ετήσιας

απασχόλησης των ΜΕΓ.

Συνάγουμε επομένως ότι η άρθρωση των παραγωγικών σχέσεων σε Ελλάδα και

Αλβανία με τη σταδιακή προσχώρηση της τελευταίας στο σύστημα της ελεύθερης

αγοράς έχουν μεταβάλλει τη γεωγραφία της εργασίας και τη φυσιογνωμία των

μεταναστευτικών κινήσεων, επανακαθορίζοντας παράλληλα τόσο το περιεχόμενο της

μετανάστευσης, όσο και της παλιννόστησης. Οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των

ΜΕΓ θα μπορούσαν να ιδωθούν ως υποκατάστατες μιας μόνιμης εγκατάστασης στην

Ελλάδα, όσο και μιας μόνιμης επιστροφής στην Αλβανία.

Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις των

ΜΕΓ δεν έχουν χαρακτήρα στρατηγικής επιλογής. Οι ΜΕΓ του δείγματός μας δήλωναν

απερίφραστα ότι, αν η ελληνική γεωργία εξασφάλιζε μεγαλύτερο αριθμό ημερομισθίων

θα παρέμεναν στην ελληνική ύπαιθρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους,

άποψη που υποδηλώνει τις αποκλίσεις στα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των

δύο χωρών. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας έχει, όμως, ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι
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υπό το πρίσμα της γεωγραφικής γειτνίασης Ελλάδας-Αλβανίας, ένα αξιοσημείωτο

ποσοστό των ΜΕΓ μετέβαλε τις εξαναγκαστικές, ως ένα βαθμό, περιοδικές επιστροφές

στην Αλβανία των πρώτων ετών προς οικονομικό τους όφελος, το οποίο συνδέεται

ποικιλοτρόπως (αποστολή εμβασμάτων, μεταβίβαση δεξιοτήτων, μεταφορά

καλλιεργειών και εισροών) με τη μεταναστευτική τους εμπειρία.

Πριν εισέλθουμε στην ενότητα για το ρόλο του κράτους στη διαχείριση του

μεταναστευτικού φαινομένου θεωρούμε χρήσιμο να συνοψίσουμε τη συνεισφορά της

διατριβής στο βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Σε θεωρητικό επίπεδο, η διατριβή

προεκτείνει της θεωρίες του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου. Στη διεθνή

βιβλιογραφία οι θεωρίες αυτές ερμηνεύουν τις αιτίες εκκίνησης και διαιώνισης των

μεταναστευτικών ρευμάτων μεταξύ χωρών προέλευσης και υποδοχής. Η δική μας

έρευνα τις αναδεικνύει επιπρόσθετα ως μηχανισμό προσαρμογής των μεταναστών στις

τοπικές αγορές εργασίας των χωρών υποδοχής και διαδικασία επίτευξης ανοδικής

οικονομικής κινητικότητας. Περαιτέρω, η διατριβή εμπλουτίζει τη διεθνή

βιβλιογραφία, η οποία με εξαίρεση τα ευρήματα από τις ΗΠΑ, είναι ιδιαίτερα

περιορισμένη και εξαντλεί το ενδιαφέρον της στις συνέπειες της παρουσίας των

μεταναστών στην γεωργία.  Η δική μας έρευνα προσπάθησε να καταγράψει τη

συνεισφορά τους συνολικότερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και παράλληλα να

αναλύσει το φαινόμενο και από τη σκοπιά των μεταναστών εμβαθύνοντας έτσι την

κατανόησή μας για αυτό. Τέλος, διευρύνει την ελληνική βιβλιογραφία η οποία είναι

πενιχρή και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ποιοτικού χαρακτήρα έρευνες. Η

διατριβή, μεταξύ άλλων, ποσοτικοποιεί πτυχές της συνεισφοράς των μεταναστών στην

ύπαιθρο και σε συνδυασμό με την ανάλυση του φαινομένου από τη σκοπιά των

μεταναστών αναδεικνύει τη σχέση αμοιβαίου οφέλους που η έλευση των μεταναστών

δημιούργησε τόσο για τους ίδιους όσο και για τις περιοχές της υπαίθρου.

8.5 Ο ρόλος του κράτους

Το κράτος ως οικονομικός δρών και ρυθμιστής των κοινωνικών σχέσεων

βρίσκεται έξω από το κομμάτι της αγοράς εργασίας στο οποίο δραστηριοποιούνται οι

ΜΕΓ. Από τις μεθόδους στελέχωσης ως τη διαμόρφωση του ημερομισθίου και τις

στρατηγικές ενίσχυσης του εισοδήματός τους, η απουσία ρυθμιστικών μέτρων είναι

χαρακτηριστική. Η παρατήρηση αυτή ίσως επιβεβαιώνει τη θέση σημαντικής μερίδας

ερευνητών του νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου μετανάστευσης, ότι το νομικό σύστημα
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είναι απόν από τον τομέα απασχόλησης στον οποίο εμπίπτουν οι αγροτικές εργασίες

που ασκούν οι ΜΕΓ (Reyneri,  2003α).  Την άποψη αυτή,  άλλωστε επικυρώνουν μια

σειρά από χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας των ΜΕΓ, όπως: η απουσία

συμβάσεων εργασίας και το ευμετάβλητο εργασιακό καθεστώς. Επίσης, το ασταθές

ημερομίσθιο η διαπραγμάτευση του οποίου, δεδομένου του ετεροβαρούς συσχετισμού

ισχύος μεταξύ ζήτησης (αγροτών) και προσφοράς (ΜΕΓ) εργασίας καταλήγει σε

χαμηλές αμοιβές για τους ΜΕΓ. Ομοίως, η συντριπτική κατίσχυση ανεπίσημων

μεθόδων εξεύρεσης εργασίας, η δυνατότητα αναιτιολόγητων απολύσεων και η απουσία

ελέγχων για την ανεύρεση εργοδοτών που εγνωσμένα απασχολούν άτυπα μετανάστες.

Τα παραπάνω συναποτελούν ένα συμπίλημα χαρακτηριστικών της γεωργικής

απασχόλησης των ΜΕΓ που εκπορεύονται, μεταξύ άλλων, από ένα πλέγμα

αρρύθμιστων παραγωγικών σχέσεων.

Ακόμη περισσότερο στην έρευνά μας καταδείξαμε ότι μια σειρά μέτρων της

μεταναστευτικής πολιτικής δεν είναι σύστοιχες με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των

τοπικών κοινωνιών ως προς την απασχόληση των ΜΕΓ,  ενώ η ίδια η κοινωνική

πρακτική τα έχει υπερκεράσει. Τα προσκόμματα που ορθώνει η μεταναστευτική

νομοθεσία στη δυνατότητα πολυαπασχόλησης και εσωτερικής μετακίνησης των ΜΕΓ

εκφράζουν μια κεντρικά σχεδιασμένη στοχοθεσία την οποία δεν ενστερνίζονται οι

κοινωνικοί εταίροι220. Τουναντίον, ένα διαφορετικό πλέγμα μέτρων θα μπορούσε να

ωφελήσει αμοιβαία τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς ετέρους. Για παράδειγμα, η

θέσπιση ενός σαφούς πλαισίου ρύθμισης για το είδος των εργασιών που αναλαμβάνουν

οι ΜΕΓ, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης και αδήλωτης

εργασίας. Επίσης, η ευκολότερη πρόσβαση των ΜΕΓ στην πολυαπασχόληση και την

εσωτερική μετακίνηση, δηλαδή στις στρατηγικές απασχόλησης που ήδη αναπτύσσουν

οι ΜΕΓ και προάγουν την οικονομική τους θέση, ώστε να αποφευχθούν οι

κοινωνικοοικονομικές παρενέργειες καταστάσεων ανέχειας. Η ευχέρεια στην

ενοικίαση γης και μετά από ενδελεχή μελέτη των προϋποθέσεων και στην ιδιοκτησία

της, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής ευελιξίας εντός γεωργίας και

να παραμείνουν οι ΜΕΓ στον ελληνικό αγροτικό τομέα. Τούτο, πιθανώς να μειώσει

την τάση των ΜΕΓ να μεταβαίνουν σε ασφαλέστερες εξωγεωργικές θέσεις

απασχόλησης.

220 Για παράδειγμα, η εσωτερική μετακίνηση των ΜΕΓ ωφελεί αμοιβαία τους ίδιους και τους αγρότες,
διότι αυξάνει το εισόδημα των πρώτων και καλύπτει εποχικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό των
τελευταίων.



- 323 -

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι εποχικές εργασίες όπως αυτές του αγροτικού τομέα,

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Ο ελληνικός αγροτικός τομέας δεν

αποτελεί εξαίρεση αυτής της διαπίστωσης. Οι ερευνητές που αντίκεινται στη

νομιμοποίηση των ΜΕΓ αιτιώνται ότι αυτή θα επιφέρει αύξηση του κόστους

παραγωγής και μείωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Επίσης,  θα

πλήξει το μισθό γηγενών εργατών με παραπλήσιες των μεταναστών δεξιότητες, ενώ

ενδέχεται να παρακινήσει τους ΜΕΓ να εξέλθουν του αγροτικού τομέα προς

αναζήτηση ασφαλέστερων εξωγεωργικών εργασιών (Borjas 2003, σελ. 24-35, Borjas

2004, σελ. 1 και Martin et al. 2006, σελ. 74). Η συντριπτική κατίσχυση της

μεταναστευτικής εργασίας στην ελληνική γεωργία και η απροθυμία των νέων να

απασχοληθούν σε αυτή, μάλλον, αίρει το επιχείρημα περί μείωσης των ντόπιων

εισοδημάτων. Άλλωστε, η μετακύληση του αυξημένου κόστους παραγωγής (το οποίο

θα προέλθει από τη δυνητική νομιμοποίηση των ΜΕΓ)  στις τιμές των αγροτικών

προϊόντων δεν πλήττει τους καταναλωτές, δεδομένου ότι η ζήτηση φρούτων και

λαχανικών παρουσιάζει ανελαστική ζήτηση και οι καταναλωτικές δαπάνες σε αγροτικά

προϊόντα αποτελούν μικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών (Martin

et al. 2006, σελ. 90). Πέραν τούτων, η νομιμοποίηση περιορίζει φαινόμενα εργασιακής

εκμετάλλευσης και την εμπέδωσή της ως οδού κερδοφορίας, ενώ ασκεί και ευεργετικές

επιδράσεις στο ασφαλιστικό σύστημα (υπαγωγή περισσότερων μεταναστών στο

ασφαλιστικό σύστημα, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κτλ). Σε κάθε περίπτωση,

οι αρνητικές επιπτώσεις της νομιμοποίησης θα μπορούσαν να καμφθούν,  εάν η

αμνήστευση συνοδευτεί και από κίνητρα παραμονής των ΜΕΓ στη γεωργία, με τη

συνδρομή, π.χ., προγραμμάτων που θα τους παρέχουν εξειδίκευση, κατάλληλη για τις

απαιτήσεις της ελληνικής γεωργίας (Kasimis 2003, σελ. 15) και θα διευκολύνουν την

αυτοαπασχόλησή τους. Ο συνδυασμός των δύο μέτρων (νομιμοποίησης και κινήτρων

παραμονής στον αγροτικό τομέα) θα μπορούσε να διατηρήσει τους ΜΕΓ στη γεωργία

και συνακόλουθα το αγροτικό ημερομίσθιο, ενώ ενδεχόμενες αυξήσεις του θα

συνοδευόταν από παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας των ΜΕΓ.

Επιπρόσθετα, οι φορείς μεταναστευτικής πολιτικής δε φαίνεται να λαμβάνουν

υπόψην τους τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των μεταναστευτικών κινήσεων.

Παράλληλα, οι διοικητικές αγκυλώσεις σε τοπικό επίπεδο που εμποδίζουν την

περιοδική επιστροφή των ΜΕΓ στις πατρίδες τους, καθιστούν μόνιμη την παρουσία

τους στη χώρα μας, κατάσταση που η σύντομη ιστορία της ελληνικής μεταναστευτικής
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πολιτικής δείχνει ότι επισταμένα επεδίωκε να αποφύγει221. Αν η κεντρική διοίκηση

αναγνώριζε την προσωρινή και κυκλική φύση των μεταναστευτικών κινήσεων που

θεμελιώνεται στη γεωγραφική γειτνίαση Ελλάδας-Αλβανίας, θα μπορούσε να

επαναξιολογήσει και να προσαρμόσει την εθνική μεταναστευτική πολιτική στον

επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των μεταναστευτικών κινήσεων που, όπως αναπτύξαμε

ενδελεχώς,  εξυπηρετούν ανάγκες τόσο των ΜΕΓ,  όσο και των χωρών υποδοχής.  Πιο

συγκεκριμένα, οι ασκούντες πολιτική θα μπορούσαν να μειώσουν τους περιορισμούς

στις παλίνδρομες μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ώστε να δώσουν τη

δυνατότητα στους ΜΕΓ να επιχειρήσουν επαναληπτικές μετακινήσεις, εφόσον οι

οικονομικές τους συνθήκες το επιτάσσουν. Έτσι, θα πάψουν να είναι υποχρεωμένοι να

παραμένουν στην ελληνική ύπαιθρο –και μάλιστα σε κατάσταση ανεργίας-  υπό το

φόβο και μόνο ότι στην περίπτωση που αποφασίσουν να επιστρέψουν ενδέχεται να

τους αποτραπεί επανείσοδος στη χώρα222. Επιπλέον, οι τακτικές επαναλαμβανόμενες

μετακινήσεις διατηρούν τους δεσμούς των ΜΕΓ με τη χώρα προέλευσης και τούτο

εξομαλύνει την επανεισδοχή και ενσωμάτωσή των ΜΕΓ στην πατρίδα τους σε

περίπτωση που αποφασίσουν να παλιννοστήσουν.

Τη γενικότερη απουσία του κράτους από την αγορά εργασίας της υπαίθρου,

πιθανώς ερμηνεύουν οι σύγχρονες θεωρίες της διεθνούς μετανάστευσης223, οι οποίες

συνομολογούν ότι το κράτος δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο παράγοντα, ικανό να

διαμορφώσει τη διεθνή μετανάστευση προς όφελός του, ή προς όφελος των πολιτικών

και των γραφειοκρατών που το διοικούν (Massey et al. 2005, σελ. 286).  Όπως

συμβαίνει με πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής μεταναστών, έτσι και στη χώρα

μας η κεντρική διοίκηση δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει σε μέτρα πολιτικής το

γεγονός ότι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η είσοδος χωρών της

περιφέρειας στην οικονομία της αγοράς έχει διαρρήξει το προϋπάρχον πλέγμα

κοινωνικοοικονομικών σχέσεων και έχει δημιουργήσει έναν μετακινούμενο πληθυσμό

εργατών που προέρχεται από παραδοσιακές κοινωνίες και ενσυνείδητα αναζητά την

αναβάθμιση των οικονομικών συνθηκών διαβίωσής του. Έτσι παραβλέπει ότι η

σύγχρονη μετανάστευση αποτελεί την κινητικότητα της εργασίας στην

221 Για τη Μουσούρου (2006) ολόκληρη η ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία είναι μια προσπάθεια να
προσδώσει στο μεταναστευτικό φαινόμενο προσωρινό χαρακτήρα.
222 Οι ΗΠΑ επιχειρούν να προωθήσουν την επαναλαμβανομένη μετακίνηση Μεξικανών ΜΕΓ,
προκειμένου να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές, να αποφύγουν τις συνέπειες της ανώφελης
παρουσίας τους κατά τα διαστήματα που οι αγροτικές εργασίες περιορίζονται και να βοηθήσουν την
επανένταξή τους στη μεξικανική κοινωνία σε περίπτωση που επιστρέψουν.
223 Νεοκλασική θεωρία, Νέα Οικονομικά της Μετανάστευσης, Θεωρία Κατάτμησης/Δυϊσμού της
Αγοράς Εργασίας, Θεωρία του Κοινωνικού Κεφαλαίου και Σωρευτική Αιτιότητα.
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παγκοσμιοποίηση της αγοράς παραγωγικών συντελεστών224. Προσπαθεί να αποποιηθεί

την ευθύνη για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας (Rifkin 1995, σελ. 415), τη στιγμή που

τα οφέλη από την απασχόληση των ΜΕΓ εξαρτώνται από τη διαχείριση της παρουσίας

τους και όχι από τις προθέσεις των μεταναστών (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη 2005,

σελ. 283). Αντίθετα, επικεντρώνει το βάρος των προσπαθειών της στον έλεγχο της

μετανάστευσης με κατασταλτικά μέτρα περιορισμού του οφέλους και αύξησης του

κόστους της μετανάστευσης (έλεγχος των συνόρων, αποκλεισμός των μεταναστών από

προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, περιστολή δικαιωμάτων πρόσβασης στην υγεία,

την εκπαίδευση και την εργασία),  τα οποία διαχέουν το μήνυμα σθεναρής πολιτικής

βούλησης των κυβερνήσεων για την καταπολέμηση της μετανάστευσης και γίνονται

καλοδεχούμενα από την κοινή γνώμη. Αποτελέσματα αυτών των μέτρων είναι ότι οι

μετανάστες εγγράφονται στη συλλογική συναντίληψη ως παράνομος πληθυσμός.

Επίσης, δίδεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις, εργολάβους και ενδιάμεσους να μεταβούν

στις χώρες προέλευσης μεταναστών ανοίγοντας κανάλια επικοινωνίας μεταξύ χώρας

προέλευσης και υποδοχής που λειτουργούν και ως δίοδοι μεταναστευτικών κινήσεων

και τέλος μετατρέπουν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις σε μόνιμη μετεγκατάσταση

των μεταναστών στις χώρες υποδοχής (βλ. και Massey et al. 2005).

Έναντι του ελέγχου της μετανάστευσης, η ελληνική μεταναστευτική πολιτική

θα μπορούσε να προσεγγίσει τις μεταναστευτικές κινήσεις ως παραφυάδα της εισόδου

της Αλβανίας στην παγκόσμια οικονομία και ακολούθως να προσπαθήσει να

ενθαρρύνει τα οφέλη και να περιστείλει τις αρνητικές επιπτώσεις της.

Οι ως άνω παρατηρήσεις μας για την αναποτελεσματική παρέμβαση του

κράτους σε ποικίλες πτυχές του μεταναστευτικού φαινομένου δεν αίρουν τη

δυνατότητα της πολιτικής να επηρεάζει τα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα. Η

μετανάστευση σήμερα αποτελεί έκφανση της παγκοσμιοποίησης. Τα κράτη, ως

υποκείμενα αλλά και συνδιαμορφωτές της, εισέρχονται στο παγκόσμιο οικονομικό

περιβάλλον υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, στοχεύσεις και κυρίως ανισοβαρή

κατανομή οικονομικής και πολιτικής ισχύος και άρα δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Ως εκ τούτου,  η λειτουργία της παράγει και οικονομικές ανισότητες που γεννούν

μεταναστευτικά ρεύματα και αυτή η γραμμή συνεπαγωγών συμβαίνει σε παρόντα

χρόνο. Η προσπάθεια ρεαλιστικής αντιμετώπισης της μετανάστευσης θα καταδείξει και

τη δυνατότητα του συστήματος αυτού να ελέγχει τις συνέπειες της υπερίσχυσής του.

224 Ο Beck (2000α) υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος να κερδίσει η ΕΕ πολιτική ταυτότητα είναι να
επανακαθορίσει τη σχέση της με τον αλλοδαπό πληθυσμό.
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Παράρτημα

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις που διενεργήσαμε σε κάθε

κεφάλαιο παραλείποντας τις στατιστικά ασήμαντες μεταβλητές.

Πίνακας Π1.1 Υπόδειγμα Logit: Προσδιοριστικοί παράγοντες της πολυαπασχόλησης (χωρίς τη
μεταβλητή Εκπ)

Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

 Περ 2,362** 2,4986 0,012
 Δοικ -1,338* -1,8426 0,065
 ΕΕλλ 0,670* 1,9176 0,055
 Μον 3,445* 1,8333 0,067
 ΑπΓ 0,219** 1,9816 0,047
 Μερ 1,753*** 3,2445 0,001
Εξαρτημένη μεταβλητή: Πολ
Pseudo-R2=0,43
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%,
5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι έχει ενισχυθεί η σημαντικότητα της μεταβλητής ΑπΓ. Τα

συμπεράσματά μας είναι τα ίδια με αυτά της Ενότητας 5.9.

Πίνακας Π1.2 Υπόδειγμα Logit: Προσδιοριστικοί παράγοντες εσωτερικής μετακίνησης (χωρίς τη
μεταβλητή ΑπΓ)

Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

 ΠΕρ -1,196** -2,220 0,026

 ΔΟικ 1,746*** 2,667 0,008

 Μον -1,046* -1,900 0,057

 ΑτΑπ -22,044*** -21,627 0,000

 Κδ 1,524** 2,544 0,011

Εξαρτημένη μεταβλητή: Εσωτερική μετακίνηση
Pseudo-R2=0,29
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι αυξάνει η σημαντικότητα της μεταβλητής ΔΟικ, με μια μικρή

κάμψη της σημαντικότητας των μεταβλητών Μον και Κδ.
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Πίνακας Π1.3 OLS: Εκτίμηση του εισοδήματος των ΜΕΓ του Ν. Χαλκιδικής (χωρίς τις
μεταβλητές ΕσΜ και Οικ)

Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Μον 0,125* 1,953 0,061
Εκπ 0,037** 2,712 0,010
ΑπΓ 0,006 0,665 0,510
Επ 0,421*** 5,089 0,000
ΕιδΕργ 0,179** 2,235 0,031
Πολ 0,063*** 5,598 0,000
R2 =0,710
F=21,124
Τεστ του White για ετεροσκεδαστικότητα
Chi-square = 18,803 (p-value=0,340)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία των ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι η αφαίρεση των δύο μεταβλητών καθιστά σημαντική τη

μεταβλητή Μον σε επίπεδο 10%, ενώ τα λοιπά αποτελέσματα παρουσιάζουν μικρές

διαφορές εν συγκρίσει με τα αρχικά μας.

Πίνακας Π1.4  OLS:  Εκτίμηση του εισοδήματος των ΜΕΓ του Ν.  Πέλλας (Χωρίς τη μεταβλητή
Πρ)

Ανεξάρτητες
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Οικ 0,075 1,441 0,158
Μον 0,199*** 3,686 0,000
Εκπ 0,012 1,554 0,128
ΑπΓ 0,016* 1,922 0,062
Επ 0,445*** 7,071 0,000
ΕσΜ 0,199*** 3,686 0,000
R2 =0,740
F=21,829
Τεστ του White για ετεροσκεδαστικότητα
Chi-square = 28,0 (p-value=0,140)
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο
10%, 5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία των ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι αυξάνει η σημαντικότητα της μεταβλητής Μον και μειώνεται

αυτή της ΑπΓ.
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Πίνακας Π1.5 Υπόδειγμα Logit: Χαρακτηριστικά Αλβανών ΜΕΓ που πραγματοποιούν
επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις (Χωρίς τη μεταβλητή Εκπ)

Ερμηνευτικές
μεταβλητές Συντελεστές t-statistic p-value

Ηλ -0,483 -2,622*** 0,009
ΔΟικ 4,762 2,731*** 0,006
ΑτΑπ 13,307 5,874*** 0,000
ΠΕμβ 21,673 3,220*** 0,001
ΕΕλλ -0,883 -2,656*** 0,008
ΑγΝ -1,074 -0,958 0,338
Εξαρτημένη μεταβλητή: ΕπΜ
Pseudo-R2=0,65
*,**,***, δηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%,
5% και 1% αντίστοιχα

Πηγή: Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε ότι αυξάνει η σημαντικότητα των μεταβλητών του υποδείγματός

μας, ενώ σε απόλυτες τιμές αυξάνει και η τιμή των συντελεστών ισχυροποιώντας την

επίδρασή τους στην εξαρτημένη μεταβλητή.
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