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 Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι αυθεντική και 

δεν περιέχει υλικό δηµοσιευµένο από άλλους συγγραφείς, εκτός των περιπτώσεων 

όπου αναλυτικά αναφέρονται οι ανάλογες παραποµπές και οι σχετικές αδειοδοτήσεις 

(προφορικές ή γραπτές) εκ µέρους των συγγραφέων, ενώ επιπροσθέτως δεν έχει 

κατατεθεί για τίτλο σπουδών σε κανένα άλλο Πανεπιστήµιο ή εκπαιδευτικό ίδρυµα 

της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τόσο µε 

ενέργεια όσο και µε άνευ δόλου παράλειψη µου, θίγονται δικαιώµατα τρίτων, 

δηλώνεται η επιθυµία του υπογράφοντα την παρούσα διδακτορική διατριβή, να 

διορθώσει ή να µορφοποιήσει τµήµα της παρούσας διατριβής για την ικανοποίηση 

τυχόν ενστάσεων που ενδεχοµένως γνωστοποιηθούν, πάντα κατόπιν προηγούµενης 

γραπτής ενηµέρωσης και επικοινωνίας των δύο πλευρών.    
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
 
Η παρούσα διατριβή ξεκίνησε αρχικά να εκπονείται στο Τµήµα Βαλκανικών 

Σπουδών (ΤΒΣ) του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και ουσιαστικά 

περατώθηκε στο Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΤΒΣΑΣ) 

της Σχολής Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, ύστερα από την σχετική συγχώνευση των δύο προαναφερθέντων 

Τµηµάτων βάσει του υπ’ αρίθµ. 88 από 05-06-2013 Προεδρικού Διατάγµατος. Η 

ολοκλήρωση του ερευνητικού αυτού πονήµατος, δεν θα ήταν σε καµία περίπτωση 

εφικτή χωρίς την καθοδήγηση και την υποστήριξη πολλών ανθρώπων. 

 Κρίνω λοιπόν σκόπιµο, να ευχαριστήσω καταρχήν από τα βάθη της καρδίας 

µου τον επιβλέποντα Καθηγητή, Χρήστο Νίκα για την καίρια συµβολή του τόσο στην 

αρχική µου απόφαση να εκπονήσω την συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή όσο και 

σε όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η καθοδήγησή του, 

τα σηµαντικά σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του µε ενθάρυναν διαρκώς 

βοηθώντας µε να ολοκληρώσω τις ακαδηµαϊκές και ερευνητικές µου ιδέες. 

  Ευχαριστώ επίσης τον Καθηγητή του Τµήµατος Οικονοµικών του 

Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Παναγιώτη Φουσέκη και τον 

Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Βλάση Βλάσιδη για την άψογη 

συνεργασία που είχαµε αλλά και για την αφιέρωση πολύτιµου, για αυτούς χρόνου, 

προκειµένου να µε καθοδηγήσουν από ερευνητικής πλευράς, στο πλαίσιο της 

συγγραφής της εν λόγω διδακτορικής διατριβής.  

  Περαιτέρω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους λοιπούς συµµετέχοντες στην 

επταµελή Συµβουλευτική Επιτροπή της παρούσας διατριβής για τις επισηµάνσεις και 

τα σχόλιά τους. Εγκάρδιες ευχαριστίες, οφείλω επίσης σε όλο το ακαδηµαϊκό 

προσωπικό του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και 

ειδικότερα στον Καθηγητή Κυριάκο Κεντρωτή για το ενδιαφέρον που έδειξε στην 

ολοκλήρωση του συγκεκριµένου ακαδηµαϊκού πονήµατος και ειδικότερα στο 

ερευνητικό τµήµα αυτής, συµβάλλοντας στον υπερκερασµό των όποιων δυσκολιών 

αλλά και τους Επίκουρους Καθηγητές, Δηµήτριο Ακριβούλη και Στράτο Δορδανά 

διότι οι ιδέες και οι γνώσεις τους στα επιµέρους τµήµατα της εργασίας αυτής µε 

βοήθησαν στην περαιτέρω διεύρυνση του πνευµατικού µου πεδίου συνεισφέροντας 
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υπέρ το δέον στην ολοκλήρωση του δύσκολου, απαιτητικού, αλλά συνάµα 

αλησµόνητου «ερευνητικού µου ταξιδιού». 

  Τέλος, θέλω να εκφράσω την αµέριστη ευγνωµοσύνη µου στους συναδέλφους 

αστυνοµικούς και ειδικότερα τους υπηρετούντες στην Διεύθυνση Αστυνοµίας 

Φλώρινας, για τη διευκόλυνση που µου παρείχαν σε κάθε επίπεδο, βοηθώντας µε 

ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του πολυετούς αυτού ακαδηµαϊκού εγχειρήµατος, 

αλλά και σε όσους µε καθοδήγησαν επιστηµονικά, µε τις εξειδικευµένες συµβουλές 

τους, στην επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων της έρευνας 

πεδίου.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
_____________________________________________________________________ 
 

Τα µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά και οι οικονοµικές συνέπειες της 

µετανάστευσης από τις βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα. 

Η περίπτωση της Αλβανίας 

Η µετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και συνάµα παγκόσµιο φαινόµενο του 

οποίου οι επιδράσεις επηρεάζουν πολυδιάστατα τόσο τις χώρες αποστολής και 

υποδοχής µεταναστών, όσο και τα µεµονωµένα άτοµα που εµπλέκονται σε κάθε 

επιµέρους πτυχή του εν λόγω φαινοµένου. Η αλβανική µετανάστευση προς την 

Ελλάδα τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

µεταναστευτικές ροές και ο τρόπος εξέλιξής της επηρεάστηκε, αλλά ταυτόχρονα 

επηρέασε διαχρονικά τους κοινωνικούς, πολιτικούς αλλά και οικονοµικούς 

παράγοντες των δύο χωρών επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές στο υπάρχον status quo 

και των δύο χωρών.  

 Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αποτύπωση των νέων 

τάσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες 

παρουσιάζουν στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον κυρίως σε 

οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κρίση και 

τις επιπτώσεις αυτής στην εξέλιξη του µεταναστευτικού φαινοµένου στη χώρα αυτή. 

 Η εξαγωγή συµπερασµάτων έγινε αξιοποιώντας ερευνητικά δεδοµένα που 

προέκυψαν ύστερα από την διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας πεδίου, µέσω της λήψης 

συνεντεύξεων ερωτηµατολογίου και της µετέπειτα ανάλυσης αυτών µε την χρήση της 

εξελιγµένης στατιστικής οικονοµετρίας και ειδικότερα του στατιστικού 

προγράµµατος Stata (Statistical Data).  

Η εις βάθος αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας πεδίου και των 

αποτελεσµάτων αυτής, αποδεικνύουν την ιδιάζουσα σηµασία της νεότερης αλβανικής 

µετανάστευσης προς την Ελλάδα, η οποία συνεχίζεται αδιάλειπτη µέχρι και σήµερα. 

Ο ρόλος αλλά και ο βαθµός που οι µετανάστες επηρεάζουν τα εγχώρια και όχι µόνο 

οικονοµικά δεδοµένα της Ελλάδας, αποτελούν βασικό τοµέα µελέτης και τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν επιτρέπουν την αποτύπωση σηµαντικών σχέσεων 

µεταξύ διαφορετικών παραγόντων στην διαµόρφωση συγκεκριµένων τάσεων και 

αφορούν την εν γένει νεότερη αλβανική µεταναστευτική εµπειρία.  
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ABSTRACT  
_____________________________________________________________________ 

 

The changing characteristics and the economic consequences  

of migration from the Balkan countries to Greece.  

The cace of the Albanians 

Migration is a diachronic and worldwide phenomenon affecting in a multidimensional 

way both the sending and the receiving countries, as well as the individuals involved. 

The Albanian migration to Greece in the last twenty five years, one of the most 

impressive contemporary migrations, was influenced by and in turn influenced a 

number of social, political and economic factors influencing the existing status quo of 

the two countries.  

The objective of the present doctoral thesis, is the identification and 

documentation of recent trends and the specific characteristics that the Albanian 

economic immigrants present in the Greek territory, focusing the inquiring interest 

mainly to economic and social data extracted from the primary research which was 

conducted through a field study in the period of the economic crisis and the relevant 

consequences in the country.  

The collected questionnaires of the field study were processed with the use of 

advanced statistics and econometrics and especially with the use of the Stata 

(Statistical Data) program. This allowed the drawing of conclusions to be presented 

and discussed  in the last chapter of the thesis. 

The in depth assessment of these findings will highlight the particularities of 

the Albanian migration to Greece. The impact of the Albanian migration on the Greek 

economy will be assessed on the basis of labour market and other economic 

indicators. The findings will challenge a number of stereotypes and convictions and  

will allow the revisiting of a number of issues such as the social assimilation and the 

criminality of the Albanian immigrants thus allowing a more comprehensive and 

prejudice-free analysis of the phenomenon.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
_____________________________________________________________________ 
 

Ιστορικά, η επιστηµονική µελέτη του φαινόµενου της µετανάστευσης κατά τον 19ο 

αιώνα, συνέπεσε µε την ευρεία χρησιµοποίηση των «θαλάσσιων δρόµων» που λόγω 

της τεχνολογικής προόδου που συντελέστηκε στη ναυσιπλοΐα, άλλαξε τα δεδοµένα 

µετακίνησης που µέχρι πρότινος ίσχυαν. Η µετανάστευση της εν λόγω περιόδου, 

ταυτίζεται µε την εικόνα πλοίων, γεµάτων µε ανθρώπους, που µέσω της 

χρησιµοποίησης των «υδάτινων οδών» ανά την υφήλιο, µετακινούνταν από περιοχή 

σε περιοχή µε σκοπό την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Η συµβολική 

µετακίνηση πληθυσµών από τον φτωχό οικονοµικά Νότο στον συγκριτικά πλούσιο 

Βορρά και η ρευστότητα µε την οποία εξελισσόταν το φαινόµενο της µετανάστευσης, 

ερµηνεύει την επιλογή συγκεκριµένων λέξεων αλλά και όρων µε τους οποίους 

ουσιαστικά ξεκίνησε η προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης του συγκεκριµένου 

φαινοµένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που µέχρι και σήµερα το 

προσδιορίζουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα όπου οι διαδοχικές αφίξεις 

πληθυσµών, παραλληλίστηκαν µε τα κύµατα, την παλίρροια ή τα ρεύµατα που 

έφερναν τους µετανάστες στις ακτές, µε αποτέλεσµα αυτές να χρησιµοποιηθούν για 

να περιγράψουν τις αθρόες αφίξεις ατόµων στις νέες χώρες υποδοχής τους (King, 

2003). 

Οι ιδιότητες του υγρού στοιχείου χρησιµοποιήθηκαν από τους επιστήµονες 

και για την απόδοση πληθώρας άλλων συµπεριφορών που σχετίζονταν µε τη 

µετακίνηση ανθρώπων διότι προσοµοίαζαν στον τρόπο συµπεριφοράς τους. Η έννοια 

της «βαλβίδας ασφαλείας» για παράδειγµα, χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει 

γλαφυρά τον έλεγχο της εκτόνωσης πολυπληθών οµάδων που διαβιούν σε ιδιαίτερα 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές του κόσµου συγκριτικά µε χώρες που έχουν µικρότερο 

αριθµό ατόµων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο (Green, 2002, σσ. 15-16). Από την 

χρονική περίοδο που ουσιαστικά ξεκίνησε η επιστηµονική µελέτη του εν λόγω 

φαινοµένου και έκτοτε, εύλογα πλανάται το ερώτηµα σχετικά µε το τι θα γινόταν εάν 

κάποια χρονική στιγµή καταργούνταν πλήρως οι διασυνοριακοί έλεγχοι και οι 

άνθρωποι είχαν την δυνατότητα να µετακινούνται ελεύθερα σε κάθε γωνιά του 

κόσµου. Εάν υφίστατο µε άλλα λόγια, η δυνατότητα µετανάστευσης χωρίς την 

ύπαρξη σύνορων και ειδικότερων διακρατικών περιορισµών. Από πολλούς και µόνο 
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η ύπαρξη του συγκεκριµένου διλήµµατος κρίνεται ουτοπική, ενώ άλλοι τείνουν να το 

αντιµετωπίζουν το όλο ζήτηµα υπό µία πιο θετική οπτική. Η υφιστάµενη 

προβληµατική κατάσταση, σε ότι αφορά τη µετανάστευση, συµπυκνώνεται στη µη 

αυστηρή, νοµικά αλλά και ουσιαστικά, δεσµευτική «φύση» του άρθρου 13 παρ. 2 της 

Οικουµενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώµατα των Ανθρώπων του 1948, βάσει του 

οποίου ¨ο καθένας έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από οποιαδήποτε χώρα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της δικής του και να επιστρέψει σε αυτήν εφόσον το 

επιθυµεί¨ (ΟΗΕ, 1948).  

Μόνο το 2-3% περίπου του παγκόσµιου πληθυσµού µεταναστεύει, ενώ η 

πλειοψηφία επιλέγει να µείνει στη χώρα καταγωγής αποκλείοντας το ενδεχόµενο 

εξωτερικής µετακίνησης. Το µικρό όµως αυτό ποσοστό που τελικά επιλέγει να 

µεταναστεύσει, µεταφράζεται σε εκατοµµύρια πολιτών, υποδεικνύοντας την 

πραγµατική διάσταση του φαινοµένου και την ανάγκη επιµέρους επισταµένης 

µελέτης του. Η προαναφερθείσα παραδοχή, ουσιαστικά αναδεικνύει και το πρόβληµα 

που υφίσταται σχετικά µε την ελεύθερη µετακίνηση πληθυσµών. Ενώ λοιπόν µε την 

εν λόγω Διακήρυξη κατοχυρώνεται το δικαίωµα και συνάµα η ελευθερία των ατόµων 

να αποµακρυνθούν από µία χώρα εφόσον το επιθυµούν, δεν τους δίνεται αυτοδικαίως 

το δικαίωµα να εισέλθουν, άνευ ελέγχου, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα λόγω των 

διατυπώσεων που οφείλουν να τηρούν όσοι επιθυµούν να εισέλθουν σε ένα κράτος. 

Η ελευθερία ουσιαστικά αποµάκρυνσης από µία οποιαδήποτε χώρα (emigration), 

αναγνωρισµένη ως θεµελιακό δικαίωµα του ατόµου, δεν προσδίδει αυτοµάτως και το 

δικαίωµα ελεύθερης εισόδου σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (immigration) (Massey & 

Taylor, 2004, σσ. 3-4). Στον αντίποδα όλων όσων θεωρούν ότι η χρήση του 

δικαιώµατος ενός ατόµου να αποµακρυνθεί από µία χώρα δεν είναι εφικτή, εφόσον 

δεν επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδός του σε κάποια άλλη χώρα, τίθενται όσοι 

εγκωµιάζουν το δικαίωµα του κάθε κράτους να ελέγχει τα εξωτερικά του σύνορα, ως 

προέκταση του δικαιώµατος της εθνικής κυριαρχίας-ανεξαρτησίας, προκειµένου να 

προστατευθούν όλοι όσοι ζουν και ευηµερούν σε µία κοινωνία µε κοινά 

χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα (Pecoud & De Guchteneire, 2007, σσ. 2-10). Η όλη 

µεταναστευτική διαδικασία επιδρά ποικιλοτρόπως σε κάθε επιµέρους πτυχή της 

κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και θρησκευτικής κρατικής οργάνωσης, για τον 

λόγο αυτό το φαινόµενο της µετανάστευσης και οι επιµέρους επιπτώσεις της 

µετακίνησης πληθυσµών απασχολούν τόσο έντονα τα σύγχρονα κυρίως κράτη σε 

ολόκληρο τον κόσµο. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
_____________________________________________________________________ 

 

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι η παρουσίαση του 

πολυδιάστατου και ταυτόχρονα πολυσήµαντου κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά αλλά 

και δηµογραφικά φαινοµένου της νεότερης µεταναστευτικής διαδικασίας για τις 

χώρες αποστολής αλλά και υποδοχής µεταναστών, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις 

εξελίξεις του συνεχώς εξελισσόµενου αυτού φαινοµένου στα διεθνή τεκταινόµενα. Η 

ερευνητική αυτή προσπάθεια, επικεντρώνεται στη µελέτη της νεότερης αλβανικής 

µετανάστευσης προς την Ελλάδα και τοποθετεί την ελληνική µεταναστευτική 

εµπειρία τόσο στο ιστορικό πλαίσιο, όσο και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές 

περιβάλλον της µεταψυχροπολεµικής περιόδου. Απώτερος στόχος είναι να µελετηθεί 

το εν λόγω φαινόµενο µε εύληπτο τρόπο, προσδίδοντας τόσο ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον 

όσο και ενηµερωτικό χαρακτήρα. Το κυρίως θέµα ενασχόλησης του ερευνητικού 

αυτού πονήµατος, αφορά τον τρόπο που η νεότερη αλβανική µετανάστευση 

εξελίσσεται διαχρονικά, από το άνοιγµα των ελληνοαλβανικών συνόρων στα τέλη 

του 1990, µεταξύ των δύο χωρών, µέχρι και τις ηµέρες µας. Το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις διαφορετικές διαστάσεις αλλά και στις επιµέρους 

συνέπειες της σύγχρονης µετανάστευσης, µελετώντας τις διαδικασίες κοινωνικής 

ένταξης των Αλβανών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, µέσα στο γενικότερο 

γεωπολιτικά ευµετάβλητο παγκόσµιο περιβάλλον. 

Η ιδιαιτερότητα του θέµατος ενασχόλησης και η επιστηµονική του σηµασία, 

έγκειται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των µέχρι σήµερα ερευνών, ασχολήθηκαν µε 

το φαινόµενο της αλβανικής µετανάστευσης προς την Ελλάδα µελετώντας το σε 

συγκεκριµένες µόνο χρονικά περιόδους, παραµερίζοντας τη σηµασία της διαχρονικής 

παρακολούθησης του τρόπου που αυτό εξελίσσεται. Η συµβολή της εν λόγω 

ερευνητικής προσπάθειας, επικεντρώνεται στο γεγονός ότι µέσα από τα εξαχθέντα 

αποτελέσµατα της επικαιροποιηµένης έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε, επιδιώκεται 

η αποτύπωση της εξέλιξης των βασικών χαρακτηριστικών της αλβανικής 

µετανάστευσης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, δίνεται βαρύτητα στη µελέτη και 

αποτύπωση των αλλαγών που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια παραµονής και 

εργασίας των µεταναστών της συγκεκριµένης εθνοτικής οµάδας στη χώρα 

προορισµού τους, σε ολόκληρο το φάσµα της νέας, οικονοµικής πραγµατικότητας 
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που σε ατοµικό αλλά και οικογενειακό επίπεδο βιώνουν. Η όλη αυτή ερευνητική 

πρωτοβουλία, λαµβάνει σοβαρά υπόψη την παγκόσµια οικονοµική κρίση των 

τελευταίων οκτώ περίπου ετών, η οποία και αποτελεί έναν κατεξοχήν αστάθµητο 

παράγοντα ο οποίος µεταβάλλει δραµατικά τον τρόπο που η αλβανική µετανάστευση 

συνεχίζει να εξελίσσεται µέχρι σήµερα.  

Το συγκεκριµένο γεγονός, απαιτεί την εξειδικευµένη µελέτη των ενδεχόµενων 

µεταβολών στα βασικά και όχι µόνο χαρακτηριστικά των µέχρι πρότινος 

µεταναστευτικών δεδοµένων, αποτυπώνοντας τις αλλαγές σε κοινωνικό, 

οικογενειακό αλλά και σε οικονοµικό κυρίως επίπεδο. Η παρούσα έρευνα έχει 

διεπιστηµονικό χαρακτήρα. Αρχικά, η συνδυασµένη µελέτη και ανάλυση ποιοτικών 

αλλά και ποσοτικών δεδοµένων, µέσω της χρήσης του εξελιγµένου προγράµµατος 

στατιστικής οικονοµετρίας Στάτα (Stata), στοχεύει στην ανάδειξη της 

εξατοµικευµένης εµπειρίας των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα και στην 

µετέπειτα καταγραφή των εµπειριών, των θέσεων αλλά και των τάσεων της 

συγκεκριµένης µεταναστευτικής οµάδας. Πρωταρχική επίσης ερευνητική µέριµνα 

αλλά και µεταγενέστερα ζητούµενο, ήταν η εξέταση των συνθηκών απασχόλησης και 

διαβίωσης των Αλβανών µεταναστών, ο τρόπος χρήσης και µεταφοράς των 

εµβασµατικών τους κεφαλαίων, αλλά και η διερεύνηση γενικότερων ζητηµάτων που 

άπτονται της σχέσης και αλληλεπίδρασής τους µε τις τοπικές κοινωνίες υποδοχής σε 

οικονοµικό, εργασιακό και πολιτισµικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο ρόλο και το βαθµό που οι µετανάστες αυτοί επηρεάζουν, την ελληνική 

αλλά και ευρωπαϊκή ασφάλεια, την µεταναστευτική πολιτική ένταξής τους στη χώρα 

υποδοχής, τα δηµόσια οικονοµικά µεγέθη και την εγχώρια ελληνική οικονοµία 

γενικότερα.  

Εκτός από την ανάδειξη των αντικειµενικών δεδοµένων της αλβανικής 

µεταναστευτικής εµπειρίας, επιδιώχθηκε η παρουσίαση στοιχείων που προέρχονται 

από την καταγραφή των βιωµάτων των ίδιων των µεταναστών, επιτρέποντας µε τον 

τρόπο αυτό την ανάδειξη και την έκφραση της υποκειµενικής «οπτικής» του 

φαινοµένου. Μέσω των συνεντεύξεων, των αλβανικής υπηκοότητας µεταναστών 

στην Ελλάδα, επιτυγχάνεται η καταγραφή και η εξέταση των συνθηκών διαβίωσης 

και απασχόλησής τους στην Ελλάδα και η αποτύπωση των παραµέτρων κοινωνικής 

ένταξής τους στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Επιπρόσθετα, βασικό 

ζητούµενο και συνάµα στόχος της συγκεκριµένης έρευνας, ήταν η συγκέντρωση 

στοιχείων που σχετίζονται µε το ιστορικό υπόβαθρο των µεταναστών, τις ατοµικές 
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και οικογενειακές τους «στρατηγικές» επιβίωσης, καθώς επίσης και η συλλογή 

στοιχείων που αφορούν τις υπάρχουσες σχέσεις µε τη χώρα προέλευσης αλλά και τις 

ενδεχόµενες µελλοντικές προοπτικές επαναπατρισµού. Η επίτευξη των τεθέντων 

στόχων και η κάλυψη των «ερευνητικών κενών» στο συγκεκριµένο πεδίο έρευνας, 

παρουσιάζεται στα επιµέρους κεφάλαια, βάσει των οποίων και έχει διαρθρωθεί η 

εργασία.  

Στο πλαίσιο της ανά χείρας διατριβής, ιδιαίτερη ερευνητική βαρύτητα δίνεται 

στην ανάδειξη του τρόπου που η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει την οικονοµική 

αλλά και την κοινωνική κατάσταση των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. 

Αναδεικνύονται οι επιµέρους επιδράσεις της κρίσης αυτής στη συχνότητα και το 

µέγεθος των εµβασµατικών κεφάλαιων που αποστέλλουν στη χώρα καταγωγής τους, 

στην κατηγοριοποίηση των µεταναστών και των οικονοµικών τους χαρακτηριστικών 

ανάλογα µε το φύλο, τον χρόνο παραµονής στην Ελλάδα, την εργασία αλλά και 

πληθώρα άλλων δηµογραφικών, εργασιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών. Επιµέρους στόχος είναι αφενός η ανάδειξη και αφετέρου η 

επικαιροποίηση των τάσεων, σχετικά µε την επιθυµία των Αλβανών µεταναστών 

στην Ελλάδα για παλιννόστηση, αλλά και του προβλεπόµενου χρόνου παραµονής, 

ανάλογα µε τα οικονοµικά αλλά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των µεταναστών. 

Η επιµέρους µελέτη του τρόπου που η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τις 

καταθέσεις, τις εργασιακές απολαβές και τις συνθήκες απασχόλησης των Αλβανών 

µεταναστών, δίνει την δυνατότητα να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τον βαθµό 

αλλά και τον τρόπο που ενδεχοµένως µεταβάλλεται η αλβανική µετανάστευση προς 

την Ελλάδα διευκολύνοντας τις όποιες προσπάθειες αντιµετώπισης των υπαρχουσών 

αγκυλώσεων που αυτή µέχρι και σήµερα δηµιουργεί. Η σηµασία κατηγοριοποίησης 

των Αλβανών µεταναστών (ηλικιακή οµάδα, αποταµιεύσεις, ποσό εµβασµάτων, 

εκπαίδευση, φύλο, οικονοµική κατάσταση, εργασιακές συνθήκες, χρόνος παραµονής 

στην Ελλάδα, κ.ά.) και ο έλεγχος της ενδεχόµενης σχέσης όλων των παραµέτρων 

αυτών τόσο µεταξύ τους όσο και µεταξύ άλλων, µπορεί να επιτρέψει την δηµιουργία 

συγκριµένων «µεταναστευτικών προφίλ» διευρύνοντας το πεδίο επιστηµονικής 

µελέτης της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα ιδιαίτερα µετά την εδραίωση της 

οικονοµικής κρίσης. Πιο συγκεκριµένα η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται 

από πέντε ανεξάρτητα αλλά όχι ασύνδετα µεταξύ τους κεφάλαια, ενώ στο τέλος 

παρατίθενται τα εξαχθέντα συµπεράσµατα, οι προτάσεις και κρίσεις επί των 

αποτελεσµάτων που προέκυψαν µετά την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας 
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πεδίου, ενώ παρατίθενται µελλοντικές προοπτικές για περαιτέρω έρευνα, 

αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον επίλογο.  

Στο πρώτο κατά σειρά κεφάλαιο, επιδιώκεται ουσιαστικά η εισαγωγή του 

αναγνώστη στο αντικείµενο ενασχόλησης της διατριβής. Αναλύεται εννοιολογικά το 

φαινόµενο της µετανάστευσης και παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

νεότερης αλβανικής µεταναστευτικής διαδικασίας, δίνοντας βαρύτητα σε 

συγκεκριµένες προσδιοριστικές πτυχές αυτής, όπως για παράδειγµα το βαθµό 

συµµετοχής των Αλβανών, τα επιµέρους στάδια, τα οικονοµικά δεδοµένα της χώρας 

αποστολής, το µέγεθος των µεταναστευτικών εµβασµάτων αλλά και τον εν γένει 

διαχρονικό τρόπο εξέλιξής της (βλ. ενότητα 1.3 και 1.4). Παρουσιάζονται επίσης, οι 

κυριότερες θεωρίες-υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία του 

σηµαντικού αυτού παγκόσµιου φαινοµένου, ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται οι νέες 

µεταβλητές της µετακίνησης ανθρώπων στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο, µελετάται ο ρόλος, η σηµασία και το εύρος των 

επιδράσεων που τα µεταναστευτικά εµβάσµατα µπορεί να επιφέρουν σε 

µικροοικονοµικό και µακροοικονοµικό επίπεδο στην οικονοµία της χώρα υποδοχής 

και αποστολής µεταναστών. Αναλύεται το ελληνικό και αλβανικό τραπεζικό σύστηµα 

και αποτυπώνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αλβανικών εµβασµάτων από 

την Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο διαχείρισής τους τόσο από το 

αλβανικό κράτος, σε εθνικό επίπεδο, όσο και από τους ίδιους τους αποδέκτες των 

εµβασµάτων σε οικογενειακό ή ατοµικό επίπεδο.   

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ρόλο των οικονοµικών µεταναστών 

στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. Πιο συγκεκριµένα, αποτυπώνονται οι 

υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε τις επιδράσεις της µεγάλης εισόδου 

οικονοµικών κυρίως µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής και οι επακόλουθες 

επιπτώσεις της εισόδου αυτής στο ασφαλιστικό σύστηµα, στους εγχώριους µισθούς, 

στις µεταναστευτικές εργασιακές απολαβές, αλλά και σε άλλους σηµαντικούς 

παράγοντες της εγχώριας οικονοµίας. Επιπλέον, σκιαγραφείται το υπάρχον νοµικό 

καθεστώς που διέπει την εργασία των οικονοµικών µεταναστών στη χώρα µας αλλά 

και σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Εκτός από την µελέτη των αµιγώς οικονοµικών σχέσεων της µετανάστευσης 

µε τις οικονοµίες αποστολής και προορισµού των µεταναστών, σηµαντικό κοµµάτι 

της εν λόγω διατριβής έχει αφιερωθεί στη µελέτη της µεταναστευτικής διαδικασίας 

και της υπάρχουσας συνάφειας αυτής µε τη διακύβευση του αγαθού της κρατικής και 
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εθνικής ασφάλειας. Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια ώστε να παρουσιαστούν 

επιγραµµατικά οι επικρατέστερες θεωρητικές σχολές σχετικά µε τον βαθµό 

κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισµικής «ώσµωσης» που η είσοδος µεταναστών 

µπορεί να επιφέρει, στοχεύοντας στη µελέτη της µορφοποίησης της κοινωνία 

υποδοχής. Στη συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζονται οι ασύµµετρες απειλές που 

δύναται να προέρχονται από την µετανάστευση ενώ παρατίθενται επικαιροποιηµένα 

στοιχεία που περιγράφουν την πολιτική ένταξης της Ελλάδας, τις υφιστάµενες 

εγκληµατικές τάσεις και τη συνεισφορά των αλλοδαπών µεταναστών στην εν γένει 

διαµόρφωσή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η επιλογή να 

παρουσιαστούν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο οι εγκληµατικές τάσεις των µεταναστών 

στην Ελλάδα και γενικότερα η ενδεχόµενη σχέση της µετανάστευσης µε ζητήµατα 

ασφάλειας, εγκληµατικότητας και πολιτικής ένταξης των µεταναστών στη χώρα 

υποδοχής τους, µέσω της επεξεργασίας δευτερογενών πηγών (στατιστική επετηρίδα 

της Ελληνικής Αστυνοµίας) έγινε διότι τµήµα του ερωτηµατολογίου (βλ. ενδεικτικά 

ερωτήσεις 11, 16, 21, 33, 40, 42, 43, 44, 45 και 48), συνδέεται έµµεσα ή άµεσα µε 

την απόδειξη ή διάψευση των υποθέσεων που αρχικά έχουν τεθεί. Ο βαθµός 

εγκληµατικότητας των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα για παράδειγµα, 

συνδέεται άµεσα µε την διαµορφωµένη ελληνική κοινή γνώµη, η οποία µε τη σειρά 

της ενδέχεται να αποτελέσει βασικό πρόβληµα κατά τη διάρκεια παραµονής και 

εργασίας (ερώτηση 45 του ερωτηµατολογίου της έρευνας πεδίου) του συνόλου των 

µεταναστών αλβανικής υπηκοότητας αλλά και γενικότερα. Εκτός από τη σύνδεση του 

ερωτηµατολογίου µε το αντικείµενο ενασχόλησης του συγκεκριµένου κεφαλαίου, η 

παρουσίαση και η µελέτη όλων των στοιχείων που παρατίθενται αναλυτικά σε αυτό, 

στοχεύει στην ουσιαστικότερη ανάδειξη επιπρόσθετων πτυχών της µεταναστευτικής 

διαδικασίας, που έµµεσα ή άµεσα επηρεάζουν την οικονοµική ή πολιτιστική 

διαδικασία ένταξης και εξέλιξης της υπό συζήτηση µεταναστευτικής διαδικασίας. Η 

σηµασία και η σύνδεση της εγκληµατικότητας των µεταναστών µε την κοινωνική και 

πολιτική διαδικασία ένταξής τους είναι το ζητούµενο και επιτυγχάνεται µέσω της 

παρουσιάσεις των τελικών συµπερασµάτων του κεφαλαίου αυτού αλλά και της 

διατριβής γενικότερα. Όπως και στις προηγούµενες ενότητες, η νεότερη αλβανική 

µετανάστευση στην Ελλάδα θα αποτελέσει µελέτη περίπτωσης και στο συγκεκριµένο 

επιστηµονικό πλαίσιο, αποτελώντας ουσιαστικά το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας 

αυτής.  
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Στο πέµπτο και προτελευταίο κεφάλαιο της διατριβής, γίνεται η παρουσίαση 

του ερωτηµατολογίου, βάσει του οποίου διεξήχθη η έρευνα πεδίου, ενώ 

παρουσιάζονται λεπτοµερώς τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της 

πραγµατοποιηθείσας έρευνας και των σχετικών τεχνικών έρευνας που επιλέχθηκαν 

για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν τονίζοντας 

ταυτόχρονα την δυνατότητα που παρέχεται, για την ανάδειξη περισσοτέρων του ενός 

χαρακτηριστικών, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό την πολυδιάστατη ανάλυση των 

εξαχθέντων δεδοµένων. Τα επιµέρους υποκεφάλαια της ταυτότητας της έρευνας, του 

ερευνητικού σκοπού, της µεθοδολογίας, της παρουσίασης και της ανάλυσης των 

ερευνητικών αποτελεσµάτων, αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» και την ιδιαιτερότητα 

της συγκεκριµένης ερευνητικής προσπάθειας, προσφέροντας ουσιαστικά νέα 

επικαιροποιηµένα δεδοµένα στη µελέτη της νεότερης αλβανικής µετανάστευσης προς 

την Ελλάδα.       

Το τελευταίο, κατά σειρά κεφάλαιο, περιλαµβάνει µια σύνοψη των 

σηµαντικότερων αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου και µε γνώµονα τα 

αποτελέσµατα αυτά διερευνώνται οι προοπτικές για περαιτέρω µελέτη του υπό 

µελέτη φαινοµένου. Επιπροσθέτως, βάσει των γενικότερων συµπερασµάτων της 

έρευνας πεδίου, παρουσιάζεται η επιβεβαίωση ή διάψευση των αρχικών υποθέσεων 

εργασίας. Γίνεται σαφές, ότι η συλλογή και η ακόλουθη επεξεργασία των δεδοµένων 

που προέκυψαν, στοχεύει στην παράθεση των αποτελεσµάτων και των 

συµπερασµάτων της εν λόγω έρευνας και στην αποτύπωση της εξέλιξης του 

φαινοµένου της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα. Στο τέλος, παρατίθενται 

δύο παραρτήµατα που συµπεριλαµβάνουν τόσο το ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα πεδίου (στα ελληνικά), όσο και τα επιµέρους 

περιγραφικά-επαγωγικά αποτελέσµατα αυτής.   

 
 

 

 

 

 

 

 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       31 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       32 

1.1 Η Διαχρονικότητα του Φαινοµένου της Μετανάστευσης 

Το φαινόµενο της µετανάστευσης αν και βρίσκεται σε έξαρση στις αρχές του 21ου 

αιώνα, πρωτοεµφανίστηκε ως έννοια αλλά και ως γεγονός από την πρώτη χρονική 

περίοδο οργάνωσης των ανθρώπων σε µικρές κοινωνίες. Από την αρχική εµφάνισή 

του µέχρι και τις ηµέρες µας, παρουσίασε µεταβολές που αφορούσαν τον αριθµό των 

ατόµων που µεταναστεύουν, τις αιτίες που επέβαλλαν τις µετακινήσεις αυτές, τα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε µετανάστη αλλά και το γενικότερο κλίµα 

περιορισµών ή διευκολύνσεων των µεταναστών από τα κράτη παγκοσµίως. Σε κάθε 

χρονική περίοδο, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του µεταναστευτικού φαινοµένου 

διαδραµάτισαν, εκτός των άλλων, οικονοµικοί αλλά και πολιτικοί κυρίως παράγοντες 

(Klemencic, 2007, σσ. 29-30).  

 Ο ορισµός της «µετανάστευσης» (migration) δεν αποτελεί ένα «διαυγές» 

ζήτηµα διότι επηρεάζεται ποικιλοτρόπως από τις εκάστοτε ιδεολογικές, πολιτικές, 

κοινωνικές, αλλά και οικονοµικές επικρατούσες συνθήκες µε αποτέλεσµα να 

υφίστανται διαφορετικές θεωρητικής προσεγγίσεις ανάλογα µε την οπτική που ο 

καθένας επιχειρεί να το προσεγγίσει. Χρησιµοποιώντας έναν από τους πολλούς 

ορισµούς για το υπό µελέτη φαινόµενο, µπορούµε να ορίσουµε τη «µετανάστευση», 

ως κάθε µετακίνηση πληθυσµού από µία περιοχή-χώρα σε µία άλλη µε απώτερη 

επιδίωξη την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και σε κάποιες περιπτώσεις 

µοναδικό τρόπο προστασίας από τις υπάρχουσες συνθήκες, που δεν µπορούν να 

εγγυηθούν την προστασία βασικών δικαιωµάτων για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 

διαβίωση στη χώρα προέλευσης. Ως «µετανάστευση», µπορεί επίσης να οριστεί η 

φυσική µετάβαση ατόµων αλλά και οµάδων από µία περιοχή σε µία άλλη. Ο εν λόγω 

όρος δεν περιλαµβάνει µόνο την αλλαγή του τόπου κατοικίας ή εργασίας, αλλά 

αφορά µια ολοκληρωµένη διαδικασία µε σηµαντικές κοινωνικές παραµέτρους που 

επηρεάζουν τα ίδια τα άτοµα που συµµετέχουν σε αυτή, τις οµάδες στις οποίες 

ανήκουν ή ανήκαν αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό 

περιβάλλον των χωρών υποδοχής και αποστολής τους.    

  Το παγκόσµιο αυτό φαινόµενο µπορεί να οριοθετηθεί µε κριτήριο τον τόπο 

(εσωτερική ή εξωτερική µετανάστευση), τον χρόνο (προσωρινή ή µόνιµη 

µετανάστευση), την απόφαση µετανάστευσης, που µπορεί να χαρακτηριστεί τις 

περισσότερες περιπτώσεις αυτόβουλη, εκούσια (για λόγους εργασίας) ή σε µικρό 

αριθµό περιπτώσεων ακούσια, για λόγους ανωτέρας βίας λόγω πολιτικών 
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θρησκευτικών, πολιτιστικών πεποιθήσεων και τέλος µε κριτήριο την πληθυσµικότητα 

όπου µπορεί να εµφανιστεί το φαινόµενο της ατοµικής ή οικογενειακής 

µετανάστευσης που δύναται να εξελιχθεί σε οµαδική (Κοιλιάρη, 1997, σσ. 9-11) 

(World Migration, 2003, σσ. 12-32). Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τους 

µετανάστες που τηρούν τις νόµιµες διατυπώσεις κατά την είσοδό τους σε διάφορες 

χώρες, διαχωρίζοντάς τους από ένα µεγάλο αριθµό παράτυπα εισερχόµενων 

µεταναστών (irregular immigrants). 

  Με τον όρο «νεότερη µετανάστευση» αναφερόµαστε στη µετακίνηση και σε 

πολλές περιπτώσεις στη µόνιµη µετεγκατάσταση εργατικού δυναµικού σε διάφορες 

χώρες, επακόλουθο τόσο της ραγδαίας εκβιοµηχάνισης και της κοινωνικοοικονοµικής 

ανάπτυξης που αυτή συνεπάγεται (Μουσούρου, 1991, σσ. 16-19), όσο και της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων. Σε ότι αφορά την πρώτη 

συνάρτηση της νεότερης µετανάστευσης, το εργατικό δυναµικό µετατοπίζεται σε 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονη βιοµηχανική ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα τη 

σηµαντική µείωση του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών, ενώ µε γνώµονα τη 

δεύτερη συνάρτηση, πραγµατώνεται η καπιταλιστική τάση της συγκέντρωσης των 

κεφαλαίων και του πληθυσµού σε µεγάλες βιοµηχανικές πόλεις. Από την παράθεση 

των παραπάνω ορισµών για τη µετανάστευση, αναδεικνύεται το κοινό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτών που συνίσταται στη γεωγραφική κινητικότητα. Η 

οριοθέτηση της έννοιας, εξαρτάται επιπροσθέτως από κοινωνικές, οικονοµικές και 

πολιτισµικές συνθήκες που µεταβάλλονται διαχρονικά, εισάγοντας µε τον τρόπο αυτό 

εµπόδια στην απλούστευση αλλά και στην τυποποίηση ενός διαχρονικού και συνάµα 

καθολικού ορισµού για το εν λόγω φαινόµενο. Το «ακανθώδες» ζήτηµα του 

εννοιολογικού προσδιορισµού του φαινοµένου διαφαίνεται και στην προσπάθεια 

ολιστικής ερµηνείας των όρων «αλλοδαπός» και «µετανάστης», οι οποίοι πολλές 

φορές δεν συµπίπτουν εννοιολογικά, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται επιµέρους 

προβλήµατα στην ερµηνεία αλλά και στην κατανόηση του φαινοµένου. Για 

παράδειγµα, ένα άτοµο µπορεί να είναι αλλοδαπός χωρίς να είναι µετανάστης (παιδιά 

µεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα) και το αντίστροφο (παλιννοστούντες). 

Βέβαια χάριν απλούστευσης των εννοιών η σηµασία και των δύο ταυτίζεται στο 

πλαίσιο της συγκεκριµένης διατριβής. 

  Σύµφωνα µε υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία, αλλοδαπός είναι το φυσικό 

πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει 

καθόλου ιθαγένεια (ανιθαγενής). Ηµεδαπός, από την άλλη πλευρά, είναι όποιος 
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κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και ουσιαστικά είναι πολίτης της Ελλάδας. 

Λαµβάνοντας υπόψη το ίδιο νοµοθετικό καθεστώς, οι αλλοδαποί διακρίνονται στις 

ακόλουθες επιµέρους κατηγορίες: 

1. Οµογενείς και αλλογενείς 

2. Πρόσφυγες και µετανάστες 
3. Νόµιµους µετανάστες και στερούµενους νοµιµοποιητικών εγγράφων (Προεδρικό 

Διάταγµα, 2005).  

  Πολλές είναι οι υπάρχουσες θεωρίες βάσει των οποίων επιχειρείται η 

ερµηνεία και ο προσδιορισµός των πολύµορφων λόγων που οδηγούν οµάδες 

ανθρώπων αλλά και µεµονωµένα άτοµα στη µετανάστευση. Οι υπάρχουσες 

θεωρητικές Σχολές, ανάλογα µε τις δοµικές τους αρχές, αντιµετωπίζουν µε 

εξατοµικευµένο τρόπο το µεταναστευτικό φαινόµενο, εξάγοντας διαφορετικά και 

πολλές φορές αντικρουόµενα συµπεράσµατα, τόσο για τις αιτίες που το προκαλούν 

όσο και για τις συνέπειες που αυτό επιφέρει. Η προσπάθεια των επιστηµών να 

θεωρητικοποιήσουν το ιδιαίτερα πολυδιάστατο φαινόµενο της µετανάστευσης, δεν 

έχει µέχρι σήµερα αποδειχθεί ικανή να καλύψει κάθε επιµέρους πτυχή αυτού. 

Υφίστανται επιστηµονικές θεωρητικές Σχολές που πρεσβεύουν την νεοκλασική 

οικονοµική θεωρία (neo-classical theory), την θεωρία των νέων οικονοµικών της 

µετανάστευσης (the new economics of migration theory), την θεωρία της διττής ή 

κατατµηµένης αγοράς εργασίας (dual labour market theory) ή οι πιο πρόσφατες 

χρονικά θεωρητικές προσεγγίσεις των παγκόσµιων συστηµάτων (world systems 

theory), της θεσµικής (institutional theory) και της δικτυακής θεωρίας (network 

theory), οι οποίες προσπαθούν, από την εκάστοτε οπτική, να ερµηνεύσουν σε 

µακροεπίπεδο ή σε µικροεπίπεδο όλους τους παράγοντες που σχετίζονται µε την 

µετανάστευση, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η 

ερµηνεία του συγκεκριµένου φαινοµένου (Boswell, 2007) (King, 2002) (Portes, 

1997) (Wallace & Stola, 2001) (Arango, 2000) (Καρασαββόγλου, 2001).     

  

1.2 Η Νεότερη Μετανάστευση στο Πλαίσιο της Παγκοσµιοποίησης 

και του Σύγχρονου Καπιταλιστικού Συστήµατος 

Η ολοκληρωµένη θεωρητική ερµηνεία του φαινόµενο της νεότερης µετανάστευσης 

και η υιοθέτηση ενός µόνο θεωρητικού υποδείγµατος για την κάλυψη όλων των 
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επιµέρους παραµέτρων της µετακίνησης πληθυσµών, αποτελεί µέχρι και σήµερα 

πεδίο έντονης επιστηµονικής και όχι µόνο διαµάχης, όπως προαναφέρθηκε και στο 

τέλος της προηγούµενης υποενότητα. Οι υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις δεν 

παρουσιάζουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, την αναγκαία «θεωρητική 

ταύτιση» ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση µιας ενοποιηµένης και κοινά αποδέκτης 

θεωρίας που να καλύπτει την κάθε µεταναστευτική διαδικασία ξεχωριστά, 

διευκολύνοντας την ουσιαστικότερη κατανόηση του φαινοµένου της µετανάστευσης. 

Προκειµένου να γίνει κατανοητή η προαναφερθείσα δυσκολία υιοθέτησης µιας µόνο 

θεωρίας, βάσει της οποίας δύναται να ερµηνευθεί το φαινόµενο της νεότερης 

οικονοµικής µετανάστευσης, παρουσιάζονται περιληπτικά οι βασικότερες θεωρητικές 

προσεγγίσεις που έχουν µέχρι σήµερα εµφανιστεί βιβλιογραφικά. 

 Μια από τις βασικές θεωρητικές προσπάθειες ερµηνείας του φαινοµένου της 

µετανάστευσης είναι η αποκαλούµενη «νεοκλασική θεωρία περί µετανάστευσης». Η 

εν λόγω θεωρητική προσέγγιση, αλλά και τα υποδείγµατα που βασίζονται σε αυτή, 

ερµηνεύουν όχι µόνο τις αιτίες εµφάνισης και διατήρησης του µεταναστευτικού 

φαινοµένου, αλλά και τις επιπτώσεις της κίνησης αυτής των οικονοµικών 

µεταναστών στις χώρες αποστολής και προορισµού τους (Ranis & Fei, 1961) (Harris 

& Todaro, 1970). Βάσει της συγκεκριµένης θεωρητικής προσέγγισης, δίνεται 

βαρύτητα στη µελέτη του φαινοµένου, µε γνώµονα το µικροοικονοµικό µοντέλο 

ορθολογικές ατοµικής απόφασης-επιλογής του κάθε µετανάστη µεµονωµένα, µε την 

οποία αποσκοπεί στην µεγιστοποίηση των εισοδηµάτων του. Δίνεται ιδιαίτερη 

σηµασία στη µελέτη και ερµηνεία των διαφορών που υφίσταται παγκοσµίως στους 

µισθούς αλλά και στις συνθήκες απασχόλησης µεταξύ των κρατών αλλά και στο 

συνολικό κόστος της µετανάστευσης (Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, & Taylor, 

1993, σσ. 433-434). Βασική αιτία της µετανάστευσης θεωρείται η ανισότητα µεταξύ 

των γεωγραφικών περιοχών ως προς την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας, 

αποτέλεσµα της οποίας είναι η µετακίνηση εργατών αλλά και επενδυτικών 

κεφαλαίων από τις χώρες µε χαµηλές µισθολογικές απολαβές προς τις χώρες µε 

υψηλό επίπεδο µισθολογικών απολαβών. Εφόσον η υποθετική µετακίνηση ενός 

οικονοµικού µετανάστη σε µία άλλη χώρα θα αυξήσει τη διαφορά µεταξύ κόστους-

οφέλους, τότε αυτή θεωρείται άκρως δελεαστική, αποτελώντας ουσιαστικά µια 

µορφή «επένδυσης» στο ανθρώπινο κεφάλαιο, µεγιστοποιώντας παράλληλα τα 

ατοµικά και οικονοµικά του συµφέροντα. Η σταδιακή εξάλειψη των µισθολογικών 

αποκλίσεων µεταξύ των χώρων αποστολής και αυτών υποδοχής µεταναστών οδηγεί 
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και στη σταδιακή διακοπή των µεταναστευτικών ροών. Παράλληλα µε την 

προαναφερθείσα θεωρητική προσέγγιση αναπτύσσεται και η κριτική της. Βασικό 

«προβληµατικό» σηµείο της, αναδεικνύεται η δοµική αδυναµία πλήρους 

πληροφόρησης των υποψήφιων οικονοµικών µεταναστών σχετικά µε τη βέλτιστη 

επιλογή του τόπου µετακίνησής τους αλλά και των εν γένει συνθηκών απασχόλησης 

στη χώρα προορισµού τους, ενώ εξίσου προβληµατική κρίνεται και η ασυµφωνία των 

θεωρητικών υποθέσεων µε την πραγµατικότητα σε ότι αφορά την µετακίνηση 

πληθυσµών και τις αιτίες που τις προκαλούν-διατηρούν (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouci, & Taylor, 1993, σσ. 433-436) (Massey, Arango, Hugo, Kouaouchi, 

Pellegrino, & Taylor, 2005, σσ. 18-21).   

 Οι µαρξιστικές και νεοµαρξιστικές θεωρίες από την άλλη, ερµηνεύουν το 

φαινόµενο της µετανάστευσης βάσει των υφιστάµενων κοινωνικών και ταξικών 

δοµών στις εκάστοτε κοινωνίες υποδοχής-αποστολής µεταναστών αλλά και 

παγκοσµίως. Τα βασικά αίτια της µετανάστευσης βασίζονται στην έννοια του 

«υπερπληθυσµού» και στις πιο πρόσφατες συµβολές της νεοµαρξιστικής προσέγγισης 

της εξάρτησης. Συνδέουν την απόφαση συλλογικής δράσης των µεταναστών µε το 

αποτέλεσµα των ταξικών διαφορών, τόσο εντός των κρατών όσο και σε διακρατικό 

επίπεδο, εστιάζοντας την θεωρητική τους προσέγγιση στο µακροεπίπεδο και όχι στο 

µικροεπίπεδο (Νίκας, 2011, σσ. 217-221). 

 Η θεωρία των νέων οικονοµικών της µετανάστευσης ήρθε ουσιαστικά να 

καλύψει το κενό µεταξύ των δύο προαναφερθέντων θεωριών µε απώτερο στόχο να 

ξεπεραστούν οι αδυναµίες που τις χαρακτηρίζουν. Οι Stark και Bloom (1985) 

διατείνονται ότι η τελική απόφαση για µετανάστευση δεν λαµβάνεται µεµονωµένα 

από τον εκάστοτε µετανάστη αλλά συλλογικά από ευρύτερες οµάδες, όπως οι 

οικογένειες και τα νοικοκυριά. Το φαινόµενο της µετανάστευσης ερµηνεύεται µε 

γνώµονα τις αποφάσεις σε επίπεδο νοικοκυριού, αναλύοντας τη συµπεριφορά αυτή 

ως συνάρτηση της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης των µελών που το 

απαρτίζουν αλλά και των στρατηγικών συντήρησης και επιβίωσης της οικογένειας 

γενικότερα. Σε αντίθεση µε τις αποφάσεις των µεµονωµένων ατόµων, τα νοικοκυριά 

επιδιώκουν, µέσω της µετανάστευσης των µελών τους, να ελέγξουν και να 

περιορίσουν στο βαθµό του εφικτού τις εξωτερικές κοινωνικές και οικονοµικές 

παραµέτρους που µπορεί να επιφέρουν µείωση του οικογενειακού εισοδήµατος, τόσο 

του σχετικού (σε σύγκριση µε τις άλλες οικογένειες του τόπου βασικής κατοικίας) 

όσο και του απόλυτου (Stark & Bloom, 1985). Η απόφαση µετανάστευσης ενός ή 
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περισσοτέρων µελών µίας οικογένειας είναι ικανή να αναβάθµιση την οικονοµική 

κατάσταση του νοικοκυριού µέσω των εµβασµατικών κεφαλαίων που δέχεται, 

αποφεύγοντας τυχόν αγκυλώσεις της ελεύθερης αγοράς σε εθνικό ή περιφερειακό 

κυρίως επίπεδο (Stark, Taylor, & Yitzaki, 1986).  

 Η αποκαλούµενη «θεωρία των δικτύων», ενώ αποδέχεται τόσο τη νεοκλασική 

θεωρητική προσέγγιση όσο και τη θεωρία των νέων οικονοµικών της µετανάστευσης 

ως δυνητικές επιλογές που µπορούν να οδηγήσουν αρχικά ένα άτοµο στο να πάρει 

τελικά την απόφαση για µετανάστευση, δεν συµµερίζονται ότι οι αρχικοί λόγοι είναι 

ικανοί να περιγράψουν επαρκώς τις προϋποθέσεις που διατηρούν το υπό µελέτη 

φαινόµενο. Η εν λόγω θεωρία, υποστηρίζει την αδιαµφισβήτητη συνεισφορά των 

«δικτύων» και των διαπροσωπικών δεσµών µεταξύ των σηµερινών µεταναστών µε 

τους προηγούµενους οι οποίοι αξιοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνεται το 

κόστος εισόδου σε µια άγνωστη αρχικά χώρα και στην µεγιστοποίηση των 

αναµενόµενων κερδών µέσω αυτής της µετακίνησης. Η σταδιακή αύξηση των 

µεταναστών οδηγεί στην περαιτέρω µείωση των κινδύνων της οικονοµικής 

µετανάστευσης, προς όφελος των νεοεισερχόµενων µεταναστών, γεγονός που 

επιδοκιµάζει τη διατήρηση αλλά και επέκταση της µεταναστευτικής αυτής τακτικής. 

 Έκτος από τις µισθολογικές ή εργασιακές διάφορες µεταξύ των χωρών 

αποστολής και υποδοχής µεταναστών που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσµα την 

µετακίνηση πληθυσµών, εξίσου σηµαντικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην 

διατήρηση αλλά και στην εξέλιξη του νεότερου µεταναστευτικού φαινοµένου βάσει 

των υποστηρικτών της αποκαλούµενης «θεωρίας των παγκόσµιων-διεθνών 

συστηµάτων» (Sassen, 1991). Η συγκεκριµένη θεωρία, επιδοκιµάζει το ρόλο της 

παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και της εν γένει δραστηριοποίησης των 

επιχειρήσεων εντός του σύγχρονου διεθνοποιηµένου οικονοµικά περιβάλλοντος. Πιο 

συγκεκριµένα, υποστηρίζεται θεωρητικά ότι η νεότερη οικονοµική µετανάστευση, 

δεν οφείλεται στις διαφορές που υφίστανται στο επίπεδο της απασχόλησης ή των 

µισθολογικών απολαβών µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών, αλλά στην προσπάθεια 

των επιχειρήσεων των αναπτυγµένων οικονοµιών να αξιοποιήσουν το φθηνό 

εργατικό δυναµικό, τις πρώτες ύλες και τις νέες καταναλωτικές αγορές των ξένων 

οικονοµιών. Όσο ο καπιταλισµός εξαπλώνεται σε διάφορες περιοχές της γης, που 

µέχρι πρότινος δεν συµπεριλαµβάνοντας στον στενό «πυρήνα» των σύγχρονων και 

οικονοµικά εύρωστων κρατών, τόσο εξαπλώνεται και το φαινόµενο της 

µετανάστευσης προκειµένου να γίνει εφικτή η λειτουργία του εν λόγω συστήµατος 
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που προϋποθέτει την εκµετάλλευση της γης, των υλικών, της εργασίας, κ.ά. 

(Wallerstein, 1974, σσ. 30-150).  

      Τέλος, η θεωρία της κατάτµησης ή του δυϊσµού της αγοράς εργασίας, βασικός 

διαµορφωτής-υποστηρικτής της οποίας είναι ο Piore Μ. (1979), αποτελεί µια εξίσου 

γνωστή βιβλιογραφικά θεωρητική προσέγγιση, που ουσιαστικά πρεσβεύει ότι η 

µεταναστευτική διαδικασία οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων 

βιοµηχανοποιηµένων οικονοµιών και στις σχέσεις της ζήτησης και της προσφοράς 

εργασίας. Βάσει της θεωρητικής αυτής προσέγγισης, η µετακίνηση πληθυσµών 

οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες προορισµού των µεταναστών, 

συνδέοντας την µετανάστευση µε τη λειτουργία των σύγχρονων βιοµηχανικών 

οικονοµιών και τις ανάγκες αναζήτησης εργατικού δυναµικού µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά για τη διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης. Η µετανάστευση δεν 

αποτελεί, κατά την συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση, αποτέλεσµα των 

παραγόντων απώθησης (push factors) των χωρών προέλευσης των µεταναστών, αλλά 

αποτέλεσµα των παραγόντων έλξης (pull factors) από τις χώρες τελικού προορισµού 

τους (Piore, 1979). Και στην συγκεκριµένη θεωρητική οπτική έχουν εντοπιστεί κενά 

στην πλήρη ερµηνεία κάθε επιµέρους πτυχής της εργασιακής µετανάστευσης, κυρίως 

σε ότι αφορά την ερµηνεία της µετακίνησης ορισµένων κατηγοριών εργαζοµένων, 

όπως για παράδειγµα των ανειδίκευτων εργαζοµένων προερχόµενων από περιοχές 

που χαρακτηρίζονται από υπερπροσφορά εργασίας (Massey, Arango, Hugo, 

Kouaouchi, Pellegrino, & Taylor, 1994, σσ. 718-720).   

 Όλες οι προαναφερθείσες θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και όσες δεν 

αναφέρθηκαν, επιχειρούν να ερµηνεύσουν αλλά και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις 

του µεταναστευτικού φαινοµένου, µελετώντας το τόσο σε µακροεπίπεδο ή 

µικροεπίπεδο όσο και σε συνάρτηση µε τους παράγοντες ώθησης ή έλξης 

µεταναστών αντίστοιχα. Η βέλτιστη ίσως θεωρητική επιλογή, κατά την άποψη του 

γράφοντα, είναι η προσέγγιση του υπό µελέτη φαινοµένου, υπό το πρίσµα της 

ταυτόχρονης επίδρασης-ύπαρξης τόσο των παραγόντων απώθησης των µεταναστών 

από την χώρα καταγωγής τους όσο και αυτών έλξης τους από τη χώρα τελικού 

προορισµού (the theory of push and pull factors) (Lee, 1966, σσ. 54-55). Το 

συγκεκριµένο υπόδειγµα µελέτης, δίνει έµφαση στις διαφορές µεταξύ της χώρας 

προορισµού και προέλευσης των µεταναστών, αναδεικνύοντας τη σηµασία των 

περιβαλλοντικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, πολιτικών, πολιτισµικών και 

γεωπολιτικών παραγόντων στη διαµόρφωση των σύγχρονων µεταναστευτικών ροών 
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(Skeldon, 1997, σσ. 20-22). Παρά το γεγονός ότι και η συγκεκριµένη θεωρητική 

οπτική δεν ερµηνεύει επαρκώς όλες τις επιµέρους πτυχές της µετανάστευσης και 

κυρίως αυτές που σχετίζονται µε την απόφαση µετακίνησης µε γνώµονα τις 

διαφορετικές ατοµικές ή οικογενειακές επιλογές των µεταναστών, είναι παρόλα αυτά 

ικανή να συγκεράσει σηµαντικό αριθµό παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση 

για µετακίνηση και αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στο εξωτερικό 

(Cross, Castles, & Waldinger, 1998). 

Η µετανάστευση, όπως και κάθε άλλο διαχρονικό φαινόµενο, υφίσταται 

µεταβολές των βασικών χαρακτηριστικών του, κυρίως διότι εξαρτάται από πληθώρα 

κοινωνικών, πολιτικών, εθνικών ακόµα και πολιτισµικών παραγόντων. Η νεότερη 

µετανάστευση, όπως αυτή προσδιορίστηκε εννοιολογικά προηγουµένως, επηρεάζει 

αλλά και ταυτόχρονα επηρεάζεται από τις υφιστάµενες οικονοµικές και γεωπολιτικές 

εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, η παγκόσµια µετανάστευση 

συµβαδίζει µε τον τρόπο εξέλιξης της παγκοσµιοποίησης, ενώ τα δύο αυτά φαινόµενα 

αλληλοεπηρεάζονται κάνοντας εµφανείς τις επιδράσεις τους σε ολόκληρο τον κόσµο.  

 Η κύρια µεταβολή των χαρακτηριστικών του σύγχρονου µεταναστευτικού 

φαινοµένου επήλθε την δεκαετία του 1980, έχοντας ως αποτέλεσα την αναθεώρηση 

των υπαρχόντων µεταναστευτικών υποδειγµάτων και τον επαναπροσδιορισµό τόσο 

των χωρών που δέχονται µετανάστες όσο και αυτών από όπου αυτοί προέρχονται. Οι 

αλλαγές αυτές, που προσδιορίζονται χρονικά κυρίως µετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου και την υπέρµετρα γρήγορη εξάπλωση των επιδράσεων της 

παγκοσµιοποίησης που ακολούθησε, είχαν ως αποτέλεσµα την αλλαγή της 

υφιστάµενης κατάστασης σε επιστηµονικό επίπεδο, ανάγοντας την µετακίνηση των 

ανθρώπων σε παγκόσµιας κλίµακας πρόκληση. Η µεταβολή των χαρακτηριστικών 

του µεταναστευτικού φαινοµένου οφείλεται κυρίως: 

• Στην ύπαρξη νέων ισχυρών παραγόντων ώθησης των εν δυνάµει µεταναστών από 

την χώρα καταγωγής τους σε άλλη χώρα, µε απώτερο στόχο την διαβίωση σε 

εύρωστες οικονοµικά χώρες του Βορρά στις οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί ισχυρά 

δηµοκρατικά καθεστώτα που προστατεύουν τα ανθρώπινα κυρίως δικαιώµατα. 

• Στην αύξηση του αριθµού των ατόµων που δέχονται οι ανεπτυγµένες χώρες 

ύστερα από σχετική αίτησή τους για παροχή πολιτικού ασύλου ή διεθνούς 

προστασίας γενικότερα. 

• Στην απελευθέρωση των αγορών και στην παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας που 

επιδοκιµάζει την προσπάθεια ανεύρεσης φτηνού εργατικού δυναµικού τόσο σε 
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ατοµικό, όσο και σε κρατικό επίπεδο µε αποτέλεσµα να αναζητούνται άτοµα από 

χώρες που µπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις οικονοµικές απαιτήσεις της 

εποχής.  

• Στην ανάπτυξη των τεχνολογιών (µεταφορά-τηλεπικοινωνίες-τραπεζικό σύστηµα) 

και στις ευέλικτες επιλογές στο εργασιακό καθεστώς (εποχιακή θεώρηση εισόδου 

εξαρτηµένης εργασίας (VISA))  που κάνουν την απόφαση της µετανάστευσης πιο 

εύκολη, καθόσον δίνουν την δυνατότητα στα άτοµα που µετακινούνται να µην 

αποκόπτουν πλήρως τις σχέσεις τους µε την χώρα προέλευσής και τα συγγενικά 

πρόσωπά που παραµένουν στη χώρα καταγωγής τους.  

• Στην εισαγωγή ρυθµίσεων που σχετίζονται µε το ζήτηµα της οικογενειακής 

επανένωσης και της παροχής ασύλου (Rogge, 1998) (Skordas & Sitaropoulos, 

2004) (Suhrke, 1998). 

• Στη δηµιουργία συνασπισµών, οικονοµικής κυρίως συνεργασίας, µεταξύ κρατών 

που διευκολύνουν την µεταξύ τους ανταλλαγή πληθυσµών και την εν γένει 

µετακίνηση τους από µια περιοχή σε µια άλλη, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπου η µετακίνηση από το ένα κράτος-µέλος 

σε κάποιο άλλο είναι ελεύθερη και νοµικά κατοχυρωµένη (Wihtol de Wenden, 

2007, σσ. 51-53).  

• Στη «θηλυκοποίηση της µετανάστευσης» και στην εξέλιξη της εξαρτηµένης 

µετανάστευσης των γυναικών που ως αυτόνοµοι πλέον οικονοµικοί δρώντες 

αποτελούν την ποιοτική διαφορά της µεταπολεµικής µετανάστευσης (Cavounidis, 

2003). 

 

1.3 Σκιαγράφηση της Μεταναστευτικής Ιστορίας της Αλβανίας µέχρι 

την Κατάρρευση του Κοµµουνισµού και την Επακόλουθη Εµφάνιση 

του Νέου «Αλβανικού Μοντέλου Μετανάστευσης»   

Η µελέτη της αλβανικής µεταναστευτικής εµπειρίας έχει απασχολήσει σηµαντικό 

αριθµό επιστηµόνων και ερευνητών, ενώ µέχρι και σήµερα, το εν λόγω φαινόµενο 

συνεχίζει να αποτελεί επιστηµονικό και ερευνητικό «πόλο έλξης» προκειµένου να 

γίνουν κατανοητοί όλοι οι µηχανισµοί που συνεχίζουν να διατηρούν την ύπαρξή του. 

Ο τρόπος που ξεκίνησε αλλά και µετέπειτα εξελίχθηκε η αλβανική µετανάστευση, 

µετά την κατάρρευση του κοµµουνισµού, που είχε οδηγήσει στον άκρατο 
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αποµονωτισµό επί σειρά δεκαετιών, την κατατάσσει σε µια ιδιαίτερη κατηγορία, διότι 

αν και πρόκειται για µία µικρή γεωγραφικά χώρα, τόσο τα στατιστικά δεδοµένα της 

σύγχρονης µεταναστευτικής εµπειρίας όσο και η ένταση των επιµέρους 

χαρακτηριστικών εξέλιξής της αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν µια 

σηµαντική ιδιοµορφία σε παγκόσµιο επίπεδο (King & Vullnetari, 2003). 

Οι πρόγονοι του σύγχρονου αλβανικού κράτους και οι ιστορικές αναφορές σε 

αυτούς, χάνονται στα βάθη της ιστορίας προκαλώντας αµφιλεγόµενες υποθέσεις 

σχετικά µε την καταγωγή, του πρόσφατου σχετικά, αλβανικού έθνους. Η «ασθενής» 

ιστορικά σύνδεση των Αλβανών µε την αρχαία Ιλλυρία και οι πολυάριθµοι 

κατακτητές που βίωσαν οι κάτοικοι της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής, προκάλεσε 

ένα διφορούµενο «ιστορικό υπόβαθρο» επηρεάζοντας τον ιστορικό 

αυτοπροσδιορισµό και την εν γένει αλβανική πορεία από την ίδρυση του επίσηµου 

κράτους και έπειτα (Sherman, 2000, σσ. 9-16).      

Το φαινόµενο της αλβανικής µετανάστευσης δεν είναι πρόσφατο χρονικά. Οι 

πρώτες µετακινήσεις πληθυσµών χρονολογούνται τον 15ο αιώνα, ως αποτέλεσµα της 

καταπίεσης που δέχονταν οι Αλβανοί Χριστιανοί της περιοχής από τους Τούρκους 

κατακτητές που επιδίωκαν τον εξισλαµισµό του γηγενούς πληθυσµού (Ducellier, 

1994, σσ. 42-51). Η µετακίνηση Αλβανών προσφύγων συνεχίστηκε αποσπασµατικά 

µέχρι τον 17ο αιώνα, µε κυριότερο προορισµό την ευρύτερη περιοχή της νότιας 

Ιταλίας, όπου και εγκαταστάθηκαν αλβανικές οµάδες σε µικρές κοινότητες. Η 

Αλβανία αποτέλεσε «δεξαµενή απορρόφησης» µεταναστών και προς τις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). Η υπερπόντια αλβανική µετανάστευση κατά την περίοδο 

1880-1914, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία «κοιτίδων» αλβανικού πολιτισµού σε 

ολόκληρη την Αµερικάνικη ήπειρο. Ο αριθµός των Αλβανών σε αυτή, ανέρχονταν 

συνολικά στα 60.000 άτοµα στις αρχές του 20ου αιώνα (Piperno, 2002).  

Μικρότερες γεωγραφικές µετακινήσεις έχουν καταγραφεί και κατά τη 

διάρκεια κυριαρχίας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Στους πέντε αιώνες της 

κυριαρχίας των Οθωµανών στη χώρα, µεγάλος αριθµός Αλβανών πολιτών 

µετανάστευσαν εντός της τότε εδαφικής περιφέρειάς της, αναζητώντας διέξοδο από 

τις διώξεις, που κατά καιρούς είχαν υποστεί, αλλά και λόγω της, παρά τη θέλησή 

τους, συµµετοχής στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εκτός από τις 

υποχρεωτικές µετατοπίσεις πληθυσµών, υπήρξαν και περιπτώσεις εθελούσιας 

µετανάστευσης εύρωστων οικονοµικά Αλβανών προς τα µεγάλα πνευµατικά κέντρα 

της Ευρώπης για την περαιτέρω µόρφωση και οικονοµική πρόοδό τους. Αποτέλεσµα 
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όλων των προαναφερθέντων λόγων, ήταν η µετακίνηση σηµαντικού τµήµατος του 

πληθυσµού της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής µετά την κατάληψη της χώρας 

από τους Οθωµανούς το 1478 (Martin, Martin S, & Pastore F, 2002, σ. 117).  

Η Αλβανία απέκτησε την ανεξαρτησία της και αναγνωρίστηκε ως αυτόνοµο 

κράτος στις 28 Νοεµβρίου του 1912. Μετά τη λήξη της Οθωµανικής κυριαρχίας στην 

περιοχή, οι υπάρχουσες διενέξεις µεταξύ των όµορων κρατών της περιοχής των 

Βαλκανίων οδήγησαν πολλές φορές σε στρατιωτικές συγκρούσεις, προκαλώντας 

γενικότερη εδαφική αστάθεια και συνέτειναν δραστικά στην αδιάκοπη συνέχιση του 

µεταναστευτικού φαινοµένου µέχρι και σήµερα (Σωτηρίου, 2000, σσ. 69-77) (Barjaba 

& King, 2005, σσ. 6-8).  

Από τα τέλη του 1990, µε την πτώση του υπάρχοντος κοµµουνιστικού 

καθεστώτος, πάνω από 900.000 Αλβανοί υπήκοοι, το ένα τέταρτο του συνολικού 

πληθυσµού και το 35% του ενεργού εργατικού δυναµικού της χώρας, µετακινήθηκαν 

εκτός των συνόρων της, ως επί το πλείστον, στις γεωγραφικά όµορες χώρες της 

Ελλάδας και της Ιταλίας, αλλάζοντας τα µέχρι τότε κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά 

και δηµογραφικά δεδοµένα της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Από την πτώση του καθεστώτος µέχρι και τις ηµέρες µας, υπολογίζεται ότι 1.500.000 

Αλβανοί πολίτες, ποσοστό της τάξης του 45% περίπου του συνολικού πληθυσµού, 

έχουν κάνει πράξη την απόφασή τους για µετανάστευση και ζουν πλέον εκτός της 

χώρας καταγωγής τους. 

 Η δραµατικά µεγάλη αυτή µετακίνηση του αλβανικού πληθυσµού, δεν 

αποτελεί ένα τυχαίο και αδικαιολόγητο γεγονός. Το καθεστώς που επί χρόνια είχε 

επιβληθεί από τον Ενβέρ Χότζα (Enver Hoxha), χαρακτηριζόταν από την ξενοφοβία 

και τον αποστειρωµένο τρόπο διαβίωσης των πολιτών της Αλβανίας από κάθε 

εξωτερική παρέµβαση ή επιρροή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι απαγορευόταν 

βάσει νόµου στους Αλβανούς πολίτες να διαχειρίζονται συνάλλαγµα κάθε µορφής, 

ενώ στις απαγορεύσεις εντάσσονταν η εσωτερική, πόσο µάλλον η εξωτερική 

µετανάστευση, η κατοχή οποιασδήποτε µορφής ταξιδιωτικών εγγράφων αλλά και η 

ιδιωτική χρήση οχηµάτων (Winnifrith, 2002, σσ. 129-142). Ακόµα και µετά την 

ολοκληρωτική κατάλυση του κοµµουνισµού στην Αλβανία το 1992, µικρότερο 

ποσοστό από το 5% του συνολικού αλβανικού πληθυσµού κατείχε και 

χρησιµοποιούσε κινητό τηλέφωνο, µε ετήσιο κατά κεφαλή εισόδηµα τα 600 δολάρια, 

κατατάσσοντάς την στις πιο φτωχές οικονοµικά χώρες της Ευρώπης (Biberaj, 1998, 

σσ. 64-68).  
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 Η πολιτική του άκρατου αποµονωτισµού που είχε επιβάλει το κυβερνών 

κοµµουνιστικό κόµµα, καθήλωσε τους πολίτες της χώρας αυτής εντός των 

εσωτερικών συνόρων της, αφού µόνο µικρός αριθµός Αλβανών είχε την δυνατότητα 

να µετακινηθεί στο εξωτερικό. Το συγκεκριµένο καθεστώς, έλαβε τα ηνία της 

εξουσίας εκµεταλλευόµενο τη συµµετοχή των παρτιζάνων στους απελευθερωτικούς 

αγώνες της χώρας, αποκτώντας µεγάλη λαϊκή απήχηση λόγω των αλλαγών σε 

κοινωνικό και εδαφικό επίπεδο, προωθώντας ταυτόχρονα τις κατάλληλες 

µεταρρυθµίσεις προς µία ισόνοµη κοινωνία (Draper, 1997, σσ. 1-4). Ο θάνατος του 

επί σαράντα περίπου συναπτά έτη ηγέτη της Αλβανίας, Ενβέρ Χότζα το 1985, 

σήµανε και την σταδιακή κατάρρευση του σοσιαλισµού στη χώρα, µε αποτέλεσµα να 

ξεκινήσουν οι προσπάθειες για την απεµπόληση του υφιστάµενου καθεστώτος και 

των άσχηµων οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών επιδράσεων που επέφερε ο 

συγκεκριµένο καθεστώς εξουσίας στην Αλβανία.  

 Ο «απογαλακτισµός» από τις πολιτικές που πρέσβευε ο εν λόγω ηγέτης, δεν 

έγινε ακαριαία µετά τον θάνατό του, καθόσον οι αµέσως επόµενοι Αλβανοί ηγέτες 

λειτούργησαν σε πολλές περιπτώσεις ως θεµατοφύλακες της πολιτικής ιδεολογίας 

του. Η αλλαγή έγινε τελικά αισθητή µετά το 1990. Από το 1992 µέχρι και το 1995 η 

αλβανική οικονοµία παρουσίασε ανάκαµψη και η οικονοµική πορεία της χώρας 

έδειξε να ξεπερνά την πρότερη άσχηµη περίοδο της ερµητικά «κλειστής» αγοράς και 

της ανυπαρξίας εµπορικών σχέσεων µε άλλα κράτη. Οι προσπάθειες σταθεροποίησης 

σε πολιτικό και οικονοµικό τοµέα, είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των 

µεταναστευτικών ροών και την επαναφορά τους σε µετρήσιµα επίπεδα. Η βελτίωση 

της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 1992 το 

ποσοστό ανεργίας επί του συνολικού πληθυσµού µειώθηκε από το 28% στο 12% 

χωρίς να παρουσιαστούν µεγάλες αλλαγές στον αριθµό των ατόµων που 

µετανάστευσαν κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (UNECE, 1995), ενώ ο 

ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ, από -7,2% πριν το 1992 εκτοξεύτηκε στο 9% τα 

αµέσως επόµενα χρόνια (Carletto C. , Davis, Stampini, Trento, & Zezza, 2004, σσ. 1-

12). 

Παρά τις ευοίωνες αρχικά προβλέψεις, στα τέλη του 1996 ξεσπά οικονοµική 

κρίση, οφειλόµενη στην λειτουργία των παρατραπεζών ή όπως είναι ευρέως γνωστό 

«το σκάνδαλο των πυραµίδων» µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την αλβανική 

οικονοµία και όχι µόνο (Martin, Martin S, & Pastore F, 2002, σσ. 104-105). Οι 

αποταµιεύσεις ενός ολόκληρου σχεδόν έθνους χάνονται σε σύντοµο χρονικό 
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διάστηµα, µε αποτέλεσµα να επανέλθει η Αλβανία στην πρότερη άσχηµη οικονοµική 

της κατάσταση. Το νέο αυτό οικονοµικό πλήγµα, επιφέρει µαζικές ταραχές στο 

κράτος εκτοξεύοντας το ποσοστό εγκληµατικότητας και δηµιουργεί ένα νέο κύµα 

µεταναστών προς τις όµορες γεωγραφικά χώρες (Vaughan-Whitehead, 1999, σσ. 192-

196). Στα χρόνια που ακολούθησαν, η αλβανική οικονοµία ανέκαµψε σταδιακά για 

άλλη µια φορά, παρουσιάζοντας σηµαντικά ποσοστά ανάπτυξης, παραµένοντας όµως 

στις τελευταίες θέσεις των υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκών χωρών. Στην συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο, εντάσσονται και οι επιπτώσεις του πολέµου στην πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) µε τις εσωτερικές αλλά και 

εξωτερικές αναταραχές που αυτός επέφερε στην Αλβανία. Αξιοσηµείωτη πτυχή των 

εµπόλεµων αυτών συρράξεων, ήταν η αναζωπύρωση εθνικιστικών συµπεριφορών 

που βοήθησαν στην ανάδειξη του πληγωµένου εθνικού γοήτρου της Αλβανίας και 

την αναζωπύρωση των προσπαθειών του αλβανικού έθνους για ανάπτυξη και 

σταδιακή µελλοντική ενσωµάτωση στην πορεία του «ευρωπαϊκού τρένου» (ICC 

Europe, 2004, σσ. 3-12) (Aσπάσιος, 2010, σσ. 34-61).  

 Η Αλβανία, από την ανεξαρτητοποίησή της µέχρι και σήµερα, 

συγκαταλέγεται στις πιο φτωχές οικονοµικά χώρες της Ευρώπης. Το ιδιαίτερα 

αυστηρό ολοκληρωτικό καθεστώς, που επί σειρά δεκαετιών είχε εγκαθιδρυθεί, 

οδήγησε στην µεγαλύτερη πληθυσµικά εκροή που είχε βιώσει η χώρα στην ιστορία 

της. Η µεγάλη αυτή µετακίνηση πληθυσµού ήταν αναµενόµενη και σε ένα βαθµό 

δικαιολογηµένη, αν λάβει κανείς υπόψη ορισµένα γεγονότα λίγο πριν το άνοιγµα των 

συνόρων και την ακόλουθη κατάλυση της απαγόρευσης µετακίνησης που µέχρι 

πρότινος ίσχυε. Χαρακτηριστικό για παράδειγµα γεγονός, θεωρήθηκε η βίαιη 

εισβολή 4.500 Αλβανών πολιτών, τον Ιούλιο του 1990, σε διάφορες Πρεσβείες των 

Τιράνων, µεταξύ των οποίων η ελληνική και η ιταλική, οι οποίοι αξίωναν την άµεση 

παροχή πολιτικού ασύλου. Η εκροή, που όπως αναφέρθηκε προηγουµένως ξεκίνησε 

να γίνεται ιδιαίτερα εµφανής µε το άνοιγµα των συνόρων της Αλβανίας, συνεχίστηκε 

αδιάλειπτα, µε αποτέλεσµα µέχρι τον Μάρτιο του 1991 να έχει καταγραφεί η 

µετακίνηση περίπου 50.000 Αλβανών προς το εξωτερικό, ενώ µέχρι το τέλος του 

1992 είχαν αποµακρυνθεί από τα πάτρια εδάφη πάνω από  250.000 άτοµα.  

 Η οµαλοποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, οι προσπάθειες για 

οικονοµική ανάκαµψη και η αποτελεσµατικότερη φύλαξη των συνόρων, τόσο από τα 

γειτονικά κράτη όσο και από την πλευρά της Αλβανίας, περιόρισε τον αριθµό των 

µεταναστών που µέχρι πρότινος κατά χιλιάδες διέσχιζαν τα ελληνοαλβανικά και 
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ιταλοαλβανικά σύνορα, όχι όµως σε βαθµό που να συµβαδίζει µε τα δεδοµένα των 

υπόλοιπων µεταναστευτικών ροών του παρελθόντος. Μεταξύ του 1992 και του 1997, 

υπολογίζεται ότι εξήλθαν της χώρας περίπου 300.000 νέοι µετανάστες, ενώ η 

οικονοµική κρίση των πυραµίδων το 1997 οδήγησε στην λήψη της απόφασης για 

µετανάστευση σε 70.000 επιπλέον Αλβανούς πολίτες. Από το 1998 µέχρι και σήµερα 

παρατηρείται σταδιακή µείωση της παράτυπης µετακίνησης Αλβανών, παρά τις κατά 

καιρούς αυξοµειώσεις που παρατηρούνται, οφειλόµενες σε διαφόρων ειδών αιτίες, 

ενώ πλέον υιοθετείται, σε µεγάλο ποσοστό, η νόµιµη είσοδος και βραχεία παραµονή 

τους στις χώρες που επιλέγουν να µεταναστεύσουν (Hajdinjak, 2005).   

 Οι δύο κυριότεροι προορισµοί της αλβανικής µετανάστευσης, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως, ήταν και παραµένουν να είναι ή Ελλάδα και η 

Ιταλία. Παρά την επιρροή που ο ιταλικός πολιτισµός και ο τρόπος ζωής είχε για τους 

περισσότερους Αλβανούς, η Ελλάδα αποδείχθηκε τελικά η χώρα που δέχτηκε τον 

µεγαλύτερο όγκο των αλβανικών µεταναστευτικών ροών. Οι µισοί και πλέον 

Αλβανοί µετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν 

ουσιαστικά τα δύο τρίτα του συνολικού µόνιµου πληθυσµού των µεταναστών που 

προερχόµενων από τρίτες χώρες.  

Αρχικά, η πλειοψηφία των µεταναστών που διήλθαν τα ελληνοαλβανικά 

σύνορα ήταν άντρες, αναλογία που µεταβλήθηκε άρδην µετά το 1998 όταν και 

προβλέφθηκε νοµοθετικά η νόµιµη είσοδος και των γυναικών, ως µελών της 

οικογενείας των µεταναστών, µέσω της διαδικασίας της οικογενειακής συνένωσης ή 

εναλλακτικά της οικογενειακής επανένωσης. Αποτέλεσµα ήταν η σταδιακή σχεδόν 

εξοµοίωση των φύλων, µε τον γυναικείο αλβανικό πληθυσµό στην Ελλάδα να 

καταλαµβάνει το 41% σχεδόν του συνόλου το 2001 (Baldwin-Edwards, 2004b).  

Οι ιδιαιτερότητες του αλβανικού µεταναστευτικού φαινοµένου µπορούµε να 

πούµε ότι έχουν δηµιουργήσει µια νέα θεωρητική κατηγορία η οποία ουσιαστικά 

συµπεριλαµβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποκαλούµενου «Αλβανικού 

Μοντέλου Μετανάστευσης» (βλ. και ενότητα 1.4). Το συγκεκριµένο µοντέλο, 

προέκυψε ύστερα από τη συσσωρευτική αξιοποίηση όλων των επιµέρους δεδοµένων 

που προέκυψαν µε την έναρξη της νεότερης αλβανικής µετανάστευσης από τις αρχές 

του 1991 µέχρι και σήµερα, προσδίδοντας του ένα σύνολο διαφοροποιηµένων 

χαρακτηριστικών που κάνουν ενδιαφέρουσα ερευνητικά την περαιτέρω µελέτη του 

και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων αυτού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αυτό 

παρουσιάζει είναι τα εξής: 
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• Οφείλεται ως επί το πλείστον σε οικονοµικούς λόγους 

• Χαρακτηρίζεται από περιόδους όξυνσης και άµβλυνσης του µεγέθους των 

µεταναστευτικών ροών 

• Εξελίσσεται ραγδαία µεταβάλλοντας βασικά χαρακτηριστικά αυτού, όπως για 

παράδειγµα τον προορισµό των Αλβανών µεταναστών και τη διάρκεια παραµονής 

• Προσδιορίζεται από το µεγάλο βαθµό παράτυπης εισόδου, διαµονής και εργασίας, 

κυρίως προς την Ελλάδα και την Ιταλία 

• Εµφανίζεί υψηλό βαθµό συµµετοχής των Αλβανών πολιτών στην µεταναστευτική 

ιστορία (Barjaba, 2000) (Vullnetari, 2007). 

 Η απόφαση για µετανάστευση, αποτελεί συνιστώσα πολλών και διαφορετικών 

παραγόντων, που ανάλογα µε την σπουδαιότητά τους για τον κάθε µετανάστη, 

δύναται να τον επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο στο να λάβει την τελική 

απόφαση για να µετακινηθεί από την χώρα καταγωγής του. Η ενασχόληση µε την 

ιστορική µεταναστευτική πορεία της Αλβανίας, αλλά και κάθε άλλης χώρας 

ξεχωριστά, αποκαλύπτει σηµαντικά στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφέστερη 

κατανόηση της παρούσας µεταναστευτικής κατάστασης και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως «εργαλείο» µελλοντικής πρόβλεψης της εξελικτικής της πορείας. 

Οι επιστήµονες οφείλουν να µελετούν επιστραµµένα τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της 

κάθε περίπτωσης, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν εις βάθος του λόγους που 

δηµιουργούν τις εκάστοτε µεταναστευτικές ροές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

κάθε µετανάστευσης διαχρονικά.   

  

1.4 Η Παγκόσµια Μοναδικότητα του Αλβανικού Μεταναστευτικού 

Φαινοµένου   

Όλα σχεδόν τα κράτη του κόσµου έχουν αντιµετωπίσει ιστορικά κάποιο βαθµό 

πληθυσµιακής εκροής, εισροής ή συνδυασµό και των δύο αυτών διαδικασιών. Κάθε 

τέτοια µετακίνηση έχει ιδιαίτερη επιστηµονική βαρύτητα και προσελκύει το 

αντίστοιχο ερευνητικό ενδιαφέρον προκειµένου να µελετηθούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αυτής, επιτρέποντας στην µετέπειτα κατηγοριοποίηση και 

ταξινόµηση της κάθε περίπτωσης του διαχρονικού αυτού φαινοµένου στα πρότυπα 

µοντέλα που έχουν δηµιουργηθεί από την επιστηµονική πρακτική.  
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Αν και η πλειονότητα των πολυάριθµων µετακινήσεων που παρατηρούνται σε 

ολόκληρο τον κόσµο ακολουθεί, τις περισσότερες των περιπτώσεων, κάποιο 

συγκεκριµένο και ήδη καταγεγραµµένο «επιστηµονικό µοτίβο», υπάρχουν και 

µερικές περιπτώσεις µεταναστευτικών ροών, που λόγω του τρόπου που εξελίσσονται, 

αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αυτές παρουσιάζουν, 

διαφοροποιούνται αισθητά από τις υπόλοιπες µελέτες περιπτώσεων, αποτελώντας 

ουσιαστικά αυτοτελείς περιπτώσεις. Οι µεµονωµένες αυτές περιπτώσεις, όπως είναι 

αναµενόµενο, απαιτούν ιδιαίτερη ενασχόληση ώστε να µελετηθούν οι λόγοι και ο 

τρόπος που τις κάνουν τόσο ξεχωριστές. Μια από αυτές τις ξεχωριστές 

µεταναστευτικές ροές µε παγκόσµια µοναδικότητα έλαβε χώρα στην Αλβανία.  

Η σύγχρονη αλβανική µετανάστευση έχει προσελκύσει το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον για διάφορους λόγους, µεταξύ των οποίων η διάρκεια της 

µεταναστευτικής διαδικασίας, το υπέρµετρα απολυταρχικό καθεστώς εξουσίας πριν 

της απελευθέρωση των συνόρων, η αξιοσηµείωτη αναλογία επί του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας που ενεπλάκη στην µεταναστευτική διαδικασία, αλλά και 

πολλών άλλων επιµέρους ζητηµάτων που έχουν άµεση σχέση µε το υπό µελέτη 

φαινόµενο και τον τρόπο που αυτό εξελίχθηκε διαχρονικά. 

Ο τρόπος που η νεότερη αλβανική µετανάστευση εξελίχθηκε µε το άνοιγµα 

των µέχρι πρότινος ερµητικά κλειστών συνόρων της στις αρχές του 1990, οδήγησε 

τους επιστήµονες στην απόδοση συγκεκριµένων γνωρισµάτων στη νεότερη αλβανική 

µετανάστευση χαρακτηρίζοντάς την ως «ιδιαίτερη και µοναδική περίπτωση», «χώρα 

σε κίνηση» και «νέα µεταναστευτική πρακτική» (Carletto, Davis, & Stampini, 2005) 

(King, 2005). Τα ξεχωριστά αυτά γνωρίσµατα της νεότερης αλβανικής περίπτωσης 

είναι άκρως ευδιάκριτα και το µόνο που απαιτείται είναι η επισταµένη µελέτη των 

δεδοµένων που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη µεταναστευτική κίνηση. Καµία 

άλλη χώρα της ανατολικής Ευρώπης αλλά και γενικότερα, δεν βίωσε τόσο έντονη 

οικονοµική κρίση ως αποτέλεσµα της αλλαγής καθεστώτων διακυβέρνησης. Η «εν 

µία νυκτί» κατάρρευση της συγκεντρωτικής οικονοµίας του κοµµουνιστικού 

καθεστώτος, οδήγησε τη χώρα σε µια άνευ προηγουµένου οικονοµική ύφεση 

µεταβάλλοντας εξ’ ολοκλήρου τα βασικά οικονοµικά, κοινωνικά, δηµογραφικά και 

πολιτικά δεδοµένα. Από το 1989 µέχρι και το 1992 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) της Αλβανίας µειώθηκε κατά 50%, ο πληθωρισµός αυξήθηκε ακόµα και κατά 

237% µέσα σε ένα χρόνο, ενώ η εγχώρια παραγωγή βιοµηχανικών και αγροτικών 

προϊόντων υπέστη µείωση που έφτασε το 60%. Οι δηµόσιες υπηρεσίες κατέρρευσαν 
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ακαριαία και δηµιουργήθηκαν σοβαρά ελλείµµατα στα κρατικά αποθέµατα µε 

επακόλουθη υποτίµηση του εγχώριου νοµίσµατος. Η επιβίωση τόσο της Αλβανίας ως 

«οικονοµικής οντότητας» όσο και των πολιτών αυτής, ουσιαστικά εξαρτιόταν 

αποκλειστικά από την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια και την ενεργοποίηση του 

ενστίκτου επιβίωσης των Αλβανών πολιτών (Zanga, 1992, σσ. 46-48) (Andrews & 

Ovalioglu, 1994, σσ. 6-16).  

Αν και οι ιδιαιτερότητες αυτές της αλβανικής περίπτωσης είναι πολυάριθµες, 

δεν θα γίνει αναλυτική περιγραφή τους, καθόσον η συγκεκριµένη µελέτη δεν 

αποτελεί επιµέρους στόχο της διδακτορικής αυτής διατριβής. Προς απόδειξη όµως 

των ισχυρισµών περί της παγκόσµιας µοναδικότητας της αλβανικής µετανάστευσης, 

δίνεται ιδιαίτερη επιστηµονική βαρύτητα σε δύο βασικές παραµέτρους αυτής. Η 

πρώτη αφορά τον αριθµό των µεταναστών και η δεύτερη το µέγεθος των 

εµβασµατικών κεφαλαίων που αυτοί απέστειλαν την υπό µελέτη περίοδο στη χώρα 

προορισµού τους. Στον πίνακα 1, που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζεται µε 

φθίνουσα σειρά το µέγεθος του µεταναστευτικού πληθυσµού, ως ποσοστό του 

συνολικού πληθυσµού που βρίσκεται την κάθε χρονική περίοδο στις αναφερόµενες 

χώρες και το µέγεθος των µεταναστευτικών εµβασµάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ της 

κάθε χώρας για τα έτη 2010 και 2009 αντίστοιχα. Η Αλβανία, κατατάσσεται στην 

ένατη και δέκατη ένατη θέση της λίστας αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στον σχετικό 

πίνακα. Αν και µε την πρώτη ανάγνωση των στοιχείων του πίνακα δεν 

επιβεβαιώνεται η παγκόσµια µοναδικότητα του αλβανικού µεταναστευτικού 

φαινοµένου, µια προσεκτικότερη µελέτη των χωρών που βρίσκονται ιεραρχικά πριν 

την Αλβανία και στις δύο στήλες θα επιβεβαιώσει την επιλογή του συγκεκριµένου 

τίτλου της υποενότητας αυτής. 

Στην πρώτη από αριστερά στήλη, όπου παρατίθενται οι µεταναστευτικές 

µάζες, ως επί της εκατό (%) ποσοστό του συνολικού πληθυσµού των είκοσι χωρών σε 

παγκόσµιο επίπεδο, παρατηρούµε ότι όλες οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες 

θέσεις της κατάταξης και προηγούνται της Αλβανίας εµφανίζουν πληθωρισµό κάτω 

του 1.000.000 δολαρίων ενώ σε ορισµένα από τα κράτη αυτά, κυρίως νησιά ή πρώην 

αποικίες άλλων µεγαλύτερων χωρών, ζουν µόνο µερικές χιλιάδες ή εκατοντάδες 

χιλιάδες κάτοικοι. Η µικρή έκταση και η πληθυσµιακή αύξηση των χωρών αυτών, 

αναγκάζουν τους κατοίκους αυτούς να µεταναστεύσουν, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει 

διαθέσιµος εδαφικός χώρος για την επιβίωση τους στην χώρα καταγωγής τους. 

Επιπροσθέτως όλες αυτές οι µικρές σε έκταση χώρες έχουν µεγάλη ιστορία 
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µεταναστευτικών κινήσεων και η όλη διαδικασία δεν αποτελεί πρωτόγνωρο και µη 

αναµενόµενο φαινόµενο. Σε ότι αφορά την πρώτη χώρα της λίστας που είναι η 

περιοχή της Δυτικής Όχθης και η Γάζα, αν και έχει ελαφρώς µεγαλύτερο αριθµό 

κατοίκων (800.000 περίπου επιπλέον κατοίκους) δεν µπορεί να συγκριθεί µε την 

περίπτωση της Αλβανίας διότι εκτός από τη µακρά παράδοση σε µεταναστευτικές 

µετακινήσεις, χαρακτηρίζεται και από µια ιδιαίτερη εµπόλεµη κατάσταση 

αποτέλεσµα της οποίας είναι οι µετακινήσεις των κατοίκων και όχι σε καθαρά 

οικονοµικούς λόγους.  

Στη δεύτερη στήλη, όπου κατατάσσονται οι χώρες µε βάσει τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα ως επί της εκατό (%) ποσοστό του ΑΕΠ τους, µπορούµε 

πάλι µέσω της παρατήρησης των χωρών που βρίσκονται πριν την δέκατη ένατη θέση 

της Αλβανίας, να συµπεράνουµε ότι αν και η κατάταξή τους είναι υψηλότερη, δεν 

έχουν την ίδια δυναµική µε την Αλβανία, διότι από την µία είναι χώρες πολύ 

φτωχότερες οικονοµικά από αυτή και εποµένως το ποσοστό βάσει του οποίου έγινε η 

κατάταξη θα είναι µεγαλύτερο (µόνο τέσσερις χώρες έχουν µεγαλύτερο κατά κεφαλή 

εισόδηµα) και από την άλλη λόγω της ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων που βιώνει 

η υπό µελέτη χώρα έχει µειωθεί σηµαντικά το ποσοστό των εµβασµάτων επί του 

ΑΕΠ αυτής (King, Uruci, & Vullnetari, 2011, σσ. 274-276) (Brown & Leeves, 2007).     

 
Πίνακας 1: Ιεραρχική Κατάταξη Αριθµού Μεταναστών και Εµβασµάτων 

Α/Α 

Μετανάστες ως ποσοστό (%)  του 

συνολικού πληθυσµού 

(2010) 

Μεταναστευτικά εµβάσµατα ως 

ποσοστό (%) του ΑΕΠ 

(2009) 

1 Δυτική Όχθη και Γάζα 68 Τατζικιστάν 35 

2 Σαµόα 67 Βασίλειο των Τόνγκα 28 

3 Γρενάδα 66 Λεσότο 25 

4 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 61 Μολδαβία 23 

5 Γουινέα 57 Νεπάλ 23 

6 Μονακό 56 Λίβανο 22 

7 Αντίγκουα και Μπαρµπούντα 48 Σαµόα 22 

8 Βασίλειο των Τόνγκα 45 Ονδούρα 19 

9 Αλβανία 45 Γουιάνα 17 

10 Μπαρµπάντος 41 Ελ Σαλβαδόρ 16 
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11 Σουρινάµ 39 Ιορδανία 16 

12 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 39 Δηµοκρατία της Κιργιζίας 15 

13 Παλάο 39 Αϊτή 15 

14 
Άγιος Βίκεντιος και 

Γρεναδίνες 
38 Τζαµάικα 14 

15 
Δηµοκρατία του Κάπο 

Βέρντε 
38 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 13 

16 Τζαµάικα 36 Σερβία 13 

17 Αρµενία 28 Μπαγκλαντές 12 

18 Τρινιντάντ και Τοµπάγκο 27 Φιλιππίνες 12 

19 Μάλτα 26 Αλβανία 11 

20 Γεωργία 25 Τόγκο 10 

Πηγή: (World Bank, 2011a, σσ. 4-15) 
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2.1 Θεωρητική και Εννοιολογική Οριοθέτηση των Μεταναστευτικών 

Εµβασµάτων και του Τρόπου Αξιοποίησής τους 

Τα εµβάσµατα και η σηµασία για τη χώρα προορισµού τους, είχε υποβαθµιστεί για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με την «ωρίµανση» του φαινοµένου της σύγχρονης 

µετανάστευσης και λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη το νέο οικονοµικό και πολιτικό 

περιβάλλον εξέλιξης του φαινοµένου, ξεκίνησε η µελέτη του ρόλου τους, δίνοντας 

έµφαση, εκτός των άλλων, στον τρόπο που αυτά επιδρούν ή δύνανται να επιδράσουν 

στην οικονοµία των χωρών προορισµού και όχι µόνο (Ratha, 2003).  

Ο όρος «έµβασµα» (remittance) αναφέρεται στην αποστολή, κυρίως χρηµάτων 

και λιγότερο αγαθών, από ένα άτοµο σε µία οικογένεια και αντίστροφα. Τα 

εµβάσµατα σε διεθνές επίπεδο, προέρχονται από εργαζόµενους µετανάστες και έχουν 

ως τελικό προορισµό συγκεκριµένα πρόσωπα ή οικογένειες που κατοικούν συνήθως 

στις χώρες καταγωγής τους. Σύµφωνα µε την ερµηνεία που το Διεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο (International Monetary Fund) προτείνει και χρησιµοποιεί, τα εµβάσµατα 

κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες του εκάστοτε εθνικού ισοζυγίου 

πληρωµών. Πιο συγκεκριµένα το κάθε κράτος κατατάσσει τα εµβάσµατα: 

I. Στις ακαθάριστες αποζηµιώσεις απασχόλησης των εργαζοµένων που διαβιούν 

στο εξωτερικό για χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός έτους, 

συµπεριλαµβανοµένης και της αποζηµίωσης σε υλικά αγαθά  

II. Στην αξία των χρηµάτων που αποστέλλονται στη χώρα προέλευσης των 

µεταναστών που διαβιούν εκτός αυτής, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 

ενός έτους υπό την µορφή εµβασµάτων 

III. Στα καθαρά κέρδη που µεταφέρουν οι µετανάστες όταν από την µια χώρα 

απασχόλησης µετακινούνται σε µια άλλη (SOPEMI, 2006). 

Τα κεφάλαια που διακινούν οι µετανάστες προς τις χώρες καταγωγής τους είναι 

ιδιαίτερα µεγάλα και αυτό προκύπτει από τα αριθµητικά δεδοµένα που ακολουθούν. 

Τα εµβασµατικά κεφάλαια σε παγκόσµιο επίπεδο για το έτος 2004 υπολογίζονται 

περί τα 160.000.000.000 δολάρια, για το έτος 2005 τα 167.000.000.000 δολάρια ενώ 

η ανοδική πορεία τους συνεχίστηκε µέχρι το 2008 όταν το ποσό των παγκόσµιων 

εµβασµάτων εκτινάχθηκε στα 336.000.000.000 δολάρια. Για το έτος 2009 

παρατηρήθηκε µια σχετικά µικρή µείωση στον απόλυτο αριθµό διακίνησης 

εµβασµατικών κεφαλαίων, περί τα 316.000.000.000 δολάρια, γεγονός που αποδόθηκε 

εν µέρει και στην παγκόσµια οικονοµική κρίση (World Bank, 2006, σ. 85). Οι 
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αριθµοί αυτοί αποτελούν µόνο «την κορυφή του παγόβουνου», διότι η οικονοµική 

συνεισφορά των µεταναστών στις οικογένειες και τα συγγενικά τους πρόσωπα 

γενικότερα, δεν γίνεται αποκλειστικά µε χρηµατικά ποσά καθώς πολλές φορές 

χρησιµοποιούνται άτυπα «κανάλια µεταφοράς» των εµβασµατικών κεφαλαίων 

αυτών, κάνοντας σχεδόν αδύνατη την ακριβή καταγραφή του µεγέθους τους. 

Υπολογίζεται ότι το 35%-75% των επίσηµων µεταναστευτικών κεφαλαίων δεν 

καταγράφεται από τους αρµόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και εποµένως το 

πραγµατικό µέγεθός τους δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό (Spatafora & Freund, 2004). 

Η κατανοµή των εµβασµάτων δεν γίνεται ισοµερώς σε όλα τα κράτη. Για την εξαετία 

1996-2002 το 40-46% των παγκόσµιων µεταναστευτικών εµβασµάτων έχουν ως 

περιοχή προορισµού τις χώρες της Ασίας. Η Λατινική Αµερική και η Καραϊβική 

δέχονται το 17-20% του συνόλου των εµβασµατικών κεφαλαίων ενώ η κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη το 15-18% (SOPEMI, 2006).      

 Η προσπάθεια κατηγοριοποίησης των εµβασµάτων, προκειµένου να είναι 

εφικτή η αναλυτικότερη µελέτη αυτών, επιτάσσει ιδιαίτερη «επιστηµονική 

καταπόνηση» και δεν αποτελεί ένα εγχείρηµα που θα τύχει εύκολα της καθολικής 

επιστηµονικής αναγνώρισης. Βάσει µιας εκ των πολυάριθµων κατηγοριοποιήσεων 

που έχουν προταθεί για το ζήτηµα των  µεταναστευτικών εµβασµάτων, διαχωρίζονται 

σε τέσσερις επιµέρους υποκατηγορίες. Στην πρώτη συµπεριλαµβάνονται τα 

εµβάσµατα που αντιπροσωπεύουν τις συνολικές αποταµιεύσεις των µεταναστών και 

προκύπτουν από τις µισθολογικές αποδοχές εξαιρουµένων των χρηµάτων που 

δαπανώνται για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης στη χώρα υποδοχής τους. Στη 

δεύτερη υποκατηγορία συµπεριλαµβάνονται τα εµβάσµατα, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό των µισθολογικών απολαβών 

για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών µελών της οικογενείας που δεν 

µετανάστευσαν και παρέµειναν στη χώρα προέλευσης των µεταναστών. Στην τρίτη 

υποκατηγορία κατατάσσονται τα εµβάσµατα, η αποστολή των οποίων έχει ως στόχο 

την κάλυψη απρόβλεπτων κυρίως αναγκών. Τέλος, υφίσταται και η κατηγορία των 

εµβασµάτων, η αποστολή των οποίων έχει ως στόχο την αξιοποίησή τους για καθαρά 

επενδυτικό σκοπό στη χώρα προέλευσης των αποστολέων (Wahba, 1991). 

Πριν από οποιαδήποτε εκτενέστερη αναφορά στον ρόλο και τον βαθµό 

επίδρασης των µεταναστευτικών εµβασµάτων, κυρίως στις χώρες προορισµού τους, 

είναι απαραίτητη η θεωρητική οριοθέτηση και η επισταµένη παρουσίαση των 

βασικών θεωρητικών Σχολών σε ότι αφορά το πλαίσιο υπό το οποίο αυτά 
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µελετώνται. Η κάθε θεωρητική προσέγγιση επηρεάζει τα εξαχθέντα αποτελέσµατα 

των µελετών, γι’ αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτική εισαγωγή των 

παραµέτρων βάσει των οποίων θα αναλυθεί ο βαθµός συνεισφοράς των εµβασµάτων 

στην οικονοµία των χωρών υποδοχής τους. 

Η πλειονότητα των υπαρχουσών µελετών διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ 

τους, διότι η κάθε µεµονωµένη µελέτη περίπτωσης αλλά και τα διαφορετικά 

θεωρητικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται, αποτελούν διαφορετικές «όψεις του ίδιου 

νοµίσµατος» και τονίζουν ουσιαστικά την αδυναµία δηµιουργίας ενός συµπαγούς 

θεωρητικού µοντέλου που θα µπορεί να ερµηνεύσει κάθε µεταναστευτικό φαινόµενο 

εξ’ ολοκλήρου. Επιπροσθέτως, η πολυσχιδής, άµεση ή έµµεση, επίδραση της 

µετανάστευσης και των εµβασµάτων που προέρχονται από την µετακίνηση 

µεταναστών σε σειρά οικονοµικών µεταβλητών καθιστά πολύ δύσκολη ή ακόµα και 

αδύνατη την πλήρως «αποστειρωµένη» και ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων για 

έναν µόνο οικονοµικό συντελεστή. Τέλος, σηµαντικό εµπόδιο στην θεωρητική 

κατηγοριοποίηση αλλά και µελέτη των οικονοµικών επιδράσεων του 

µεταναστευτικού φαινοµένου διαδραµατίζουν οι επιµέρους οικονοµικές, πολιτικές 

και πολιτισµικές συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων εξελίσσεται η κάθε οικονοµική 

µετακίνηση πληθυσµών. Το εκάστοτε µεταβαλλόµενο εθνικό αλλά και διεθνές 

περιβάλλον περιορίζει, εκ των πραγµάτων, χρονικά την «θεωρητική ισχύ» µιας 

επιστηµονικής προσέγγισης ή ενός θεωρητικού πλαισίου µε τα επακόλουθα 

αποτελέσµατα για την κάθε νέα προσπάθεια ερµηνείας ενός µεταναστευτικού 

φαινοµένου.       

Στο κλίµα αυτό της θεωρητικής κατηγοριοποίησης που προαναφέρθηκε, 

εντοπίζονται ακαδηµαϊκά δύο βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η πρώτη αφορά την 

µικροοικονοµική µελέτη της επίδρασης των µεταναστευτικών εµβασµάτων και 

ουσιαστικά ασχολείται επιστηµονικά µε τους λόγους που τελικά οδηγούν στην 

αποστολή αυτών αλλά και τους τρόπους αξιοποίησής τους, µελετώντας τα 

εµβάσµατα σε επίπεδο οικογένειας ή εναλλακτικά νοικοκυριού.  

Στην δεύτερη κατηγορία, εντάσσονται οι θεωρητικοί που µελετούν τα 

εµβάσµατα σε µακροοικονοµικό επίπεδο. Οι επιστήµονες της συγκεκριµένης 

θεωρητικής Σχολής χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους µακροοικονοµικούς δείκτες 

για να εξάγουν τα συµπεράσµατά τους, αδιαφορώντας για τις ατοµικές επιλογές του 

εκάστοτε µετανάστη σε ότι αφορά την διαδικασία αποστολής και αξιοποίησης των 

εµβασµάτων.  
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Ανάλογα µε το επίπεδο της ανάλυσης, τα εξαχθέντα αποτελέσµατα µπορεί να 

διαφέρουν γεγονός που τονίζει την σηµασία της «θεωρητικής οπτικής» που 

επιλέγεται για την εκάστοτε µελέτη. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται θεωρητική 

«στροφή» στη µελέτη των εµβασµάτων σε µικροοικονοµικό επίπεδο. Τονίζεται η 

σηµασία της οικογενείας στην λήψη της απόφασης για µετανάστευση των µελών της, 

στην αξιοποίηση των εµβασµάτων και στον καταµερισµό των συνολικών «κερδών» 

και «απωλειών» µέσω της µεταναστευτικής διαδικασίας. Και σε αυτή όµως την 

περίπτωση, δεν λείπει η επιµέρους περιπτωσιολογία σχετικά µε τις ενδεχόµενες 

σχέσεις που υφίστανται ανάµεσα στην οικογένεια και το µέλος που µετανάστευσε, 

περιπλέκοντας ακόµα περισσότερο τους λόγους για τους οποίους λαµβάνει την 

απόφαση για την αποστολή εµβασµάτων.   

Ως πρωταρχικός λόγος αποστολής εµβασµάτων, µπορούν να θεωρηθούν τα  

αλτρουιστικά κίνητρα των µεταναστών, βάσει των οποίων δίνεται βαρύτητα στους 

στενούς οικογενειακούς δεσµούς που αναγκάζουν ως ένα βαθµό τον µετανάστη να 

εµβάζει µεγάλα χρηµατικά ποσά προς τα µέλη της οικογενείας που έµειναν στην 

χώρα προορισµού του, προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των 

βασικών κυρίως αναγκών της οικογενείας αλλά και για την βελτίωση του χαµηλού, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, βιοτικού επιπέδου της.  

Μία άλλου είδους σχέση µετανάστη-οικογενείας, τονίζει τους καθαρά 

προσωπικούς λόγους στην απόφαση αποστολής εµβασµάτων. Οι ατοµικοί αυτοί 

λόγοι, αφορούν την αξιοποίηση της αυτοπρόσωπης παρουσίας των µελών της 

οικογενείας στη χώρα προέλευσης του µετανάστη και του υπάρχοντος δικτύου 

επαφών για την διευθέτηση επενδυτικών αλλά και πάσης φύσεως λοιπών αναγκών, 

που ο ίδιος αδυνατεί να διεκπεραιώσει λόγω της φυσικής κυρίως απουσίας του στο 

εξωτερικό. Τα µέλη της οικογενείας, ουσιαστικά ενεργούν κατόπιν εντολών του 

µετανάστη και βοηθούν  στην αξιοποίηση των εµβασµάτων προς όφελος περισσότερο 

του αποστολέα και λιγότερο της ίδιας της οικογενείας του.  

Παρατηρήθηκε επίσης ερευνητικά, η αποστολή εµβασµάτων σε οικογένειες 

µεταναστών, προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν ως αποταµιευτικό κεφάλαιο, 

έτοιµο προς αξιοποίηση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κλυδωνιστεί η 

οικονοµική ευµάρεια του µετανάστη. Τα εµβάσµατα αυτά ουσιαστικά 

χρησιµοποιούνται προκειµένου να υπερκεραστούν τυχόν προβλήµατα που θα 

προκύψουν στη χώρα εργασίας ή προκειµένου να ξεχρεωθεί το αρχικό κεφάλαιο που 

δαπάνησε η οικογένεια για την µετακίνηση του αποστολέα από την χώρα καταγωγής 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       56 

σε αυτή προορισµού του. Τα εµβάσµατα αποτελούν την «δικλίδα ασφαλείας» για την 

επιβίωση των αποδεκτών τους σε τυχαία περιστατικά οικονοµικών και φυσικών 

καταστροφών ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην έξοδο πολλών νοικοκυριών από τα όρια 

της φτώχειας. Έρευνα στα κράτη της Καραϊβικής την περίοδο 1980-2002 απέδειξε, 

ότι όταν η οικονοµία των κρατών αυτών υπέστη µείωση κατά 1%, τα εµβάσµατα 

αυξήθηκαν κατά 3% για τα επόµενα δύο χρόνια, ενώ το ίδιο συνέβη όταν οι χώρες 

αυτές υπέστησαν µεγάλες φυσικές καταστροφές ύστερα από τυφώνες ή σεισµούς 

αυξάνοντας το ποσοστό αποστολής εµβασµάτων επί του συνόλου των εµβασµατικών 

απολαβών εκάστου µετανάστη από 9,8% σε 15,5% (Legrain, 2006, σσ. 177-178) 

(Gallina, 2006, σσ. 1-12).     

Στην θεωρητική Σχολή της µικροοικονοµικής µελέτης των εµβασµάτων, 

εντάσσεται και µία ακόµα κατηγορία που αποδεσµεύει την απόφαση των µεταναστών 

να εµβάζουν µε γνώµονα τους αµιγώς οικογενειακούς δεσµούς. Οι λόγοι σε αυτή την 

περίπτωση αφορούν καθαρά την ορθολογική αξιολόγηση του οικονοµικού 

περιβάλλοντος τόσο της χώρα αποστολής όσο και προορισµού των εµβασµάτων, 

ώστε η αξία των κεφαλαίων να µεγιστοποιείται µέσω των κατάλληλων επενδυτικών 

επιλογών. Ενώ δηλαδή στους καθαρά «ενδογενείς» λόγους η εξέλιξη της κίνησης των 

εµβασµάτων, που βασίζονται στους οικογενειακούς δεσµούς, καθορίζεται από 

παράγοντες όπως τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, τη διάρκεια της µετανάστευση 

και το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας στη χώρα προέλευσης του µετανάστη, στην 

άλλη κατηγορία, που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως «χαρτοφυλακίου», οι 

αντίστοιχοι παράγοντες διαµόρφωσης της κίνησης των εµβασµάτων είναι τα επιτόκια 

αποταµιεύσεων, η συναλλαγµατική ισοτιµία των χωρών, η κτηµατοµεσιτική αγορά 

και οι πληθωριστικές διακυµάνσεις στις χώρες αποστολής και προέλευσης των 

εµβασµάτων. Στο µακροοικονοµικό επίπεδο από την άλλη, το ερευνητικό ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στους βασικούς, ως επί το πλείστον, µακροοικονοµικούς δείκτες της 

υπό µελέτη χώρας και επιδιώκεται ο εντοπισµός αλλαγών σε αυτούς ως αποτέλεσµα 

της εισροής µεταναστευτικών εµβασµάτων στην εγχώρια οικονοµία (Ghosh, 2006).  

Ο βαθµός συνεισφοράς των µεταναστευτικών εµβασµάτων στην οικονοµία 

και δει στην ανάπτυξη της χώρας προορισµού, συνδέεται άµεσα µε το µέγεθος των 

κεφαλαίων που διακινούνται, τον τρόπο που αυτά αξιοποιούνται από τους 

µετανάστες και τέλος από τις υπάρχουσες κρατικές και όχι µόνο δοµές που 

σχετίζονται µε την προσέλκυση των µεγάλων χρηµατικών αυτών κεφαλαίων και την 
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µετέπειτα επένδυσή τους σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας που σχετίζονται µε 

την σειρά τους µε την ανάπτυξη της χώρας και της εγχώριας οικονοµίας της. 

Τα εµβάσµατα ως πηγή εισροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων ενίσχυσης 

µίας χώρας, έχουν όπως είναι αναµενόµενο συγκριθεί, ως προς τον ρόλο που 

διαδραµατίζουν στην οικονοµία και στην ανάπτυξη, µε άλλες δύο βασικές πηγές 

εξωτερικής οικονοµικής χρηµατοδότησης που δεν είναι άλλες από τις Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις (Foreign Direct Investment) και την Επίσηµη Αναπτυξιακή Βοήθεια 

(Official Development Aid). Ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων εντοπίζεται στην σταθερή περιοδικότητα τους που τα 

καθιστά λιγότερο ευάλωτα σε πάσης φύσεως επιδράσεις όπως οι οικονοµικές κρίσεις, 

οι πολεµικές συρράξεις και οι φυσικές καταστροφές. Η αδιάλειπτη αυτή εισροή τους 

δεν αυξοµειώνεται σε µεγάλο βαθµό, αποτελώντας µια σταθερή και αξιόπιστη πηγή 

εισροής εξωτερικών κεφαλαίων συγκριτικά µε τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις, τις 

εκάστοτε κρατικές επιχορηγήσεις-ενισχύσεις για την εφαρµογή αναπτυξιακών 

προγραµµάτων ή τις ιδιωτικές επενδύσεις. Τα σηµαντικά σε αριθµό κεφάλαια που 

διακινούνται µέσω των εµβασµάτων, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελούν βασική πηγή 

«τροφοδότησης» του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των αναπτυσσόµενων 

κρατών, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές τους µε τους υπόλοιπους 

οικονοµικούς δρώντες της διεθνοποιηµένης οικονοµίας, λόγω της ισχυροποίησης της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας του εγχώριου νοµίσµατός τους. Τα χρηµατικά αποθέµατα 

που δηµιουργούνται, δύνανται να χρηµατοδοτήσουν µε την σειρά τους τις εισαγωγές 

και την δανειοδότηση ιδιωτικών και κρατικών επιχειρήσεων προκειµένου να επέλθει 

εν τέλει η ζητούµενη ανάπτυξη. Αν και αρχικά τουλάχιστον, η αξία των εµβασµάτων 

για την εγχώρια οικονοµία και ανάπτυξη κατακρίνεται έντονα, κυρίως όταν αυτά 

χρησιµοποιούνται καθαρά σε µη παραγωγικούς τοµείς, παρόλα αυτά η χρήση τους 

ακόµα και για κατανάλωση αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής αυτών που τα 

χρησιµοποιούν και αποτελούν επένδυση στο υπάρχον «ανθρώπινο κεφάλαιο», 

αναβαθµίζοντας το βιοτικό επίπεδο πολλών οικογενειών. Η συνεισφορά των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων στα µακροοικονοµικά µεγέθη της κάθε χώρας, 

αποδεικνύει τη σηµασία τους για την προώθηση ή όχι της γενικότερης ανάπτυξης που 

είναι και το βασικό ζητούµενο στις αναπτυσσόµενες αυτές οικονοµίες. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό, είναι και το γεγονός ότι τα κεφάλαια αυτά εισρέουν 

απευθείας στα νοικοκυριά των εγχώριων οικονοµιών, διευρύνοντας τη βάση που 

επωφελείται από αυτά, µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται περιστατικά κρατικής 
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κακοδιαχείρησης και σπατάλης. Ταυτόχρονα, αποσοβείται οποιασδήποτε εξωτερική 

χειραγώγηση λόγω της εισροής των ξένων κεφαλαίων σε µια οικονοµία, όπως 

συνήθως συµβαίνει µε την χρήση κεφαλαίων υπό την µορφή της εξωτερικής ή 

εσωτερικής οικονοµικής ενίσχυσης. Στα οφέλη των εµβασµατικών κεφαλαίων 

συµπεριλαµβάνεται και η σηµασία τους στον ισοσκελισµό του ελλείµµατος του 

ισοζυγίου πληρωµών που παρουσιάζεται συνήθως σε υπανάπτυκτες ή 

αναπτυσσόµενες χώρες και στην χρηµατοδότηση επενδυτικών κινήσεων που είναι 

τόσο απαραίτητη για την εν λόγω κατηγορία χωρών. Οι εισροές αυτές αποτελούν 

ίσως το σηµαντικότερο αντιστάθµισµα για τη µεγάλη απώλεια εργατικού δυναµικού 

που προκαλεί η µετανάστευση (Nikas, 1991, σσ. 135-145) (Blouchoutzi & Nikas, 

2010, σ. 514).  

Όπως σε κάθε συναφές µεταναστευτικό ζήτηµα, έτσι και στην περίπτωση των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων υπάρχει η άλλη «όψη του νοµίσµατος», σε ότι αφορά 

την αξιολόγηση του βαθµού αξιοποίησης των εµβασµάτων και της συµβολής τους 

στην οικονοµία των χωρών προορισµού τους. Στην κατηγορία των ενδεχόµενων 

κινδύνων, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων της µειωµένης απόδοσης κατά τη 

χρήση τους, αναφέρονται στη βιβλιογραφία οι αυξητικές πληθωριστικές-

µισθολογικές τάσεις λόγω της θετικής µεταβολής της ζήτησης, ο κίνδυνος 

µελλοντικής ύφεσης σε συνδυασµό µε την εξάρτηση της οικονοµίας από τα 

εµβάσµατα, η «µαλθακότητα» της ανταγωνιστικότητας στην ελεύθερη αγορά, η 

εξασθένηση του εργασιακού ζήλου λόγω των οικονοµικών ενισχύσεων στα 

εισοδήµατα των κατοίκων από τα µεταναστευτικά εµβάσµατα και τέλος η 

νοµιµοποίηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες και 

διακινούνται συνήθως µέσω των καναλιών µεταφοράς µεταναστευτικών εµβασµάτων 

(Nikas & King, 2005). 

 Ο διττός αυτός ρόλος που τα εµβάσµατα δύνανται να διαδραµατίσουν στην 

εγχώρια οικονοµία, εξαρτάται άµεσα από τον τρόπο αξιοποίησής τους. Στις θετικές  

προοπτικές, εφόσον φυσικά γίνει παραγωγική εκµετάλλευση των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων, συµπεριλαµβάνονται: 

• Η ισοσκέλιση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της εισροής των 

κεφαλαίων αυτών δίνοντας ώθηση στις συναλλαγές 

• Η ενδυνάµωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας (ανατίµηση) του εγχώριου 

νοµίσµατος 
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• Η χρήση των σηµαντικών εµβασµατικών εισροών ως πηγής άντλησης κεφαλαίων 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επενδυτικό σκοπό αλλά και προκειµένου 

να επιτευχθούν οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις σε τοµείς της οικονοµίας και όχι 

µόνο 

• Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που δέχονται τα εµβάσµατα, 

µέσω της µείωσης του αριθµού των κατοίκων που διαβιούν κάτω από τα όρια της 

φτώχιας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις ανισότητες µέσω της διάχυσης των 

κεφαλαίων αυτών σε µεγάλο αριθµό οικογενειών. Υπολογίζεται ότι µια αύξηση 

στις εισροές µεταναστευτικών εµβασµάτων µιας χώρας κατά 10% θα επιφέρει 

µείωση στο ποσοστό των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας κατά 

1,8% (TUC, 2007, σσ. 21-23).  

Στον αντίποδα, η µη βέλτιστη αξιοποίηση των εµβασµάτων εγκυµονεί 

κινδύνους προβλέποντας σοβαρές µακροχρόνιες επιπτώσεις για τα θεµελιώδη µεγέθη 

της οικονοµίας των χωρών και αρνητική επίδραση στις προοπτικές µελλοντικής 

ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, η επιπόλαιη διαχείριση των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων και η απουσία οργανωµένου µακροπρόθεσµου σχεδίου επένδυσής τους 

σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας δύναται να οδηγήσει: 

o Στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης χωρίς την αντίστοιχη διεύρυνση της 

παραγωγικής βάσης, οδηγώντας αναπόφευκτα σε πληθωριστικές πιέσεις και σε 

συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, δηµιουργώντας 

ταυτόχρονα σοβαρά προβλήµατα στις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις 

o Στη χρησιµοποίηση των εµβασµάτων σε µη παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας, 

όπως είναι η κατανάλωση πολυτελών προϊόντων ή η αγορά κατοικιών, 

εξανεµίζοντας µε τον τρόπο αυτό το χρηµατικό ποσό που θα µπορούσε να είχε 

αποταµιευθεί-αξιοποιηθεί από το εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ενώ 

παράλληλα τα χρηµατικά ποσά των εµβασµάτων ενδέχεται να λειτουργήσουν ως 

«τροχοπέδη» στον εργασιακό ζήλο των µελών της οικογενείας του µετανάστη 

που παρέµειναν στην χώρα καταγωγής του, δηµιουργώντας σχέσεις εξάρτησης 

λειτουργώντας κατασταλτικά στην εργασιακή προοπτική των ατόµων αυτών.  

o Σε απουσία κινήτρων για την νόµιµη κυκλοφορία των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων δηµιουργώντας προβλήµατα στην καταγραφή, συλλογή αλλά και 

αξιοποίησή τους από το κράτος, επιτρέποντας την νοµιµοποίηση χρηµατικών 

ποσών που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες στο εξωτερικό. 
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o Τέλος, ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει η 

αναπτυξιακή προοπτική των χωρών που αποτελούν προορισµό των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων δεν είναι άλλο από το αποκαλούµενο «Dutch 

Disease Problem» (Ολλανδική Ασθένεια). Το εν λόγω πρόβληµα 

πρωτοεµφανίστηκε στην Ολλανδία, εξού και η ονοµασία του και συνίσταται στην 

µακροχρόνια απώλεια της ανταγωνιστικότητας µίας χώρας, λόγω του αρνητικού 

πρόσηµου στο εµπορικό ισοζύγιο της, ως αποτέλεσµα της αύξησης των 

εισαγωγών λόγω των εµβασµάτων και στην µετέπειτα αύξηση της εγχώριας 

ισοτιµίας µε αποτέλεσµα την επακόλουθη µείωση της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων ή υπηρεσιών της χώρας αυτής.  

Η πλειοψηφία των επιστηµονικών αναλύσεων µε την χρήση των 

µακροοικονοµικών µοντέλων, έχει αναδείξει τον περιορισµένο, παρά τις αντίθετες 

προβλέψεις, βαθµό επίδρασης των εµβασµάτων στην ανάπτυξη µίας χώρας. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην ιδιορρυθµία των περισσοτέρων µελετών περίπτωσης 

(case studies) καθώς προκύπτει ερευνητικά ότι η χρήση των εµβασµάτων γίνεται για 

καθαρά καταναλωτικούς λόγους και όχι για την τροφοδότηση της επενδυτικής 

διαδικασίας. Η αύξηση που ενδεχοµένως να παρατηρηθεί σε ορισµένους τοµείς της 

οικονοµίας, όπως για παράδειγµα τον τοµέα των κατασκευών ή στις εξαγωγές, δεν 

αντικατοπτρίζει µία εξίσου σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ και των αντίστοιχων ρυθµών 

ανάπτυξης µιας χώρας ως αποτέλεσµα των εµβασµατικών εισροών. Υποβαθµίζεται, 

µε άλλα λόγια, ο βαθµός συνεισφοράς των εµβασµάτων στην ανάπτυξη της χώρας 

διαψεύδοντας ταυτόχρονα όσους χαρακτηρίζουν τα εµβάσµατα ως ροές κεφαλαίων 

που «πυροδοτούν» και προωθούν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη γενικότερα 

(Hagen-Zanker & Siegel, 2007) (Carling, 2008) (Ασπάσιος, 2008, σσ. 22-29). Η 

στρατηγική σηµασία των µεταναστευτικών εµβασµάτων και ο ρυθµιστικός ρόλος 

αυτών για την οικονοµία µίας χώρας, ως κύριας πηγής οικονοµικής ενίσχυσης, 

απαιτεί τη διαµόρφωση των κατάλληλων πολιτικών προκειµένου αυτά να 

αξιοποιηθούν µε απώτερο στόχο την οικονοµική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτών των 

πολιτικών, εντάσσεται και η ανάγκη υποκίνησης των αποταµιεύσεων των 

µεταναστών, η κατάργηση των άτυπων-ανεπίσηµων καναλιών µέσω των οποίων 

διακινείται ακόµα και µέχρι σήµερα η πλειοψηφία των εµβασµατικών κεφαλαίων 

προς τις χώρες προέλευσης των µεταναστών, η χρησιµοποίηση των επίσηµων 

µορφών µεταφοράς εµβασµάτων και τέλος η υιοθέτηση πολιτικών που ως στόχο θα 
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έχουν την παροχή κινήτρων προς την κατεύθυνση της ανάληψης παραγωγικών 

επενδυτικών πρωτοβουλιών από την πλευρά των µεταναστών και των επιχειρήσεων 

στην χώρα καταγωγής τους. Ο βαθµός απόδοσης των βασικών πολιτικών που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως και αφορούν την αξιοποίηση των εµβασµάτων και των 

αποταµιεύσεων των µεταναστών, προϋποθέτει την ύπαρξη των κατάλληλων 

χρηµατοπιστωτικών υποδοµών τόσο στην χώρα αποστολής όσο και σε αυτή 

υποδοχής των εµβασµάτων. Σε ότι αφορά την χώρα προέλευσης των εµβασµάτων, 

βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατάλληλου δικτύου (ιδρυµάτων ή οργανισµών 

που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διαχείρισης εµβασµάτων) 

µε τις απαιτούµενες υποδοµές ώστε να χρησιµοποιηθεί από τους µετανάστες το 

επίσηµο δίκτυο µεταφοράς των κεφαλαίων αυτών. Τα συγκεκριµένα ιδρύµατα ή 

οργανισµοί, µέσω των παρεχόµενων υπηρεσιών τους, οφείλουν να αναπτύσσουν τις 

κατάλληλες υποδοµές στη χώρα προορισµού των εµβασµάτων, ώστε να επενδύονται 

στην ελεύθερη αγορά εργασίας ωφελώντας τους εγχώριους οικονοµικούς δείκτες και 

επιφέροντας την πολυπόθητη ανάπτυξη. Αναπόσπαστο κοµµάτι της επιτυχούς 

αξιοποίησης των εµβασµάτων αποτελεί και η ύπαρξη ενός «υγιούς» επενδυτικού 

περιβάλλοντος, που µε την βοήθεια των υπαρχουσών υποδοµών σε κρατικό επίπεδο 

(πρόσβαση στην εγχώρια αγορά, µηχανισµοί ρύθµισης της αγοράς όπου απαιτείται, 

ικανό επίπεδο ζήτησης και προσφοράς προϊόντων-υπηρεσιών) θα αξιοποιήσει τα 

κεφάλαια αυτά για την χρηµατοδότηση των παραγωγικών επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών (Piperno, 2005).                                  

Από την άλλη πλευρά, ως αντίλογος των προαναφερθέντων αρνητικών 

επιπτώσεων των εµβασµάτων στις οικονοµίες των χωρών υποδοχής, δύναται να 

τεθούν τα αποτελέσµατα µελετών όπως αυτή των Νίκας Χ. και Μπλουχουτζή Α. το 

2010 για την επίδραση των µεταναστευτικών εµβασµάτων σε τρεις βασικές 

µακροοικονοµικές µεταβλητές (κατανάλωση, επενδύσεις και εισαγωγές) στις 

οικονοµίες της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας την τελευταία 

εικοσαετία. Βάσει των αποτελεσµάτων αυτών, προκύπτει ότι παρά τις δυσοίωνες 

προβλέψεις και του κλίµατος «καταστροφολογίας» που πολλοί εντεχνιέντως 

επιβάλλουν, τα εισρέοντα κεφάλαια προς τις χώρες αυτές, προερχόµενα από τους 

οικονοµικούς µετανάστες, αποτέλεσαν τον βασικό «χρηµατοδοτικό καταλύτη» που 

οδήγησε στην µεγάλη αύξηση των εισαγωγών, ενώ αξιόλογη είναι και η επίδρασή 

τους στους δείκτες εγχώριας κατανάλωσης και στις επενδύσεις των χωρών αυτών. Η 
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θετική συσχέτιση µεταξύ των εµβασµάτων και των τριών προαναφερθέντων 

µακροοικονοµικών συντελεστών, αποδεικνύει τη συνεισφορά των εµβασµάτων στην 

ανάπτυξη των βαλκανικών χωρών και στην ανάδειξη των προοπτικών για περαιτέρω 

αξιοποίησή τους, ώστε να µεγιστοποιηθούν οι θετικές επιδράσεις στις χώρες µε 

χαµηλό ετήσιο κατά κεφαλή µεικτό εθνικό εισόδηµα (Blouchoutzi & Nikas, 2010, 

σσ. 519-523).  

Από όλα τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι η εξαγωγή ενός «αµόλυντου» 

επιστηµονικά συµπεράσµατος, σχετικά µε τον ρόλο των εµβασµάτων στην οικονοµία 

µίας χώρας, προσκρούει για άλλη µια φορά στις διαφορετικές επιστηµονικές 

προσεγγίσεις του συγκεκριµένου ζητήµατος. H φράση «αποδοτική αξιοποίηση των 

εµβασµάτων µέσω της αξιοποίησής τους σε παραγωγικούς οικονοµικούς τοµείς» η 

οποία συνήθως αναφέρεται στις περισσότερες µελέτες διαχείρισης και αξιοποίησης 

εµβασµάτων, ενέχει µία εν γένει απροσδιοριστία. Η προαναφερθείσα διατύπωση 

βασίζεται στο στενό πεδίο της οικονοµικής οπτικής µη λαµβάνοντας υπόψη την 

κοινωνική αλλά και οικονοµική διάσταση του ζητήµατος όπως επίσης και των 

αρχικών λόγων αποστολής των µεταναστευτικών εµβασµάτων που εξ’ ορισµού, δεν 

σχετίζονται ευθέως µε την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών προορισµού τους. 

Επιπροσθέτως παρατηρείται διχογνωµία σχετικά µε το τι θεωρείται «παραγωγική 

αξιοποίηση» και τι όχι. Με καθαρά οικονοµικούς όρους, η χρησιµοποίηση των 

εµβασµάτων µε σκοπό την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών αλλά και γενικότερα 

η αναβάθµιση του επιπέδου διαβίωσης δεν συνιστά αποδοτική αξιοποίησή τους. 

Εφόσον όµως αντιµετωπίσουµε την εν λόγω χρήση των εµβασµάτων υπό µία πιο 

διευρυµένη οπτική, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε συµπερασµατικά, ότι η 

αξιοποίηση των εµβασµάτων µέσω της καλυτέρευσης του επιπέδου διαβίωσης των 

πολιτών µιας χώρας, όπως για παράδειγµα η κατανάλωση ποιοτικότερης διατροφής, η 

µόρφωση, η στέγαση, η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, θα µπορούσε να 

συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργατικής δύναµης και στην 

αναβάθµιση του ανθρώπινου κεφαλαίου επιτρέποντας την µετέπειτα ανάπτυξη µε 

καθαρά οικονοµικούς αυτή τη φορά όρους (Koc & Onan, 2004) (Antonio Carcia 

Fuentes, 2009).  

Η σηµαντικότερη ίσως πτυχή της µελέτης των µεταναστευτικών εµβασµάτων 

δεν είναι τόσο ο ρόλος που θεωρητικά µπορούν να διαδραµατίσουν τα εµβάσµατα 

αυτά κάθε αυτά, αλλά ο τρόπος αξιοποίησής τους που ουσιαστικά θα οδηγήσει στα 
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θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα και στην έξοδο της εκάστοτε εγχώριας οικονοµίας 

από την οικονοµική ύφεση. Οι κυβερνώντες τα κράτη του κόσµου µε χαµηλό ή µέσο 

ετήσιο κατά κεφαλή µεικτό εθνικό εισόδηµα, οφείλουν να κατανοήσουν έγκαιρα ότι 

οι οικονοµικοί µετανάστες και τα εµβάσµατα αυτών δεν αποτελούν ανεξάντλητη 

πηγή οικονοµικής ενίσχυσης. Η αξιοποίησή τους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη για την εγχώρια οικονοµία και ανάπτυξη. Η παραστατική 

παροµοίωση των µεταναστών µε «αγελάδες που δεν δύναται να αρµέγονται για 

πάντα» ίσως αποτυπώνει µε τον πιο γλαφυρό τρόπο την ανάγκη έγκαιρης λήψης 

µέτρων που θα στοχεύουν στην βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων.   

 

2.2 Προσωρινή Μετανάστευση, Επαναπατρισµός και οι Προοπτικές 

Παραγωγικής Αξιοποίησης των Εµβασµατικών Κεφαλαίων 

Η σχέση των µεταναστευτικών εµβασµάτων µε την ανάπτυξη των χωρών προορισµού 

τους, δεν έχει µέχρι σήµερα λάβει τον απαιτούµενο καθολικό βαθµό αποδοχής. Η 

πλειοψηφία των επιστηµόνων, αξιολογώντας τα µεταναστευτικά εµβάσµατα µε 

καθαρά µακροοικονοµικά κριτήρια, συµµερίζεται την άποψη ότι οι αποδέκτες των 

κεφαλαίων αυτών επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό χωρίς όµως το ίδιο να 

παρατηρείται και σε ότι αφορά την ανάπτυξη του συνόλου της εγχώριας οικονοµίας. 

Περιπτώσεις µελετών στο Μεξικό, την Τουρκία, τις Φιλιππίνες, το Μαρόκο, την 

Αίγυπτο και την Αλβανία, δεν έχουν εντοπίσει σηµαντική επίδραση των εµβασµάτων 

στην εγχώρια οικονοµική ανάπτυξη (Abella, 2002). Παρά τα ιδιαίτερα µεγάλα 

χρηµατικά ποσά εµβασµάτων που δέχονται οι χώρες ως αποτέλεσµα της 

µεταναστευτικής εργασίας, δεν έχουν καταφέρει να εισάγουν τις κατάλληλες 

µεταρρυθµίσεις για την επανεκκίνηση των «τοπικών µηχανών» ανάπτυξης και 

εφησυχάζουν µε την συνεχή επανατροφοδότηση της µεταναστευτικής διαδικασίας.        

 Εκτός από την σχέση εµβασµάτων-ανάπτυξης, πολύ σηµαντική ερευνητικά 

αποδεικνύεται και η σχέση του δίπολου αυτού µε τη διάρκεια της µετανάστευσης 

(εµβάσµατα-ανάπτυξη-διάρκεια µετανάστευσης). Η µετανάστευση, ανάλογα µε τη 

διάρκεια παραµονής του εκάστοτε µετανάστη, µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε µόνιµη 

και προσωρινή ή περιστασιακή. Είναι ερευνητικά τεκµηριωµένο και ορθολογικά 

αποδεκτό, ότι βασικός παράγοντας ώθησης των ατόµων για τη λήψη της απόφασης 
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µετακίνησης στην σύγχρονη εποχή, είναι οι άσχηµες οικονοµικές συνθήκες των 

χωρών καταγωγής τους και η απουσία θετικών ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Η 

εξάλειψη των παραγόντων ώθησης των µεταναστών, θα οδηγήσει στην παύση ή στην 

αποδυνάµωση των µεταναστευτικών ροών. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όσο πιο 

σύντοµα αναπτυχθεί η χώρα καταγωγής των µεταναστών, µέσω και των εµβασµάτων, 

τόσο πιο σύντοµα θα ισοσκελιστεί το µεταναστευτικό ισοζύγιο των χωρών αυτών. Η 

διάρκεια παραµονής των µεταναστών σε µια χώρα είναι βασικός παράγοντας που 

τροποποιεί άρδην τα µεταναστευτικά δεδοµένα και µπορεί να αλλάξει την συνολική 

εποικοδοµητική επίδραση των µεταναστών σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Η 

µη παραγωγική αξιοποίηση των εµβασµάτων, ελλοχεύει κινδύνους διαιώνισης του 

φαινόµενου της µετανάστευσης αναδεικνύοντας την µετανάστευση ως τρόπο ζωής 

για τις απανταχού τοπικές κοινωνίες των χωρών µε χαµηλό ετήσιο κατά κεφαλή 

µεικτό εθνικό εισόδηµα.        

 Η «ιώβεια επιµονή» των επιστηµόνων αλλά και των κρατικών κυβερνήσεων 

για αναζήτηση τρόπων «κινητοποίησης» των εµβασµατικών κεφαλαίων µε σκοπό την 

µελλοντική ανάπτυξη, εκτός από τα θεσµικά και δηµοσιονοµικά µέτρα, στοχεύει στον 

χρονικό περιορισµό ολόκληρης της µεταναστευτικής διαδικασίας. Κρατούσα άποψη 

των τελευταίων ετών, είναι ότι η προσωρινή µετανάστευση µπορεί να δηµιουργήσει 

τις προοπτικές για ανάπτυξη και οικονοµική πρόοδο στις χώρες αποστολής 

µεταναστών αποτρέποντας την ατέρµονη διατήρηση της µετανάστευσης των 

κατοίκων που ο φαύλος κύκλος της µη αξιοποίησης των εµβασµάτων επιβάλει. Η 

µεταναστευτική ιστορία συµπεριλαµβάνει αρκετές περιπτώσεις, προκαθορισµένης 

χρονικά, οικονοµικής µετανάστευσης όπως για παράδειγµα αυτή των 

«φιλοξενούµενων εργαζοµένων» (Gästarbeiters) στην Γερµανία, τα προγράµµατα 

«Bracero» στις ΗΠΑ και των σχετικά πρόσφατων ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

τρίµηνης διάρκειας προξενικών θεωρήσεων εισόδων για παροχή εργασίας (Ruhs, 

2005) (Navarro, 2009, σσ. 73-101).    

 Η συγκεκριµένη µορφή πρόσκαιρης χρονικά µετακίνησης, δύναται να 

επιτρέψει στους µετανάστες να αποκοµίσουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη 

αξιοποιώντας το εργατικό τους κεφάλαιο επιτρέποντας ταυτόχρονα την απόκτηση της 

απαιτούµενης εξειδίκευσης σε εργασιακούς τοµείς που µετέπειτα µπορεί να 

αξιοποιηθεί στη χώρα καταγωγής τους. Τα κεφάλαια που ενδεχοµένως αποκόµισαν, 

µέσω της µεταναστευτικής απασχόλησης, θα µπορέσουν να επενδυθούν στην 

οικονοµία των χωρών καταγωγής τους απασχολούµενοι πλέον σε οικείο περιβάλλον 
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αξιοποιώντας την οικονοµική ώθηση από τις µισθολογικές απολαβές της προσωρινής 

µετανάστευσής τους. Η προσωρινή µετανάστευση µπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από 

τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στις χώρες προορισµού των µεταναστών. Η εµπειρία 

και η εξειδίκευση, που µέσω της εργασίας θα αποκοµίσουν οι µετανάστες, µπορεί να 

αποτελέσει την απαιτούµενη «µαγιά» των επιχειρήσεων, επενδύοντας στις χώρες 

προέλευσης των ατόµων αυτών και εκµεταλλευόµενες τόσο το χαµηλό κόστος 

παραγωγής όσο και το ήδη εκπαιδευµένο και καταρτισµένο από αυτές προσωπικό, 

µειώνοντας σηµαντικά το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας τα καθαρά κέρδη τους. 

Η δροµολογηµένη επιστροφή των µεταναστών «αναγκάζει», ως ένα βαθµό, τους 

προσωρινά εργαζόµενους και τις οικογένειές τους να δραστηριοποιηθούν και να 

αναζητήσουν τρόπους επιβίωσης και αποδοτικότερης αξιοποίησης των εµβασµάτων 

µετά την εξάντληση του χρόνου εργασίας στο εξωτερικό. Η νόµιµη, προσωρινή 

απασχόληση των µεταναστών µπορεί να αποτελέσει το «εφαλτήριο»  περιορισµού 

των περιστατικών εργασιακής εκµετάλλευσης, σε κάθε στάδιο της µεταναστευτικής 

διαδικασίας και να εκτονώσει την πίεση των χωρών προέλευσής τους διότι θεωρείται 

εφικτή η µείωση των ποσοστών ανεργίας και η αύξηση της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας του εγχώριου νοµίσµατος. Επιπλέον, δεν θα παρατηρείται µείωση των 

εµβασµατικών κεφάλαιων ως αποτέλεσµα της λήψης απόφασης για µόνιµη 

µετεγκατάσταση των µετακινούµενων εργατών στην χώρα υποδοχής τους.  

 Από την προσωρινή µετανάστευση επωφελείται και η χώρα υποδοχής των 

µεταναστών. Η µικρής διάρκειας παραµονή, θέτει άνευ αντικειµένου την ανάγκη 

νοµοθετικής πρωτοβουλίας σε όλο το φάσµα κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης 

των µεταναστών, διότι δικαιώµατα όπως η οικογενειακή επανένωση, η εκπαίδευση 

και η παροχή συντάξεων, πολύ απλά δεν θα υφίστανται. Επιπλέον, γίνεται εφικτή η 

πλήρης αξιοποίηση της µεταναστευτικής εργασίας µε αποτέλεσµα να µην 

παρατηρούνται δυσλειτουργίες λόγω της µόνιµης παραµονής µεταναστών στις χώρες 

αυτές. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γερµανία και η Ελλάδα έχουν υιοθετήσει τέτοιου 

είδους προγράµµατα και προσφέρουν τις απαιτούµενες άδειες βραχείας παραµονής 

και εργασίας αντί των µακροχρόνιων αδειών παραµονής που συνεπάγονται 

δικαιώµατα περί ιθαγένειας κ.α. Η ονοµαστικοποίηση των αδειών που χορηγούνται, 

γίνεται µε βάσει τα κριτήρια ζήτησης και προσφοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, 

εµπλέκοντας και την συµµετοχή των εργοδοτών για την επιλογή συγκεκριµένων 

µεταναστών (Martin, 2006) (Ceobanu & Escandell, 2011). 
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 Τα προαναφερθέντα προγράµµατα βραχείας παραµονής και εργασίας 

µεταναστών εµφανίζουν και αυτά ορισµένες ρυθµιστικές και λειτουργικές αδυναµίες. 

Ορισµένος αριθµός οικονοµικών µεταναστών που θα εισέλθουν υπό το συγκεκριµένο 

καθεστώς θα παραµείνουν παράτυπα στην χώρα που αρχικά τους υποδέχτηκε µόνιµα, 

όπως για παράδειγµα συνέβη στην περίπτωση της Γερµανίας όταν από τα 18.000.000 

και πλέον εκατοµµύρια οικονοµικών µεταναστών που εισήλθαν στη χώρα µεταξύ του 

1960 και του 1973, τα σχεδόν 4.000.000 αυτών παρέµειναν στη χώρα παράτυπα 

παραβιάζοντας ουσιαστικά το καθεστώς βραχείας παραµονής και εργασίας τους. Η 

εποχική απασχόληση και η µικρής διάρκειας παραµονή των µεταναστών µπορεί 

επίσης να συνδεθεί µε προβλήµατα εις βάρος ορισµένων επιχειρήσεις που επιθυµούν 

να προσλάβουν µόνιµα ορισµένους µετανάστες προκειµένου να τους εκπαιδεύσουν 

και να τους καταστήσουν πιο αποδοτικούς σε βάθος χρόνου, ενώ στα αρνητικά 

συµπεριλαµβάνεται και το υψηλό κόστος έκδοσης άδειας βραχείας παραµονής που 

έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών κεφαλαίων εκ µέρους των µεταναστών 

εξανεµίζοντας µε τον τρόπο αυτό µεγάλο τµήµα των µηνιαίων µισθολογικών 

απολαβών στη χώρα εργασίας τους (Gedeshi, 2002). 

Το ζήτηµα της επιστροφής των µεταναστών στην χώρα προέλευσής τους, 

αποτελεί µια ακόµα πτυχή του γενικότερου µεταναστευτικού φαινοµένου που δεν 

έχει, µέχρι σήµερα, διερευνηθεί επιστηµονικά επαρκώς γεγονός που δεν επιτρέπει την 

επισταµένη µελέτη των πολυάριθµων παραγόντων που καθορίζουν τους λόγους αλλά 

και τους τρόπους µε τους οποίους εξελίσσεται ο επαναπατρισµός των µεταναστών. 

Το πρώτο εµπόδιο έγκειται στην έλλειψη αλλά και στην αδυναµία θεωρητικοποίησης 

και δηµιουργίας µη αλληλοκαλυπτόµενων κατηγοριών βάσει των οποίων θα 

µπορούσαν να οµαδοποιηθούν οι διάφορες κατηγορίες µεταναστών. Μία από τις 

σηµαντικότερες επιστηµονικές προσπάθειες για την κάλυψη του συγκεκριµένου 

«επιστηµονικού κενού» έγινε από τον Gmelch G. και τον Cerase F. Ο πρώτος εξ’ 

αυτών κατηγοριοποίησε τους µετανάστες που επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής 

τους µε κριτήριο την πρόθεση τους για επαναπατρισµό πριν την λήψη της απόφασης 

για µετανάστευση δηµιουργώντας τις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

o Μετανάστες που είχαν ως πρόθεση την προσωρινή µετακίνηση και την επιστροφή 

στην χώρα προέλευσής τους όταν είχαν επιτύχει τους στόχους που είχαν θέσει 

στη χώρα µετακίνησης 

o Μετανάστες που είχαν ως αρχική πρόθεση την προσωρινή µετανάστευση αλλά 

τελικά έµειναν µόνιµα στη χώρα προορισµού τους 
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o Μετανάστες που είχαν ως αρχική πρόθεση τη µόνιµη µετεγκατάστασή τους στη 

χώρα προορισµού τους ,αλλά τελικά πήραν την απόφαση να επαναπατριστούν  

o Μετανάστες που είχαν ως αρχική πρόθεση τη µόνιµη παραµονή τους στη χώρα 

προορισµού και τελικά πραγµατοποίησαν τις αρχικές τους προθέσεις (Gmelch, 

1980). 

Η δεύτερη προσπάθεια κατηγοριοποίησης, από τον έτερο επιστήµονα που 

προαναφέρθηκε ,έγινε µε κριτήριο τους λόγους που τελικά καθόρισαν την επιστροφή 

ή αντίστοιχα την παραµονή των µεταναστών. Με βάσει το συγκεκριµένο κριτήριο 

δηµιουργούνται τρεις επιµέρους κατηγορίες: 

o Μετανάστες που επέστρεψαν λόγω µη εκπλήρωσης των αρχικών στόχων τους 

o Μετανάστες που επέστρεψαν λόγω των επιδιώξεων για οικονοµική ή 

επιχειρηµατική κυρίως δραστηριοποίηση στην χώρα προέλευσης τους ή για 

λόγους συνταξιοδότησης 

o Μετανάστες που παρέµειναν στην χώρα προορισµού τους και εποµένως δεν 

επαναπατρίστηκαν ποτέ (Cerase, 1974). 

Και οι δυο επιστηµονικές προσεγγίσεις επιχείρησαν να οριοθετήσουν την µεγάλη 

περιπτωσιολογία που παρουσιάζεται σχετικά µε τους επιµέρους λόγους επιστροφής 

των µεταναστών στις χώρες προέλευσης τους µε ικανοποιητικά σε πολλές 

περιπτώσεις αποτελέσµατα. 

 Σε ότι αφορά την περίπτωση της αλβανικής µετανάστευσης προς την Ελλάδα, 

παρατηρήθηκε η σχεδόν παντελής απουσία κρατικού σχεδίου για την διαχείριση των 

µεταναστών και το ζήτηµα του επαναπατρισµού τους. Κύρια πεποίθηση, τόσο της 

αλβανικής κοινωνίας αλλά κυρίως της εκάστοτε ηγεσίας της συγκεκριµένης χώρας, 

ήταν ότι η µετανάστευση έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα διότι βοηθάει στην 

«εκτόνωση» των πιέσεων του µεγάλου ποσοστού ανεργίας και επιτρέπει την 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας λόγω του µεγάλου αριθµού εµβασµάτων που δέχεται 

από τους µετανάστες του εξωτερικού. Η µονόπλευρη και συνάµα προβληµατική 

αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση 

αρνητικών συνεπειών τόσο κοινωνικών όσο και οικονοµικών όταν οι έρευνες αλλά 

και η ίδια η πραγµατικότητα ανέδειξε την ουτοπιστική αντίληψη που αρχικά είχε 

διαµορφωθεί. Η αλβανική περίπτωση, µε τις επιστηµονικές επιφυλάξεις που ενέχει 

κάθε παρόµοιας µορφής κατηγοριοποίηση, µπορεί να ενταχθεί στις δύο πρώτες 

οµάδες µεταναστών, όπως προαναφέρθηκε µε βάσει τα κριτήρια του Gmelch G., διότι 

η αλβανική µετανάστευση έχει ως κύριο γνώρισµα εµφάνισής της το οικονοµικό 
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κίνητρο και την αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης από τα 

άτοµα που µετακινούνται. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι παρά το ότι οι 

οικονοµικοί λόγοι της µετανάστευσης τείνουν να καλύπτονται µετά από ορισµένη 

χρονική διάρκεια, µεγάλος αριθµός Αλβανών µεταναστών επιλέγει τη µόνιµη 

παραµονή στην Ελλάδα λόγω των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και του µεγάλου 

βαθµού κοινωνικοποίησης στην ελληνική κοινωνία µε την βοήθεια και των ήδη 

διαβιούντων σε αυτή οµοεθνών τους. Αυτό ερµηνεύει και το γεγονός ότι τα άτοµα 

αλβανικής υπηκοότητας που επιλέγουν τελικά να επιστρέψουν στην χώρα 

προέλευσής τους έχουν ως κοινό γνώρισµα την αποτυχία επίτευξης των οικονοµικών 

στόχων τους ή της αδυναµίας προσαρµογής στο κοινωνικό πλαίσιο της ελληνικής 

πραγµατικότητας (Castles S. , 1998) (Markova & Sarris, 1997) (Γεωργούλας, 2001).  

 Μια άλλη επιστηµονική πτυχή της επιστροφής των µεταναστών στην χώρα 

προέλευσης τους αφορά την µελέτη του τρόπο µε τον οποίο επηρεάζεται η χώρα των 

µεταναστών µετά τον επαναπατρισµό τους, κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο. Οι 

επιδράσεις αυτές αποτελούν συνάρτηση πληθώρας παραγόντων οι πιο 

χαρακτηριστικοί εκ των οποίων είναι: 

o Ο αριθµός των επαναπατρισθέντων και η επιλογή του χρόνου επιστροφής 

o Η διάρκεια παραµονής των µεταναστών στην χώρα προορισµού τους  

o Η γεωγραφική τοποθεσία εγκατάστασης των µεταναστών 

o Το κοινωνικό, µορφωτικό και οικονοµικό υπόβαθρο των επαναπατρισθέντων 
o Ο βαθµός οργάνωσης και συντονισµού της επιστροφής και η τυχόν ύπαρξη 

πολιτικών που θα υποβοηθήσουν την επανένταξη των µεταναστών. 

Η παλιννόστηση των µεταναστών µπορεί αρχικά να αξιολογηθεί ως µια ευκαιρία 

αξιοποίησης του µεγάλου αριθµού κεφαλαίων που εισρέουν µε την µορφή των 

εµβασµάτων στην χώρα, αλλά και την είσοδο στην αγορά εργασίας σηµαντικού 

αριθµού εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Οι αρχικές όµως αυτές υποθέσεις 

ενδεχοµένως να έρθουν σε αντίθεση µε τα πραγµατικά δεδοµένα που η κάθε χώρα 

παρουσιάζει, µεταβάλλοντας τις όποιες αρχικές εικασίες (Lambrianidis & 

Hatziprokopiou, 2005, σσ. 111-115) (Παπασωτηρίου, 2000, σσ. 9-11). 

 Στην περίπτωση της Αλβανίας, τα µέχρι τώρα στοιχεία σχετικών ερευνών, 

τείνουν να αποδώσουν θετική χροιά στην συνολική συνεισφορά των µεταναστών που 

επιστρέφουν στον οικονοµικό και εργασιακό τοµέα της χώρας. Η περιορισµένη 

επίδραση των Αλβανών µεταναστών, οφείλεται στο γεγονός ότι τα κεφάλαια που 

εισρέουν στην αλβανική οικονοµία, ως αποτέλεσµα της παροχής εργασίας κατά την 
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διάρκεια της µετανάστευσης, δεν απορροφώνται αποκλειστικά σε παραγωγικούς 

τοµείς της οικονοµίας επιφέροντας την πολυπόθητη ανάπτυξη των κρατών µε χαµηλό 

ή µέσο ετήσιο κατά κεφαλή µεικτό εθνικό εισόδηµα. Τα εµβάσµατα αξιοποιούνται 

από τους Αλβανούς µετανάστες και τις οικογένειες τους προκειµένου να καλυφθούν 

καταναλωτικές ανάγκες ή επενδύονται σε µη παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας, 

όπως για παράδειγµα στην αγορά ή κατασκευή ακινήτων. Η ποσοτική παράθεση των 

προαναφερθέντων χαρακτηριστικών της αλβανικής οικονοµίας γίνεται εµφανής στα 

αποτελέσµατα πληθώρας ερευνών, µία εκ των οποίων διενεργήθηκε το 1999 βάσει 

της οποίας προέκυψε ότι το 53% του συνόλου των εµβασµάτων που εισήλθαν στην 

αλβανική οικονοµία από τους Αλβανούς µετανάστες στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν 

για την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, το 16% αποταµιεύθηκε σε τράπεζες ή 

επενδύθηκε σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ενώ µόλις το 7% αξιοποιήθηκε σε 

παραγωγικούς τοµείς µε το εναποµείναν 10% να διοχετεύεται σε λοιπές 

δραστηριότητες. Βέβαια, παρά την απουσία αξιοσηµείωτης χρησιµοποίησης των 

εµβασµάτων και των αποταµιεύσεων σε παραγωγικούς οικονοµικούς τοµείς, αυτά 

συνεισφέρουν σηµαντικά στο οικογενειακό εισόδηµα µεγάλου αριθµού νοικοκυριών. 

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου το 1997 για 

την Αλβανία, βάσει των οποίων τα εµβάσµατα που δέχθηκε η συγκεκριµένη χώρα 

αντιπροσώπευαν το 10-15% του ΑΕΠ της (Kule, Mancellari, Papapanagos, Qirici, & 

Sanfey, 1999). Η αξία των εµβασµάτων ακόµα και υπό τις συνθήκες που 

προαναφέρθηκαν για την αλβανική πραγµατικότητα, κρίνεται ιδιαίτερα αξιόλογη 

βάσει οικονοµικών όρων, καθόσον µειώθηκε σηµαντικά το εµπορικό ισοζύγιο και η 

ανεργία της χώρας και αυξήθηκε η παραγωγή σε αρκετά τµήµατα της οικονοµίας 

όπως στον τοµέα των κατασκευών και της γεωργίας (Mancellari, Papapanagos, & 

Sanfey, 1996). 

 Το δεύτερο σηµαντικό κοµµάτι στην µελέτη των οικονοµικών επιδράσεων 

που µπορεί να δεχτεί µια χώρα µε την επιστροφή ενεργού εργατικού δυναµικού που 

βρισκόταν υπό καθεστώς µετανάστευσης, σχετίζεται µε τις δυνατότητες 

ενσωµάτωσής του στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα. Κατά κανόνα, οι 

εργαζόµενοι που επαναπατρίζονται, επιστρέφουν µαζί µε τις νέες δεξιότητες και 

ικανότητες που απέκτησαν κατά την διάρκεια εργασίας τους στο εξωτερικό. Το 

πρόβληµα όµως µε τον επαναπατρισµό των Αλβανών µεταναστών δηµιουργήθηκε 

λόγω της έλλειψης των απαιτούµενων υποδοµών ώστε οι νέες ικανότητες-δεξιότητες 

να αξιοποιηθούν στο έπακρο από το εγχώριο εργασιακό σύστηµα. Παρά τα αρχικά 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       70 

δοµικά εµπόδια, η κατάσταση φαίνεται να οµαλοποιείται σταδιακά και οι Αλβανοί 

εργαζόµενοι «µεταλαµπαδεύουν» την πολύ σηµαντική εµπειρία τους στο νέο 

εργασιακό περιβάλλον απασχολούµενοι τις περισσότερες φορές στο ίδιο ή σε 

παρεµφερή τοµέα µε αυτόν που απασχολούνταν στην Ελλάδα ή την Ιταλία 

(Lambrianidis & Hatziprokopiou, 2005, σσ. 111-112).  

 Σε ότι αφορά την ελληνική περίπτωση, οι υπάρχουσες έρευνες παρέχουν µεν 

στοιχεία σχετικά µε τις προθέσεις των µεταναστών για επιστροφή στην χώρα τους ή 

για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν 

εξειδικευµένες ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν σε συγκεκριµένες 

µεταναστευτικές οµάδες ή σε οριοθετηµένες γεωγραφικά περιοχές. Σε γενικές 

γραµµές, µε την πάροδο του χρόνου οι µετανάστες προερχόµενοι από τις γειτονικές 

στην Ελλάδα χώρες, δηλώνουν ότι επιθυµούν να µείνουν για πολύ µεγάλο χρονικό 

διάστηµα ή ακόµα και µόνιµα στη χώρα. Σχετική έρευνα του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας στην Αθήνα, έδειξε ότι οι µετανάστες του δείγµατος δήλωσαν σε ποσοστό 

53.3% την επιθυµία τους να µείνουν µόνιµα στην Ελλάδα. Πιο εξειδικευµένη έρευνα 

σε Αλβανούς µετανάστες απέδειξε ότι το 56% αυτών επιθυµεί να επιστρέψει στην 

χώρα καταγωγής τους µετά από 17,6 χρόνια ενώ το 20-40% του υπό µελέτη 

δείγµατος προτίθεται να παραµείνει µόνιµα στην Ελλάδα κυρίως λόγω της έλλειψης 

ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηµατικών προοπτικών στην Αλβανία. Σε 

αντίστοιχες έρευνες σε Βούλγαρους µετανάστες εντοπίζεται ακόµα µεγαλύτερο 

ποσοστό πρόθεσης για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα τονίζοντας την τάση πολλών 

οικονοµικών µεταναστών για µόνιµη εγκατάσταση στην χώρα προορισµού τους. Η 

ελληνική Πολιτεία οφείλει να λάβει σοβαρά τις νέες αυτές τάσεις σχετικά µε τον 

χρόνο παραµονής των µεταναστών και να συνειδητοποιήσει άµεσα ότι η ελληνική 

κοινωνία θα µεταλλαχθεί δραµατικά (Έµκε-Πουλοπούλου, 2007, σσ. 106-110).  

Οι µεταβολές που σχετίζονται µε την αρχική κατάσταση που βίωσε ο κάθε 

µετανάστης µετά την είσοδό του στη νέα χώρα προορισµού του καθορίζουν και τον 

τρόπο που αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο µετάβασης από καθεστώς προσωρινής 

µετανάστευσης σε καθεστώς µόνιµης διαµονής και αντίστροφα. Η ωρίµανση των 

συνθηκών διαβίωσης των µεταναστών, µπορεί να οφείλεται σε µεταβολές στις 

συνθήκες απασχόλησης, στην εν γένει οικονοµική τους κατάσταση, στην αναβάθµιση 

του επιπέδου ζωής, αλλά και σε οικογενειακής φύσεως ζητήµατα (επανένωση 

οικογενειών, γάµος, κ.ά.). Οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα 

και µεγάλος αριθµός αυτών δηλώνει ότι θα παραµείνει µόνιµα, καθιστώντας 
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επιβεβληµένες τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές προκειµένου να υπάρξει 

οµαλή µετάβαση στα νέα δηµογραφικά και όχι µόνο δεδοµένα της χώρας (Νίκας & 

Ασπάσιος, 2012, σσ. 344-346). Η πρόβλεψη τόσο των κρατών όσο και των ίδιων των 

µεταναστών, για παροχή εργασίας µακριά από την πατρίδα τους, αλλά και η επιθυµία 

επαναπατρισµού αποτελεί µία ψευδαίσθηση που επιβεβαιώνεται και από την 

συγκεκριµένη έρευνα πεδίου όπως θα παρουσιαστεί στο τελευταίο κεφάλαιο. Η 

αρχική πρόβλεψη ότι η µετανάστευση του 20ου και 21ου αιώνα θα αποτελέσει ένα 

προσωρινό φαινόµενο αποκλείοντας το χαρακτήρα της µονιµότητας, κυρίως λόγω της 

οικονοµικής φύσης που την προσδιορίζει, δεν επαληθεύτηκε διότι τελικά οι 

οικονοµικοί µετανάστες όχι απλά δεν αποχώρησαν από την χώρα µετανάστευσης 

τους αλλά σταδιακά έφεραν την οικογένεια τους µε την διαδικασία της οικογενειακής 

επανένωσης ή δηµιούργησαν νέους οικογενειακούς δεσµούς στη χώρα εργασίας τους. 

Τόσο οι µαζικές µεταναστεύσεις, της πρόσφατης χρονικά εποχής που διανύουµε, 

αλλά και παλαιότερα µετασχηµατίσθηκαν, από «µετανάστευση εργασίας» σε 

«µετανάστευση εγκατάστασης» διαψεύδοντας µε τον τρόπο αυτό την προσωρινή 

διάσταση του φαινοµένου και εδραιώνοντας τη µονιµότητα ως κύριο χαρακτηριστικό 

αυτής (Green N. , 2002, σσ. 120-122).  

Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων προσωρινής 

εργασιακής απασχόλησης µπορεί να αµβλύνει τις αρνητικές επιδράσεις της µόνιµης 

µετανάστευσης τόσο στις χώρες αποστολής όσο και σε αυτές υποδοχής των 

µεταναστών, επιτρέποντας την αποφυγή των «παγίδων» που η µακροχρόνια 

παραµονή µεταναστών και η µη αποδοτική αξιοποίηση των εµβασµάτων µπορεί να 

επιφέρει. Παράγοντες όπως η θέληση του µετανάστη για αποστολή εµβασµάτων, το 

καθεστώς παραµονής του στη χώρα εργασίας, οι οικογενειακοί δεσµοί και η 

οικονοµική κατάσταση της χώρας υποδοχής, επηρεάζουν επιπρόσθετα το ρυθµό και 

το µέγεθος των εµβασµατικών εισροών και τις αποφάσεις που σχετίζονται µε την 

χρονική διάρκεια µετανάστευσης. Η διαµόρφωση των παραγόντων που τελικά θα 

καθορίσουν τις επιµέρους αποφάσεις, σχετικά µε την µετανάστευση ορισµένων 

εθνοτικών οµάδων είναι καίριας σηµασίας και χρήζουν επισταµένης αντιµετώπισης 

αλλά και διαχείρισης τόσο από το κράτος υποδοχής όσο και από αυτό αποστολής των 

µεταναστών ώστε να καθοριστεί το µεταναστευτικό πλαίσιο που κρίνεται 

αποδοτικότερο και ταυτόχρονα πιο επιθυµητό τόσο από την πλευρά των µεταναστών 

όσο και από τα κράτη που µε εµπλέκονται στην όλη µεταναστευτική διαδικασία 

(Stark & Loukas, 1985) (Gilbreath, 2001) (Ellerman, 2005, σσ. 624-625).  
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2.3 Τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά των Αλβανικών Μεταναστευτικών 

Εµβασµάτων 

2.3.1 Σκιαγράφηση του Ρόλου των Μεταναστευτικών Εµβασµάτων στην 

Οικονοµία της Αλβανίας 

Η νεότερη αλβανική µετανάστευση όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται κυρίως σε 

οικονοµικούς παράγοντες και πιο συγκεκριµένα στην αυξηµένη ζήτηση φτηνού 

εργατικού δυναµικού των γειτονικών οικονοµιών της Ελλάδας και της Ιταλίας 

(παράγοντες έλξης-pull factors) αλλά και στην άσχηµη οικονοµική κατάσταση της 

Αλβανίας που µαστίζονταν από υπανάπτυξη και υψηλά ποσοστά ανεργίας 

(παράγοντες απώθησης-push factors) (Martin & Zurcher, 2008). Ο ιδιαίτερα µεγάλος 

αριθµός Αλβανών οικονοµικών µεταναστών που εξήλθε της χώρας µετά την 

κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος, προκάλεσε την εισροή ενός εξίσου 

µεγάλου αριθµού εµβασµατικών κεφαλαίων προς την Αλβανία. Μέσω της παρούσας 

υποενότητας, επιδιώκεται η παρουσίαση της ιδιάζουσας σηµασίας αυτών των 

εµβασµατικών ροών, συγκριτικά µε βασικούς και όχι µόνο, µακροοικονοµικούς 

δείκτες της εγχώριας αλβανικής οικονοµίας και η µελέτη του τρόπου που οι 

αλβανικές κυβερνήσεις αντιµετώπισαν τις ροές αυτές, στο πλαίσιο της γενικότερης 

οικονοµικής και πολιτικής πορείας της χώρας.  

   Η βίαιη κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος. που επί δεκαετίες 

κυβερνούσε τη χώρα, επέφερε δραµατικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο οργάνωσής της, 

οδηγώντας µεγάλο τµήµα του πληθυσµού στην εσωτερική και εξωτερική 

µετανάστευση. Μέχρι και σήµερα, το µεταναστευτικό φαινόµενο της Αλβανίας 

απασχολεί τόσο την ίδια την χώρα και τους κυβερνώντες αυτής, όσο και ολόκληρη 

την διεθνή κοινότητα. Από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι και τις αρχές 

του 1990, ο αλβανικός πληθυσµός εµφάνιζε αύξηση κατά 2% σε ετήσια βάση. Με το 

άνοιγµα των συνόρων όµως, παρατηρήθηκε µείωση του συνολικού πληθυσµού κατά 

3,5% για το διάστηµα 1989-2001. Η πλειοψηφία των µεταναστών ήταν άνδρες, 

γεγονός που οδήγησε στην µείωση του αντίστοιχου ποσοστού του ανδρικού 

πληθυσµού κατά 20% σε εθνικό επίπεδο. Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την 

εξωτερική µετανάστευση, µετακινήσεις πληθυσµών παρατηρήθηκαν και στο 

εσωτερικό της χώρας. Από το 1989 έως το 2001 ο αριθµός των κατοίκων στην 

επαρχία µειώθηκε κατά 13% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό κατοίκων που πλέον ζούσαν 

σε αστικό περιβάλλον αυξήθηκε κατά 14%. 
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    Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα των Αλβανών, συνεχίζουν µέχρι και σήµερα 

να αποτελούν σηµαντική οικονοµική ενίσχυση όχι µόνο σε οικογενειακό αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο. Σχετικές έρευνες, έχουν υπολογίσει ότι οι Αλβανοί οικονοµικοί 

µετανάστες στην Ελλάδα αποστέλλουν το 19% περίπου των εισοδηµάτων τους στην 

Αλβανία. Το ποσοστό των µεταναστευτικών εµβασµάτων που τελικά αποστέλλεται 

παρουσιάζει διαφορές, ανάλογα µε την έµφυλη κατηγοριοποίηση των Αλβανών και 

τα επιµέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε µετανάστη. Οι άντρες εµβάζουν 

κατά µέσο όρο το 22% των εισοδηµάτων τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

γυναικών ανέρχεται στο 35% περίπου. Βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο µέσος 

όρος των ποσοστών αυτών δεν παραµένει σταθερός διαχρονικά. Πληθώρα 

παραγόντων µπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό των αλβανικών εµβασµάτων ένας 

εκ των οποίων είναι και η διάρκεια παραµονής των µεταναστών στην Ελλάδα. 

Χρονικό διάστηµα πέντε επιπλέον ετών παραµονής για παράδειγµα, µπορεί να 

µειώσει κατά 8% το ποσό των εµβασµάτων που αποστέλλονται στην Αλβανία 

(Lianos, Petralias, & Boussoulas, 2004). Τα αλβανικά µεταναστευτικά εµβάσµατα, 

εκτός από τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν επί του συνόλου της αλβανικής 

οικονοµίας, διαδραµατίζουν εξίσου σηµαντικό παράγοντα στην επιβίωση και 

ανάπτυξη των µεµονωµένων ατόµων προς τα οποία και αποστέλλονται. Κατά µέσο 

όρο, τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτελούν το 13% των συνολικών εισοδηµάτων 

µιας οικογενείας, ποσοστό που είναι ακόµα υψηλότερο όταν οι αποδέκτριες 

οικογένειες κατοικούν στην αλβανική επαρχία. Η πλειοψηφία των µεταναστών που 

αποστέλλουν εµβάσµατα ζει εκτός Αλβανίας σε ποσοστό 80% (Carletto C. , Davis, 

Stampini, Trento, & Zezza, 2004).   

 Σε ότι αφορά το ζήτηµα της αξιοποίησης των µεταναστευτικών εµβασµάτων, 

όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, παρατηρείται αρχικά η διοχέτευσή τους κυρίως για 

καταναλωτικό σκοπό καλύπτοντας µε τον τρόπο αυτό βασικές ανάγκες των ιδίων και 

των νοικοκυριών τους. Με την πάροδο του χρόνου όµως, µεταβάλλεται ο τοµέας 

αξιοποίησης των εµβασµάτων αυτών. Μετά την κάλυψη των βασικών βιοτικών και 

όχι µόνο αναγκών (διατροφή, ένδυση, στέγαση), έχει παρατηρηθεί η χρήση των 

αλβανικών µεταναστευτικών εµβασµάτων προκειµένου να διασφαλιστεί η 

οικονοµική κάλυψη όλων των τελετών που ενδεχοµένως να λάβουν χώρα µέσα σε 

µια οικογένεια, όπως για παράδειγµα οι γάµοι, οι βαφτίσεις και οι κηδείες. Στο τελικό 

στάδιο, τα εµβάσµατα επενδύονται στο ανθρώπινο δυναµικό της κάθε οικογενείας και 

ειδικότερα στην µόρφωση και την επαγγελµατική εξειδίκευση, προσβλέποντας στην 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       74 

µελλοντική αξιοποίηση των προσόντων που θα έχουν αποκοµίσει τα µέλη της 

οικογενείας του µετανάστη. Το δεύτερο και τρίτο στάδιο ενδέχεται να µεταβάλλεται 

σε ότι αφορά τη χρονική σειρά επιλογής του, διότι η κάθε οικογένεια έχει 

διαφορετικό τρόπο αντίληψης της παραγωγικότερης αξιοποίησης των κεφαλαίων 

αυτών προς όφελός της (King & Vullnetari, 2003).       

Από τις αρχές της δεκαετίας, παρατηρείται µια διαχρονική αύξηση του 

συνολικού ποσού των εµβασµάτων που από τα 275.000.000 δολάρια το 1992, 

ανήλθαν στα 1.111.000.000 δολάρια το 2009 (Γράφηµα 1). Τα κεφάλαια αυτά, 

κέντρισαν αρχικά το ενδιαφέρων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών, όπως η 

Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank), το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (International 

Monetary Fund) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank), οι 

οποίοι προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τις αρµόδιες αλβανικές Αρχές προκειµένου 

να υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν τις απαιτούµενες ρυθµίσεις ώστε να 

προσελκύσουν ακόµα περισσότερα µεταναστευτικά κεφάλαια αλλά και να αλλάξουν 

τα κανάλια µεταφοράς αυτών στοχεύοντας στην αξιοποίησή τους µέσω του επίσηµου 

τραπεζικού συστήµατος. Παρά την οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, η οποία άλλαξε 

δραµατικά τα οικονοµικά δεδοµένα ολόκληρης της χώρας συµπεριλαµβανοµένων και 

των µεταναστών που εργάζονται σε αυτή, η εκροή εµβασµάτων από την Ελλάδα προς 

στην γείτονα χώρα, παρά την µικρή µείωση που εµφάνισε µετά το 2008, συνεχίζει να 

αποτελεί σηµαντική πηγή κεφαλαιακών εισροών από το εξωτερικό (EUROSTAT, 

2010).  

 Αντλώντας πληροφορίες από τα επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας 

(Albanian Bank) (Πίνακας 2) και µελετώντας τα εµβάσµατα µακροσκοπικά, 

προκύπτει ανεµπόδιστα το συµπέρασµα ότι τα µεταναστευτικά εµβάσµατα 

αντιπροσώπευαν σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. Το εν λόγω ποσοστό, 

όπως είναι αναµενόµενο, ήταν µεγαλύτερο τα πρώτα χρόνια της νεότερης αλβανικής 

µετανάστευσης, αγγίζοντας ποσοστό της τάξης του 22,3% για το 1993 και 19,4% για 

το 1994 γεγονός που οφείλεται στην πολύ άσχηµη οικονοµική κατάσταση ολόκληρης 

της χώρας και της έντασης της µεταναστευτικής διαδικασίας, ενώ µε την σταδιακή 

ανάκαµψη-ανάπτυξη της αλβανικής οικονοµίας το ποσοστό µειώθηκε µε αποτέλεσµα 

να κυµαίνεται µεταξύ 12-14% του ΑΕΠ από το 2000 µέχρι και το 2007. 

Σηµαντικά είναι και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν µελετώντας τα 

εµβάσµατα ως ποσοστό των εξαγωγών της χώρας. Η αξία αυτών είναι τουλάχιστον 

διπλάσια από την αξία των εξαγωγών, γεγονός που δικαιολογεί τον σηµαντικό ρόλο 
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των εµβασµατικών κεφαλαίων στην ισοσκέλιση του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας. 

Το εν λόγω ποσοστό άρχισε να µειώνεται µετά το 2005 (177,1%) αλλά παρόλα αυτά 

δεν έχασε την δυναµική του ως ποσοστό των εξαγωγών (Bank of Albania, 2010).  

Για το 2012 η Αλβανία δέχτηκε µεταναστευτικά εµβάσµατα που ανήλθαν 

συνολικά στα 1.035.000.000 δολάρια, όταν το συνολικό ποσό των εµβασµατικών 

κεφαλαίων σε ολόκληρο τον κόσµο άγγιξε τα 529.000.000.000 δολάρια προερχόµενα 

σε ποσοστό 23,3% από τις ΗΠΑ. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των χωρών 

που αποτέλεσαν τις βασικές χώρες αποστολής των αλβανικών µεταναστευτικών 

κεφαλαίων είναι η Ελλάδα, από την οποία εστάλησαν εµβάσµατα της τάξης των 

478.000.000 δολαρίων περίπου και ακολουθεί η Ιταλία (386.000.000 δολάρια) και οι 

ΗΠΑ ( 67.000.000 δολάρια) (Pew Research, 2014b).  

 

Πηγή: (World Bank, 2011b)  

Γράφηµα 1: Ρυθµός Ανάπτυξης της Αλβανίας την Περίοδο 2001-2010 (%) 
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Ακριβής αξιολόγηση του ρόλου που τα εµβάσµατα διαδραµάτισαν στην 

οικονοµία της χώρας δεν είναι εφικτή, κυρίως λόγω της αδυναµίας υπολογισµού του 

πραγµατικού µεγέθους των εµβασµάτων που δέχεται η χώρα. Η χρήση άτυπων 

καναλιών µεταφοράς εµβασµάτων, εκτός του τραπεζικού συστήµατος, υπολογίζεται 

ότι αντιπροσωπεύει το 81% της συνολικής κεφαλαιακής κίνησης, µε το 50% περίπου 

του ποσοστού αυτού να αφορά την µεταφορά εµβασµάτων µε την αυτοπρόσωπη 

µέριµνα των µεταναστών (Korovilas, 1999). Επιπροσθέτως, η επιλογή µεγάλου 

αριθµού µεταναστών να συνεισφέρουν στις οικογενειακές ανάγκες µέσω της 

αποστολής αγαθών (ηλεκτρικές συσκευές και καταναλωτικά προϊόντα µεγάλης 

διάρκειας) και όχι τραπεζογραµµατίων (κερµάτων ή καταθέσεων) από την χώρα 

εργασίας σε αναλογία που αντιστοιχεί στο ένα έκτο της συνολικής αξίας των 
µεταναστευτικών εισροών, έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία σχηµατισµού πλήρους 

εικόνας, περιορίζοντας την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Η 

πλειοψηφία των εµβασµατικών κεφαλαίων προς την Αλβανία χρησιµοποιήθηκε για 

την αγορά καταναλωτικών αγαθών και για την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου 

των παραληπτών. Οι εισαγωγές τροφίµων από τα 157.000.000 δολάρια το 1993, 

ουσιαστικά διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 321.000.000 δολάρια το 1999 ενώ τµήµα 

των εµβασµάτων κατατέθηκε σε τραπεζικούς  λογαριασµούς για µελλοντική χρήση 

και αξιοποίηση.  

 Σε οικογενειακό επίπεδο, τα αλβανικά εµβάσµατα αποτέλεσαν και συνεχίζουν 

να αποτελούν σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα που έµµεσα επηρεάζει και την 

οικονοµία της χώρας. Έρευνες υπολογίζουν τον ετήσιο µέσο όρο εµβασµάτων που 

δέχονται οι οικογένειες, µέλη των οποίων εργάζονται εκτός Αλβανίας, στα 88.600 

λεκ (lek) ή 611 δολάρια, µε το ποσό αυτό να είναι ακόµα µεγαλύτερο για τα 

νοικοκυριά που κατοικούν στην επαρχία της χώρας (104.400 λεκ) σε σύγκριση µε 

αυτά των µεγάλων αστικών κέντρων (68.900 λεκ) (Misja, 1998, σσ. 22-98). Παρά τo 

σηµαντικό ποσοστό των εµβασµατικών κεφαλαίων που δέχτηκαν και συνεχίζουν να 

δέχονται οι οικογένειες των Αλβανών µεταναστών που δεν µετανάστευσαν, αυτό 

είναι σηµαντικά χαµηλότερο, ιδιαίτερα τα πρώτα στάδια της µεταναστευτικής 

διαδικασίας, σε σύγκριση µε τα ποσά που εµβάζουν άλλες εθνικότητες µε 

διαφορετικούς µεταναστευτικούς προορισµούς. Για παράδειγµα για το 1991 το κατά 

κεφαλή ποσό των αλβανικών εµβασµάτων αποτελούσε το 10% του αντίστοιχου 

ποσού µεταναστών από την Πορτογαλία και το 50% από την Τυνησία, γεγονός που 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       77 

κατά βάσει αποδίδεται στην µορφή της απασχόλησης των Αλβανών µεταναστών σε 

Ελλάδα και Ιταλία και στις χαµηλές µισθολογικές απολαβές τους (Rutili, 1998).     

 Τα αλβανικά εµβάσµατα, παρά την αδυναµία πλήρους καταγραφής τους λόγω 

της αποστολής σηµαντικού ποσοστού αυτών µέσω των άτυπων δικτύων µεταφοράς, 

αποτέλεσαν και συνεχίζουν µέχρι και σήµερα να αποτελούν την κινητήρια δύναµη 

κάθε προσπάθειας προς την κατεύθυνση της οικονοµικής σταθεροποίησης και 

εξέλιξης των αλβανικών κυβερνήσεων. Η αξιοποίησή τους σε επίπεδο νοµισµατικής 

πολιτικής, ειδικότερα σε ότι αφορά το κρίσιµο κοµµάτι του πληθωρισµού, σε επίπεδο 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας του εθνικού νοµίσµατος µε τα ισχυρά διεθνή νοµίσµατα, 

αλλά και σε ότι αφορά την ρευστότητα στην εγχώρια οικονοµία, συνέβαλλε 

καθοριστικά στην ισχυροποίηση των επιµέρους οικονοµικών παραµέτρων και 

επέτρεψαν την σταδιακή αναµόρφωση του αλβανικού «οικονοµικού οικοδοµήµατος» 

ώστε αυτό να προσαρµοστεί στην παγκόσµια ελεύθερη αγορά, ισχυροποιώντας την 

δυναµική της αλβανικής οικονοµίας στο διεθνές στερέωµα. Ο χαµηλός πληθωρισµός 

και οι συνεχώς αυξανόµενες καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αποτέλεσαν την 

«προµετωπίδα» της οικονοµικής ευηµερίας στην Αλβανίας, οδηγώντας την, επώδυνα, 

αλλά µε σταθερό βηµατισµό στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον της ελεύθερης 

αγοράς που τόσα χρόνια ηθεληµένα αγνοούσε (Uruci & Gedeshi, 2003) (Chimhowu, 

Piesse, & Pinder, 2003) (Carletto C. , Davis, Stampini, Trento, & Zezza, 2004).  
 

Πίνακας 2: Εµβάσµατα προς την Αλβανία την Περίοδο 1993-2009 

Έτος 
Συνολικό ποσό 

αποστολής 

(σε εκατ. δολάρια) 

Ως % 

ποσοστό 

του ΑΕΠ 

Ως % 

ποσοστό 

των 

εξαγωγών 

Ως % 

ποσοστό του 

εµπορικού 

ελλείµµατος 

1993 275 22,3 224,5 92,1 

1994 378 19,4 267,5 92,8 

1995 385 15,5 190,7 85,8 

1996 500 18,6 237,3 71,5 

1997 267 11,6 188,8 55,7 

1998 452 14,8 219,0 76,8 
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1999 368 10,0 133,6 58,9 

2000 530 14,3 205,4 60,0 

2001 615 15,2 203,2 53,0 

2002 632 13,9 191,2 55,0 

2003 778 12,8 172,5 57,7 

2004 1.028 13,7 170,4 61,0 

2005 1.169 14,0 177,1 64,0 

2006 1.171 12,8 148,0 55,4 

2007 1.295 12,0 120,4 44,0 

2008 1.171 9,2 127,8 33,0 

2009 1.111 9.0 110,0 33,0 

Πηγή: (Bank of Albania, 2010) 

 

2.3.2 Τα Επιµέρους Στάδια της Μεταφοράς Εµβασµάτων προς την Αλβανία 

Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, αν και αποτελούν µια παγιωµένη και σχετικά 

σταθερή πηγή εισοδήµατος για τις οικογένειες προς τις οποίες συνήθως 

αποστέλλονται, παρουσιάζουν µια ιδιαίτερα διευρυµένη διαφοροποίηση ως προς τη 

µορφή, τον τρόπο αποστολής, αλλά και τον τρόπο αξιοποίησής τους µε αποτέλεσµα 

να δυσχεραίνεται, όπως είναι αναµενόµενο, κάθε προσπάθεια µελέτης του 

συγκεκριµένου ζητήµατος. Το εύρος της διαφοροποίησης στις περιπτώσεις αυτές, δεν 

επιτρέπει τη διατύπωση ενός γενικού κανόνα που να αντιπροσωπεύει και να 

ερµηνεύει επαρκώς κάθε επιµέρους περίπτωση. Παρόλα αυτά, η µελέτη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τόσο των ατόµων που αποστέλλουν εµβάσµατα όσο και 

αυτών που τα δέχονται, βοηθάει στην βαθύτερη κατανόηση του τρόπου λήψης 

αποφάσεων σχετικά µε την µετέπειτα αξιοποίησή τους. Για παράδειγµα, τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα µπορεί να αποστέλλονται υπό τη µορφή 

τραπεζογραµµατίων ή προϊόντων, µέσω του τραπεζικού συστήµατος ή µε τη 

αυτοπρόσωπη παρουσία των µεταναστών στη χώρα καταγωγής τους (ιδίως όταν η 

χώρα αποστολής και προορισµού των µεταναστών είναι κόντα γεωγραφικά) ενώ σε 
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ότι αφορά την τελική κατάληξη των εµβασµατικών κεφαλαίων αυτή µπορεί να 

συνίσταται κυρίως στην αποταµίευση τους, την παραγωγική επένδυση ή στην 

κατανάλωση για κάλυψη πάσης φύσεων αναγκών (βλ. επίσης υποενότητα 2.3.4 και 

ενότητα 2.4, 2.5) Η µελέτη των δύο πλευρών, του αποδέκτη και του αποστολέα 

δηλαδή, επιτρέπει την κατηγοριοποίηση της κάθε περίπτωσης και την σύγκριση των 

διαφορετικών αυτών περιπτώσεων µε ίδια ή παρόµοια χαρακτηριστικά. Η 

αξιολόγηση της σηµασίας των αλβανικών µεταναστευτικών εµβασµάτων υπό το 

πρίσµα της επιστηµονικής ενασχόλησης µε τους αποστολείς και τους αποδέκτες 

αυτών, εντάσσεται στο συγκεκριµένο πλαίσιο και θα αποτελέσει τον αυτοσκοπό της 

συγκεκριµένης υποενότητας. 

 Ο τρόπος µεταφοράς των µεταναστευτικών εµβασµάτων είναι µείζονος 

σηµασίας, διότι από την µία πλευρά µπορεί να αποκαλύψει το εύρος των κεφαλαίων 

που δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν και να καταγραφούν και από την άλλη επιτρέπει 

στα κράτη που δέχονται µεταναστευτικές εισροές να κατευθύνουν, µέσω της 

αξιοποίησης των κατάλληλων τρόπων µεταφοράς, τα εµβάσµατα ώστε να 

χρησιµοποιηθούν προς όφελος της εγχώριας οικονοµίας και ανάπτυξης. Από την 

πλευρά των µεταναστών, η µελέτη των τρόπων µεταφοράς των εµβασµάτων θα 

µπορέσει να αποτυπώσει τα προβλήµατα που παρατηρούνται κατά την µεταφορά των 

εµβασµάτων, προτείνοντας εναλλακτικά «κανάλια µεταφοράς» λιγότερο δαπανηρά 

και ασφαλέστερα από κάθε άποψη. 

  Μελετώντας τους τρόπους που τα µεταναστευτικά εµβάσµατα τελικά 

φτάνουν στον προορισµό τους σε παγκόσµιο επίπεδο, προκύπτουν πολύ 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα που µπορούν µετέπειτα να συγκριθούν µε αυτά της 

εξειδικευµένης έρευνας που διενεργήθηκε για την περίπτωση της Αλβανίας, 

αποτυπώνοντας ενδεχόµενες οµοιότητες αλλά και διάφορες στις επιµέρους 

διαδικασίες µεταφοράς τους. Σύµφωνα λοιπόν µε πρόσφατες έρευνες, προκύπτει ότι 

το 10% του συνόλου των εµβασµάτων µεταφέρονται από τους ίδιους τους 

µετανάστες ή από συγγενικά τους πρόσωπα ενώ σε ορισµένες χώρες, όπως για 

παράδειγµα στην περίπτωση της Ρουµανίας, ο ανεπίσηµος αυτός τρόπος µεταφοράς 

αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής διακίνησης εµβασµατικών κεφαλαίων. Ένας 

εξίσου διαδεδοµένος τρόπος µεταφοράς εµβασµάτων σχετίζεται µε την χρήση των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών της κάθε χώρας που αν και θεωρείται αρκετά 

ριψοκινδυνευµένη ενέργεια χρησιµοποιείται ευρέως από τους µετανάστες (Suro, 

2003). Στους ιδιαίτερα δηµοφιλείς τρόπους µεταφοράς εµβασµάτων, ιδιαίτερα για 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       80 

τους µετανάστες που προέρχονται από ασιατικές χώρες, εντάσσεται και το σύστηµα 

µεταφοράς «hawala» και «hundi». Το σύστηµα αυτό µεταφοράς, λειτουργεί µέσω της 

συνεννόησης δύο διαµεσολαβητών που βρίσκονται στην χώρα αποστολής των 

εµβασµάτων και στην χώρα παραλαβής τους και αποτέλεσµα της συνεννόησης αυτής 

είναι η απόδοση των εµβασµάτων στους παραλήπτες στο νόµισµα της χώρας που 

παραδίδεται και όχι σε αυτό της αρχικής αποστολής τους. Οι εταιρίες µεταφοράς 

αποτελούν ίσως τον πιο γνωστό τρόπο διάχυσης των εµβασµάτων σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Προτιµώνται συγκριτικά µε το τραπεζικό σύστηµα διότι κάθε µετανάστης, 

ασχέτως καθεστώτος παραµονής στη χώρα, µπορεί να αποστείλει άµεσα και µε 

ασφάλεια οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό, το οποίο µπορεί να παραληφθεί από τον 

δικαιούχο ακόµα και αυθηµερόν µέσω ενός διευρυµένου συστήµατος παραρτηµάτων 

σε κάθε γωνία του κόσµου. Συγκρίνοντας το κόστος του κάθε επιµέρους τρόπου 

µεταφοράς µεταναστευτικών εµβασµάτων για την αποστολή ενός υποθετικού ποσού 

της τάξης των 200 δολαρίων για παράδειγµα, παρατηρούµε ότι απαιτείται η 

καταβολή 6% του αρχικού ποσού για την µεταφορά του µέσω των παραδοσιακών 

συστηµάτων µεταφοράς, 7% µέσω του επίσηµου τραπεζικού συστήµατος και 12% 

µέσω των εταιριών µεταφοράς εµβασµάτων. Το ιδιαίτερα υψηλό επιπρόσθετο κόστος 

που πρέπει να καταβάλουν οι µετανάστες για την αποστολή των εµβασµάτων τους, 

οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνισµού µεταξύ του τραπεζικού συστηµάτων και των 

υπολοίπων καναλιών µεταφοράς και στην αδυναµίας προσαρµογής του στις 

ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε την µεταφορά µεταναστευτικών εµβασµάτων από 

µια χώρα σε µία άλλη (Martin, Martin, & Weil, 2002) (Orozco, 2002).       

 Σε ότι αφορά την αλβανική περίπτωση, µπορούµε να διαχωρίσουµε την 

διαδικασία µεταφοράς εµβασµάτων από την Ελλάδα προς την Αλβανία σε τρεις 

βασικές κατηγορίες. Η πρώτη περιλαµβάνει τις παραδοσιακές, πατριαρχικές 

οικογένειες, οι οποίες έχουν ως αποστολέα µεταναστευτικών εµβασµάτων τον υιό ή 

πιο σπάνια την κόρη που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαµβάνει τις νεοσύστατες πυρηνικές οικογένειες στις οποίες η γυναίκα και τα 

παιδιά των οικογενειών αυτών συνήθως παραµένουν στην Αλβανία, ενώ µόνο ο 

σύζυγος έχει µεταναστεύσει στην Ελλάδα και από εκεί συνεισφέρει οικονοµικά µέσω 

των εµβασµάτων στην οικογένεια του. Στην τελευταία κατά σειρά κατηγορία, 

ανήκουν οι οικογένειες των οποίων τα νεότερα µέλη, µαζί µε τις οικογένειές τους, 

έχουν µεταναστεύσει στην Ελλάδα αφήνοντας στην χώρα καταγωγής τους µόνο τους 

ηλικιωµένους γονείς, τους οποίους και βοηθούν είτε εξολοκλήρου είτε εν µέρει, µέσω 
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της αποστολής χρηµάτων και αγαθών από την Ελλάδα. Η κατηγοριοποίηση που 

προαναφέρθηκε, δεν αποτελεί «πανάκια» ερµηνείας του συγκεκριµένου 

επιστηµονικού ζητήµατος και ως εκ τούτου δύναται να δηµιουργηθούν και άλλοι 

τύποι οικογενειακών σχέσεων (De Zwager, Gedeshi, Germenji, & Nikas, 2005).       

Προκειµένου να γίνει πιο κατανοητή η µελέτη των διακρατικών σχέσεων 

µεταξύ των αποστολέων και των αποδεκτών των αλβανικών µεταναστευτικών 

κεφαλαίων, δίνεται βαρύτητα στη µελέτη της οικογενειακής τυπολογίας και στη 

έµφυλη σύνθεση των κοινωνικών αυτών οικογενειακών συνασπισµών, τόσο στην 

Αλβανία όσο και στην Ελλάδα, εξειδικεύοντας την όλη διαδικασία µεταφοράς των 

εµβασµάτων ανάµεσα στις δύο υπό µελέτη χώρες και δίνοντας βαρύτητα στα 

επιµέρους στάδια µεταφοράς των εµβασµάτων.  

 

• Ελλάδα 

Εκτός από την µελέτη της έµφυλης οργάνωσης και λειτουργίας των νοικοκυριών 

στην Αλβανία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίστοιχη µελέτη της 

τυπολογίας των νοικοκυριών που αποτελούν την πηγή παραγωγής και αποστολής των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων, συµπληρώνοντας µε τον τρόπο αυτό το «µωσαϊκό» 

της πορείας που ακολουθούν τα εµβάσµατα από την Ελλάδα µέχρι την Αλβανία.

 Βάσει πρόσφατης έρευνας των Vullnetari J. και King R. το 2011, προέκυψαν 

τρεις βασικές κατηγορίες νοικοκυριών στην Ελλάδα. Κοινός παρονοµαστής και των 

τριών αυτών οµάδων ήταν η έµφυλη ταύτιση σε ότι αφορά το κυρίαρχο µέλος στη 

λειτουργία τους, που  δεν είναι άλλο από τον άντρα.  

1. Όπως και στην περίπτωση των νοικοκυριών στην Αλβανία, η συχνότερα 

εµφανιζόµενη οµάδα, είναι οι πυρηνικές οικογένειες µε ή χωρίς παιδιά. Τα µέλη 

των συγκεκριµένων νοικοκυριών µετανάστευσαν µαζί στην Ελλάδα ή ενώθηκαν 

σε µεταγενέστερο στάδιο (οικογενειακή επανένωση) και µε τα χρήµατα που 

αποκοµίζουν µέσω της εργασιακής τους απασχόλησης συντηρούν τους γονείς 

τους στην Αλβανία 

2. Η δεύτερη κατά σειρά, αλλά και δυναµική οµάδα, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε 

αυτά των παραδοσιακών πολυµελών οικογενειών, όπου πολλές γενεές 

συµβιώνουν κάτω από την ίδια στέγη, όπως αναλύθηκε προηγουµένως. Το βάρος 

της οικονοµικής αυτάρκειας της συγκεκριµένης οικογενειακής κατηγορίας 

βαρύνει τον κυρίαρχο νεαρό άντρα, ενώ τα γηραιότερα µέλη της οικογενείας 

έχουν αναλάβει την φύλαξη των παιδιών ή την παροχή οικιακών υπηρεσιών. Και 
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στην περίπτωση αυτή, ο πατέρας του µετανάστη έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε 

απόφαση που αφορά την πορεία της οικογενείας και των οικονοµικών αυτής 

3. Η τελευταία οµάδα αποτελεί ίσως την επιτοµή της αντροκρατούµενης 

οικογενειακής οργάνωσης. Δύο ή περισσότεροι άντρες συµβιώνουν, είτε διότι δεν 

έχουν ακόµα νυµφευθεί, είτε διότι δεν κατάφεραν να φέρουν τα υπόλοιπα µέλη 

των οικογενειών τους µαζί στην Ελλάδα και εργάζονται αποστέλλοντας 

εµβάσµατα στα υπόλοιπα µέλη των οικογενειών τους στην Αλβανία συντηρώντας 

αποκλειστικά την οικογένειά τους (Vullnetari & King, 2011, σσ. 86-98). 

 

• Η Διαδικασία Μεταφοράς Εµβασµάτων από την Ελλάδα προς την Αλβανία 

Για να ολοκληρωθεί η πορεία µετακίνησης των µεταναστευτικών εµβασµάτων, όπως 

οπτικά απεικονίζεται στο γράφηµα 2 που ακολουθεί, απαιτείται η µελέτη του τρόπου 

αποστολής τους. Ο τρόπος µεταφοράς των µεταναστευτικών εµβασµάτων από την 

Ελλάδα προς την Αλβανία διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο διότι η εις βάθος 

ανάλυση των µεθόδων που χρησιµοποιούν οι µετανάστες για την µεταφορά των 

κεφαλαίων αυτών, αναδεικνύει σηµαντικά στοιχεία για τον τρόπο που η οικονοµία 

της κάθε χώρας λειτουργεί, φέρνοντας στην επιφάνεια τα προβλήµατα αλλά και τις 

ενδεχόµενες προοπτικές ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού και τραπεζικού 

συστήµατος των δύο χωρών γενικότερα.    

 Σε ότι αφορά τα ελληνοαλβανικά κανάλια µεταφοράς µεταναστευτικών 

εµβασµάτων, από την έναρξη της νεότερης αλβανικής µετανάστευσης, 

παρατηρήθηκε η χρησιµοποίηση των άτυπων µεθόδων αποστολής τους, γεγονός που 

δικαιολογείται για πολλούς λόγους. Οι σηµαντικότεροι εξ’ αυτών είναι το καθεστώς 

παράτυπης διαβίωσης της πλειονότητας των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα που 

ουσιαστικά τους απέκλειε, τουλάχιστον αρχικά, από κάθε είδους νόµιµης πρόσβασης 

στις παρεχόµενες υπηρεσίες του τραπεζικού συστήµατος (άνοιγµα καταθετικού 

λογαριασµού-αποστολή εµβασµάτων), η γραφειοκρατική διαδικασία και το ιδιαίτερα 

µεγάλο κόστος για την αποστολή εµβασµάτων προς την Αλβανία, το περιορισµένο 

δίκτυο τραπεζικών καταστηµάτων, ειδικά στην αλβανική ύπαιθρο προορισµό του 

µεγαλύτερου τµήµατος των εµβασµάτων και η γειτνίαση των δύο χωρών που έδινε 

την δυνατότητα της διά ζώσης επικοινωνία των µεταναστών µε τα συγγενικά τους 

πρόσωπα διότι µπορούσαν  να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την 

χώρα προέλευσής τους και να µεταφέρουν οι ίδιοι ή οι συγχωριανοί τους τα 

χρηµατικά ποσά στις οικογένειές τους.  
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 Τα άτυπα δίκτυα µεταφοράς εµβασµάτων, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν 

µέχρι και σήµερα να αποτελούν τον κανόνα, έχουν χάσει σταδιακά την δυναµική τους 

συγκριτικά µε τα επίσηµα κανάλια µεταφοράς κυρίως λόγω της δραστηριοποίησης 

των ιδιωτικών εταιριών µεταφοράς χρηµάτων και των τραπεζών που πλέον 

στοχεύουν ενεργά στην προσέλκυση των αλβανικών εµβασµάτων παρέχοντας 

δελεαστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν πρέπει να παραληφθεί και η αλλαγή που 

παρατηρείται στον τρόπο που οι ίδιοι οι Αλβανοί αντιλαµβάνονται τον τρόπο 

λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά και τον βαθµό που 

εµπιστεύονται τις διατραπεζικές συναλλαγές οι οποίες αποτελούν και την 

«κορωνίδα» του τραπεζικού συστήµατος µεταφοράς κεφαλαίων.  

 Το ενδιαφέρον τόσο των τραπεζών της Ελλάδας όσο και των ιδιωτικών 

εταιριών που δραστηριοποιούνται µε την µεταφορά εµβασµάτων, δεν προέκυψε 

ξαφνικά. Ένα από τα ιδιαίτερα σηµαντικά χαρακτηριστικά της αλβανικής 

µετανάστευσης είναι τα σηµαντικά εµβασµατικά κεφάλαια που οι Αλβανοί 

µετανάστες αποστέλλουν στα συγγενικά τους πρόσωπα. Το µέσο ετήσιο ποσό που 

δέχεται µια οικογένεια στην Αλβανία από µέλη της που έχουν µεταναστεύσει στην 

Ελλάδα ανέρχεται στα 2.173 δολάρια περίπου. Το ποσό αυτό αυξοµειώνεται ανάλογα 

µε τον τύπο της οικογενειακής οργάνωσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

µετανάστη αλλά και από τις οικονοµικές συνθήκες και τα εργασιακά χαρακτηριστικά 

των συµβαλλόµενων µελών τόσο στη χώρα αποστολής όσο και σε αποδοχής των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων (De Zwager, Gedeshi, Germenji, & Nikas, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Πηγή: Παράγραφος 8, Υποενότητα 2.3.2 

Γράφηµα 2: Τα Στάδια Μεταφοράς των Εµβασµάτων από την Ελλάδα προς την Αλβανία 
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• Αλβανία 

Σε ότι αφορά τη χώρα υποδοχής των εµβασµάτων, εντοπίζονται τρεις επίσης βασικοί 

τύποι οικογενειακής οργάνωσης. Τα αποκαλούµενα «αντροκρατούµενα νοικοκυριά», 

τα «γυναικοκρατούµενα νοικοκυριά» και τέλος αυτά που έχουν τον έλεγχο τα τέκνα 

των µεταναστών.  

 Στις περιπτώσεις που τον έλεγχο της οικογενείας έχει ο άντρας, αναφερόµαστε 

στην παραδοσιακή µορφή οικογενειακής οργάνωσης, όπου διάφορες γενιές 

ουσιαστικά ζουν κάτω από την ίδια στέγη υπό την καθοδήγηση του γηραιότερου 

αρσενικού µέλους ενώ ένα ή περισσότερα νεαρά µέλη αυτής φροντίσουν µέσω της 

µεταναστευτικής τους εργασίας για την οικονοµική στήριξή τους. Έχει παρατηρηθεί 

και η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού οικογενειών που αν και ανήκουν στην πυρηνική 

οικογένεια συντηρούν έναν από τους γονείς του αντρόγυνου, όταν φυσικά ο άντρας ή 

η γυναίκα έχουν µεταναστεύσει. 

 Η δεύτερη κατηγορία µπορεί αν υποδιαιρεθεί περαιτέρω βάσει των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η κάθε επιµέρους περίπτωση στις εξής 

κατηγορίες:  

1. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από την γυναίκα και τα παιδιά. Ο σύζυγος, σε 

αυτή την υποκατηγορία, το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου ζει και εργάζεται 

στην Ελλάδα και επανασυνδέεται µονό για µικρά χρονικά διαστήµατα µε τα 

υπόλοιπα µέλη της οικογενείας όταν τα επισκέπτεται στην χώρα καταγωγής του. 

Η σύζυγος είναι ο αποδέκτης των εµβασµάτων αλλά την απόφαση για  τον τρόπο 

εκµετάλλευσης των κεφαλαίων, πλην αυτών που σχετίζονται µε την κάλυψη των 

βασικών καθηµερινών αναγκών διαβίωσης, την έχει ο µετανάστης σύζυγος 

2. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από την γυναίκα και τα παιδιά, µε την µόνη 

διαφορά ότι σε αυτόν τον τύπο οικογενειακής οργάνωσης ο προστάτης της 

οικογενείας απασχολείται σε εποχιακής µορφής απασχόληση στην Ελλάδα και 

ουσιαστικά απουσιάζει τρεις µήνες κάθε εξάµηνο, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

πρόσφατες αλλαγές στις προϋποθέσεις εισόδου ενός Αλβανού υπηκόου στην 

ελληνική επικράτεια και την κατάργηση της θεώρησης εισόδου. Η γυναίκα 

ουσιαστικά αναλαµβάνει τα ηνία του νοικοκυριού και την διαχείριση των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων µόνο για το χρονικό διάστηµα που απουσιάζει ο 

σύζυγος. Ο δεύτερος αυτός τύπος οικογενειακής οργάνωσης έχει ξεκινήσει να 

γίνεται αρκετά δηµοφιλής στην αλβανική περίπτωση, καταλαµβάνοντας 

σηµαντικό ποσοστό στην διάρθρωση των νοικοκυριών της χώρας 
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3. Το µικρότερο ποσοστό, αναλογικά µε τις δύο προηγούµενες κατηγορίες, στα 

νοικοκυριά της Αλβανίας, που ουσιαστικά λειτουργούν υπό γυναικείο καθεστώς 

«εξουσίας» αφορά χήρες, που συµβιώνουν µε τα εγγόνια τους ή τα παιδιά τους 

και ενισχύονται οικονοµικά από τα παιδιά τους που εργάζονται στην Ελλάδα. 

Στην κατηγορία των νοικοκυριών που τον έλεγχο ασκούν τα τέκνα των 

µεταναστών ουσιαστικά πρόκειται για περιπτώσεις όπου για µικρό χρονικό 

διάστηµα οι γονείς εισήλθαν για εργασία στην Ελλάδα αφήνοντας το µεγαλύτερο 

ηλικιακά παιδί να φροντίσει τα υπόλοιπα για όλο το διάστηµα απουσίας των 

γονέων (King & Vullnetari, 2004).  

 Όλα τα οικογενειακά και έµφυλα γνωρίσµατα των µεταναστών και των µελών 

των οικογενειών τους, σε όποια χώρα και αν βρίσκονται, αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

ασταθές και ευµετάβλητο θεωρητικό οικοδόµηµα. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και 

στην Αλβανία επηρεάζουν τις δοµές αυτές και µεταβάλλουν άρδην τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά. Η διαχρονική µελέτη και ο έγκαιρος εντοπισµός των όποιων 

αλλαγών, βελτιώνει τις πολιτικές, βάσει των οποίων οι κυβερνήσεις προσπαθούν να 

επηρεάσουν αλλά και να κατανοήσουν τα µεταναστευτικά αυτά ρεύµατα.  

 

2.3.3 Μεταναστευτικά Εµβάσµατα και το Σύστηµα των «Αλβανικών 

Πυραµίδων» 

Ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα της νεότερης αλβανικής ιστορίας µε 

πολύπλευρες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις είναι αυτό της 

κατάρρευσης του αποκαλούµενου «συστήµατος των αλβανικών πυραµίδων» στις 

αρχές του 1997. Η αποτύπωση των επιδράσεων του συγκριµένου γεγονότος στην 

αλβανική οικονοµία και στον τρόπο εξέλιξης των χαρακτηριστικών των αλβανικών 

µεταναστευτικών εµβασµάτων µετά το 1997, επιτρέπει την πληρέστερη κατανόηση 

της νεότερης αλβανικής µετανάστευσης και των οικονοµικών πρωτοβουλιών για την 

αποτροπή ενός παρόµοιου µελλοντικού «οικονοµικού πλήγµατος» στο ήδη ασταθές 

οικονοµικό σύστηµα της χώρας. 

 Χρονολογικά, η κατάρρευση του σαθρού οικοδοµήµατος των πυραµίδων 

ουσιαστικά συντελέστηκε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του1997. Η αναφορά στις 

οικονοµικές κυρίως επιπτώσεις της κατάρρευσης αυτής, προϋποθέτει την περιληπτική 

παρουσίαση του τρόπου ανάδειξης και λειτουργίας του συστήµατος αυτού. Η έναρξη 

των διαφόρων «πυραµιδικών συστηµάτων», ξεκίνησε ταυτόχρονα µε την πρώτη 
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εµφάνιση των µεταναστευτικών εµβασµάτων στην αλβανική κοινωνία. Η απουσία 

ενός διευρυµένου τραπεζικού συστήµατος που θα λειτουργούσε ως εναλλακτική 

επιλογή και τα χαµηλά επιτόκια καταθέσεων των «καχεκτικών» οικονοµικά 

αλβανικών τραπεζών, οδήγησαν στην εµφάνιση παράνοµων επενδυτικών εταιριών 

που επιχείρησαν να προσελκύσουν τα µεταναστευτικά εµβάσµατα που αθρόα 

εισέρρεαν στην Αλβανία (Fullani, 2012, σσ. 20-22). Ο τρόπος λειτουργίας των 

πυραµίδων, βασίζεται στην προσέλκυση κεφαλαίων µέσω της προσφοράς υψηλών 

καταθετικών επιτοκίων και στην υποθετική επανεπένδυση των κεφαλαίων αυτών για 

να καλύπτονται διαχρονικά οι αξιώσεις των παλαιότερων καταθετών. Το πρόβληµα 

του συστήµατος όµως αυτού, οφείλεται στην αδυναµία κάλυψης των υπερβολικά 

υψηλών επιτοκίων που µερικές φορές ανέρχονταν και σε 300% επί του κεφαλαίου 

κατάθεσης για διάστηµα µόλις λίγων µηνών και στην εν γένει αδυναµία διαχρονικής 

προσέλκυσης νέων κεφαλαίων από µια δεδοµένη και πεπερασµένη κατηγορία 

πελατών-καταθετών.  

Η συνεχής προσέλκυση νέων κεφαλαίων, µε την υπόσχεση ακόµα 

µεγαλύτερου καταθετικού επιτοκίου προκειµένου να καλυφθούν οι αξιώσεις των 

παλαιότερων πελατών, οδήγησε τις αρχές του 1997 στην κατάρρευση του όλου 

συστήµατος. Ο βαθµός που η κάθε παράτυπη τραπεζική οργάνωση επηρεάστηκε ήταν 

διαφορετικός, κυρίως λόγω της διαφοροποίησης στον τρόπο διαχείρισης και 

αξιοποίησης των µεταναστευτικών εµβασµάτων. Για παράδειγµα, τραπεζικές 

οργανώσεις όπως η «Sudja», η «Xhaferri» και η «Populli» δήλωσαν αµέσως την 

χρεοκοπία τους, ενώ άλλες όπως η «Silva», η «Cena» και η «Vefa» κατάφεραν να 

αποφύγουν την χρεοκοπία και να πάρουν µια «πύρρεια νίκη» απέναντι στην κρίση, 

κυρίως διότι είχαν επανεπενδύσει τα κεφάλαια των καταθετών τους σε άλλους 

κερδοφόρους τοµείς (Jarvis, 1999).  

 Ο λόγος που το σύστηµα των αλβανικών πυραµίδων διαφέρει συγκριτικά µε 

παρόµοια συστήµατα που εµφανίστηκαν στις υπόλοιπες υπό ανάπτυξη χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οφείλεται στο µέγεθος των κεφαλαίων που επενδύθηκαν 

αλλά και στην έκταση των τραπεζικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην 

χώρα, δεδοµένης της οικονοµικής της πορείας µετά την πτώση του υπαρκτού 

κοµµουνισµού. Υπολογίζεται ότι για την διετία 1995-1996, κατατέθηκαν κεφάλαια 

µεταξύ 1.000.000.000-1.300.000.000 δολαρίων, οικονοµικό µέγεθος που 

αντιπροσώπευε το 50% περίπου του ΑΕΠ της χώρας για το έτος 1996. 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       87 

 Ένα από τα δυσκόλως αποδεικνυόµενα σενάρια, σχετικά µε τις αλβανικές 

πυραµίδες, αφορά τον προσδιορισµό της πηγής των κεφαλαίων που επενδύθηκαν σε 

αυτές και της αναλογίας των µεταναστευτικών εµβασµάτων επί του συνολικού ποσού 

καταθέσεων. Κατά κοινή οµολογία, το µεγαλύτερο κοµµάτι των κεφαλαίων αυτών 

προέρχονταν από τα εµβάσµατα των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα και στην 

Ιταλία, χωρίς όµως οι µετανάστες των χωρών αυτών να αποτελέσουν και την 

µοναδική πηγή προέλευσής τους. Σηµαντικό ποσοστό καταθέσεων τεκµαίρεται ότι 

προήλθε από µη νόµιµες δραστηριότητες Αλβανών υπηκόων, είτε στο εσωτερικό της 

χώρας είτε και εκτός αυτής. Μερικές από τις αποκαλούµενες «µαύρες 

δραστηριότητες», σχετίζονταν µε το λαθρεµπόριο και την διακίνηση ναρκωτικών ή 

όπλων, την προώθηση και την µεταφορά λαθροµεταναστών, ενώ τµήµα των εσόδων 

οφειλόταν στην κατάχρηση ευρωπαϊκών η εθνικών κονδυλίων. Η ασυµφωνία των 

παγκόσµιων µεταναστευτικών δεδοµένων, ως αποτέλεσµα της µεταναστευτικής 

εργασίας, µε το συνολικό πραγµατικό µέγεθος των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στις 

πυραµίδες, επιβεβαιώνει την προέλευση µεγάλου αριθµού κεφαλαίων και από άλλες 

πηγές παρά την µη αποδοχή τους από τους καταθέτες, για λόγους νοµικής 

προστασίας και νοµιµοποίησης των χρηµάτων αυτών. Υπολογίζεται ότι µόνο το 50% 

περίπου αυτών προέρχονταν από την εργασιακή απασχόληση των µεταναστών, 

γεγονός που αποδεικνύει για ακόµα µία φορά την δυσχέρεια αναζήτησης 

αξιοποιήσιµων δεδοµένων για την ολοκληρωµένη µελέτη του ζητήµατος των 

αλβανικών εµβασµάτων (Korovilas, 1999).                

 

2.3.4 Ο Τρόπος Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Εµβασµατικών Κεφαλαίων 

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελείται τόσο από χώρες που αποτέλεσαν προορισµό 

των νεότερων µεταναστευτικών ρευµάτων, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, όσο και από 

χώρες προέλευσης µεταναστών όπως η Αλβανία και η Τουρκία. Το «µεταναστευτικό 

αυτό ψηφιδωτό» χωρών κέντρισε το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας και 

αποτέλεσε από µόνο του µια ξεχωριστή µελέτη περίπτωσης διότι εµφάνισε µοναδικά 

χαρακτηριστικά, πρωτοφανή για την παγκόσµια µεταναστευτική πραγµατικότητα.  

Η οικονοµική θεωρία, τονίζει τον υπό όρους εποικοδοµητικό ρόλο που µπορεί 

να διαδραµατίσουν τα εµβάσµατα για την χώρα αποστολής µεταναστών και την 

εγχώρια οικονοµία. Βέβαια, ο βαθµός επίδρασης των µεταναστευτικών εµβασµάτων 

και οι βέλτιστες πρακτικές για την αξιοποίησή τους βρίσκονται στο επίκεντρο της 
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«διαµάχης» πολλών επιστηµόνων. Επιµέρους ερωτήµατα σχετικά µε την συνεισφορά 

των εµβασµατικών εµβασµάτων στην ανάπτυξη των υπανάπτυκτων συνήθως χωρών 

όπως, το πως χρησιµοποιούνται, πως διακινούνται, µε ποιον τρόπο µπορούν να 

αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, ποια η επίδρασή τους στα µακροοικονοµικά µεγέθη της 

χώρας κ.α., αποτελούν σηµαντικές προεκτάσεις του τόσο σηµαντικού 

αντισταθµιστικού ρόλου των εµβασµάτων για την εγχώρια οικονοµία αλλά και για 

τους ίδιους τους µετανάστες και τις οικογένειές τους.   

Η πολυπόθητη για κάθε χώρα ανάπτυξη και η υποβοήθηση της όλης 

διαδικασίας οικονοµικής ανάτασης, µέσω της πλήρους αξιοποίησης των ξένων 

εισροών υπό τη µορφή των µεταναστευτικών εµβασµάτων, είναι µία ιδιαίτερα 

δυσχερής και πολύπλοκη διαδικασία. Η εις βάθος συγκεκριµενοποίηση των µέτρων, 

σε πολιτικό και οικονοµικό κυρίως επίπεδο, που απαιτούνται για την αποδοτικότερη 

αξιοποίηση των µεταναστευτικών εµβασµάτων κρίνεται «επιστηµονικά ριψοκίνδυνη» 

διότι η γενίκευση κρίνεται εξ΄ αρχής σοβαρό ατόπηµα, δεδοµένης της κατά 

περίπτωση ύπαρξης εξατοµικευµένων χαρακτηριστικών για την κάθε επιµέρους χώρα 

και την οικονοµία αυτής. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης επιστηµονικής οπτικής, από 

την µελέτη των ιδιαίτερων οικονοµικών πολιτικών αλλά και κοινωνικών 

γνωρισµάτων της Αλβανίας προκύπτει ότι υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω 

αξιοποίηση των µεταναστευτικών εµβασµάτων µέσω της υιοθέτησης κατάλληλων 

πολιτικών και της εφαρµογής µέτρων προς την κατεύθυνση αυτή.  

Πιο συγκεκριµένα το µεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην ανακατεύθυνση 

του τρόπου µεταφοράς, αξιοποίησης και επένδυσης των αλβανικών µεταναστευτικών 

εµβασµάτων προκειµένου να γίνει αντιληπτό το πραγµατικό µέγεθός τους και στη 

συνέχεια η εποικοδοµητική αξιοποίησή τους. Η δυσπιστία τόσο των Αλβανών 

µεταναστών, όσο και των οικογενειών τους προς το τραπεζικό σύστηµα και τις 

οικονοµικές δοµές της χώρας γενικότερα, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για κάθε 

προσπάθεια αλλαγής του τρόπου µεταφοράς των εµβασµάτων, την χρησιµοποίηση 

των νόµιµων καναλιών µεταφοράς αλλά και την αξιοποίησή τους σε επενδυτικές 

πρωτοβουλίες, είτε από τους ίδιους είτε από το ίδιο το τραπεζικό σύστηµα. Η σωστή 

καθοδήγηση των µεταναστών σε συνδυασµό µε την άµεση προώθηση των 

απαιτούµενων αλλαγών σε δοµικό επίπεδο, θα µπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία 

για την σταδιακή τροποποίηση των µεθόδων αξιοποίησης των αλβανικών 

αποταµιεύσεων που προέρχονται από τις µεταναστευτικές εισροές προς όφελος τόσο 

των ιδίων όσο και της εγχώριας οικονοµίας. Μια συνδυαστική πολιτική διαχείρισης 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       89 

των άµεσων ξένων επενδύσεων, των εισροών κεφαλαίων που προέρχονται από την 

εξωτερική βοήθεια, των εµβασµάτων, των επαναπατρισµένων µεταναστών, της 

απελευθέρωσης του εµπορίου και της βελτίωσης του επιπέδου διακυβέρνησης, θα 

δηµιουργούσε το κατάλληλο πλαίσιο για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη. Η όσο το 

δυνατόν ταχύτερη αναγνώριση της σηµασίας των µεταναστευτικών εµβασµάτων για 

την ανάπτυξη της χώρας και την ευηµερία της, θα επιτρέψει την αποδοτικότερη 

οικονοµική αναµόρφωση της χώρας και θα προωθήσει τις απαιτούµενες 

πρωτοβουλίες ώστε να επιτευχθούν τελικά τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 

Ακτινογραφώντας την αλβανική περίπτωση, επιβάλλεται να τονιστεί ότι τα 

εµβάσµατα που η συγκεκριµένη χώρα δέχτηκε και συνεχίζει αδιάκοπα να δέχεται, 

απέχουν κατά πολύ από το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων βαλκανικών χωρών. Για το 

2001, τα εµβάσµατα ανήλθαν στα 700.000.000 δολάρια ενώ χαρακτηριστικό είναι 

επίσης το γεγονός ότι µέχρι το 1998 η Αλβανία αποτελούσε την µοναδική χώρα στην 

Ευρώπη που δανειζόταν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, απορροφώντας 

το 50% τον κεφαλαίων αυτών για καθαρά καταναλωτικό σκοπό (Baldwin-Edwards, 

2004c).   

Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα που δέχτηκε η συγκεκριµένη χώρα 

υπολογίζονται αντιστοιχεί στο 16,5% του ΑΕΠ για το χρονικό διάστηµα 1999-2008, 

σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, που ανακοινώθηκαν το 2009. Εάν 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι στην Αλβανία υφίσταται ένα δαιδαλώδες δίκτυο 

«παράνοµων-παράτυπων διαδροµών» µεταφοράς και αξιοποίησης εµβασµάτων, µη 

καταγεγραµµένων και εποµένως µη µετρήσιµων, εύκολα κατανοεί ο οποιοσδήποτε 

ότι το ποσοστό των εµβασµάτων ως ποσοστό επί του εγχώριου ΑΕΠ ενδεχοµένως να 

είναι ακόµα υψηλότερο. Τα εµβάσµατα συνεισέφεραν θετικά στο ισοζύγιο πληρωµών 

της χώρας αλλά δηµιούργησαν έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο (εισαγωγές-

εξαγωγές) διότι αυξήθηκαν υπέρµετρα οι εισαγωγές προϊόντων. Το έλλειµµα όµως 

αυτό, αύξησε την ισοτιµία του αλβανικού εθνικού νοµίσµατος µειώνοντας την 

εξαγωγική ανταγωνιστικότητα των αλβανικών προϊόντων. Η προαναφερθείσα 

αύξηση των εισαγωγών, αποδίδεται στην χρησιµοποίηση των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων για καταναλωτικό σκοπό και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών στην 

στέγαση, την διατροφή, σε γεωργικό-αγροτικό κεφάλαιο και για λοιπές καθηµερινές 

ανάγκες, ενώ µεγάλα χρηµατικά ποσά δαπανήθηκαν ακόµα και για αγορά αγαθών 

πολυτελείας. Δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός, ότι µεγάλο τµήµα των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων επενδύθηκε στο άτυπο παρακρατικό «τραπεζικό 
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σύστηµα των πυραµίδων» µε τα γνωστά τραγικά αποτελέσµατα για την χώρα και την 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, όταν αυτό τελικά κατέρρευσε (Blouchoutzi & Nikas, 

2010).   

Όλες οι παραπάνω επιδράσεις των µεταναστευτικών εµβασµάτων οφείλονται 

εν µέρει τόσο στην ευρύτερη οικονοµική κατάσταση σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και 

στη µακροοικονοµική διαχείρισή τους από τις αρµόδιες κρατικές Αρχές της 

Αλβανίας. Την κύρια ευθύνη για την χάραξη και την υλοποίηση της εθνικής 

πολιτικής για την οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας, όπως και κάθε άλλης 

ανεξάρτητης χώρας, την έχει το εκάστοτε κυβερνητικό σχήµα, εποµένως ο βαθµός 

συνεισφοράς των µεταναστευτικών εµβασµάτων συνδέεται έµµεσα µε τις πολιτικές 

που εφαρµόζονται  και αφορούν το συγκεκριµένο ζήτηµα.  

Οι αλβανικές κυβερνήσεις από την κατάρρευση του κοµµουνιστικού 

καθεστώτος και έπειτα, κάτω από τις νουθεσίες των ευρωπαϊκών οργανισµών και 

λοιπών «οµάδων πίεσης» όπως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και οι άλλοι 

διεθνείς οικονοµικοί δρώντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, επιχείρησαν την 

σταδιακή αναµόρφωση της πλήρως κατεστραµµένης και αναχρονιστικής, σε επίπεδο 

δοµών, αλβανικής οικονοµίας. Η µελέτη της αποτελεσµατικότητας των µέτρων και 

των πολιτικών που εφαρµόστηκαν από τις αλβανικές κυβερνήσεις στον ζήτηµα της 

µετανάστευσης, της διαχείρισης των µεταναστευτικών εµβασµάτων και γενικότερα 

της οικονοµικής ανάπτυξης, θα δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την κατανόηση 

της υπάρχουσας κατάστασης, σε ότι αφορά τον τρόπο αξιοποίησης των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων, αλλά και τις προοπτικές για µελλοντική ανάπτυξη της 

οικονοµίας µέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησής τους.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Μετανάστευση (National 

Strategy for Development and Integration) για την εξαετία 2007-2013 αποτέλεσε ίσως 

το σηµαντικότερο πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στην Αλβανία µε απώτερο στόχο 

την προώθηση όλων των απαραίτητων µέτρων σε είκοσι βασικούς τοµείς, 

υποδιαιρούµενοι σε έντεκα υποτοµείς µε την συνδροµή όλων των αρµόδιων 

κρατικών και όχι µόνο φορέων. Ένας από τους σηµαντικότερους αυτούς τοµείς, 

αφορούσε την αναµόρφωση του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά τα 

ζητήµατα της µετανάστευσης. Η αναγκαιότητα κυβερνητικής δραστηριοποίησης στον 

τοµέα αυτό, εξηγείται από το γεγονός ότι µέχρι το 2004 οι διάφορες νοµοθετικές 

προσπάθειες δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τον άκρως ψηφοθηρικό και εισπρακτικό 

τρόπο αντιµετώπισης της αλβανικής µετανάστευσης, πόσο µάλλον την εξάλειψη των 
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«αποστηµάτων» που οφείλονταν στις καιροσκοπικές δράσεις πολιτικών και στο 

µεγάλο βαθµό διαφθοράς κυρίως σε αλβανικές Πρεσβείες και Προξενεία.  

Η σηµαντικότερη εξέλιξη στο συγκεκριµένο τοµέα επήλθε µε την εφαρµογή 

του σχεδίου για την Εθνική Στρατηγική για τη Μετανάστευση (National Strategy on 

Migration) την χρονική περίοδο 2005-2010. Η συγκεκριµένη πολιτική πρωτοβουλία, 

στόχευε στη διαχείριση της αλβανικής µετανάστευσης, δίνοντας βαρύτητα στην 

προστασία των µεταναστών στις χώρες προορισµού τους, στην προάσπιση των 

δικαιωµάτων τους, στην προώθηση της εποχιακής µετανάστευσης, τη νοµοθετική 

ρύθµιση όλων των παραµέτρων που σχετίζονται µε τον επαναπατρισµό των 

µεταναστών στην Αλβανία και τέλος την αξιοποίηση των εµβασµάτων.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, το αλβανικό κράτος 

προχώρησε στην εφαρµογή οκτώ µέτρων που στόχευαν στην βελτίωση του 

υπάρχοντος περιβάλλοντος µεταφοράς και αξιοποίησης των µεταναστευτικών 

κεφαλαίων. Πιο συγκεκριµένα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (National Action Plan) που 

εγκρίθηκε το 2007 από το αρµόδιο Υπουργικό Συµβούλιο αφορούσε: 

o Την επέκταση του τραπεζικού συστήµατος και τον εµπλουτισµό των τραπεζικών 

υπηρεσιών, ειδικά µέσω της συνεργασίας της Αλβανίας µε την Ελλάδα και την 

Ιταλία για την κίνηση των µεταναστευτικών εµβασµάτων  

o Την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό οργανισµών, όπως αυτόν του ταχυδροµείου, 

προκειµένου να συνεισφέρουν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών µεταφοράς 

και αποταµίευσης εµβασµάτων 

o Την βελτίωση των διακρατικών σχέσεων µε την Ελλάδα και την Ιταλία 

προωθώντας την νοµιµοποίηση των Αλβανών µεταναστών και την οικονοµική 

συνεργασία µε τις όµορες χώρες 

o Την βελτίωση της παρεχόµενης ενηµέρωσης για τις εργασιακές προοπτικές και 

τις υπηρεσίες των τραπεζών σχετικά µε τους τρόπους αποστολής, αποταµίευσης 

και αξιοποίησης των εµβασµάτων στην Αλβανία 

o Τον εκσυγχρονισµό των βάσεων δεδοµένων και των πρακτικών αξιοποίησης των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων που εισρέουν στην χώρα (Vullnetari & King, 

2011, σσ. 149-155). 

Βέβαια, παρά τις οµολογουµένως σηµαντικές προσπάθειες των αλβανικών 

κυβερνήσεων και πριν την εξαγωγή αληθοφανών συµπερασµάτων, πρέπει να τονιστεί 

ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες τόσο στο ζήτηµα της µετανάστευσης γενικότερα, όσο 

και σε αυτό των µεταναστευτικών εµβασµάτων ειδικότερα, δεν εφαρµόστηκαν µέχρι 
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σήµερα σε ικανοποιητικό επίπεδο µε αποτέλεσµα πολλές από τις προαναφερθείσες 

πολιτικές να αποτελέσουν ουσιαστικά «κενό γράµµα» ενώ παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές παραλείψεις στην ολοκληρωµένη πρόβλεψη επουσιωδών παραµέτρων. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τα εξήντα τρία επιµέρους µέτρα που 

προβλέπονταν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσεις της Αλβανία, µόνο τα δέκα επτά εξ’ αυτών 

τέθηκαν σε περιορισµένη εφαρµογή, ενώ από τα δέκα πέντε συνολικά συναρµόδια 

υπουργεία µόνο τα επτά γνώριζαν την ύπαρξη των σχεδίων και των στρατηγικών που 

η αλβανική πολιτική ηγεσία είχε καταρτίσει, σύµφωνα µε σχετική Έκθεση προόδου 

που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος 2008 (Chaloff, 2008).  

 Η ανάλυση των πολιτικών που οι αλβανικές κυβερνήσεις προώθησαν, από το 

άνοιγµα των ελληνοαλβανικών συνόρων µέχρι και σήµερα, αλλά και η αποτύπωση 

των επιδράσεών τους στην αλβανική οικονοµία σε µακροοικονοµικό επίπεδο, 

ανέδειξε τα κενά και την ασυγχρόνιστη λειτουργία των αρµόδιων φορέων µε 

αποτέλεσµα την περιορισµένη εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων εγκαθίδρυσης 

ενός οικονοµικού περιβάλλοντος που µέσω των κατάλληλων υποδοµών θα επέτρεπε 

την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας και των πολιτών που διαβιούν σε 

αυτή.     

 

2.4 Η Λειτουργία και ο Ρόλος των Αλβανικών Χρηµατοπιστωτικών 

Ιδρυµάτων στην Αξιοποίηση των Εµβασµατικών Κεφαλαίων 

Η σηµασία των αλβανικών εµβασµάτων και ο πολυδιάστατος ρόλος αυτών για την 

εγχώρια οικονοµία αναλύθηκε, υπέρ το δέον, στις προηγούµενες υποενότητες του 

παρόντος κεφαλαίου. Εξίσου σηµαντικός όµως και άµεσα συνυφασµένος µε την 

αξιοποίηση των µεταναστευτικών εµβασµάτων, είναι και ο ρόλος του υπάρχοντος 

τραπεζικού συστήµατος τόσο στην χώρα αποστολής όσο και σε αυτή υποδοχής των 

εµβασµατικών κεφαλαίων. Το τραπεζικό σύστηµα, οι παρεµφερείς οικονοµικοί 

φορείς και ο τρόπος λειτουργίας τους, δύνανται να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο 

στον τρόπο µεταφοράς, αποταµίευσης και επένδυσης των εµβασµάτων, προωθώντας 

την µελλοντική ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας. Η σύνδεση των εµβασµάτων µε 

πληθώρα παραµέτρων και συντελεστών αναδεικνύει και την δυσκολία εξαγωγής 

αξιοποιήσιµων και αταλάντευτα τεκµηριωµένων επιστηµονικών συµπερασµάτων 

αναφορικά µε τον ρόλο των µεταναστευτικών εµβασµάτων στην οικονοµική 
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ανάπτυξη των χωρών γενικότερα. Μια από τις θεµελιώδεις παραµέτρους που 

επηρεάζει σηµαντικά την τελική κρίση, για τον βαθµό συνεισφοράς των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων στην ανάπτυξη, είναι και ο τρόπος λειτουργίας των 

τραπεζικών συστηµάτων γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η αναφορά στα βασικά 

γνωρίσµατα αυτών τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα. Τα εµβάσµατα 

λειτουργούν ως βασική πηγή κεφαλαιακής τροφοδότησης των τραπεζικών 

συστηµάτων που σε µετέπειτα στάδιο επενδύονται µε την µορφή δανειοδοτήσεων 

στην εγχώρια οικονοµία. Εποµένως, ο τρόπος λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος σχετίζεται τόσο µε την παραγωγική αξιοποίηση των εµβασµάτων όσο 

και µε την µετέπειτα αναπτυξιακή πορεία µίας χώρας.      

Το αλβανικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν θα µπορούσε να αποτελέσει 

εξαίρεση στην εικόνα αποδιοργάνωσης που επήλθε σε κάθε επιµέρους επίπεδο του 

κράτους µετά την πτώση του καθεστώτος Χότζα. Οι δοµικές αδυναµίες του όλου 

συστήµατος, ο κρατικός παρεµβατισµός, τα θεσµικά κενά και η ξεπερασµένη 

λειτουργία της ήδη περιορισµένης αλβανικής αγοράς, επηρέασαν όπως ήταν 

αναµενόµενο και το χρηµατοπιστωτικό  σύστηµα της χώρας. Οι τράπεζες της χώρας, 

τόσο αυτές που λειτουργούσαν υπό καθεστώς κρατικού έλεγχου όσο και όσες 

διοικούνταν από ιδιώτες, βρισκόταν στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας των 

χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε ότι αφορά τα ποσοστά δανειοδότησης του 

ιδιωτικού τοµέα µε ποσοστό µόλις 7,3% επί του ΑΕΠ για το 2002, ενώ τα αντίστοιχα 

ποσοστά χωρών όπως η Βουλγαρία, η Κροατία και η Σλοβενία ήταν 19,6%, 50,7% 

και 39,6% αντίστοιχα (IMF, 2006). Το ενδιαφέρον των τραπεζών επικεντρωνόταν 

κυρίως σε επενδύσεις στην αγορά κρατικών οµολόγων και στην χρηµατοδότηση 

δραστηριοτήτων που σχετίζονταν µε το εξωτερικό εµπόριο. Η συγκεκριµένη 

κατεύθυνση του τραπεζικού συστήµατος, µεταφράζεται ως παντελής έλλειψη 

ενδιαφέροντος για την προσέλκυση κεφαλαίων από εµβάσµατα, τα οποία θα 

µπορούσαν να διοχετευθούν στην ελεύθερη αγορά «αναθερµαίνοντας» τις πάσης 

φύσεως ιδιωτικές επενδύσεις και δραστηριότητες. Επιβαρυντικός παράγοντας µπορεί 

να θεωρηθεί και το γεγονός ότι οι τράπεζες που δραστηριοποιούνταν στην Αλβανία, 

δεν είχαν τον κατάλληλο αριθµό υποκαταστηµάτων, κυρίως σε αποµακρυσµένες 

επαρχιακές περιοχές, αλλά και την κατάλληλη διατραπεζική συνεργασία µε ιδρύµατα 

του εξωτερικού όπου βρισκόταν µεγάλος αριθµός Αλβανών µεταναστών, ώστε να 

εισάγουν τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες ικανές να προσελκύσουν τους αλβανικής 

υπηκοότητας µετανάστες  



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       94 

Το κενό στον τοµέα των δανειοδοτήσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

τόσο στα µεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, επιχείρησαν να καλύψουν 

ιδρύµατα µεγάλων διεθνών οργανισµών προωθώντας την χρηµατοδότηση του 

τµήµατος αυτού της οικονοµίας. Τα εν λόγω ιδρύµατα καλύπτοντας το υπάρχον κενό, 

παρείχαν δανειοληπτικά προϊόντα κυρίως σε επαρχιακές περιοχές, εξυπηρετώντας 

την µικροµεσαία κυρίως επιχειρηµατικότητα.   

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα µετά την κρίση των πυραµίδων 

δραστηριοποιούνται στην αλβανική ύπαιθρο τρία µεγάλα δανειοληπτικά ιδρύµατα. 

Το MAFF (Mountain Areas Finance Fund), η ίδρυση του οποίου έγινε από το Διεθνές 

Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (International Fund for Agricultural Development), 

αποτελούµενο από σειρά µικρότερων οργανισµών διασκορπισµένων σε χωριά της 

αλβανικής επαρχίας, το RFF (Rural Finance Fund), το οποίο ιδρύθηκε από την 

Παγκόσµια Τράπεζα και έχει ως πεδίο ενασχόλησης την αποταµίευση και την 

χρηµατοδότηση του εµπορικού και γεωργικού τοµέα και τέλος το ίδρυµα BF (Besa 

Foundation) που επίσης ιδρύθηκε από την Παγκόσµια Τράπεζα, το οποίο 

χρηµατοδοτεί ως επί το πλείστον επιχειρηµατικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε 

το εµπόριο και την παροχή υπηρεσιών, ενώ σε µικρότερο βαθµό ασχολείται και µε 

τον τοµέα των κατασκευών. Το µέγεθος των πιστώσεων προς την µικροµεσαία 

επιχειρηµατικότητα κυµαίνεται από 900 δολάρια έως 3.000 δολάρια κατά περίπτωση 

και ανάλογα φυσικά µε τον εκάστοτε οργανισµό. Η αντίστοιχη κατά κεφαλή 

οικονοµική πίστωση µίας εκ των ελαχίστων εµπορικών τραπεζών που δανειοδοτεί 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 6.430 δολαρίων. Η µεγάλη 

διαφορά αποκαλύπτει και τον σηµαίνοντα ρόλο που διαδραµάτισαν και συνεχίζουν 

να διαδραµατίζουν οι οργανισµοί που κάλυψαν το κενό της απουσίας 

χρηµατοδότησης µικρών κυρίως επιχειρήσεων στην αλβανική ύπαιθρο.  

Εκτός από τους προαναφερθέντες οργανισµούς αξιοσηµείωτος είναι και ο 

ρόλος δύο δανειοληπτικών προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν, το µεν πρώτο από τον 

οργανισµό PSHM (Partneri shqiptar ne mikrokredi), παρακλάδι του USAID 

financing, το δε δεύτερο του DSCAMF (Development of Saving and Credit 

Association Movement Foundation) από το Irish League. Και τα δύο προαναφερθέντα 

προγράµµατα προσέλκυσαν αποταµιεύσεις Αλβανών πολιτών και επενδύθηκαν υπό 

την µορφή δανείων προς µικρές επιχειρήσεις. Ο κατά κεφαλή δανεισµός κυµαίνονταν 

µεταξύ 500-1.000 δολαρίων (Piperno, 2005, σσ. 122-124).  
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 Το υπάρχον χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των µικρών επιχειρήσεων στην 

αλβανική περίπτωση, όπως ακροθιγώς παρουσιάστηκε προηγουµένως, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αξιοποίηση των κεφαλαίων που προέρχονται από τα 

εµβάσµατα των µεταναστών συνεισφέροντας σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στην 

προώθηση της µικροµεσαίας και όχι µόνο επιχειρηµατικότητας.  

Τα συγκεκριµένα τραπεζικά ιδρύµατα, παραρτήµατα των οποίων λειτουργούν 

κυρίως στην ύπαιθρο και στις αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές της Αλβανίας, 

µπορούν να προσελκύσουν τις εισροές κεφαλαίων προερχόµενες από τα εµβάσµατα 

µεταναστών, παρέχοντας ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των πελατών τους. Η διαφαινόµενη δυνατότητα αξιοποίησης των 

εµβασµάτων από το υπάρχον σύστηµα οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.  

Ο πρώτος λόγος αφορά την µεγάλη διασπορά των ιδρυµάτων αυτών σε 

περιοχές της υπαίθρου, όπου δεν έχουν παραρτήµατα οι επίσηµες εµπορικές 

τράπεζες, γεγονός που επιτρέπει την προσέλκυση πελατών που υπό άλλες συνθήκες 

δεν θα είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από το τραπεζικό σύστηµα. Ο 

δεύτερος λόγος οφείλεται στη γνώση του τρόπου λειτουργίας των τοπικών αγορών, 

των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών τους, γεγονός που αποτελεί επίσης σηµαντικό 

πλεονέκτηµα για την παροχή κατάλληλων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, 

προσαρµοσµένων στην αξιοποίηση των εµβασµάτων. Καίρια είναι και η σηµασία που 

δίνεται στην προσωπική πολλές φορές επαφή των παραγόντων των τραπεζικών 

αυτών ιδρυµάτων µε τους κατοίκους των αποµονωµένων χωριών, δηµιουργώντας µε 

τον τρόπο αυτό σχέσεις φερεγγυότητας και αµοιβαίας συνεργασίας, προωθώντας την 

εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης και ασφάλειας στις τραπεζικές συναλλαγές, βασικό 

συστατικό για την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση και οικονοµική ανάπτυξη. 

Τέλος, τα τραπεζικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία επιχειρούν την 

προσέλκυση πελατών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά 

λαµβάνοντας χαµηλό επενδυτικό ρίσκο και χαρακτηρίζονται από φερεγγυότητα σε 

ότι αφορά τον τρόπο αποπληρωµής των δανείων που συνάπτουν µε αυτές. Ο 

συγκεκριµένος κοινωνικοοικονοµικός προσανατολισµός, αφορά κυρίως άτοµα που 

ασχολούνται µε γεωργικές εργασίες και µικρές επιχειρήσεις, ενώ έχει τις 

περισσότερες των περιπτώσεων µέλος ή µέλη της οικογενείας του στο εξωτερικό ως 

οικονοµικούς µετανάστες (Piperno, 2005, σσ. 123-124).  

Ο τρόπος διάρθρωσης και λειτουργίας του αλβανικού τραπεζικού συστήµατος 

επηρεάζει όπως είναι αναµενόµενο και τον τρόπο αξιοποίησης και γενικότερα 
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διαχείρισης των µεταναστευτικών εµβασµάτων που η εν λόγω χώρα δέχεται. Η 

παραπάνω σκιαγράφηση των βασικών αρχών λειτουργίας της αλβανικής οικονοµίας 

και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατός της, θα επιτρέψει την βαθύτερη κατανόηση 

και ανάλυση του ρόλου που τα εµβάσµατα διαδραµατίζουν στην οικονοµία της 

Αλβανίας, διευρύνοντας ακόµα περισσότερο τον «ερευνητικό δρόµο» για εξαγωγή 

παραγωγικών συµπερασµάτων για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Το «αέναο» ερώτηµα 

σχετικά µε τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, τόσο στην περίπτωση της Αλβανίας όσο 

και γενικότερα, περιστρέφεται γύρω από την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων 

σχετικά µε τον βαθµό και το εύρος συνεισφοράς των εµβασµάτων στις υπό ανάπτυξη 

οικονοµίες των χωρών αυτών, γι’ αυτό και η µελέτη κάθε επιµέρους πτυχής του 

συγκεκριµένου ζητήµατος µπορεί να προσδώσει νέα ώθηση στην εξαγωγή 

επικαιροποιηµένων συµπερασµάτων.  

 

2.5 Η Λειτουργία των Ελληνικών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων 

και τα Ιδιαίτερα Γνωρίσµατα των Αλβανών Μεταναστών  

Η προσέλκυση και η αξιοποίηση κάθε µορφής εµβασµάτων προερχόµενων από τους 

µετανάστες, προϋποθέτει εκτός από την ύπαρξη του κατάλληλου τραπεζικού 

συστήµατος και των ανάλογων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην χώρα καταγωγής 

τους, την ύπαρξη αντίστοιχων υποδοµών και στην χώρα προορισµού τους, ώστε να 

είναι εφικτή η συγκέντρωση και η αποστολή τους µέσω των νόµιµων καναλιών 

µεταφοράς. Η επιτυχία ή µη του τραπεζικού συστήµατος στην αξιοποίηση των 

εµβασµάτων, εξαρτάται από την ύπαρξη σχέσεων εύρυθµης λειτουργίας του 

εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, προσαρµοσµένο στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του 

εκάστοτε µεταναστευτικού πληθυσµού που διαβιεί στη χώρα αυτή. Η σχέση των 

Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα µε το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, προσοµοιάζει 

µε αυτή των Αλβανών µεταναστών στην Ιταλία ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια εξέλιξης 

του αλβανικού µεταναστευτικού φαινοµένου. 

 Για την εξαγωγή όσο το δυνατόν ασφαλέστερων συµπερασµάτων είναι 

απαραίτητη η µελέτη της επικρατούσας κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος, αναδεικνύοντας τις πτυχές της οικονοµικής και όχι µόνο συµπεριφοράς 

των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. Οι Αλβανοί µετανάστες, ειδικά στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990, χαρακτηρίζονταν από παντελή άγνοια των τραπεζικών 
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υπηρεσιών και κάποιοι εξ’ αυτών αγνοούσαν τις βασικές αρχές λειτουργίας  ακόµα 

και ύπαρξης του τραπεζικού συστήµατος σε Ελλάδα και Αλβανία. Το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα δεν ήταν προσβάσιµο σε πολύ µεγάλο αριθµό Αλβανών 

µεταναστών λόγω του καθεστώτος παράτυπης διαµονής και εργασίας στην χώρα, 

γεγονός που στερούσε στους µετανάστες την δυνατότητα να προµηθευτούν τα 

απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση ακόµα 

και των πιο απλών τραπεζικών συναλλαγών. Ανασταλτικός επίσης παράγοντας στην 

προσέλκυση Αλβανικών εµβασµάτων, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα 

κατάλληλα τραπεζικά προγράµµατα-υπηρεσίες και οι απαιτούµενες υποδοµές 

(έλλειψη λογισµικών προγραµµάτων διασύνδεσης µε τα αντίστοιχα τραπεζικά 

ιδρύµατα της Αλβανίας, γλωσσικά εµπόδια, κ.ά.) ώστε να διατηρηθεί χαµηλό το 

κόστος παροχής υπηρεσιών και να προτιµηθεί ο συγκεκριµένος τρόπος µεταφοράς 

κεφαλαίων σε σχέση µε την άτυπη µεταφορά χρηµάτων από την µία χώρα στην άλλη. 

Ανυπέρβλητο εµπόδιο για την διαχείριση εµβασµάτων, µέσω του τραπεζικού 

συστήµατος, ήταν και η υψηλή κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

συγκριτικά πάντα µε τις οικονοµικές δυνατότητες των µεταναστών. Τέλος, 

επιπρόσθετος παράγοντας ήταν η απουσία κατάλληλου ελληνικού τραπεζικού 

δικτύου στην Αλβανία για την εξυπηρέτηση των ατόµων που δεχόταν τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα (Baleta & Tanku, 2000). 

 Βέβαια όλες αυτές οι αδυναµίες του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

οφείλονταν στην έλλειψη, αρχικά τουλάχιστον, ενδιαφέροντος από την πλευρά της  

εγχώριας-διεθνούς αγοράς και των τραπεζών για την αξιοποίηση των συγκεκριµένων 

κεφαλαίων διότι η σηµασία και το µέγεθος τους δεν είχε αξιολογηθεί επαρκώς παρά 

το γεγονός ότι το ύψος των αλβανικών καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες 

υπολογίζεται στα 80.000.000 δολάρια (Wallden, 1993). Η αβεβαιότητα στον 

εργασιακό τοµέα και εποµένως στις οικονοµικές απολαβές των Αλβανών µεταναστών 

και η εσφαλµένη θεώρηση περί µη ανταποδοτικής αξίας των παρεχόµενων 

τραπεζικών υπηρεσιών συγκριτικά µε τα κέρδη που θα προέκυπταν, δηµιούργησαν 

την πεποίθηση ότι η ενασχόληση µε τα µεταναστευτικά εµβάσµατα κρίνεται ως µη 

συµφέρουσα, διότι αποδίδει µικρή κεφαλαιακή αξία στις τράπεζες. Τέλος, η αρνητική 

εικόνα των Αλβανών που εδραιώθηκε στη ελληνική κοινωνία από τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) δυσχέραινε ακόµα περισσότερο κάθε προσπάθεια συνεργασίας 

µεταξύ των δύο πλευρών (Λαµπροπούλου, 1997, σσ. 82-120).   
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 Μια ακόµα πιο προσεκτική ερευνητική µατιά στους Αλβανούς µετανάστες της 

Ελλάδας, αποκαλύπτει και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που εξειδικεύουν το 

πρόβληµα, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν σηµαντικά δεδοµένα για µια ενδεχόµενη 

µελλοντική ολοκληρωτική λύση αυτού. Αρχικά τονίζονται οι διαφορές στην 

κοινωνική οργάνωση των Αλβανών  οικονοµικών µεταναστών που βρίσκονται στην 

Ελλάδα, σε σύγκριση µε άλλες εθνοτικές οµάδες, όπως για παράδειγµα οι Άραβες ή 

οι µετανάστες από την αφρικανική ήπειρο. Οι Αλβανοί µετανάστες, αποφεύγουν να 

συναναστρέφονται µε µεγάλο αριθµό οµοεθνών τους και διατηρούν χαµηλό τον 

αριθµό των ατόµων που καθορίζουν τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η απουσία 

προκαθορισµένων συναντήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και η απουσία 

συγκεκριµένης συλλογικής συνείδησης, λειτουργούν ως τροχοπέδη στην διαµόρφωση 

οµαλών σχέσεων µεταξύ των µεταναστών και των τραπεζών υπό το «άρµα» µιας 

συλλογικής διαµόρφωσης συγκεκριµένων επιλογών στην διαχείριση των 

εµβασµάτων. Η συγκεκριµένη αυτή πτυχή, αποκαλύπτει την σπουδαιότητα της 

κοινωνικής συµπεριφοράς και οργάνωσης των µεταναστών στις επιλογές που 

σχετίζονται µε οικονοµικής φύσεως ζητήµατα και όχι µόνο.   

 Το οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα της Αλβανίας, τόσο κατά την διάρκεια 

των κοµµουνιστικών καθεστώτων όσο και κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά το άνοιγµα 

των συνόρων, δεν προώθησε την δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των 

πολιτών του και του υποτυπώδους, αρχικά τουλάχιστον τραπεζικού συστήµατος της 

χώρας, µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία των Αλβανών να µην γνωρίζει βασικά στοιχεία 

του τρόπου λειτουργίας των τραπεζών και των δυνατοτήτων που αυτές µπορούσαν να 

προσφέρουν στους πελάτες τους, µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία τους να βλέπει 

ιδιαίτερα καχύποπτα κάθε συναλλαγή µέσω του εγχώριου αλβανικού τραπεζικού 

συστήµατος. Οι όποιες προσπάθειες εξεύρεσης ουσιαστικού τρόπου επικοινωνίας και 

συνεργασίας µεταξύ των δύο πλευρών «τορπιλίστηκαν» µε την κρίση των πυραµίδων 

και τις µεγάλες κεφαλαιακές απώλειες που υπέστησαν οι Αλβανοί επενδυτές λόγω 

του διάτρητου, όπως αποδείχτηκε, συστήµατος. Το εν λόγω χάσµα οδήγησε στην 

αποκλειστική σχεδόν χρήση των ανεπίσηµων καναλιών µεταφοράς εµβασµάτων προς 

την Αλβανία.  

   Τέλος, δεν θα µπορούσε να αποσιωπηθεί και η εν γένει δυσλειτουργική 

οικονοµία της Αλβανίας, η οποία αποτελεί αποτρεπτική συνισταµένη για την 

επένδυση κεφαλαίων από τα τραπεζικά ιδρύµατα. Η σταθερή οικονοµική ύφεση της 

εγχώριας αλβανικής οικονοµίας και το προβληµατικό πολιτικό σύστηµα απέτρεψε 
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την εµφάνιση σηµαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών, ενώ όσες επενδυτικές 

πρωτοβουλίες ευοδώθηκαν, τις περισσότερες φορές χαρακτηριζόταν από ανασφάλεια 

και καχυποψία εκ µέρους των οιονεί επενδυτών (Piperno, 2005, σσ. 124-126) 

(Λινάρδου, 2009).    

 Την τελευταία δεκαετία, η κατάσταση της αλβανικής οικονοµίας και κυρίως 

του χρηµατοπιστωτικού της συστήµατος φαίνεται να αλλάζει άρδην. Πρόσφατες 

έρευνες έχουν εντοπίζει µια µεταστροφή στον τρόπο που οι Αλβανοί µετανάστες 

αντιµετωπίζουν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

γενικότερα. Αποτέλεσµα της αλλαγής αυτής, ήταν η απόκτηση τραπεζικού 

λογαριασµού σε ελληνικές τράπεζες ενός διόλου ευκαταφρόνητου ποσοστού της 

τάξης του 74,1% του 75% του πληθυσµού των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. 

Η αυξηµένη χρήση του τραπεζικού συστήµατος αποδεικνύεται και από την ύπαρξη 

της αλβανικής γλώσσας στις επιλογές χρήσης των αυτόµατων µηχανηµάτων 

ανάληψης και κατάθεσης µετρητών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας αλλά και της 

Τράπεζας Πειραιώς (Lyberaki & Maroukis, 2005). 
 

2.6 Η Επίδραση της Πρόσφατης Παγκόσµιας Οικονοµικής Κρίσης 

στα Μεταναστευτικά Εµβάσµατα και οι Μελλοντικές Προοπτικές 

Εξέλιξης του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος σε Ελλάδα και 

Αλβανία 

Η εποικοδοµητική αξιοποίηση των εµβασµάτων απαιτεί τη µελέτη πληθώρας 

παραγόντων, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και η υφιστάµενη οικονοµική 

κατάσταση στο ευρύτερο περιφερειακό και παγκόσµιο περιβάλλον δράσης του 

εκάστοτε κράτους. Η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία µετέπειτα 

εξελίχθηκε σε οικονοµική κρίση για σηµαντικό αριθµό κρατών µεταξύ των οποίων 

και η Ελλάδα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της συνάφειας και της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ της οικονοµικής κατάστασης στη χώρα προορισµού και 

προέλευσης των µεταναστών.  

Η «οικονοµική κρίση» ως έννοια αλλά και ως γεγονός δεν αποτελεί 

πρωτόγνωρο φαινόµενο που εµφανίστηκε πρόσφατα στην σύγχρονη παγκόσµια 

ιστορία. Το υπό συζήτηση φαινόµενο έχει εµφανιστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, 

ενώ ως αιτίες αυτού µπορούµε να αναφέρουµε τις φυσικές καταστροφές, τις 
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πανδηµίες, την εξάντληση βασικών πρωτογενών πηγών ή την ασυγχρόνιστη 

λειτουργία των οικονοµικών αγορών και των εθνικών οικονοµιών.  

Η πρόσφατη οικονοµική κρίση, τα αποτελέσµατα της οποίας ακόµα και 

σήµερα είναι ιδιαίτερα εµφανή, ουσιαστικά ξεκίνησε το 2008 από τις ΗΠΑ και 

εξαπλώθηκε σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο. Αποτέλεσµα αυτής, ήταν η πτώση του 

παγκόσµιου ετήσιου ρυθµού οικονοµικής προόδου στο 1%, από περίπου 4% που 

ήταν τα προηγούµενα χρόνια, η µείωση κατά 3-6% του ΑΕΠ των περισσοτέρων 

χωρών που επηρεάστηκαν από αυτή, ενώ για ορισµένες η µείωση αυτή άγγιξε ακόµα 

και το 10% του ΑΕΠ. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, εκτός των άλλων, οδήγησε 

στην δηµιουργία σηµαντικών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων που σε ορισµένες 

περιπτώσεις υπερέβησαν το 10% του ΑΕΠ, ενώ σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε 

στο δηµόσιο χρέος πολλών χωρών που ξεπέρασε κατά πολύ ακόµα και το 80% του  

εγχώριου ΑΕΠ, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την Ελλάδα που αντιµετωπίζει πολύ 

έντονα προβλήµατα λόγω της αύξησης του χρέους της. 

Η Ευρώπη των είκοσι οκτώ κρατών-µελών δεν ήταν δυνατόν να µείνει 

ανεπηρέαστη από την τόσο έντονα καλπάζουσα παγκόσµια οικονοµική ύφεση. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αντίστοιχα ποσοστά του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του 

δηµόσιου χρέους, τα πρώτα χρόνια εµφάνισης της, κυµάνθηκαν στο 6% και 82% του 

ΑΕΠ αντίστοιχα, ενώ παρατηρήθηκαν ακόµα και περιπτώσεις όπου χώρες εµφάνισαν 

ιδιαίτερα ανησυχητικά ποσοστά, αυξήσεων ή µειώσεων, σε ότι αφορά τους βασικούς 

µακροοικονοµικούς δείκτες τους, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας που ξεπέρασε ακόµα και το 10% σε ορισµένες εξ’ αυτών 

(Lawson, 2009) (Fakiolas, 2011).    

Ένα από τα σηµαντικότερα γνωρίσµατα των µεταναστευτικών εµβασµάτων 

και ταυτόχρονα ειδοποιός διαφορά σε σύγκριση µε άλλες µορφές εγχώριων 

οικονοµικών εισροών, είναι η κυκλική και περιοδική προσαρµογή του µεγέθους των 

κεφαλαίων που αποστέλλονται στις χώρες προορισµού των µεταναστών που στόχο 

έχουν την ενίσχυση του εισοδήµατος των οικογενειών τους και την κάλυψη των 

βασικών πολλές φορές αναγκών τους. Η προσαρµοστικότητα αυτή των εµβασµάτων 

σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης-κρίσης, µεγάλων φυσικών καταστροφών, 

εκτεταµένων επιδηµιών ή µακροχρόνιων πολεµικών συρράξεων, επιτρέπει συνήθως 

την συνέχιση της χρηµατοδότησης των χωρών µε ιδιαίτερα χαµηλό ετήσιο κατά 

κεφαλή µεικτό εθνικό εισόδηµα, όταν οι άλλες µορφές εξωτερικής και εσωτερικής 

οικονοµικής ενίσχυσης παύουν να υφίστανται ή περιορίζονται δραµατικά. Το 
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ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των εµβασµάτων τα έχει καταστήσει ως την 

σηµαντικότερη και ασφαλέστερη πηγή ενίσχυσης των οικονοµιών αυτών, 

προσφέροντας ουσιαστικά το «φιλί της ζωής» σε δύσκολες οικονοµικά και όχι µόνο 

περιόδους. 

 Η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση που τυπικά ξεκίνησε τον Αύγουστο 

του 2008 µε την κατάρρευση της επενδυτικής εταιρίας «Lehman Brothers» και 

οδήγησε στην µετέπειτα σταδιακή κατάρρευση και άλλων «οικονοµικών κολοσσών» 

επηρεάζοντας συθέµελα πολλές εθνικές οικονοµίες, έστρεψε την προσοχή των 

επιστηµόνων στην προσπάθεια να προβλέψουν την επίδραση της κρίσης αυτής στα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα και στην απόδειξη ή διάψευση της υπάρχουσας θεωρίας 

για την αµετάβλητη φύση των εισροών αυτών προς τα υπανάπτυκτα κράτη µε µεγάλο 

βαθµό µεταναστευτικού ελλείµµατος. Η ιδιαιτερότητα της κρίσης που ακόµα και 

σήµερα βιώνουµε, έγκειται στο γεγονός ότι αντίθετα µε αντίστοιχες παρελθοντικές 

οικονοµικές κρίσεις, όπως αυτή στο Μεξικό (1994-1995) και στην ανατολική Ασία 

(1997-1998), ξεκίνησε από τις αγορές των αναπτυγµένων κρατών και επεκτάθηκε 

κυρίως σε παρόµοιας οικονοµικής δυναµικής κράτη, σε αντίθεση µε τις 

προαναφερόµενες οικονοµικές κρίσεις που επηρέασαν κυρίως µη ανεπτυγµένα 

κράτη.  

 Οι έρευνες των επιστηµόνων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτή των 

Mohapatra S. και Ratha D., ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τις θεωρητικές υποθέσεις και 

σε αυτή την περίπτωση της οικονοµικής ύφεσης, χρησιµοποιώντας εξελιγµένα 

οικονοµετρικά υποδείγµατα για την επεξεργασία των δεδοµένων τους. Όπως 

χαρακτηριστικά απέδειξαν, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις που προέβλεπαν µείωση 

κατά 7-10% επί του συνόλου των µεταναστευτικών κεφαλαίων που διακινήθηκαν η 

πραγµατική µείωση σε παγκόσµιο επίπεδο υπολογίστηκε τελικά στο 6% για το 2009 

(Mohapatra & Ratha, 2010).         

Η Ελλάδα βίωσε έντονα τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης 

που µετέπειτα µετατράπηκε σε οικονοµική κρίση, επηρεάζοντας ακαριαία και την 

οικονοµία της γειτονικής Αλβανίας. Για να γίνει κατανοητός ο βαθµός αλλά και ο 

τρόπος που η σύγχρονη οικονοµική κρίση στην Ελλάδα επηρέασε τους Αλβανούς 

οικονοµικούς µετανάστες και µετέπειτα την αλβανική οικονοµία, αρκεί απλά και 

µόνο η αναφορά στις µεταβολές που παρατηρήθηκαν σε βασικά µακροοικονοµικά 

µεγέθη της χώρας προέλευσης της µεγαλύτερης µεταναστευτικής οµάδας που διαβιεί 

στην Ελλάδα.  
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Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, αν και άργησε να γίνει έντονα αισθητή στην 

Ελλάδα, ουσιαστικά ξεκίνησε να πλήττει την οικονοµία της χώρας ασθενέστερα στις 

αρχές και εντονότερα προς το τέλος του 2009 µε αποτέλεσµα το ΑΕΠ της να µειωθεί 

κατά 2%. Σταδιακά, η άσχηµη αυτή οικονοµική συγκυρία, άρχισε σταδιακά να 

επιφέρει µείωση σε βασικούς µακροοικονοµικούς δείκτες της εγχώριας οικονοµίας µε 

αποτέλεσµα το ίδιο έτος το µεν δηµοσιονοµικό έλλειµµα να αγγίξει το 12,7% του 

ΑΕΠ, το δε δηµόσιο χρέος το 113% του ΑΕΠ όταν το 2008 είχε υπολογιστεί στο 

99,2% (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). Η πρωτόγνωρη ένταση µε την οποία η Ελλάδα 

βίωσε την παγκόσµια οικονοµική κρίση, είχε ως αποτέλεσµα την ραγδαία αύξηση του 

πληθωρισµού που τον Οκτώβριο του 2010 κυµαίνονταν στο 5,3%, ενώ σειρά 

οικονοµικών µέτρων, όπως η αύξηση των συντελεστών φορολογίας σε αγαθά, η 

µείωση των µισθών και οι αυξήσεις σε τιµολόγια κοινωφελών επιχειρήσεων, οδήγησε 

στη µείωση της αγοραστικής δύναµης των Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών 

οδηγώντας σε βαθιά ύφεση ολόκληρη την οικονοµία της χώρας. Σηµαντικό πλήγµα 

δέχτηκε και το εµπόριο της χώρας που λόγω της µειωµένης ανταγωνιστικότητας 

εµφάνισε έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιό που υπολογίζεται στο 3% περίπου του 

εγχώριου ΑΕΠ (Τράπεζα της Ελλάδος, 2009).  

Παρά το γεγονός ότι µέχρι και το 2009 τα µεταναστευτικά εµβάσµατα από 

την Ελλάδα παρουσίαζαν αυξητικές τάσεις, οι άµεσες ξένες επενδύσεις παρουσίασαν 

σηµαντική µείωση κατά 26% την περίοδο 2006-2011 (από 53% το 2006 στο 27% το 

2011), οι εισαγωγές από Ελλάδα µειώθηκαν από 15% το 2007, στο 11% το 2011 και 

οι αντίστοιχες εξαγωγές από 8,2% για το 2007 µειώθηκαν στο 4,9% το 2011 ενώ 

τέλος αντίστοιχη µείωση παρατηρήθηκε και στο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το 2011 

κατά 0,9% µέσα σε ένα µόλις χρόνο (World Bank, 2012).  

Τα αλβανικά µεταναστευτικά εµβάσµατα δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στις 

προβλέψεις και τα αποτέλεσµα των επιστηµόνων σχετικά µε τον βαθµό που η 

οικονοµική κρίση θα τα επηρεάσει. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία των αλβανικών 

Αρχών, τα εµβάσµατα παρουσίασαν µείωση καθόσον από τα 951.700.000 ευρώ το 

2007 το ποσό των εµβασµατικών κεφαλαίων υπολογίστηκε στα 692.000.000 ευρώ 

για το 2011 (Γράφηµα 3).  Το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελούσε το βασικό 

µεταναστευτικό προορισµό των Αλβανών µεταναστών αλλά και λόγο των 

σηµαντικών εµπορικών σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί µεταξύ των δύο κρατών είχε 

ως αποτέλεσµα οι επιπτώσεις της κρίσης να επηρεάζουν άµεσα την Αλβανία και τους 

αλβανικής υπηκοότητας µετανάστες που απασχολούνταν στην Ελλάδα.   
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Γράφηµα 3: Τα Μεταναστευτικά Εµβάσµατα σε Απόλυτο Αριθµό (σε εκατοµµύρια ευρώ) και ως 

Ποσοστό του ΑΕΠ για την Περίοδο 2007-2011 

 
Πηγή: (World Bank, 2012) 

 

Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτέλεσαν και συνεχίζουν µέχρι και τις 

µέρες µας να αποτελούν βασικό οικονοµικό µέγεθος, ικανό να επηρεάσει τους 

µακροοικονοµικούς δείκτες της εγχώριας οικονοµίας. Η µέχρι σήµερα αξιοποίησή 

τους και τα εξαχθέντα δεδοµένα, αναδεικνύουν τις προοπτικές αποδοτικότερης 

αξιοποίησής τους. Στοχευµένες δοµικές και θεσµικές αλλαγές στο χρηµατοπιστωτικό, 

ως επί το πλείστον, σύστηµα θα επιτρέψουν τη διαµόρφωση των κατάλληλων 

συνθηκών ώστε να διοχετευτούν τα κεφάλαια των εµβασµάτων προς αξιοποίηση σε 

παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας µε την χρήση της «νόµιµης οδού».  

Παρά το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα 

επηρέασε δραµατικά την οικονοµία της όµορης γεωγραφικά Αλβανίας, το πιο 

ανησυχητικό ίσως αποτέλεσµα της κρίσης αυτής είναι η επιστροφή χιλιάδων 

Αλβανών µεταναστών στην χώρα καταγωγής τους. Υπολογίζεται ότι την πενταετία 

2007-2011, 18-22% (περίπου 180.000 µετανάστες) των Αλβανών µεταναστών στην 

Ελλάδα επέστρεψαν µόνιµα στην Αλβανία επιβαρύνοντας µε την παρουσία τους τον 

κρατικό οικονοµικό υπολογισµό και ειδικότερα τις ήδη µειωµένες κρατικές δαπάνες 

πρόνοιας. Αν και ο σαφής προσδιορισµός του πραγµατικού  αριθµού των οριστικά 

επαναπατρισθέντων Αλβανών είναι σχεδόν αδύνατος, λαµβάνοντας υπόψη τα 
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στοιχεία των αλβανικών Αρχών για το 2011, περίπου 30.000 µετανάστες δήλωσαν 

τον επαναπατρισµό τους στα οικεία γραφεία εργασίας και µετανάστευσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας, ενώ ο αριθµός αυτός διπλασιάστηκε το 2012 

(ACIT, 2012) (Ministry of Albanian Interior, 2010).  

Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτελούν πρώτης τάξης ευκαιρία για την 

εµφάνιση θετικών ρυθµών ανάπτυξης που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χαθεί. 

Η µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους µπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθµισµα 

στην τεράστια εκροή του αλβανικού εργατικού δυναµικού των τελευταίων δεκαετιών 

(brain drain) και να δώσει ώθηση στην οικονοµία της χώρας ώστε να προλάβει και 

µελλοντικά να ενσωµατωθεί πλήρως στο «ευρωπαϊκό τρένο» ανάπτυξης και 

ευηµερίας. Η µείωση του συνολικού αριθµού των εµβασµατικών κεφαλαίων που 

παρατηρήθηκε και στην αλβανική περίπτωση δεν είναι ικανή να επηρεάσει την 

συνολική αξία και συνεισφορά τους στην αλβανική οικονοµία, αλλά αντιθέτως πρέπει 

να αποτελέσει κίνητρο περαιτέρω αξιοποίησής τους ώστε να εξασθενίσει σταδιακά 

και η εξάρτηση της εγχώριας οικονοµίας από αυτά. Η αλβανική Κυβέρνηση 

δεδοµένου του κινδύνου για µείωση του απόλυτου αριθµού των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων που έχει ήδη επηρεάσει την χώρα, οφείλει να κινηθεί µε µεγαλύτερο 

ακόµα ζήλο, δεδοµένων των στενών χρονικών περιθωρίων που η οικονοµική κρίση 

ορίζει, προς την κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης του εργατικού 

δυναµικού που βρίσκεται εκτός των γεωγραφικά προσδιορισµένων ορίων του 

αλβανικού κράτους και να χρησιµοποιήσει ακόµα παραγωγικότερα τα κεφάλαια των 

εµβασµάτων που δέχεται η χώρα αυτή από την Ελλάδα αλλά και τις άλλες 

αναπτυγµένες χώρες.  

Τα µέτρα και οι πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να είναι στοχευµένες και όσο 

το δυνατόν σε µεγαλύτερο βαθµό επικαιροποιηµένες, ώστε να ανταποκρίνονται στα 

νέα δεδοµένα που η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα αλλά και οι εξελίξεις εντός της 

Αλβανίας επιβάλλουν. Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξη των χαρακτηριστικών της 

µετανάστευσης σε παγκόσµιο επίπεδο και τα νέα δεδοµένα της παγκοσµιοποιηµένης 

οικονοµίας, άλλαξαν τον τρόπο µε τον οποίο, τόσο οι µετανάστες όσο και οι λοιποί 

δρώντες του συστήµατος, αντιµετωπίζουν όλα τα ζητήµατα που άπτονται της 

µετακίνησης, διαµονής και εργασίας των ατόµων από µία χώρα σε µία άλλη. 

Αποτέλεσµα των ρηξικέλευθων αλλαγών που η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία 

επέφερε ήταν και η αναµόρφωση του τραπεζικού συστήµατος, τόσο στις χώρες 

υποδοχής όσο και σε αυτές αποστολής µεταναστών, προκειµένου να γίνει εφικτή η 
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έγκαιρη προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα της σύγχρονης οικονοµίας των 

µεταναστών.  

 Προφανώς η κατάσταση που περιγράφηκε και αναλύθηκε στις προηγούµενες 

ενότητες του παρόντος ακαδηµαϊκού πονήµατος, ουσιαστικά τονίζει το µέγεθος των 

αλλαγών που ήταν απαραίτητο να εφαρµοστούν προκειµένου να υπερκεραστούν οι 

χρόνια συσσωρευµένες «παθογένειες» του υφιστάµενου συστήµατος. Η µελλοντική 

βελτίωση της κατάστασης που σχετίζεται µε την συγκέντρωση, µεταφορά και 

αξιοποίηση των αλβανικών µεταναστευτικών εµβασµάτων προϋποθέτει την αλλαγή 

σε τρεις βασικούς πυλώνες. 

 Ο πρώτος σχετίζεται µε την αλλαγή του τρόπου µεταφοράς τους και στοχεύει 

στην κατάργηση ή στον περιορισµό χρήσης των ανεπίσηµων καναλιών µεταφοράς 

επιδιώκοντας στην αποκλειστική χρησιµοποίηση του τραπεζικού συστήµατος. Μια 

ορθολογική πρόταση για την µείωση του µεγάλου ποσοστού Αλβανών µεταναστών 

που επιλέγουν να µεταφέρουν τα εµβάσµατά τους µέσω συγγενών ή φίλων στην χώρα 

καταγωγής τους, αποτελεί η αξιοποίηση των διεθνών ιδρυµάτων που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες. 

Ιδρύµατα όπως το «Western Union» και το «Money Gram» διαχειρίζονται το 50% 

του συνόλου των εµβασµάτων που µετακινούνται σε ολόκληρο τον κόσµο και 

προτιµώνται ακόµα και από τους Αλβανούς µετανάστες που, όπως προαναφέρθηκε, 

δεν εµπιστεύονται την µεταφορά των αποταµιεύσεών τους παρά µόνο σε άτοµα του 

στενού οικογενειακού τους κύκλου. Η αξιοποίηση των διευκολύνσεων και του 

µεγάλου αριθµού παραρτηµάτων που έχουν καταφέρει να δηµιουργήσουν τα δύο 

αυτά µεγαλύτερα ιδρύµατα παγκοσµίως (85.000 παραρτήµατα της «Western Union» 

σε ολόκληρο τον κόσµο), µπορούν να αξιοποιηθούν από το τραπεζικό σύστηµα της 

Αλβανίας µέσω της σύναψης συµφωνιών συνεργασίας, αποφέροντας σηµαντικό 

όφελος και για τις δύο πλευρές µέσω της ανακατεύθυνσης των εµβασµατικών 

κεφαλαίων που προέρχονται από τους οικονοµικούς µετανάστες της Ελλάδας και των 

υπολοίπων µεταναστευτικών προορισµών. 

 Ο δεύτερος πυλώνας, η βελτίωση του οποίου είναι απαραίτητη ώστε 

µελλοντικά τα εµβάσµατα να αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς 

όφελος της αλβανικής οικονοµίας, σχετίζεται µε την διατήρηση των κεφαλαίων που 

προέρχονται από τα µεταναστευτικά εµβάσµατα στο τραπεζικό σύστηµα και στα 

λοιπά ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. 

Η διατήρηση των κεφαλαίων σε αποταµιευτικούς λογαριασµούς έχει διττή σηµασία 
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για την αλβανική οικονοµία διότι από την µία πλευρά προσδίδει κέρδη στους 

κατόχους των λογαριασµών αυτών, µέσω των επιτοκίων που προσφέρονται από τις 

τράπεζες και από την άλλη επιτρέπει στο κράτος και γενικότερα στο τραπεζικό 

σύστηµα της χώρας, την αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών αυξάνοντας την 

πιστοληπτική ικανότητα και κάνει εφικτή την επένδυση των κεφαλαίων αυτών σε 

τοµείς που κρίνονται οικονοµικά επικερδείς και βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Το 

τραπεζικό σύστηµα οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόνωσης των 

καταθέσεων  µέσω της πολιτικής των υψηλών επιτοκίων και της εν γένει προώθησης 

στοχευµένων υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα µέσω της ασφάλισης των πελατών 

τους, ώστε να µην εκταµιεύονται τα κεφάλαια αµέσως µετά την µεταφορά τους. Μια 

εκ των υπηρεσιών αυτών δύναται να αφορά την ανάπτυξη του δικτύου των 

τραπεζικών υποκαταστηµάτων και αυτόµατων µηχανηµάτων ανάληψης µετρητών 

(Automated Teller Machine, ATM) σε ολόκληρη την αλβανική επικράτεια και 

ειδικότερα στις αποµονωµένες αγροτικές περιοχές που αποτελούν και τη βασική 

κοιτίδα προέλευσης του µεγαλύτερου τµήµατος των οικονοµικών µεταναστών. 

Πρόσφατα σχετικά στοιχεία, αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτεύχθηκε στον 

τοµέα αυτόν, καθώς το έτος 2004 τα ΑΤΜ που λειτουργούσαν στη χώρα ανέρχονταν 

σε µόλις 93, το 2007 ήταν 433 ενώ στο τέλος του 2011 έφτασαν τα 805 σε αριθµό, 

αύξηση που εκτόξευσε και τον συνολικό αριθµό των συναλλαγών που 

πραγµατοποιήθηκαν µέσω αυτών, καθόσον από τα 93.726.000 λεκ για το 2008, το 

2010 ο αριθµός ανήλθε στα 107.860.960 λεκ. Σηµαντική ήταν και η αύξηση που 

παρατηρήθηκε στα σηµεία όπου επιτρέπονται συναλλαγές µέσω της χρήσης ειδικών 

τραπεζικών καρτών. Πιο συγκεκριµένα τα εν λόγω σηµεία ήταν 5.126 το 2011 όταν 

το 2008 ήταν µόλις 2.953. Αν και τα ΑΤΜ όσο και τα λοιπά σηµεία συναλλαγών, 

βρίσκονται ως επί το πλείστον στα Τίρανα και σε άλλες µεγάλες πόλεις της Αλβανίας 

όπως η Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο και το Ελµπασάν, ικανοποιητικός αριθµός αυτών 

άρχισαν να τοποθετούνται σε χωρία και κωµοπόλεις της αλβανικής επαρχίας µε 

αυξητικές τάσεις έκτοτε (Bank of Albania, 2011). 

 Τέλος, το τελευταίο κατά σειρά στάδιο (πυλώνας) της «οικονοµικής 

διαδροµής» που ακολουθούν τα εµβάσµατα των οικονοµικών µεταναστών και 

εποµένως πρέπει να αποτελεί επιδίωξη της αλβανικής Πολιτείας, αφορά την 

αξιοποίηση των εµβασµατικών κεφαλαίων σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας, 

ώστε να επιτευχθεί η µελλοντική ανάπτυξη. Αφού έχει προηγουµένως αναλυθεί η 

σηµασία αξιοποίησης των εµβασµατικών κεφαλαίων κατά το στάδιο της µεταφοράς 
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και της διατήρησής τους εντός του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, επόµενος 

στόχος είναι η υιοθέτηση πολιτικών τόσο από τα διάφορα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα όσο και από άλλους κρατικούς και οικονοµικούς φορείς ώστε να 

επενδυθούν τα εµβάσµατα και οι αποταµιεύσεις των Αλβανών µεταναστών στην 

εγχώρια οικονοµία και ειδικότερα να διοχετευθούν σε κατάλληλους τοµείς ώστε να 

χρηµατοδοτηθούν οι ιδιωτικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µε πολλαπλά θετικά 

αποτελέσµατα στην µείωση της ανεργίας και στην εµφάνιση θετικών ρυθµών 

ανάπτυξης της οικονοµίας αλλά και στην αύξηση του ΑΕΠ αυτής (Piperno, 2005, σσ. 

134-136).     

Η οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ελλάδα αποτελεί εξωτερικό παράγοντα 

που επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας κυρίως µέσω της 

επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής πορείας που η χώρα ακολουθεί από τις 28 Απριλίου 

του 2009 µέχρι και σήµερα, όταν και επίσηµα κατατέθηκε η αίτηση εκ µέρους της για 

την ένταξή της στην ΕΕ (Holzner, 2010). Η σχέση της πορείας που η αλβανική 

οικονοµία ακολουθεί, µε αυτή της ευρωπαϊκής προοπτικής της (από το 2014 η 

Αλβανία αποτελεί υπό ένταξη χώρα της ΕΕ), οφείλεται στον «πακτωλό χρηµάτων» 

που υπό τη µορφή εξωτερικής ενίσχυσης εισρέουν στη χώρα. Τo κοινοτικό 

πρόγραµµα για την Βοήθεια την Ανοικοδόµηση, την Ανάπτυξη και τη 

Σταθεροποίηση (Community Assistance for Reconstruction, Development and 

Stabilisation Programme) των βαλκανικών χωρών, αποτελεί πηγή σηµαντικών 

οικονοµικών κονδυλίων που επιτρέπουν την αναµόρφωση των καχεκτικών 

οικονοµιών τους και την εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων προϋποθέσεων για την 

πραγµατική σύγκλιση µε τις απαιτήσεις που τα υπό ένταξη κράτη επιδιώκουν. Η 

Ελλάδα, εκτός του ότι αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της 

Αλβανίας, αποτελούσε, µέχρι την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, καταλυτικό 

παράγοντα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, µεταξύ των 

οποίων ήταν και η Αλβανία (Bogdani & Loughlin, 2009). Πολλές φορές η Ελλάδα 

αποτέλεσε το παράδειγµα προς µίµηση και ουσιαστικά επιδοκιµάζονταν η επιλογή 

ένταξης της χώρας αυτής στην ΕΕ προτρέποντας την είσοδο και των όµορων προς 

αυτή χωρών στην «ευρωπαϊκή οικογένεια».    

 Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, εκτός των άµεσων οικονοµικών απωλειών 

που επέφερε στην αλβανική οικονοµία, είχε ως αποτέλεσµα την καταβαράθρωση του 

«ευρωπαϊκού γοήτρου» της µε αποτέλεσµα από χαρακτηριστικό παράδειγµα χώρας 

µε επιτυχηµένη ενταξιακή πορεία, να αποτελέσει, παράδειγµα προς αποφυγή. Η 
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επιφυλακτική στάση που από εδώ και στο εξής αναµένεται να κρατήσουν τα κράτη-

µέλη της ΕΕ σε µία ενδεχόµενη µελλοντική διεύρυνση, µπορεί να επιφέρει σηµαντική 

µείωση στα ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Αλβανία, διότι το µείζον ζήτηµα είναι 

πλέον η «διάσωση» της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονοµίας και όχι η ένταξη 

της Αλβανίας ως ισότιµο κράτος-µέλος. 

 Οι πραγµατικές επιπτώσεις της παγκόσµιας κρίσης δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν επακριβώς γι’ αυτό και κάθε κράτος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικό 

στην διαµόρφωση των οικονοµικών και όχι µόνο προγραµµάτων τα επόµενα χρόνια. 

Το ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας θα επηρεάσει την οικονοµία και την 

ενταξιακή πορεία της Αλβανίας είναι το µόνο σίγουρο, αυτό που µένει να µελετηθεί 

µελλοντικά, είναι ο βαθµός της επίδρασης αυτής και οι εναλλακτικές διαθέσιµες 

επιλογές της χώρας ώστε να υπερκεραστούν τα προβλήµατα που θα ανακύψουν όσο 

το δυνατόν πιο σύντοµα και πιο «ανώδυνα» για την αλβανική οικονοµία και κοινωνία 

γενικότερα (Aslum & Sjoberg, 1992) (Panagiotou, 2011).   
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3.1 Μετανάστευση και Οικονοµία υπό µια Ευρύτερη Θεωρητική 

Οπτική 

Το σηµαντικότερο δίληµµα σχετικά µε την οικονοµική µετανάστευση σχετίζεται µε 

την προσπάθεια εύρεσης σαφών και πλήρως τεκµηριωµένων απαντήσεων σχετικά µε 

τις επιπτώσεις του εν λόγω φαινοµένου στην οικονοµία των χωρών αποστολής και 

υποδοχής µεταναστών. Οι έντονες διαφωνίες που το εν λόγω ζήτηµα κατά καιρούς 

εγείρει, περιστρέφονται γύρω από επιµέρους ερωτήµατα σχετικά µε το αν οι 

µετανάστες ευθύνονται για την ανεργία στις χώρες υποδοχής τους, για το αν και κατά 

πόσο µειώνουν τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας του εγχώριου πληθυσµού, αλλά και για 

τον βαθµό επίδρασης των οικονοµικών µεταναστών στα οικονοµικά µεγέθη της 

χώρας υποδοχής και στην µισθολογική εξέλιξη του εγχώριου εργατικού δυναµικού.  

 Ο βαθµός θετικής ή αρνητικής συσχέτισης του αριθµού των µεταναστών µε 

τις µισθολογικές απολαβές του γηγενή εργασιακού πληθυσµού είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένος µε το κατά πόσο οι µετανάστες και το εγχώριο εργατικό δυναµικό 

λειτουργούν ως υποκατάστατο (substitute) ή συµπληρωµατικό (complement) 

«εργασιακό κεφάλαιο» αλλά και από πληθώρα άλλων παραγόντων. Ο βαθµός που το 

εγχώριο εργατικό δυναµικό και οι οικονοµικοί µετανάστες λειτουργούν ως 

υποκατάστατο ο ένας έναντι του άλλου. Η θετική σταυροειδής ελαστικότητα των δύο 

προαναφερθέντων οµάδων εξηγεί την µείωση των µισθών του εγχώριου εργατικού 

δυναµικού σε µια υποτιθέµενη αύξηση των µεταναστευτικών ροών που θα δεχτεί µια 

χώρα (Greenwood & Hunt, 1995). 

Οι µέχρι σήµερα οικονοµικές µελέτες έχουν αναδείξει και ταυτόχρονα έχουν 

αποδεχτεί την δυσκολία εξαγωγής αποτελεσµάτων και κοινώς αποδεκτών 

απαντήσεων στα πολυάριθµα ερωτήµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις της 

µετανάστευσης στην οικονοµία υποδοχής. Η δοµική αυτή αδυναµία, πηγάζει από τον 

εύθραυστο χαρακτήρα των όποιων οικονοµετρικών εκτιµήσεων, ως προς την 

ακρίβεια των αποτελεσµάτων τους, τα οποία µπορούν ανά πάσα στιγµή να αλλάξουν, 

µεταβάλλοντας µε την σειρά τους και το εξαχθέν τελικό αποτέλεσµα-συµπέρασµα. Οι 

προρηθείσες δυσκολίες εντοπίζονται καταρχήν στην αδυναµία σύνθεσης ενός 

οικονοµικού υποδείγµατος, µετά των αντίστοιχων θεωρητικών υποθέσεων, που θα 

συµπεριλαµβάνει το σύνολο των παραµέτρων που σχετίζονται µε το εν λόγω ζήτηµα 

και στην αδυναµία υπολογισµού και καταγραφής όλων των απαραίτητων στοιχειών 

για την επαλήθευση του µοντέλου σε δεύτερο στάδιο.   
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Δύο είναι ίσως τα σηµαντικότερα ερωτήµατα που σχετίζονται µε την 

οικονοµική επίδραση των µεταναστών στις χώρες υποδοχής τους. Το πρώτο 

σχετίζεται µε τις ενδεχόµενες µεταβολές που οι οικονοµικοί µετανάστες δύνανται να 

επιφέρουν στην εισοδηµατική κατανοµή του γηγενούς πληθυσµού, ενώ το δεύτερο 

σχετίζεται µε την συνολική επίδρασή τους στο υφιστάµενο κρατικό σύστηµα 

πρόνοιας των κρατών αυτών. Σε ότι αφορά την εισοδηµατική κατανοµή, η 

πλειονότητα των βιβλιογραφικών αναφορών υποστηρίζει ότι η µετανάστευση 

ευθύνεται για την µείωση που παρατηρείται στους µισθούς των εγχώριων εργατών 

που ανταγωνίζονται τους µετανάστες, ενώ στην καλύτερη περίπτωση τους διατηρεί 

στα ίδια επίπεδα χωρίς όµως να επηρεάζονται οι µισθολογικές απολαβές του 

εργατικού δυναµικού που έχει διαφορετικά προσόντα σε σχέση µε αυτά των 

µεταναστών (Altonji & Card, 1991) (Dustmann, Fabbri, & Preston, 2005) (Friedberg, 

2001) (Card & Di Nardo, 2007) (Manacorda, Manning, & Wadsworth, 2006) (Jaeger, 

1996) (Carrington, Detragiache, & Vishwanath, 1996).  

Ο Borjas G., µελετώντας την οικονοµία των ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο την 

εικοσαετία 1980-2000, υπολόγισε τη µείωση των εγχώριων µισθών των χαµηλής 

εξειδίκευσης εργατών κατά 3-4% λόγω της εισροής µεταναστών στη χώρα (Borjas, 

1994) (Borjas, 2003). Από την άλλη, βάσει σχετικής έρευνας που διεξήχθη από δύο 

Ιταλούς οικονοµολόγους, επίσης στις ΗΠΑ, προέκυψε ότι ο µισθός των εγχώριων 

εργαζοµένων συνολικά αυξήθηκε κατά 2-2,5% κατά την περίοδο 1990-2000 όταν η 

αντίστοιχη αύξηση του εγχώριου εργατικού δυναµικού λόγω µετανάστευσης άγγιζε 

το 8%. Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών υπέστη µείωση 

κατά 1% στις µισθολογικές απολαβές, ενώ οι αυξηµένου µορφωτικού επιπέδου 

εγχώριοι εργαζόµενοι έλαβαν αύξηση στο µισθό τους της τάξης του 3-4%. Τα 

αριθµητικά αποτελέσµατα βέβαια αυτά είναι ακόµα µικρότερα εφόσον η µελέτη 

επικεντρωθεί σε τοπικό επίπεδο (Ottaviano & Peri, 2005).  

Και στην µελέτη του δεύτερου όµως ερωτήµατος τα αποτελέσµατα των 

σχετικών επιστηµονικών ερευνών διίστανται, εξαρτώµενα κατά περίπτωση από την 

µεθοδολογία που ο κάθε ερευνητής έχει χρησιµοποιήσει. Από την µια λοιπόν πλευρά 

παρατίθενται οι έρευνες που έχουν αποδείξει ότι µια αύξηση κατά 12% της 

συνολικής εργατικής δύναµης µιας χώρας µπορεί να οδήγησε σε αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 0,1-0,5%, ενώ διαφορετικά στοχευµένες επιστηµονικές προσεγγίσεις εντοπίζουν 

απώλειες στα εισοδήµατα και εποµένως και στα κρατικά έσοδα µέσω της ασφάλισης 

µεταξύ 0,1-0,5% του ΑΕΠ. Τα αµφιταλαντευόµενα δεδοµένα έχουν ως αποτέλεσµα 
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την αδυναµία υπολογισµού της συνολικής συνεισφοράς των µεταναστών στην 

οικονοµία µιας χώρας ως επακόλουθο των προαναφερθέντων διαφορετικών 

επιστηµονικών διαπιστώσεων (De New & Zimmermann, 1994) (Borjas, 1995) (Davis 

& Weinstein, 2002) (Felbermayr & Kohler, 2005).       

Προτιµότερη µέθοδος και αυτή που θα ακολουθηθεί και στην παρούσα 

διατριβή, είναι αυτή των διαδοχικών προσεγγίσεων του κάθε ζητήµατος ξεχωριστά. 

Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η µελέτη των επιπτώσεων της µετανάστευσης στην 

αγορά εργασίας, στις µισθολογικές απολαβές του εγχώριου εργατικού δυναµικού και 

στις επιδράσεις της εισόδου µεταναστών στο κράτος πρόνοιας και τα έσοδα της κάθε 

χώρας, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση των παραµέτρων που µπορεί να 

επηρεάσουν τους υπολογισµούς που προκύπτουν από τα µαθηµατικά υποδείγµατα 

της κάθε επιµέρους έρευνας (Friedberg & Hunt, 1995) (Lianos, Katseli, & Sarris, 

1996).          

 

3.2 Ο Μετανάστης «Εργάτης» και η Νεότερη Οικονοµική 

Μετανάστευση   

Η µεταστροφή που παρατηρήθηκε, από τον 19ο κυρίως αιώνα και έπειτα, σε ότι 

αφορά τον τρόπο που ουσιαστικά τροποποιήθηκε η εννοιολογική οριοθέτηση των 

«µεταναστών», αποτελεί ίσως σηµείο αναφοράς της ευρύτερης µεταναστευτικής 

θεώρησης, µε αποτέλεσµα να προστεθούν νέες παράµετροι στο υπό συζήτηση 

µεταναστευτικό φαινόµενο. Με τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν, ήρθε στην 

επιφάνεια η ιδιότητα του οικονοµικού µετανάστη ως επακόλουθο της αναβάθµισης 

του ρόλου των οικονοµικών παραγόντων και της σηµασίας τους, ως σηµαντικές 

κινητήριες δυνάµεις των σύγχρονων µεταναστευτικών ροών.  

Πλέον ο µετανάστης, δεν είναι απλά ένας «ξένος» που επιδιώκει να εισέλθει 

στην υπάρχουσα κοινωνική-εθνική πραγµατικότητα της χώρας υποδοχής, αλλά 

αποτελεί ταυτόχρονα και έναν «εργάτη». Η οποιαδήποτε αντιµετώπιση του 

µετανάστη λοιπόν, πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη και την οικονοµική σφαίρα 

στην οποία κινείται. Ο παράγοντας εργασία στη σύγχρονη µεταναστευτική 

διαδικασία είναι αναµφισβήτητα θεµελιώδης, όχι όµως και αυτόνοµος. Η παραπάνω 

διαπίστωση υπαγορεύει την µελέτη οποιασδήποτε µεταναστευτικής διαδικασίας µε 

γνώµονα τα διάφορα επίπεδα αναφοράς. Τέτοια είναι η εργασία µε την οικογένεια, η 
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εργασία µε το κράτος ή ακόµα και η εργασία µε την κοινωνία. Οι µετανάστες δεν 

συγκροτούν απλά µία εθνική ταυτότητα. Αποτελούν µία ισχυρή εργατική τάξη, την 

οποία καλείται να διαχειριστεί το κάθε κράτος υποδοχής µε βάσει τις οικονοµικές του 

ανάγκες και δυνατότητες. 

Τα στοιχεία για το πως ακριβώς διαρθρώνεται η µεταναστευτική απασχόληση 

και τα επιµέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, έχουν έντονο ενδιαφέρον λόγω του 

γεγονότος ότι µπορούν να διαφωτίσουν πτυχές της µετανάστευσης που έχουν βρεθεί 

στο επίκεντρο της συζήτησης για τη µετανάστευση και των επιδράσεων αυτής στις 

χώρες υποδοχής. Τα εξαχθέντα στοιχεία για την απασχόληση των µεταναστών αλλά 

και των επιδράσεων στην αγορά εργασίας, είναι κρίσιµα για την χάραξη των 

µελλοντικών πολιτικών σε διάφορους τοµείς ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα 

των πολιτικών που ρυθµίζουν τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς εργασίας αλλά 

και αυτών που σχετίζονται µε την οικονοµική και κοινωνική ένταξη των µεταναστών 

στα νέα κοινωνικά και πολιτικά δεδοµένα της χώρας προορισµού τους. 

 Η πολυπλοκότητα του ζητήµατος της µεταναστευτικής απασχόλησης 

αποδεικνύεται από τον µεγάλο όγκο της διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας που 

χαρακτηρίζεται από αντικρουόµενες πολλές φορές ερµηνείες και έντονες ερευνητικές 

διαφωνίες. Η «άµβλυνση» των µεταξύ τους διαφορών, απαιτεί την πλήρη κατανόηση 

των χαρακτηριστικών της µεταναστευτικής εργασίας µε την χρήση αδιάψευστων 

δεδοµένων, απαραίτητων για το σχεδιασµό των πολιτικών που θα στοχεύουν στη 

βέλτιστη αξιοποίηση των εργασιακών δεξιοτήτων-προσόντων των µεταναστών, τόσο 

προς όφελος της εκάστοτε εγχώριας οικονοµίας υποδοχής όσο και των ίδιων των 

µεταναστών. Η αναγκαιότητα ολιστικής ενασχόλησης µε το ζήτηµα και η ανάδειξη 

όλων των παραµέτρων που σχετίζονται µε την απασχόληση των µεταναστών είναι 

απαραίτητη για την υποβοήθηση αµφότερων των πλευρών.  

Ως γνωστόν, οι µετανάστες συνθέτουν µια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες που συχνά περιθωριοποιούνται και υπόκεινται σε έναν ιδιότυπο φαινόµενο 

κοινωνικού αποκλεισµού. Η αγορά εργασίας θεωρείται ένας προνοµιακός τοµέας που 

η οµαλή και ουσιαστική ένταξη σε αυτόν, «δίνει το εισιτήριο» για την πρόσβαση και 

σε άλλους παρεµφερείς τοµείς κοινωνικής οργάνωσης. Λόγω της ιδιάζουσας 

σηµασίας της µεταναστευτικής εργασίας, η ερευνητική και επιστηµονική ενασχόληση 

µε την συγκεκριµένη µεταναστευτική πτυχή είναι υψίστης σηµασίας τόσο για την 

αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής, όσο και για τους ίδιους τους µετανάστες 

(Καβουνίδη, 2003, σσ. 56-59). 
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Παρά το µεγάλο ενδιαφέρον που εµφανίζει το ζήτηµα της απασχόλησης των 

µεταναστών σε ολόκληρο τον κόσµο, τα υπάρχοντα δεδοµένα στην ελληνική 

περίπτωση είναι ελάχιστα, καθιστώντας πολύ δύσκολη την αξιολόγησή της και την 

εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Τα επιµέρους σηµεία επιστηµονικών και όχι 

µόνο «προστριβών», αφορούν τις αναγκαίες ώρες εργασίας των µεταναστών, την 

νοµιµότητα και την περιοδικότητα της εργασίας που παρέχουν, τους τρόπους 

αναζήτησης εργασίας, τα επαγγέλµατα στα οποία απασχολούνται, κ.ά.  

Η οικονοµική µετανάστευση προς την Ελλάδα, αντιµετωπίζεται λαµβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας αποτελούν ταυτόχρονα και 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η υιοθέτηση και εφαρµογή µίας κοινής ευρωπαϊκής 

αγοράς αντανακλά τις προσπάθειες των κρατών-µελών της ΕΕ να αποφύγουν ένα 

«ιστορικό πισωγύρισµα» στον άκρατο εθνικό προστατευτισµό του παρελθόντος, που 

ενδεχοµένως να οδηγούσε για άλλη µία φορά τους λαούς της Ευρώπης στην 

οικονοµική εξαθλίωση. Η ευρωπαϊκή διάσταση της µετανάστευσης, ακόµα και αν 

αυτή συντελείται στην Ελλάδα, απαιτεί περαιτέρω µελέτη διότι η αναζήτηση λύσεων 

δεν αποτελεί ένα αµιγώς εθνικό ζήτηµα καθόσον όλες σχεδόν οι εθνικές πολιτικές-

δράσεις πρέπει να ανταποκρίνεται στο πολυδαίδαλο πλέγµα που οι ευρωπαϊκές 

επιταγές και δεσµεύσεις επιτάσσουν για τη χώρας µας (Bache & George, 2006, σσ. 

403-407).     

Οι υπάρχουσες θεωρίες που επιχειρούν να ερµηνεύσουν την οικονοµική 

διάσταση της µετανάστευσης, αποτελούν «παρακλάδι» των εκάστοτε γενικότερων 

θεωρητικών Σχολών που µελετούν φαινόµενα όπως η παγκοσµιοποίηση, τα 

πολιτεύµατα των κρατών και της µορφές εξουσίας που έχουν εγκαθιδρυθεί σε αυτά. 

Έτσι υφίστανται διάφορες επιστηµονικές προσεγγίσεις σε ότι αφορά την οικονοµική 

µετανάστευση µε θεωρητικές Σχολές όπως αυτή των κλασικών, των µαρξιστών και 

ούτω καθεξής. Η απουσία µιας συνεκτικής και ταυτόχρονα κοινά αποδεκτής 

θεωρητικής προσέγγισης, που να ερµηνεύει επαρκώς τον τρόπο λειτουργίας της 

παγκόσµιας οικονοµικής µετανάστευσης, έχει δηµιουργήσει ένα σύνολο 

µεταναστευτικών θεωρητικών Σχολών που στις περισσότερες των περιπτώσεων 

απουσιάζουν τα κοινά πεδία εφαρµογής τους.  

Η αναγκαιότητα να ερµηνευτούν τα επιµέρους σηµαντικά ζητήµατα της όλης 

µεταναστευτικής διαδικασίας, όπως οι αιτίες που την δηµιουργούν και την διατηρούν, 

ο τρόπος εξέλιξής της, οι επιδράσεις που επιφέρουν κ.ά., απαιτούν την συνδυαστική 

χρήση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των επιστηµονικών εργαλείων, 
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στοχεύοντας σε µια πολυεπίπεδη ανάλυση λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη το 

σύνολο των παραµέτρων, των υποθέσεων και των προοπτικών που αναδεικνύονται. 

Κάθε προσπάθεια θεωρητικής ερµηνείας του µεταναστευτικού φαινοµένου 

αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό τρόπο το οµολογουµένως πολύπλευρο αυτό 

φαινόµενο, γι’ αυτό τον λόγο και απαιτείται εξειδικευµένη προσπάθεια µελέτης 

αυτού, λαµβάνοντας υπόψη τις επιµέρους ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά (Curak & Cases, 1992).        

Προχωρώντας σε µία σύντοµη επισκόπηση των βασικότερων θεωρητικών 

προσεγγίσεων, γίνεται αρχικά αναφορά στις κλασικές-νεοκλασικές θεωρίες, οι οποίες 

αντιµετωπίζουν τον εκάστοτε µετανάστη ως µια ατοµική µονάδα η οποία λειτουργεί 

άκρως ορθολογικά στην επιλογή του τόπου µετανάστευσης και των ειδικότερων 

χαρακτηριστικών αυτής. Απώτερος στόχος της συµπεριφοράς αυτής, είναι η 

µεγιστοποίηση των ατοµικών και οικονοµικών συµφερόντων µέσω της µετακίνησης 

αυτής. Κύρια προϋπόθεση για την εκπλήρωση των ατοµικών και οικονοµικών του 

επιδιώξεων, είναι η «αποκρυσταλλωµένη» γνώση των λειτουργιών και διαδικασιών 

της αγοράς εργασίας στον τόπο µεταναστευτικού προορισµού και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών αυτής, στοχεύοντας στην επιλογή της βέλτιστης γεωγραφικής 

περιοχής.   

Οι µαρξιστικές και νεοµαρξιστικές θεωρίες από την άλλη, ερµηνεύουν το 

φαινόµενο της µετανάστευσης σε επίπεδο συλλογικής δράσης. Οι θιασώτες της 

συγκεκριµένης θεωρητικής Σχολής πρεσβεύουν ότι οι µετακινήσεις των ατόµων 

οφείλονται στις εκάστοτε κοινωνικές και ταξικές δοµές της κάθε περιοχής, οι οποίες 

και αποτελούν τις γενεσιουργές αιτίες αυτών (Kutasi, 2005, σσ. 517-518). Οι εν λόγω 

θεωρίες, έχουν ως κύριο θεωρητικό πυλώνα τον ρόλο που διαδραµατίζει το 

ανθρώπινο κεφάλαιο και η εργατική δυναµική ειδικότερα. Γίνεται προσπάθεια να 

ερµηνευτεί το φαινόµενο της µετανάστευσης µέσα στο πλαίσιο του διεθνούς 

καπιταλιστικού συστήµατος, εντός του οποίου συνυπάρχουν οι δυσπραγούσες τάξεις 

της οµάδας των εργαζοµένων που λειτουργούν ως ένας εφεδρικός «εργασιακός 

στρατός» έτοιµος να ενεργοποιηθεί σε περιόδους «οικονοµικού οργασµού» και να 

«παροπλιστεί» µέσω των απολύσεων σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης (Schiller, 

Basch, & Blanc-Szanton, 1999).  

Το καπιταλιστικό σύστηµα ουσιαστικά παράγει δύο ειδών εργασιακές 

επιλογές. Την απασχόληση σε µόνιµη και καλά αµειβόµενη εργασία που απαιτεί 

µεγάλο βαθµό γνώσεων και ειδίκευσης και την αποκαλούµενη, βιβλιογραφικά, «three 
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Ds’» (Dangerous, Dirty and Difficult) απασχόληση, στην οποία συµπεριλαµβάνονται 

κυρίως άτοµα ανειδίκευτα, µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης τα οποία παρέχουν 

χαµηλόµισθη εργασία υπό καθεστώς παρατυπίας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Η 

λειτουργία του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήµατος και η συνεχής προσπάθεια 

προώθησής του, απαιτεί τη µείωση του κόστους παραγωγής και συνακόλουθα των 

προσφερόµενων µισθών, µε µόνη επιδίωξη την αύξηση του κέρδους. Η επιδίωξη 

αυτή, προϋποθέτει την ύπαρξη φτηνού εργατικού δυναµικού που επιτυγχάνεται µε 

την χρησιµοποίηση ατόµων προερχόµενων από χώρες πού µαστίζονται από σοβαρά 

κοινωνικά, πολιτικά και κυρίως οικονοµικά προβλήµατα (Faist, 2000) (Massey, 

Arango, Hugo, Kouaouci, & Taylor, 1993).  

Πρόσφατα χρονικά, συγκριτικά µε τις δύο προαναφερθείσες θεωρητικές 

προσεγγίσεις, έκανε την εµφάνιση της µια νέα θεωρητική Σχολή η οποία επιχείρησε 

να καλύψει τα ερµηνευτικά κενά και τις αδυναµίες των υπαρχουσών Σχολών. Η νέα 

αυτή θεωρητική προσέγγιση, εισήγαγε την έννοια του θεσµού της «οικογενείας» 

µεταξύ του συλλογικού και του ατοµικού επιπέδου. Η εν λόγω θεωρητική οπτική 

ονοµάστηκε θεωρία «µέσου επιπέδου» και δίνει βαρύτητα στον τρόπο λειτουργίας 

της οικογένειας και των στρατηγικών που ακολουθούνται από τα µέλη τους, για την 

οικονοµική-κοινωνική ανάπτυξη και ευηµερία τους µέσα σε κάθε κοινωνική και 

πολιτική δοµή (Keely, 2000, σσ. 43-60) (Lauby & Stark, 1988).  

Η µετανάστευση νοείται ως µία οικογενειακή επιλογή που ως στόχο έχει την 

διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την µελλοντική επιβίωση όλων των 

µελών αυτής και τον υπερκερασµό κάθε οικονοµικού, κυρίως προβλήµατος, που 

αντιµετωπίζει. Υπό αυτό το θεωρητικό πρίσµα, µέλος ή µέλη οικογενειών 

µεταναστεύουν και έχουν την υποχρέωση να αναζητήσουν εργασία µέσω της οποίας 

θα αποστέλλουν χρηµατική βοήθεια στα υπόλοιπα µέλη του νοικοκυριού που 

παρέµειναν στον τόπο καταγωγής του µετανάστη και χρήζουν οικονοµικής στήριξης. 

Οι θεωρίες του µέσου επιπέδου και το µοντέλο µετανάστευσης που εξάγεται βάσει 

αυτών, περιλαµβάνει και τονίζει τον παράγοντα του άγχους για την επιβίωση των 

µελών της κάθε οικογενείας. Η «νέα οικονοµία της µετανάστευσης» όπως έχει γίνει 

αποδεκτή από την συγκεκριµένη θεωρητική Σχολή, δίνει ιδιαίτερη επιστηµονική 

έµφαση στην από κοινού λήψη της απόφασης, σε οικογενειακό επίπεδο, για 

µετανάστευση τονίζοντας τους ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των µελών αυτής (Arrehag, 

Sjoberg, & Sjoblom, 2006, σσ. 377-402). 
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 Πέρα από τις προαναφερθείσες θεωρητικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερη 

επιστηµονική βαρύτητα δίνεται και στην χρήση του ζεύγους των παραγόντων έλξης-

απώθησης (push-pull factors) που παρατηρείται σε κάθε µεταναστευτική διαδικασία. 

Οι κοινωνικές, οικονοµικές και δηµογραφικές εξελίξεις που υφίστανται στη χώρα 

προορισµού αλλά και σε αυτή προέλευσης των µεταναστών, δηµιουργούν µια 

αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην οποία και αναφέρονται οι 

παράγοντες έλξης και απώθησης. Αρχικά, ο συγκεκριµένος τρόπος ερµηνείας των 

µεταναστευτικών ροών αξιοποιήθηκε από τους οικονοµολόγους οι οποίοι 

προσπάθησαν να προσδιορίσουν το ειδικό «κόστος» και τις «απώλειες» κάθε 

ανθρώπινης µετακίνησης, αργότερα όµως προστέθηκε ως «βέλος στη φαρέτρα» και 

άλλων επιστηµών όπως αυτή των κοινωνιολόγων, των ιστορικών και πολιτικών 

επιστηµόνων. Οι παράγοντες έλξης και απώθησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο 

για την εξήγηση των λόγων µετανάστευσης µεµονωµένων ανθρώπων, όσο και για την 

ερµηνεία της µετακίνησης ολόκληρων οµάδων από µία χώρα σε µία άλλη (Green, 

2002, σσ. 114-115) (Zlotnik, 1992).  

Μία ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη επιστηµονική προσπάθεια καταγραφής των 

προαναφερθέντων παραγόντων έγινε από τον Tapino G., ο οποίος συνέθεσε έναν 

πίνακα στον οποίο εµφαίνονται τα βασικότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

που προκαλεί η µετανάστευση. Σε ότι αφορά τα πλεονεκτήµατα της χώρας 

αποστολής, συµπεριλαµβάνονται η επαγγελµατική εκπαίδευση και η εξοικείωση των 

ατόµων που µεταναστεύουν µε νέες µορφές εργασίας, η µείωση των ποσοστών 

ανεργίας και των δαπανών για κάλυψη των σχετικών επιδοµάτων του κοινωνικού 

κράτους στον εν λόγω τοµέα, ενώ τέλος αδιαµφισβήτητη είναι η σηµασία των 

εµβασµάτων των µεταναστών και η πολυσήµαντη σηµασία αυτών για την οικονοµία, 

την κοινωνία αλλά και για πολλούς άλλους τοµείς. Στον αντίποδα των 

πλεονεκτηµάτων αυτών, τίθεται η απώλεια του παραγωγικού τµήµατος του 

πληθυσµού,  µε απώτερο αποτέλεσµα την ανισορροπία στον τοµέα της απασχόλησης 

και των εν γένει εργασιακών σχέσεων, ενώ τονίζονται και οι αρνητικές συνέπειες της 

επερχόµενης αστάθειας σε ψυχοκοινωνιολογικές πλευρές που δεν µπορούν να 

περάσουν απαρατήρητες επιστηµονικά. 

 Στην κατηγορία των κυριότερων πλεονεκτηµάτων για την χώρα υποδοχής 

κατατάσσεται η ελαστικότητα της προσφοράς εργασίας, η αύξηση της εθνικής 

παραγωγής και των εξαγωγών, η παραγωγή πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, οι αντιπληθωριστικές επιδράσεις και η αύξηση των πόρων που 
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σχετίζονται µε την κοινωνική ασφάλιση. Από την άλλη πλευρά, εκτός από τις 

οικονοµικές επιπτώσεις της ενδεχόµενης φοροδιαφυγής, λόγω της συνήθους 

παραοικονοµίας, «κρούεται ο κώδωνας κινδύνου» λόγω της µελλοντικής εξάρτησης 

σε ότι αφορά τα έσοδα για την κοινωνική ασφάλιση αλλά και τις εθνοτικές εντάσεις 

που µπορεί να προκύψουν. Ως κύριο µειονέκτηµα χαρακτηρίζεται το αποκαλούµενο 

«ειδικό κόστος» το οποίο αναφέρεται στις δαπάνες που απαιτούνται για την υγεία 

των µεταναστών αλλά και η µεταβολή στους εγκληµατικούς δείκτες (Tapino, 2000).  

Πριν την οποιαδήποτε αναφορά στις εργασιακές επιδράσεις των µεταναστών 

στις χώρες υποδοχής τους ,κρίνεται απαραίτητη η σκιαγράφηση του κλίµατος που 

επικρατεί σε διεθνές, περιφερειακό αλλά και κρατικό επίπεδο σχετικά µε την 

δικαιοπρακτική δραστηριότητα των εργαζόµενων µεταναστών. Οι κανόνες διεθνούς 

δικαίου αναφορικά µε τους οικονοµικούς µετανάστες αποτελούν ένα περίπλοκο 

κλάδο, που µπορεί πολύ εύκολα να παροµοιαστεί µε ένα «ηµιτελές ψηφιδωτό».  

Τα επιµέρους δικαιώµατα των µεταναστών συµπεριλαµβάνονται στα κείµενα 

των Διεθνών Συµβάσεων των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε οιονεί οικουµενική 

αποδοχή, έχοντας υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). 

Ειδικότερα, εκτός από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων των 

ανθρώπων, εποµένως και των µεταναστών, έχει προβλεφθεί η προστασία των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων µεταναστών µε ξεχωριστή σχετική µνεία στη Διεθνή 

Σύµβαση για την Προστασία των Δικαιωµάτων όλων των Μεταναστών Εργαζοµένων 

και των Μελών των Οικογενειών τους. Η συγκεκριµένη Σύµβαση, έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό της, την καθιέρωση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

όλων των µεταναστών εργατών, ανεξάρτητα µε το αν διαθέτουν ή όχι νοµιµοποιητικά 

έγγραφα παραµονής και εργασίας στο κράτος υποδοχής τους, ενώ ταυτόχρονα 

προβλέπει ορισµένα πρόσθετα δικαιώµατα για τους µετανάστες που βρίσκονται 

παράτυπα στη χώρα µετανάστευσης (UN, 2010). Τόσο η προρηθείσα Σύµβαση, όσο 

και πληθώρα άλλων δικαιοπαραγωγικών πρωτοβουλιών µέχρι σήµερα, έχουν 

επικυρωθεί από ιδιαίτερα µικρό αριθµό κρατών και συνήθως σε αυτά που έχουν 

υπογράψει δεν συµπεριλαµβάνεται κανένα µείζον κράτος υποδοχής µεταναστών 

αποδεικνύοντας την αδυναµία ολιστικής προστασίας των δικαιωµάτων των ατόµων 

αυτών (Zaikos, 2007, σσ. 7-9). 

 Το πρόβληµα σχετικά µε την προστασία των µεταναστών και της 

µεταναστευτικής εργασίας ειδικότερα, οφείλεται στην ύπαρξη µη δεσµευτικών 

Κανόνων Δικαίου µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η επιβολή ποινών σε κρατικούς 
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και όχι µόνο δρώντες που συστηµατικά και αποδεδειγµένα καταπατούν τα εργασιακά 

δικαιώµατα των ευάλωτων αυτών οµάδων. Οι Κανόνες «ήπιου» διεθνούς Δικαίου 

(Soft Law), διαχωρίζουν και ταυτόχρονα αυτοπροσδιορίζονται από τις υπόλοιπες 

κατηγορίες Κανόνων διεθνούς Δικαίου, από το γεγονός ότι δεν εµπίπτουν στις γενικά 

παραδεκτές νοµοπαρασκευαστικές «πηγές» διεθνούς δικαίου, εµπεριέχοντας 

ανίσχυρες δικονοµικά δεσµεύσεις. Οι Κανόνες αυτοί µπορούν να λάβουν τη µορφή 

Δηλώσεων (Declarations), Αρχών (Principles) και Οδηγιών (Guidelines) αλλά 

ανεξαρτήτως µορφής δεν αποτελούν αποδεκτές πήγες διεθνών νοµικών κανόνων που 

να κρίνονται δεσµευτικές για τα κράτη.  

Παρά την µη δεσµευτική φύση τους, είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη ότι 

τέτοιου είδους παγκόσµιες πρωτοβουλίες ενέχουν αναµφισβήτητα ιδιαίτερα µεγάλο 

πολιτικό αλλά και «ηθικό βάρος» στο πλαίσιο έκφρασης των δηµοκρατικών και 

φιλελεύθερων αντιλήψεων µεγάλων διεθνών διακρατικών και όχι µόνο οργανισµών. 

Εκτός αυτού, τα Ψηφίσµατα, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του ΟΗΕ, 

είθισται να αποτελούν τον «νοµικό προθάλαµο» για την µετέπειτα καθολική 

υιοθέτηση του περιεχοµένου τους και την µετατροπή τους σε διεθνείς Συµβάσεις. 

Τονίζεται η µεγάλη νοµική αλλά και πρακτική σηµασία των Ψηφισµάτων αυτών, 

ειδικά όταν κατ’ εξακολούθηση αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, ως βάση 

για την σταδιακή µετατροπή τους σε νόµο ή την χρησιµοποίησή τους για την 

στοιχειοθέτηση δικαστικών αποφάσεων σχετικών µε τα ζητήµατα που επιχειρούν να 

ρυθµίσουν (Zaikos, 2007, σσ. 13-17).              

 Αυτού του είδους οι Κανόνες, έχουν καθορίσει και το υπάρχον πλαίσιο 

σχετικά µε την ειδικότερη προστασία των εργαζοµένων µεταναστών και των 

οικογενειών τους. Όσον αφορά τη δραστηριότητα των περιφερειακών θεσµών, 

παρατηρείται µια πολυπλοκότητα κανόνων, που οφείλεται στην αναγκαιότητα 

αντιµετώπισης του φαινοµένου της µετανάστευσης µε βάσει τις εκάστοτε 

περιφερειακές πολιτικές. Το γενικότερο συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι η 

διεθνής κοινότητα προσπαθεί να ανταποκριθεί και να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της 

διεθνούς µετανάστευσης, µέσω της δηµιουργίας πληθώρας Συµβάσεων, Αποφάσεων 

διεθνών οργανισµών, µη δεσµευτικών Συµφωνιών, οι οποίες δεν µπορούν να 

προστατεύσουν επαρκώς τα θεµελιώδη δικαιώµατα της ευάλωτης οµάδας των 

µεταναστών τα οποία συνήθως καταστρατηγούνται τόσο από τους ιδιώτες όσο και 

από τα ίδια τα κράτη.  
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 Με ζητήµατα που άπτονται του µεταναστευτικού φαινοµένου σε περιφερειακό 

επίπεδο δραστηριοποιούνται πάνω από είκοσι µεγάλοι οργανισµοί (OECD (OECD), 

MERCOSUR (MERCOSUR), ECOWAS (ECOWAS), NAFTA (NAFTA), ASEAN 

(ASEAN), CARICOM (CARICOM) κ.α.) ο καθένας εκ των οποίων επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς του, προωθώντας 

περιφερειακές πολιτικές, βασιζόµενος στα ιδιαίτερα µεταναστευτικά γνωρίσµατα και 

τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται σε αυτή. Αξιοσηµείωτη είναι η συνεισφορά της 

αποκαλούµενης «Oµάδας της Γένοβα» (Genova Team) για την µετανάστευση, η 

οποία αποτελεί µία ανεπίσηµη σύµπραξη δέκα οργανισµών µε την υποστήριξη και τις 

νουθεσίες του ΟΗΕ αλλά και άλλων υπερεθνικών οργανισµών. Απώτερος στόχος της 

οµάδας αυτής είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποδοτικότερη συνεργασία σε 

ζητήµατα που αφορούν την παγκόσµια µετανάστευση, η εναρµόνιση των 

νοµοθετικών πρωτοβουλιών και η προώθηση της συλλογικής δράσης σε τοµείς όπως 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα των µεταναστών, η εργατική νοµοθεσία, η παράτυπη 

µετανάστευση (UN, 2010).     

 Η ΕΕ αποτελεί έναν περιφερειακό αλλά ταυτόχρονα και υπερεθνικό 

οργανισµό µε διευρυµένο αντικείµενο ενασχόλησης και διαφορετικούς κανόνες 

λειτουργίας. Βασική «ευρωπαϊκή κατάκτηση» των τελευταίων δεκαετιών αποτελεί η 

κατάργηση των συνόρων µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ και η απελευθέρωση της 

κυκλοφορίας των ανθρώπων, εποµένως και εργατικού δυναµικού στα εσωτερικά 

σύνορά της. Όπως ήταν αναµενόµενο, τα ζητήµατα γύρω από το φαινόµενο της 

µετανάστευσης επέβαλλαν έµµεσα την νοµοθετική δραστηριοποίηση των 

ευρωπαϊκών θεσµών, ώστε να προστατευθεί τόσο η ΕΕ και τα κράτη-µέλη πού την 

απαρτίζουν, όσο και οι ίδιοι οι µετανάστες. Στις νοµοθετικές προσπάθειες της 

σύγχρονης ΕΕ συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες τρεις, αν και η δικαιοπαραγωγική 

δραστηριότητα είναι συνεχής χαρακτηριζόµενη από έναν ακατάπαυστο ρυθµό: 

o Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη που αφορά το νοµικό καθεστώς των µεταναστών εργατών 

(The European Convention on the Legal Status of Migrant Workers, Strasbourg, 

24 Νοεµβρίου 1997) που κυρώθηκε αργότερα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και 

εµπεριέχει ρυθµιστικούς κανόνες για την διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης 

αλλοδαπών και εγχώριων εργαζοµένων και την προώθηση της κοινωνικής 

ευηµερίας τόσο των ιδίων όσο και των µελών της οικογενείας τους 

o Τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (The European Social Charter, 1960), ο οποίος 

αναθεωρήθηκε το 1996 προκειµένου να συµπεριληφθούν στο αρχικό κείµενο η 
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προστασία νέων δικαιωµάτων, όπως αυτό της ιδιοκτησίας, της στέγασης, της 

πρόνοιας σε περιπτώσεις φτώχειας και της προστασίας των εργασιακών 

δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων.  

o Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων 

(Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 2005), στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται λίστα δικαιωµάτων που αφορούν τους µετανάστες, όπως αυτό 

της προστασίας των επί µακρά διαµενόντων, του δικαιώµατος για συµµετοχή στα 

κοινά και πληθώρα άλλων δικαιωµάτων που σχετίζονται µε την οικογενειακή 

επανένωση των νόµιµων µεταναστών ή την νοµική τους προστασία.   

Η ανάλυση όλων των σχετικών µε τη µετανάστευση Συµβάσεων και των 

αντίστοιχων οργανισµών δεν εντάσσεται στους επιµέρους στόχους του 

συγκεκριµένου κεφαλαίου αλλά ούτε και της παρούσης διδακτορικής διατριβής. 

Παρόλα αυτά, η περιληπτική παρουσίαση του κυριότερου ίσως µέχρι σήµερα 

οργανισµού που ασχολείται µε την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των 

µεταναστών θα προσθέσει ένα ακόµα «λιθαράκι στο µωσαϊκό του µεταναστευτικού 

φαινοµένου» και θα αναδείξει τις προσπάθειες αλλά και τα κενά που υφίστανται σε 

ότι αφορά το εν λόγω ζήτηµα ενασχόλησης. 

 Ο Διεθνής Οργανισµός για την Μετανάστευση (International Organization for 

Migration), αποτελεί έναν διακρατικό διεθνή οργανισµό που ιδρύθηκε το 1951 και 

απαρτίζεται από εκατόν τριάντα δύο κράτη-µέλη και δεκαεπτά κράτη υπό καθεστώς 

παρατηρητή. Είναι αρµόδιος για 2.300 υπό εξέλιξη προγράµµατα που ξεκίνησαν το 

2009 ενώ ακόµα 700 έχουν ξεκινήσει στις αρχές του 2011 σε περιοχές που 

παρουσιάζουν αυξηµένες µεταναστευτικές ροές όπως η Αφρική, η Ευρώπη, η 

Ωκεανία, η Μέση Ανατολή, η Ασία και οι ΗΠΑ. Στο ιδρυτικό καταστατικό του 

οργανισµού και ειδικότερα στο άρθρο 1, παρ. 3 αυτού, δηλώνεται ξεκάθαρα η 

αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωµάτων των κρατών στο να ρυθµίζουν τον τρόπο, 

τις προδιαγραφές αλλά και τον αριθµό των µεταναστών που θα δέχονται, ενώ 

τονίζεται ότι η οποιαδήποτε συνεισφορά του οργανισµού σε ζητήµατα 

µετανάστευσης θα πρέπει να είναι εναρµονισµένη και να συµµορφώνεται πλήρως µε 

τους νόµους, τις πολιτικές και τους επιµέρους ρυθµιστικούς κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί από τα κράτη.  

 Ο ουσιαστικός ρόλος του οργανισµού περιορίζεται στην παροχή κυρίως 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ ως επιµέρους αντικείµενο δραστηριοποίησης και 

συνδροµής στα κράτη, είναι η παροχή γλωσσικής υποστήριξης, ο πολιτιστικός 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       122 

προσανατολισµός, η ενηµέρωση, η εκπαίδευση, η εφαρµογή προγραµµάτων 

επανεισδοχής µεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, καθώς επίσης και η παροχή 

πάσης φύσεως βοήθειας σε κράτη κατά την διάρκεια θέσπισης και εφαρµογής 

νοµοθετικών πρωτοβουλιών και γενικότερα υιοθέτησης πολιτικών σχετικών µε την 

µετανάστευση. Εκτός του συµβουλευτικού ρόλου του οργανισµού, ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στην διοργάνωση συνεδρίων και στην εφαρµογή προγραµµάτων, 

στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων επιτυγχάνεται η ανταλλαγή απόψεων και 

αντιλήψεων για επιµέρους ζητήµατα του µεταναστευτικού φαινοµένου, ενώ δεν 

πρέπει να αποσιωπηθεί η σηµαντική προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων ικανών να 

αντιµετωπίσουν τις ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις που προκύπτουν από την 

εξέλιξη του συγκεκριµένου φαινοµένου σε παγκόσµιο επίπεδο (Klekowski von 

Koppenfels, 2001).    

 

3.3 Οι Επιδράσεις της Μεταναστευτικής Εργασίας στο Εγχώριο 

Εργατικό Δυναµικό, την Μισθολογική Εξέλιξη και την Ανάπτυξη της 

Χώρας Υποδοχής   

Το πρώτο ίσως αρνητικό επακόλουθο της µετανάστευσης που έρχεται στο µυαλό 

κάθε σχετικά ερωτηθέντος, αφορά τις οικονοµικές επιπτώσεις του φαινοµένου στον 

εργασιακό τοµέα λόγω της κάλυψης των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης από τους 

µετανάστες και την επακόλουθη µετάπτωση του εγχώριου εργατικού δυναµικού σε 

καθεστώς ανεργίας και οικονοµικής ύφεσης, τόσο προσωπικής όσο και κοινωνικής. Η 

συγκεκριµένη άποψη, αποτελεί παγιωµένη αντίληψη του συνόλου σχεδόν των 

πολιτών, που δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι σε ότι αφορά το µεταναστευτικό 

φαινόµενο. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα πρόσφατης ευρωπαϊκής έρευνας 

που διενεργήθηκε σε επτά κράτη-µέλη της ΕΕ το 2014, βάσει των οποίων, το 70% 

των Ελλήνων θεωρεί ότι οι µετανάστες αποτελούν «βάρος» για την χώρα διότι 

καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας Ελλήνων εργαζοµένων προκαλώντας σοβαρές 

οικονοµικές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, ενώ µόνο το 1% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι στην Ελλάδα υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες για να 

εισέλθει-εργαστεί επιπρόσθετος αριθµός µεταναστών. Αντίστοιχα ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά παρατηρούνται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως την Ιταλία (69%), 

την Πολωνία (52%), την Ισπανία (46%) και την Γαλλία (52%) ενώ προσδιοριστικό 
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της σηµασίας που έχουν τα ζητήµατα της απασχόλησης και οικονοµίας γενικότερα 

για τους ευρωπαίους πολίτες είναι το γεγονός ότι το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί 

την ανεργία το βασικό πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα (Pew 

Research, 2014a).  

Η προαναφερθείσα άποψη καταρχήν δεν αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία των 

περιπτώσεων. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση τέτοιου είδους στερεοτυπικών πεποιθήσεων 

µπορεί να θέσει εµπόδια στην ένταξη των µεταναστών στις χώρες υποδοχής τους και 

τέλος µπορεί να προάγει κλίµα ανασφάλειας και καχυποψίας µεταξύ των µεταναστών 

και του γηγενή πληθυσµού µιας χώρας. Στο πλαίσιο της λανθάνουσας, σε σηµαντικό 

βαθµό αντίληψης, οι σύγχρονοι οικονοµικοί µετανάστες «κατηγορούνται» εκτός των 

άλλων για την αύξηση του ανταγωνισµού στο εγχώριο εργασιακό περιβάλλον, την 

µεγάλη µείωση των µισθών και των ηµερήσιων αποζηµιώσεων, ενώ θεωρούνται 

υπαίτιοι και για την µείωση των κρατικών παροχών και υπηρεσιών προς τις ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες του γηγενή πληθυσµού.  

Στην συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν οι 

βασικότερες παράµετροι της µεταναστευτικής εργασίας στις χώρες υποδοχής 

µεταναστών και µέσω αυτών, να αποδειχθεί το εάν και σε ποιο βαθµό επαληθεύεται 

επιστηµονικά η υπάρχουσα αντίληψη, βάσει της οποίας η είσοδος µεταναστών σε µία 

χώρα δυσχεραίνει την κατάσταση της αγοράς εργασίας εις βάρος του εγχώριου 

εργατικού δυναµικού, επηρεάζοντας την µισθολογική εξέλιξή του, θέτοντας 

ταυτόχρονα εµπόδια στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής συνολικά. 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις της 

µεταναστευτικής απασχόλησης στην οικονοµία των χωρών υποδοχής µεταναστών, αν 

και τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει σηµαντική ερευνητική πρόοδο, ειδικά σε ότι 

αφορά την επιστηµονική µελέτη των επιµέρους πτυχών του συγκεκριµένου 

ζητήµατος, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων βασίζεται σε ερευνητικά 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την µελέτη συγκεκριµένων µόνο χωρών που 

αποτέλεσαν πόλο έλξης µεταναστευτικών ροών εδώ και αρκετές δεκαετίες, 

αφήνοντας ανεξερεύνητες ερευνητικά, άλλες περιπτώσεις χωρών ή γεωγραφικών 

περιοχών που τα τελευταία χρόνια έχουν µετατραπεί σε βασικές χώρες υποδοχής 

µεταναστών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό της Ευρώπης και ειδικότερα των 

χωρών που απαρτίζουν την ΕΕ και των ενιαίο χώρο Σένγκεν (Schengen Area).  

Λόγω του γεγονότος ότι η κάθε χώρα βιώνει την σύγχρονη 

παγκοσµιοποιηµένη εργασιακή µετανάστευση και τις οικονοµικές επιπτώσεις αυτής 
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µε διαφορετικό τρόπο, είναι απαραίτητη η µεµονωµένη ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της κάθε χώρας, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα που να 

προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό το status quo της κάθε περίπτωσης χωριστά. Η 

προαναφερθείσα «στοχοποίηση» των µεταναστών για την υφιστάµενη εργασιακή και 

οικονοµική υποβάθµιση των περισσότερων χωρών υποδοχής µεταναστευτικών ροών, 

µάλλον δεν τυγχάνει τελικά ερευνητικής επιβεβαίωσης, τουλάχιστον στον βαθµό που 

θεωρείτο αρχικά. 

Όπως συµβαίνει και µε άλλα επιµέρους ζητήµατα του µεταναστευτικού 

φαινοµένου γενικότερα, έτσι και σε ότι αφορά τον βαθµό επίδρασης των 

µεταναστευτικών ροών στην εγχώρια αγορά εργασίας και τα σχετικά µε αυτή 

εργασιακά ζητήµατα, επιβάλλεται η σφαιρική µελέτη του ζητήµατος, 

προσδιορίζοντας, επ’ ακριβώς κάθε φορά, την οπτική µέσα από την οποία 

επιχειρείται η ανακάλυψη της ζητούµενης «ερευνητικής αλήθειας». Ο ερευνητικός 

αυτή τη φορά «διαξιφισµός», επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις αντιδιαµετρικά 

υπάρχουσες απόψεις που αφορούν τη σχέση µετανάστευσης-εργασιακών προοπτικών 

αλλά και τις απόψεις σχετικά µε το δίπολο κερδισµένοι-χαµένοι (οικονοµικά) λόγω 

της εισόδου οικονοµικών µεταναστών σε µια χώρα ή σε µια γεωγραφική περιοχή. 

Οι πρόσφατες έρευνες πεδίου επικεντρώνουν, ως επί το πλείστον, το 

ενδιαφέρον τους στην ανάλυση του βαθµού επίδρασης της µετανάστευσης στην 

αγορά εργασίας σε επίπεδο πόλεων ή εναλλακτικά µητροπολιτικών περιοχών µίας 

χώρας (cross-city correlation) και λιγότερο σε εθνικό επίπεδο. Η ενδεχόµενη διαφορά 

που θα προκύψει µεταξύ των µισθών των εγχώριων εργαζοµένων, πριν και µετά την 

είσοδο οικονοµικών µεταναστών σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, 

αντικατοπτρίζει ουσιαστικά και τον βαθµό επίδρασης της µεταναστευτικής οµάδας 

στην αγορά εργασίας. Μια αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δύο περιόδων, θα 

επαλήθευε ενδεχοµένως την υπόθεση ότι η είσοδος µεγάλου αριθµού µεταναστών 

στη συγκεκριµένη αλλά και σε κάθε άλλη περιοχή, επιδεινώνει τις εργασιακές 

συνθήκες των εγχώριων εργαζοµένων. Παρά τις όποιες θεωρητικές προβλέψεις, 

πολλές έρευνες πεδίου εντοπίζουν µηδαµινή έως πολύ µικρή και πολλές φορές 

αµελητέα, επίδραση των µεταναστών στους εγχώριους µισθούς συνολικά, µε 

αποτέλεσµα ο συσχετισµός εισόδου µεταναστών σε µία πόλη ή µητροπολιτική 

περιοχή µε τους εγχώριους µισθούς να κυµαίνεται σε µηδενικό επίπεδο (Borjas, 

1987).    
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Η ερευνητική αυτή διάψευση, της κατά τα άλλα ορθολογικής προσέγγισης 

που ταυτίζεται πλήρως µε την βασική αρχή της οικονοµικής θεωρίας βάσει της 

οποίας µε την είσοδο µεταναστών αναµένεται να µειωθούν οι εγχώριοι µισθοί των 

εργαζοµένων µε ίδια ή παρόµοια προσόντα (υποκατάστατη εργασία) µε αυτά των 

µεταναστών και να αυξηθούν οι εργασιακές απολαβές των εργαζοµένων µε 

διαφορετικά προσόντα (συµπληρωµατική εργασία), οφείλεται σε ορισµένα 

θεωρητικά-ερευνητικά κενά, ο παραγκωνισµός των οποίων είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε αδόκιµες γενικεύσεις ικανές να οδηγήσουν σε εσφαλµένα επιστηµονικά 

συµπεράσµατα (Card, 2001). Προκειµένου να γίνει ευκολότερη και αναλυτικότερη η 

µελέτη της επίδρασης των µεταναστών στο εγχώριο εργατικό δυναµικό και στην 

εγχώρια οικονοµία γενικότερα, προτιµήθηκε η ξεχωριστή παρουσίαση των 

θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων σε µητροπολιτικό αρχικά και σε εθνικό 

µετέπειτα επίπεδο.   

 

• Μελέτη συσχέτισης µεταναστών-µισθολογικών απολαβών σε µητροπολιτικό 

επίπεδο 

Επιστρέφοντας στην µελέτη των εργασιακών σχέσεων µεταναστών-εγχώριων 

εργαζοµένων στο επίπεδο των πόλεων και παρατηρώντας πιο προσεκτικά όλες τις 

παραµέτρους, εντοπίζονται στρεβλώσεις που πρέπει να επισηµανθούν και να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την υιοθέτηση ή όχι των αρχών της οικονοµικής 

θεωρίας για το συγκεκριµένο ζήτηµα όπως ακροθιγώς αναφέρθηκε προηγουµένως.  

Οι δύο κυριότερες αµφισβητήσεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι, ως επί το 

πλείστον, δεν υφίσταται ισοµερής κατανοµή των µεταναστών σε όλες τις πόλεις µίας 

χώρας, µε αποτέλεσµα την πλειοψηφία των µεταναστών να δέχονται πόλεις που 

εµφανίζουν µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη ή γειτνιάζουν µε τις χώρες προέλευσης των 

µεταναστών, ενώ άλλες περιοχές µε µικρότερα ποσοστά οικονοµικής προόδου να 

παραµένουν σχεδόν ανεπηρέαστες από τις µεταναστευτικές ροές. Η επίδραση της 

εισόδου µεταναστών στην τοπική οικονοµία δεν αναµένεται να διαρκέσει µεγάλο 

χρονικό διάστηµα δίνοντας την δυνατότητα επιστροφής στο πρότερο καθεστώς 

θετικής συσχέτισης της εργασίας και των µισθών λόγω της καλπάζουσας οικονοµίας 

των περιοχών αυτών, ασχέτως της αρχικής αρνητικής επίδρασης των µεταναστών 

στους εγχώριους µισθούς. Ένα άλλο καίριο χαρακτηριστικό που επιβάλλεται να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη, αφορά την αντίδραση τόσο των επιχειρήσεων-εργοδοτών όσο 

και των εργαζοµένων σε µία τέτοια τοπική µεταβολή των εργασιακών 
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χαρακτηριστικών. Πιο συγκεκριµένα, η οποιαδήποτε αύξηση του εργατικού 

δυναµικού λόγω της εισόδου µεταναστών σε µία συγκεκριµένη αγορά εργασίας, 

ενδεχοµένως να προσελκύσει τη µετακίνηση επιχειρήσεων προς τη συγκεκριµένη 

περιοχή, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και λειτουργώντας ως 

«αντικραδασµικό ελατήριο» στις δηµογραφικές και οικονοµικές πιέσεις που θα δεχτεί 

το εγχώριο εργατικό δυναµικό µε την είσοδο µεταναστών µε τα ίδια ή παρόµοια 

προσόντα στην υφιστάµενη αγορά εργασίας (Johnson & Stafford, 1999).  

Μία εξίσου σηµαντική παράµετρος για την µελέτη της σχέσης µεταναστών 

και εγχώριων εργαζοµένων, αφορά την πλευρά των µισθωτών αυτή τη φορά 

εργαζοµένων. Τα αποτελέσµατα της οποιαδήποτε επίδρασης των µεταναστών σε µια 

συγκεκριµένη αγορά εργασίας, µπορούν να διαστρεβλωθούν αν δεν ληφθεί σοβαρά 

υπόψη το ενδεχόµενο ότι µεγάλος αριθµός εργαζοµένων, που µέχρι πρότινος 

εργαζόταν σε µία συγκεκριµένη πόλη, δύναται να πάρει την απόφαση για εσωτερική 

µετανάστευση προς µία άλλη πόλη ή οποία και ενδεχοµένως να µην έχει επηρεαστεί 

από τις µεταναστευτικές ροές και δεν υπάρχει τόσο µεγάλος αριθµός εργατικού 

δυναµικού που να οδηγούσε σε µείωση των µισθολογικών του απολαβών.  

 

• Μελέτη συσχέτισης µεταναστών-µισθολογικών απολαβών σε εθνικό επίπεδο 

Οι αδυναµίες της συγκεκριµένης ερευνητικής προσέγγισης (τοπικό επίπεδο), 

προσανατόλισε οµάδα µελετητών να επαληθεύσει ή αντίστοιχα να διαψεύσει τις 

υποθετικές θεωρήσεις, µελετώντας αυτή τη φορά την επίδραση των µεταναστών στην 

αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Η προσαρµοστικότητα της αγοράς εργασίας σε 

τοπικό επίπεδο στην µεταναστευτική κίνηση θεωρήθηκε ως βασικό στοιχείο µη 

συµµόρφωσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων µε τις βασικές οικονοµικές 

θεωρήσεις για αυτόν τον λόγο και η µελέτη στράφηκε σε εθνικό επίπεδο (Filer, 

1992).  

Ο Borjas G., βάσει σχετικής έρευνας που διεξήγαγε, προσπάθησε να 

µελετήσει και ακολούθως να εξάγει ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τις 

διαχρονικές µισθολογικές διακυµάνσεις συγκεκριµένης εργασιακής κατηγορίας µετά 

την είσοδο µεταναστών σε εθνικό αυτή τη φορά επίπεδο. Για να περιορίσει την 

πληθώρα αστάθµητων παραγόντων και να αποτρέψει «συµπερασµατικούς 

εκτροχιασµούς», θεώρησε ως µόνο κριτήριο κατάταξης των µεταναστών και των 

εγχώριων εργαζοµένων στην ίδια κατηγορία προσόντων, την επαγγελµατική εµπειρία 
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και το επίπεδο µόρφωσης. Τα εξαχθέντα από αυτόν αποτελέσµατα που προέκυψαν 

και είναι ιδιαίτερα σηµαντικά  οµαδοποιούνται ως εξής: 

• Οι εγχώριοι εργαζόµενοι που έχουν είτε διαφορετικό επίπεδο µόρφωσης, είτε 

διαφορετικό επίπεδο επαγγελµατικής εµπειρίας από αυτό των µεταναστών, 

αποδεικνύεται ότι επηρεάζονται µισθολογικά σε διαφορετικό βαθµό 

• Οι οµάδες εγχώριων µεταναστών που δεν επηρεάστηκαν από τους µετανάστες 

παρουσίασαν αύξηση των µισθολογικών τους απολαβών 

• Αντίστοιχα, οι εγχώριοι εργαζόµενοι µε τα ίδια ή σχεδόν ίδια προσόντα µε τους 

µετανάστες, εµφάνισαν µια αρνητική συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των 

µεταναστών και των µισθολογικών τους απολαβών. Εξήχθη συγκεκριµένα το 

συµπέρασµα, ότι µια αύξηση της τάξης του 10% σε µια συγκεκριµένη κατηγορία 

εργαζοµένων λόγω της εισόδου µεταναστών, επιφέρει µείωση κατά τέσσερις 

ποσοστιαίες µονάδες (4%) στις εβδοµαδιαίες απολαβές ολόκληρης της 

συγκεκριµένης οµάδας 

• Η αρνητική επίδραση που έχει η είσοδος µεταναστών στην αγορά εργασίας έχει 

ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των µισθολογικών αξιώσεων άλλων εργασιακών 

οµάδων που έχουν για παράδειγµα αυξηµένα προσόντα και εργασιακή εµπειρία 

συγκριτικά µε τους µετανάστες, οδηγώντας τελικά σε αύξηση των µισθών των 

οµάδων αυτών     

• Όσο µεγαλύτερη ταύτιση παρατηρείται στα επαγγελµατικά και µορφωτικά 

προσόντα των µεταναστών µε αυτά του γηγενή εργασιακού πληθυσµού, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η µείωση που επέρχεται στους µισθούς των εργαζοµένων 

αυτών. Ανάλογα λοιπόν, παρατηρούνται µειώσεις µισθών, σε συγκεκριµένες κάθε 

φορά κατηγορίες εργαζοµένων, που κυµαίνονται από 3,5% στην χειρότερη 

περίπτωση έως και µόνο 0,5%, µε µια υποτιθέµενη αύξηση του εργατικού 

δυναµικού κατά 10%. Για παράδειγµα, η επιµέρους µελέτη οµάδων του εγχώριου 

αλλά και του µεταναστευτικού εργασιακού δυναµικού, ενδεχοµένως να 

αποκαλύψει διαφορετικό βαθµό επίδρασης των οικονοµικών µεταναστών. 

Τονίζεται επιπροσθέτως ότι σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση των µεταναστών, 

δύναται να επηρεάσει πολύ περισσότερο την κατηγορία των ανειδίκευτων 

εγχώριων εργατών και λιγότερο έως καθόλου την κατηγορία των ανώτατων 

διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από εργασιακή 

εξειδίκευση και υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Παρόµοιες διακυµάνσεις στον βαθµό 
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επίδρασης σε εργασιακό επίπεδο µπορεί να παρατηρηθούν και για την κατηγορία 

των µεταναστών (Borjas, 2003, σσ. 1337-1340) (Ιωσηφίδης, 2001).    

Βέβαια και η προσέγγιση του συγκεκριµένου επιστήµονα-ερευνητή, αν και 

αποστασιοποιείται από την αµιγώς τοπική µελέτη του ζητήµατος, αποφεύγοντας τους 

ανυπέρβλητους πολλές φορές δοµικούς περιορισµούς, παραµένει «εγκλωβισµένη» 

στα υποθετικά όρια που ο ίδιος και οι οµοϊδεάτες του εξ’ αρχής έθεσαν υπό µελέτη 

µία κάθε φορά κατηγορία εργαζοµένων και όχι ολόκληρο το εργατικό δυναµικό µιας 

χώρας. Υπό το πρίσµα την συγκεκριµένης θεωρητικής οπτικής, για να τοποθετηθούν 

και τα «εναποµείναντα κοµµάτια του παζλ» σχετικά την γενική εικόνα του τρόπου, 

αλλά και του βαθµού επίδρασης των µεταναστών στην οικονοµία µίας χώρας, 

επιβάλλεται η µελέτη των θετικών αλλά και των αρνητικών επιδράσεων 

συσσωρευτικά, ώστε να είναι εφικτή µια συµπερασµατική άποψη που να ενέχει το 

µικρότερο δυνατό βαθµό απόκλισης από την ζούσα σύγχρονη πραγµατικότητα.  

Οι επιπτώσεις που δύναται να επιφέρουν στις µισθολογικές απολαβές των 

εγχώριων εργαζοµένων οι µετανάστες, εξηγήθηκαν προηγουµένως. Η είσοδος όµως 

των µεταναστών σε ένα µέχρι πρότινος κλειστό εργασιακό περιβάλλον δεν επηρεάζει 

µόνο την µισθολογική εξέλιξη των εργαζοµένων αλλά ολόκληρο το εγχώριο σύστηµα 

του εµπορίου και της αγοράς, για αυτό τον λόγο και κρίνεται δόκιµη η µελέτη του ως 

συνόλου και όχι ως µεµονωµένα τµήµατα.  

 Οι τροποποιήσεις, που η είσοδος µεγάλου αριθµού µεταναστών µπορεί να 

επιφέρει στα χαρακτηριστικά µιας οικονοµίας, εντοπίζονται κυρίως στις µεταβολές 

των τιµών στα προϊόντα-υπηρεσίες αλλά και στις εργασιακές ευκαιρίες απασχόλησης 

στον αριθµό των εγχώριων-ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µία 

χώρα. Και σε αυτό το επίπεδο µελέτης λαµβάνονται σταθεροί οι λοιποί παραγωγικοί 

συντελεστές (έδαφος, µηχανήµατα, τεχνολογία, φυσικούς πόρους), ενώ η µόνη 

αλλαγή θα αφορά τον αριθµό των µεταναστών που εισέρχονται στην υποθετική αυτή 

οικονοµία. Σύµφωνα µε µοντέλο που η «οικονοµική βίβλος»  προτείνει, η αύξηση του 

αριθµού του εργατικού δυναµικού, εν ολίγοις, θα µειώσει το κόστος παραγωγής 

προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά σε διεθνές 

επίπεδο και επιτρέποντας την αύξηση των εξαγωγών της χώρας αυτής. Ταυτόχρονα, 

λόγω της µείωσης της τελικής τιµής στα παραγόµενα προϊόντα και στις 

προσφερόµενες υπηρεσίες, επωφελούνται και οι εγχώριοι καταναλωτές ως 

αποτέλεσµα του ανταγωνισµού σε παγκόσµιο και τοπικό επίπεδο. Οι καταναλωτές 

των προϊόντων-υπηρεσιών που προέρχονται από την µεταναστευτική εργασία, είναι 
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εν τέλει «κερδισµένοι» διότι είναι σαφώς µειωµένο το κόστος παραγωγής των 

καταναλωτικών αυτών αγαθών και εποµένως και η τελική τιµή πώλησής τους στην 

ελεύθερη αγορά. Η διαφορά µεταξύ του κέρδους και της ζηµίας, σε οικονοµικό πάντα 

επίπεδο, που επιφέρει η µεταναστευτική εργασία, αποτελεί το αποκαλούµενο 

«µεταναστευτικό πλεόνασµα» µίας οικονοµίας το οποίο διαφέρει ανάλογα µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οικονοµίας. Το µεταναστευτικό πλεόνασµα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ µπορεί να υπολογιστεί από την εξής συνάρτηση: ΑΕΠ = ½ × 

(ποσοστό του εγχώριου εργατικού δυναµικού επί του συνολικού εργατικού 

δυναµικού) × (ποσοστό της εργασίας επί του συνόλου του ΑΕΠ) × επί της % 

µισθολογική µείωση λόγω της µεταναστευτικής εργασίας (Borjas, 2006).  

Μελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις των µεταναστών στα εργασιακά ζητήµατα 

των εγχώριων εργατών αποδεικνύουν µεµονωµένες επιδράσεις και σε άλλους, 

σχετικούς µεταξύ τους, εργασιακούς τοµείς. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα 

στοιχεία έρευνας, σε δεκαοκτώ Ευρωπαϊκές χώρες το 2003 σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της οποίας, µια υποθετική αύξηση του εργατικού δυναµικού, λόγω της 

εισόδου µεταναστών στην χώρα, κατά 10% θα επιφέρει µείωση της εγχώριας 

απασχόλησης µεταξύ 0,2%-0,7%. Μία ακόµα πιο πρόσφατη έρευνα που 

διενεργήθηκε το 2004 από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), εξήγαγε το συµπέρασµα ότι η αύξηση του εργατικού δυναµικού κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα (1%), επιφέρει µείωση των µισθών µόνο κατά περίπου 0,1% 

(OECD, 2004) (Longhi, 2005). Βέβαια, ενώ ο σηµαντικός αριθµός ερευνών 

συντάσσονται µε την οµολογουµένως µικρή αυτή επίδραση των µεταναστών στην 

µισθολογική εξέλιξη του εγχώριου δυναµικού (Longhi, 2006) (Borjas, 2005), πρέπει 

να τονίσουµε ότι η επίδραση µπορεί να είναι µεγαλύτερη, όπως έχει αποδείξει ο 

Zimmermann Κ., αν προσπαθήσουµε να εξάγουµε συµπεράσµατα σχετικά µε την 

επίδραση µιας ενδεχόµενης αύξησης του µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού στην 

κατηγορία των ανειδίκευτών εγχώριων εργαζοµένων, οπού εκεί έχει παρατηρηθεί η 

µείωση του µισθού να είναι αρκετά µεγαλύτερη ακόµα και από αυτή που 

περιγράφηκε προηγουµένως (Zimmermann, 1994). Προς αποφυγή λοιπόν αδόκιµων 

γενικεύσεων ως αποτέλεσµα των προαναφερόµενων αποτελεσµάτων, επιβάλλεται να 

γίνει αξιοποίηση των δεδοµένων που προέκυψαν µόνο στο επίπεδο και στο βαθµό 

που αυτά αντανακλούν το σύνολο των επιδράσεων της µεταναστευτικής εργασίας σε 

ολόκληρο το εργασιακό περιβάλλον.  
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Οι εγχώριοι εργαζόµενοι δεν αποτελούν τα µόνα «θύµατα» της οικονοµικής 

µετανάστευσης. Οι ίδιοι οι µετανάστες πλήττονται από µεγάλα ποσοστά ανεργίας µε 

την είσοδό τους σε µία χώρα, µεγαλύτερα πολλές φορές ακόµα από αυτό που οι 

εγχώριες εργατικές κατηγορίες εµφανίζουν. Τα ερευνητικά δεδοµένα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αποδεικνύουν ότι οι µετανάστες 

αποτελούν την µεγαλύτερη πληθυσµιακή οµάδα που αντιµετωπίζει σηµαντικές 

εργασιακές δυσκολίες ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης (Delivani & Nikas, 

2012). Από συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία του 2006 από τον OΟΣΑ, 

αποδεικνύεται ότι το ποσοστό ανεργίας των οικονοµικών µεταναστών στην Γερµανία 

ανέρχεται στο 16,6% σε σύγκριση µε αυτό του εγχώριου εργατικού πληθυσµού που 

υπολογίστηκε στο 9,4%, στην Δανία τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 7,4% και 3,2% ενώ 

στην Σουηδία 13,6% και 6,0% (Jurado & Bruzzone, 2008).  

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις µεταβολές των µισθών ολόκληρου του 

εργατικού δυναµικού και όχι µεµονωµένων εργασιακών κατηγοριών, όπως για 

παράδειγµα αυτή των ανειδίκευτων εργατών οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από 

κάθε άλλη κατηγορία εργατών, συµπίπτουν και τοποθετούν τις µεταβολές αυτές σε 

µονοψήφια δεκαδικά, χαρακτηρίζοντας τα ακόµα και άνευ σοβαρής ερευνητικής και 

ερµηνευτικής σηµασίας λαµβάνοντας υπόψη και την ιδιάζουσα σηµασία του 

µεταναστευτικού πλεονάσµατος (Bonin, 2005). Οι οικονοµικοί µετανάστες στις 

περισσότερες περιπτώσεις συµβάλλουν στην αύξηση του εγχώριου ΑΕΠ και της 

παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την προσφορά εργατικού δυναµικού 

(Λιαργκόβας, 1996).  

Συνοψίζοντας επιγραµµατικά όσα στοιχεία παρατέθηκαν προηγουµένως, η 

είσοδος οικονοµικών µεταναστών σε µία χώρα επιτρέπει, υπό συγκεκριµένες πάντα 

συνθήκες, την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγικότητας, διευρύνοντας την εγχώρια 

αγορά, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε χαµηλές τιµές, ανακόπτοντας 

παράλληλα τις αυξήσεις των τιµών και βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων και την αγοραστική δύναµη των πολιτών. Επίσης, η 

διατήρηση των τιµών και των µισθών σε χαµηλά επίπεδα µπορεί να λειτουργήσει ως 

«βαλβίδα ασφαλείας» στις έντονες πληθωριστικές πιέσεις των σύγχρονων κρατών. 

Όλοι οι παράγοντες αυτοί συντείνουν στην επίτευξη υψηλότερων ρυθµών ανάπτυξης 

επηρεάζοντας θετικά τα µακροοικονοµικά µεγέθη των χωρών υποδοχής µεταναστών.  

Βέβαια, δεν µπορούν να αποσιωπηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του 

ανταγωνισµού των µεταναστών µε συγκεκριµένες εργασιακές κατηγορίες του γηγενή 
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πληθυσµού και οι «παράπλευρες απώλειες» σε οικονοµικό, πολιτισµικό και 

κοινωνικό επίπεδο, λόγω της παρουσίας µεγάλου αριθµού µεταναστών στα σύγχρονα 

κράτη (Hermele, 1997) (Borjas, 1994) (Κατσορίδας, 1994) (Cavounidis, 2002).  

Όπως υποστηρίζει ο Λιανός Θ., η παρουσία µεγάλου αριθµού µεταναστών δεν 

επηρεάζει µόνο την µισθολογική εξέλιξη του γηγενή πληθυσµού, αλλά και των ίδιων 

των µεταναστών. Ενώ τα οφέλη της εγκατάστασης µεγάλου αριθµού µεταναστών σε 

µια συγκεκριµένη γεωγραφική έκταση µπορεί να θεωρούνται ίδια για όλους τους 

µετανάστες, στην πραγµατικότητα υφίσταται ένας συγκεκριµένος αριθµός 

µεταναστών που µπορεί να δεχτεί κάποια γεωγραφική περιοχή, υπό το πρίσµα της 

βέλτιστης οικονοµικής και µισθολογικής τους εξέλιξης. Στην περίπτωση 

υπερσυγκέντρωσης µεταναστών, εξανεµίζεται αυτοµάτως το κοινωνικό και κυρίως το 

οικονοµικό όφελος από την εγκατάσταση επιπρόσθετων µεταναστών στην περιοχή 

αυτή, οδηγώντας σε φθίνουσα πορεία την σχετική καµπύλη του καθαρού οφέλους της 

κοινότητας των µεταναστών. Το σηµείο Μ1 του γραφήµατος 4 αποτελεί το άριστο 

µέγεθος µεταναστών για µία κοινωνία καθώς το καθαρό όφελος του επιπλέον 

µετανάστη έχει φτάσει στο µηδέν (Λιανός, 2003).  

 
Γράφηµα 4: Καθαρό Όφελος της Κοινότητας των Μεταναστών από την Άφιξη κάθε Πρόσθετου 

Μετανάστη 

  Πηγή: Παράγραφος 24, Ενότητα 3.3 
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Η εξαγωγή των όποιων συµπερασµάτων σχετικά µε τις βασικές επιδράσεις της 

µεταναστευτικής εργασίας στις εγχώριες οικονοµίες, πρέπει να οριοθετείται 

απαραιτήτως εκτός από τοπικά ή γεωγραφικά και χρονικά. Στην προαναφερθείσα 

θεωρητική ερµηνεία των επιδράσεων των µεταναστευτικών ροών στα εργασιακά 

ζητήµατα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προστίθεται και το κριτήριο του χρόνου.  

Παρά το γεγονός ότι η µεταναστευτική εργασία µεσοπρόθεσµα φαίνεται να επιφέρει 

αύξηση των βασικών οικονοµικών δεικτών που σχετίζονται µε την 

ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και γενικότερα την ανάπτυξη της εγχώριας 

οικονοµίας, το ίδιο δεν συµβαίνει όταν µελετάµε τις επιδράσεις αυτής 

µακροπρόθεσµα. Η µη ανανέωση του µεταναστευτικού δυναµικού, η απουσία µε 

άλλα λόγια της αποκαλούµενης διαδικασίας της «κυκλικής µετανάστευσης», µπορεί 

να µεταβάλει τα αρχικά θετικά αποτελέσµατα της εργασιακής µεταναστευτικής 

διαδικασίας. Η µακροχρόνια παραµονή των ίδιων µεταναστών σε µια χώρα θα έχει 

ως αποτέλεσµα την µετατροπή τους από ανειδίκευτους εργάτες, σε υψηλών ή 

µεσαίων προσόντων εργαζοµένους, ως επακόλουθο της αναβάθµισης του εργατικού 

τους προφίλ, γεγονός που θα τους καταστήσει ικανούς να ανταγωνίζονται την 

αντίστοιχη εγχώρια εργατική κατηγορία. Ιδιαίτερη επιστηµονική και όχι µόνο 

σηµασία, αποδίδεται και στην µελέτη του τρόπου-βαθµού που η µακροχρόνια 

παραµονή των ίδιων µεταναστών στην ίδια χώρα επηρεάζει τα δηµόσια οικονοµικά 

µεγέθη. Ελλοχεύει ουσιαστικά ο κίνδυνος να εξανεµισθούν τα ενδεχόµενα θετικά 

πλεονάσµατα στα ταµεία πρόνοιας, ως αποτέλεσµα της φορολόγησης και των 

εργασιακών εισφορών των παραγωγικών µεταναστευτικών οµάδων, εφόσον οι µέχρι 

πρότινος εργασιακά ενεργοί µετανάστες αρχίσουν να καταναλώνουν κρατικά και 

κοινωνικά προνόµια, επιφέροντας οικονοµικές απώλειες στα δηµόσια αποθέµατα.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, εκµαιεύεται το συµπέρασµα ότι η 

εξαγωγή ασφαλών κρίσεων σχετικά µε την µισθολογική διακύµανση των εγχώριων 

µισθών δεν µπορεί να αποτελεί ερευνητικό αυτοσκοπό, λόγω της πολυπλοκότητας 

και των αναρίθµητων παραγόντων που αλληλοεπηρεάζονται για τον καθορισµό 

αυτής. Η µισθολογική µείωση που υφίστανται µεµονωµένοι εργασιακοί κλάδοι, 

απορροφάται από την γενικότερη ανάπτυξη που σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα µπορεί να επέλθει από την είσοδο αυτή των µεταναστών. Οι αµφότερες 

µισθολογικές επιδράσεις (αύξηση-µείωση) στους επί µέρους εργασιακούς κλάδους, 

αποτελούν µια πραγµατικότητα και η όποια αναφορά σε αυτές πρέπει να είναι 

εξειδικευµένη, ανά εργασιακή κατηγορία, ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή 
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συµπερασµάτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα (Zimmermann, 

1993) (De New & Zimmermann, 1994).      

Εκτός από την επιστηµονική µελέτη της µισθολογικής εξέλιξης των εγχώριων 

εργαζοµένων, σηµαντική είναι και η αντίστοιχη µελέτη της µισθολογικής εξέλιξης 

των ίδιων των  µεταναστών. Η εν λόγω µεταναστευτική πτυχή, σχετίζεται και συνάµα 

καθορίζει, την οικονοµική συνεισφορά των µεταναστών στην εγχώρια οικονοµία των 

χωρών υποδοχής τους. Οι παράγοντες που καθορίζουν αλλά και επηρεάζουν την 

διαµόρφωση των µισθών των µεταναστών, επιφέρουν επιδράσεις στην οικονοµία της 

χώρας και στην εν γένει παραγωγικότητά της. Οι µεταβολές επηρεάζουν τόσο το 

εγχώριο εργατικό δυναµικό και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν τα ίδια ή αντίστοιχα 

προσόντα µε τα νέα εργασιακά αντικείµενα, όσο και τους ίδιους τους µετανάστες 

καθόσον οι οικονοµικές τους απολαβές διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

τελική επιτυχία ή όχι της µετακίνησης τους, αλλά και στις ενδεχόµενες µελλοντικές 

τους αποφάσεις για ενδεχόµενο επαναπατρισµό (Angrist & Kugler, 2003).  

Με την είσοδο των οικονοµικών µεταναστών στην νέα γι’ αυτούς αγορά 

εργασίας, οι µισθολογικές τους απολαβές είναι χαµηλότερες από αυτές του εγχώριου 

εργατικού δυναµικού, ακόµα και σε σύγκριση µε τους κατέχοντες τα ίδια 

επαγγελµατικά προσόντα-εξειδίκευση. Το «µισθολογικό αυτό χάσµα» οφείλεται σε 

τρεις κυρίως βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται µε την αδυναµία, αρχικά 

τουλάχιστον, πλήρους προσαρµογής των µεταναστών στις εργασιακές συνθήκες-

απαιτήσεις της νέας αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριµένα ενδέχεται να απαιτηθεί ένα 

µικρό, τις περισσότερες φορές, χρονικό διάστηµα έως ότου οι µετανάστες 

προσαρµοστούν στο νέο επαγγελµατικό περιβάλλον και καταφέρουν τελικά να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητες τους στο νέο εργασιακό status quo. Ο 

δεύτερος παράγοντας αφορά την ύπαρξη εµποδίων που δεν σχετίζονται άµεσα µε τις 

εργασιακές ικανότητες, αλλά επηρεάζουν την εν γένει ανταγωνιστικότητα του 

µετανάστη απέναντι στον εγχώριο εργαζόµενο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

γλώσσα. Ο εργαζόµενος µετανάστης όπως είναι αναµενόµενο, λόγω της µη γνώσης 

της γλώσσας και της γραφής της χώρας υποδοχής του, αδυνατεί να αξιοποιήσει το 

πλήρες εύρος των εργασιακών του δυνατοτήτων µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητο 

ένα αρκετά ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα για να υπερκεραστούν τέτοιου είδους 

εργασιακές αγκυλώσεις. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος για τον οποίο οι µετανάστες 

βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε το εγχώριο εργατικό δυναµικό, 

αφορά την αρχική έλλειψη πλήρους ενηµέρωσης για το εργασιακό περιβάλλον στο 
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οποίο εισέρχονται, µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία των νεοεισερχόµενων οικονοµικών 

µεταναστών να απασχολείται σε εργασίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις 

ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες του καθενός ξεχωριστά. Η συνήθης πρακτική ενός 

µετανάστη µετά την νοµότυπη αλλά κυρίως παράτυπη είσοδό του στη νέα εργασιακή 

αγορά, είναι η άµεση εύρεση οποιασδήποτε διαθέσιµης εργασίας, ακόµα και αν αυτή 

δεν καλύπτει τις αρχικές προσδοκίες του. Με την πάροδο όµως ορισµένου χρόνου, ο 

τοµέας απασχόλησης ενδέχεται να µεταβληθεί, µε αποτέλεσµα η νέα εργασιακή 

απασχόληση να ανταποκρίνεται σε µεγαλύτερο βαθµό στις δεξιότητες και τις γνώσεις 

του (Borjas, Freeman, & Katz, 1997).   

Και οι τρεις προαναφερθέντες παράγοντες αποδεικνύουν τον λόγο της 

χαµηλής µισθολογικής αποζηµίωσης των µεταναστών το πρώτο χρονικό διάστηµα 

παρουσίας τους στη χώρα υποδοχής, σε σύγκριση µε τις απολαβές τις αντίστοιχης 

εγχώριας εργασιακής κατηγορίας. Ο τρόπος που θα εξελιχθεί η διαχρονική 

µισθολογική εξέλιξη των µεταναστών, αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων που 

σχετίζονται τόσο µε τις εργασιακές ικανότητες και την ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε 

µετανάστη σε ατοµικό επίπεδο, όσο και µε τις εργασιακές συνθήκες και τις 

οικονοµικές ιδιαιτερότητες της χώρας τελικού προορισµού του (Dustmann, 2008). 

 Το αν θα καλυφθεί ή θα παραµείνει το µισθολογικό χάσµα µεταξύ των 

µεταναστών και των εγχώριων εργαζοµένων, εξαρτάται από τον βαθµό προσαρµογής 

και ολοκληρωµένης ένταξης των µεταναστών εργαζοµένων στο εγχώριο εργασιακό 

σύστηµα. Η εξελικτική πορεία των µεταναστευτικών µισθών αποδίδεται στο 

γράφηµα 4 που έπεται, όπου η γραµµή -ΑΑ- αποτυπώνει τον µισθό των µεταναστών 

µε την είσοδό τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον, η γραµµή -ΒΒ- τον µισθό των 

εγχώριων εργαζοµένων µε τα ίδια εργασιακά προσόντα-εξειδίκευση και τέλος η 

καµπύλη -ΓΓ- αναπαριστά την διαχρονική εξέλιξη του µισθού των µεταναστών. Η 

εξαγωγή γενικευµένων ερµηνειών ή συµπερασµάτων είναι «ερευνητικά 

ριψοκίνδυνη» και ατεκµηρίωτη. Η ενδελεχής µελέτη της κάθε χώρας αλλά και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε µεταναστευτικής οµάδας ξεχωριστά, οδηγεί σε 

ασφαλέστερα ερευνητικά αποτελέσµατα, ικανά να αξιοποιηθούν µελλοντικά. Εκτός 

από τα αµιγώς προσωπικά και οικονοµικά δεδοµένα µίας χώρας, που µπορούν να 

καθορίζουν την µισθολογική εξέλιξη των µεταναστών µε επακόλουθες επιδράσεις και 

στο εγχώριο εργατικό δυναµικό, σηµαίνοντα ρόλο διαδραµατίζει και η εκάστοτε 

πολιτική βούληση σε ότι αφορά την διαδικασία και τις προοπτικές εργασιακής και 

κοινωνικής ένταξης των µεταναστών στο υπάρχον status quo. 
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Η απασχόληση των µεταναστών εκτός από την πρωτοφανή σηµασία της για 

την οικονοµική εξέλιξή τους, λειτουργεί «παρασκηνιακά» ως δείκτης επιτυχούς 

ένταξης των οµάδων αυτών στη χώρα υποδοχής τους. Η αγορά εργασίας αποτελεί το 

πρώτο στάδιο ένταξης των µεταναστών στην κοινωνία-δέκτη και για τον λόγο αυτό η 

όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρµογή-εξοµοίωση των µισθολογικών απολαβών µε 

αυτές της αντίστοιχης εγχώριας εργατικής τάξης, θα επηρεάσει συνακόλουθα την 

διαδικασία και τον βαθµό της ενταξιακής τους πορείας (Baldwin-Edwards, 2005).  

 
Γράφηµα 5: Μισθολογική Εξέλιξη των Μεταναστών στην Χώρα Υποδοχής 

 
Πηγή: Παράγραφος 31, Ενότητα 3.3 

 

Σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα κράτη υποδοχής µεταναστών παρατηρείται ένας 

διόλου ευκαταφρόνητος αριθµός ατόµων που έχουν εισέλθει και εργάζονται χωρίς να 

πληρούν τις απαραίτητες νόµιµες προϋποθέσεις και ως εκ τούτου βρίσκονται σε 

καθεστώς παράτυπης διαµονής και εργασίας. Ένα από τα οµολογουµένως 

µεγαλύτερα προβλήµατα των σύγχρονων αναπτυγµένων κρατών, είναι η διαχείριση 

και ο περιορισµός της παράτυπης αυτής µετακίνησης πληθυσµών µε τις µέχρι τώρα 

προσπάθειες, όπως και αν αυτές χαρακτηρίζονται, να µην αποδίδουν τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Εκτός από τις κοινωνικές, εθνικές, αλλά και 

οικονοµικές στρεβλώσεις που µπορεί να επιφέρει το καθεστώς παράτυπης εισόδου, 
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διαµονής και εργασίας των µεταναστών σε µία χώρα, αποδεικνύεται ερευνητικά ότι 

σηµαντικές επιδράσεις δύναται να υποστεί και η εγχώρια αγορά εργασίας και 

ειδικότερα οι µισθολογικές απολαβές των εγχώριων εργαζοµένων. Αποδεικνύεται 

ουσιαστικά και σε αυτή την περίπτωση, η αλληλοεξάρτηση µεταξύ της αγοράς 

εργασίας και της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, καθόσον η 

επίτευξη της εργασιακής ένταξής τους στη χώρα υποδοχής επιτρέπει την αύξηση των 

µισθολογικών απολαβών τους και την εν γένει ουσιαστικότερη ολοκλήρωση της 

ενταξιακής τους πορείας.  

Σχετική µε το αντικείµενο µελέτης έρευνα στις ΗΠΑ από τον Hinojosa-Ojeda 

R. το 2010, η οποία µελέτησε τον τρόπο επίδρασης του καθεστώτος παραµονής στις 

µισθολογικές απολαβές των µεταναστών, κατέγραψε αύξηση των ετήσιων 

µισθολογικών απολαβών των µεταναστών που από καθεστώς παρατυπίας πέρασαν σε 

καθεστώς νοµιµότητας. Συγκεκριµένα, οι ετήσιες απολαβές των ανειδίκευτων 

µεταναστών µετά την νοµιµοποίηση τους, αυξήθηκαν κατά 4.405 δολάρια ετησίως, 

ενώ για τους εργαζοµένους µε υψηλά προσόντα-εξειδίκευση κατά 6.185 δολάρια 

αντίστοιχα. Η σηµασία της αύξησης αυτής, έγκειται στο γεγονός ότι παράλληλα µε 

τον µισθό, αυξάνονται και οι ασφαλίστηκες εισφορές αποδίδοντας στα εγχώρια 

ασφαλιστικά ταµεία επιπλέον 4.500.000-5.400.000 δολάρια ετησίως. Η αύξηση των 

ετήσιων απολαβών των µεταναστών παρέσυρε σε ανοδική πορεία και τους µισθούς 

των εγχώριων εργαζοµένων. Η εν λόγω ετήσια αύξηση, ανήλθε στα 162 δολάρια για 

την κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών και 74 δολάρια για τους εργαζοµένους µε 

υψηλά προσόντα-εξειδίκευση (Hinojosa-Ojeda, 2010).  

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας ταυτίζονται µε πληθώρα άλλων 

ερευνητικών µελετών, εµφανίζοντας µικρές, κατά περίπτωση, αποκλίσεις ως προς τα 

αποτελέσµατα της µισθολογικής αύξησης. Μέσω των σχετικών επιστηµονικών 

ερευνών προέκυψε ότι οι µετανάστες που εντάχθηκαν επιτυχώς στο εγχώριο 

νοµιµοποιητικό πρόγραµµα, παρουσίασαν αύξηση των µισθολογικών τους απολαβών 

µετά την πάροδο των πρώτων τεσσάρων ετών νόµιµης διαµονής, κατά 6% (Kossoudji 

& Cobb-Clark, 2002), 9,3% (Ameudo-Dorantes, Baskan, & Raphael, 2007) ακόµα 

και 15%-21%, ανάλογα µε το φύλλο του υπό µελέτη µεταναστευτικού πληθυσµού 

αντίστοιχα (Rivera-Batiz, 1999).  

 Η ερµηνεία των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων βασίζεται στο γεγονός ότι οι 

παράτυπα απασχολούµενοι µετανάστες, υπόκεινται σε καταστρατήγηση των 

νοµοθετικά περιχαρακωµένων δικαιωµάτων που αφορούν τα εργασιακά ζητήµατα, 
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όπως για παράδειγµα αυτό του χαµηλότερου µισθού, του ωραρίου εργασίας, των 

επιδοµάτων διακοπών, κύησης αλλά και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων τους. Οι 

παραβιάσεις των εργασιακών σχέσεων, λαµβάνουν κυρίως χώρα στην κατηγορία των 

ανειδίκευτων µεταναστών που εισήλθαν αρχικά παράτυπα στη χώρα, διότι οι 

εργοδότες εκµεταλλεύονται την αδυναµία των ανθρώπων αυτών να προσφύγουν στις 

αρµόδιες δικαστικές Αρχές προκειµένου να καταγγείλουν την καταστρατήγηση των 

εργασιακών τους δικαιωµάτων, λόγω του καθεστώτος φόβου και της έλλειψης 

νοµικού ερείσµατος (Anderson, Ruhs, Rogaly, & Spencer, 2006, σσ. 62-64).  

Μία ενδεχόµενη νοµιµοποίηση των µεταναστών, θα περιόριζε τις αυθαιρεσίες 

της πλειοψηφίας των εργοδοτών και θα τους ανάγκαζε, άµεσα ή έµµεσα, να 

προσαρµοστούν στις νοµοθετικές επιταγές που αφορούν τα εγχώρια και ευρωπαϊκά 

εργασιακά κεκτηµένα. Το γεγονός αυτό, θα µείωνε ταυτόχρονα τις πιέσεις και τον 

άκρατο ανταγωνισµό που λειτουργεί εις βάρος της εγχώριας εργατικής τάξης µε τα 

ίδια ή παραπλήσια επαγγελµατικά προσόντα. Η νοµιµοποίηση των µεταναστών, 

ανοίγει τον δρόµο για τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής τους δραστηριοποίησης 

αξιοποιώντας και ταυτόχρονα αναβαθµίζοντας τα τυπικά εργασιακά τους προσόντα. 

Επίσης, τους παρέχεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν την απασχόλησή τους σε 

τοµείς που κρίνονται πιο παραγωγικοί ή να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω ιδρύοντας 

τις δικές τους επιχειρήσεις. Βάσει σχετικών υπολογισµών, οι µεταβολές που 

προαναφέρθηκαν και αφορούν το καθεστώς εργασίας των οικονοµικών µεταναστών 

στη χώρα υποδοχής, οδήγησαν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% στις ΗΠΑ σε βάθος 

χρόνου, ενώ σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε και στα ασφαλιστικά έσοδα, εξέλιξη 

που ενδεχοµένως να επαληθευτεί και σε άλλες χώρες µε παρεµφερείς οικονοµικούς 

και αναπτυξιακούς δείκτες (Dixon & Rimmer, 2009). 

 

3.4 Η Επίδραση των Αλβανών Μεταναστών στην εγχώρια Αγορά 

Εργασίας και στη Νεότερη Οικονοµική Πορεία της Ελλάδας  

3.4.1 Αλβανική Μετανάστευση στην Ελλάδα και η Μεταβολή των Βασικών 

Μακροοικονοµικών Δεικτών  

Ο λεπτοµερής προσδιορισµός των µεταναστευτικών επιδράσεων στην οικονοµία της 

κάθε χώρας υποδοχής αποτελεί µια πραγµατικά πολυσχιδή προσπάθεια, που πολλές 

φορές παρά τον όποιο επιστηµονικό ή ερευνητικό ζήλο, δεν µπορεί να δώσει σαφείς 
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απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήµατα που σχετίζονται µε το ζήτηµα αυτό. Είθισται, 

τα αποτελέσµατα των ερευνών που σχετίζονται µε την επίδραση των µεταναστών 

στην οικονοµία της χώρας υποδοχής να διαφέρουν σηµαντικά, γεγονός που οφείλεται 

στην ευµετάβλητη πολιτική και ιδεολογική φύση του υπό µελέτη φαινοµένου. Η 

αναγνώριση και η ταυτόχρονη παραδοχή της δοµικής αυτής αδυναµίας, αποτελεί 

προαπαιτούµενο κάθε αναφοράς στα εν λόγω µεταναστευτικά οικονοµικά ζητήµατα. 

Και σε ότι αφορά την ελληνική περίπτωση, η µελέτη της µεταναστευτικής 

διαδικασίας, εµπεριέχει τους περιορισµούς και τις αγκυλώσεις που προαναφέρθηκαν. 

Η παρουσίαση των επιµέρους οικονοµικών επιδράσεων της µεταναστευτικής 

εργασίας στην ελληνική οικονοµία θα πραγµατοποιηθεί µέσω της µελέτης των 

βασικότερων µακροοικονοµικών δεικτών, όπως για παράδειγµα του δείκτη εγχώριας 

παραγωγής, την εισοδηµατική κατανοµή, την τεχνολογική ανάπτυξη και άλλων, 

συναφών µε το αντικείµενο µελέτης, σηµαντικών οικονοµικών µεγεθών (Καβουνίδη, 

2002). 

 Μελετώντας το µεταναστευτικό φαινόµενο υπό µια ευρύτερη οπτική, 

παρατηρούµε ότι συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, είτε παρουσιάζουν κοινά 

στοιχεία και χαρακτηριστικά ως προς τους παράγοντες που οδήγησαν στην 

µετανάστευση  των κατοίκων τους, είτε τους αποδίδονται οµοιότητες ως προς τον 

τρόπο γενικότερης εξέλιξης του φαινόµενου της µετανάστευσης. Υπάρχουν βέβαια 

και γεωγραφικές περιοχές σε ολόκληρο τον κόσµο, όπου το φαινόµενο της 

µετανάστευσης εµφανίστηκε και εξελίχθηκε χωρίς να εντοπίζονται κοινά 

χαρακτηριστικά, µη επιτρέποντας την ένταξη των περιπτώσεων αυτών σε ορισµένη 

κατηγορία. Η περιοχή της νοτίου Ευρώπης αποτελεί µία από αυτές τις γεωγραφικές 

περιοχές και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διαµόρφωση του παγκόσµιου χάρτη της 

µετανάστευσης.  

Μελετώντας σε περιφερειακό επίπεδο τον τρόπο εξέλιξης του 

µεταναστευτικού φαινοµένου στην Ελλάδα µπορούµε, πάντα διατηρώντας τις 

σχετικές επιστηµονικής επιφυλάξεις, να την εντάξουµε στο «Μοντέλο της νοτίου 

Ευρώπης» ή όπως εναλλακτικά είναι επιστηµονικά γνωστό στο «Μεσογειακό 

Μοντέλο Μετανάστευσης» (King & Thomson, 2008). Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται 

οι χώρες που βρίσκονται στο νότιο τµήµα της Μεσογείου οι οποίες εµφανίζουν 

οµοιότητες στο τρόπο που βιώνουν την µετανάστευση και ειδικότερα την 

παραγωγική διαδικασία, τα κοινωνικοπολιτικά δεδοµένα, τις µεταναστευτικές ροές 

και τα αποτελέσµατα των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που έλαβαν προκειµένου να 
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αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις της αθρόας εισόδου µεταναστών στην εδαφική τους 

αρµοδιότητα (King & Iosifides, 1996) (Νίκας, 2009).    

Παρά τις πολλές οµοιότητες που το προαναφερθέν µεταναστευτικό µοντέλο 

παρουσιάζει, η Ελλάδα εµφανίζει ορισµένες επιµέρους διαφορές, συγκριτικά µε τις 

υπόλοιπες χώρες που το απαρτίζουν. Η αλβανική µετανάστευση προς την Ελλάδα 

αποτελεί ίσως το κυρίαρχο φαινόµενο των τελευταίων δεκαετιών, σε ότι αφορά τις 

µεταναστευτικές ροές που δέχτηκε η χώρα αυτή. Η µελέτη της µετακίνησης των 

Αλβανών µεταναστών προς την Ελλάδα και το σύνολο των επιδράσεων που αυτή 

επέφερε στην οικονοµία της χώρας έχει µεγάλη σηµασία και ιδιαίτερο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον διότι µέσω αυτής, µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τον 

τρόπο που οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες µορφοποίησαν τα βασικά οικονοµικά 

δεδοµένα της χώρας (Alipranti-Maratou, 2005). 

Η επιµέρους επιστηµονική παρατήρηση του τρόπου µεταβολής των βασικών 

δεικτών της ελληνικής οικονοµίας, ως αποτέλεσµα των µεταναστών, επιτρέπει την 

ουσιαστικότερη κατανόηση των αλλαγών που επήλθαν µετά την είσοδό τους στην 

χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αναφορά σε σηµαντικούς µακροοικονοµικούς 

δείκτες της ελληνικής οικονοµίας, όπως για παράδειγµα στο συνολικό παραγόµενο 

προϊόν, στον ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ, στην ανεργία, στο εµπορικό ισοζύγιο κ.ά.       

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το συνολικό παραγόµενο προϊόν της Ελλάδας, 

παρατηρείται µια θετική συσχέτιση αυτού µετά την είσοδο των οικονοµικών 

µεταναστών στην χώρα. Οι εργαζόµενοι µετανάστες που συµµετείχαν στην 

παραγωγική διαδικασία το έτος 2004, εισέπραξαν συνολικά 4.381.000.000 ευρώ, 

αυξάνοντας το συνολικό κόστος παραγωγής του εγχώριου προϊόντος, που 

εναλλακτικά ονοµάζεται εθνικό εισόδηµα. Πιο συγκεκριµένα, µέσω της νόµιµης 

αλλά και παράτυπης εργασίας, υπολογίζεται ότι οι µετανάστες συνεισφέρουν σε 

ποσοστό που κυµαίνεται στο 1,5-2,8% επί του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, µη 

συµπεριλαµβάνοντας τις έµµεσες ή δευτερογενείς επιδράσεις της παρουσίας τους στο 

οικονοµικό σύστηµα της χώρας. Το συγκεκριµένο ποσοστό έπρεπε υποθετικά να 

ανέρχεται στο 6%, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των µεταναστών στη χώρα και το 

ποσοστό της εργασιακής απασχόλησης ως ποσοστό του εγχώριου ΑΕΠ που 

κυµαίνεται στο 60% περίπου. Η απόκλιση που παρατηρείται, οφείλεται στο γεγονός 

ότι η µεταναστευτική εργασία δεν αµείβεται µε τον ίδιο τρόπο που αµείβεται η 

εργασία του γηγενούς εργασιακού πληθυσµού και για αυτό τον λόγο η συνεισφορά 

των µεταναστών στο ΑΕΠ της Ελλάδας είναι περιορισµένη.  
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Η µεταναστευτική απασχόληση έδωσε ώθηση στην ελληνική οικονοµία και 

βοήθησε την θετική µεταβολή του ΑΕΠ, µέσω της ανάπτυξης του τοµέα της γεωργίας 

κατά 0,4% και του κατασκευαστικού τοµέα κατά 1%. Ήδη από την δεκαετία του 

1990, οι Σαρρής Α. και Ζωγραφάκης Σ. παρατήρησαν ότι οι µετανάστες 

συνεισέφεραν σηµαντικά στο ΑΕΠ της Ελλάδας, επιφέροντας αύξηση της τάξης του 

1,5%, ενώ σηµαντική κρίνεται και η επίδρασή τους στη µείωση των τιµών κατά 2%, 

γεγονός που αύξησε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και τις 

εξαγωγές, ενώ δηµιουργήθηκαν και 20.000 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Παρά το 

γεγονός ότι η συνάφεια µεταξύ του ΑΕΠ και της εισροής µεταναστών δύσκολα 

ποσοτικοποείται, παρόλα αυτά διάφοροι επιστηµονικοί υπολογισµοί αποδίδουν 

ετήσια αύξηση του ΑΕΠ που κυµαίνεται µεταξύ 0,3-1,5% και αφορά κυρίως την 

περίοδο 1997-2002 όταν το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά µέσο όρο 3,8%. Η 

αύξηση του ΑΕΠ τη συγκεκριµένη περίοδο οφείλεται εν µέρει και στην αθρόα εισροή 

Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα αναδεικνύοντας την συνεισφορά των αλλοδαπών 

στην ελληνική οικονοµία γενικότερα (Sarris & Zografakis, 1999)  (Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2003, σ. 28). 

Η εισροή µεταναστών που παρατηρήθηκε µετά το άνοιγµα των 

ελληνοαλβανικών συνόρων, επηρέασε και άλλα µακροοικονοµικά µεγέθη της 

Ελλάδας, όπως την κατανάλωση, το ισοζύγιο πληρωµών, το εµπορικό ισοζύγιο και 

τον πληθωρισµό. Σε ότι αφορά την κατανάλωση γενικότερα, οι µετανάστες 

συντέλεσαν στην αύξηση της ζήτησης ορισµένων βασικών καταναλωτικών αγαθών 

που σχετίζονται µε την διατροφή, την ένδυση και την κάλυψη λοιπών καθηµερινών 

αναγκών τους. Αύξηση της ζήτησης αποδεικνύεται ότι επέρχεται και στην παροχή 

ορισµένων υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι µεταφορές κ.ά. Η κατανάλωση 

προϊόντων και υπηρεσιών από την πλευρά των µεταναστών µεταβάλλεται χρονικά 

και σχετίζεται µε πολυάριθµους παράγοντες, όπως ο χρόνος παραµονής στη χώρα 

υποδοχής, το εισόδηµα, την οικογενειακή κατάσταση και άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του κάθε µετανάστη ξεχωριστά. Ο µετανάστης δεν 

θεωρείται µόνο ως «αποστολέας εµβασµάτων» αλλά και ως «εγχώριος 

καταναλωτής», διότι εκτός του ότι έχει αποκτήσει αγοραστική δύναµη, ως 

αποτέλεσµα της εργασίας του, αποκτά µε την πάροδο των χρόνων την ελληνική 

καταναλωτική συµπεριφορά και κουλτούρα, προσαρµοζόµενος τελικά στο υπάρχον 

καταναλωτικό πρότυπο. Βάσει σχετικών µε το αντικείµενο µελετών, οι µετανάστες 

που βρίσκονται στην Ελλάδα συνεισφέρουν στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
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κατά 0,13%, καταναλώνοντας ακόµα και το 50% των µηνιαίων εισοδηµάτων τους 

εντός της Ελλάδας (Λαµπριανίδης & Λυµπεράκη, 2001, σσ. 149-150).  

Σε ότι αφορά το εµπορικό ισοζύγιο, παρατηρήθηκε συνεχής µείωση των 

εξαγωγών έναντι των εισαγωγών, κατάσταση που επιδεινώθηκε περαιτέρω µε την 

εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης στην χώρα το 2008. Παρά το γεγονός ότι η διεθνής 

βιβλιογραφία και οι σχετικές έρευνες υπολογίζουν αύξηση κατά 1% στο εµπορικό 

ισοζύγιο, όταν οι αντίστοιχες µεταναστευτικές εισροές αυξάνονται κατά 10%, στην 

ελληνική περίπτωση η αύξηση παρατηρήθηκε µόνο στον τοµέα των εισαγωγών. Για 

την αύξηση αυτή δεν µπορούν να στοχοποιήθουν όµως αποκλειστικά οι µετανάστες. 

Τα αίτια εντοπίζονται κυρίως στις αρχές λειτουργίας του παγκόσµιου εµπορίου και 

των αυξήσεων στις πλουτοπαραγωγικές πηγές ενέργειας των τελευταίων ετών. Η 

«αποστασιοποίηση» των µεταναστών δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην 

περίπτωση του ελλειµµατικού ισοζυγίου πληρωµών. Η εκροή κεφαλαίων από την 

Ελλάδα προς τις χώρες προορισµού των µεταναστών και ειδικότερα προς την 

Αλβανία υπό την µορφή εµβασµάτων, συνέτεινε στην επιδείνωση της υπάρχουσας 

κατάστασης. Η επίδραση των µεταναστών στον πληθωρισµό και στις επενδύσεις 

στην Ελλάδα κρίνεται εν µέρει θετική. Η αφθονία χαµηλά αµειβόµενου εργατικού 

δυναµικού κράτησε σε σχετικά µικρό ποσοστό τον πληθωρισµό µειώνοντας τον 

δείκτη τιµών καταναλωτή κατά 1-2% και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των 

ελληνικών προϊόντων-υπηρεσιών (Ναξάκης, 2001, σσ. 187-189) (Κατσορίδας, 2007) 

(Έµκε-Πουλοπούλου, 2007, σσ. 356-359).  

Στις αρνητικές επιπτώσεις του πρώτου κύµατος µεταναστών στην Ελλάδα 

συµπεριλαµβάνεται η απώλεια θέσεων εργασίας για 50.000 ντόπιους εργαζοµένους 

και η µείωση κατά 6% των µισθών συνολικά µε την κατηγορία των ανειδίκευτων 

εργαζοµένων να επηρεάζεται περισσότερο από την είσοδο των Αλβανών κυρίως 

µεταναστών στην χώρα. Συνολικά, τα δύο τρίτα του ελληνικού πληθυσµού δέχτηκαν 

τις θετικές επιδράσεις της παρουσίας αλλοδαπών εργαζοµένων, ενώ το ένα τρίτο 

υπέστη υποβάθµιση των εργασιακών και µισθολογικών του δεδοµένων. Πρόσφατα 

στοιχεία, επιβεβαιώνουν την θετική οικονοµική συνεισφορά των αλλοδαπών 

µεταναστών συνολικά (νόµιµοι και παράτυποι) στο ΑΕΠ της χώρας σε ποσοστό που 

κυµαίνεται µεταξύ του 2,3% και 2,8% (Τριανταφυλλίδου, 2010, σσ. 77-79) (Sarris & 

Zografakis, 1999). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταβολή του ΑΕΠ, ως µεµονωµένο 

οικονοµικό γεγονός, δεν αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της συνεισφοράς των 

αλλοδαπών εργαζοµένων. Λαµβάνοντας όµως συνδυαστικά υπόψη τη µεταβολή του 
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ΑΕΠ µε τη διατήρηση των µισθών και του πληθωρισµού σε χαµηλά επίπεδα, γίνεται 

εµφανής η οικονοµική σηµασία της µεταναστευτικής απασχόλησης σε ότι αφορά τα 

βασικά οικονοµικά µεγέθη της χώρας (Siadima, 2001) (Hatziprokopiou, 2003).           

Σχετικά µε την µεταναστευτική απασχόληση σε εθνικό επίπεδο, έχει 

διαπιστωθεί ότι η µετανάστευση δεν επηρεάζει σε αξιοσηµείωτο βαθµό το εγχώριο 

ποσοστό ανεργίας, που από το 2004 κυµαίνεται στο 10,2%, παρουσιάζονται µικρές 

αυξοµειώσεις έκτοτε (µη λαµβάνοντας φυσικά υπόψη την πρόσφατη οικονοµική 

κρίση που επηρέασε δραµατικά ολόκληρο το εργατικό δυναµικό της χώρας). Η 

συµβολή των µεταναστών στους επιµέρους κλάδους των ιδιωτικών νοικοκυριών 

εκτοξεύεται στο 76,6%, ενώ ιδιαίτερα µεγάλα ποσοστά συµβολής εντοπίζονται στον 

κλάδο των κατασκευών (36,8%), των ξενοδοχείων-εστιατορίων (14,8%) και των 

ορυχείων (12,1%). Οι µετανάστες µε σχετικά λιγότερες δεξιότητες, 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής και στις κατασκευές, 

ενώ αυτοί µε τις περισσότερες δεξιότητες δραστηριοποιούνται επιπροσθέτως και στον 

τοµέα του εµπορίου (Fakiolas, 1999) (Ζωγραφάκης, Κόντης, & Μητράκος, 2008).  

  Καθοριστικό παράγοντα για την οικονοµική ευηµερία της Ελλάδας και την εν 

γένει ανάπτυξή της, διαδραµατίζει ο τρόπος διάρθρωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας. Οι µετανάστες στην Ελλάδα, έχουν βοηθήσει στην διατήρηση των 

µικρών επιχειρήσεων και της αγροτικής παραγωγής στην επαρχία, αποτρέποντας 

ουσιαστικά τις ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή και την 

απασχόληση, που µπορούσαν να εµφανιστούν σε περίπτωση που απουσίαζε το 

µεταναστευτικό εργατικό δυναµικό. Η χρονικά εφήµερη όµως εποικοδοµητική 

απασχόληση των µεταναστών σε εργασίες που αποφεύγουν οι Έλληνες και οι 

µεταβολές στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, 

µπορεί µακροπρόθεσµα να επιφέρει σοβαρή δυσλειτουργία στην ανάπτυξη 

αποδυναµώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων-υπηρεσιών, 

καθιστώντάς τα µη ελκυστικά για τις διεθνείς αγορές, µε ότι αυτό συνεπάγεται για 

την εγχώρια οικονοµία (Fakiolas & King, 1996).  

 

3.4.2 Η Είσοδος των Αλβανών Οικονοµικών Μεταναστών στην Ελληνική Αγορά 

Εργασίας 

Η είσοδος µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών, σε µια µέχρι πρότινος κλειστή 

οικονοµία, έχει ως επακόλουθο την µεταβολή των βασικών χαρακτηριστικών της 
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εγχώριας εργασιακής πραγµατικότητας και την τροποποίηση πολλών επιµέρους 

γνωρισµάτων αυτής. Και στην περίπτωση της µαζικής εισόδου Αλβανών 

οικονοµικών µεταναστών στην ελληνική επικράτεια, παρατηρήθηκε σηµαντικός 

αριθµός επιδράσεων στον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος κατανοµής εργασίας 

αλλά και των επιµέρους εργασιακών χαρακτηριστικών αυτής (Iosifides, 1997).  

 Το µέγεθος των µεταναστευτικών ροών που δέχτηκε η Ελλάδα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που προέκυψαν βάσει της 

εθνικής απογραφής του 2001. Μερικά εκ των στοιχείων αυτών παρατίθενται 

ακολούθως προς «ερευνητική τέρψη» των αναγνωστών αλλά και προκειµένου να 

αποτελέσουν το περίγραµµα της οικονοµικής ανάλυσης που ακολουθεί στην παρούσα 

υποενότητα. Από τα εν λόγω δεδοµένα, προκύπτει ότι από τον συνολικό αριθµό των 

762.000 µεταναστών, οι 431.000 δήλωσαν ότι εισήλθαν στην Ελλάδα ως οικονοµικοί 

µετανάστες. Οι παραπάνω αριθµοί αντιπροσωπεύουν το 7% του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας και το 9% της εργατικής δύναµής της. Η πλειοψηφία των 

µεταναστών που απογράφηκαν (57%), αλλά και όσοι παράτυπα έχουν εισέλθει και 

εργάζονται µέχρι και σήµερα, σε περίοδο της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, είναι 

αλβανικής υπηκοότητας µε αποτέλεσµα οι όποιες επισηµάνσεις γίνονται στο 

ελληνικό εργασιακό περιβάλλον να οφείλονται, ως επί το πλείστον, στις επιδράσεις 

της συγκεκριµένης µεταναστευτικής οµάδας και λιγότερο σε άλλες µεταναστευτικές 

οµάδες όπως για παράδειγµα αυτές των Βουλγάρων, των Γεωργιανών, ή των 

Ρουµάνων που αποτελούν το  4,6%, το 3% και το 2,9% αντίστοιχα του συνόλου των 

µεταναστών στη χώρα. Από τα δεδοµένα της απογραφής του 2001 επιβεβαιώθηκαν 

επίσης τα αποτελέσµατα µεµονωµένων ερευνών τόσο Ελλήνων όσο και ξένων 

επιστηµόνων. Συγκεκριµένα, προέκυψε ότι ο σηµαντικότερος τοµέας 

µεταναστευτικής εργασίας των ανδρών είναι αυτός των κατασκευών, µε την 

απασχόληση των µεταναστών στο συγκεκριµένο τοµέα να αγγίζει το 42%, ενώ 

ακολουθούν ο τοµέας της γεωργίας µε 23%, του τουρισµού µε 12% και της 

βιοµηχανίας µε 12%.  

 Σε ότι αφορά τον γυναικείο µεταναστευτικό πληθυσµό, το 52% αυτού δήλωσε 

έµµεσα ότι απασχολείται στην παροχή οικιακών υπηρεσιών, το 19% ότι εργάζεται σε 

τουριστικές επιχειρήσεις, το 15% ότι απασχολείται στον τοµέα της γεωργίας και το 

9% στον τοµέα της βιοµηχανίας, όπως παραστατικά απεικονίζεται και στο γράφηµα 6 

που ακολουθεί (Lianos, Petralias, & Boussoulas, 2004) (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2001).   
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Γράφηµα 6: Εργασιακή Κατανοµή των Μεταναστών στην Ελλάδα 

 
Πηγή: (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2001) 

 

Στην πλειοψηφία των οικονοµικών µεταναστών που απασχολούνται στην 

Ελλάδα, αποδόθηκαν συγκεκριµένα επιµέρους χαρακτηριστικά, που ουσιαστικά 

αντικατοπτρίζουν την επίδρασή τους στην εγχώρια αγορά εργασίας και την 

µορφοποίηση που επέφεραν. Πιο συγκεκριµένα, την αλβανική «εργατική τάξη» 

αποτελούν κυρίως άντρες, οι οποίοι απασχολούνται στον τοµέα των κατασκευών, της 

γεωργίας, της βιοµηχανίας και του τουρισµού, ενώ οι γυναίκες απασχολούνται 

κυρίως στον τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

µεταναστευτικής εργασίας των Αλβανών, είναι οι ιδιαίτερα χαµηλές µισθολογικές 

απολαβές, η σωµατικά απαιτητική εργασία, ως επί το πλείστον χειρωνακτική που δεν 

προϋποθέτει ιδιαίτερα πνευµατικά προσόντα ούτε εξειδικευµένες γνώσεις, η 

ανασφάλιστη-άτυπη απασχόληση και τέλος το ιδιαίτερα υποτιµηµένο «κοινωνικό 

προφίλ» των εργασιών στις οποίες απασχολούνται (Lazaridis & Romaniszyn, 1998, 

σσ. 5-22) (Iosifides & King, 1999) (Baldwin-Edwards, 2004, σσ. 51-66) 

(Hatziprokopiou, 2006).   

Ένα από τα επιµέρους ζητήµατα της εισόδου των Αλβανών µεταναστών στην 

ελληνική αγορά εργασίας, αφορά την επίδραση που επήλθε στους εγχώριους µισθούς 
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και στο συνολικό ποσοστό ανεργίας των Ελλήνων εργαζοµένων. Σε ότι αφορά το 

πρώτο εκ των δύο ζητηµάτων τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών ταυτίζονται µε 

αυτά της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε παγκόσµιο επίπεδο, τα οποία και αναλύθηκαν 

προγενέστερα. Ορισµένες µελέτες εντοπίζουν µείωση στους µισθούς των Ελλήνων 

(λιγότερες σε αριθµό), ενώ άλλες δεν εντοπίζουν επίδραση στις µισθολογικές 

απολαβές των Ελλήνων εργαζοµένων, αντιθέτως υποστηρίζουν ότι η είσοδος των 

Αλβανών µεταναστών επέφερε µισθολογική αύξηση, το µέγεθος της οποίας διαφέρει 

ανάλογα µε το είδος της εργασίας.  

Πιο συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις θετικά προσκείµενες στη 

µετανάστευση µελέτες, υπολογίζεται µικρός ρυθµός ετήσιας αύξησης των µισθών 

των Ελλήνων εργαζοµένων που ανήκουν στην κατώτερη µισθολογικά κλίµακα της 

τάξης του 1-2%, σε αντίθεση µε τους υψηλότερα αµειβόµενους εργαζοµένους που 

εµφανίζουν µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης των µισθολογικών τους απολαβών σε ετήσια 

βάση. Η διαφοροποίηση αυτή ανάµεσα στους χαµηλόµισθους και στις υπόλοιπες 

κατηγορίες εργαζοµένων, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι µετανάστες που 

εισήλθαν στην Ελλάδα, κατέλαβαν θέσεις εργασίας που προορίζονταν για το 

ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν ως υποκατάστατο 

των εγχώριων εργαζοµένων που επιδίωκαν την απασχόλησή τους στους ίδιους ή 

παρεµφερείς εργασιακούς τοµείς. Ο χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης των κατώτερων 

εθνικών µισθών επηρέασε όπως είναι αναµενόµενο την γενικότερη τάση σε ολόκληρο 

το µισθολογικό οικοδόµηµα της χώρας. Σε γενικές γραµµές η επίδραση των 

µεταναστών σε ορισµένους εργασιακούς τοµείς ήταν µεγαλύτερη και σε άλλους 

µικρότερη, αποτρέποντας όµως σε όλες τις περιπτώσεις την εισοδηµατική απώλεια, 

ως αποτέλεσµα της µισθολογικής µείωσης (Chletsos & Karassavoglou, 1997) 

(Lianos, 1993) (Nikas, 1991, σσ. 145-151).  

Η διατήρηση των µισθών των εργαζοµένων µε χαµηλό ή µέτριο επίπεδο 

εξειδίκευσης και η αύξηση των αντίστοιχων µισθολογικών απολαβών των υψηλής 

εξειδίκευσης Ελλήνων εργαζοµένων, είχε ως αποτέλεσµα την όξυνση του χάσµατος 

εισοδηµατικής κατανοµής στην Ελλάδα. Μειώθηκε ουσιαστικά το εισόδηµα των 

Ελλήνων εργαζοµένων στους κλάδους όπου οι µετανάστες λειτουργούσαν ως 

υποκατάστατο εργατικό δυναµικό και αυξήθηκε σε κλάδους όπου η µεταναστευτική 

εργασία λειτουργούσε συµπληρωµατικά (Ψηµµένος, 2001). 

 Εκτός από την µελέτη της επίδρασης των Αλβανών µεταναστών στους 

εγχώριους µισθούς, πρέπει να µελετηθεί και η επίδρασή τους στο ποσοστό ανεργίας 
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των Ελλήνων εργαζοµένων, ώστε να έχουµε µια σαφή εικόνα των µεταβολών που 

επήλθαν στο ευρύτερο εγχώριο εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας. Η θεωρητική 

υπόθεση που απορρέει από την είσοδο των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα, 

προβλέπει ότι σηµαντικός αριθµός των εγχώριων εργαζοµένων θα µετατοπιστεί από 

τις θέσεις απασχόλησής τους γεγονός που θα προκαλέσει αύξηση των ποσοστών 

ανεργίας. Η συγκεκριµένη θεωρητική υπόθεση όµως ενέχει αδυναµίες που 

σχετίζονται αρχικά µε την διασύνδεση των δύο αυτών µεταβλητών και µετέπειτα µε 

τα αποδεικτικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή των συµπερασµάτων.  

Όπως και κατά την µελέτη των µισθών, έτσι και σε αυτή την πτυχή του 

µεταναστευτικού φαινοµένου, δεν µπορεί να αποδειχθεί, άνευ επιστηµονικά 

τεκµηριωµένων στοιχείων, η αύξηση των ποσοστών ανεργίας λόγω της εισόδου 

Αλβανών κυρίως µεταναστών την δεκαετία του 1990. Το ποσοστό της εγχώριας 

πραγµατικής ανεργίας παρέµεινε σχεδόν σταθερό την πρώτη δεκαετία µετά την 

έναρξη της νεότερης αλβανικής µετανάστευσης (Ροµπόλης, 2007, σσ. 11-12) και η 

µόνη επίδραση που µπορεί να αναφερθεί, διατηρώντας όµως τις σχετικές 

επιστηµονικές επιφυλάξεις, αφορά τον µικρό ρυθµό που το ποσοστό αυτό µειωνόταν 

διαχρονικά, µέχρι και την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες όπως αυτή που διεξήχθη από τον Λιανό Θ. 

σε πενήντα δύο συνολικά πόλεις της Ελλάδας, αποδεικνύοντας µηδαµινή µεταβολή 

στην ανεργία ως αποτέλεσµα της εισόδου µεταναστών (Λιανός, 2003). Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα, οφείλονται στο γεγονός ότι οι µετανάστες δεν 

λειτούργησαν τελικά ως υποκατάστατα των Ελλήνων εργαζοµένων, αλλά ως 

συµπληρωµατική εργατική δύναµη. Με άλλα λόγια, οι µετανάστες αύξησαν την 

απασχόληση ενώ δεν επηρέασαν την ανεργία στη χώρα διότι απασχολούνταν κυρίως 

σε επιχειρήσεις του αστικού τοµέα και σε πληθώρα αγροτικών επιχειρήσεων που δεν 

θα µπορούσαν να προσελκύσουν ντόπιο εργατικό δυναµικό, µε αποτέλεσµα οι θέσεις 

των γηγενών απασχολούµενων να µένουν ανεπηρέαστες ή ακόµα και να αυξάνονται 

ως αποτέλεσµα των θετικών ρυθµών ανάπτυξης που παρατηρήθηκαν µέχρι και την 

εµφάνιση της οικονοµικής ύφεσης-κρίσης στην Ελλάδα (Baldwin-Edwards, 2004a).   

Σηµαντική παράµετρος στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την 

επίδραση των Αλβανών µεταναστών στους εγχώριους µισθούς και την ελληνική 

οικονοµία γενικότερα, αποτελεί επιπροσθέτως η µη δηλωµένη απασχόληση 

αλλοδαπών και γενικότερα η παραοικονοµία στην Ελλάδα. Ίσως από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες έλξης των Αλβανών µεταναστών που εισέρρεαν υπό 
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µορφή «χιονοστιβάδας» στην ελληνική επικράτεια, κυρίως µέσω των δύσβατων 

ορεινών όγκων της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, ήταν το οικονοµικό σύστηµα 

της χώρας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του υπάρχοντος εργασιακού 

περιβάλλοντος. Η ελληνική οικονοµία απορρόφησε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο 

τους Αλβανούς µετανάστες κυρίως λόγω ορισµένων δοµικών χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται µε την εργασία και τη παραγωγή του εγχώριου προϊόντος. Κύριο 

γνώρισµα της µεταναστευτικής εργασίας ήταν το καθεστώς παράτυπης-αδήλωτης 

παροχής αυτής. Ως «παραοικονοµία», σύµφωνα µε τον Warren R., χαρακτηρίζεται η 

εργασιακή δραστηριοποίηση, εντός της αγοράς, για την παραγωγή νόµιµων αγαθών 

και παροχή νοµοθετικά προσδιορισµένων υπηρεσιών, η οποία όµως δεν 

πραγµατώνεται εν γνώση της Πολιτείας, δεν φορολογείται και δεν αποτελεί 

αντικείµενο των όποιων Πολιτειακών ρυθµίσεων, σχετικών µε την οικονοµία και την 

παροχή εργασίας (Warren, 1994). Αν και η παραοικονοµία προηγείται χρονικά της 

µετανάστευσης, η θέση των µεταναστών σε αυτή αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, 

τόσο για τους ίδιους όσο και για την εγχώρια οικονοµία. Η διαφορά της απασχόλησης 

στην παραοικονοµία µεταξύ γηγενών και µεταναστών είναι ότι οι πρώτοι έχουν την 

δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία και στην «επίσηµη» οικονοµία, ενώ οι 

µετανάστες χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα παραµονής και απασχόλησης είναι 

παγιδευµένοι στην παραοικονοµία, µη έχοντας άλλη δυνατή επιλογή. 

 Η παραοικονοµία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 28-35% περίπου της 

συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας ή το 45% περίπου του ΑΕΠ, 

γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση της λίστας συγκριτικά µε τις 

υπόλοιπες χώρες της νότιας Ευρώπης, όταν στην Ισπανία και την Πορτογαλία η 

παραοικονοµία αντιπροσωπεύει το 15% του ΑΕΠ (Baldwin-Edwards & Safilios-

Rothschild, 1999).      

 Η παράτυπη µεταναστευτική εργασία είναι ένα φαινόµενο που απασχολεί 

όλες τις σύγχρονες δηµοκρατικές χώρες της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του 

κόσµου. Η ελαστικότητα που η παράτυπη απασχόλησης προσφέρει, έχει 

αµφιταλαντευόµενες επιπτώσεις για την εκάστοτε οικονοµία. Από την µία πλευρά 

προωθεί την ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, 

συνεισφέροντας στην ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη και από την άλλη αποτελεί 

σηµαντική πηγή απώλειας κρατικών εσόδων ,ενώ δύναται να προκαλέσει κοινωνικές 

προστριβές µεταξύ διαφόρων κοινωνικών οµάδων (Χλέτσος, 2005). Ο τρόπος που το 

ελληνικό κράτος προσπαθεί να αντιµετωπίσει την παράτυπη εργασία και την 
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επακόλουθη παραοικονοµία έρχεται σε αντίθεση πολλές φορές µε τα τελικά 

αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής και ως εκ τούτου εδραιώνεται µια τελείως 

αντικρουόµενη πραγµατικότητα στην οποία η Πολιτεία άλλα επιδιώκει και άλλα εν 

τέλει πραγµατώνει. Η ελληνική περίπτωση, εµφανίζει τόσο διευρυµένη 

παραοικονοµία διότι οι εν γένει δοµές της λειτούργησαν ουσιαστικά ως «καταλύτης» 

στην ανάπτυξη και τη διατήρησή της.  

Η αύξηση του µορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών και η ιδιοµορφία 

των παραγωγικών διαδικασιών που αποτελείται από µικρής ή µεσαίας κλίµακας 

οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιµοποιούν πεπαλαιωµένες µεθόδους 

παραγωγής και ξεπερασµένες τεχνολογικές υποδοµές µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

αυξηµένη χειρωνακτική υποβοήθηση, αποτέλεσαν δύο βασικούς λόγους αύξησης της 

παράτυπης απασχόλησης. Επικουρικοί, αλλά εξίσου σηµαντικοί λόγοι που οι 

Αλβανοί µετανάστες και οι Έλληνες εργοδότες εκµεταλλεύτηκαν στο έπακρο, µε 

αποτέλεσµα να διογκωθεί ακόµα περισσότερο το πρόβληµα της παραοικονοµίας στην 

Ελλάδα, ήταν η αυξηµένη απασχόληση των γυναικών και ο διευρυµένος τουριστικός 

και κατασκευαστικός τοµέας που δηµιούργησε πολλές νέες θέσεις εργασίας για τους 

Αλβανούς οικονοµικούς µετανάστες.  

Οι Έλληνες εργοδότες θεωρούσαν και συνεχίζουν σε πολλές περιπτώσεις να 

θεωρούν ότι το ρίσκο της παράτυπης απασχόλησης µεταναστών στις επιχειρήσεις 

τους είναι πολύ µικρό, συγκριτικά µε τα κέρδη που η µη καταβολή των φορολογικών 

και ασφαλιστικών εισφορών δύναται να τους επιφέρουν. Όπως περιγράφηκε και 

προηγουµένως, η εποχιακή, παράτυπη και χαµηλά αµειβόµενη εργασία των χαµηλής 

εξειδίκευσης Αλβανών µεταναστών αυξήθηκε αριθµητικά και ουσιαστικά 

εδραιώθηκε στην ελληνική οικονοµία µε αποτέλεσµα να αντιπροσωπεύει µεγάλο 

ποσοστό της συνολικής εγχώριας οικονοµικής διαδικασίας (Glytsos, 2005). Το 

κόστος που απαιτείται για τη νοµιµοποίηση των Αλβανών, συχνά ισοδυναµεί µε τις 

µισθολογικές απολαβές ενός ή δύο µηνών, διότι τα παράβολα ακόµα και για τις 

εποχικές άδειες διαµονής και εξαρτηµένης εργασίας είναι αρκετά υψηλά, ενώ η 

συνεχής ισχυροποίηση του αλβανικού νοµίσµατος απέναντι στη δραχµή παλιότερα 

και στο ευρώ σήµερα, λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε σκέψη νόµιµης απασχόλησης 

µε αποτέλεσµα η παραοικονοµία να αποκτά νέα δυναµική στην Ελλάδα. Το εύρος της 

παραοικονοµίας στη χώρα και η παράτυπη παρεχόµενη εργασία, διατήρησε σε 

χαµηλό επίπεδο το κόστος παραγωγής, λόγω των µειωµένων ηµεροµισθίων και της 

µη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στους µετανάστες εργαζοµένους, 
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επιτρέποντας την παράνοµη κερδοφορία των εργοδοτών και την διαιώνιση του εν 

λόγω φαινοµένου (Φακιόλας, 2001) (Gedeshi, 2002). Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι για το 1996 η παράτυπη εργασία µόνο στον τοµέα των κατασκευών, 

αποτελούσε σχεδόν το 50% της συνολικής νόµιµης απασχόλησης των αλλοδαπών 

µεταναστών στην Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύει την σηµασία ενασχόλησης µε τις 

οικονοµικές αγκυλώσεις που προκαλεί η µορφή αυτή απασχόλησης τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσµο (Baldwin-Edwards, 1998b).     

 

3.4.3 Τα ιδιαίτερα Δηµογραφικά Χαρακτηριστικά των Αλβανών Μεταναστών 

Μέχρι πρόσφατα, η έµφυλη (gender) σχέση στη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών 

του µεταναστευτικού φαινοµένου είχε παραγκωνιστεί αν όχι αποσιωπηθεί πλήρως. 

Πρόσφατα, σειρά µελετών έχει αναδείξει τον σηµαίνοντα ρόλο που η έµφυλη 

διάκριση, ως κοινωνική ιδεολογία και όχι ως καθαρά βιολογικό χαρακτηριστικό, 

διαδραµατίζει στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της σύγχρονης οικονοµικής µετανάστευσης. 

Η έµφυλη αυτή διάσταση της µετανάστευσης αποτυπώνεται πλήρως και στην 

ελληνική πραγµατικότητα (Baldwin-Edwards, 2001b) (Burchell & Rubert, 1994).  

 Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ για το έτος 2000, το 60% του συνόλου των 

µεταναστών στην Ελλάδα ήταν γυναίκες, προερχόµενες κυρίως από Βουλγαρία σε 

ποσοστό 76% επί του συνόλου των οµοεθνών τους, από την Αλβανία (70%), από τη 

Ρουµανία (76%) και από την Πολωνία (80%) (OECD, 2000). Στην Ελλάδα, οι 

σηµαντικότεροι τοµείς που συνδέονται µε την απασχόληση των γυναικών, στους 

οποίους και θα επικεντρώσουµε το ερευνητικό µας ενδιαφέρον, είναι η απασχόληση 

στον τριτογενή τοµέα παροχής υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα στην οικιακή 

απασχόληση αλλά και στη «βιοµηχανία του σεξ», των ερωτικών µε άλλα λόγια 

υπηρεσιών. Επισηµαίνεται ότι στην χώρα µας οι αλλοδαπές γυναίκες απασχολούνται 

στους συγκεκριµένους κλάδους, είτε υπό καθεστώς νοµιµότητας είτε παράνοµα. Η 

παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της εργασίας των µεταναστριών στην 

Ελλάδα, θα βοηθήσει στην κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

ελληνικής περίπτωσης και ενδεχόµενων να αποτελέσει σηµαντικό «ερευνητικό 

εργαλείο» για να αντιµετωπιστούν περιστατικά εργασιακής ή σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης µε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις ίδιες τις γυναίκες που 

αποτελούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα θύµατα, όσο και για ολόκληρη την 

κοινωνία υποδοχής τους.  
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 Συνολικά, παρά το µικρό ποσοστό των γυναικών που υπέβαλλαν αιτήσεις 

νοµιµοποίησης σε όλα τα προγράµµατα που µέχρι σήµερα έχει εφαρµόσει η ελληνική 

Πολιτεία, συγκριτικά µε τους άνδρες µετανάστες, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται 

σε συγκεκριµένες εθνοτικές οµάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον έµφυλο 

προσανατολισµό ορισµένων χωρών «εξαγωγής» εργατικού δυναµικού. Για 

παράδειγµα, στους ουκρανικής καταγωγής µετανάστες, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν 

το 78,6%, στους γεωργιανούς το 61,7%, το 73,3% στους Ρώσους και το 81% των 

µεταναστών από τις Φιλιππίνες. Η έµφυλη κατανοµή των µεταναστών, εξαρτάται 

κυρίως από τις συνθήκες απασχόλησης στην Ελλάδα, αλλά και από τα ιδιαίτερα 

κοινωνικά, πολιτισµικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά των χωρών καταγωγής 

τους. Μουσουλµανικά κράτη, είναι µάλλον απίθανο να εµφανίσουν µεγάλα ποσοστά 

γυναικείας εκπροσώπευσης στο συνολικό αριθµό των µεταναστών, διότι λόγω των 

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, δεν επιτρέπεται η εργασία των γυναικών εκτός της 

οικίας, µε απώτερο αποτέλεσµα το φαινόµενο της ατοµικής µετανάστευσης των 

µουσουλµάνων γυναικών να είναι αριθµητικά περιορισµένο (Maratou-Alipranti & 

Fakiolas, 2003).     

 Μελετώντας την πρώτη κατηγορία έµφυλης απασχόλησης στον ελληνικό 

τριτογενή τοµέα, παρατηρούµε ότι σε αυτή συµπεριλαµβάνεται η πλειοψηφία των 

γυναικών µεταναστριών και σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών οικιακής βοήθειας. 

Η µεγάλη ζήτηση στο συγκεκριµένο τοµέα, είναι αποτέλεσµα των µεταβολών που 

επήλθαν στην εγχώρια γυναικεία εργασιακή πραγµατικότητα. Για την κατανόηση της 

µεγάλης ζήτησης στον τοµέα παροχής υπηρεσιών οικιακής απασχόλησης, αρκεί να 

µελετήσουµε τις τάσεις της ελληνικής έµφυλης απασχόλησης. Ο ρόλος της γυναίκας 

στην Ελλάδα εντάσσεται σε ένα ιδιόµορφο και ιδιαίτερο µοντέλο που απέχει 

παρασάγγας από τα αντίστοιχα µοντέλα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών και όχι µόνο 

χωρών. Ο ρόλος της «Ελληνίδας νοικοκυράς» έχει ταυτιστεί µε την παροχή όλων των 

υπηρεσιών που σχετίζονται µε την οικιακή απασχόληση και την οικογενειακή 

ευηµερία, όπως η ανατροφή των παιδιών, η καθαριότητα του σπιτιού, η προετοιµασία 

του φαγητού, η παροχή βοήθειας στις οικογενειακές επιχειρήσεις άνευ αµοιβής και η 

φροντίδα των ηλικιωµένων µελών αυτής, ενώ στον άντρα έχει αντίστοιχα «ανατεθεί» 

η υποχρέωση να εργάζεται κυρίως εκτός της οικίας και να συνεισφέρει αποκλειστικά 

µε τον µισθό του στην επιβίωση της οικογενείας (Flaquer, 2000).  

 Τις τελευταίες δεκαετίες, το συγκεκριµένο µοντέλο, που για χρόνια 

χαρακτήριζε το σύνολο σχεδόν των ελληνικών νοικοκυριών, αρχίζει να χάνει την 
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δυναµική του. Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην ενεργή συµµετοχή των Ελληνίδων 

στην αγορά εργασίας και στην απασχόλησή τους σε εξωτερικές δουλειές. 

Ταυτόχρονα, το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών στην Ελλάδα αυξάνεται σε σηµείο 

που ξεπερνά αυτό του µέσου Έλληνα άνδρα εργαζόµενου, µε αποτέλεσµα η εργατική 

δύναµη νέων ηλιακά γυναικών να αποτελεί την σύγχρονη έµφυλη πραγµατικότητα. 

Χαρακτηριστικά είναι τα στατιστικά µεγέθη που εντοπίζουν αύξηση της γυναικείας 

συµµετοχής στον επ’ αµοιβή «εργασιακό στίβο» από 31,2% σε 47,5% µέσα στο 

διάστηµα 1971-1996. Έρευνες έχουν επίσης αποδείξει ότι τα δύο τρίτα των γυναικών 
που παραδοσιακά θα απασχολούνταν στην οικία τους, απασχολούνται πλέον σε 

αµειβόµενη εργασία εκτός αυτής. Σηµαντική αύξηση επήλθε και στο ποσοστό του 

συνολικού µορφωτικού επιπέδου των γυναικών συγκριτικά µε αυτό των ανδρών 

(Anthias & Lazaridis, 2000). Η πραγµατικά αξιοπρόσεκτη αυτή αλλαγή των τάσεων 

στην γυναικεία απασχόληση, όπως ήταν αναµενόµενο, άφησε σηµαντικό «κενό» στην 

παροχή οικιακών υπηρεσιών το οποίο και κάλυψαν τελικά οι µετανάστριες στην 

Ελλάδα. Οι γυναίκες µετανάστριες προερχόµενες από την Αλβανία, τις Φιλιππίνες 

και την ανατολική Ευρώπη έχουν λάβει την «µερίδα του λέοντος» στην παροχή 

οικιακών υπηρεσιών στα ελληνικά νοικοκυριά.  

 Όπως και κάθε άλλη µεταναστευτική εργασιακή κατηγορία, έτσι και στον 

τοµέα παροχής οικιακής βοήθειας, υπάρχουν ιδιαίτερα γνωρίσµατα που 

διαµορφώνουν αλλά και διαµορφώνονται ως αποτέλεσµα της ελληνικής εργασιακής 

πραγµατικότητας. Η πρότερη άσχηµη οικονοµική κατάσταση των αλλοδαπών 

γυναικών, τα «τρωτά» σηµεία που παρουσιάζει ο συγκεκριµένος εργασιακός κλάδος, 

η απουσία νόµιµης διαµονής και απασχόλησης στη χώρα και η ελλιπής κρατική και 

νοµοθετική προστασία τους, τις κάνει οιονεί θύµατα σε περιστατικά σωµατικής και 

οικονοµικής εκµετάλλευσης. Παρά την ποικιλόµορφη εκµετάλλευση µε την οποία 

πολλές αλλοδαπές εργαζόµενες έρχονται αντιµέτωπες, ο µισθός τους, αν και είναι 

µηδαµινός συγκριτικά µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, είναι µέχρι και έξι φορές 

µεγαλύτερος συγκριτικά µε αυτόν του µέσου εργαζόµενου στην χώρα προέλευσής 

τους, γεγονός που αναγκάζει πολλές εξ αυτών σε παθητική αντιµετώπιση των 

περιστατικών εκµετάλλευσης που βιώνουν (Fakiolas, 2000, σσ. 67-68).  

 Ειδικότερα σε ότι αφορά τον αριθµό των γυναικών από την Αλβανία που 

προσλαµβάνονται για να εργασθούν στον τοµέα της οικιακής απασχόλησης, αυτός 

ανέρχεται σε χιλιάδες. Πολλές εξ αυτών κατά την διάρκεια εργασίας τους εκτός από 

την οικονοµική εκµετάλλευση υπόκεινται και σε βίαιες συµπεριφορές ή σεξουαλικές 
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παρενοχλήσεις. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόµενες από την Αλβανία 

δεν προστατεύονται επαρκώς από το νοµικό σύστηµα της Ελλάδας µε αποτέλεσµα να 

καταστρατηγούνται βασικά εργασιακά δικαιώµατα που ισχύουν για τον γηγενή 

πληθυσµό ή τους νόµιµους µετανάστες της χώρας, όπως ο µισθός, το ωράριο 

εργασίας, η ασφάλιση και η πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (Lazaridis, 

2000) (Ψηµµένος & Σκαµνάκης, 2008).  

 Η δεύτερη κυριότερη κατηγορία έµφυλης εργασίας στην Ελλάδα, που 

µελετάται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής, αφορά τις 

γυναίκες που απασχολούνται µε ή χωρίς την θέλησή τους στην ερωτική βιοµηχανία. 

To έγκληµα της διακίνησης µε σκοπό την µετέπειτα εκµετάλλευση των ανθρώπων 

(trafficking), αποτελεί αδιαµφισβήτητα ένα από τα πιο περίπλοκα προβλήµατα που 

καλούνται να  αντιµετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες. H σπουδαιότητά του, έγκειται 

στη σχέση που το φαινόµενο αυτό έχει µε την έννοια του «εγκλήµατος» και δη του 

οργανωµένου εγκλήµατος, αποτελώντας µία από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες 

που σχετίζονται µε την µετανάστευση και την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, την ασφάλεια, αλλά και τις θεµελιώδεις αξίες-δοµές των δηµοκρατικών 

κοινωνιών (Engle, 2004). Η ταχύτητα µε την οποία έχει εξαπλωθεί η πολυδιάστατη 

αυτή εγκληµατική δράση τα τελευταία χρόνια, µπορεί να δικαιολογηθεί λόγω των 

υπέρογκων κερδών των δραστών, που τις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν µέλη 

πολυάριθµών και καλά δοµηµένων εγκληµατικών οργανώσεων.  

 Τα διακινούµενα άτοµα µε σκοπό την εκµετάλλευση στην Ευρώπη αλλά και 

σε ολόκληρο τον κόσµο, υπολογίσθηκαν στα 21.000.000 περίπου για το 2012. 

Κυριότερη αιτία της οργανωµένης διακίνησης ανθρώπων είναι η µετέπειτα γενετήσια 

εκµετάλλευση τους. Υπολογίζεται ότι µόνο στην Ευρώπη 800.000 άτοµα ζουν και 

εργάζονται υπό καθεστώς δουλείας το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων προέρχεται 

από την Ασία (Γράφηµα 7).  

 Η θυµατοποίηση του ιδιαίτερα ειδεχθούς αυτού αδικήµατος, αφορά σε 

ποσοστό 68% τις γυναίκες, σε 17% τους άντρες και σε 15% τα ανήλικα παιδιά, 

αποτελώντας την δεύτερη µεγαλύτερη πηγή εγκληµατικών εσόδων µετά την 

διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αποφέροντας παράνοµα κέρδη που ξεπερνούν τα 

32.000.000.000 δολάρια ετησίως. Η αποτελεσµατική προσπάθεια αντιµετώπισης της 

παράνοµης διακίνησης και εκµετάλλευσης ανθρώπων, έγκειται στην πολυεπίπεδη 

δράση των αρµόδιων Αρχών και των κοινωνιών των χωρών προορισµού τους, ώστε 

να εξαλειφθεί η ιδιαίτερα ειδεχθής αυτή εγκληµατική συµπεριφορά (ILO, 2012).  



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       153 

Γράφηµα 7: Παγκόσµια Κατανοµή Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων (επί της %) 

 
Πηγή: (ILO, 2012) 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία, η διακίνηση και η 

εκµετάλλευση ανθρώπων θα µπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο ως µία καλά 

οργανωµένη και µεθοδευµένη εγκληµατική οργάνωση, παρά ως µία µεµονωµένη, 

ποινικώς κολάσιµη πράξη, διότι περιλαµβάνει διάφορα στάδια ξεκινώντας µε τις 

διάφορες µεθόδους προσέγγισης και «προσηλυτισµού» των θυµάτων, ενώ συνεχίζει 

µε τη µεταφορά των θυµάτων σε άλλες χώρες, καταλήγοντας τελικά στο στάδιο της 

εκµετάλλευσης, το οποίο και εκλαµβάνει διάφορες µορφές, µεταξύ των πιο 

συνηθισµένων και η εξαναγκασµένη πορνεία. (UN, 2006). 

 Σύµφωνα µε στοιχεία του Διεθνή Οργανισµού Μετανάστευσης, εκατοντάδες 

χιλιάδες γυναίκες διακινούνται παγκοσµίως και η Ελλάδα, παρά την αντίθετη άποψη 

πολλών, έχει µετατραπεί σε βασική χώρα προορισµού των κυκλωµάτων που 

µαίνονται στο συγκεκριµένο «εγκληµατικό χώρο» ή χρησιµοποιείται ως χώρα 

διέλευσης (transit) µε σκοπό να προωθηθούν οι γυναίκες αυτές σε άλλες χώρες της 

Ευρώπης και ολόκληρου του κόσµου. Ο αριθµός των γυναικών που διακινούνται 

ετησίως, είτε προς την Ελλάδα είτε µέσω αυτής, ξεπερνά κατά πολύ τις 20.000, 

µεγάλο ποσοστό των οποίων προέρχεται και από την γειτονική Αλβανία.  
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 Το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτηµα της διακίνησης γυναικών µε σκοπό τη 

σεξουαλική εκµετάλλευση και η εκτεταµένη εµφάνισή του στην ελληνική επικράτεια 

και κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, οφείλεται, εκτός των άλλων, στην µείωση του 

αριθµού των Ελληνίδων που απασχολούνται στον συγκεκριµένο εργασιακό χώρο, 

λόγω της αύξησης του µορφωτικού τους επιπέδου αλλά και στο γεγονός ότι η 

εκµετάλλευση αλλοδαπών γυναικών είναι πιο επικερδής για τα κυκλώµατα. Η 

αλλαγή που περιγράφεται, συνέβη το ίδιο ξαφνικά όπως και στον τοµέα της οικιακής 

απασχόλησης. Το 1991 η αναλογία µεταξύ Ελληνίδων και αλλοδαπών γυναικών ήταν 

επτά προς τρία, ενώ µέχρι το 1996 η αναλογία άλλαξε σε δύο προς τρία αντίστοιχα 

(Karakatsanis & Swarts, 2003, σσ. 252-253) (Κανταράκη, 2000).  

 Εκτός της µεταβολής στην εθνικότητα των γυναικών, άλλαξε και ο τρόπος 

που η «βιοµηχανία του σεξ» λειτουργεί στην Ελλάδα. Ενώ δηλαδή παλιότερα το 

επάγγελµα της ιερόδουλου εξασκούνταν κυρίως σε νόµιµους οίκους ανοχής, πλέον η 

εκµετάλλευση των γυναικών αυτών πραγµατοποιείται µέσω καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µπαρ-καφετέριες), µέσω αγγελιών σε εφηµερίδες και 

περιοδικά (call-girls) ή µέσω του διαδικτύου και των ΜΜΕ. Η συγκεκαλυµµένη και 

καλά οργανωµένη διακίνηση και εκµετάλλευση των ανθρώπων αυτών δεν είναι 

ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό, γεγονός που οδηγεί στην παραπληροφόρηση 

πολλών εκ των πολιτών που δεν αντιλαµβάνονται το µέγεθος του προβλήµατος.  

 Ο τρόπος διακίνησης, φυσικού περιορισµού και εκµετάλλευσης των εν λόγω 

αλλοδαπών γυναικών, κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την προστασία τους και παρά τις 

νοµοθετικές προσπάθειες των τελευταίων ετών, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, για αυστηροποίηση των ποινών των παραβατών, δεν έχει 

επιτευχθεί ουσιαστική µείωση των κρουσµάτων έµφυλης εκµετάλλευσης. Οι 

συγκεκριµένες µεταναστευτικές οµάδες είναι άκρως ευάλωτες και η κοινωνική-

κρατική «περιχαράκωση» των δικαιωµάτων τους, πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα για την ελληνική και διεθνή έννοµη τάξη, προκειµένου η έµφυλη 

εργασία και µετανάστευση γενικότερα, να προστατευθούν σε κάθε επίπεδο. Η 

ουσιαστική βούληση της ελληνικής Πολιτείας για την πάταξη όλων των 

περιστατικών εκµετάλλευσης των ανθρώπων, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα 

των αρµόδιων Αρχών, ενώ παράλληλα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης απέναντι σε τέτοιου είδους 

εγκληµατικές συµπεριφορές (Lazaridis, 2001, σσ. 89-92), (Emke-Poulopoulos, 2001) 

(Emke-Poulopoulos, 2003).  
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3.4.4 Στερεότυπα και Προκαταλήψεις των Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς 

Οικονοµικούς Μετανάστες 

Με το που εδραιώθηκε ο αποκαλούµενος «ευρωπαϊκός πολιτισµός» στη συνείδηση 

των ευρωπαίων πολιτών και προωθήθηκε σταδιακά η υιοθέτηση µιας κοινής 

ευρωπαϊκής ταυτότητας από όλους τους πολίτες της γηραιάς ηπείρου, άρχισε να 

γίνεται εµφανής και ο διαχωρισµός των ευρωπαίων µε τους άλλους πολιτισµούς του 

κόσµου. Η Ευρώπη, µέσω των κρατών-µελών που την απαρτίζουν, διαχώρισε την 

πολιτιστική της διαφορετικότητα έναντι των άλλων κρατών, γεγονός που βοήθησε 

στην εµφάνιση ρατσιστικών και στερεοτυπικών αντιλήψεων απέναντι στους µη 

ευρωπαίους πολίτες και κυρίως απέναντι στους µετανάστες που προέρχονταν από τις 

χώρες µε χαµηλό ετήσιο κατά κεφαλή µεικτό εθνικό εισόδηµα ολόκληρου του 

κόσµου.  

 Ο όρος «ρατσισµός» µπορεί να ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως. Ένας από τους 

ορισµούς αυτούς περιγράφει τον ρατσισµό ως «την κοινωνική ή πολιτική πρακτική 

διακρίσεων που βασίζεται στο δόγµα της ανωτερότητας µιας φυλής, εθνικής ή 

κοινωνικής οµάδας και στην καλλιεργηµένη αντίληψη των µελών της βάσει της 

οποίας οφείλουν να περιφρουρούν την αµιγή σύσταση, την καθαρότητα της οµάδας 

τους καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο έναντι των υπολοίπων φυλετικών, εθνικών κ.λπ. 

οµάδων που θεωρούνται κατώτερες» (Μπαµπινιώτης, 2002, σ. 1531). Ο όρος 

«στερεότυπα» από την άλλη, ερµηνεύεται ως «ο συµβολικός χαρακτηρισµός που 

αποδίδεται στα µέλη οµάδας ανθρώπων (εθνικής, κοινωνικής κ.λπ.) και βασίζεται σε 

γενικεύσεις (ενδεχοµένως αυθαίρετες)» (Μπαµπινιώτης, 2002, σ. 1652).  

 Η σύγχρονη µετανάστευση, αποτέλεσε βασικό λόγο έξαρσης των ρατσιστικών 

συµπεριφορών και της ξενοφοβίας. Στις χώρες υποδοχής µεταναστών εµφανίστηκαν 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στερεοτυπικές αντιλήψεις, από τα ασθενή κυρίως 

κοινωνικά στρώµατα, βάσει των οποίων οι µετανάστες αποτελούσαν πηγή 

ανταγωνισµού τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην όλη λειτουργία του κράτους 

πρόνοιας. Με την πάροδο των χρόνων οι στερεοτυπικές αντιλήψεις ενισχύθηκαν και 

παρήγαγαν ιδεολογίες που σχετίζονται µε τον ρατσισµό, τον εθνικισµό και την 

ξενοφοβία. Η είσοδος µεγάλου αριθµού µεταναστών στις χώρες υποδοχής, οδήγησε 

αναπόφευκτα στον επαναπροσδιορισµό και σε ορισµένες περίπτωσης στην εκ νέου 

θεώρηση των µειονοτικών οµάδων και του ρόλου που αυτές διαδραµατίζουν στη νέα 

κοινωνία υποδοχής. Η διαφορετικότητα αυτή των µεταναστευτικών οµάδων από τον 

γηγενή πληθυσµό, αναπαρήγαγε στερεοτυπικές συµπεριφορές κατά των µεταναστών 
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µέσα από τον φόβο της πολιτικής-θρησκευτικής αλλοίωσης, του εθνικού 

κατακερµατισµού και της εισαγόµενης µεταναστευτικής εγκληµατικότητας.  

 Οι ρατσιστικές συµπεριφορές συνέχισαν να αυξάνονται όσο αυξάνονταν το 

ποσοστό των µεταναστών επί του συνόλου των κατοίκων µιας χώρας, προτάσσοντας 

το αίσθηµα του φόβου που ενέπνεαν οι µετανάστες, θέτοντας παράλληλα εµπόδια 

στην οµαλή συνύπαρξη των διαφορετικών κοινοτήτων µέσα στην ίδια χώρα. Ο 

διαχωρισµός «εµείς-αυτοί» ή «γηγενείς-ξένοι» αποτέλεσε τη βάση για την 

προνοµιακή µεταχείριση της πολυπληθέστερης και ισχυρότερης κοινωνικά-

οικονοµικά οµάδας, αποκλείοντας εντεχνιέντως και ποικιλοτρόπως την οµάδα των 

µεταναστών. Ο διαχωρισµός αυτός δεν επετεύχθη χωρίς την συνδροµή του εθνικού 

κράτους το οποίο αποτέλεσε πολλές φορές τον πρωτοστάτη στον διαχωρισµό των 

κοινωνικών οµάδων και στην δοµική διαµόρφωση της ανώτερης και της κατώτερης 

κοινωνικά τάξης (Τσιµπιρίδου, 2004, σσ. 150-155).  

Οι απαρχαιωµένες, σε µεγάλο βαθµό, αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας 

σχετικά µε τον τρόπο και το βαθµό επίδρασης των µεταναστών σε διάφορους τοµείς 

της εγχώριας ελληνικής πραγµατικότητας, έχει επιταχύνει τον σχηµατισµό µιας 

εσφαλµένης αντίληψης επί του ζητήµατος συνολικά και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 

κοινωνική διάσταση της επίδρασης αυτής. Ο «οικονοµικός ρατσισµός» των Ελλήνων 

απέναντι στους αλλοδαπούς οικονοµικούς µετανάστες, όπως µπορεί να 

χαρακτηριστεί, ουσιαστικά βασίζεται στην παραδοχή ότι ο αριθµός των θέσεων 

εργασίας είναι δεδοµένος, αυστηρά προσδιορισµένος και αµετάβλητος οπότε 

οποιαδήποτε αύξηση του εργατικού δυναµικού θα οδηγήσει αυτοµάτως σε απολύσεις 

όλου του εγχώριου πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού. Αµφισβητείται ουσιαστικά ο 

καθοριστικός ρόλος του ελληνικού κράτος στη ρύθµιση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας, στην κεφαλαιοκρατική αναδιάρθρωση, στην εφαρµογή της 

επενδυτικής και φοροεισπρακτικής πολιτικής και στην διαµόρφωση της εγχώριας 

οικονοµικής πολιτικής συνολικά. Πολλοί Έλληνες θεωρούν ότι οι αλλοδαποί 

εργαζόµενοι «παίρνουν» τις δουλειές των Ελλήνων, αντίληψη που επηρεάζει γενικά 

τη ζωή των αλλοδαπών στην χώρα µας και δηµιουργεί, εκ του µη όντος, σοβαρά 

προβλήµατα στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, δηµιουργώντας τριβές στην οµαλή 

κοινωνική συµβίωση όλων των ατόµων που κατοικούν και εργάζονται εντός των 

ελληνικών συνόρων (Nikas & Aspasios, 2011).  

Οι επιµέρους οικονοµικές προοπτικές και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι της εισόδου 

µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών εντός µίας χώρας έχουν αναλυθεί σε 
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ικανοποιητικό επίπεδο στις προηγούµενες υποενότητες του παρόντος κεφαλαίου. 

Στόχος της παρούσας υποενότητας είναι η διερεύνηση του τρόπου που οι 

προκαταλήψεις και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις του γηγενή εργατικού δυναµικού της 

χώρας προορισµού των µεταναστών, δύνανται να επιβραδύνουν, ακόµα και να 

αναστείλουν την όλη κοινωνική και οικονοµική ένταξη των αλλοδαπών µεταναστών.    

 Είναι προφανές ότι η είσοδος µεγάλου αριθµού αλλοδαπών εργαζοµένων θα 

επιφέρει την εργασιακή µετατόπιση ορισµένων εγχώριων εργαζοµένων. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, η είσοδος µεγάλου αριθµού, αλβανικής κυρίως 

υπηκοότητας, µεταναστών είχε ως αποτέλεσµα την απασχόλησή τους, κατά ένα 

µεγάλο ποσοστό, σε εργασιακούς τοµείς για τους οποίους οι Έλληνες δεν έδειχναν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώ το ποσοστό των εγχώριων εργαζοµένων που 

ανταγωνίζονταν την µεταναστευτική οµάδα ήταν συγκριτικά µικρό. Τα ιδιαίτερα 

εργασιακά χαρακτηριστικά της µεταναστευτικής οµάδας στην Ελλάδα και η 

οικονοµική ώθηση που η µεταναστευτική εργασία έδωσε στην ελληνική οικονοµία 

συνολικά, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της νεότερης αλβανικής µετανάστευσης προς 

την Ελλάδα, δηµιούργησαν µια θετική συσχέτιση µεταξύ της µεταναστευτικής 

απασχόλησης και της εγχώριας οικονοµικής ανάπτυξης, έχοντας ως αποτέλεσµα την 

υπερκάλυψη της µετατόπισης µικρής οµάδας Ελλήνων εργαζοµένων από ορισµένους 

κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός ή ο αγροτικός, από το θετικό πρόσηµο της 

συνολικής οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας (Ιωακείµογλου, 2001, σσ. 85-87).  

Η στερεοτυπική αντίληψη γύρω από τις οικονοµικές επιδράσεις της 

µεταναστευτικής απασχόλησης, επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική 

ανάπτυξη των µεταναστών µε αποτέλεσµα την µειωµένη «αξιοποίησή» τους από την 

εγχώρια αγορά εργασίας. Ο ρόλος των ΜΜΕ στην διαµόρφωση της κοινής γνώµης 

απέναντι στους Αλβανούς µετανάστες είναι άλλη µια ιδιαίτερα σηµαντική 

παράµετρος που επηρέασε αλλά και συνεχίζει να επηρεάζει την εξέλιξη του 

µεταναστευτικού φαινοµένου στην χώρα µας (Βλασίδης, 2005, σσ. 221-239). Τα 

ελληνικά ΜΜΕ και συνάµα η διαµορφούµενη από αυτά κοινή γνώµη πέρασε από 

διάφορα στάδια, σε ότι αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης των µεταναστών και δει των 

Αλβανών. Με το άνοιγµα των συνόρων, τα ΜΜΕ αντιµετώπισαν δηµοσιογραφικά 

τους Αλβανούς µετανάστες υπό τον «µανδύα» του φιλεύσπλαχνου γείτονα που 

κατανοεί τις κακουχίες και την οικονοµική εξαθλίωση που ο συγκεκριµένος λαός 

βίωνε έχοντας την διάθεση να σταθεί δίπλα τους και να βοηθήσει µε κάθε τρόπο να 
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υπερκεραστούν όλα τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν λόγω του µακρόχρονου 

καθεστώτος πλήρους αποµόνωσης από τον υπόλοιπο κόσµο.  

 Η εικόνα αυτή µεταβλήθηκε, όταν οι Αλβανοί µετανάστες άρχισαν να 

εισέρχονται µε ακόµα µεγαλύτερο ρυθµό στην ελληνική επικράτεια, κυρίως µέσω 

των αφύλακτων µεθοριακών διαβάσεων και η φυσική παρουσία τους έγινε αντιληπτή 

ακόµα και σε ιδιαίτερα αποµονωµένα ελληνικά χωριά, πόσο µάλλον στις 

µεγαλουπόλεις της χώρας. Από το κλίµα συµπόνιας και αλληλοβοήθειας, τα ΜΜΕ 

άρχισαν να προβάλλουν τους Αλβανούς µετανάστες ως άκρως επικίνδυνα 

εγκληµατικά και ταραχοποιά στοιχεία µε χαµηλό κοινωνικό επίπεδο των οποίων ο 

ερχοµός διαβρώνει τον ελληνικό «κοινωνικό ιστό», ενώ εκτός από τα χαρακτηριστικά 

του υποδεέστερου και απολίτιστου λαού που αποδόθηκαν από µερίδα ΜΜΕ, οι 

Αλβανοί µετανάστες στοχοποιήθηκαν διότι αποτελούσαν, σύµφωνα µε τις απόψεις 

ορισµένων, ακόµα και εθνική απειλή που µπορεί να επιφέρει µελλοντικές επιπτώσεις 

στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας και της οικονοµικής 

ευηµερία των Ελλήνων πολιτών (Kapllani & Mai, 2005). Η αντί µεταναστευτική 

αυτή στάση «εµπότισε» κάθε κοινωνικό επίπεδο και δηµιούργησε µία υπέρ το δέον 

αρνητική και σε πολλές περιπτώσεις ρατσιστική συµπεριφορά απέναντι στους 

µετανάστες, στιγµατίζοντας κάθε χρεία της µετακίνησης και της ζωής τους στην 

Ελλάδα.  

Τα τελευταία χρόνια, τα ΜΜΕ και ακολούθως και η κοινή γνώµη έχει εντάξει 

σε µεγάλο βαθµό την ιδέα των πολυπολιτισµικών κοινωνιών στην καθηµερινότητά 

της, συνειδητοποιώντας το γεγονός ότι οι µετανάστες στην Ελλάδα αποτελούν µία 

νέα πραγµατικότητα που δεν θα αλλάξει άµεσα. Επίσης, αντιλήφθηκαν µε το 

πέρασµα των χρόνων, ότι η ακραία εικόνα που διαµόρφωναν ορισµένα ΜΜΕ, κυρίως 

µέσω των αναφορών για αποκλειστική ευθύνη των Αλβανών µεταναστών για την 

αύξηση της εγκληµατικότητας δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην πραγµατικότητα 

(Kelly, 2005, σσ. 33-34). 

Συνοψίζοντας, η πλήρης και σε βάθος κατανόηση των οικονοµικών 

δεδοµένων που σχετίζονται µε τη µετανάστευση, είναι σηµαντική για πολλούς 

λόγους. Αρχικά η υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση της κάθε χώρας υποδοχής 

µεταναστών επηρεάζει την λήψη της απόφασης για µετανάστευση και τη δηµιουργία 

των µεταναστευτικών ροών σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Τονίζεται η 

δυναµική των µεταναστών στο να συνεισφέρουν οικονοµικά, µέσω των εργασιακών 

προσόντων που παρέχουν στην εγχώρια αγορά εργασίας, αλλά και µέσω της 
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φορολόγησής τους, στα κρατικά έσοδα ενισχύοντας την όλη παραγωγική διαδικασία 

(Χλέτσος, 2001) (Triantafyllidou, 2000b).  

Η οικονοµική διάσταση της µετανάστευσης έχει άµεση σχέση και µε την 

προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, µέσω των συνεχών διαδικασιών 

διαχωρισµού και ταύτισης τους µε τις εγχώριες κοινωνικές δοµές, γι’ αυτό και η εν 

λόγω πτυχή του ευρύτερου µεταναστευτικού φαινοµένου πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσµο. Η δογµατική και σε 

µεγάλο βαθµό ατεκµηρίωτη, τις περισσότερες φορές, επιστηµονικά άποψη, ότι όλοι 

οι µετανάστες και ειδικότερα οι Αλβανοί λειτουργούν ως «τροχοπέδη» για την 

ελληνική οικονοµία και την εργασιακή απασχόληση των Ελλήνων πολιτών πρέπει να 

αλλάξει άµεσα, µέσω της µελέτης των προοπτικών που η µεταναστευτική 

απασχόληση µπορεί να έχει για ολόκληρη την ελληνική οικονοµία και ανάπτυξη. Το 

ελληνικό κράτος πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον του στην αξιοποίηση του 

πλεονάζοντος µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού και στην οµαλοποίηση των 

διαδικασιών κοινωνικής ένταξής τους στην ελληνική οικονοµική και κοινωνική 

πραγµατικότητα.      

 

3.5 Η Επίδραση της σύγχρονης Μετανάστευσης στα Δηµόσια 

Οικονοµικά και το Κράτος Πρόνοιας σε Ευρώπη και Ελλάδα 

Ο επικαιροποιηµένος εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου «κράτος πρόνοιας» 

(Welfare State) ή «κοινωνικού κράτους» (Social State)  και η µελέτη του τρόπου που 

η µετανάστευση επιδρά στην διαµόρφωση των οικονοµικών παραµέτρων που 

σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων λειτουργίας του, αποτελούν αξιοπρόσεκτο 

επιστηµονικά «παρακλάδι» της κοινωνιολογικής και οικονοµικής θεωρίας (Castles, 

1994) (Esping-Andersen, 1990) (Gough, 1982) (Ροµπόλης & Χλέτσος, 1995). Η 

αποτελεσµατικότητα του κράτους πρόνοιας και η µελέτη του τρόπο «απόσβεσης» 

µέρους των αρνητικών επιπτώσεων που οι σύγχρονες µεταναστευτικές ροές 

επιφέρουν στις κοινωνίες υποδοχής µεταναστών, αποτελεί στόχο της παρούσας 

ενότητας. Η επιστηµονική ενασχόληση µε την µετανάστευση και τις οικονοµικές 

επιδράσεις αυτής στο κράτος πρόνοιας, βοηθάει στην ουσιαστικότερη κατανόηση του 

φαινοµένου και επιτρέπει την µετέπειτα στοχευµένη πολυδιάστατη δράση µε 
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γνώµονα την θεωρητική οπτική ερµηνεία της σχέσης κοινωνικής πρόνοιας και 

µετανάστευσης. 

Ο όρος «κράτος πρόνοιας» ουσιαστικά χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας 

των σύγχρονων φιλελεύθερων κρατών και την προσπάθειά τους να διευρύνουν την 

κοινωνική λειτουργία τους, δραστηριοποιούµενα για το σκοπό αυτό στη «σφαίρα» 

της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία και στην 

κοινωνία, αποτελεί την πεµπτουσία της λειτουργίας του κράτους πρόνοιας 

αποτελώντας τον ρυθµιστικό µηχανισµό πρόληψης αλλά και αποκατάστασης των 

ανισοτήτων σε οικονοµικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Ο βαθµός και ο τρόπος 

παρέµβασης του κράτους είναι διαφορετικός και για αυτό τον λόγο επιβάλλεται η 

εξατοµικευµένη µελέτη των διαφορετικών αρχών της κάθε µορφής που το κράτος 

πρόνοιας µπορεί να εκλάβει (Στασινόπουλος, 1990, σσ. 6-20).   

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, η «κοινωνική πρόνοια» ως έννοια, 

αναφέρεται στην λήψη µέτρων εκ µέρους του κράτους, που στοχεύουν στην ενίσχυση 

των ατόµων, των νοικοκυριών και των κοινωνικών οµάδων για την διαχείριση των 

επερχόµενων κινδύνων και τον περιορισµό της τρωτότητας και της ευάλωτης φύσης 

τους σε ενδεχόµενες εισοδηµατικές µειώσεις, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην 

βελτίωση της καταναλωτικής τους δυναµικής και στην εξάλειψη των ανισοτήτων 

γενικότερα (World Bank, 2000). 

 Η εµφάνιση του σύγχρονου κράτους πρόνοιας, τοποθετείται χρονικά µετά το 

τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, εµφανίζοντας διαχρονικά διαφορετικές µορφές. 

Το κράτος πρόνοιας αποτελεί µία επιµέρους έκφανση του σύγχρονου κράτους, στις 

δοµικές αρχές του οποίου εντάσσεται η προάσπιση των αρχών της κοινωνικής 

δικαιοσύνης µέσω της προώθησης παρεµβατικών δράσεων οικονοµικού και 

κοινωνικού κυρίως χαρακτήρα. H πρακτική εφαρµογή των αρχών λειτουργίας του 

κράτους πρόνοιας, συνίσταται στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη διασφάλιση των 

απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η κοινωνική ασφάλιση, η εκπαίδευση, η 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και γενικότερα η παροχή των εγγυήσεων για την 

«κοινωνική ασφάλεια» των πολιτών ενός κράτους (Mishra, 1990). Τόσο η αρχική 

διαµόρφωση, όσο και η µετέπειτα εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής 

πρόνοιας έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ουσιαστικότερη κατανόηση τόσο της 

σηµασίας του συγκεκριµένου υποσυνόλου της κρατικής θεσµικής οργάνωσης, όσο 

και των επιµέρους ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που το κάθε ένα από αυτά 

παρουσιάζει. Η επιµέρους θεωρητική κατηγοριοποίηση των διαφορετικών µοντέλων 
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κράτους πρόνοιας, αποτελεί µια ιδιαίτερα πολυσχιδής επιστηµονική προσπάθεια διότι 

τα κριτήρια που µπορεί να επιλεγούν, όπως για παράδειγµα ο µηχανισµός 

χρηµατοδότησης, το είδος και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, το 

πληθυσµιακό εύρος κάλυψης, η σχέση του κράτους πρόνοιας µε το σύστηµα 

διακυβέρνησης-αγοράς κ.ά. (Κοντιάδης, 2008, σσ. 17-21), διαφοροποιούν ανάλογα 

και τον τρόπο προσέγγισης του όλου εγχειρήµατος, διευρύνοντας υπέρµετρα την 

ανάλυση του ζητήµατος, για αυτό το λόγο και δεν αποτελεί αυτοσκοπό της 

συγκεκριµένης υποενότητας. Ωστόσο προκειµένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

λειτουργίας του κράτους πρόνοιας, εντός της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς και των 

διεθνών οικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν την διαµόρφωση των πολιτικών 

των σύγχρονων κρατών, θα αναφερθεί επιγραµµατικά ο τρόπος που η οικονοµική 

θεωρία αναλύει και ορίζει το κράτος πρόνοιας.  

 Βάσει λοιπόν της οπτικής που η οικονοµική θεωρία πρεσβεύει, το κράτος 

πρόνοιας ερµηνεύεται και ορίζεται υπό το πρίσµα της νεοκλασικής-νεοφιλελεύθερης, 

της κεϋνσιανής και της µαρξιστικής θεωρίας αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την 

νεοκλασική και κεϋνσιανή θεωρία, το κράτος πρόνοιας αποτελεί έναν ουδέτερο 

κρατικό µηχανισµό, αποµονωµένο από την παγκοσµιοποιηµένη λειτουργία της 

ελεύθερης αγοράς, ο οποίος όµως επεµβαίνει σε αυτή ανάλογα µε τις πολιτικές και 

τους επιµέρους κανόνες λειτουργίας που θέτει το ίδιο το κράτος. Η νεοκλασική 

θεώρηση κρίνει ως επιζήµιο, για την γενικότερη λειτουργία της οικονοµίας, τον 

παρεµβατικό ρόλο του κράτους πρόνοιας, ενώ η κεϋνσιανή θεωρητική οπτική 

χαρακτηρίζει ως εποικοδοµητική ακόµα και αναγκαία την λειτουργία του κράτους 

πρόνοιας. Στον αντίποδα, η µαρξιστική θεωρία αντιλαµβάνεται την λειτουργία του 

κράτους πρόνοιας, ως ένα ταξικό µηχανισµό που συντηρεί και επιτρέπει την 

διαχείριση της εγχώριας εργατικής τάξης, προωθώντας και ταυτόχρονα 

διασφαλίζοντας την λειτουργία του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλιστικού συστήµατος 

(Esping-Andersen G. , 1989).  

Η προστασία των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, µέσω του κράτους 

πρόνοιας, όπως για παράδειγµα οι ηλικιωµένοι µε χαµηλά εισοδήµατα, οι 

µονογονεϊκές οικογένειες και οι ανήλικοι, αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας των 

σύγχρονων κρατών και θεωρείται επίτευγµα κοινωνικής και πολιτικής προόδου του 

αιώνα που διανύουµε (King, 2001). Η διεύρυνση ή ο περιορισµός των ατόµων-

οµάδων που εντάσσονται στην κατηγορία των χρηζόντων κοινωνικής στήριξης είναι 
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ένα µη οριοθετηµένο ζήτηµα γι΄ αυτό και πρέπει να προσδιορίζεται η κάθε επιµέρους 

κατηγορία επακριβώς πριν από κάθε προσπάθεια σχετικής µελέτης.  

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα κράτη επικεντρώνουν το κοινωνικό 

ενδιαφέρον τους µόνο στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων που επέρχονται λόγω των 

ευπαθών χαρακτηριστικών που διάφορες οµάδες-άτοµα παρουσιάζουν και δεν 

επιχειρούν στις περισσότερες των περιπτώσεων την µακροπρόθεσµη οριστική 

επίλυση των προβληµάτων τους. Δεν αντιµετωπίζουν δηλαδή «εν τη γενέσει», τους 

λόγους που ανάγκασαν τις οµάδες αυτές να χρήζουν της βοήθειας του κράτους 

πρόνοιας (Guhan, 1994).  

Σύµφωνα µε το έργο των Devereux S., Ntale L. και Sabates-Wheeler R., οι 

δράσεις που δύνανται να προωθήσει το κράτος πρόνοιας για την επίτευξη των στόχων 

του, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

• Δράσεις που προωθούν τις απαραίτητες θεσµικές και δοµικές µεταρρυθµίσεις για 

την αύξηση του εισοδήµατος και των προσόντων των ατόµων (Promotive 

Measures) 

• Δράσεις που αποτρέπουν την κοινωνική υποβάθµιση και τις στερήσεις γενικότερα 

(Preventative Measures) 

• Δράσεις που επιδιώκουν να ισοσταθµίσουν την δυναµική σε ατοµικό και οµαδικό 

επίπεδο ώστε να µην υπάρχουν ανισότητες εντός της κοινωνίας (Transformative 

Measures) 

• Δράσεις που στοχεύουν στην υποβοήθηση των ευπαθών οµάδων µέσω 

συγκεκριµένων παροχών και στοχευµένων πολιτικών ενάντια στην φτώχια και 

την γενικότερη υποβάθµιση της ποιότητας ζωής του (Protective Measures) 

(Devereux, Ntale, & Sabates-Wheeler, 2002). 

Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται διεύρυνση της µέχρι πρότινος 

περιορισµένης αριθµητικά βάσης των ατόµων αλλά και των κοινωνικών οµάδων που 

συµπεριλαµβάνονταν στην κατηγορία των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά- 

οικονοµικά οµάδων. Εκτός από τους άπορους, τους άνεργους, τους ηλικιωµένους ή 

τους ανήµπορους πολίτες µιας κοινωνίας, πλέον στο «κοινωνικό πλέγµα» των 

προστατευόµενων κοινωνικά και οικονοµικά οµάδων εντάσσονται και οι µετανάστες. 

 Η καθηµερινότητα των µεταναστών, αλλά και η όλη διαδικασία εγκατάλειψης 

της χώρας προέλευσης και εισόδου-εργασίας στη νέα χώρα προορισµού, εξελίσσεται 

µε τρόπο που προσδίδει πολυάριθµα τρωτά σηµεία στην κατηγορία αυτή ατόµων, 

φέροντάς τους αντιµέτωπους µε σοβαρούς κινδύνους, ικανούς να επηρεάσουν την 
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οµαλή εξέλιξη της ζωής τους ακόµα και της ίδιας της επιβίωσής τους. Η ευπάθεια και 

η ανασφάλεια των µεταναστών στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγεί στην οικονοµική 

εξαθλίωσή τους και στην εν γένει υποβάθµιση της ποιότητας ζωής τους. Οι 

µετανάστες υπό την οπτική αυτή, χρήζουν κοινωνικής προστασίας µε σκοπό την 

εξάλειψη των οικονοµικών και κοινωνικών διακρίσεων στις οποίες υπόκεινται.  

 Οι αλλοδαποί µετανάστες αντιµετωπίζουν προβλήµατα που σχετίζονται µε το 

περιβάλλον ή τον χώρο διαµονής και εργασίας τους, την διευθέτηση κοινωνικών και 

πολιτικών ζητηµάτων, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η έλλειψη πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (αφορά κυρίως τους παράτυπους 

µετανάστες), την ανισότητα στις εργασιακές σχέσεις και στις κοινωνικές παροχές (De 

Haan, 1999) και στην ανάγκη υπερκερασµού πολιτιστικών προβληµάτων, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα την αδυναµία ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών και 

πολιτιστικών τους δικαιωµάτων, ως αποτέλεσµα των στερεοτυπικών συµπεριφορών 

και των πολλών αγκυλώσεων που υφίστανται στη χώρα υποδοχής τους (Sabates-

Wheeler & Waiter, 2003).  

Η λειτουργία του κράτους πρόνοιας και η ενδεχόµενη αλληλεπίδρασή του µε 

το φαινόµενο της σύγχρονης οικονοµικής µετανάστευσης άρχισε τα τελευταία χρόνια 

να απασχολεί ιδιαίτερα την επιστηµονική κοινότητα. Μέχρι σήµερα, δεν κατέστη 

δυνατός ο σαφής προσδιορισµός του βαθµού συνάφειας µεταξύ των δύο αυτών 

παραγόντων. Το κράτος πρόνοιας, όπως και κάθε άλλος κρατικός θεσµός, εξελίχθηκε 

διαχρονικά µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα προσαρµοζόµενος στις κοινωνικές, 

πολιτιστικές και κοινωνικές απαιτήσεις της κάθε περιόδου. Η επιτυχία ή όχι κάθε 

συστήµατος εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων που τις περισσότερες φορές είναι 

αδύνατον να προσδιοριστούν επακριβώς ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων. Παρά τα σηµαντικά «ερευνητικά κενά» στον συγκεκριµένο κλάδο 

έρευνας, η σηµασία της ενδεχόµενης σχέσης του µε το φαινόµενο της 

µετανάστευσης, επιβάλει την ουσιαστικότερη ενασχόληση µε το εν λόγω ζήτηµα 

ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή συµπερασµάτων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω 

εξέλιξη και προσαρµογή του συστήµατος κοινωνικών παροχών στα νέα δεδοµένα της 

εποχής που διανύουµε. Οι αµφίδροµες επιδράσεις των κρατικών φορέων κοινωνικής 

πρόνοιας µε τους µετανάστες, είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάδειξη όσο το 

δυνατόν ασφαλέστερων συµπερασµάτων σχετικά µε τον βαθµό συνολικής 

συνεισφοράς των µεταναστών στην εγχώρια οικονοµία των χωρών που εισέρχονται 

και στην εν γένει λειτουργία του κράτους πρόνοιας ειδικότερα.  
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Όσοι αποδοκιµάζουν την θετική συσχέτιση της µετανάστευσης µε το κράτος 

πρόνοιας, τονίζουν τις απειλές που οι οικονοµικές επιβαρύνσεις των κρατικών 

εσόδων εγκυµονούν για την λειτουργία του συστήµατος πρόνοιας, λόγω της 

χρησιµοποίησης των κρατικών υπηρεσιών και των κοινωνικής φύσεως προνοµίων εκ 

µέρους των µεταναστών. Επισηµαίνουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα σύγχρονα κράτη  

αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα λόγω της µειώσεις των εσόδων στα κρατικά 

ταµεία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσµού και στην άτυπη 

απασχόληση των µεταναστών (McDonald, Schiller, & Ueda, 1999).  

Στον αντίποδα, όσοι επιδοκιµάζουν τις δυνατότητες συνεισφοράς των 

µεταναστών στα οικονοµικά του κράτους πρόνοιας, τίθενται θετικά προσκείµενοι 

στην άποψη ότι η επιλογή των «κατάλληλων» µεταναστών. µε βάσει συγκεκριµένα 

κριτήρια (µικρή ηλικία, άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, ενεργοί οικονοµικά 

αλλοδαποί) και ο περιορισµός της παράτυπης µετακίνησης ατόµων, θα µπορούσε να 

αποτελέσει την λύση στο οικονοµικό τέλµα που οδηγείται το κοινωνικό σύστηµα 

πρόνοιας σε πολλά αναπτυγµένα κράτη (Jurado & Bruzzone, 2008) (Shaw, 2001).  

Πολλές είναι οι επιστηµονικές απόψεις σχετικά µε τις επιπτώσεις της 

µετανάστευσης στο σύστηµα κοινωνικών παροχών και των κρατικών εσόδων µέσω 

της φορολόγησης. Ο µεγάλος αριθµός µελετών που έχουν δει το φως της 

δηµοσιότητας και η εκτενής περιπτωσιολογία δεν επιτρέπουν, εκ προοιµίου, την 

εξαγωγή δογµατικών συµπερασµάτων σχετικά µε το αν η είσοδος µεταναστών σε µία 

χώρα, λειτουργεί προς όφελος των κρατικών εσόδων και εποµένως και του κράτους 

πρόνοιας ή αν η φαινοµενική αύξηση του εργατικού δυναµικού µίας χώρας και 

εποµένως των οιονεί φορολογούµενων πολιτών αυτής θα λειτουργήσει ως µία ακόµα 

«µαχαιριά στην ανοιχτή πληγή των δηµόσιων εσόδων» των αναπτυγµένων κυρίως 

κρατών. Η παράθεση των επιχειρηµάτων και των αντικρουόµενων σε αυτά 

αντεπιχειρηµάτων θα συνεισφέρει στην µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση της 

αλήθειας, που αποτελεί και τον «ευσεβή επιστηµονικό πόθο» όλων των µελετητών 

του συγκεκριµένου, µάλλον ρητορικού ερωτήµατος. 

Η θεωρητική Σχολή των φιλελεύθερων, προσπαθώντας να τεκµηριώσει τις 

απόψεις, περί της ανάγκης ύπαρξης µία πλήρως απελευθερωµένης αγοράς στο 

ευρύτερο πλαίσιο της πολυεπίπεδης παγκοσµιοποίησης, επιδοκιµάζει την είσοδο 

οικονοµικών µεταναστών στις σύγχρονες ανεπτυγµένες οικονοµίες, διατείνοντας µε 

κάθε τρόπο την συµβολή τους στην ανανέωση του ήδη γερασµένου πληθυσµού, στην 

αποκόµιση µεγάλου µέρους των εσόδων του κράτους µέσω της φορολόγησής τους 
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και τέλος στη συµβολή των µεταναστών στην ανάπτυξη των χωρών υποδοχής τους, 

λόγω της φύσης της εργασίας που παρέχουν. Η συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση, 

όπως περιληπτικά παρουσιάστηκε, αποτελούσε µέχρι πρότινος την «αιχµή του 

δόρατος» των υποστηρικτών που επιδοκίµαζαν την οικονοµική συνεισφορά των 

µεταναστών στη λειτουργία του κράτους πρόνοιας.  

Την τελευταία εικοσαετία, η προσεκτικότερη µελέτη του τρόπου λειτουργίας 

του κράτους µετά την είσοδο µεγάλου αριθµού µεταναστών και οι πολυάριθµες 

µελέτες περιπτώσεων αποδόµησαν τις µέχρι πρότινος «διάγεις» θεωρητικές απόψεις 

σχετικά µε το εν λόγω ζήτηµα. Ίσως το δυσκολότερο προς κατάρριψη στοιχείο, είναι 

η θετική ελαστική σχέση που µπορεί να παρατηρηθεί µεταξύ της εισόδου 

µεταναστών και των δηµόσιων εσόδων που προέκυψαν από την φορολόγησή τους. 

Σχετική. για παράδειγµα. έρευνα των Gott G. και Johnston K. στο Ηνωµένο Βασίλειο 

εντοπίζει αύξηση στα έσοδα του κράτους κατά 2.500.000.000 δολάρια, συγκριτικά µε 

τα αντίστοιχα κρατικά έξοδα για την κάλυψη των αναγκών των 5.000.000 

µεταναστών την περίοδο 1999-2000 (Gott & Johnston, 2002). Τόσο τα αποτελέσµατα  

της συγκεκριµένης έρευνας όσο και αυτά άλλων, σχετικών µε το αντικείµενο µελέτης 

ερευνών, πρέπει να αξιολογούνται µε την απαιτούµενη επιφύλαξη, ιδίως όταν για την 

εξαγωγή των συµπερασµάτων δεν έχει ληφθεί υπόψη σωρεία παραγόντων, ικανών να 

περιορίσουν την επιστηµονική αξία τους ή ακόµα και να τα ανατρέψουν εξ’ 

ολόκληρου τα εξαχθέντα αποτελέσµατα. 

Παράγοντες όπως ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας και ο τρόπος 

υπολογισµού του πλεονάσµατος των κρατικών εσόδων µπορεί να αλλοιώσουν τα 

τελικά εξαχθέντα συµπεράσµατα. Οι µη µετρήσιµες, ως αντιστάθµισµα, οικονοµικές 

παροχές του κράτους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, η εφαρµογή των 

µεταναστευτικών πολιτικών και η διαχείριση οµάδων µεταναστών που δεν 

συνεισφέρουν στα οικονοµικά της χώρας, όπως οι οικογένειες ή το πλεονάζον µη 

εξειδικευµένο µεταναστευτικό εργατικό δυναµικό, δύνανται να περιορίσουν τα εν 

λόγω φορολογικά πλεονάσµατα που ενδεχοµένως να παρατηρηθούν.  

Στα περισσότερα κράτη, το υποτιθέµενο πλεόνασµα που προκύπτει λόγω της 

φορολόγησης των οικονοµικά ενεργών-αποδοτικών µεταναστών, δεν αντισταθµίζει 

τις κρατικές δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση και την κοινωνική 

προστασία των υπολοίπων µεταναστευτικών οµάδων. Η επίδραση λοιπόν των 

µεταναστών στο σύνολό τους θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µηδαµινή ή µη 

αξιοσηµείωτη λαµβάνοντας σε κάθε όµως περίπτωση υπόψη και τα πραγµατικά 
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οικονοµικά δεδοµένα της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά (Kleinman, 2003). Το ιδανικό 

σενάριο θα ήταν να εισέρχονται σε µία οικονοµία µόνο οι µετανάστες που η 

φορολόγησή τους θα συνεισέφερε στα οικονοµικά του κράτους πρόνοιας αλλά κάτι 

τέτοιο εκτός από ηθικά κατακριτέο είναι και φυσικά αδύνατο αφού οι µετακινήσεις 

των ανθρώπων δεν είναι αδύνατο να µπουν σε συγκεκριµένο «καλούπι» και να 

προσαρµοστούν επακριβώς στις οικονοµικές αξιώσεις των κρατών υποδοχής και του 

παγκοσµιοποιηµένου οικονοµικού συστήµατος γενικότερα (Rowthorn, 2008).   

 

3.5.1 Σκιαγράφηση του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου» 

Η διακύβευση της οµαλής λειτουργίας του κράτους πρόνοιας, λόγω της εισόδου 

µεγάλου αριθµού µεταναστών, άρχισε να απασχολεί έντονα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, 

εξαίρεση των οποίων δεν θα µπορούσε να αποτελέσει και η Ελλάδα. Οι επιδράσεις 

της σύγχρονης οικονοµικής µετανάστευσης στο σύστηµα κοινωνικών παροχών και 

ασφάλισης των ευρωπαϊκών κρατών κέντρισε το ενδιαφέρον της Ευρώπης θέτοντας 

σε επισφαλή θέση την βιωσιµότητα του υπάρχοντος ευρωπαϊκού µοντέλου κρατικής 

πρόνοιας.  

 Το αποκαλούµενο «ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο» αποτελεί ένα σχετικά 

πρόσφατο θεωρητικό δηµιούργηµα της επιστηµονικής κοινότητας, το οποίο στοχεύει 

στον εντοπισµό των κοινών αρχών και αξιών εκ µέρος των κρατών-µελών της ΕΕ, 

σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους πρόνοιας και να 

αναδείξει τις θεσµικές κυρίως διαφορές που παρουσιάζουν τα εθνικά συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας στην Ευρώπη.  

 Το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο διαφέρει από τα αλλά συστήµατα 

κοινωνικών παροχών και πρόνοιας παγκοσµίως, διότι βασίζεται στον συγκερασµό 

των αρχών της ανταγωνιστικότητας και της ελεύθερης οικονοµικής 

δραστηριοποίησης από την µία πλευρά και στην νοµοθετική, οικονοµική, κοινωνική 

και πολιτική διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης σε ευπαθείς οµάδες από την 

άλλη πλευρά. Πιο συγκεκριµένα, το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο βασίζεται στο 

τρίπτυχο της κατοχύρωσης συγκεκριµένων ελάχιστων προδιαγραφών ως προς τους 

όρους εργασιακής απασχόλησης, στη διασφάλιση, στην πλειοψηφία των πολιτών, της 

δυνατότητας πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες όπως στην εκπαίδευση ή την  

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τέλος στη προστασία των εργαζοµένων µέσω της 
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υιοθέτησης συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης εκ µέρους του κράτους πρόνοιας 

(Roubini & Sachs, 1989) (Rodrik, 1998) (Alesina, Glaeser, & Sacerdote, 2001).   

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο αν και σε γενικές γραµµές διαφοροποιείται 

από τον τρόπο λειτουργίας άλλων κοινωνικών µοντέλων παγκοσµίως, χαρακτηρίζεται 

από ενδογενή τµηµατοποίηση η οποία οφείλεται στις επιµέρους διαφορές του κάθε 

κράτους-µέλους. Με γνώµονα την τµηµατοποίηση αυτή, το εν λόγω ευρωπαϊκό 

µοντέλο µπορεί να υποδιαιρεθεί ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε α) 

Σοσιαλδηµοκρατικό, β) Συντηρητικό, γ) Φιλελεύθερο-Σοσιαλοδηµοκρατικό και δ) σε 

αυτό της νότιας Ευρώπης. Οι διαφοροποιήσεις συνίστανται κυρίως στο βαθµό των 

κοινωνικών παροχών που είναι προσβάσιµες προς τους πολίτες, στην φορολόγηση, το 

µέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτών που δικαιούνται τα κοινωνικά 

προνόµια, όπως επίσης και στην αναλογικότητα των κρατικών παροχών στις 

διάφορες υποοµάδες του κράτους πρόνοιας (Andersen-Esping, 1996, σσ. 167-169). 

Η κυριότερη απειλή για τα κράτη υποδοχής µεγάλου αριθµού µεταναστών 

έγκειται στο γεγονός ότι η πολιτισµική ποικιλοµορφία, ως αποτέλεσµα της 

µετανάστευσης, επηρεάζει αρνητικά τη συνοχή και τον αριθµό των κρατικών 

παροχών κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως όταν αυτές χρησιµοποιούνται από 

συγκεκριµένες κοινωνικές υποοµάδες που δεν είναι κοινώς αποδεκτές από το σύνολο 

των υπόλοιπων οµάδων του κοινωνικού συστήµατος, όπως για παράδειγµα αυτή των 

µεταναστών. Ο φόβος για τις µελλοντικές επιπτώσεις της µετανάστευσης στο 

ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο, οφείλεται κυρίως στην αποκοµισθείσα εµπειρία της 

περίπτωση των ΗΠΑ, όπου οι κοινωνικές παροχές σταδιακά µειώθηκαν και έχασαν 

τον καθολικό χαρακτήρα παροχής τους, ενώ εισήχθησαν περιορισµοί στον τρόπο, την 

διάρκεια και τις προϋποθέσεις αξίωσης των παροχών αυτών από τους πολίτες της 

συγκεκριµένης χώρας. 

Η διττή απειλή των µεταναστών για το κράτος πρόνοιας συνίσταται τόσο σε 

οικονοµικό όσο και σε κοινωνιολογικό επίπεδο. Σε ότι αφορά το πρώτο, εκφράζονται 

έντονες ανησυχίες ότι ο µεγάλος αριθµός µεταναστών, που τις τελευταίες δεκαετίες 

εισήλθε στα ευρωπαϊκά κράτη, θα αποτελέσει ένα επιπλέον «οικονοµικό βαρίδιο» για 

το σύστηµα πρόνοιας των ευρωπαϊκών κρατών, ειδικά στην περίπτωση που οι 

εισφορές των µεταναστών είναι δυσανάλογα µικρότερες από τις παροχές που 

καταναλώνουν. Η λειτουργία του ευρωπαϊκού µοντέλου κοινωνικής πρόνοιας 

δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης για νέες µεταναστευτικές ροές, λόγω των παροχών 

που προβλέπονται σε αυτό, αυξάνοντας την ανησυχία για την επιβίωσή του σε βάθος 
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χρόνου. Από κοινωνιολογικής πλευράς, υφίσταται ο κίνδυνος της άτυπης, φυλετικής 

κυρίως, κατηγοριοποίησης σε υποοµάδες των µέχρι πρότινος συνεκτικών και 

οµοιογενών πληθυσµών των κρατών, µε αποτέλεσµα να απολεσθεί η κοινή εθνική-

κοινωνική ταυτότητα και το αίσθηµα αλληλεγγύης που διακατείχε τις υποκατηγορίες 

που χρησιµοποιούσαν τις κοινωνικές παροχές, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το 

«εµείς» µε το «αυτοί» (Van Oorschot, 2008).  

Οι µετανάστες αλληλεπιδρούν µε το θεσµό του κράτους πρόνοιας της χώρας 

υποδοχής τους µέσω τριών διαφορετικών τρόπων. Η εν γένει λειτουργία του είναι 

καθοριστικός παράγοντας της συνολικής µεταναστευτικής πολιτικής, επηρεάζοντας 

τον τρόπο ζωής και εργασίας των µεταναστών στην χώρα υποδοχής τους, ενώ 

ταυτόχρονα αναδεικνύει τον σηµαίνοντα ρόλο των µεταναστών υπό το πρίσµα της 

κατανάλωσης κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

λειτουργεί και ο γηγενής πληθυσµός.      

Η Ευρώπη, µετά την κατάργηση των εσωτερικών της συνόρων και την 

απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων, της εργασίας και των ανθρώπων, 

επιχείρησε να εκµεταλλευτεί την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών προκειµένου 

να ισοσκελιστεί η ζήτηση και η προσφορά εργατικού δυναµικού. Οι µετανάστες των 

τρίτων χωρών αποτέλεσαν εξωγενή παράγοντα και η διαχείρισή τους ανάγκασε τα 

ευρωπαϊκά κράτη να επαναπροσδιορίσουν τις αρχές λειτουργίας της ελεύθερης 

αγοράς και των δηµόσιων παροχών προς τους κατοίκους τους (Borjas, 1999b). Οι 

δηµόσιες δαπάνες, σε ότι αφορά το κράτος πρόνοιας των ευρωπαϊκών κρατών, 

δέχτηκαν σηµαντική οικονοµική πίεση κυρίως προερχόµενη από τρεις επιµέρους 

µεταναστευτικές υποοµάδες. Τους ηλικιωµένους µετανάστες, που άρχισαν να 

εισέρχονται στα εύπορα οικονοµικά ευρωπαϊκά κράτη εκµεταλλευόµενοι τις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που επέτρεπαν την ευκολότερη µετακίνησή τους, τον µεγάλο 

αριθµό µεταναστών που δεν µπορούσε να ενταχθεί στο εγχώριο εργασιακό σύστηµα 

αυξάνοντας τα ποσοστά ανεργίας της υποοµάδας αυτής και τέλος στους αιτούντες 

πολιτικό άσυλο ή γενικότερα σε όσους επικαλούνταν την ανάγκη προστασίας για 

ανθρωπιστικούς λόγους ζητώντας την κρατική πρόνοια. Η τελευταία αυτή κατηγορία, 

δηµιούργησε πολλαπλά προβλήµατα τόσο σε εθνικό επίπεδο, λόγω των αξιώσεών 

τους για παροχή κοινωνικών προνοµίων, όσο και σε διακρατικό επίπεδο, διότι 

προκαλούνταν διενέξεις και τριβές µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρώπης σχετικά 

την διαδικασία προστασίας και κοινωνικής µέριµνάς τους. 
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 Όλες αυτές οι προκλήσεις που κλήθηκε να αντιµετωπίσει η ΕΕ, σε 

συνδυασµό µε το παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον που ουσιαστικά καθόρισε 

σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους πρόνοιας, ανάγκασαν τις 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δράσουν, προκειµένου να υιοθετήσουν µια κοινή 

στρατηγική για την αντιµετώπιση των µεταναστευτικών αυτών ροών και να ελέγξουν 

την εν γένει διαδικασία κινητικότητάς τους. Κινούµενα προς την κατεύθυνση αυτή, 

περιόρισαν τα προνοµία και τις κρατικές ενισχύσεις, εισήγαγαν ρυθµίσεις ώστε να 

ελαστικοποιήσουν την αγορά εργασίας, παρείχαν εργασιακά κίνητρα, ενώ 

ταυτόχρονα επέσπευσαν τον χρόνο που απαιτούνταν για την εξέταση των αιτηµάτων 

παραµονής, όλων των κατηγοριών µεταναστών και ιδίως των αιτούντων άσυλο.  

Ο βαθµός εξέλιξης του κάθε κράτους δεν είναι ίδιος µε αποτέλεσµα ορισµένα 

κράτη να εµφανίζουν σηµαντική πρόοδο στην αναµόρφωση και επικαιροποίηση του 

τρόπου λειτουργίας του κράτους πρόνοιας ενώ άλλα δεν µπόρεσαν µέχρι και σήµερα 

να προωθήσουν έγκαιρα τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για τον σκοπό αυτό (Duvell 

& Jordan, 2002). Οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους πρόνοιας των 

ευρωπαϊκών κρατών λειτούργησε ταυτόχρονα µε την αναµόρφωση της 

µεταναστευτικής εργασίας και ασφάλισης. Όπως είναι γνωστό, βασική πηγή εσόδων 

των κρατικών ταµείων αποτελούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και ως 

εκ τούτου µια ενδεχόµενη διεύρυνση της βάσης των φορολογούµενων εργαζοµένων 

θα επιφέρει συνακόλουθα αύξηση των κρατικών εσόδων. Η σύνδεση του κράτους 

πρόνοιας µε την εργασιακή ασφάλιση-φορολόγηση είναι αδιαµφισβήτητη, γι’ αυτό 

και η προσπάθεια αναµόρφωσης του κράτους πρόνοιας εξελίχθηκε παράλληλα µε τον 

επανακαθορισµό των εργασιακών σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.       

 Έγινε αντιληπτό ότι τα σύγχρονα δηµοκρατικά καθεστώτα έπρεπε να 

προσαρµόσουν τις λειτουργίες του κράτους πρόνοιας προκειµένου να καλυφθούν 

όλες οι επιµέρους κατηγορίες των µεταναστών που εισέρχονται σε αυτές, µε ή χωρίς 

την συγκατάθεση τους. Αναλυτικότερα, η λειτουργία του εκάστοτε εθνικού κράτους 

πρόνοιας στόχευε στην ρύθµιση των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις κοινωνικές 

παροχές αλλά και τις υποχρεώσεις α) Των προσφύγων, β) Των µεταναστών που 

εισέρχονται στα κράτη για λόγους οικογενειακής επανένωσης, γ) Των µεταναστών 

που εντάσσονται στα προγράµµατα νοµιµοποίησης, δ) Των παράτυπα εισερχόµενων 

και διαµενόντων µεταναστών, ε) Των οικονοµικών µεταναστών που παρέχουν 

εξαρτηµένη εργασία και τέλος στ) Μιας µικρότερης αριθµητικά οµάδας µεταναστών 

που χαρακτηρίζεται από υψηλή εργασιακή εξειδίκευση.  
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Ο «δρόµος» της αποδοτικότερης διαχείρισης των οµάδων αυτών περνά 

αναπόφευκτα από την επιτυχή ένταξή τους στις κοινωνικές δοµές τις κάθε χώρας 

υποδοχής. Το σύνολο των κρατών-µελών της ΕΕ συντάσσεται µε την βασική αυτή 

επιδίωξη της επιτυχούς ένταξης των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής τους. Η 

συγκεκριµένη πολιτική επιδίωξη, εντοπίζεται κυρίως στις χώρες της δυτικής 

Ευρώπης, όπου µέσω ειδικών προγραµµάτων που σχετίζονται µε την εκµάθηση της 

εγχώριας γλώσσας-δεξιοτήτων, της σταδιακής προσαρµογής στην αγορά εργασίας 

και την κάλυψη άλλων κοινωνικών και πολιτικών προαπαιτούµενων, επιδιώκεται η 

ήπια προσαρµογή και τελικά η πλήρης ενσωµάτωση των αλλοδαπών µεταναστών. 

Βέβαια, η συγκεκριµένη πολιτική έχει δύο βασικά µειονεκτήµατα. Το πρώτο 

σχετίζεται µε το τελικό αποτέλεσµα, το οποίο δεν είναι πάντα το επιδιωκόµενο, 

καθόσον οι µηχανισµοί για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα δεν 

είναι πάντα τόσο αποτελεσµατικοί και το δεύτερο αφορά την όλη διαδικασία, η οποία 

απαιτεί υψηλό κόστος και µεγάλη χρονική διάρκεια για να γίνουν εµφανή τα πρώτα 

αποτελέσµατα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, το κοινωνικό κράτος µέσω των 

ασφαλιστικών παροχών είναι στη διάθεση των µεταναστών όπως ακριβώς και για 

τους εγχώριους κατοίκους. Η άνιση αντιµετώπιση των µεταναστών και των εγχώριων 

ασφαλισµένων, ως αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής, προβληµάτισε τους ευρωπαίους 

ηγέτες µε αποτέλεσµα την σταδιακή τροποποίησή της. Ο λόγος της αλλαγής 

οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν ένας µετανάστης δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις που θα οδηγήσουν στην οµαλή ένταξή του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 

εγκαταλείψει την προσπάθεια αυτή, τότε αυτοµάτως το κράτος πρόνοιας υφίσταται 

ζηµία και ο αλλοδαπός δεν συνεισφέρει οικονοµικά στα δηµόσια έσοδα και στην 

αύξηση των οικονοµικών του κράτους γενικότερα. Αποτέλεσµα της προβληµατικής 

αυτής κατάστασης, ήταν η υιοθέτηση µίας διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης που 

περιορίζει σηµαντικά τα προνόµια που δικαιούνται οι µετανάστες και εισάγει ένα 

αξιοκρατικό διαχωρισµό ανάµεσα στο σύνολο των ατόµων που δύνανται να τα 

χρησιµοποιήσουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση αυτή των προνοµίων για τους 

αλλοδαπούς µετανάστες δεν αγγίζει σε έκταση τις µειώσεις που εφαρµόστηκαν στις 

ΗΠΑ, κυρίως µετά το 1996 όταν και υιοθετήθηκαν τα δύο βασικά προγράµµατα 

σχετικά µε την αναµόρφωση του υπάρχοντος καθεστώτος χρήσης των κρατικών 

υπηρεσιών και αγαθών κοινωνικής πρόνοιας (PRWORA και IIRIRA), 
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δικαιολογώντας µέχρι και σήµερα την εικόνα της ιδιαίτερα δηµοκρατικής και 

κοινωνικά ευαισθητοποιηµένης ευρωπαϊκής ηπείρου (Fix, Capps, & Kausbal, 2009).  

Η µείωση των προνοµίων και των δικαιούχων αυτών, ως πολιτική επιλογή της 

Ευρώπης στο ζήτηµα της µετανάστευσης, αλλά και η αξίωση για µεγαλύτερη συνοχή 

προνοµίων-εργασίας, έχει πολλαπλή σηµασία. Αρχικά, ο περιορισµός ορισµένων 

κρατικών προνοµίων προς τους ασφαλισµένους, λόγω της µη συµµόρφωσής τους 

προς τις εργασιακές απαιτήσεις που προβλέπονται, θα έδινε ένα σηµαντικό κίνητρο 

στον κάθε µετανάστη και ιδίως σε αυτούς που εντάσσονται στην κατηγορία των 

ανειδίκευτων εργατών, αναγκάζοντάς τον κάθε έναν από αυτούς, να αναζητήσει 

τρόπο για την επανείσοδό του στην παραγωγική διαδικασία. Σχετικές µελέτες, έχουν 

επισηµάνει τη σηµασία των προνοµίων του κράτους πρόνοιας, προς τους νέο 

εισερχόµενους µετανάστες, στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη δραστηριοποίησή τους 

για την εύρεση εργασίας (Ederveen, και συν., 2004, σσ. 52-54).  

Ο περιορισµός των προνοµίων, έχει επίσης ως αποτέλεσµα την εκπλήρωση 

των δύο βασικών λόγων ύπαρξης του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας που 

δεν είναι άλλοι από την ισότητα και την αλληλεγγύη του συστήµατος προς τους 

πολίτες µίας χώρας. Σε πλειάδα περιπτώσεων, ο µέχρι πρόσφατα τρόπος λειτουργίας 

και οι αρχές του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, αποτελούσε τον ανασταλτικό 

παράγοντα πολλών µεταναστών για τον επαναπατρισµό τους ή την µετακίνηση προς 

άλλη χώρα προορισµού, καθόσον οι κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν, ακόµα και 

όταν απουσίαζε κάθε µορφής ανταποδοτική εργασία από την πλευρά τους, ήταν 

ικανές να τους προσφέρουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για σειρά ετών. Το 

ερώτηµα για το ποιες κατηγορίες και σε τι βαθµό θα έχουν το δικαίωµα χρήσης των 

ασφαλιστικών προνοµιών περιπλέκεται ακόµα περισσότερο, αν λάβουµε υπόψη το 

καθεστώς υπό το οποίο κάποιος αλλοδαπός µετανάστης βρίσκεται στη χώρα 

υποδοχής του. Τα κράτη καλούνται να οριοθετήσουν τις προϋποθέσεις παροχής 

προνοµίων και το εύρος αυτών προς κάθε επιµέρους κατηγορία µεταναστών.  

Οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο που το κάθε κράτος επιχειρεί να διαχειριστεί 

το εν λόγω ζήτηµα, γίνονται αντιληπτές και από το γεγονός ότι ορισµένα κράτη έχουν 

καθορίσει αµιγώς οικονοµικά κριτήρια για την είσοδο των µεταναστών στην εδαφική 

τους επικράτεια, όπως για παράδειγµα η Αυστραλία, ενώ άλλα όπως η Ελλάδα, η 

Ιταλία και η Πορτογαλία, έχουν συµπεριλάβει στα βασικά κριτήρια αποδοχής 

µεταναστών, εκτός των άλλων και τους ανθρωπιστικούς λόγους (Ederveen, και συν., 

2004, σσ. 128-136).   
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3.5.2 Η Μισθολογική Εξέλιξη των Αλλοδαπών Μεταναστών στη Χώρα 

Υποδοχής και το Ζήτηµα της Υπογεννητικότητας στην Ευρώπη 

Η σύγχρονη µετανάστευση επηρεάζει κάθε επιµέρους οικονοµική πτυχή των χωρών 

υποδοχής µεταναστών. Στόχος της συγκεκριµένης υποενότητας είναι η µελέτη του 

τρόπου που η µισθολογική εξέλιξη των οικονοµικών µεταναστών στη χώρα 

υποδοχής, συνδέεται µε τις παροχές του κράτους πρόνοιας και το ζήτηµα της 

υπογεννητικότητας το οποίο «µαστίζει» όλα σχεδόν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη.      

Σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος της υπό µελέτη σχέσης, είναι επιστηµονικά 

αποδεκτό ότι για τα πρώτα χρόνια διαβίωσης του µετανάστη στη χώρα υποδοχής, οι 

µισθολογικές του απολαβές είναι χαµηλές, συγκριτικά µε αυτές του εγχώριου 

εργατικού δυναµικού, µε αποτέλεσµα να µην του αναλογεί πολύ υψηλός φορολογικός 

συντελεστής, καταβάλλοντας χαµηλές εισφορές στα δηµόσια ταµεία του κράτους 

υποδοχής. Για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όµως, το κόστος των κοινωνικών 

παροχών είναι συγκριτικά µεγαλύτερο, ανάλογα βέβαια και µε τις παροχές της κάθε 

χώρας, µε αποτέλεσµα να ζηµιώνεται ο εγχώριος πληθυσµός εργαζοµένων και τα 

οικονοµικά του κράτους. Η οικονοµική συνεισφορά των µεταναστών στα ταµεία του 

κράτους πρόνοιας εξαρτάται, εκτός των άλλων, από τον βαθµό εξοµοίωσης του 

αρχικού µισθού στη χώρα προορισµού του, µε αυτόν που υποθετικά θα καταφέρει να 

κερδίζει µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου (Λιαργκόβας, 2007, σσ. 193-195).  

 Το όφελος του εκάστοτε µετανάστη είναι αδιαµφισβήτητο, καθώς ο µισθός 

του στη χώρα υποδοχής, αυξάνεται σταδιακά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η 

µισθολογική εξέλιξη των µεταναστών συνεχίζεται έως ότου εξοµοιωθούν πλήρως οι 

µισθολογικές τους απολαβές µε αυτές της εγχώριας εργατικής τάξης για την 

αντίστοιχη πάντα προσφερόµενη εργασία ή υπηρεσία. Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο βαθµός που οι µισθολογικές απολαβές του κάθε µετανάστη εξελίσσονται, δεν 

είναι πανοµοιότυπος για όλους. Ο ρυθµός αύξησης ή µείωσης του µισθού αντίστοιχα, 

εξαρτάται εκτός από τις οικονοµικές και εργασιακές συγκυρίες στη χώρας υποδοχής, 

από τον ζήλο ή τα ιδιαίτερα προσόντα-εξειδίκευση που θα αναπτύξει ο ίδιος ο 

οικονοµικός µετανάστης κατά την διάρκεια παραµονής του στο νέο εργασιακό 

προορισµό. Και στην περίπτωση των µεταναστών, υφίστανται σηµαντικές διαφορές 

στον τρόπο που ο καθένας αξιοποιεί τις εργασιακές του δυνατότητες καθορίζοντας µε 

τον τρόπο αυτό και τις µισθολογικές του απολαβές. 

Τη χρονική στιγµή που θα υπάρξει πλήρης εξοµοίωση των εγχώριων και των 

µεταναστευτικών απολαβών, η συγκριτική κατάσταση µεταξύ του κόστους των 
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κοινωνικών παροχών προς τους µετανάστες και των εσόδων των κρατικών ταµείων, 

από την πάσης φύσεως φορολόγηση τους, µεταβάλλεται, αυτή τη φορά προς όφελος 

του κράτους. Αποδεικνύεται, ότι εκτός από το όφελος των µεταναστών λόγω της 

συνεχούς αύξησης των µισθολογικών τους απολαβών, επωφελείται οικονοµικά και το 

κράτος που τους φιλοξενεί, διότι οι παροχές προς τους µετανάστες είναι µικρότερες 

από το αποκοµισθέν όφελος προερχόµενο από αυτούς. Πρέπει ωστόσο να 

διευκρινιστεί, ότι ο τρόπος εξέλιξης της προαναφερθείσας σχέσης εξαρτάται σε 

σηµαντικό βαθµό από τη συνολική πολιτική ένταξης που έχουν θεσπίσει και 

εφαρµόζουν τα κράτη υποδοχής των οικονοµικών µεταναστών. Όσο πιο 

συγκροτηµένη είναι η πολιτική που ακολουθείται, τόσο πιο σύντοµα χρονικά, 

επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από τα κράτη υποδοχής σχετικά µε την 

µεταναστευτική απασχόληση εντός των εδαφικών ορίων τους.  Η τελική συνεισφορά 

των µεταναστών στα δηµόσια έσοδα µέσω της φορολόγησης της οικονοµικής 

δραστηριότητάς τους, µεταβάλλεται σταδιακά και η µελέτη του τρόπου και του 

χρόνου εξέλιξής της συµβάλει στην εξαγωγή συνεκτικών συµπερασµάτων σχετικά µε 

τις οικονοµικές επιδράσεις της µετανάστευσης στα δηµόσια έσοδα-έξοδα (Paldam, 

2006).   

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η µετανάστευση µπορεί 

να λειτουργήσει προς όφελος τόσο των µεταναστών όσο και του συστήµατος 

κοινωνικών παροχών και του κράτους πρόνοιας γενικότερα. Οι προϋποθέσεις για την 

εκπλήρωση των επιδιώξεων και των δύο µερών είναι πολύ συγκεκριµένες και 

απαιτούν πληθώρα ρυθµίσεων. Η κρατούσα κατάσταση στα περισσότερα σύγχρονα 

κράτη, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, χαρακτηρίζεται από την αδυναµία 

εφαρµογής στοχευµένης πολιτικής προσέλκυσης µεταναστών, µε γνώµονα τις 

εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, µε αποτέλεσµα να µην γίνεται εφικτή η 

έγκαιρη και ουσιαστική ένταξη του µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού στην 

εγχώρια παραγωγική διαδικασία. 

Η ελεύθερη µετανάστευση µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως άλλωστε και η ελεύθερη αγορά. Το να θεωρούµε εκ 

προοιµίου ότι οι οικονοµικοί µετανάστες εισέρχονται στην Ευρώπη για να 

«εκµεταλλευτούν» το κράτος πρόνοιας για να ζήσουν εις βάρος αυτού, είναι 

παρακινδυνευµένο και επιστηµονικά ατεκµηρίωτο. Η είσοδος κάθε φτωχού 

οικονοµικά µετανάστη σε µια χώρα, σηµαίνει αυτοµάτως την έναρξη ενός αγώνα 

επιβίωσης, οικονοµικής ευηµερίας και εξεύρεσης εργασίας για την κάλυψη του 
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κόστους µετακίνησης και την αναζήτηση πόρων για τη συντήρηση των µελών της 

οικογενείας του που παρέµειναν στη χώρα προέλευσής του.  

Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν µέχρι σήµερα αντιµετωπίσει σοβαρό 

πρόβληµα µε την πτυχή που σχετίζεται µε την λειτουργία του κράτους πρόνοιας, διότι 

η µετανάστευση είναι κυρίως προσωρινή και χαρακτηρίζεται από την έντονη 

κινητικότητα των ατόµων που λαµβάνουν µέρος σε αυτή. Ο «εχθρός όµως είναι προ 

των ευρωπαϊκών πυλών». Η νέα µεταναστευτική τάση των τελευταίων ετών για 

µόνιµη µετανάστευση, δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορες τις κυβερνήσεις και τις 

κοινωνίες της Ευρώπης. Για την έγκαιρη προσαρµογή του θεσµού του κράτους 

πρόνοιας στα νέα µεταναστευτικά δεδοµένα απαιτούνται µέτρα που θα στοχεύουν α) 

στην εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των µελών των κοινωνιών διασφαλίζοντας 

ίσες ευκαιρίες για όλους, β) στην αναµόρφωση της αγοράς εργασίας, αυξάνοντας την 

ελαστικότητά της και τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας, γ) στη θέσπιση και επιτυχή 

εφαρµογή των απαραίτητων αλλαγών στο σύστηµα πρόνοιας, εξαλείφοντας τα 

αντικίνητρα κατά την περίοδο µη απασχόλησης των µεταναστών και τέλος δ) στον 

επαναπροσδιορισµό των δικαιούχων των προνοµίων του κράτους πρόνοιας. Τα µέχρι 

τώρα στοιχεία δεν φαίνεται να συνηγορούν στην επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης του 

µοντέλου πρόνοιας που εφαρµόζεται στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, η συνεχής 

παρακολούθηση του τρόπου µεταβολής των βασικών χαρακτηριστικών της 

µεταναστευτικής διαδικασίας κρίνεται επιβεβληµένη για την πρόληψη των όποιων 

προβληµάτων ενδεχοµένως προκύψουν στο µέλλον (Legrain, 2008).      

Το τελευταίο σκέλος της σχέσης του κράτους πρόνοιας µε την µετανάστευση, 

εισάγει την παράµετρο της υπογεννητικότητας η οποία αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες πτυχές της µεταναστευτικής διαδικασίας και σχετίζεται άµεσα µε τον 

βαθµό επίδρασης των µεταναστευτικών ροών στο εν λόγω πρόβληµα που µαστίζει τις 

τελευταίες δεκαετίες τα σύγχρονα κράτη της γηραιάς ηπείρου και όχι µόνο. Το 

ερώτηµα που απασχολεί όλους όσους ασχολούνται και µελετούν την επίδραση της 

οικονοµικής µετανάστευσης στα αναπτυγµένα κράτη, είναι κατά πόσο αυτές οι 

µεταναστευτικές ροές είναι ικανές να ανατρέψουν το οικονοµικό χάσµα µεταξύ των 

εσόδων που προέρχονται από τον ενεργό εργασιακά πληθυσµό µίας χώρας και των 

εξόδων προς τις µη παραγωγικές εργασιακά οµάδες. 

Οι απόψεις και σε αυτό το ερώτηµα διίστανται. Μια επιστηµονική 

κατεύθυνση υποστηρίζει ότι οι οικονοµικοί µετανάστες, που κατά χιλιάδες εισρέουν 

στις χώρες υποδοχής, θα αποτελέσουν το επιπλέον εργατικό δυναµικό που απαιτείται 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       175 

ώστε να καλυφθεί το «οικονοµικό κενό» που προαναφέρθηκε και έτσι µέσω της 

φορολόγησής τους θα είναι εφικτή η καταβολή των συντάξεων και των κοινωνικών 

παροχών για τις οποίες δεσµεύεται το κράτος, ενώ µέσω της οικογενειακής 

επανένωσης και της συνεχούς ροής νέου εργατικού δυναµικού από το εξωτερικό, θα 

περιορίζονται σε µεγάλο βαθµό οι οικονοµικές επιδράσεις της υπογεννητικότητας 

στο κράτος πρόνοιας. Επιπλέον, τονίζεται το γεγονός ότι η είσοδος µεταναστών στις 

ελεύθερες οικονοµίες των περισσότερων ανεπτυγµένων κρατών θα οδηγήσει στην 

αύξηση της αγοραστικής βάσης, η οποία µε την σειρά της θα συνδεθεί µε αύξηση του 

κατά κεφαλή εισοδήµατος λόγω της υπερµεγέθους κατανάλωσης προϊόντων-

υπηρεσιών και των αποδιδόµενων εισφορών προς το κράτος λόγω της αύξησης του 

σχετικού ρυθµού κατανάλωσης. 

Η συνάφεια των συγκεκριµένων µεγεθών δεν επαληθεύεται από σχετικές 

έρευνες, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η είσοδος µεταναστών πραγµατώνεται σε 

χώρες µε ελεύθερη οικονοµία. Η αδυναµία τεκµηρίωσης βασίζεται στο γεγονός ότι οι 

φιλελεύθερες οικονοµικά χώρες, δεν στοχεύουν αποκλειστικά στην κάλυψη των 

στενών ορίων της εγχώριας αγοράς τους, αλλά απευθύνονται σε µία ευρωπαϊκή ή 

ακόµα και παγκόσµια αγορά που απαρτίζεται από εκατοµµύρια καταναλωτές. 

Εποµένως, η διεύρυνση της καταναλωτικής βάσης µπορεί να επιτευχθεί ως 

αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης  η οποία επέτρεψε το άνοιγµα των αγορών, 

καταλύοντας τα µέχρι πρόσφατα εµπόδια των µικρών και πολλές φορές κορεσµένων 

εγχώριων αγορών και όχι ως αναγκαστικό επακόλουθο της εισόδου µεταναστών σε 

µία χώρα (Rowthorn, 2004, σ. 14) (Facchini, Razin, & Willmann, 2004).         

Η προαναφερθείσα θεώρηση των πραγµάτων, έχει βέβαια και τον αντίστοιχο 

επιστηµονικό αντίλογο. Τα καίρια σηµεία ένστασης της αντίπαλης θεώρησης, 

αφορούν το γεγονός ότι και οι µετανάστες, όπως και ο γηγενής πληθυσµός, έχουν µία 

προκαθορισµένη ηλικιακή πορεία µε αποτέλεσµα όταν περάσουν τα χρόνια που οι 

µετανάστες θα αποτελούν φορολογήσιµα υποκείµενα, θα µετατραπούν αυτοµάτως σε 

καταναλωτές των εγχώριων κοινωνικών αγαθών. Ένα δεύτερο, αλλά εξίσου 

σηµαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο πολλές φορές δεν λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, 

σχετίζεται µε τη διάρκεια παραµονής των µεταναστών στη νέα χώρα εργασίας τους, 

επηρεάζοντας υποσυνείδητα τον τρόπο ζωής. Όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό 

διάστηµα παραµονής των µεταναστών στη χώρα υποδοχής τους, τόσο πιο πιθανή 

είναι η προσαρµογή τους στα εγχώρια πολιτισµικά ή πολιτιστικά δεδοµένα. Οι 

πολυπληθείς οικογένειες των µεταναστών που εισέρχονται σε µία χώρα για 
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αναζήτηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών αλλά και ποιότητας ζωής γενικότερα, 

είναι πολύ πιθανόν να µην διατηρήσουν τον αρχικό τύπο των πολυάριθµων 

οικογενειών τους, µε αποτέλεσµα να µετατραπούν σε πυρηνικές οικογένειες 

ακολουθώντας τα πρότυπα των εγχώριων οικογενειών. Η αλλαγή αυτή θα είχε ως 

αποτέλεσµα την αδιάλειπτη ανάγκη για νέες, σε µεγαλύτερο από ότι προηγουµένως 

µεγέθους ροές µεταναστών, ως αντιστάθµισµα της µελλοντικής αύξησης του µη 

ενεργού εργασιακά πληθυσµού. Υποστηρίζεται, ότι µια χώρα που ζητά την ανανέωση 

της «νεότητάς» της µέσω της εισόδου µεγάλου αριθµού νέων ηλικιακά οικονοµικών 

µεταναστών, εισέρχεται σε έναν φαύλο κύκλο και σε µια ατέρµονη διαδικασία που 

µπορεί να αλλάξει σηµαντικά την πληθυσµική οµοιογένεια της χώρας µε την πάροδο 

των χρόνων. 

Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες σύγχρονες χώρες που απαρτίζουν την ΕΕ 

εµφανίζει µείωση του γηγενή πληθυσµού της µε αποτέλεσµα να µαστίζεται από 

υψηλά ποσοστά υπογεννητικότητας. Το ποσοστό των Ελλήνων ηλικίας άνω των 65 

από 3% του συνολικού πληθυσµού το 1870 ανήλθε σταδιακά στο 7% το 1951, στο 

13,9% το 1991 και στο 18% το 1998 και έκτοτε συνεχίζει να παρουσιάζει, 

µικρότερης κλίµακας βέβαια, ανοδικές τάσεις. Η αύξηση αυτή, οφείλεται στον 

µηδενικό σχεδόν ρυθµό αύξησης του εγχώριου πληθυσµού της χώρας, ενώ η τωρινή 

αύξηση του πραγµατικού αριθµού των κατοίκων της Ελλάδας αποδίδεται 

αποκλειστικά  στην εισροή των µεταναστών όλων των κατηγοριών. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι µία στις έξι γεννήσεις τέκνων στην Ελλάδα αποδίδεται πλέον σε 

αλλοδαπούς γονείς, αλλάζοντας τα µέχρι πρότινος δηµογραφικά δεδοµένα της χώρας 

αυτής (Lazaridis, 2003).     

Οι δυσµενείς προβλέψεις για την επιδείνωση του προβλήµατος της 

υπογεννητικότητας και για τα οικονοµικά των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, κάνει 

επιτακτική την ανάγκη για την εύρεση µίας λύσης που θα έχει µακροπρόθεσµες 

προοπτικές. Η διατήρηση ενός ισοσκελισµένου ισοζυγίου µεταξύ αυτών που 

εργάζονται και αυτών που υποστηρίζονται ή υποβοηθούνται µε κάθε τρόπο από το 

κράτος πρόνοιας, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τα κράτη µε προβλήµατα 

υπογεννητικότητας. Η παρουσίαση µίας απλουστευµένης, µονολεκτικά διατυπωµένης 

λύσης δεν θεωρείται εφικτή και σε αυτή την περίπτωση. Η εµπεριστατωµένη µελέτη 

της κάθε χώρας ξεχωριστά και των ιδιαιτεροτήτων που αυτή εµφανίζει, ίσως αποτελεί 

την βέλτιστη πρακτική για την εξαγωγή συµπερασµάτων και υιοθέτηση λύσεων για 

τον περιορισµό των συνεπειών του προβλήµατος αυτού. 
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Η συνεχής µετανάστευση, µε τα χαρακτηριστικά που αυτή εµφανίζεται τις 

τελευταίες δεκαετίες, δεν µπορεί να αποτελέσει το µοναδικό αντίδοτο στο πρόβληµα. 

Για παράδειγµα, η µόνιµη οικονοµική µετανάστευση, των ανειδίκευτων µεταναστών 

είναι σε γενικές γραµµές πιο δαπανηρή για το κράτος διότι οι πιθανότητες για συνεχή 

και µακροχρόνια απασχόληση είναι λιγότερες, συγκριτικά µε αυτές της αντίστοιχης 

ηλικιακά οµάδας εγχώριων εργαζοµένων. Εποµένως, η οποιαδήποτε αύξηση των 

εσόδων µέσω της φορολόγησης των νεοεισερχόµενων στην εγχώρια αγορά εργασίας, 

νέων ηλικιακά µεταναστών, θα αποτελεί µία άνευ ουσίας κίνηση, διότι τα επιπλέον 

έσοδα θα χαθούν «ασκαρδαµυκτί» από τις προηγούµενες γενεές µεταναστών που 

διαβιούν στη χώρα και επιβαρύνουν το κράτος λόγω της αδυναµίας πλήρους 

αξιοποίησής τους από την εγχώρια αγορά εργασίας.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να επέλθουν ως αποτέλεσµα της µόνιµης 

µετανάστευσης, όπως επιγραµµατικά παρουσιάστηκαν παραπάνω, δεν θα είχαν 

επίδραση, εφόσον, όπως προτείνεται από µερίδα θεωρητικών, µεταβάλλονταν η 

χρονική διάρκεια παραµονής των µεταναστών σε µία χώρα. Με άλλα λόγια, 

υποστηρίζεται η ανάγκη µετατροπής της µόνιµης µετανάστευσης σε πρόσκαιρη, ώστε 

να είναι εφικτή η αποδοτικότερη αξιοποίηση των µεταναστών όσο διάστηµα αυτοί 

είναι ενεργοί εργασιακά και προσφέρουν στα οικονοµικά της χώρας, αποποιούµενοι 

την υποχρέωση για κοινωνική προστασία και παροχή συνταξιοδοτικών απαιτήσεων, 

όταν αυτοί θα βρίσκονται σε ηλικία που δεν θα επιτρέπει την εργασία τους και 

εποµένως την άντληση εσόδων από τη φορολόγησή τους. Τέτοιου είδους 

προγράµµατα µη µόνιµης µετανάστευσης, είναι βέβαια πολύ δύσκολο να 

εφαρµοστούν στην πράξη και είναι ενδεχοµένως ηθικά κατακριτέα, καθόσον η 

εξαναγκασµένη αποµάκρυνση ανθρώπων από µια χώρα στην οποία έχουν ζήσει τόσο 

µεγάλο χρονικό διάστηµα και έχουν συνεισφέρει υπέρ το δέον οικονοµικά, δεν 

αποτελεί λύση που έχει το απαιτούµενο κοινωνικό έρεισµα. 

 Ο επαναπροσδιορισµός των ορίων ηλικίας των εργαζοµένων, η 

αποδοτικότερη και συστηµατικότερη φορολόγηση των πάσης φύσεως εργαζοµένων 

και η αξιοποίηση του πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν λύσεις ώστε να ισοσκελιστεί εν µέρει η διαφορά ανάµεσα στις δύο 

πλευρές και να καλυφθεί το οικονοµικό έλλειµµα που δηµιουργείται ως αποτέλεσµα 

της υπογεννητικότητας. Η εφαρµογή κατάλληλων προγραµµάτων και η εισαγωγή 

κινήτρων ώστε να µειωθεί η υπογεννητικότητα, αλλά και η προσαρµογή των µέχρι 

πρότινος κοινωνικών παροχών των κρατών στα δεδοµένα της εποχής, µπορεί να 
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βοηθήσει συνεπικουρικά στη επίλυση του προβλήµατος. Επιπροσθέτως, προτείνεται 

ερευνητικά και η εναλλακτική επιλογή της υγιούς επένδυσης των κρατικών εσόδων, 

ώστε µακροχρόνια οι επενδύσεις αυτές να λειτουργήσουν προς όφελος των 

ασφαλισµένων. Όλες αυτές οι προαναφερθείσες επιλογές αλλά και πληθώρα άλλων, 

πρέπει να συµψηφιστούν και να εφαρµοστούν, αφού πρώτα γίνει αποδεκτό το 

γεγονός ότι το πρόβληµα της υπογεννητικότητας δεν είναι κάτι παροδικό και 

εποµένως οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει αποδεχτούν την κατάσταση και να 

συνεχίσουν να αναπτύσσονται παρά την ύπαρξη του εν λόγω προβλήµατος 

(Rowthorn, 2004, σσ. 10-12) (Hatton & Williamson, 1998, σσ. 231-250). 

 

3.5.3 Οι Αγκυλώσεις και οι Προοπτικές Ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην 

Ελλάδα 

Όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης και πιο συγκεκριµένα αυτά που βρίσκονται στο 

νοτιοανατολικό τµήµα αυτής, χαρακτηρίζονται από αξιοµνηµόνευτες διαφορές σε ότι 

αφορά τον τρόπο λειτουργίας του κράτους πρόνοιάς τους. Η Ελλάδα, όπως και οι 

υπόλοιπες χώρες που απαρτίζουν το αποκαλούµενο «Μοντέλο της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης» ή το «Μεσογειακό Μοντέλο» κράτους πρόνοιας (Levitt, 2000, σσ. 459-

461), έχουν καθορίσει τις προσφερόµενες κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες τους µε 

γνώµονα συγκεκριµένες προϋποθέσεις που οφείλουν να καλύπτουν οι εργασιακές 

οµάδες που τις δικαιούνται.  

Η σηµασία ανάδειξης των βασικών ιδιαιτεροτήτων του µοντέλου της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει ιδιαίτερη σηµασία για την µετέπειτα αναλυτικότερη 

µελέτη του ελληνικού συστήµατος ασφάλισης και πρόνοιας. Τα ευρωπαϊκά κράτη 

που απαρτίζουν το εν λόγω µοντέλο, έχουν ως κοινά γνωρίσµατα την σχετική 

υπανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, την αποσπασµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας 

που σχετίζεται µε την απασχόληση και την εν γένει λειτουργία του θεσµού της 

πρόνοιας, τον ασυντόνιστο και κατακερµατισµένο, σε πολλές περιπτώσεις, τρόπο 

λειτουργίας των διάφορων φορέων και τέλος την ύπαρξη «πελατειακών σχέσεων» 

ακόµα και διεφθαρµένων δηµόσιων λειτουργών, που αναπόφευκτα οδηγούν στην 

εµφάνιση χαµηλής αποδοτικότητας στην παροχή των κοινωνικών προνοµίων και 

υπηρεσιών. 

Τα προαναφερθέντα γνωρίσµατα, χαρακτηρίζουν σε µεγάλο βαθµό και τον 

τρόπο λειτουργίας του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, βάσει του 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       179 

ελληνικού τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους πρόνοιας, παρατηρούνται 

δύο επιµέρους οµάδες πολιτών στην ελληνική κοινωνία. Στην πρώτη οµάδα 

συµπεριλαµβάνονται τα άτοµα που έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, όπως 

αυτές των επιδοµάτων ανεργίας, των συντάξεων και των επιδοµάτων τέκνων, ενώ 

στην δεύτερη οµάδα εντάσσονται όλα τα άτοµα που έχουν την δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν βασικές µόνο υπηρεσίες που διατίθενται προς όλους τους πολίτες 

ανεξαιρέτως εθνικότητας ή οικονοµικής κατάστασης όπως για παράδειγµα η δωρεάν 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση (Καραµάνου, 2006, σσ. 2-15).  

Στην τελευταία οµάδα εντάσσονται κατά µεγάλο ποσοστό οι µετανάστες και 

ειδικότερα ορισµένες υποκατηγορίες αυτών όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, οι 

άνεργοι ή όσοι εργάζονται υπό καθεστώς περιστασιακής απασχόλησης. Οι οµάδες 

αυτές ατόµων, αποµονώθηκαν από το εθνικό σύστηµα διότι δεν κατάφεραν να 

ενταχθούν επιτυχώς στην υπάρχουσα κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρα. 

Επιπροσθέτως, καθαρά διαρθρωτικοί λόγοι, όπως η µεταναστευτική πολιτική της 

χώρας και η ανελαστικότητα που παρουσιάζεται στις υπάρχουσες εγχώριες 

εργασιακές δοµές, δηµιούργησαν απροσπέλαστα εµπόδια για την νόµιµη παραµονή 

και εργασία των µεταναστών, οδηγώντας πολλούς εξ’ αυτών, στην αδήλωτη 

απασχόληση και στη µη καταβολή των νόµιµων εισφορών, διογκώνοντας ένα από τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η σύγχρονη Ελλάδα. 

Η αύξηση της παραοικονοµίας, λόγω και του µεγάλου αριθµού µεταναστών 

που έχουν σταδιακά εισέλθει στην Ελλάδα, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και 

οδηγεί σε απώλεια σηµαντικών οικονοµικών πόρων από τα κρατικά έσοδα µε 

επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο σύστηµα κοινωνικών παροχών. Εκτός από 

την οικονοµική διάσταση της παραοικονοµίας, αξιοπρόσεκτη είναι και η κοινωνική 

επίδραση αυτής στην αγορά εργασίας των µεταναστών, γεγονός που επιτρέπει την 

εµφάνιση ρατσιστικών και στερεοτυπικών συµπεριφορών που επηρεάζουν σταδιακά 

την µέχρι πρότινος εθνική οµοιογένεια του «κοινωνικού ιστού» της χώρας. Η 

αποφυγή της αδιάκριτης περικοπής όλων των κοινωνικών παροχών από τους 

µετανάστες, µέσω της επιβολής αυστηρών προϋποθέσεων για την οικονοµική και 

κοινωνική τους ένταξη, µπορεί να οδηγήσει σε τελείως αντίθετα αποτελέσµατα από 

τα αναµενόµενα, δυσχεραίνοντας περαιτέρω το ελληνικό σύστηµα κρατικής πρόνοιας 

(Jurado & Bruzzone, 2008).  

Προς απόδειξη των προαναφερθέντων αλλά και της βαρύνουσας σηµασίας 

του ζητήµατος, παρατίθενται τα αποτελέσµατα σχετικής µε το αντικείµενο έρευνας 
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(European Values Study), που διενεργήθηκε το 2008 στην χώρα µας και 

κατηγοριοποιεί τις διάφορες οµάδες που χρήζουν κοινωνικής στήριξης και βοήθειας, 

µε κριτήριο τον βαθµό αποδοχής τους από την ελληνική κοινωνία. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η συγκεκριµένη έρευνα διεξάγεται κάθε εννέα χρόνια, σε ευρωπαϊκά 

και όχι µόνο κράτη, µέσω συνεντεύξεων σε µεγάλο αριθµό πολιτών των χωρών 

αυτών. Η πιο πρόσφατη έρευνα (2008), πραγµατοποιήθηκε σε σαράντα επτά 

ευρωπαϊκές χώρες-περιοχές, αξιολογώντας στοιχεία που προέκυψαν από 70.000 

συνεντεύξεις πολιτών (European Value Study, 2010).     

 Τµήµα της συγκεκριµένης έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στην Ελλάδα 

είχε ως επιδίωξη την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το βαθµό αποδοχής, εκ 

µέρους της ελληνικής κοινωνίας, συγκεκριµένων οµάδων που χρήζουν της στήριξης 

του ελληνικού κράτους πρόνοιας. Η κατηγοριοποίηση των ευπαθών οµάδων, όπως 

φαίνεται και στα γραφήµατα που έπονται, αφορούσε τους ηλικιωµένους, τους 

ανέργους, τους αλλοδαπούς µετανάστες, τους ασθενείς-ανήµπορους και τέλος τα 

ανήλικα φτωχά παιδιά. Από τις ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα, προέκυψε ότι η ελληνική κοινή γνώµη δείχνει το 

µικρότερο ποσοστό ενδιαφέροντος για τους µετανάστες που διαβιούν στη χώρα, 

συγκριτικά µε όλες τις άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.  

Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν 

νοιάζονται-ενδιαφέρονται καθόλου για τους µετανάστες είναι το υψηλότερο που 

παρουσιάζεται στην έρευνα και ανέρχεται στο 11,5% περίπου, ενώ το 19% νοιάζεται-

ενδιαφέρεται πολύ λίγο έως ελάχιστα για την συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα όπως 

φαίνεται στο γράφηµα 12. Χαρακτηριστικά µεγάλο, είναι και το ποσοστό των 

Ελλήνων πολιτών που θεωρούν ότι οι µετανάστες στην Ελλάδα αποτελούν εν ολίγοις 

«κοινωνικό µίασµα» επιβαρύνοντας τα οικονοµικά του κράτους πρόνοιας (Γράφηµα 

8) ενώ αντίστοιχα υψηλός είναι και ο αριθµός των Ελλήνων που θεωρούν ότι οι 

µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα είναι υπερβολικά πολλοί (Γράφηµα 9). Η άποψη 

αυτή της κοινής γνώµης και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα, δεν µπορούν να θεωρηθούν αµετάβλητα διαχρονικά. Η κοινή γνώµη τείνει να 

µεταβάλλεται µε την πάροδο των χρόνων, ανάλογα µε τους επιµέρους παράγοντες 

που την καθορίζουν, ενώ τα αίτια µίας συγκεκριµένης κοινωνικής άποψης-αντίληψης 

τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν οφείλονται σε έναν µόνο παράγοντα. 

Από τις υπόλοιπες ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, οι ηλικιωµένοι συγκεντρώνουν 

το µεγαλύτερο ποσοστό κοινωνικής συµπαράστασης και αλληλεγγύης που ανέρχεται 
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στο 32% (Γράφηµα 11). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη 

κατηγορία πολιτών δεν βρίσκεται στην συγκεκριµένη κατάσταση ως αποτέλεσµα των 

δικών της παραλήψεων ή ενεργειών αλλά ως αποτέλεσµα του γήρατος, µιας µη 

αναστρέψιµης φυσικής διαδικασίας που αφορά κάθε ανθρώπινο οργανισµό, ενώ το 

γεγονός ότι τα συγκεκριµένα άτοµα έχουν συνεισφέρει όλα τα προηγούµενα χρόνια 

στο κράτος πρόνοιας υπό την µορφή φορολογίας, είναι ένας επιπλέον παράγοντας 

που ερµηνεύει το προαναφερθέν υψηλό ποσοστό που παρατηρήθηκε.  

Οι ηλικιωµένοι είναι µία ιδιαίτερα συµπαθής κοινωνικά πληθυσµιακή οµάδα, 

διότι σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό βρίσκεται και ένας ηλικιωµένος συγγενής, 

εποµένως οι πολίτες τρέφουν αξιοσηµείωτη συµπόνια προς αυτούς και θεωρούν 

δικαιολογηµένη την παροχή κάθε είδους βοήθειας από το κράτος πρόνοιας. Ιδιαίτερα 

υψηλή απήχηση για την ελληνική κοινωνία έχουν οι ευπαθείς οµάδες των ανήλικων 

φτωχών παιδιών και των ασθενών-ανήµπορων, αποκαλύπτοντας σηµαντικά στοιχεία 

για τον τρόπο που οι Έλληνες πολίτες ιεραρχούν τις ευπαθείς οµάδες και για τις 

οποίες θεωρούν απαραίτητη τη δραστηριοποίηση του κράτους πρόνοιας µέσω των 

προγραµµάτων κοινωνικής στήριξης και βοήθειας.   

 

 

Γράφηµα 8: Πιστεύετε ότι οι Μετανάστες Επιβαρύνουν Οικονοµικά το Κράτος Πρόνοιας; 
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Γράφηµα 9: Πιστεύετε ότι ο Αριθµός των Μεταναστών που Βρίσκονται στην Ελλάδα είναι 

Υπερβολικά Μεγάλος; 

Γράφηµα 10: Σε τι Βαθµό σας Ενδιαφέρει το Ζήτηµα των Ανέργων; 
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Γράφηµα 11: Σε τι Βαθµό σας Ενδιαφέρει το Ζήτηµα των Ηλικιωµένων; 

 

 

 
Γράφηµα 12: Σε τι Βαθµό σας Ενδιαφέρει το Ζήτηµα των Μεταναστών; 
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Γράφηµα 13: Σε τι Βαθµό σας Ενδιαφέρει το Ζήτηµα των Ασθενών-Ανήµπορων; 

 
 

 
Γράφηµα 14: Σε τι Βαθµό σας Ενδιαφέρει το Ζήτηµα των Ανήλικών Φτωχών Παιδιών; 

 
Πηγή γραφηµάτων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: (European Value Study, 2010) 
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Το γεγονός ότι η «µερίδα του λέοντος» των δαπανών του ελληνικού κράτους 

πρόνοιας χρησιµοποιείται στην κάλυψη των ληξιπρόθεσµων οφειλών για την 

καταβολή συντάξεων και επιδοµάτων, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο πίνακα 3 

που ακολουθεί, τονίζει τον ανισοµερή τρόπο χρησιµοποίησης των δηµόσιων 

προνοιακών εσόδων και την ανάγκη επαναπροσδιορισµού των ορίων 

συνταξιοδότησης, του φορολογικού συστήµατος και τις παροχές του κράτους 

πρόνοιας γενικότερα, διότι το µέλλον προβλέπεται δυσοίωνο εφόσον η κατάσταση 

δεν µεταβληθεί άµεσα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόµα και µετά την 

εδραίωση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, σηµαντικό τµήµα των δηµοσιών 

εσόδων δαπανήθηκε για την κάλυψη των αναγκών του κράτους πρόνοιας. Έτσι, για 

το 2010 οι δαπάνες ανήλθαν στο 23,3%, το 2011 και το 2012 ξεπέρασαν το 24% ενώ 

µόνο το 2013 το ποσοστό των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε στο 22% 

(OECD, 2014). Οι αλλοδαποί µετανάστες µέσω της αναµόρφωσης του υφιστάµενου 

συστήµατος κοινωνικών παροχών, πρέπει να συνεισφέρουν στο έπακρο οικονοµικά, 

καταβάλλοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογούν, 

ανατροφοδοτώντας τα ελλειµµατικά ελληνικά ταµεία ώστε να συνεχίσουν να είναι 

βιώσιµα παρά το µεγάλο πρόβληµα της υπογεννητικότητας που µαστίζει την Ελλάδα.  

Ένας από τους σηµαντικότερους επιµέρους κλάδους του ελληνικού 

ασφαλιστικού συστήµατος και του κράτους πρόνοιας γενικότερα, είναι αυτός των 

συντάξεων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, όλα τα σύγχρονα κράτη 

αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα λόγω της γήρανσης του γηγενούς πληθυσµού µε 

αποτέλεσµα την συνεχή αύξηση της αναλογίας µεταξύ συνταξιούχων και 

εργαζοµένων. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική αύξηση 

του αριθµού των ασφαλισµένων µεταναστών, τάση που οφείλεται στη συνάφεια της 

κοινωνικής ασφάλισης µε την νοµιµοποίησή των µεταναστών. Η ένταξη των 

αλλοδαπών στην ελληνική αγορά εργασίας και ειδικότερα των Αλβανών οικονοµικών 

µεταναστών, βοήθησε βραχυπρόθεσµα την λειτουργία του συστήµατος 

συνταξιοδότησης διότι αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και ο αριθµός των 

ασφαλισµένων, λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό προς όφελος των Ελλήνων 

συνταξιούχων.  

Υπολογίζεται ότι οι αλλοδαποί ασφαλισµένοι στο σύνολο των ασφαλιστικών 

φορέων της χώρας, αν και καταλαµβάνουν µικρό αριθµητικά ποσοστό σχετικά µε το 

σύνολο των ασφαλισµένων, συνεισφέρουν περίπου το 11% των συνολικών εσόδων 

που εισπράττονται από τα ασφαλιστικά ταµεία τους. Βέβαια, η θετική επίδραση των 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       186 

µεταναστών στα οικονοµικά των ασφαλιστικών ταµείων είναι βραχυπρόθεσµη και 

για αυτόν τον λόγο πρέπει να µελετάται υπό το ευρύτερο πρίσµα του συνολικού 

«κόστους της µετανάστευσης» για το ελληνικό κράτος. Σε περίπτωση που τελικά 

αποδειχτούν οι προβλέψεις περί της µόνιµης διαµονής των µεταναστών στην χώρα, 

εξυπακούεται ότι όλοι αυτοί που σήµερα συνεισφέρουν στα ασφαλιστικά ταµεία, θα 

αποτελέσουν τους αυριανούς αποδέκτες συνταξιοδοτικών παροχών διαιωνίζοντας το 

πρόβληµα των ελλειµµατικών ελληνικών ασφαλιστικών ταµείων (Niessen, 2004, σσ. 

3-5) (European Commission, 2000) (Τζώρτζογλου, 2005).    

 Μελετώντας εκτενέστερα τον τρόπο διάρθρωσης και λειτουργίας του 

ελληνικού συστήµατος πρόνοιας και ασφάλισης, παρατηρούµε ότι η χώρα αυτή 

χαρακτηρίζεται από χαµηλό ποσοστό πληθυσµιακής κάλυψης του κράτους πρόνοιας, 

ενώ τα άτοµα που βρίσκονται εκτός του εθνικού συστήµατος δεν υποβοηθούνται 

σχεδόν καθόλου από τις κρατικές ενισχύσεις πάσης φύσεως. Συµπληρωµατικά, 

εντοπίζεται µεγάλο εύρος διαφοροποίησης αναφορικά µε τις κοινωνικές παροχές 

στους δικαιούχους, πολύ µεγαλύτερο µάλιστα από το αναµενόµενο συγκριτικά και µε 

τις µισθολογικές διακυµάνσεις. Η ιδιοµορφία αυτή, έχει ως αποτέλεσµα µικρές 

αριθµητικά οµάδες πολιτών να γίνονται αποδέκτες σηµαντικού αριθµού κρατικών 

προνοµίων (Senik, Stichnoth, & Van Der Straeten, 2008) (Gran & Clifford, 2000). 

Τέλος, παρατηρείται δυσλειτουργία στον τρόπο που το κράτος χρησιµοποιεί τα 

κεφάλαια των ταµείων ως αποτέλεσµα του «πελατειακού συστήµατος» που επί 

χρόνια έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα. Η αντιπαραγωγική χρήση των κεφαλαίων σε 

επιπρόσθετες παροχές, έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µεγάλης ανακατανοµής, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα το µεγάλο ποσοστό επί του ΑΕΠ της Ελλάδας που 

καταναλώνεται για την παροχή συντάξεων, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο ποσοστό για 

την λειτουργία των προγραµµάτων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναµικού (ΟΑΕΔ) (Πίνακας 3). 

Στην Ελλάδα, ο κύριος φορέας ασφάλισης των µεταναστών είναι το πρώην 

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και νυν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ενιαίο Ταµείο 

Ασφάλισης Μισθωτών) µε το αµέσως επόµενο σε δυναµική ασφαλιστικό φορέα τον 

Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (Χατζής, 2007, σσ. 610-614). 

Εντρυφώντας στα στοιχεία του οργανισµού αυτού, θα µπορέσουµε να αποκοµίσουµε 

µια αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο ελληνικό 

ασφαλιστικό σύστηµα σε ότι αφορά πάντα την νόµιµη µεταναστευτική απασχόληση. 

Από τις πιο έγκυρες ερευνητικά πηγές άντλησης των ζητούµενων δεδοµένων, είναι 
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για άλλη µια φορά, η εθνική απογραφή του 2001. Από τα στοιχεία λοιπόν της 

απογραφής του 2001, προκύπτει ότι το 14% των ασφαλισµένων του συγκεκριµένου 

φορέα είναι αλλοδαποί, το 50% των οποίων είναι αλβανικής υπηκοότητας. Η 

συγκεκριµένη µεταναστευτική οµάδα περιλαµβάνει περί τους 80.000 ασφαλισµένους 

στον τοµέα των κατασκευών, αντιπροσωπεύοντας το 30% του συνόλου των 

ασφαλισµένων του φορέα, στον εργασιακό αυτό τοµέα, ενώ 95.000 περίπου άτοµα 

της ίδια εθνικής οµάδας συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστηµα µέσω του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, απασχολούµενοι σε άλλες µορφές απασχόλησης. Βέβαια, τα επίσηµα αυτά 

στοιχεία αποτελούν την «προµετωπίδα» της συνολικής απασχόλησης που είναι 

κυρίως αδήλωτη και ανασφάλιστη (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2001).    

Η περαιτέρω αύξηση του αριθµού των µεταναστών στην Ελλάδα, θα αλλάξει 

σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό την µέχρι πρότινος εθνική και θρησκευτική οµοιογένεια 

της χώρας. Η πολυπολιτισµικότητα αυτή, ενδέχεται να µεταλλάξει την εικόνα του 

κράτους πρόνοιας, που λόγω της ανοµοιογένειας των κατοίκων θα χάσει τον αρχικό 

του χαρακτήρα και το ευρύ πεδίο διανοµής των κοινωνικών προνοµίων. Η εξεύρεση 

του µεγέθους πολιτισµικής ποικιλοµορφίας που κάθε κοινωνία αντέχει, ίσως είναι η 

µόνη λύση για την διατήρηση της απαιτούµενης κοινωνικής συνοχής και της 

διασφάλισης ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (Kymlicka & Banting, 2006) 

 Η ιδιοσυγκρασία της ελληνικής περίπτωσης απαιτεί περαιτέρω εµπειρική και 

θεωρητική διερεύνηση προκειµένου να επαληθευτούν ή αντίστοιχα να διαψευστούν 

οι όποιες επιστηµονικές υποθέσεις αφορούν το συγκεκριµένο ζήτηµα. Η πρωτόλεια 

υπόθεση της επιστηµονικής κοινότητας και δει των αµερικανικών Σχολών, που 

προέβλεπε ότι οι χώρες µε υψηλό βαθµό κοινωνικών παροχών θα λειτουργούσαν ως 

«χώρες µαγνήτες» για το σύνολο των µεταναστών αρχίζει να επιβεβαιώνεται 

σταδιακά, καθόσον όλο και µεγαλύτερος αριθµός µεταναστών επιχειρεί να εισέλθει 

στα κράτη της βόρειας και της κεντρικής Ευρώπης, όπως για παράδειγµα την 

Σουηδία, την Φιλανδία και την Γερµανία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 

ολοένα και αυξάνονται τα ποσοστά των αλλοδαπών που επιχειρούν να εξέλθουν της 

Ελλάδας και των υπολοίπων µεσογειακών χωρών προκειµένου να καταφύγουν σε 

νέους προορισµούς του Βορρά. Μέχρι σήµερα, η µόνη κατηγορία µεταναστών που 

χρησιµοποιεί το κοινωνικό σύστηµα παροχών, ως κριτήριο επιλογής για 

µετανάστευση, είναι αυτή των αιτούντων πολιτικό άσυλο. Η πλειοψηφία των 
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υπολοίπων, διαφαίνεται ότι προσελκύεται περισσότερο από την οικονοµική και 

επαγγελµατική κατάσταση που επικρατεί στην οιονεί χώρα προορισµού τους.  

 Οι συνεχείς µεταβολές του µεταναστευτικού φαινοµένου στην Ελλάδα αλλά 

και στην Ευρώπη γενικότερα, πιέζουν τις κυβερνήσεις των κρατών να 

επικαιροποιήσουν το σύστηµα κρατικών προνοµίων, λαµβάνοντας υπόψη το κοινό 

πλαίσιο που έχει δηµιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο µετά και την κατάργηση των 

εσωτερικών συνόρων-ελέγχων. Στόχος της αναγκαίας αναµόρφωσης του τρόπου 

διάρθρωσης και λειτουργίας του κράτους πρόνοιας, είναι να παρθούν σύντοµα οι 

απαιτούµενες αποφάσεις, λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τόσο τις ευάλωτες 

κοινωνικά οµάδες που χρήζουν κρατικής βοήθειας όσο και των εξατοµικευµένων 

οικονοµικών δεδοµένων του κάθε κράτους, τα οποία ουσιαστικά µεταβάλλονται µε 

την είσοδο µεγάλου αριθµού µεταναστών (Baldwin-Edwards, 2002a).      

 Η ουτοπική λύση της καθολικής επιλογής των κατάλληλων µεταναστών προς 

όφελος των οικονοµιών των χωρών υποδοχής τους, πολλές φορές παραµορφώνει την 

πραγµατική εικόνα που οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών έχουν για το 

φαινόµενο της µετανάστευσης, της αλληλεξάρτησής του µε την αγορά εργασίας, 

αλλά και το κρατικό σύστηµα πρόνοιας. Η προτίµηση ηλικιακά νέων, άνευ 

οικογενειακών υποχρεώσεων µεταναστών που θα συνεισφέρουν στα δηµόσια έσοδα 

αποτελεί ίσως το άπιαστο όνειρο των σύγχρονων οικονοµικά ανεπτυγµένων κρατών.  

 Η «σολοµώντεια λύση», τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες 

χώρες, προϋποθέτει την εφαρµογή πολιτικών που έχουν ως βασικό πυλώνα την 

σταδιακή ένταξη των µεταναστευτικών πληθυσµών στις χώρες υποδοχής τους, 

δηµιουργώντας ένα πλαίσιο όπου η µετανάστευση, η αγορά εργασίας και οι 

κοινωνικές κρατικές παροχές θα συµβαδίζουν και θα αναπροσαρµόζονται διαχρονικά 

ανάλογα µε τις εκάστοτε οικονοµικές συγκυρίες (Pekkala-Kerr & Kerr, 2011).  

 Κάθε προσπάθεια αναµόρφωσης του κράτους πρόνοιας, πρέπει να λαµβάνει 

σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ο κρατικός αυτός θεσµός είναι ένα ιδιαίτερα ευάλωτο 

κοινωνικά και οικονοµικά σύστηµα, που προσοµοιάζει µε φουσκωτή σχεδία 

διάσωσης και όπως είναι γνωστό οι σχεδίες αυτού του τύπου καταστρέφονται και 

βουλιάζουν όταν σε αυτές επιβιβαστούν περισσότερα άτοµα από αυτά που 

εργοστασιακά µπορεί να αντέξει. Η αναζήτηση µιας ορθολογικής και ταυτόχρονα 

κοινωνικά αποδεκτής λύσης, απαιτεί την υιοθέτηση και εφαρµογή πολιτικών που θα 

αντιµετωπίζουν το πρόβληµα διαχρονικά και όχι καιροσκοπικά, προς όφελος 

συγκεκριµένων µόνο κοινωνικών οµάδων. 
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Πίνακας 3: Τοµείς Χρηµατοδότησης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα ως % ποσοστό του ΑΕΠ 

           

               

                       Έτη 

 

Τοµείς 

Χρηµατοδότησης 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ηλικιωµένοι-

Συντάξεις 
10,9 10,6 10,4 10,5 11,1 10 10,1 10,4 10,9 

Ασθενείς 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,9 2 2,1 2,2 

Ανήµποροι 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 

Υγεία 5,4 5,3 5,4 5,2 5,8 6 5,9 6,1 6,5 

Οικογένεια 1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 

Προγράµµατα 

Απασχόλησης 
0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Ανεργία 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 

Νοικοκυριά 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Λοιπές Κοινωνικές 

Παροχές 
0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Σύνολο 20,7 20,3 20 20,1 21,1 21,3 21,6 22,2 23,9 

Πηγή: (OECD, 2014) 
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4.1  Η Μετανάστευση ως Εθνικό Ζήτηµα Ασφάλειας 

Η πλειοψηφία των µελετών µε αντικείµενο ενασχόλησης το φαινόµενο της 

µετανάστευσης, επιχειρεί µε την χρήση διάφορων «επιστηµονικών εργαλείων» και 

«θεωρητικών δηµιουργηµάτων» να ερµηνεύσει, να κατανοήσει και να προβλέψει, στο 

βαθµό του εφικτού, τις µελλοντικές εξελίξεις του µεταναστευτικού φαινοµένου αλλά 

και τις επιδράσεις που αυτό µπορεί να επιφέρει τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και 

σε αυτές προορισµού των µεταναστών.  

Στις αρχές κυρίως του 20ου αιώνα, οι αλλαγές που επήλθαν σε παγκόσµιο 

επίπεδο, οδήγησαν στη µελέτη των µεταναστευτικών ροών υπό ένα εντελώς 

διαφορετικό πρίσµα, αυτό της εθνικής ασφάλειας των κρατών. Η εθνική ασφάλεια 

αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες της κρατικής κυριαρχίας και λόγω 

της ιδιάζουσας σηµασίας της, προστατεύεται ως «κόρη οφθαλµού» από τις κρατικές 

Υπηρεσίες (Offe, 1985). Το σύνολο των αλλαγών του αιώνα που διανύουµε και 

ειδικότερα οι πόλεµοι, οι πρόσφατες ιδεολογικές κατευθύνσεις και τα νέα δεδοµένα 

στις εδαφικές προσαρτήσεις κρατών, άλλαξαν σε µεγάλο βαθµό την εικόνα του µέχρι 

πρότινος γνωστού κόσµου, µε αποτέλεσµα µεγάλες οµάδες ανθρώπων που 

αποτελούσαν εθνικές, θρησκευτικές και πολιτικές µειονότητες να αναγκαστούν, µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη και να αναζητήσουν 

καταφύγιο σε κάποια άλλη χώρα. Η Ευρώπη δεν αποτέλεσε εξαίρεση στις χώρες που 

από τούδε και στο εξής επηρεάζονται από τις µεταβολές λόγω των υπαρχουσών 

ανακατατάξεων σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Πριν από την οποιαδήποτε όµως αναφορά στην συγκεκριµένη 

µεταναστευτική πτυχή, κρίνεται δόκιµη η οριοθέτηση και η όσο το δυνατόν 

σαφέστερη περιγραφή των εννοιών «έθνους» και «κράτους». Και οι δύο 

προαναφερθείσες έννοιες µπορούν να εξηγηθούν γλωσσικά µε διάφορους τρόπους. Η 

εξαντλητική ερµηνεία τους µπορεί να προσδώσει διαφορετική εννοιολογική σηµασία. 

Παρόλα αυτά, τόσο ο όρος «κράτος» που προέρχεται από το ρήµα κρατέω-ω ή 

κρατύνω και δίνει βαρύτητα στο στοιχείο της εξουσίασης και της ισχύος, όσο και ο 

όρος «έθνος» µε την δισδιάστατη (πολιτισµική ή πολιτική) έννοια του, ταυτίζονται 

εννοιολογικά, ιδιαίτερα µετά την κατάλυση των φεουδαρχικών καθεστώτων και η 

οµοιογενής πλέον έννοια τους µπορεί να οριστεί ως ενότητα εξουσίας που είναι 

χωροταξικά οριοθετηµένη αποτελώντας ουσιαστικά ένα «εδαφικό-κράτος» (état 

territorial). Η προσκόλληση των δύο εννοιών αποδίδεται µε τον σύνθετο όρο έθνος-
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κράτος. Η επιστηµονική χρήση του σύνθετου αυτού όρου αν αναλυθεί περαιτέρω, 

ουσιαστικά εκλαµβάνει την χρήση του όρου «έθνους» ως συνώνυµο και 

υποκατάστατο του «κράτους», εννοώντας κατά βάση το σύγχρονο δηµοκρατικό και 

συνάµα καπιταλιστικό κράτος (υπό αυτό το πρίσµα θα χρησιµοποιηθεί και στο παρόν 

πόνηµα), η ύπαρξη του οποίου προϋποθέτει θεωρητικά την ταυτόχρονη παρουσία και 

ενός έθνους που να το αυτοπροσδιορίζει (Μανιτάκης, 2009, σσ. 92-109) 

(Χρυσόγονος, 2003, σσ. 13-17).  

Η εθνική ασφάλεια των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών συνδέθηκε άµεσα µε 

το φαινόµενο της µετανάστευσης, διότι ορισµένες κατηγορίες µεταναστών που 

εισέρχονταν διαχρονικά σε αυτά, αποτελούσαν οιονεί κίνδυνο που έπρεπε να 

αντιµετωπισθεί µε κάθε κόστος. Έγινε κατανοητό ότι ανάµεσα στους ανθρώπους που 

µεταναστεύουν από τη µία χώρα σε µία άλλη, αναζητώντας άσυλο και χρησιµοποιούν 

τον νοµικά προστατευµένο χαρακτηρισµό του «πρόσφυγα», εµπεριέχονταν και άτοµα 

που εκτελούν δόλιους σκοπούς. Πολλοί εκ των πρώτης όψεως οικονοµικά 

εξαθλιωµένων και πολιτικά εκδιωγµένων µεταναστών για παράδειγµα, αποτελούσαν 

µυστικούς πράκτορες που απέκρυπταν εντεχνιέντως τα πραγµατικά τους στοιχεία 

ταυτότητας και ενεργούσαν υπό πλήρες καθεστώς µυστικότητας. Τα άτοµα αυτά 

ενεργούσαν, ως επί το πλείστον, υπό τις κατευθύνσεις των εντολοδόχων τους που είτε 

ήταν οι µυστικές Υπηρεσίες άλλων κρατών, είτε λοιπές παράνοµες οργανώσεις που 

ήθελαν να αντλούν πληροφορίες και να προχωρούν σε έκνοµες πολλές φορές 

ενέργειες, υποδαυλίζοντας τα συµφέροντα της χώρας υποδοχής τους (Griego, 1988) 

(Koser, 2005).        

Η συγκεκριµένη τακτική παρατηρήθηκε σε µεγάλο βαθµό στην Ευρώπη πριν 

από ογδόντα περίπου χρόνια, την δεκαετία του 1930, όταν και η δηµοκρατία δεν είχε 

πλήρως εδραιωθεί υπό την µορφή που την γνωρίζουµε σήµερα. Η απειλή των 

ολοκληρωτικών καθεστώτων-ιδεολογιών, όπως ο φασισµός, ο ναζισµός και ο 

κοµµουνισµός, αύξησαν την δραστηριοποίηση των εθνικών αυτών µονάδων που 

ασχολούνταν µε την εθνική ασφάλεια, ώστε να αποτρέψουν έγκαιρα την είσοδο και 

τη δραστηριοποίηση ατόµων στην εδαφική αρµοδιότητά τους που δυνητικά θα έθεταν 

σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και κυριαρχία τους.  

Μεταξύ των διάφορων µειονοτικών οµάδων στις χώρες προορισµού, 

ενσωµατώνονταν µικρές οµάδες στρατολογηµένων ατόµων, που υπό την «οµπρέλα» 

της προσφυγικής ιδιότητας µπορούσαν να παρεισφρήσουν σε όποια χώρα 

επιθυµούσαν και να µετατρέψουν τους προσφυγικούς καταυλισµούς ή τα καταλύµατα 
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των µειονοτήτων σε «άντρο» παράνοµων ενεργειών και ιδεολογικής χειραγώγησης. 

Η απαγόρευση της λειτουργίας των κοµµουνιστικών κοµµάτων σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες, επίτεινε ακόµα περισσότερο το πρόβληµα της µυστικής δράσης 

ιδεολογικά «στιγµατισµένων» µεταναστών, που προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν 

κοιτίδες κοµµουνισµού σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσµο, µέσω της 

εκπαίδευσης, της ενηµέρωσης και αργότερα του ελέγχου των ατόµων αυτών. Η 

µυστικοπάθεια και η περιρρέουσα ατµόσφαιρα ανασφάλειας, λόγω της εισόδου 

µεταναστών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίστηκε ακόµα και µετά το τέλος του 

Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ενώ αναθερµάνθηκε περαιτέρω κατά την διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέµου.  

Τις µεταναστευτικές ροές και γενικότερα το φαινόµενο της µετανάστευσης, 

δεν το αξιοποιούσαν µόνο οι  κοµµουνιστικές κυβερνήσεις για την επίτευξη των 

εθνικών τους επιδιώξεων. Την ίδια τακτική ακολούθησαν και οι δυτικές κυβερνήσεις 

που ανήκαν στο συνασπισµό της Νοτιοατλαντικής Συµµαχίας (ΝΑΤΟ). Οι εν λόγω 

κρατικές Υπηρεσίες επιδίωκαν µε κάθε τρόπο να στρατολογήσουν, είτε µετανάστες 

που επαναπροωθούνταν στις χώρες καταγωγής τους, είτε πρόσφυγες που είχαν 

ικανοποιητικό δίκτυο πληροφοριών, προκειµένου να εκµαιεύσουν πληροφορίες για 

τον τρόπο λειτουργίας κρατικών Υπηρεσιών και γενικότερα της κατάσταση που 

επικρατούσε στις χώρες που αποτελούσαν ιδεολογικούς και στρατιωτικούς 

«δορυφόρους» του αντίπαλου δέους (Ασπάσιος, 2014). 

Η κατάσταση που περιληπτικά περιγράφηκε προηγουµένως, µεταβλήθηκε 

σηµαντικά µετά την σταδιακή κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων στην 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περιοχή που αποτέλεσε σηµαντικό πεδίο 

δράσεις της συγκεκαλυµµένης µετανάστευσης, µεταβάλλοντας άρδην τα µέχρι τότε 

δεδοµένα ασφάλειας και αναγκάζοντας όλα τα κράτη ανεξαιρέτως να 

επαναπροσδιορίσουν την έννοια της «εθνικής ασφάλειας», επιβάλλοντας τους την 

όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρµογή των θεσµών τους στο νέο ευρωπαϊκό και 

παγκόσµιο περιβάλλον. 

Το γεγονός που οµολογουµένως έκανε ευρέως γνωστή την απειλή που η 

συγκεκαλυµµένη µετανάστευση δύναται να αποτέλεσε κατά της εθνικής ασφάλειας 

των σύγχρονων και οικονοµικά εύρωστων κρατών του κόσµου, δεν ήταν άλλο από 

την τροµοκρατική επίθεση τις 11ης Σεπτεµβρίου 2001, που αποτέλεσε σταθµό στον 

τρόπο που τα σύγχρονα κράτη αντιµετωπίζουν έκτοτε την εθνική ασφάλεια αλλά και 

τον βαθµό που αυτή σχετίζεται µε το φαινόµενο της µετανάστευσης (Krikorian, 
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2004). Στο νέο περιβάλλον που η πολύνεκρη τροµοκρατική επίθεση «εν µια νυκτί» 

επέβαλλε στον δυτικό και όχι µόνο κόσµο, άρχισε να χρησιµοποιείται µια σχετικά 

πρόσφατη έννοια, η αποκαλούµενη «ασύµµετρη απειλή».  

«Ως ασύµµετρη απειλή, µπορεί να οριστεί κάθε ενέργεια κρατικών αλλά και 

µη κρατικών δρώντων που βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό µιας χώρας όσο και εκτός 

αυτής, οι οποίοι µε την χρήση ενός διευρυµένου φάσµατος επιλογών και 

ποικιλόµορφων κάθε φορά παραλλαγών τους, επιδιώκουν την πρόκληση ζηµιών, 

δυσανάλογων µε τα µέσα που χρησιµοποιούν, ενώ έχουν ως απώτερο στόχο, να 

θίξουν µεταξύ άλλων την εθνική ασφάλεια των κρατών, το ηθικό της κοινωνίας 

στόχου, το γόητρο των κρατικών θεσµών, την αξιοπιστία της πολιτικής και 

στρατιωτικής ηγεσίας, την κοινωνικοπολιτική συνοχή ή ακόµα και την πρόκληση 

ανακατατάξεων στην διεθνή ιεραρχία ισχύος, ιδιαίτερα όταν οι ασύµµετροι δρώντες 

εξυπηρετούν µε ευθύ η πλάγιο τρόπο επιδιώξεις ξένων κρατών» (Ήφαιστος, 2012, 

σσ. 40-41) 

Η αποσταθεροποίηση της ευρύτερης γεωπολιτικής κατάστασης, κέντρισε το 

ενδιαφέρον της ΕΕ, ειδικά µετά την τροµοκρατική ενέργεια στις ΗΠΑ, για επέκταση 

των πολιτικών και κοινωνικών της επιδιώξεων σε χώρες που µέχρι πρότινος δεν 

επέτρεπαν τη διείσδυση των ευρωπαϊκών αρχών της ελεύθερης αγοράς και του 

εξευρωπαϊσµού γενικότερα. Παράλληλα, εµφανίστηκαν νέων µορφών απειλές από 

κράτη που δεν γειτνίαζαν εδαφικά µε τα κράτη-µέλη της ενωµένης Ευρώπης. Η ΕΕ, 

µέλος της οποίας αποτελεί από το 1981 και η Ελλάδα, επιχείρησε εκτός από την 

ρύθµιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την οικονοµική ένωση των κρατών-µελών 

της, την απελευθέρωση του εµπορίου και των µεταξύ τους συναλλαγών, την 

σταδιακή αναβάθµιση της υφιστάµενης διακρατικής συνεργασίας, µε απώτερο στόχο 

την αντιµετώπιση του ιδιαίτερα σοβαρού προβλήµατος της παράτυπης 

µετανάστευσης προς τα κράτη-µέλη της ΕΕ από τρίτες χώρες, αλλά και τη ρύθµιση 

των επιµέρους ζητηµάτων της οργανωµένης µετανάστευσης και των επιµέρους 

προϋποθέσεων για την εύρυθµη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κάθε φορά είσοδο, 

έξοδο, εργασία και διαµονή των µεταναστών συµπεριλαµβανοµένων και των µελών 

των οικογενειών τους.     

Στο πλαίσιο των παραπάνω επιδιώξεων, τα ευρωπαϊκά κράτη αποφάσισαν να 

επεκτείνουν την επιρροή τους στις βασικές χώρες αποστολής µεταναστών, µέσω της 

συγκρότησης µιας κοινής «πολιτικής πλατφόρµας» στο πεδίο της άµυνας και της 

ασφάλειας. Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου συνέτεινε στην λήψη αποφάσεων προς 
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την κατεύθυνση εφαρµογής µίας συνεκτικής κοινής εξωτερικής πολιτικής των 

κρατών-µελών της ΕΕ. Η από κοινού συνεργασία επεκτάθηκε και σε άλλους τοµείς, 

όπως αυτόν της δικαιοσύνης αλλά και της κοινής διευθέτησης εσωτερικών ποινικών 

υποθέσεων µέσω της αστυνοµικής συνεργασίας. Η όλη προσπάθεια των σύγχρονων 

ευρωπαϊκών και όχι µόνο κρατών να ελέγξουν τις απειλές από την µετακίνηση 

πληθυσµών, αποδείχτηκε όχι και τόσο πετυχηµένη στην πράξη, γεγονός που επίτεινε 

ακόµα περισσότερο τόσο τις προσπάθειες όσο και την ανησυχία των κρατών απέναντι 

στις µη ελεγχόµενες µεταναστευτικές ροές (Weiner, 1992-1993).                   

 Στις µέρες µας, ο τρόπος δράσης (modus operandi) των αρµόδιων Αρχών για 

την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας έχει εν µέρει τροποποιηθεί, 

προσαρµοζόµενος στα νέα δεδοµένα που η ίδια η παγκοσµιοποίηση επέβαλλε. Παρά 

την αυστηροποίηση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα των χωρών της ΕΕ και την 

αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τοµέα αυτό, η Ευρώπη αλλά και τα 

αναπτυγµένα κράτη ολόκληρου του κόσµου, συνεχίζουν να αποτελούν την «γη της 

επαγγελίας» για εκατοµµύρια µετανάστες, νόµιµους αλλά και παράτυπους. 

 Υπολογίζεται ότι στην ΕΕ βρίσκονται ήδη 3.000.000-6.000.000 µετανάστες 

που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαµονής και απασχόλησης (FRONTEX, 2014, σ. 

12). Η παράτυπη αυτή είσοδος και η µετέπειτα παράνοµη οικονοµική και όχι µόνο 

εκµετάλλευση των µεταναστών στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πραγµατοποιείται 

µε την βοήθεια οργανωµένων κυκλωµάτων, τα κέρδη των οποίων ανέρχονται σε 

πολλά δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως. Οι εγκέφαλοι των παράνοµων αυτών 

κυκλωµάτων µπορεί να κερδίζουν ακόµα και 3.000-8.000 ευρώ για την µεταφορά 

ενός µόνο µετανάστη από το Πακιστάν, επί παραδείγµατι, µέχρι την πρωτεύουσα µίας 

ευρωπαϊκής χώρας µε αναρίθµητες απώλειες ζωών κατά την διάρκεια των επισφαλών 

αυτών διακρατικών µετακινήσεων. Παρά το γεγονός ότι η πλήρης απελευθέρωση της 

µετακίνησης των ανθρώπων και η κατάργηση των διασυνοριακών ελέγχων µπορεί να 

επιφέρει οικονοµικά οφέλη σε παγκόσµιο επίπεδο που υπολογίζονται σε δεκάδες 

τρισεκατοµµύρια ευρώ, κανένα κράτος δεν διατίθεται να αντιµετωπίσει το όλο 

ζήτηµα µε καθαρά οικονοµικούς όρους (Moses & Letnes, 2004) (European 

Commission, 2007) (UN, 2006).  

 Η είσοδος µεταναστών στα κράτη-µέλη της ΕΕ αλλά και σε ολόκληρο τον 

κόσµο συνεχίζει να γίνεται υπό την καχυποψία, ότι πολλοί εκ των οικονοµικών 

µεταναστών δεν αποτελούν απλώς µια αρνητική συνέπεια της παγκοσµιοποίησης και 

των οικονοµικών αγορών, αλλά αποτέλεσµα της προσπάθειας ορισµένων κρατών να 
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διευρύνουν το δίκτυο πληροφοριών και να επιτύχουν τους σκοτεινούς-ενδόµυχους 

κυριαρχικούς και επεκτατικούς τους στόχους. Δυστυχώς, µία µειοψηφία «ψεύτικων 

µεταναστών» θέτει ολόκληρη την µεταναστευτική δραστηριότητα και τα άτοµα που 

εµπλέκονται σε αυτή υπό συνεχή κρατικό έλεγχο για την διασφάλιση της εθνικής και 

κρατικής ασφαλείας αλλά και την αποτροπή κάθε ενδεχόµενης απειλής εις βάρος 

τους (Hansen, 2007, σσ. 142-146).    

 

4.2 Η Μεταναστευτική Πολιτική ως «Εργαλείο» Διατήρησης της 

Εθνικής Κυριαρχίας και Ασφάλειας 

Ένα από τα µεγαλύτερα διλήµµατα των σύγχρονων κρατών έγκειται µεταξύ της 

διατήρησης της ισχύος ή της προστασίας των θεσµών της δικαιοσύνης. Το 

συγκεκριµένο δίληµµα, έχει άµεση συνάρτηση µε το φαινόµενο της µετανάστευσης. 

Από την µία πλευρά τα κράτη επιδιώκουν να διατηρήσουν την ισχύ τους, µέσα σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον στο οποίο η οικονοµία διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο 

και από την άλλη προσπαθούν να προσαρµοστούν στις διεθνείς και όχι µόνο επιταγές 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Σάσεν, 2003, σσ. 172-178). Η αναζήτηση 

της «χρυσής τοµής» στο συγκεκριµένο δίπολο, γίνεται µέσα σε ένα περιβάλλον όπου 

η διεθνής και η εγχώρια πολιτική σκηνή δεν αποτελούν ξεχωριστές οντότητες αλλά 

συγκοινωνούντα δοχεία της συνολικής πολιτικής δραστηριότητας. Από την µία 

λοιπόν πλευρά, τα κράτη επιβάλλουν περιορισµούς στην µετακίνηση ατόµων, από 

και προς τα εδάφη τους, προκειµένου να εξαλείψουν την ενδεχόµενη µείωση της 

ισχύος λόγω της ανεξέλεγκτης εισροής ατόµων και από την άλλη προσπαθούν να 

συµβιβαστούν µε τις διεθνείς Συµβάσεις και τους εγχώριους νόµους που 

προστατεύουν τα δικαιώµατα των ανθρώπων, προτάσσοντας το ιδεώδες της 

δικαιοσύνης και της ελεύθερης µετακίνησης των πληθυσµών, ειδικά στις περιπτώσεις 

που θίγονται ή κινδυνεύουν θεµελιώδη δικαιώµατα (Κουλουµπής, 1995, σσ. 23-27). 

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πόλεµου οι έννοιες της «εθνικής κυριαρχίας» και 

«εθνικής ασφαλείας», όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, δεν συνδέονται 

αποκλειστικά µε τη στρατιωτική υποδοµή, τη χρήση και τον έλεγχο των 

στρατιωτικών δυνάµεων του κάθε κράτους. Οι τροµοκρατικές απειλές, η διακίνηση 

ανθρώπων, η πορνεία, τα οργανωµένα κυκλώµατα ναρκωτικών και η παράτυπη 

µετανάστευση άρχισαν να εγκυµονούν πολύ µεγαλύτερη απειλή για την εθνική 
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ασφάλεια των κρατών, συγκριτικά µε µια µελλοντική εισβολή από τις εχθρικά 

προσκείµενες γειτονικές χώρες εναντίον τους. Επιπροσθέτως η παρατεταµένη 

ανησυχία για την ενδεχόµενη µελλοντική αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας των 

χωρών, συνέβαλλε στην εξ’ ολοκλήρου µετατόπιση των προτεραιοτήτων στον τοµέα 

της ασφάλειας και της εθνικής κυριαρχίας των σύγχρονων κρατών (Danopoulos & 

Danopoulos, 2004).           

 Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της νεότερης µετανάστευσης, 

σχετίζεται µε την πίεση που ασκήθηκε στα κράτη προκειµένου να προχωρήσουν στη 

θέσπιση και ακολούθως στην εφαρµογή όλων εκείνων των απαιτούµενων 

νοµοθετικών πρωτοβουλιών, ώστε να ανακόψουν ή να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη 

µετακίνηση ανθρώπων από µία χώρα σε µία άλλη, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό 

τις όποιες επιπτώσεις της σύγχρονης «πληµµυρίδας» µεταναστών µεταξύ των κρατών 

αποστολής και υποδοχής. Για τον λόγο αυτό θεσπίστηκαν και οι µεταναστευτικοί 

νόµοι, η µελέτη των οποίων ως κρατική πρωτοβουλία σε πρώτη φάση, αποκαλύπτει 

τον ζήλο µε τον οποίο τα κράτη προσπάθησαν, αλλά και συνεχίζουν µέχρι και 

σήµερα, να κρατήσουν αλώβητη την κυριαρχία τους σε ένα περιβάλλον οικονοµικού 

νεοφιλελευθερισµού που έχει ως κύριο πυλώνα λειτουργίας του την κατάργηση των 

κρατικών εµποδίων στις µετακινήσεις αγαθών, ανθρώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων 

(Waever, 1996). 

 Η ανάγκη ουσιαστικά που επέβαλλε τη θέσπιση των µεταναστευτικών νόµων 

σε κάθε κράτος, οφείλεται κυρίως στην τροποποίηση της έννοιας της ασφάλειας. 

Μέχρι πρόσφατα, η εθνική ασφάλεια των κρατών ήταν άρρηκτα συνυφασµένη µε την 

στρατιωτική και τη στρατηγική υπεροχή. Η κλασική αυτή θεώρηση δεν µπορούσε να 

προσαρµοστεί πλήρως στα νέα παγκόσµια δεδοµένα, αφήνοντας πολλά κενά στη 

βασική επιδίωξη κάθε κράτους που δεν είναι άλλη, από την διασφάλιση των 

κυριαρχικών του δικαιωµάτων. Έτσι ο τοµέας των διεθνών σχέσεων, κλήθηκε να 

καλύψει θεωρητικά την ύπαρξη µίας νέας έννοιας, αυτή της «τροµοκρατίας» και των 

νεοεµφανισθέντων µορφών διασυνοριακής ή παγκόσµιας εγκληµατικότητας του 19ου 

και 20ου αιώνα. Κοινός παρονοµαστής όλων των διεθνών αλλαγών ήταν η 

προσπάθεια του εκάστοτε κράτους να αυτοπροσδιορισθεί και να προσαρµοσθεί µε 

κάθε τρόπο µέσα στα νέα δεδοµένα της παγκοσµιοποίησης, επιχειρώντας ταυτόχρονα 

να κατανοήσει την περίπλοκη και πολλές φορές αντιφατική διεθνή πραγµατικότητα. 

 Η διασφάλιση της εθνικής ταυτότητας τέθηκε ως πρωταρχικό ζητούµενο και 

για αυτό τον λόγο επιδιώχθηκε και η δηµιουργία σαφών εθνοτικών συνόρων που 
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αποδέχονται ή απορρίπτουν στις άλλες πληθυσµιακές οµάδες, Τα εκάστοτε «εθνικά 

χαρακώµατα» τροποποιούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το ποιος θεωρείται ως 

εθνική απειλή και προσαρµόζονται ανάλογα µε το υπάρχον περιφερειακό αλλά και 

παγκόσµιο περιβάλλον (Ηρακλείδης, 2002, σσ. 297-299).  

 Οι µεταναστευτικοί νόµοι, ως απτή απόδειξη των νέων δεδοµένων περί 

ασφάλειας και κυριαρχίας, ίσως αποτελούν το «τελευταίο οχυρό» των κρατών και 

των κυριαρχικών δικαιωµάτων που αυτά προσπαθούν να υπερασπισθούν, απέναντι 

στη παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και τις ελευθερίες που απεµπόλησαν και 

συνδέονται µε την ελεύθερη αγορά και το διεθνές εµπόριο. Οι µεταναστευτικοί νόµοι, 

υπό τον «µανδύα» της εθνικής ασφάλειας, αποκλείουν, σε άτοµα αλλά και σε οµάδες 

ατόµων, το δικαίωµα εισόδου στα εδάφη τους επιτρέποντας τον διαχωρισµό του 

γηγενή πληθυσµού από τους υπόλοιπους. Επιχειρείται µε τον τρόπο αυτό η εδραίωση 

νέων µορφών κρατικού ελέγχου και η διατήρηση τµήµατος της εθνικής κυριαρχίας 

απέναντι στην ισοπέδωση των µέχρι πρότινος δικαιωµάτων που αυτά κατείχαν 

(Dauvergne, 2008, σ. 113). 

Εκτός από τις νέες απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, σηµαντικό 

παράγοντα στη θέσπιση των µεταναστευτικών νόµων και της γενικότερης εξωτερικής 

πολιτικής των χωρών στο συγκεκριµένο ζήτηµα, διαδραµάτισε και η εν γένει δοµή-

λειτουργία ολόκληρου του διεθνούς συστήµατος. Έτσι, η πολιτική που ακολουθεί ή 

σχεδιάζει να ακολουθήσει το κάθε κράτος ξεχωριστά, επηρεάζεται από τις 

οικονοµικές συγκυρίες σε παγκόσµιο επίπεδο αλλά και από τις αποφάσεις των άλλων 

κρατών, δηµιουργώντας ένα αλληλοεξαρτώµενο σύνολο αντιδράσεων, αποτελούµενο 

από ευµετάβλητες και πολλές φορές αντικρουόµενες χρονικά πολιτικές σε ότι αφορά 

την µετανάστευση. Για παράδειγµα, ενώ µία δεδοµένη χρονική στιγµή ένα κράτος 

επιλέγει, µέσω του ισχύοντος µεταναστευτικού νόµου, να περιορίσει την παράτυπη 

είσοδο και απασχόληση µεταναστών στην επικράτειά του, µία άλλη χρονική στιγµή 

ενδεχοµένως να επιλέξει µία πιο κοινωνική πολιτική, νοµιµοποιώντας µεγάλο αριθµό 

παράτυπων µεταναστών µειώνοντας ενδεχοµένως τις προϋποθέσεις εισόδου και τους 

ελέγχους στα εξωτερικά της σύνορα (Κουλουµπής, 1995, σσ. 163-164) (Borjas, 

1999a, σσ. 180-195).  

Τα κράτη προσπαθούν µε κάθε τρόπο να ελέγξουν την µετακίνηση ατόµων 

από και προς την εδαφική τους αρµοδιότητα. Στη «φαρέτρα» των επιλογών που 

διαθέτουν προκειµένου να επιτύχουν τον συγκεκριµένο στόχο, εµπεριέχεται εκτός 

από την δραστηριοποίηση του έµψυχου και άρτια εκπαιδευµένου προσωπικού των 
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σωµάτων ασφαλείας, η χρησιµοποίηση σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, όπως 

η κατασκευή φραχτών στις παραµεθόριες περιοχές και η εγκατάσταση εξελιγµένων 

τεχνολογικά µηχανισµών παρακολούθησης των συνόρων µε αισθητήρες κίνησης, 

θερµικές κάµερες και δορυφορικά συστήµατα άµεσου εντοπισµού ατόµων και 

οχηµάτων. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των µεταναστών και στο 

εσωτερικό τους, εφόσον οι µετανάστες έχουν καταφέρει να παρακάµψουν αρχικά τον 

διασυνοριακό έλεγχο. Στοχευµένοι έλεγχοι σε εργασιακούς χώρους, όπου είναι πολύ 

πιθανό να απασχολούνται µετανάστες που δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την νόµιµη παραµονή και εργασία τους, αλλά και η εφαρµογή εξειδικευµένων 

ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων που σχετίζονται µε την χρησιµοποίηση των 

κοινωνικών παροχών, εκ µέρους των µεταναστών, αποτελούν µικρό παράδειγµα των 

δυνατοτήτων που µπορεί να αξιοποιήσει το κράτος για τον έλεγχο των παράτυπων 

µεταναστών. Τέλος, µια ιδιαίτερη παράµετρος που τυγχάνει ευρείας εφαρµογής τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η 

κατανόηση, σε πρώτη φάση, του κοινού προβλήµατος που αντιµετωπίζουν τα κράτη 

υποδοχής µεγάλου αριθµού µεταναστών και η συνεργασία µεταξύ τους, ώστε να 

περιορισθεί η παράτυπη µετακίνηση ατόµων. Η συνεργασία µεταξύ των χωρών που 

αποτελούν κράτη υποδοχής µε τα κράτη αποστολής µεταναστών, αποτρέπει την 

παραβίαση των συνόρων και βοηθάει στην καλύτερη  ανθρωπιστική και ποινική 

µεταχείριση των συλληφθέντων αλλοδαπών.  

Αξίζει βέβαια στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι όλες οι προσπάθειες ελέγχου 

της ανθρώπινης µετακίνησης επιφέρει ιδιαίτερα σκληρές επιπτώσεις τόσο στο 

κράτος, που αναγκάζεται να δαπανήσει ιδιαίτερα µεγάλα χρηµατικά ποσά και έµψυχο 

δυναµικό, πολλές φορές χωρίς τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, όσο και για τους 

ίδιους τους µετανάστες, µεγάλος αριθµός των οποίων «πληρώνουν» µε την ζωή τους 

την προσπάθεια να εισέλθουν σε µία χώρα παράτυπα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από 

τις αρµόδιες διωκτικές Αρχές. Χαρακτηριστικό του αριθµού των ανθρώπινων ζωών 

που χάνονται κατά τη διάρκεια της µεταναστευτικής διαδικασίας είναι το γεγονός ότι 

κάθε µέρα, χάνει την ζωή του ένας µετανάστης µόνο στα σύνορα µεταξύ ΗΠΑ-

Μεξικού λόγω υποθερµίας, σωµατικής εξάντλησης ή πνιγµού. Η απώλεια 

ανθρώπινων ψυχών αποτελεί το «πάρθιο βέλος» της µετανάστευσης προς τις 

δηµοκρατικές κοινωνίες και τον θεσµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων που αυτά τόσο 

σθεναρά πρεσβεύουν, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο (Αµίτσης & Λαζαρίδη, 

2001) (Pecoud & De Guchteneire, 2007, σσ. 3-4).                     
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4.3 Οι Μορφές Ένταξης των Μεταναστών στην Κοινωνία Υποδοχής 

Η πλήρης κατανόηση του φαινοµένου της µετανάστευσης, απαιτεί την εις βάθος 

γνώση των επιµέρους χαρακτηριστικών της εκάστοτε κοινωνίας προέλευσης και 

υποδοχής µεταναστών, υπό το πρίσµα διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως αυτών της 

ανθρωπολογίας, της δηµογραφίας, της γεωγραφίας, της γεωπολιτικής, της κοινωνικής 

πολιτικής, της κοινωνικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Στόχος της παρούσας 

υποενότητας είναι η στοχευµένη µελέτη των διαδικασιών προσαρµογής που 

λαµβάνουν µέρος στη χώρα υποδοχής, ο τρόπος που διαµορφώνονται οι σχέσεις 

µεταξύ του ντόπιου πληθυσµού και των αλλοδαπών µεταναστών αλλά και η 

ενδεχόµενες αγκυλώσεις στη διαδικασία ένταξης των µεταναστών στην νέα 

κοινωνική, πολιτική, οικονοµική και πολιτισµική πραγµατικότητα που καλούνται να 

αντιµετωπίσουν.  

 Ένα από τα κυριότερα και πιο πολυσυζητηµένα κοινωνιολογικά ζήτηµα των 

τελευταίων ετών είναι και αυτό της ενταξιακής διαδικασίας των µεταναστών στο 

κράτος υποδοχής τους. Η προσαρµογή οποιασδήποτε οµάδας σε µια νέα κοινωνία, 

είναι µια µακροχρόνια και πολυδιάστατη διαδικασία, για την µελέτη της οποίας 

απαιτείται πληθώρα πληροφοριών, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που 

δηµιουργούνται αλλά και αναπτύσσονται οι σχέσεις µεταξύ των νεοαφιχθέντων 

οµάδων και του γηγενή πληθυσµού. Οι µετανάστες, αποτελούν χαρακτηριστικό 

παράδειγµα τέτοιων οµάδων.  

Βιβλιογραφικά, υφίσταται πληθώρα θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά µε 

την µορφή, τον βαθµό και τις επιµέρους επιπτώσεις της διαδικασίας ένταξης των 

µεταναστών στην νέα κοινωνία υποδοχής τους. Η διαδικασία ένταξης που 

εφαρµόζεται, σχετίζεται άµεσα µε την µεταναστευτική πολιτική της χώρας υποδοχής 

και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τόσο των µεταναστών όσο και του 

γηγενή πληθυσµού. Η «κοινωνική ένταξη» (social integration) που εννοιολογικά 

µπορεί να ερµηνευθεί ως η διαδικασία µε την οποία µια κοινωνία ή ένα σύστηµα 

επιτρέπει στα µέλη που το απαρτίζουν να είναι κάτοχοι θέσεων και φορείς ρόλων στο 

γενικότερο πλαίσιο κοινωνικής οργάνωσης (Abercrombie, Hill, & Turner, 2006, σσ. 

351-353), µπορεί να διαχωριστεί σε επιµέρους υποκατηγορίες µε βάσει τις οποίες 

προσδιορίζεται ο τρόπος και ο βαθµός που µπορεί να εξελιχθεί η αλληλεπίδραση των 

διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Οι εναλλακτικές αυτές πολιτικές ένταξης υπό την 

µορφή αφοµοίωσης, παρουσιάζονται εύστοχα από τον θεωρητικό µελετητή Newman 
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W. µε την χρήση ενός µαθηµατικού τύπου, βάσει του οποίου Α+Β+Γ=Α. Όπου (Α) 

αναφέρεται η πλειοψηφική κουλτούρα η οποία ταυτίζεται µε αυτή του ήδη 

υπάρχοντος γηγενούς πληθυσµού σε µία χώρα, ενώ τα γράµµατα (Β), και (Γ) 

αντίστοιχα, ουσιαστικά περιγράφουν τις λοιπές εξωγενείς επιδράσεις των 

νεοεισερχόµενων πληθυσµών, όπως για παράδειγµα των διαφόρων µεταναστευτικών 

οµάδων. Η επιδίωξη αυτή της αφοµοίωσης που αναφέρθηκε προηγουµένως, έρχεται 

σε αντιδιαστολή µε την εναλλακτική ενταξιακή πολιτική της ενσωµάτωσης ή του 

πολιτισµικού πλουραλισµού, όπου αντίστοιχα αποδίδονται µε τους τύπους Α+Β+Γ=Δ 

και Α+Β+Γ=Α+Β+Γ αντίστοιχα. Ο ίδιος µελετητής, θεωρεί ότι η προτεινόµενη 

τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί, είναι αυτή της αφοµοίωσης των 

µεταναστευτικών οµάδων, µε σκοπό να υπάρχει ισχυρή κοινωνική συνοχή, ενώ οι 

δύο άλλες επιλογές θεωρούνται ουτοπιστικές και απλά αποτελούν ευσεβή πόθο των 

µεταναστών σε κάθε νέα κοινωνική οργάνωση που εντάσσονται (Newman, 1973, σσ. 

50-53).  

 Τόσο η αφοµοίωση όσο και οι υπόλοιπες πολιτικές ένταξης και προσαρµογής 

των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής, δεν είναι µία αδιαβάθµητη διαδικασία που 

βιώνεται από όλους τους µετανάστες στον ίδιο βαθµό και µε τον ίδιο τρόπο. Μία 

προσπάθεια διάκρισης των επιπέδων αφοµοίωσης έγινε από τον κοινωνιολόγο 

Gordon M. ο οποίος προτείνει σηµαντικές διαβαθµίσεις και διακρίνει την πολιτισµική 

αφοµοίωση ή αφοµοίωση συµπεριφοράς (διατροφικές, ενδυµατολογικές, 

θρησκευτικές κ.ά.), την δοµική αφοµοίωση, χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας 

είναι οι µικτοί γάµοι και ο νέος κοινωνικός αυτοπροσδιορισµός του µετανάστη, την 

στρατιωτική αφοµοίωση, αναφερόµενος σε συµπεριφορά αφοµοίωσης που προωθεί 

την απουσία διακρίσεων, στην αφοµοίωση συµπεριφοράς, που αναφέρεται στην 

απουσία προκαταλήψεων και τέλος σε αστική αφοµοίωση (Gordon, 1990, σσ. 11-30) 

(Kivisto, 2002, σ. 27).  

Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που δεν υιοθετούν την  προαναφερθείσα άποψη 

της αφοµοίωσης των µεταναστών ως την βέλτιστη µορφή ένταξης. Αντιθέτως, 

πρεσβεύουν την ιδέα της πολυπολιτισµικότητας αποφεύγοντας τις αγκυλώσεις που 

προκύπτουν από την προσκόλληση σε µία µόνο εθνική ταυτότητα. Η συγκεκριµένη 

µορφή κοινωνικής ένταξης, υιοθετήθηκε επιτυχώς από χώρες όπως η Αυστραλία και 

ο Καναδάς, επιδοκιµάζοντας τον µετασχηµατισµό των εθνοτικών οµάδων και έχοντας 

ως κύρια πολιτική την προώθηση της διαφορετικότητας αλλά και της περιχαράκωσης 
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των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε επιµέρους µεταναστευτικής οµάδας 

(Green, 2002, σσ. 84-86) (Giddens, 1989, σσ. 271-273).  

Στην πράξη, η διαδικασία της αφοµοίωσης, βάσει της οποίας απονέµονται µεν 

πλήρη πολιτικά, κοινωνικά και ατοµικά δικαιώµατα, αλλά αναµένεται από τον 

δικαιούχο να αποβάλλει σταδιακά κάθε µορφή διαφορετικότητας από τον γηγενή 

πληθυσµό και να υιοθετήσει τα ήθη και τον τρόπο ζωής της εθνικής πλειοψηφίας, αν 

και ακολουθήθηκε από πολλά δυτικά κράτη, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. Πιο σύνηθης µορφή ένταξης, φαίνεται να είναι αυτή της 

ενσωµάτωσης. Η ενσωµάτωση των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής προβλέπει 

την εµφάνιση µίας νέας, οµοιογενούς κοινωνίας και κουλτούρας, η οποία είναι 

διαφορετική από αυτή της κάθε συµβαλλόµενης εθνικής οµάδας και πηγάζει σε 

διαφορετικό βαθµό από την κάθε µία από αυτές. Το αποκαλούµενο αποτέλεσµα της 

«κοινωνικής τήξης» (melting pot), όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ξένη 

βιβλιογραφία (Price, 1969, σ. 183), προκύπτει όταν λαµβάνουν χώρα όλες οι 

αναγκαίες «κοινωνικές ζυµώσεις» µέχρι την εµφάνιση µίας νέας κοινωνικής µορφής, 

ως αποτέλεσµα των έντονων και µακροχρόνιων πολλές φορές αλληλεπιδράσεων των 

δύο πλευρών. Εν τέλει, στις σύγχρονες ευρωπαϊκές και όχι µόνο κοινωνίες, 

επικράτησαν πρακτικές εκδοχές της «ενσωµάτωσης εν τη διαφορά». Οι διαδικασίες 

αυτές θεωρήθηκαν ως προαπαιτούµενο για την εναρµόνηση των πολιτικών 

ενσωµάτωσης των κρατών µε τα νέα δεδοµένα σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Μία πτυχή του ευσεβούς πόθου της πλήρους κοινωνικής ένταξης των 

µεταναστών αφορά την αποκαλούµενη «πολιτική ολοκλήρωση» (civic integration). Η 

πολιτική ολοκλήρωση, αποτυπώνει την νέα ιδεολογία στο επιστηµονικό ζήτηµα της 

αλληλοεπίδρασης των µεταναστών µε τις εγχώριες οικονοµίες. Σύµφωνα λοιπόν µε 

την συγκεκριµένη εξειδικευµένη θεωρητική προσέγγιση, η κοινωνική ολοκλήρωση 

δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονοµική ολοκλήρωση και την πολιτική 

συµµετοχή στη νέα χώρα των µεταναστών (Joppke, 2007) (Green S. , 2007) 

(Ακριβούλης, 2009, σσ. 271-273). Η ουσιαστική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της νέας 

κοινωνίας, έχει ως προαπαιτούµενο την εκπλήρωση ορισµένων βασικών κριτιρίων 

όπως η καλή γνώση της γλώσσας ή πληροφοριών για το κράτος διαµονής, 

συµπεριλαµβανοµένων των αρχών που διέπουν την λειτουργία της κοινωνίας και των 

πολιτισµικών χαρακτηριστικών αυτής. Η διαφορετικότητα των ατόµων σε µία 

κοινωνία, µε άλλα λόγια, γίνεται σεβαστή υπο την προϋπόθεση ότι άπαντες σέβονται 

τις βασικές κοινές αξίες που διαµορφώνουν την κοινωνία υποδοχής.    



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       203 

Η λειτουργία της πολιτικής αυτής ενσωµάτωσης, γίνεται παράλληλα µε αυτή 

των άλλων τοµέων ενσωµάτωσης και στοχεύει στην κοινωνική ολοκλήρωση, ως 

τελικό στάδιο της πλήρους ενσωµάτωσης. Η σηµασία της πολυεπίπεδης 

ολοκλήρωσης, έχει προεκτάσεις στον τρόπο διακυβέρνησης των σύγχρονων 

δηµοκρατικών κρατών. Η ύπαρξη κλίµατος οµονοίας και οµοψυχίας µεταξύ των 

µελών µίας κοινωνίας, επιτρέπει την οργανωµένη συµµετοχή όλων στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες αντιπροσώπευσης και συλλογικής συµµετοχής στα κοινά, 

«θωρακίζοντας» τις θεµελιώδεις αρχές της κοινωνικής και πολιτικής αλληλεπίδρασης 

των µελών που την απαρτίζουν. Η κατάργηση των κοινωνικών δεσµών λόγω της 

ύπαρξης των µεταναστών και η «περιχαράκωση» των πολιτών πίσω από 

αµφιλεγόµενες κοινωνικές αντιλήψεις ως αποτέλεσµα της ύπαρξης αντικρουόµενων 

συµφερόντων µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών συνασπισµών, µπορεί να οδηγήσει 

στον περιορισµό των κοινωνικών δεσµών και της συνοχής που πρέπει να διέπει τα 

µέλη της κάθε κοινωνικής οργάνωσης, οδηγώντας ανεπέσκιντα στην εξασθένιση της 

όλης διαδικασίας πολιτικής και όχι µόνο ολοκλήρωσης (Mondak & Gearing, 2003) 

(Whiterfirld & Evans, 1995).  

Οι κυβερνήσεις των σύγχρονων κρατών, στα οποία εντάσσονται και τα 

ευρωπαϊκά κράτη, έχουν ήδη εισάγει την δυνατότητα απόκτησης αλλά και 

διατήρησης της ιθαγένειας από τους µετανάστες που εκπληρώνουν τις απαιτούµενες 

εκ του νόµου διατυπώσεις, προσβλέποντας στην µελλοντική πολιτική ολοκλήρωση 

όλων όσων θα ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτές. Ως ανταπόδοση στην κάλυψη των 

κριτηρίων από την πλευρά των µεταναστών, το κράτος τους αναγνωρίζει δικαιώµατα 

που σχετίζονται µε την πλήρη συµµετοχή τους, ανάλογα βέβαια και µε τον βαθµό της 

επιδιοκώµενης ολοκλήρωσης (Weil, 2001, σσ. 17-35). 

 Ο τρόπος που το κάθε κράτος ρυθµίζει ποιος, πότε, αλλά και υπό ποιες 

προϋποθέσεις θα έχει τη δυνατότητα ένας µετανάστης να αποκτήσει αρχικά, αλλά και 

να διατηρήσει µετέπειτα την ιθαγένεα και άλλα κρατικά προνόµια, σχετίζεται µε την 

νοµιµοποίησή του (άδεια παραµονής, δικαίωµα εργασίας, οικογενειακή επανένωση) 

αποδίδοντας σηµαντικές πληροφορίες για το επίπεδο εκδηµοκρατισµού και της 

κοινωνικής ανοχής σε αυτό. Η προσεκτική µελέτη των προϋποθέσεων που θέτουν τα 

κράτη στους µετανάστες και ο βαθµός που τελικά επιτυγχάνεται η πολιτική 

ολοκλήρωση, έχει ιδιαίτερη σηµασία προκειµένου να µην αποτελέσει η όλη αυτή 

προσπάθεια «κενό γράµµα νόµου». 
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 Πανευρωπαϊκή µελέτη που διενεργήθηκε από την Goodman SW. το 2010, 

απέδειξε ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε σύγκριση µε αυτές της 

κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, έχουν σηµαντικές διαφορές στην ακολουθητέα 

πολιτική σχετικά µε την ένταξη των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής και την 

πολιτική τους ολοκλήρωση. Η σηµαντικότερη ίσως διαφορά εντοπίστηκε στο ότι 

χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, για 

την απόκτηση της ιθαγένειας αλλά πολύ λίγα κριτήρια για την διατήρησή της, ενώ 

στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Βαλτικές 

χώρες, παρατηρήθηκε ακριβώς το αντίστροφο. Η σηµασία της µεταναστευτικής 

ένταξης µέσω της πολιτικής ολοκλήρωσης αποτελεί την νέα πραγµατικότητα, 

θέτοντας όρια στην κοινωνική αλληλεπίδραση των µεταναστών µε τον εγχώριο 

πληθυσµό και ορίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση 

συγκεκριµένων πολιτικών ενσωµάτωσης στις οποίες πρέπει να προσαρµοστούν οι 

µετανάστες, εφόσον επιθυµούν να θεωρούνται κοινωνικά ενταγµένοι στη νέα χώρα 

υποδοχής (Goodman, 2010, σσ. 764-767).   

Η διαδικασία ένταξης των µεταναστών στην κοινωνία υποδοχής, θεωρούνταν 

ως µια διαδικασία µε αρχή, µέση και τέλος. Η συνύπαρξη όµως των µεταναστών µε 

τον γηγενή πληθυσµό συνεχώς µεταβάλλεται, µε αποτέλεσµα η διαδικασία της 

ένταξης να τείνει περισσότερο στον χαρακτηρισµό µιας ατέρµονης προσπάθειας των 

δύο πλευρών να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται αρµονικά, παρά ως µία 

κορεσµένη χρονικά περίοδο που κάποτε θα ολοκληρωθεί, αποτέλεσµα της οποίας θα 

είναι είτε η επιτυχής ένταξη είτε η περιθωριοποίηση των οικονοµικών µεταναστών 

(Koff, 2002) (Baldwin-Edwards, 2005). 

 

4.4 Οι Αγκυλώσεις στη Διαδικασία Κοινωνικής Ένταξης των 

Μεταναστών. Οικονοµικός, Εθνικός και Πολιτικός Αποµονωτισµός  

Η προσπάθεια ένταξης των µεταναστών στη συλλογικότητα της νέας χώρας υποδοχής 

είναι µια αµφίδροµη διαδικασία µεταξύ των µεταναστών και της κοινωνίας. Το 

τελικό αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης αυτής, ουσιαστικά προσδιορίζει και τον 

βαθµό επιτυχίας ή αποτυχίας του όλου εγχειρήµατος. Στην προηγούµενη ενότητα 

έγινε προσπάθεια να αναλυθεί επαρκώς, το πως οι µετανάστες µπορούν να 

επηρεάσουν αλλά και να επηρεαστούν από την κοινωνία υποδοχής. Για να είναι 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       205 

ολοκληρωµένη η αποτύπωση της αµφίδροµης, όπως προαναφέρθηκε, διαδικασίας 

ένταξης των µεταναστών στην νέα κοινωνική πραγµατικότητα, είναι απαραίτητη η 

συνοπτική παρουσίαση των αγκυλώσεων που µπορεί να εµφανιστούν κατά την 

µακροχρόνια αυτή διαδικασία ένταξης των µεταναστών, δυσχεραίνοντας την 

επίτευξη του τελικού στόχου. Τα βασικότερα προβλήµατα στην όλη διαδικασία, 

προκύπτουν ως αποτέλεσµα της οικονοµικής, εθνικής και πολιτικής κυρίως 

αντίληψης του γηγενούς πληθυσµού που ουσιαστικά λειτουργεί ως «νοητά σύνορα» 

που περιθωριοποιούν τους µετανάστες και δηµιουργούν αξιοσηµείωτα, αν όχι 

ανυπέρβλητα πολλές φορές, εµπόδια στο δρόµο για την ουσιαστική κοινωνική τους 

ένταξη.      

Η παραδοχή ότι η οικονοµία αποτελεί τον «κοινό παρονοµαστή» για κάθε 

επιµέρους επιστηµονικό κλάδο που προσπαθεί να ερµηνεύσει το σύγχρονο 

µεταναστευτικό φαινόµενο είναι εµφανής και σε ότι αφορά την κοινωνική διάσταση 

του εν λόγω φαινοµένου. Οι επιδράσεις της µεταναστευτικής εργασίας και των 

εργασιακών σχέσεων των µεταναστών στη νέα κοινωνική οργάνωση της χώρας 

υποδοχής, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο της κοινωνικής ένταξης της 

οµάδας αυτής στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής. Η µεταναστευτική 

εργασία και ο τρόπος που το κεφάλαιο αξιοποιεί τις κοινωνικές, πολιτικές, εθνικές, 

θρησκευτικές και φυλετικές διάφορες, προκειµένου να µεγιστοποιήσει το 

παραγόµενο προϊόν µέσω της υπεραξίας, αποτελούν σηµαντικό χαρακτηριστικό της 

ενταξιακής διαδικασίας γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία και άκρως ενδιαφέρουσα, στο 

πλαίσιο της συγκεκριµένης υποενότητας, η περαιτέρω µελέτη αυτής.   

Για την κατανόηση της σχέσης της µεταναστευτικής εργασίας µε την 

διαδικασία κοινωνικής ένταξης, αλλά και του αυτοπροσδιορισµού των µεταναστών 

στο νέο κοινωνικό σύστηµα αξιών που εισέρχονται, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

επιστηµονική έµφαση στην «βιοµηχανική κοινωνιολογία» που αποτελεί τµήµα των 

κοινωνικών επιστηµών. Η χρονικά πρόσφατα «επιστηµονικά αναµοχλευµένη» αυτή 

έννοια, ουσιαστικά συνδέει τις εργασιακές σχέσεις των µεταναστών αλλά και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών µε την κοινωνική τους αλληλεπίδραση στην χώρα 

υποδοχής τους. Χαρακτηριστική είναι η ερµηνεία του Harvey D. για το σύγχρονο 

«προλεταριάτο» που λειτουργεί στις κοινωνίες υποδοχής µεταναστών, όπως το 

ονοµατίζει, το οποίο αποτελείται από εγχώριους εργάτες µε µειωµένη κοινωνική 

ζήτηση, µετανάστες και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων που ουσιαστικά 

«χρησιµοποιούνται» για την προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και την επίτευξη 
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του µέγιστου κέρδους προς όφελος της εργοδοτικής τάξης. Οι κατηγορίες αυτές 

εργαζοµένων, όπως ο ίδιος αναφέρει, βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο κοινωνικής 

ζωής και χαρακτηρίζονται από παντελή ανικανότητα ανάπτυξης και ελέγχου της 

ταυτότητάς τους, παρουσιάζοντας δοµική αδυναµία περιχαράκωσης των ιδιαίτερων 

προσδιοριστικών χαρακτηριστικών τους.  

Εξειδικεύοντας περαιτέρω την µελέτη στην εργασιακή κατηγορία των 

µεταναστών, παρατηρείται η διαβίωση και εργασία τους σε περιοχές «γκέτο» 

(ghetto), όπου η αποχή από την ηθεληµένη εργασία, την διασκέδαση αλλά και την 

κοινωνική πραγµατικότητα γενικότερα, αποξενώνει, αποµακρύνοντάς τους σταδιακά 

από την επιτυχή κοινωνική ένταξη, επιφέροντας κατασταλτικές συµπεριφορές στην 

ταξική ή φυλετική αντίστασή τους. Η εργασιακή αυτή αποξένωση που περιγράφηκε 

προηγουµένως, οδηγεί σταδιακά στην ολοκληρωτική κοινωνική αποµόνωση των 

µεταναστών και στην παθητική αποδοχή στερεοτυπικών συµπεριφορών σε βάρος 

τους από τον γηγενή πληθυσµό, υπονοµεύοντας κάθε προσπάθεια ένταξής τους στην 

συλλογικότητα της χώρας υποδοχής τους (Harvey, 1989, σσ. 312-313).    

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, παρατηρείται µια µεταστροφή στον τρόπο που 

η βιοµηχανική κοινωνιολογία αντιµετωπίζει την µεταναστευτική εργασία τόσο στην 

Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσµο. Η πρώτη «θεωρητική ρήξη» εντοπίζεται 

στον τρόπο που οι επιστήµονες αντιλαµβάνονται την κοινωνία. Απεµπολείται στο 

πλαίσιο αυτής η αντίληψη ότι η κοινωνία αποτελεί ένα αυτοκαθοριζόµενο σύστηµα, 

όσον αφορά την κοινωνική ζωή εντός των ορίων της. Οι διαδικασίες εθνικής και 

κοινωνικής συλλογικότητας είναι ένα συνεχώς εξελισσόµενο φαινόµενο που δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί σε στενά και προκαθορισµένα όρια. Ρήξη έχει υποστεί και η 

υπάρχουσα θεωρητική αντίληψη που δεν συµπεριλάµβανε ή δεν έδινε τόσο µεγάλη 

σηµασία στην εργασία και στις διαδικασίες «φυλετικοποίησης», µέσω της 

περιθωριοποίησης και του κοινωνικοπολιτικού αποκλεισµού συγκεκριµένων 

εργασιακών οµάδων (Ψηµµένος, 1995, σσ. 14-15).  

Η δηµιουργία εργασιακών κατηγοριών, έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια της 

«εργασίας» ως παραγωγικής διαδικασίας, διότι όπως και το κεφάλαιο, έτσι και η 

απασχόληση δεν διαχωρίζεται βάσει της εθνικότητας, του φύλου, της κοινωνικής 

κατάστασης ή της θρησκείας. Η κατηγοριοποίηση αυτή, είναι αποτέλεσµα της σχέσης 

κεφαλαίου και εργασίας και χρησιµοποιείται για την µεγιστοποίηση της υπεραξίας 

του κέρδους, επηρεάζοντας ως επακόλουθο και τις κοινωνικές δοµές (Brown, 1992). 

Ο συγκεκριµένος τρόπος προσαρµογής των µεταναστών στα νέα κοινωνικά 
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δεδοµένα, περιγράφεται γλαφυρά στο θεωρητικό δόγµα του Cohen R., βάσει του 

οποίου «κάποιος ξέρει ποιος είναι, µέσω του ποιος δεν είναι». Τα όρια της 

εθνικότητας, της κοινωνικής ταυτότητας και των πολιτικών δικαιωµάτων της κάθε 

οµάδας, προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα νοητά όρια που η κάθε οµάδα έχει θέσει. Η 

δηµιουργία αλλά και η διατήρηση µίας θετικής εθνικής ταυτότητας, σύµφωνα µε τον 

ίδιο, είναι άµεσα συσχετισµένη µε καθαρά προσδιορισµένα τοπικά όρια και αποτελεί 

το βασικό συστατικό της προσωπικής και κοινωνικής ευηµερίας κάθε σύγχρονης 

κοινωνίας. Η εργασιακή ένταξη είναι βασικό προαπαιτούµενο για την πλήρη ένταξη 

ενός µετανάστη στην νέα κοινωνία υποδοχής, γι’ αυτό και ο εργασιακός 

αποµονωτισµός αποτελεί σοβαρή αγκύλωση στην πορεία προς την προσαρµογή του 

σύγχρονου οικονοµικού µετανάστη στη νέα συλλογική πραγµατικότητα που βιώνει 

και καλείται να αντιµετωπίσει (Cohen, 1994, σ. 198).     

Εκτός από τις αµιγώς οικονοµικές αγκυλώσεις στην διαδικασία ένταξης των 

µεταναστών, οι εγχώριες κοινωνίες προτάσσουν σειρά εθνικών και πολιτικών 

εµποδίων που επιβραδύνουν αισθητά την όλη διαδικασία ένταξης. Τα εµπόδια αυτά 

έχουν ως αφετηρία τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των συστηµάτων 

κοινωνικής οργάνωσης και η πρώτη εµφάνισή τους εντοπίζεται χρονικά στις 

πρωτόλειες κοινωνικές δοµές που µετέπειτα οδήγησαν στη δηµιουργία των 

σύγχρονων κρατών.  

Οι κοινωνίες, από τα πρώτα χρόνια οργανωµένης σύστασης και λειτουργίας 

τους, προσπαθούν να αυτοπροσδιορίζονται µε βασικό γνώµονα τα φυλετικά, εδαφικά, 

θρησκευτικά και εθνικά κυρίως χαρακτηριστικά, στοχεύοντας στην συσπείρωση των 

µελών που τις απαρτίζουν και στην δήλωση της διαφορετικότητάς τους από τις λοιπές 

κοινωνικές οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ακατάπαυστη αυτή διαδικασία 

ακολουθείται αδιάλειπτα µέχρι και τις µέρες µας, επηρεάζοντας όλους όσους 

αδυνατούν, λόγω έλλειψης των κατάλληλων κριτηρίων (θρησκευτικά, φυλετικά, 

εθνικά, κ.ά.), να ενταχθούν στις αυτοπροσδιορισµένες κοινωνίες των σύγχρονων 

κρατών. Οι µετανάστες, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα περιθωριοποιηµένων 

ατόµων που τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν καταφέρνουν να «διεισδύσουν» 

στις αυστηρά προσδιορισµένες και ιδιαίτερα στενά περιχαρακωµένες κοινωνίες των 

χωρών προορισµού τους (Samokhvalov, 2004).  

 Με την είσοδο των µεταναστών σε µια χώρα, ενεργοποιείται αυτόµατα η 

διαδικασία «στιγµατισµού» τους και η ταυτόχρονη ένταξή τους στο πολιτικό και 

κοινωνικό περιθώριο της χώρας υποδοχής. Η περιθωριοποίηση αυτή λαµβάνει αρχικά 
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οικονοµική χροιά, οφειλόµενη στις οικονοµικές ανακατατάξεις της παγκόσµιας 

αγοράς εργασίας και στους κανόνες λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήµατος. Mε 

τη χρησιµοποίηση των αρχών λειτουργίας του έθνους-κράτους, οι κάτοικοι των 

εγχώριων κοινωνιών, µετατρέπονται σε µια οµοιογενείς µάζα που αντιλαµβάνεται 

στο πρόσωπο των µεταναστών τον οιονεί «εχθρό» του εγχώριου πλούτου και της 

εγκαθιδρυµένης κοινωνικής συνοχής, µε αποτέλεσµα να τον χρησιµοποιεί ως τον 

«αποδιοποµπαίο τράγο» των πάσης φύσεως ανησυχιών ή φόβων της.  

 Η προσπάθεια δηµιουργίας ενός πλαισίου ελέγχου των ατόµων που 

εισέρχονται και διαβιούν στη χώρα υποδοχής, αποτελεί µόνιµο πεδίο ενασχόλησης 

της κρατικής εξουσίας, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και την ίδια την κοινωνία. Οι 

µετανάστες αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν µια µη εµφανής πληθυσµιακή 

οµάδα που αξιοποιείται από την εγχώρια αγορά εργασίας όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ 

στοχοποιούνται και διώκονται, ανηλεώς πολλές φορές, όταν η ίδια κοινωνία δέχεται 

πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνεται η ανεργία ή υφίστανται απειλές για σύρραξη 

πολεµικών συγκρούσεων.  

 Τα κοινωνικά στερεότυπα για τους µετανάστες δεν πηγάζουν αποκλειστικά 

από την οικονοµική υποβάθµιση, που είναι λογικό να τους χαρακτηρίζει µε την 

είσοδό τους σε µία χώρα. Σωρεία άλλων παραγόντων επιδρούν στην κοινωνία και την 

επηρεάζουν σε τέτοιο βαθµό, ώστε να περιθωριοποιούνται οι µετανάστες και να 

γίνεται πολύ δύσκολη η ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας προορισµού 

τους. Έµφυλες και εθνοκεντρικές παραστάσεις τονίζουν σε υπέρµετρο βαθµό την 

διαφορετικότητα των ατόµων µέσα στην κοινωνία, δηµιουργώντας «στεγανά» που 

δεν επιτρέπουν την αρµονική κοινωνική συνεργασία λειτουργούν εις βάρος των 

µεταναστών µέσω της αναβάθµισης του εθνικού γόητρου του γηγενή πληθυσµού. 

Ακόµα και στις σύγχρονες κοινωνίες έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο να 

«εκκολάπτονται» διαχρονικά συγκεκριµένες µορφές συµπεριφορών και ιδεολογιών 

που προωθούν ξενοφοβικές και ρατσιστικές συµπεριφορές στρεφόµενες κατά 

φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών και κοινωνικών οµάδων ή κατά µεµονωµένων 

µελών τους, µε αποκλειστικό γνώµονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους 

προδίδονται επιφέροντας σοβαρές συνέπειες στην διαδικασία οµαλής ένταξης των 

ατόµων ή οµάδων αυτών στην νέα κοινωνία υποδοχής τους. Η δράση των αρµόδιων 

εθνικών αλλά και υπερεθνικών, πολλές φορές, Αρχών πρέπει να είναι άµεση ώστε να 

τονιστεί η µηδενική ανοχή σε τέτοιο είδους ιδέες-συµπεριφορές (Περράκη, 2011).
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4.5 Η Ευρώπη και οι Πολιτικές που Αφορούν την Συνεργασία των 

Κρατών-Μελών αυτής για την Αντιµετώπιση των Επιδράσεων της 

µετανάστευσης 

4.5.1 Ο «Κοινωνικός Χώρος» των Μεταναστών στην Ευρώπη  

Η ΕΕ από την ίδρυσή της ξεκίνησε να προωθεί νέες δοµές διακρατικής ενοποίησης 

και λειτουργικής αποδιοργάνωσης του µέχρι πρότινος γνωστού έθνους-κράτους, 

δηµιουργώντας µια νέα πανευρωπαϊκή ηθική που βασίζεται στην ύπαρξη της 

υπερεθνικής ταυτότητας. Η κατάργηση των διαευρωπαϊκών ελέγχων και η 

κατάργηση των κοινωνικών και πολιτικών συνόρων µεταξύ των κρατών-µελών 

αυτής, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της αποκαλούµενης 

«ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Η ένταξη νέων µελών στον ευρωπαϊκό συνασπισµό, 

ανέδειξε ακόµα περισσότερο τον δυναµικό χαρακτήρα της ΕΕ και άλλαξε σε µεγάλο 

βαθµό τα µέχρι πρότινος γνωστά µεταναστευτικά δεδοµένα της περιοχής. Η έννοια 

της «ευρωπαϊκότητας», της ευρωπαϊκής µε άλλα λόγια ταυτότητας ήρθε να προστεθεί 

στις ήδη υπάρχουσες µορφές συλλογικού προσδιορισµού που εντάσσονται σε εθνικό 

και τοπικό-περιφερειακό πλαίσιο (Roel, 1993).  

 Στην πραγµατικότητα όµως, η προσπάθεια αυτή µετά των προβληµάτων που 

εµφανίστηκαν, δεν τελεσφόρησε στον βαθµό που είχε αρχικά προβλεφθεί, θέτοντας 

ερωτηµατικά στην τελική επιτυχία του όλου εγχειρήµατος. Ένα από τα προβλήµατα 

που δεν επέτρεψαν την ουσιαστική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σχετίζονταν µε την 

αθρόα µεταναστευτική κίνηση προς την ΕΕ και τις µεταβολές στον υπαρκτό χάρτη 

των µεταναστευτικών ροών που οι µέχρι πρότινος χώρες υποδοχής δέχονταν. 

Αποτέλεσµα του εργασιακά προσδιορισµένου µεταναστευτικού κύµατος προς την 

ΕΕ, ήταν η εµφάνιση εθνοκεντρικών και εθνορατσιστικών αντιλήψεων στις κοινωνίες 

υποδοχής µεταναστών και στην εδραίωση κοινωνικών αγκυλώσεων που µέχρι 

πρότινος εµφανίζονταν σε πολύ µικρότερο εύρος και βαθµό (Keith, 1993).  

Επακόλουθο της µετανάστευσης προς την ΕΕ, ήταν η ανύψωση 

διαχωριστικών «κοινωνικών συνόρων» µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των 

µεταναστών και ο κοινωνικός αποκλεισµός ή η περιθωριοποίηση όσων δεν 

ανταποκρίνονται στα totems της κυρίαρχης φυλής (Colin, 1992, σσ. 52-55). Παρά τις 

προσπάθειες περιφρούρησης των µεταναστευτικών δικαιωµάτων και στην 

καταπολέµηση συµπεριφορών αυταρχικού χαρακτήρα τόσο από τµήµα της κοινωνίας 

όσο και από τις κρατικές δοµές, δεν κατέστη δυνατή η αποτελεσµατική «λείανση» 
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των υπαρχουσών διαφορών στις κοινωνίες των κρατών-µελών µεταξύ των 

µεταναστών και του γηγενή πληθυσµού. Η διατήρηση κλίµατος ξενοφοβίας από τα 

ΜΜΕ, οι θεσµικοί περιορισµοί σε συνδυασµό µε το βάρβαρο πολλές φορές σύστηµα 

διακρίσεων ενάντιων των µεταναστών και η ανάπτυξη εθνορατσιστικών κινηµάτων, 

δηµιούργησε ασφυκτικές καταστάσεις διαβίωσης των ανθρώπων αυτών και 

«τραυµάτισε τον κοινωνικό ιστό» των χωρών υποδοχής τους. Οι αντιφάσεις της 

άκρατης απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς και της κατάλυσης των εσωτερικών 

συνόρων από την µία πλευρά και η περιχαράκωση των κοινωνικών εσωτερικών 

δοµών από την άλλη, συνθέτουν την πραγµατικότητα του σύγχρονου καπιταλιστικού 

συστήµατος, όπου οι µετανάστες αποτελούν συνήθως την κοινωνική οµάδα που 

πλήττεται σε µεγαλύτερο βαθµό (Ψηµµένος, 1995, σσ. 39-41).  

 Οι µετανάστες στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στις χώρες 

της Νοτιοανατολικής ηπείρου, βιώνουν ένα νέο «εργασιακό µεσαίωνα» αποτελώντας 

το φτηνό και συνάµα χωρίς βασικά δικαιώµατα εργατικό δυναµικό, που αξιοποιείται 

στο πλαίσιο των ελαστικότερων εργασιακών σχέσεων. Η προαναφερθείσα 

κατάσταση, επηρεάζει άµεσα την βιολογική ύπαρξη των µεταναστών και έµµεσα το 

επίπεδο διαβίωσης και πολιτικής οργάνωσης των κοινωνιών που δέχονται τις 

σύγχρονες αυτές µεταναστευτικές ροές (Miles, 1982). 

  Βέβαια, παρά την κοινωνική υποβάθµιση που παρατηρείται στις οµάδες των 

µεταναστών στην ΕΕ και της κοινωνικής τους αποµόνωσης, άρχισαν να 

εµφανίζονται, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, διαφόρων ειδών φυλετικές, εθνικές 

και θρησκευτικές µεταναστευτικές «φωνές» οι οποίες ξεκίνησαν να αρθρώνουν δειλά 

αλλά σταθερά, την αντίθεσή τους στον κοινωνικό αποκλεισµό και στην εργασιακή 

τους χειραγώγηση. Η συσπείρωση των µεταναστών υπό συγκεκριµένα φυλετικά 

γνωρίσµατα, χρησιµοποιείται τις περισσότερες φορές ως µοχλός πίεσης και 

διεκδίκησης των κατοχυρωµένων, νοµοθετικά τουλάχιστον, δικαιωµάτων τους και 

όχι ως «στίγµα» που δηλώνει την κοινωνική τους κατωτερότητα. Οι πολιτικές 

δύναµης της Ευρώπης οφείλουν να αναγνωρίσουν έγκαιρα τις µεταναστευτικές αυτές 

ενστάσεις, ώστε να καταστείλουν τις υφιστάµενες ανισότητες και τους λοιπούς 

κοινωνικούς, οικονοµικούς, θρησκευτικούς ή πολιτισµικούς παράγοντες που 

περιθωριοποιούν και φυλετικοποιούν τους µετανάστες, πριν το χάσµα γίνει 

«αγεφύρωτο» και επηρεάσει, σε µη αναστρέψιµο βαθµό, την κοινωνική γαλήνη και 

συνοχή των χωρών που την απαρτίζουν (Cohen S. , 1985, σσ. 213-214).  
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4.5.2 Το Ζήτηµα της Ασφάλειας στην Ευρώπη. Περιληπτική Παρουσίαση των 

Συνθηκών Μάαστριχτ και Άµστερνταµ 

Στον «µακρύ και ακανθώδες» δρόµο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έγινε 

κατανοητό ότι για την επίτευξη του τελικού στόχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

στενή συνεργασία των κρατών-µελών της ΕΕ σε διαφορετικούς τοµείς, ώστε να 

αντιµετωπιστούν όλα τα προβλήµατα που δηµιούργησε η ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά 

αλλά και οι γεωπολιτικές αλλαγές σε παγκόσµιο επίπεδο. Η δραµατική κατάρρευση 

του κοµµουνιστικού καθεστώτος στην Σοβιετική Ένωση και σε άλλες κεντρικές-

ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο 1989-1990, περιέπλεξε ακόµα 

περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση. Οι εξελίξεις αυτές έθεσαν υπό νέα 

διαπραγµάτευση την πολιτική πτυχή της τωρινής ενωµένης Ευρώπης. Ταυτόχρονα, 

εµφανίστηκαν νέες µορφές απειλών κατά της ευρωπαϊκής συνοχής, µέσω της 

επανένωσης της Γερµανίας και της υιοθέτησης µίας εθνικιστικής πολιτικής εις βάρος 

των υπολοίπων κρατών-µελών και ειδικά αυτών της δύσης. Ένας από τους επιµέρους 

στόχους της αναβάθµισης της διακρατικής συνεργασίας ήταν και η αντιµετώπιση του 

ιδιαίτερα σοβαρού προβλήµατος της παράτυπης µετανάστευσης προς τα κράτη-µέλη 

της ΕΕ από τρίτες χώρες, η ρύθµιση των επιµέρους ζητηµάτων της οργανωµένης 

µετανάστευσης καθώς επίσης και των προϋποθέσεων για την εύρυθµη είσοδο, έξοδο, 

εργασία και διαµονή των µεταναστών προερχόµενων από τρίτα κράτη. Στο πλαίσιο 

των παραπάνω επιδιώξεων, τα ευρωπαϊκά κράτη αποφάσισαν να συνεργαστούν, 

εφαρµόζοντας µία συνεκτική εξωτερική πολιτική προς τον υπόλοιπο κόσµο, 

στοχεύοντας στην από κοινού επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονταν µε την 

ασφάλεια και τις απειλές λόγω της µετανάστευσης ειδικότερα.  

Ο «τρίτος πυλώνας» συνεργασίας της ενωµένης Ευρώπης, όπως ονοµάστηκε, 

στόχευε στην υιοθέτηση και στη εφαρµογή µιας κοινής µεταναστευτικής πολιτικής, 

αλλά και στην καταπολέµηση του ρατσισµού-ξενοφοβίας, προωθώντας την 

συνεργασία των κρατών-µελών σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος, επιτρέποντας 

ταυτόχρονα την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πρόσωπων εντός της ΕΕ. Μέσα στο 

κλίµα που περιγράφηκε προηγουµένως, τα κράτη-µέλη της ΕΕ, προχώρησαν αρχικά 

στην υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ (Maastricht Treaty). Σύµφωνα µε την 

Συνθήκη αυτή (Maastricht, κεφάλαιο Κ-άρθρο 1) που υπογράφηκε το Φεβρουάριο 

του 1992, µε προθεσµία κύρωσης από τα συµβαλλόµενα µέρη µέχρι το τέλος του 

ίδιου χρόνου, τα κράτη-µέλη της ΕΕ πρέπει να λάβουν υπόψη τους και να σχεδιάσουν 

εκτός των άλλων: 
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• Το άσυλο και την πολιτική που σχετίζεται µε αυτό 

• Πολιτικές µετανάστευσης και µετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών στο 

έδαφος της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών εισόδου, νόµιµης 

διαµονής, εργασίας αλλά και την καταπολέµηση της παράτυπης µετανάστευσης 

• Καταπολέµηση του εµπορίου ναρκωτικών και της διεθνούς απάτης, της 

τροµοκρατίας και άλλων µορφών διεθνούς αλλά και διασυνοριακής 

εγκληµατικότητας  

• Την δικαστική συνεργασία σε πολιτικά θέµατα 

• Την δικαστική συνεργασία σε ποινικής φύσεως υποθέσεις 

• Την τελωνειακή συνεργασία. 

Οι εν λόγω τοµείς δραστηριοποίησης µεταξύ των κρατών-µελών, έπρεπε να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη για να επιτευχθούν οι στόχοι του  αποκαλούµενου «πρώτου 

πυλώνα» που αφορά την στενή οικονοµική συνεργασία και την εδραίωση της 

ελεύθερης αγοράς εντός των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ. Βέβαια, ενώ ο πρώτος 

πυλώνας προσδιορίζεται από τον κυρίαρχο ρόλο της ένωσης στη λήψη δεσµευτικών 

αποφάσεων, ο τρίτος πυλώνας λειτουργούσε µέσω των διακυβερνητικών κυρίως 

αποφάσεων που τα κράτη-µέλη µεταξύ τους θα έπαιρναν, µη απεµπολώντας σε 

µεγάλο βαθµό τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα (Bache & George, 2006, σσ. 167-171) 

(Χρυσόγονος, 2005). 

 Η συνεργασία σε ζητήµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών διακρατικών 

υποθέσεων, αν και αποτέλεσε πρωτοποριακό για την εποχή επίτευγµα, δεν έδωσε την 

δυνατότητα στα κράτη-µέλη να µεγιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητα της 

συνεργασίας τους κυρίως λόγω της αδυναµίας να παρακάµψουν το εµπόδιο της µη 

δεσµευτικότητας των αποφάσεων που λαµβάνονταν σε διακρατικό επίπεδο. Η 

αναποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών αποφάσεων µετά την ψήφιση της εν 

λόγω Συνθήκης και η αδυναµία επίτευξης οµοφωνίας όλων των αρµόδιων φορέων για 

την λήψη σηµαντικών αποφάσεων, καθυστερούσε υπερβολικά την συνεργασία, 

κάνοντας προβληµατική την λειτουργία του τρίτου πυλώνα της ΕΕ. 

Η λύση στο πρόβληµα που είχε ανακύψει, δόθηκε µετά την ψήφιση της 

Συνθήκης του Άµστερνταµ (Amsterdam Treaty) το 1999. Τόσο η Συνθήκη του 

Άµστερνταµ όσο και η Συνθήκη Σένγκεν (Schengen Treaty) (Μουσούρου, 1993, σ. 

23), που σχετίζονται µε τη ρύθµιση της µεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της 

πολιτικής ασύλου εντάχθηκαν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ, επιτρέποντας την λήψη 

δεσµευτικών αποφάσεων σε υπερεθνικό επίπεδο, που θα διασφάλιζαν την εσωτερική 
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ασφάλεια και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα 

προέτρεψαν τους ιθύνοντες να ασχοληθούν επιστραµµένα µε την µετανάστευση και 

την πολιτική ασύλου. Ειδικότερα στα άρθρα 4-16 του IV κεφαλαίου προωθήθηκαν τα 

εξής µέτρα: 

1) Οριοθέτηση των διαδικασιών και των κριτηρίων διεξαγωγής των ελέγχων στα 

εξωτερικά σύνορα της Ένωσης 

2) Θέσπιση αυστηρών κανόνων για την χορήγηση εισόδου (entry VISA) για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών 

3) Θέσπιση κριτηρίων για την µετακίνηση των υπηκόων τρίτων χωρών εντός της 

ΕΕ 

4) Διαµόρφωση των βασικών κατευθυντήριων αρχών που σχετίζονται µε την 

πολιτική του άσυλο και την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας      

5) Κοινή πολιτική για την χορήγηση θεωρήσεων και αδειών διαµονής στους µακρά 

διαµένοντες αλλοδαπούς 

6) Κοινή πολιτική για την καταπολέµηση της παράτυπης µετανάστευσης, µέσω της 

εφαρµογής κοινής βάσης δεδοµένων για διωκόµενους (Peers, 2011, σσ. 4-70). 

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ δεν µετέβαλε τον διακρατικό χαρακτήρα λήψης 

αποφάσεων που σχετίζονται µε ζητήµατα αστυνοµικής-δικαστικής συνεργασίας, 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της τροµοκρατίας, της διακίνησης 

γυναικών και της παράνοµης εισαγωγής και προώθησης ναρκωτικών και όπλων στα 

κράτη-µέλη της ΕΕ. Παρόλα αυτά, καθόρισε τους κανόνες για στενότερη συνεργασία 

µεταξύ των χωρών που απαρτίζουν την Ένωση, παρέχοντας ταυτόχρονα την 

δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τοµέα 

αυτό, χωρίς όµως οι πρωτοβουλίες αυτές να έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα (Ucarer, 

2003, σσ. 301-304) (Steiner, 2000, σσ. 131-139) (Ιωακειµίδης, 1998).    

Το φαινόµενο της µετανάστευσης, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα 

σηµαντικότερα ζητήµατα ενασχόλησης της Ευρώπης και ειδικότερα της ΕΕ. Το 

σηµαντικότερο ίσως ερώτηµα που προσπαθούν να απαντήσουν οι λαοί της Ευρώπης, 

είναι το κατά πόσο η απελευθέρωση των ελέγχων στα εσωτερικά της σύνορα, αλλά 

και η εντατικοποίηση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, έχουν επιφέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα αλλά και αν οι µελλοντικές αλλαγές θα αποβούν προς 

όφελος της ενωµένης Ευρώπης και ολόκληρου του κόσµου, αλλάζοντας το υπάρχον 

status quo που αφορά τους περιορισµούς στην ελεύθερη µετακίνηση των ανθρώπων. 

Η Ευρώπη στο ζήτηµα της µετανάστευσης αµφιταλαντεύεται και προσπαθεί, µέσω 
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των ευρωπαϊκών της συµφωνιών και νοµοθετηµάτων να βρει την «χρυσή τοµή» για 

την επίλυση των πολυάριθµων προβληµάτων που υφίστανται, µεταξύ των οποίων, η 

υπογεννητικότητα, ο µεγάλος αριθµός ανέργων, η ασυνέχεια µεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς εργασίας, οι απειλές κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η 

εγκληµατικότητα, η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής 

και δηµοσιονοµικής σταθερότητας κ.ά. (Dayton-Johnson, Katseli, Maniatis, Munz, & 

Papademetriou, 2007, σσ. 11-14). 

 

4.5.3 Η Μετανάστευση στην Ευρώπη και οι Μελλοντικές Προκλήσεις 

Η Ευρώπη χαρακτηριζόταν, µέχρι πρωτίστως, ως χώρα προέλευσης µεταναστών. Η 

γηραιά ήπειρος δεν αποτέλεσε σηµαντικό µεταναστευτικό προορισµού πληθυσµών 

προερχόµενων από χώρες εκτός των γεωγραφικά προσδιορισµένων ορίων της, παρά 

το γεγονός ότι ανέκαθεν υπήρχε κινητικότητα πληθυσµών µεταξύ των ευρωπαϊκών 

κρατών. Η µετατροπή της, από τόπο αποστολής σε βασικό τόπο υποδοχής 

µεταναστών, πραγµατοποιήθηκε µέσα σε ιδιαίτερα σύντοµο χρονικά διάστηµα, µε 

αποτέλεσµα να ανακύψουν σοβαρά προβλήµατα για όλα τα κράτη-µέλη. Οι 

επιδράσεις της µετανάστευσης οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι όλα ανεξαιρέτως τα 

ευρωπαϊκά κράτη βρέθηκαν απροετοίµαστα για την µετάβαση αυτή, µη έχοντας 

αναπτύξει έγκαιρα τους µηχανισµούς για την οµαλότερη προσαρµογή των πολιτών 

και των κρατικών θεσµών στις αλλαγές που προκάλεσε το συγκεκριµένο φαινόµενο. 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η µελέτη του φαινόµενου της µετανάστευσης υπό το 

πρίσµα των κοινωνιολογικών επιστηµών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτικές 

που εφαρµόστηκαν ως αποτέλεσµα της µεγάλης εισροής µεταναστών στην ενωµένη 

Ευρώπη, γεγονός που επέφερε αλλαγές, εκτός των άλλων και στην έννοια της 

ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών. Το νέο µεταναστευτικό περιβάλλον που 

δηµιουργήθηκε, συσπείρωσε τα κράτη-µέλη της Ευρώπης και ουσιαστικά προώθησε 

την µεταξύ τους συνεργασία (Wihtol de Wenden, 2007, σσ. 54-57).  

Σύµφωνα µε την διεθνή «θεωρία των παιγνίων», οι δρώντες εντός του 

ευρωπαϊκού συνασπισµού αντιµετωπίζουν το αποκαλούµενο «δίληµµα του 

φυλακισµένου» (prisoners’ dilemma),  βάσει του οποίου η συνεργασία και οι 

διαµάχες µεταξύ των κρατών-µελών βασίζονται στις αρχές ενός ευµετάβλητου 

υποδείγµατος. Στο πλαίσιο λειτουργίας του υποδείγµατος αυτού, εκχωρούνται 

κυριαρχικά δικαιώµατα µε απώτερο στόχο την µελλοντική µεγιστοποίηση του 
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ανταποδοτικού οφέλους σε οικονοµικό, πολιτικό και εθνικό επίπεδο, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήµατα ασφάλειας και εθνικής προστασίας. Με άλλα 

λόγια, τα κράτη ηθεληµένα αποποιούνται των κυριαρχικών δικαιωµάτων τους, µε 

στόχο την µελλοντική ευηµερία τους σε ένα ευρύτερο, κοινό ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Τα πιθανά αυτά οφέλη µέσω της συνεργασίας των κρατών-µελών και ο κίνδυνος που 

συνοδεύει το ρίσκο µίας διακρατικής συνεργασίας, είναι η επιτοµή των σύγχρονων 

πολιτικών διληµµάτων που τα κράτη καλούνται να αντιµετωπίσουν προκειµένου να 

επιλύσουν, εκτός των άλλων, το διεθνοποιηµένο ζήτηµα της µετανάστευσης και των 

προεκτάσεών του (Lipson, 1993, σσ. 61-65). Όπως φαίνεται και στην γραφηµατική 

απεικόνιση που ακολουθεί (Γράφηµα 15), το ενδεχόµενο συνεργασίας δύο 

υποτιθέµενων ευρωπαϊκών κρατών µεταξύ τους, προσδίδει οφέλη (+10) σε κάθε ένα 

κράτος ξεχωριστά, ενώ η µη συνεργασία µόνο ενός εκ των δύο κρατών, έχει ως 

αποτέλεσµα να υποστεί ζηµία µόνο το ένα κράτος (-20) και να βγει απόλυτα 

κερδισµένο το κράτος που τελικά δεν τήρησε την διµερή συµφωνία συνεργασίας. Η 

απουσία εµπιστοσύνης και η καχυποψία σε ότι αφορά την διακρατική συνεργασία 

έχει ως αποτέλεσµα την µη τήρηση της συµφωνίας από κανένα εκ των δύο 

υποτιθέµενων κρατών µε αποτέλεσµα αµφότερα να µην αποκοµίσουν κανένα 

απολύτως κέρδος. 

 
Γράφηµα 15: Διακρατική Συνεργασία για το Μεταναστευτικό Ζήτηµα και το «Διλήµµατος του 

Φυλακισµένου» 

Πηγή: Παράγραφος 2, Υποενότητα 4.5.3 
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Τα δηµογραφικά στοιχεία, αποκαλύπτουν ότι εντός των γεωγραφικά 

προσδιορισµένων συνόρων της Ευρώπης, ζει ένας γερασµένος πληθυσµός που µε την 

πάροδο του χρόνου η αναλογία των νέων µε τους ηλικιωµένους θα αλλάζει 

δραµατικά υπέρ των τελευταίων. Οι εκτιµήσεις του ΟΗΕ, προβλέπουν ότι για το 

χρονικό διάστηµα 2020-2050, η Ευρώπη θα αντιµετωπίσει σοβαρό πρόβληµα λόγω 

της αδυναµίας αντικατάστασης του ενεργού εργατικού δυναµικού της µε αποτέλεσµα 

να αυξηθεί ο αριθµός των συνταξιούχων σε σχέση µε αυτούς που βρίσκονται στην 

παραγωγική διαδικασία, κάνοντας απαραίτητη την εξεύρεση µίας λύσης ώστε να 

αντισταθµιστεί η δηµογραφική αυτή µείωση που θα βιώσουν µελλοντικά τα 

ευρωπαϊκά κράτη (Βέικου, 2001).   

 Το µεταναστευτικό φαινόµενο, που τόσο έντονα απασχολεί την σύγχρονη 

Ευρώπη, έχει πολλές προεκτάσεις, µια εκ των οποίων είναι η παράτυπη 

µετανάστευση (είσοδος-διαµονή-εργασία) γι’ αυτό το λόγο και επιβάλλεται η εκτενής 

µελέτη κάθε επιµέρους µεταναστευτικής πτυχής ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή 

συµπερασµάτων αρχικά και η µετέπειτα εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών για 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν. Η ανάγκη αντιµετώπισης της 

εν λόγω παραµέτρου, οφείλεται στο µέγεθος των παράτυπων µεταναστευτικών ροών 

και στην εν γένει ανικανότητα των κρατών, παρά τις εκτεταµένες και ατέρµονες 

προσπάθειες τους, να ρυθµίσουν σε ικανοποιητικό βαθµό την παράτυπη 

µετανάστευση. Οι παράτυπες µεταναστευτικές ροές αφορούν κυρίως εξαθλιωµένους 

οικονοµικούς µετανάστες που αναζητούν απεγνωσµένα εργασία και καλύτερες 

συνθήκες ζωής, προσδίδοντας µια ηθική διάσταση στην προσπάθεια περιορισµού και 

περαιτέρω ελέγχου της κίνησής τους.  

Τα τελευταία χρόνια, έγινε πλήρως αντιληπτή η αδυναµία ελέγχου των ροών 

αυτών από το κάθε κράτος ξεχωριστά. H παραδοχή της ανικανότητας αυτής, έγινε 

ταυτόχρονα µε αυτή της αλλαγής που έπρεπε να επέλθει στην αντίληψη των κρατών 

σχετικά µε τις πολιτικές «µηδενικής ανοχής µεταναστών». Η είσοδος και παραµονή 

παράτυπων µεταναστών, εξαλείφει την νοµιµοποίηση των κρατών στην άσκηση 

ελέγχου στον πληθυσµό που διαβιεί εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας τους, 

επιτρέποντας την ύπαρξη ανισοτήτων µεταξύ των νόµιµων και µη δηλωµένων 

εργαζοµένων, επιφέροντας παράλληλα σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές 

δυσλειτουργίες στα κράτη αυτά.  

 Οι κυβερνήσεις των σύγχρονων ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών κρατών έχουν να 

επιλέξουν µεταξύ δύο βασικών πολιτικών επιλογών σχετικά µε ρύθµιση της 
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παράτυπης µετανάστευσης. Η πρώτη προβλέπει την επαναπροώθηση ή εναλλακτικά 

την απέλαση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού παράτυπων αλλοδαπών στις 

χώρες προέλευσης ή διέλευσής τους. Η πολιτική αυτή δεν είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική µακροπρόθεσµα, διότι οι µαζικές απελάσεις επιφέρουν 

δυσλειτουργίες στην παραγωγική διαδικασία και ουσιαστικά οδηγούν σε νέα κύµατα 

µετανάστευσης προκειµένου να αναπληρωθεί το κενό που δηµιουργήθηκε από την 

απέλαση µεγάλου αριθµού µεταναστών. Η τακτική αυτή των απελάσεων εφαρµόζεται 

προκειµένου να εξαλειφθεί το φαινόµενο της µετατροπής της παράτυπης εισόδου σε 

παράνοµη διαµονή (overstays). Η Ελλάδα έχει εφαρµόσει πολλές φορές την εν λόγω 

εναλλακτική προχωρώντας στην απέλαση πάνω από 2.500.000 µεταναστών, κυρίως 

Αλβανών, από το 1991 µέχρι to 2003 (Παύλου, 2004, σ. 393).    

 Η δεύτερη δυνατή πολιτική επιλογή, δίνει έµφαση στην υιοθέτηση και 

εφαρµογή των διαδικασιών σταδιακής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών µέσω 

των προγραµµάτων νοµιµοποίησης των παράτυπων µεταναστών στα ευρωπαϊκά 

κράτη. Η διαδικασία αυτή απέχει πολύ από την επιλεκτική νοµιµοποίηση 

συγκεκριµένων κατηγοριών µεταναστών, όπως αυτών µε υψηλά προσόντα και 

εξειδίκευση. Τα προγράµµατα νοµιµοποίησης επιβάλλουν ελάχιστα κριτήρια, όπως 

ένας µικρός αριθµός ενσήµων και συγκεκριµένη χρονική περίοδο παραµονής στην 

χώρα, ως προαπαιτούµενα για να επιτρέψουν την νοµιµοποίηση του µετανάστη και 

την έναρξη της διαδικασίας οικονοµικής-κοινωνικής ένταξής του, ενώ αποτελούν την 

έσχατη πολιτική λύση όταν όλα τα άλλα κρατικά µέτρα ελέγχου έχουν αποτύχει. Και 

αυτή η επιλογή δεν αποτελεί «πανάκια» για την µόνιµη αντιµετώπιση της παράτυπης 

µετανάστευσης διότι µακροχρόνια ενδέχεται να επιφέρει σοβαρά προβλήµατα, 

κυρίως σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, ως αποτέλεσµα της νοµιµοποίησής 

τους µε απτό παράδειγµα την Ελλάδα (Fakiolas, 2003).       

Είτε επιλεγεί µια από τις δύο προαναφερθείσες πολιτικές επιλογές, είτε 

κάποια άλλη που ενδεχοµένως να αποτελεί συνδυασµό αυτών, κύρια επιδίωξη των 

σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών είναι η προσέλκυση µεταναστών µε υψηλά 

προσόντα και ο περιορισµός του αριθµού των µεταναστών χαµηλού µορφωτικού 

επιπέδου και εξειδίκευσης. Η πολιτική αυτή προτίµηση, γίνεται εµφανής 

λαµβάνοντας υπόψη τις νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν την µετακίνηση, διαµονή 

και απασχόληση της συγκεκριµένης κατηγορίας µεταναστών σε σύγκριση πάντα µε 

τις υπόλοιπες κατηγορίες ανειδίκευτων κυρίως αλλοδαπών. Βέβαια και η επιλεκτική 

αυτή µεταναστευτική πολιτική δεν είναι τόσο αποτελεσµατική, διότι πληθώρα άλλων 
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παραγόντων που σχετίζονται µε το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον µέσα στο 

οποίο µετακινούνται οι µεταναστευτικού πληθυσµοί κάνουν αδύνατη την επίτευξη 

των στόχων της επιλεκτικής µετανάστευσης. Η αδυναµία ελέγχου των συνόρων, οι 

απαιτήσεις της ανοιχτής αγοράς αλλά και τα «νοµοθετικά παράθυρα», των εκάστοτε 

µεταναστευτικών νόµων, όπως για παράδειγµα η οικογενειακή επανένωση, η παροχή 

πολιτικού ασύλου και η αδυναµία επαναπροώθησης ορισµένων εθνικών οµάδων στις 

χώρες καταγωγής τους, µεταβάλλει το «αµιγές πρόσωπο» των µεταναστών που 

επιθυµούν οι ευρωπαίοι ηγέτες για τις χώρες τους.  

 Από τα µέσα του 20ου αιώνα, η ολοένα και αυξανόµενη µετανάστευση προς τα 

ευρωπαϊκά κράτη επέβαλλε τη δραστηριοποίηση των κρατικών φορέων προς την 

κατεύθυνση της ένταξης των µεταναστών στις χώρες υποδοχής τους. Κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος ακολούθησε διαφορετική πολιτική, σε ότι αφορά την µορφή της 

ένταξης που θα προώθησε. Κάποια κράτη προώθησαν το µοντέλο της 

πολυπολιτισµικότητας για την ένταξη των µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, ενώ 

κάποια άλλα στράφηκαν κυρίως προς το αφοµοιωτικό µοντέλο βάσει του οποίου οι 

αλλοδαποί µετανάστες έπρεπε να γίνουν κατά ένα τρόπο ντόπιοι, υποστηρίζοντας ότι 

τόσο οι αλλοδαποί όσο και ο γηγενής πληθυσµός πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο και 

αρµονικό σύνολο χωρίς επιµέρους διαφοροποιήσεις και ανισότητες (Καβουνίδη, και 

συν., 2006, σσ. 44-67).  

 Η ένταξη των αλλοδαπών µεταναστών, όποιο επιµέρους µοντέλο και να 

προωθηθεί, αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία, η οποία εξαρτάται από σειρά 

παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τόσο το ποιος θα ενταχθεί, όσο και την όλη 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Βάσει της 

κατηγοριοποίησης των µοντέλων ένταξης των µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής 

από τον Castles S., οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την όλη διαδικασία 

οµαδοποιούνται ως εξής: 

α) Παράγοντες που σχετίζονται µε τη χώρα προέλευσης των µεταναστών και τις 

ειδικότερες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες που 

επικρατούν σε αυτή 

β) Παράγοντες που σχετίζονται µε το καθεστώς εισόδου, διαµονής και εργασίας των 

µεταναστών στις χώρες προορισµού τους, το οποίο καθορίζει ταυτόχρονα και τον 

βαθµό ισότητας και ισονοµίας µε τον γηγενή πληθυσµό 

γ) Παράγοντες που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

κάθε µετανάστη ξεχωριστά, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το 
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θρήσκευµα αλλά και το γενικότερο «πλέγµα» προσδοκιών και στόχων που τίθενται 

πριν αλλά και κατά την διάρκεια της µετανάστευσής του  

δ) Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας είναι η κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική 

και οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα υποδοχής των µεταναστών που 

µπορεί να διευκολύνει ή αντίθετα να εµποδίσει την ένταξή τους (Castles S. , 1995).  

 Η επιτυχής ένταξη των µεταναστών προϋποθέτει την άµεση εφαρµογή 

πολιτικών σε τρεις επιµέρους φάσεις. Σε πρώτη φάση, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να 

παρέχουν ισότιµη και δίκαιη πρόσβαση των οικονοµικών µεταναστών στην εγχώρια 

αγορά εργασίας. Ο βαθµός της οικονοµικής προσαρµογής των µεταναστών στα 

δεδοµένα της χώρας υποδοχής, θα καθορίσει και την επιτυχία της κοινωνικής ένταξής 

τους στο νέο τόπο κατοικίας και εργασίας τους. Ακολούθως, πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη έµφαση στην άρση όλων των εµποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση των 

µεταναστών και ειδικότερα των µελών των οικογενειών τους στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα και στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τους, όπως για παράδειγµα στη διδασκαλία στη µητρική γλώσσα του κάθε 

µετανάστη ή στην δηµιουργία ειδικών τµηµάτων, αποκλειστικά για αυτές τις 

κατηγορίες εκπαιδευοµένων, ενώ καίριας σηµασία είναι και η παροχή των 

κατάλληλων εχέγγυων προστασίας της θρησκευτικής και πολιτισµικής ελευθερίας 

των µεταναστευτικών οµάδων. Τέλος απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωτική 

ένταξη των µεταναστών στην χώρα υποδοχής, είναι η πολιτική και κοινωνική τους 

συµµετοχή στα εγχώρια δρώµενα.  

Και στις τρεις προαναφερθείσες φάσεις ένταξης των µεταναστών στις χώρες 

προορισµού τους, η εφαρµογή των εν λόγω πολιτικών, πρέπει να γίνει αµέσως µετά 

την είσοδο του µετανάστη στο κράτος προορισµού του. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η 

διαδικασία ένταξης που περιγράφηκε προηγουµένως, τόσο πιο ουσιαστικά θα είναι τα 

αποτελέσµατα αυτής στο µέλλον (Geddes, 2003) (Bauer, Lofstorm, & Zimmermann, 

2000). 

 Η παράτυπη µετανάστευση αποτελεί σύγχρονη απειλή για την ασφάλεια των 

κρατών-µελών της ΕΕ µε αποτέλεσµα να ενισχύονται οι προσπάθειες αντιµετώπισης 

του εν λόγω προβλήµατος. Η ΕΕ από τα πρώτα στάδια οργάνωσης και λειτουργίας 

της, επιχείρησε να προασπίσει τα εξωτερικά της σύνορα από την παράτυπη 

µετανάστευση, Η ανάγκη ύψωσης των «εξωτερικών ευρωπαϊκών τειχών», κρίθηκε 

επιτακτική, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων και την 

απελευθέρωση της κυκλοφορίας των αγαθών, των ατόµων και των υπηρεσιών. Εκτός 
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από την προώθηση πολιτικών για την υιοθέτηση µιας κοινής µεταναστευτικής 

πολιτικής µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ και την εναρµόνιση της εγχώριας 

νοµοθεσίας τους, η ΕΕ προχώρησε σε πιο δραστικά µέτρα για την αποτελεσµατική 

καταπολέµηση των επιπτώσεων της παράτυπης µετανάστευσης. Ένα από τα µέτρα 

αυτά ήταν η ίδρυση και λειτουργία του 19ου αποκεντρωµένου Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού για την Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 

Σύνορα των Κρατών-Μελών της ΕΕ (Γράφηµα 16), ο οποίος ονοµάστηκε Φρόντεξ 

(FRONTEX, Frontiers Exterieures). Ο εξειδικευµένος και ταυτόχρονα ανεξάρτητος 

αυτός οργανισµός ιδρύθηκε µε τον υπ’ αρίθµ. 2007/2004 από 26-10-2004 Κανονισµό 

του Συµβουλίου και τυπικά ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Μαΐου του 2005 µε 

έδρα την Βαρσοβία (Πολωνία).  

Σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο του ιδρυτικού Καταστατικού του, ως στόχος του 

εν λόγω οργανισµού, ορίζεται η ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

της ΕΕ, µετουσιώνοντας µια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική που αποβλέπει στην 

ολοκληρωµένη δράση απέναντι στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις επιδράσεις 

του φαινοµένου της νεότερης µετανάστευσης στα κοινά εξωτερικά σύνορα. Κοινός 

στόχος των δράσεων αυτών είναι η αλληλεγγύη και η εγκαθίδρυση κλίµατος 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ, ώστε να υπάρξει 

συντονισµένη αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων που σχετίζονται µε την 

παράτυπη κυρίως είσοδο µεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι κυριότεροι επιµέρους 

τοµείς δραστηριοποίησης του οργανισµού αφορούν: 

• Τον συντονισµό και την επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών 

στον τοµέα διαχείρισης των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων 

• Την επικουρική εκπαίδευση των στελεχών όλων των επιµέρους κρατών-µελών, 

συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης 

• Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά µε τον έλεγχο και την επιτήρηση των 

εξωτερικών συνόρων, πραγµατοποιώντας αναλύσεις κινδύνου (risk analysis) 

όπου αυτό απαιτηθεί  

• Την παροχή συνδροµής σε όποιο κράτος-µέλος την ζητήσει, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξηµένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδροµή για 

την προστασία και επιτήρηση εξωτερικά σύνορα. 

Η σηµασία της λειτουργίας του οργανισµού αυτού δεν περιορίζεται µόνο στην 

πρακτική συνεισφορά του στον περιορισµό της παράτυπης µετανάστευσης. Η 
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συµβολή του είναι βαθύτερη και αφορά την κοινή βούληση των ευρωπαίων να 

περιορίσουν ή ακόµα καλύτερα να «θυσιάσουν» τµήµα των ευαίσθητων κυριαρχικών 

τους δικαιωµάτων προκειµένου να γίνει εφικτή η ουσιαστικότερη συνεργασία και η 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της µετανάστευσης µε ότι αυτό συνεπάγεται. Με άλλα 

λόγια υιοθετήθηκε έµπρακτα η άποψη, ότι «η αντιµετώπιση ακραίων προβληµάτων 

απαιτεί ακραίες λύσεις» (Alston & Weiler, 1999) (Νικολόπουλος, 2002). 

Η απαρχή δηµιουργίας του ανεξάρτητου αυτού επαγγελµατικού οργανισµού 

εντοπίζονται στη Συµφωνία Σένγκεν του 1985, βασικός στόχος της οποίας ήταν η 

δηµιουργία µίας περιοχής, γεωγραφικά προσδιορισµένης από τα επιµέρους εδάφη 

των κρατών-µελών της ΕΕ, η οποία θα χαρακτηρίζεται από απουσία ελέγχων µεταξύ 

των εσωτερικών τους συνόρων και θα επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

ανθρώπων, υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων.  

Ουσιαστικά, η συµφωνία αυτή µεταξύ δώδεκα αρχικά κρατών ο αριθµός των 

οποίων ανήλθε στα είκοσι οκτώ σήµερα, δηµιούργησε µία ελεύθερη ανοιχτή αγορά 

το µέγεθος της οποίας είναι πρωτόγνωρο και για αυτό το λόγο προσελκύει το 

επιστηµονικό και όχι µόνο ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσµου. Το ίδιο σηµαντικό 

όµως πέρα από τον στόχο της Ευρώπης, είναι το αν αυτός τελικά επιτεύχθηκε και σε 

τι βαθµό.  

Οι κυρίαρχες οικονοµικές θεωρίες προέβλεπαν ότι η κατάργηση των 

διασυνοριακών ελέγχων θα ωθούσε τους πολίτες της Ευρώπης προς µια εσωτερική 

µετανάστευση µε προορισµό τα «εύπορα οικονοµικά» κράτη της Ευρώπης. Οι 

µετακινήσεις αυτές θα εξισορροπούσαν, µε την πάροδο των χρόνων, τις διαφορές 

στους µισθούς µεταξύ των κρατών και θα επέτρεπαν µια πιο ισορροπηµένη ανάπτυξη 

όλων των επιµέρους κρατών-µελών, καθόσον το εργατικό δυναµικό υποθετικά θα 

είχε απορροφηθεί σταδιακά σε τοµείς όπου υπήρχε έλλειµµα και εµφανής 

δυσλειτουργία της αγοράς.  

Παρά τις προβλέψεις όµως ότι θα υπάρξει αξιοσηµείωτη αύξηση της 

εσωτερικής µετανάστευσης στην Ευρώπη κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε. Μόνο το 

0,1% της Ευρώπης, των δεκαπέντε κρατών-µελών, µετακινήθηκε από την χώρα 

προέλευσης για εργασιακούς λόγους το 2000 σε άλλη χώρα, ενώ η χαµηλή 

κινητικότητα εργατικού δυναµικού δεν άλλαξε ακόµα και µετά τις τελευταίες 

διευρύνσεις της ΕΕ διατηρώντας σχεδόν αµετάβλητο το βαθµό κινητικότητας των 

ευρωπαίων πολιτών (Παπαδόπουλος, 1999) (Σαλτάνης, 2003).  
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Γράφηµα 16: Νοµοθετηµένα Εξωτερικά Σηµεία Διέλευσης στην ΕΕ 

Πηγή: (FRONTEX, 2014) 
 

4.6 Μετανάστευση στην Ελλάδα. Μελέτη των Χαρακτηριστικών της 

Νεότερης Αλβανικής Μετανάστευσης 

4.6.1 Παράγοντες Διαµόρφωσης της Ελληνικής Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Η Ελλάδα αποτελεί σύγχρονο µεταναστευτικό προορισµό, γεγονός που οφείλεται στις 

γεωπολιτικές αλλαγές που επήλθαν κυρίως µετά το άνοιγµα των ελληνοαλβανικών 

συνόρων στα τέλη του 1990.  Η σύντοµη χρονικά, µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα 

υποδοχής µεταναστών, τα µη έγκαιρα ανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας, η 

απροθυµία ουσιαστικής αντιµετώπισης των προβληµάτων που προέκυψαν εκ µέρους 

της πολιτικής εξουσίας, αλλά και πληθώρα άλλων δυσλειτουργιών σε ζητήµατα 

µετανάστευσης και µεταναστευτικών πολιτικών ειδικότερα, επηρέασε τον τρόπο που 

εξελίχθηκε διαχρονικά το τόσο ιδιαίτερο αυτό φαινόµενο. Η µαζική και συνάµα 
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ανεξέλεγκτη, από κάθε άποψη, είσοδος µεταναστών στην Ελλάδα, προερχόµενων 

κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δει την 

Αλβανία, αιφνιδίασε τις εθνικές κρατικές δοµές (King, Mai, & Dalipaj, 2003). 

 Το κυριότερο «όπλο» του κράτους για την έγκαιρη επίλυση των ζητηµάτων 

που άπτονται της µετακίνησης των ανθρώπων, δεν είναι άλλο από την νοµοθετική 

εξουσία που οι αρµόδιοι φορείς αντλούν από τους πολίτες των χωρών τους. Οι 

περισσότερες µελέτες ασχολούνται ερευνητικά µε το στάδιο εφαρµογής των 

νοµοθετικών πρωτοβουλιών του κράτους σε ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής 

αλλά και µε το κοµµάτι αξιολόγησής τους, τονίζοντας τον βαθµό που τελικά 

επιτέλεσαν ή όχι τον σκοπό τους, αφήνοντας ουσιαστικά δίχως  επισταµένη µελέτη το 

στάδιο που προηγείται της ψηφίσεις των νόµων αυτών. Οι προπαρασκευαστικές 

διαδικασίες µέσω των οποίων οδηγείται εν τέλει η νοµοθετική εξουσία στην ψήφιση 

όλων των µεταναστευτικών νόµων, είναι ίσως ο «καθρέφτης» της κοινωνικής και 

πολιτικής ώσµωσης, ο οποίος και αποτυπώνεται µέσω της δικαιοπρακτικής 

διαδικασίας θέσπισης και εφαρµογής των νόµων αυτών σε κάθε κράτος. Η εκάστοτε 

µεταναστευτική πολιτική οριοθετείται µε γνώµονα τις επιµέρους πολιτικές 

διαδικασίες, µέσω των οποίων επιχειρείται η εύρεση της «χρυσής τοµής» στο σύνολο 

των αντικρουόµενων συµφερόντων σε γραφειοκρατικό, νοµοθετικό, δικαστικό και 

κοινωνικό επίπεδο, µε απώτερο στόχο την εφαρµογή πολιτικών που τελικά θα 

ενθαρρύνουν, θα αποθαρρύνουν ή γενικότερα θα ρυθµίζουν τις µεταναστευτικές ροές 

που δέχονται οι χώρες προορισµού (Apostolatou, 2006). 

 Η σπουδαιότητα του ρόλου των εξωγενών πολιτικών παραγόντων, η δύναµη 

των οποίων είναι χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας, έγινε έγκαιρα κατανοητή 

γι’ αυτό και η µελέτη όλων αυτών είναι ήσσονος σηµασίας. Η εµφάνιση νέων 

κοινωνικών δυνάµεων, επήλθε ως αποτέλεσµα της ανάγκης κάλυψης του κενού που 

υπήρχε ανάµεσα στο κράτος και την ελεύθερη αγορά. Οι δυνάµεις αυτές επιχείρησαν 

να ενδυναµώσουν και να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών, λειτουργώντας ως 

«τρίτος πόλος» µεταξύ του κράτους και της αγοράς (Colclough & Manor, 1993, σσ. 

518-519).  

  Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου υιοθέτησης και εφαρµογής των 

µεταναστευτικών πολιτικών ενός κράτους, αλλά και η διαχρονική διαµόρφωση 

κοινωνικών συνειδήσεων, προϋποθέτει καταρχήν την κατανόηση της έννοιας 

«κοινωνία των πολιτών» (Κώνστας & Αρβανιτόπουλος, 1997, σσ. 255-257). Η εν 

λόγω έννοια, περιγράφει ένα σύνολο οργανώσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται οι 
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παράγοντες της αγοράς εργασίας, οι ενώσεις που αντιπροσωπεύουν οικονοµικούς και 

κοινωνικούς φορείς, οι ΜΚΟ και πληθώρα άλλων που ασχολούνται µε ζητήµατα 

όπως η παιδεία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα ενώ τέλος σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζουν οι οργανώσεις που προέρχονται από την κοινωνική δραστηριοποίηση 

των τοπικών κοινωνιών (Σκλιάς, 2002).  

  Εκτός από την εγχώρια κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα σηµαντική για το 

υπό µελέτη ζήτηµα, είναι και η σηµασία της παγκόσµιας κοινωνίας των πολιτών για 

δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται µε τον αριθµό των ευρύτερων, από κάθε 

άποψη (πληθυσµιακή-γεωγραφική-ιδεολογική), ετερώνυµων πολιτικών δικτύων τα 

οποία δηµιουργούνται από φορείς της κοινωνίας και δραστηριοποιούνται ανάµεσα 

και παράλληλα µε τους κρατικούς θεσµούς, θέτοντας ουσιαστικά υπό αµφισβήτηση 

το παραδοσιακό κρατοκεντρικό µοντέλο, ενώ ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε την 

παγκοσµιοποιηµένη µορφή και λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών και των µελών 

που τις απαρτίζουν (Μαυρογορδάτος, 2002, σσ. 154-157). Η αλληλεπίδραση των 

κρατικών αλλά και µη κρατικών δρώντων στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, 

οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου πλέγµατος κοινωνικής δικτύωσης, επαφών και 

σχέσεων. Αποτέλεσµα των πρόσφατων χρονικά αυτών συγκυριών, ήταν η ανάδειξη 

της παγκόσµιας κοινωνίας στη σύγχρονη διεθνή πολιτική οικονοµία ως σηµαντικού 

παράγοντα, εγκαινιάζοντας ένα «νέο παίχτη στη διεθνή οικονοµική και πολιτική 

σκακιέρα» επιφέροντας συθέµελες πολλές φορές αλλαγές, στη σχέση των πολιτών 

και των κυβερνήσεων (Stomquist, 2002).  

 Τόσο οι προαναφερθέντες εξωγενείς παράγοντες όσο και πληθώρα άλλων, 

επηρέασαν την διαµόρφωση της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής 

µεταναστευτικής πολιτικής. H ελληνική πραγµατικότητα και ειδικότερα το πολιτικό 

σύστηµα αυτής, χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής στην εδραίωση µιας µεστής 

και ενιαίας µεταναστευτικής πολιτικής η οποία σύµφωνα µε τους Kipriano P., Balias 

S. και Passas V., οφείλεται στη διαστρεβλωµένη κοινωνική γνώµη και στον ενδόµυχο 

φόβο, που υποβόσκει βάσει αυτής, για µελλοντική εµφάνιση σοβαρών προβληµάτων 

στην ελληνική κοινωνία λόγω της µακροχρόνιας παρουσίας και εργασίας 

µεταναστών στην χώρα αυτή (Kiprianos, Balias, & Passas, 2003). Επιπροσθέτως, οι 

πελατειακές σχέσεις των κοµµάτων εξουσίας και οι αντικρουόµενες πολλές φορές 

αποφάσεις των θεσµικών οργάνων της Πολιτείας, δυσχέραναν ακόµα περισσότερο 

την εφαρµογή µιας κοινής µεταναστευτικής πολιτικής που θα επέτρεπε την επιτυχής 
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ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία εξαλείφοντας τυχόν αγκυλώσεις 

που µπορούσε να επιφέρει η παρουσία τους στην Ελλάδα (Baldwin-Edwards, 2002b).  

 Τόσο ο Baldwin-Edwards M. (Baldwin-Edwards, 1998a) όσο και ο Fakiolas 

R. (Fakiolas, 1997), στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν τους παράγοντες που 

διαµορφώνουν την µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα, προχώρησαν στην 

κατηγοριοποίηση της ελληνικής «πολιτικής σκηνής» σε τρία επιµέρους διαφορετικά 

επίπεδα, τα οποία αλληλοεπηρεάζονται και µέσα από την αµφίδροµη αυτή σχέση 

τους καθορίζουν εν τέλει και την εθνική µεταναστευτική πολιτική. Το πρώτο επίπεδο 

ονοµάστηκε θεσµικό/γραφειοκρατικό και αφορά τις διαµορφούµενες πολιτικές αλλά 

και τις αντιλήψεις που υφίστανται στην ελληνική κοινωνία, το δεύτερο εµπεριέχει 

τον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδα µε τις βαλκανικές κυρίως χώρες 

όπου η µεταναστευτική πολιτική χρησιµοποιείται ως «µοχλός πίεσης» και 

προώθησης εθνικών συµφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και όχι µόνο και τέλος το επίπεδο που αναφέρεται στην καθαρά 

ορθολογιστική/τεχνοκρατική αντιµετώπιση του µεταναστευτικού φαινοµένου στην 

Ελλάδα και στην παραδοχή ότι οι µετανάστες αποτελούν και θα συνεχίσουν να 

αποτελούν και µελλοντικά κοµµάτι της νεότερης ελληνικής πραγµατικότητας.  

  Ο λόγος που καθορίζει την επιλογή συγκεκριµένων πολιτικών αλλά και οι 

επιµέρους παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή αυτή, αποτελούν το ζητούµενο των 

ερευνητών που ασχολούνται µε την µελέτη και την κατανόηση του µεταναστευτικού 

φαινοµένου και τη διαδικασία υιοθέτησης συγκεκριµένων µεταναστευτικών 

πολιτικών στην Ελλάδα. Η κατά περίπτωση ερµηνεία των µεταναστευτικών 

πολιτικών και η µεταστροφή του ερευνητικού ενδιαφερόντων στην αναζήτηση των 

γενεσιουργών αιτιών αυτών, δίνει σηµαντικές πληροφορίες για την κοινωνική 

κατάσταση της Ελλάδας και επιτρέπει την µετέπειτα, καθολική µελέτη των 

µεταναστευτικών πολιτικών αυτής, αναδεικνύοντας τις προοπτικές για µια ενιαία και 

αποτελεσµατική µεταναστευτική πολιτική που δεν θα µεταβάλλεται χωρίς να 

υπάρχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι, συµµορφωµένη και µε τις ευρωπαϊκές επιταγές.         

 

4.6.2 Η Ευρωπαϊκή Προοπτική της Αλβανίας 

Η αλβανική µετανάστευση προς την Ελλάδα, εκτός από το αµιγώς διακρατικό 

επίπεδο, δέον είναι να µελετηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι τόσο η 

µετανάστευση ως φαινόµενο, όσο και η γεωπολιτική κατάσταση των δύο χωρών 
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εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πεδίο αναφοράς που ξεπερνά τα στενά εδαφικά όρια 

των δύο εµπλεκόµενων χωρών. Για την σαφέστερη κατανόηση των επιδράσεων που 

επήλθαν στην Ελλάδα, ως αποτέλεσµα της αλβανικής µεταναστευτικής διαδικασίας, 

είναι αναγκαία και η µελέτη των αλλαγών που επήλθαν µετά την δηµιουργία της 

ενωµένης Ευρώπης, ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα σχετικά µε τον 

βαθµό αποτελεσµατικότητας των καινοτοµιών που προωθήθηκαν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και σχετίζονται τόσο µε την Ελλάδα όσο και µε την Αλβανία.  

Η κατάργηση των συνόρων και ο δεδοµένος διαχωρισµός µεταξύ ευρωπαίων 

και µη ευρωπαίων πολιτών, επέφερε πολλές αλλαγές σε όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ 

και δηµιούργησε την ανάγκη λήψης αποφάσεων που πολλές φορές έρχονταν σε 

αντίθεση µε την µέχρι πρότινος αδιασάλευτη, από κάθε άποψη, εθνική κυριαρχία 

τους. Τα νέα δεδοµένα στον τοµέα της µετανάστευσης εντός των ευρωπαϊκών 

συνόρων, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για την ενωµένη Ευρώπη, η οποία κλήθηκε να 

δηµιουργήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ώστε 

να µην κατεδαφιστεί ασκαρδαµυκτί το πολλά υποσχόµενο νέο «ευρωπαϊκό 

οικοδόµηµα». 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης  έχει αποτελέσει για την ΕΕ πεδίο εφαρµογής µιας εξελικτικής πολιτικής 

(εξαιρουµένης της Ελλάδας που ήδη αποτελούσε επίσηµο µέλος της). Κύρια επιδίωξη 

των ευρωπαϊκών θεσµών αλλά και των επιµέρους ευρωπαϊκών δράσεων, ήταν η 

προώθηση µίας συνεκτικής πολιτικής που θα απέβλεπε στην σταδιακή, αλλά 

πραγµατική ένταξη των κρατών της στην ΕΕ, µε απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση 

σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Το µεγαλύτερο εµπόδιο στην 

πολιτική που επέλεξε να ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια η ΕΕ, δεν ήταν άλλο από 

την ετερογένεια των κρατών της συγκεκριµένης πολύπαθης γεωγραφικής περιοχής, οι 

διαφορετικοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και το υπάρχον χάσµα στην 

διαδικασία εκδηµοκρατισµού τους. Ως βέλτιστη λύση, επιλέχθηκε η προώθηση 

διαφοροποιηµένων πολιτικών, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, µε 

κύριο πυλώνα των πολιτικών αυτών την αρχή της «αιρεσιµότητας» (conditionality), 

σύµφωνα µε την οποία υφίσταται άρρηκτη σύνδεση της ευρωπαϊκής οικονοµικής 

ενίσχυσης και υποστήριξης, µε την εφαρµογή εκ µέρους των κρατών, των κριτηρίων 

εκδηµοκρατισµού και των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων προς την εγκαθίδρυση της 

οικονοµίας της αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, τα υπό µετάβαση κράτη, οφείλουν να 

επιδείξουν σηµαντική πρόοδο ως προς τον σεβασµό του κράτους δικαίου, τη 
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διεξαγωγή ελεύθερων και δηµοκρατικών εκλογών, το σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, όπως αυτά οριοθετούνται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τη 

λήψη µέτρων που θα διευκολύνουν τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, προσαρµοζόµενα 

στο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον της ανοιχτής οικονοµίας. Εκτός από 

την αρχή της αιρεσιµότητας ιδιαίτερη σηµασία εκ µέρους της ΕΕ δόθηκε στην αρχή 

της «επικοινωνίας» (communication) και της «εµπέδωσης» (consolidation). Οι τρεις 

αυτές προαναφερθείσες αρχές, θα αποτελούσαν την «µαγιά» για την διαµόρφωση 

ισχυρών οικονοµικά περιφερειακών δηµοκρατιών, που θα επέτρεπαν µελλοντικά την 

περαιτέρω ευρωπαϊκή διεύρυνση, απορροφώντας παράλληλα τους όποιους 

«θεσµικούς κραδασµούς» που µπορεί να προκαλέσει η είσοδος των νέων αυτών 

χωρών στην  νέα «ευρωπαϊκή οικογένεια» (Μπέλλου, 2006, σσ. 435-456).      

Ανάµεσα στα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που επέλεξε να 

προσεγγίσει η ΕΕ εντάσσεται και η Αλβανία. Η εν λόγω χώρα, βρισκόταν στη 

δυσχερέστερη θέση µεταξύ των υπολοίπων κρατών από οικονοµικής αλλά και 

πολιτικής άποψης. Η πρώτη προσπάθεια εγκαθίδρυσης σχέσεων µε σκοπό τον 

σταδιακό εξευρωπαϊσµού της έγινε µετά τις εκλογές της άνοιξης του 1991, όταν και 

κατέλαβε την εξουσία µια δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση η οποία και 

προχώρησε στη σύναψη συµφωνιών εµπορίου και συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή 

κοινότητα. Από την πρώτη στιγµή, η ΕΕ προσανατολίστηκε προς τον σταδιακό 

εκδηµοκρατισµό, καθώς επίσης και στην οικοδόµηση-εµπέδωση των κρατικών 

θεσµών της στη συγκεκριµένη χώρα. Το 2003 η Αλβανία συµπεριλήφθηκε στη λίστα 

των κρατών που µελλοντικά θα µπορούσαν να ενταχθούν στην ΕΕ ενώ αποτέλεσµα 

της ευρωπαϊκής αυτής πορείας ήταν η υποβολή αιτήµατος για να τεθεί υπό καθεστώς 

υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ. Η εν λόγω υποψηφιότητα εγκρίθηκε τελικά 

ύστερα από σχετική απόφαση της Συνόδου των υπουργών εξωτερικών στο 

Λουξεµβούργο και την µετέπειτα επικύρωσή της από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο 

κορυφής τον Ιούνιο του 2014 (European Commission, 2014). Τα σοβαρότερα 

προβλήµατα της µακρόχρονης αυτής προσπάθειας της Αλβανίας, ήταν η αδυναµία 

αποτελεσµατικής εφαρµογής της νοµοθεσίας, οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στην 

ανεµπόδιστη επιβολή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, η απουσία περιβάλλοντος 

ουσιαστικής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και η διοικητική πολλές φορές 

ανικανότητα του κράτους σε ζητήµατα που αφορούσαν την ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων, τον ανταγωνισµό και την απελευθέρωση των παραγωγικών συντελεστών 

της χώρας (European Commission, 2014).  
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4.6.3 Η Εξέλιξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελλάδας από το 1990 

Μέχρι Σήµερα 

Η διαδικασία µε την οποία διαµορφώθηκε διαχρονικά η µεταναστευτική πολιτική της 

Ελλάδας απέναντι στη µετανάστευση και την αθρόα είσοδο µεταναστών κυρίως από 

την γειτονική Αλβανία αλλά και από τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, 

αποδεικνύει σηµαντικά στοιχεία για τον τρόπο που διαχειρίστηκε αλλά και συνεχίζει 

να διαχειρίζεται η ελληνική Πολιτεία και η νοµοθετική εξουσία, το φαινόµενο αυτό. 

Σε συνέχεια της προηγούµενης υποενότητας επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσας η 

αναλυτικότερη ερµηνεία των µεταναστευτικών νόµων και των επιµέρους ρυθµίσεων-

τροποποιήσεων αυτών.  

Μέσω της µεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας απέναντι στην αλβανική 

µετανάστευση, διαφαίνεται και η σχέση που διέπει τις εν γένει Ελληνο-Αλβανικές 

σχέσεις σε διακρατικό επίπεδο. Το µεγαλύτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον στην 

εξέλιξη της σχέσης αυτής αφορά το χρονικό διάστηµα 1990-1997, όταν και 

ουσιαστικά ξεκίνησαν να αναπτύσσονται οι διακρατικές σχέσεις, διότι προγενέστερα 

το κοµµουνιστικό καθεστώς στην Αλβανία δεν επέτρεπε την ευδοκίµηση 

ουσιαστικών επαφών. Με το άνοιγµα των συνόρων και την αθρόα εισροή Αλβανών 

µεταναστών στην Ελλάδα, παρατηρήθηκαν συνεχείς διακυµάνσεις στις σχέσεις των 

δύο χωρών, ενώ µετά το τέλος του 1997 φαίνεται να οµαλοποιείται σηµαντικά η 

υπάρχουσα κατάσταση και να απεµπολείται σταδιακά η σύνδεση της ακολουθητέας 

µεταναστευτικής πολιτικής των δύο κρατών από την ασκούµενη εξωτερική πολιτική 

τους, επιφέροντας σύσφιξη των µεταξύ τους σχέσεων και της διακρατικής 

συνεργασίας γενικότερα.  

Η επτάχρονη περίοδος (1990-1997), κατά την οποία οι δύο χώρες είχαν ως 

κοινό παρονοµαστή τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από το άνοιγµα των µεταξύ 

τους συνόρων και την ανεξέλεγκτη µετανάστευση, είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την 

εξάρτηση των µεταναστευτικών πολιτικών που εφάρµοσε η ελληνική πλευρά µε τις 

υφιστάµενες Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις σε ζητήµατα που ουσιαστικά δεν άπτονταν 

άµεσα της αλβανικής µετανάστευσης προς την Ελλάδα. Το εν λόγω χρονικό 

διάστηµα, οι ελληνικές Κυβερνήσεις επιχείρησαν να διαχειριστούν την αλβανική 

µετανάστευση προσβλέποντας στην προώθηση των εθνικών τους επιδιώξεων και 

ειδικότερα της εθνικής αναγνώρισης του µειονοτικού ελληνικού πληθυσµού που 

έµενε στο νότιο κυρίως τµήµα της Αλβανίας (ΕΚΚΕ, 1996).  
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Μετά το 1997 η ελληνική Πολιτεία διαχειρίζεται την αλβανική µετανάστευση 

ως ένα αµιγώς διαχρονικό φαινόµενο, «λειαίνοντας» σε µεγάλο βαθµό τις όποιες 

διακρατικές διαφωνίες του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επιχείρησε να 

ελέγξει µε σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών (προγράµµατα νοµιµοποιήσεις) την 

παράτυπη κυρίως είσοδο και παραµονή µεταναστών, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο 

προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε σηµαντική προσπάθεια 

προς την «τιθάσευση» των συνεπειών της µαζικής εισόδου µεταναστών στην Ελλάδα, 

ακόµα και µέσω της µεταξύ τους συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο (Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005). Η αλλαγή αυτή, οφείλεται εν µέρει και 

στις πολιτικές ηγεσίες της Αλβανίας, που από το 1997 και έπειτα βοήθησαν στο να 

αποφευχθούν οξύνσεις µεταξύ των δύο πλευρών (Konidaris, 2005, σσ. 82-86). 

Η µεταναστευτική πολιτική, εκτός από «εργαλείο» άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής και προώθησης εθνικών συµφερόντων, τέθηκε στην υπηρεσία του 

ελληνικού κράτους προκειµένου να ρυθµιστούν τα νέα κοινωνικά και δηµογραφικά 

δεδοµένα που προέκυψαν µε την αντικειµενικά µεγάλη είσοδο µεταναστών στην 

χώρα. Η παραδοχή, αν και χρονικά καθυστερηµένη, ότι οι µετανάστες στην Ελλάδα 

θα παραµείνουν και δεν είναι δυνατή η µελλοντική αποµάκρυνσή τους, επέβαλλε την 

προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων προκειµένου να περιοριστεί το πρόβληµα των 

παράτυπων µεταναστών και να δηµιουργηθεί ένα νοµικό πλαίσιο που θα ρυθµίζει την 

παραµονή και εργασία των ανθρώπων αυτών στη χώρα. Αποτέλεσµα της βούλησης 

αυτής, ήταν να τεθούν σε εφαρµογή προγράµµατα νοµιµοποίησης των παράτυπων 

µεταναστών που βρισκόταν εντός της Ελλάδας. Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε 

αναφορά σε µεταναστευτικά ζητήµατα στην Ελλάδα ιδιαίτερα πριν το 2009, 

ουσιαστικά αναφέρεται την µεγαλύτερη µεταναστευτική οµάδα που δεν είναι άλλη 

από την αλβανική. 

Η προσπάθεια του κράτους να νοµιµοποιήσει τους παράτυπους µετανάστες 

που βρίσκονταν στη χώρα, ξεκίνησε µόλις το 1997 όταν το Ελληνικό Κοινοβούλιο 

ψήφισε και έθεσε σε ισχύ δύο σχετικά µε το ζήτηµα Προεδρικά Διατάγµατα (Π.Δ. 

358/1997 και Π.Δ. 359/1997). Στο πλαίσιο την πρώτης αυτής προσπάθειας, 

υπέβαλλαν αιτήσεις για να ενταχθούν στις ρυθµίσεις του προγράµµατος 372.000 

αλλοδαποί από τους οποίους το 91% προερχόταν από δέκα µόνο συγκεκριµένες 

χώρες καταγωγής, ενώ από αυτούς, το 65% περίπου προέρχονταν από την γειτονική 

Αλβανία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία 

αλλοδαπών προέρχεται από την Βουλγαρία σε ποσοστό µόλις 6,7%. Τελικά, µόνο 
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στους 219.024 εξ’ αυτών χορηγήθηκε εκτός από την άδεια διαµονής και άδεια 

εργασίας (Ροµπόλης, 2007, σσ. 84-87). Ο σχετικά µικρός αριθµός αδειών 

νοµιµοποίησης αλλοδαπών του συγκεκριµένου προγράµµατος, οφείλεται στις 

γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι µετανάστες, στην αδυναµία τους 

να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα-δικαιολογητικά για να ενταχθούν στο 

πρόγραµµα, αλλά και στον φόβο που τους διακατείχε µήπως και απελαθούν µε την 

αλλαγή του καθεστώτος στο οποίο ζούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστηµα στην 

Ελλάδα. Από την πρώτη νοµιµοποιητική προσπάθεια, εξήχθη αβίαστα το 

συµπέρασµα ότι τόσο ο ελληνικός κρατικός µηχανισµός όσο και οι ίδιοι οι 

µετανάστες, δεν ήταν έτοιµοι για την νοµοθετική αυτή ρύθµιση µε αποτέλεσµα να 

µην επιτευχθούν τελικά τα επιθυµητά αποτελέσµατα (Καβουνίδη, 2002).     

Το δεύτερο κατά χρονολογική σειρά πρόγραµµα νοµιµοποίησης στην Ελλάδα, 

τέθηκε σε εφαρµογή αµέσως µετά την ψήφιση και δηµοσίευση του νόµου 2910/2001. 

Ο συγκεκριµένος νόµος δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε τίτλο 

«Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια-κτήση της ελληνικής 

ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» και µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

το πρώτο βήµα της ελληνικής Πολιτείας για την πολυεπίπεδη αντιµετώπιση της 

µετανάστευσης, διότι προωθούσε διατάξεις που αφορούσαν την κοινωνική ένταξη, 

εισάγοντας ταυτόχρονα αρχές και αξίες που προστατεύουν τους µετανάστες και τον 

θεσµό της µετανάστευσης γενικότερα. Ο νόµος 2910/2001 εισάγει, εκτός των άλλων, 

πολλές καινοτοµίες τόσο σε θεσµικό επίπεδο όσο και στον τρόπο που 

αντιµετωπίζεται ο εκάστοτε µετανάστης ως ανθρώπινη οντότητα (Εφηµερίς της 

Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας, 2001).  

 Παρά τις αυξηµένες προσδοκίες και αυτός ο νόµος δεν απέδωσε τα 

αναµενόµενα. Τα κυριότερα προβλήµατα των µεταναστών εντοπίστηκαν και σε αυτή 

την περίπτωση στην προβληµατική σχέση των αλλοδαπών µε τον «γραφειοκρατικό 

κυκεώνα», όπου οι αρµόδιες για την διευθέτηση των προβληµάτων κρατικές 

Υπηρεσίες αποδείχθηκαν απροετοίµαστες να αντιµετωπίσουν και να φέρουν τελικά 

εις πέρας τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο µεγάλο αριθµό µεταναστών, κυρίως 

αλβανικής υπηκοότητας (Παπασιώπη-Πασιά, 2007, σσ. 113-118). Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασµό µε ατυχείς νοµοθετικές διατάξεις, που είτε ήταν οικονοµικά 

δυσβάστακτες, είτε απέκλειαν µεγάλες οµάδες µεταναστών λόγω νοµοθετικών κενών, 

περιόρισαν την επιτυχία του. Οι βελτιωτικοί του βασικού, νόµοι 3013/2002 και 

3074/2002 που ακολούθησαν, δεν επέφεραν αλλαγές στο ισχύον µεταναστευτικό 
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καθεστώς διατηρώντας εµφανή την αδυναµία της ελληνικής Πολιτείας να 

πραγµατοποιήσει στο ακέραιο τις καινοτόµες νοµοθετικές της δεσµεύσεις απέναντι 

στους µετανάστες που βρίσκονται νόµιµα αλλά κυρίως παράτυπα στην Ελλάδα. 

 Εν κατακλείδι, ο βασικός νόµος 2910/2001, συνεπικουρικά µε τις δύο 

µεταγενέστερες τροποποιήσεις του, νοµιµοποίησε και αναγνώρισε την τότε ισχύουσα 

µεταναστευτική κατάσταση στην χώρα ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να λύσει το 

πρόβληµα µε διάφορα νοµοθετικά µέτρα, συνεχίζοντας όµως να θέτει εµπόδια σε 

µετανάστες που είχαν σκοπό να έρθουν στην Ελλάδα τις επόµενες χρονιές, 

επιβάλλονταν πολιτική αποτροπής εισόδου και διαµονής στη χώρα. Μέσω των 

διατάξεων και της τελεολογικής σηµασίας του νόµου αυτού, διαφαίνεται η πεποίθηση 

των κρατικών δρώντων ότι ο αριθµός των µεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα 

δεν θα αυξηθεί περαιτέρω, πεποίθηση που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε µε αποτέλεσµα 

ο νόµος να χρήζει άµεσης επικαιροποίησης. Οι Αλβανοί µετανάστες της 

προαναφερθείσας νοµιµοποιητικής πρωτοβουλίας, αντιπροσώπευαν το 61,8% των 

περιπτώσεων χορήγησης αδειών διαµονής, δίνοντας µια σαφή εικόνα για την 

δυναµική της µεταναστευτικής αυτής οµάδας στην Ελλάδα (Lianos, 2001) 

(Παπαγεωργίου, 2006, σσ. 154-164). 

Στην προτελευταία θέση της χρονολογικής κλίµακας των νόµων που 

επιχείρησαν να ρυθµίσουν ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

κατατάσσονται ο νόµος 3386/2005 µε τίτλο «Είσοδος, Διαµονή και Κοινωνική 

Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Εφηµερίς της 

Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας, 2005) και ο νόµος 3907/2011 ο οποίος 

τιτλοφορείται ως «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 

προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή 

των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις» 

(Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας, 2011). 

 Οι νόµοι αυτοί, συµπεριλαµβανοµένων και των µετέπειτα τροποποιήσεών 

τους, καλούνται να καλύψουν και να αποσαφηνίσουν νοµοθετικά κενά του 

προηγούµενου νόµου, αλλά και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες νοµιµοποίησης των 

αλλοδαπών, ρυθµίζοντας ταυτόχρονα την γενικότερη γραφειοκρατική δυσλειτουργία 

της δηµόσιας διοίκησης που ανάγκαζε µεγάλο αριθµό µεταναστών να εισέρχονται σε 

έναν «γραφειοκρατικό γολγοθά», κωλυσιεργώντας κάθε προσπάθεια νοµιµοποίησης. 

Πιο συγκεκριµένα στα άρθρα 53 έως 60 του νόµου 3386/2005, καθορίζεται το 
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δικαίωµα και η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ενώ στα άρθρα 67 έως 69 

ορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των µεταναστών στο καθεστώς των επί µακρά 

διαµενόντων, µεταξύ των οποίων είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και 

η γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας αλλά και του ελληνικού πολιτισµού. 

Τέλος στα άρθρα 65 και 66 εισάγεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης για την 

κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών λαµβάνοντας υπόψη τα θεµελιώδη δικαιώµατα και 

την ανάγκη προστασίας αυτών (Παπαθεοδώρου, 2007) (Τριανταφυλλίδου, 2005).   

 Ο Έλληνας νοµοθέτης, έχοντας υπόψη τις προηγούµενες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις και το συνεχώς εξελισσόµενο µεταναστευτικό φαινόµενο στη Ελλάδα αλλά 

και σε ολόκληρο τον κόσµο, κλίθηκε να διευθετήσει οριστικά τα σύνολο των 

ζητηµάτων τα οποία αφορούν τους οικονοµικούς µετανάστες και τις οικογένειές τους. 

Ταυτόχρονα, έπρεπε να κρίνει το γενικότερο φαινόµενο της µετανάστευσης στην 

χώρα υπό το πρίσµα των µέχρι εκείνη τη στιγµή νοµοθετικών ρυθµίσεων, 

αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητά τους, µε την χρήση τόσο ποσοτικών όσο και 

ποιοτικών παραµέτρων. Το πρόγραµµα αυτό, έδωσε την δυνατότητα σε 145.000 

αλλοδαπούς µετανάστες να νοµιµοποιηθούν, ενώ ταυτόχρονα η µεταναστευτική 

πολιτική της χώρας επαναπροσδιόρισε τους επιµέρους στόχους της, επιδιώκοντας την 

αυστηροποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, επιχειρώντας ουσιαστικά 

να περιορίσει την παράτυπη παραµονή και εργασία στην Ελλάδα δίνοντας µεγάλη 

σηµασία στην διευθέτηση των ζητηµάτων µε τους ήδη παράτυπους διαµένοντες 

αλλοδαπούς (Lianos, 2001) (Triantafyllidou & Mikrakis, 1995).   

Ο πιο πρόσφατος χρονικά νόµος δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως τον Απρίλιο του 2014 και αποτελεί όπως αναφέρει και ο τίτλος του 

νόµου 4251/2014, τον εθνικό κώδικα µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Και η 

συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία αποτελεί προέκταση των ήδη 

προαναφερθέντων νόµων, επιχειρώντας να καλύψει «νοµοθετικά κενά» και να 

συντονίσει τις κρατικές Υπηρεσίες προκειµένου να εφαρµόσουν την εθνική 

µεταναστευτική πολιτική (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας, 

2014). Παρά το γεγονός ότι ακόµα και σήµερα σηµαντικά ζητήµατα ταλανίζουν τις 

σχέσεις αµφότερων κρατών, όπως αυτά των µειονοτήτων και της αδυναµίας του 

αλβανικού κράτος να ελέγξει και να περιορίσει την παράτυπη µετανάστευση, το 

αυξηµένο διασυνοριακό έγκληµα, αλλά και τις καθυστερήσεις στην εφαρµογή 

πολιτικών προς την κατεύθυνση του εκδηµοκρατισµού και εξευρωπαϊσµού των 

θεσµών του κράτους, οι σχέσεις των δύο κρατών έχουν οµαλοποιηθεί και είναι 
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εµφανής η προσπάθεια να περιοριστεί η δυναµική των µεταξύ τους διαφορών. Η 

Ελλάδα, µέσω των πολιτικών επιλογών της φαίνεται να επέλεγε, στο παρελθόν, να 

εφαρµόζει µια αρνητική και αντιδραστική πολιτική προς το µεταναστετικό 

φαινόµενο. Το µεταναστευτικό ζήτηµα έχει έκτοτε τεθεί στις πρώτες θέσεις της 

ελληνικής «πολιτικής ατζέντας», στοχεύοντας στην προώθηση επικαιροποιηµένων 

µεταναστευτικών πολιτικών αλλά και στην διασφάλιση της δέουσας πολιτικής 

βούλησης ώστε να διαµορφωθεί µια ρεαλιστική και επίκαιρη µεταναστευτική 

πολιτική που θα προσβλέπει στην επιτυχή διαχείρηση του φαινοµένου (Pollis, 1992).  

 

4.6.4 Η Στερεοτυπική Συµπεριφορά των Ελλήνων Απέναντι στους Αλβανικής 

Υπηκοότητας Μετανάστες 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη των µεταναστών στη 

συλλογικότητα της νέας χώρας υποδοχής, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, είναι 

η απεµπόληση κάθε είδους στερεοτυπικής συµπεριφοράς µεταξύ των µεταναστών και 

του γηγενή πληθυσµού. Η περίπτωση της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα 

αποτελεί ένα ακόµα τµήµα της µεγάλης περιπτωσιολογίας σχετικά µε τον τρόπο που 

η κάθε κοινωνία, λόγω των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της, αντιµετωπίζει τους 

«ξένους» στους κοινωνικούς κόλπους της.  

Σειρά µελετών που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας στο παρελθόν, 

εµφανίζουν τους Αλβανούς µετανάστες ως τον πιο ανεπιθύµητο και απεχθή 

πληθυσµό που ζει εντός της Ελλάδας (Λαµπριανίδης & Λυµπεράκη, 2001) 

(Lykovardi & Petroula, 2003). Η αντίληψη αυτή των Ελλήνων, βασίζεται κυρίως 

στην στερεοτυπική άποψη ότι όλοι σχεδόν οι Αλβανοί µετανάστες συνδέονται 

αποκλειστικά µε «πυρήνες» εισαγόµενου οργανωµένου εγκλήµατος και 

στοχοποιούνται για την αύξηση των ποσοστών εγκληµατικότητας στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια. Αποτέλεσµα των αντιλήψεων αυτών, ήταν η εδραίωση αισθηµάτων 

φόβου αλλά και µίσους απέναντι σε κάθε µετανάστη που ανήκει στην αλβανική 

κοινότητα και έχει εγκατασταθεί νόµιµα αλλά κυρίως παράτυπα στη χώρα µας. 

Η συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς γενικότερα, δεν 

αποτελεί κοινωνικό χαρακτηριστικό που εµφανίστηκε ξαφνικά τα τελευταία χρόνια. 

Οι εδαφικές διεκδικήσεις των δύο πλευρών αλλά και γενικότερα πληθώρα πολιτικών 

και κοινωνικών παραγόντων ταλαιπώρησαν στο παρελθόν και µέχρι την ολοκλήρωση 

των πρώτων νοµιµοποιήσεων τις Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις, θέτοντας προβλήµατα 
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στην αρµονική συνύπαρξη των δύο γειτονικών κρατών (Φώτος, 2000, σσ. 11-18). 

Την αρχική, τουλάχιστον, αρνητική προδιάθεση των Ελλήνων απέναντι στους 

Αλβανούς µετανάστες, αποδεικνύει σχετική έρευνα που διενεργήθηκε το 1993 βάσει 

της οποίας οι Τούρκοι αποτελούν το πιο αντιπαθές και µισητό πληθυσµό για τους 

Έλληνες σε ποσοστό 79,5% και ακολουθούν ως δεύτερη επιλογή οι Αλβανοί σε 

ποσοστό που ανέρχεται στο 75,5% (Zhelyazkova, 2003, σσ. 212-213). Άλλη, σχετική 

µε το υπό µελέτη ζήτηµα, αποδεικνύει ότι ο φόβος και η ανασφάλεια που νιώθει 

µεγάλος αριθµός Ελλήνων πολιτών απέναντι στους Αλβανούς µετανάστες, οφείλεται 

στην αυξηµένη εγκληµατική ροπή των αλβανικής υπηκοότητας µεταναστών αλλά και 

στην έµφυτη ανησυχία για µελλοντική µεταβολή της εθνικής οµογένειας που 

παρουσιάζει η ελληνική κοινωνία (Vidali, 1999).  

Η ξαφνική είσοδος των Αλβανών µεταναστών στην ελληνική επικράτεια 

έπιασε απροετοίµαστο τον κρατικό µηχανισµό αλλά και την ελληνική κοινωνία 

γενικότερα. Το αίσθηµα ξενοφοβίας και ρατσισµού κατέλαβε σύντοµα µεγάλη µερίδα 

του γηγενούς πληθυσµού, ενώ οι «σπασµωδικές» αντιδράσεις της Πολιτείας δεν 

κατάφεραν να µετριάσουν την κοινωνική πίεση, ως αποτέλεσµα των αυξηµένων 

µεταναστευτικών ροών από την γείτονα χώρα.  Η ελληνική κοινωνία βάσει των 

ερευνών φαίνεται να έχει ταυτίσει την εθνική και πολιτική οντότητα των «άλλων» 

αποκλειστικά µε τους Αλβανούς µετανάστες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια εξέλιξης του 

αλβανικού µεταναστευτικού φαινοµένου, προσδίδοντάς τους αρνητικά στερεοτυπικά 

χαρακτηριστικά (κακός, εχθρικός, αντικοινωνικός, απροσάρµοστος), θεωρώντας τους 

ταυτόχρονα την γενεσιουργό αιτία για ζητήµατα που άπτονται της οικονοµίας 

(ανεργία, οικονοµική κρίση, κ.ά.) αλλά και της δηµόσιας-κρατικής ασφαλείας 

(εγκληµατικότητα, τροµοκρατία, ναρκωτικά, κ.ά.).  

Έρευνες έχουν αποδείξει την αρνητική αυτή προδιάθεση των Ελλήνων 

απέναντι στους Αλβανούς µετανάστες µε ιδιαίτερα µεγάλα ποσοστά αρνητισµού και 

ρατσιστικών συµπεριφορών που ανέρχονται στο 65% επί του συνόλου του δείγµατος. 

Οι κύριες αιτίες που οδηγούν σε τέτοιου είδους στερεοτυπικές συµπεριφορές, 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, είναι η ίδια η συµπεριφορά των 

Αλβανών µεταναστών και η επίδραση των ΜΜΕ στην κοινή γνώµη, µέσω της 

υπερέκθεσης κάθε αρνητικής «χροιάς» της ζωής τους στην Ελλάδα (Γαλάνης, 2003) 

(Lazaridis & Wickens, 1999).  

Οι αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους µετανάστες και 

ειδικότερα στους Αλβανούς, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση σε ολόκληρο τον 
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ευρωπαϊκό χώρο. Στους Έλληνες πολίτες αποδίδονται ξενοφοβικές και ρατσιστικές 

συµπεριφορές της τάξης του 85%, σύµφωνα µε µελέτη του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητήριου για τον Ρατσισµό και την Ξενοφοβία το 2005 (European 

Observatory on Racism and Xenophobia), ενώ πάνω από το 50% των υποκειµένων 

της ίδιας έρευνας δήλωσε ότι είναι τελείως αντίθετοι σε µια πολυπολιτισµική 

κοινωνία. Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη τονίζοντας 

την ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι τους Αλβανούς µετανάστες και 

στη διαδικασία ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία (Δεληθανάση, 2005).         

Η εγκαθίδρυση της στερεοτυπικής συµπεριφοράς των Ελλήνων δεν πηγάζει 

µόνο από τους ίδιους τους πολίτες της. Ένα ολόκληρο σύστηµα «χρησιµοποιεί και 

χρησιµοποιείται» από τον ρατσισµό απέναντι στους µετανάστες και αναπαράγεται 

διαχρονικά. Ένας από τους σηµαντικότερους «θεµατοφύλακες» των στερεοτυπικών 

αντιλήψεων είναι το πολιτικό σύστηµα της χώρας, που πολλές φορές ενδυναµώνεται 

από την αύξηση των εθνικιστικών τάσεων. Η λειτουργία του είναι αµφίδροµη και 

επηρεάζει τις αποφάσεις που η Πολιτεία λαµβάνει από την µία πλευρά, ενώ από την 

άλλη εκµεταλλεύεται τον κοινωνικό αυτό αρνητισµό απέναντι στους Αλβανούς και 

βοηθάει στην εκτόνωση της κοινωνίας, διατηρώντας ευδιάκριτα τα όρια που 

χωρίζουν το δίπολο των κοινωνικών αυτών οµάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

αλληλεπίδρασης που προαναφέρθηκε, είναι οι µαζικές απελάσεις που ύστερα από την 

εφαρµογή των αποκαλούµενων «επιχειρήσεων σκούπα» της Αστυνοµίας ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα (Δεκέµβριος 1991, Ιούνιος 1993, Απρίλιος 2004, Αύγουστος 

1996, Ιούνιος 2003), προσπάθησαν να εκτονώσουν το υπάρχον κλίµα όταν η όξυνση 

µεταξύ των δύο πλευρών είχε αυξηθεί επικίνδυνα επηρεάζοντας την διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής και ευταξίας. Η διαµόρφωση των διακρατικών σχέσεων και η 

αντίληψη της µίας πλευράς για την άλλη είναι άκρως ευµετάβλητη παρά την σχετικά 

οµαλοποιηµένη κατάσταση που βιώνουµε ακόµα και σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. 

Τόσο οι κρατικές Αρχές όσο και η κοινωνία γενικότερα πρέπει να συνεισφέρουν µε 

κάθε τρόπο στην καταπολέµηση φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας ενισχύοντας 

ενεργά τη δηµοκρατική οπτική µίας ευρωπαϊκής κοινωνίας, στην οποία η διαφορά 

δεν θα εκλαµβάνεται ως µία µορφή απειλής αλλά συνεισφορά στον εµπλουτισµό της 

πολιτισµικής ταυτότητάς αυτής. Η άµεση και ταυτόχρονα δυναµική αντίδραση σε 

κάθε περιστατικό ρατσιστικής βίας πρέπει να αποτελεί καθήκον ώστε να 

εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το κοινό αίσθηµα ασφάλειας και ισονοµίας τόσο προς 

τους Έλληνες όσο και τους αλλοδαπούς πολίτες της χώρας αυτής.    
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4.6.5 Οι Αλλοεθνείς Πληθυσµοί στην Ελλάδα και οι Μεταβολές στην Εθνική 

Οµοιογένεια του Γηγενούς Πληθυσµού 

Το ζήτηµα της εθνικής µορφοποίησης και της µεταβολής των σταθερών, µέχρι 

πρότινος, χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας ως αποτέλεσµα της 

µετανάστευσης και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, αποτελεί έναν από τους 

τοµείς έρευνας µε ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον. Στόχος των σχετικών µελετών 

είναι η ανάδειξη του τρόπου επίδρασης των «ξένων» στον γηγενή πληθυσµό και στις 

εγχώριες κρατικές δοµές.  

Πριν από είκοσι  περίπου χρόνια, οι Έλληνες πολίτες χαρακτηριζόταν από µια 

απόλυτη σχεδόν εθνική, κοινωνική και θρησκευτική οµοιογένεια. Το πραγµατικά 

ελληνικό έθνος-κράτος της εποχής εκείνης, αποτελούνταν σε ποσοστό που άγγιζε το 

98% από Χριστιανούς Ορθόδοξους, ενώ το ελληνικό κράτος αναγνώριζε ως µόνη 

επίσηµη µειονότητα, αυτή των Μουσουλµάνων της Θράκης, βάσει της Συνθήκης της 

Λωζάνης του 1923 που παρείχε στα µέλη της ιδιαίτερα δικαιώµατα ο συνολικός 

αριθµός των οποίων αντιπροσώπευε µόλις το 2% του συνολικού πληθυσµού της 

χώρας. Η συγκεκριµένη «διαυγής δηµογραφική εικόνα» άρχισε να χάνει την 

καθαρότητά της όταν η Ελλάδα µετατράπηκε σταδιακά σε χώρα υποδοχής µεγάλου 

αριθµού µεταναστών, που συνδυαστικά µε την υιοθέτηση του νέου ευρωπαϊκού της 

προφίλ άρχισε να επηρεάζεται έντονα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε νοµοθετικό 

επίπεδο.  

 Οι καταλυτικές µεταναστευτικές οµάδες αλλοεθνών που ουσιαστικά 

ξεκίνησαν την διαδικασία µορφοποίησης της συµπαγούς ελληνικής εθνικής και 

θρησκευτικής ταυτότητας, δεν ήταν άλλες από τους µετανάστες που εισήλθαν στην 

ελληνική επικράτεια από την πρώην Σοβιετική Ένωση (Πόντιοι), τον πληθυσµό που 

προήλθε από την Αλβανία, µετά την κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος 

της γείτονας χώρας (Βορειοηπειρώτες) και τέλος το σύνολο των λοιπών µεταναστών 

που κατά εκατοντάδες ηµερησίως περνούσαν τα ελληνικά σύνορα είτε τηρώντας τις 

νόµιµες διατυπώσεις είτε όχι. Όλη αυτή σταδιακή εισροή µεταναστευτικών οµάδων, 

είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή της υπάρχουσας αναλογία µεταξύ Ελλήνων και 

αλλοδαπών σε δέκα προς ένα (Triandafyllidou & Kokkali, 2010).  

 Η µετανάστευση δεν επέφερε αλλαγές στην συµπαγή εθνική ταυτότητα µόνο 

της Ελλάδας αλλά και πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εποµένως η συγκεκριµένη 

εξέλιξη δεν αποτελούσε µια πρωτόγνωρη διαδικασία. Παρόλα αυτά, ο καχεκτικός 

ρυθµός και ο τρόπος που η ελληνική κοινωνία αλλά και η ελληνική Πολιτεία 
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κινήθηκε σχετικά µε την παραδοχή των νέων δεδοµένων που η µετανάστευση 

επέφερε, της προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.  

Η ελληνική κοινή γνώµη αλλά και το υπάρχον πολιτικό σύστηµα, στην 

πλειοψηφία του, αντιλαµβάνεται την πολιτιστική και εθνική διαφορετικότητα των 

µεταναστών και ειδικότερα των διαφόρων µειονοτικών οµάδων, ως ένα δικαίωµα που 

εντάσσεται στο δηµοκρατικό καθεστώς λειτουργίας της χώρας αυτής. Ο «αµόλυντος 

εθνικός κορµός», δέχεται την διαφορετικότητα των υπολοίπων, ως αναφαίρετο 

δικαίωµα άσκησης των θρησκευτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονοµικών 

δικαιωµάτων των ατόµων αυτών, λειτουργώντας παράλληλα µε αυτά του γηγενούς 

πληθυσµού και διατηρώντας εµφανή τα όρια της κάθε επιµέρους κοινωνικής οµάδας 

(Ηρακλείδης, 1995). Οι έννοιες του «πλουραλισµού» και του «φιλελευθερισµού» δεν 

συµπεριλαµβάνονται πλήρως στον τρόπο που οι Έλληνες πολίτες αντιµετωπίζουν 

τους αλλοδαπούς µετανάστες. Αποτέλεσµα της πολυπολιτισµικής µεν, στενά 

οριοθετηµένης δε οπτικής, είναι η παράλληλη συνύπαρξη των διάφορων εθνικοτήτων 

στην Ελλάδα χωρίς η µία να ενσωµατώνεται στην άλλη. Η αναµόρφωση της εθνικής 

και θρησκευτικής οµοιογένειας στην Ελλάδα επέβαλλε τη σταδιακή εξοικείωση των 

Ελλήνων πολιτών µε έννοιες όπως ο «σεβασµός», η «αναγνώριση», η «αποδοχή» και 

η «ανοχή» απέναντι στους αλλοδαπούς πολίτες, αλλά δεν οδήγησε στην πρακτική 

εφαρµογή των θεωρητικών αυτών εννοιών (Rozakis, 1996).  

Η µέχρι πρότινος «αλώβητη» εθνική ταυτότητα που στοιχειοθετούνταν υπό 

όρους αµιγώς εθνικούς και θρησκευτικούς, δέχτηκε επιρροές από τις εξελίξεις της 

σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, µε αποτέλεσµα η νέα ελληνική ταυτότητα να 

αναπτυχθεί σε ένα αµφιταλαντευόµενο περιβάλλον όπου συγκρούονταν η πλούσια 

ελληνική κληρονοµιά µε την οικονοµική δυσπραγία του ελληνικού κράτους, η ισχυρή 

Ορθόδοξη και συνάµα συντηρητική Εκκλησία µε τις αξιώσεις για πραγµατική 

ανεξιθρησκία και η προσπάθεια εθνικού αυτοπροσδιορισµού µε την συνεχή 

προσπάθεια ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης.  

Μέσα στο αντικρουόµενο αυτό περιβάλλον, η νοµοθετική εξουσία 

προσπάθησε αρχικά να περιχαρακώσει το σύνολο των αξιών του παρελθόντος, 

θέτοντας «νοµικά εµπόδια» στην πλήρη ενσωµάτωση των αλλοδαπών στην ελληνική 

πραγµατικότητα, δυσχεραίνοντας για παράδειγµα ή καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και την αναγνώριση πολιτικών, κοινωνικών 

και οικονοµικών δικαιωµάτων στους αλλοεθνείς. Η τακτική αυτή απέκλειε κάθε 

αλλοδαπό ή εναλλακτικά έθετε υπερβολικά αυστηρές προϋποθέσεις για την 
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απόκτηση δικαιωµάτων που εντάσσονταν στο στενό «εθνικό πυρήνα». 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι µόλις τον Μάρτιο του 2010 µε την ψήφιση του 

νόµου 3838/2010 µε τίτλο «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική ιθαγένεια και την 

πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες 

ρυθµίσεις» επιτράπηκε σε δεύτερης γενιάς µετανάστες, που έχουν όµως γεννηθεί 

στην Ελλάδα ή σε όσους έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να 

αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Η συζήτηση σχετικά µε το εν λόγω ζήτηµα και 

οι εξελίξεις που δροµολογήθηκαν, οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην είσοδο των 

Αλβανών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, δεδοµένου του ότι οι Αλβανοί 

µετανάστες αποτελούν µέχρι και σήµερα την µεγαλύτερη µεταναστευτική οµάδα 

στην Ελλάδα. Παρά την τωρινή εξοµάλυνση της πολιτισµικής και εθνικής 

σύγκρουσης των δύο πλευρών, δεν έχει ακόµα προχωρήσει αποτελεσµατικά η 

αµφίδροµη, τόσο από την πλευρά των µεταναστών όσο και από την πλευρά της 

εγχώριας κοινωνίας, ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική πραγµατικότητα. 

Η δυσκολία στην πλήρη ένταξη και αποδοχή των Αλβανών τεκµαίρεται και µόνο αν 

παρατηρήσουµε το χαµηλό ποσοστό των γάµων µεταξύ των δύο εθνικοτήτων που 

ανήλθε µόλις στο 1,16% το έτος 2007 παρά το γεγονός ότι οι Αλβανοί µετανάστες 

αποτελούν το 5% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας (Kokkali, 2011).  

Ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας «ελληνισµός» ίσως αποτελεί αναγκαία 

εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας. Η µεταστροφή του ελληνικού 

σχηµατισµού από την ιδέα της γεωγραφικής επέκτασης, σε αυτή της οικονοµικής 

ανάπτυξης, είναι ένα µόνο παράδειγµα της αλλαγής που έχει ξεκινήσει να 

συντελείται. Οι νέες µορφές ετερότητας που προέκυψαν από τις πρόσφατες 

µεταναστευτικές ροές επιβάλλουν την ενεργοποίηση νέων στρατηγικών και την 

διεύρυνση του κράτους δικαίου και την υιοθέτηση µίας πολυπολιτισµικής αντίληψης. 

Η ελληνική κοινωνία, καλείται να προχωρήσει στο «ποιοτικό άλµα» του 

επαναπροσδιορισµού των νοµικών και ουσιαστικών ορίων της ελληνικής ιθαγένειας. 

Εξ’ ορισµού, τόσο το δίκαιο όσο και οι αρχές της ιθαγένειας συνυπάρχουν µε το 

δίκαιο των αλλοδαπών. Η πολιτική και κοινωνική διεύρυνση του ενός ή η 

συρρίκνωση του άλλου, επηρεάζει το όλο σύστηµα εννοιολογικού προσδιορισµού 

τους και οι όποιες αλλαγές διαµορφώνουν σταδιακά τους όρους της νεότερης 

ετερότητας στην Ελλάδα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο 

(Χριστόπουλος, 2001, σσ. 71-73).  
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4.6.6 Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Πανευρωπαϊκής Μελέτης του 

Προγράµµατος Αξιολόγησης των Πολιτικών Ένταξης των Μεταναστών 

(MIPEX) για την Ελλάδα 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της ενταξιακής πολιτικής που εφαρµόζει το κάθε 

κράτος για τους αλλοδαπούς µετανάστες, αποτελεί µια ιδιαίτερα πολύπλοκη 

διαδικασία κυρίως διότι υφίστανται πολυάριθµοι παράγοντες που αποδεικνύουν την 

επιτυχία ή αντίστοιχα την αποτυχία των πολιτικών αυτών, αλλά κυρίως διότι οι 

παράγοντες αυτοί τις περισσότερες των περιπτώσεων σχετίζονται µε ποιοτικά και όχι 

µε ποσοτικά δεδοµένα.  

Μια σηµαντική επιστηµονικά προσπάθεια αξιολόγησης των πολιτικών 

ένταξης των µεταναστών, αφορά το σχετικά πρόσφατο χρονικά πρόγραµµα 

αξιολόγησης και βαθµοµέτρησης διαφόρων δεικτών που σχετίζονται µε τα 

δικαιώµατα και τη διαδικασία ένταξης των µεταναστών στα ευρωπαϊκά και όχι µόνο 

κράτη, το οποίο έχει τον τίτλο «MIPEX» (Migrant Integration Policy Index) και ως 

κύριο στόχο έχει την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των µεταναστών σε εθνικό 

επίπεδο. Η πρώτη έκδοση των αποτελεσµάτων αυτού δηµοσιεύθηκε το 2004, 

δίνοντας έµφαση στη µελέτη των πολιτικών ένταξης των µεταναστών στα τότε δέκα 

πέντε κράτη-µέλη της ΕΕ. Η δεύτερη σχετική έκδοση, δηµοσιεύθηκε το 2007 µε 

αντικείµενο µελέτης τα είκοσι πέντε κράτη-µέλη της ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 

Νορβηγία και την Ελβετία, ενώ τέλος η πιο πρόσφατη έκδοση της εν λόγω έρευνας 

ήρθε στο φως της δηµοσιότητας το 2011 συµπεριλαµβάνοντας αποτελέσµατα για 

συνολικά τριάντα τρία κράτη.  

 Το πρόγραµµα MIPEX διεξάγεται υπό την εποπτεία του Συµβουλίου του 

Ηνωµένου Βασιλείου (British Council) και της Οµάδας Μεταναστευτικής Πολιτικής 

(Migration Policy Group), ενώ τριάντα επτά συνολικά εθνικοί οργανισµοί 

συµπεριλαµβανοµένων πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων, ΜΚΟ και λοιπών 

οµάδων εργασίας συνεργάζονται προς την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 

Το «MIPEX IIΙ», όπως ονοµάστηκε, αποτελεί την τελευταία έκδοση του 

συγκεκριµένου προγράµµατος και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, διότι αποτελεί τµήµα προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ασφάλεια, την ελευθερία, την δικαιοσύνη και την ένταξη των πολιτών που 

προέρχονται από τις τρίτες χώρες, ενώ τα αποτελέσµατά του έχουν τύχει ευρείας 

αναγνώρισης και αποδοχής τόσο από ευρωπαϊκούς οργανισµούς όσο και από 

πληθώρα λοιπών φορέων που ασχολούνται µε τις πολιτικές ένταξης των µεταναστών 
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στις χώρες υποδοχής τους. Βάσει εξωγενούς αξιολόγησης του MIPEX III για την 

περίοδο 2010-2011, προκύπτει ότι το εν λόγω πρόγραµµα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 

κυρίως διότι αποτελεί ένα διαχρονικό εργαλείο µελέτης των µεταναστευτικών 

πολιτικών σε διάφορα κράτη από τα αποτελέσµατα του οποίου δύναται να εξαχθούν 

σηµαντικά επιστηµονικά συµπεράσµατα.   

 Η παρούσα υποενότητα και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος ΜΙPEX III, έχει ως απώτερο στόχο την ανάδειξη της εξέλιξης της 

κεντρικής ενταξιακής πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε ότι 

αφορά το ζήτηµα των µεταναστών και η σύγκρισή της µε την αντίστοιχη πολιτική 

των υπολοίπων ευρωπαϊκών και όχι µόνο χωρών. Η σηµασία των αποτελεσµάτων 

αυτών και η ουσιαστική σύνδεσή τους µε τους επιµέρους στόχους της παρούσας 

διατριβής, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρθηκαν στο εισαγωγικό κυρίως τµήµα της, 

έγκειται στο γεγονός ότι η κοινή γνώµη µιας χώρας, η οποία διαµορφώνεται τόσο από 

τον γηγενή πληθυσµό όσο και από την κοινωνική οµάδα των µεταναστών που 

διαβιούν σε αυτή, πολλές φορές δεν ταυτίζεται µε τις ορθολογικά αξιολογηµένες 

πολιτικές που εφαρµόζονται ή προωθούνται, σχετικά µε το υπό συζήτηση ζήτηµα. 

Για παράδειγµα, η ελληνική κοινή γνώµη, η άποψη των µεταναστών και η 

πραγµατική νοµοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής Πολιτείας µπορεί να µην 

ταυτίζονται, µε αποτέλεσµα να υπάρχει στρέβλωση της πραγµατικής «εικόνας». Τόσο 

η άποψη της ελληνικής κοινής γνώµης, όπως αυτή παρατίθεται στις δύο 

προηγούµενες υποενότητες, όσο και η άποψη των Αλβανών οικονοµικών 

µεταναστών (αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου) σχετικά µε την 

πολιτική ένταξής τους, δεν είναι ικανές να περιγράψουν πλήρως όλες τις πτυχές του 

υπό διερεύνηση ζητήµατος, για το λόγο αυτό και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

του MIPEX III είναι, κατά την κρίση του γράφοντα, καθοριστικής σηµασίας και 

δικαιολογούν την ύπαρξη της συγκεκριµένης υποενότητας της διατριβής αυτής. 

 Ειδικότερα σε ότι άφορα τα επιµέρους χαρακτηριστικά του προγράµµατος 

MIPEX III, αυτό βασίζεται στην ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από την 

διάθεση τριών ερωτηµατολόγιων µε διαφορετική θεµατική το καθένα 

(µεταναστευτική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτική κατά των διακρίσεων) σε εγχώριους 

επιστήµονες, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει κάνει το κάθε 

κράτος σε εκατόν σαράντα οκτώ δείκτες που αφορούσαν την ένταξη των µεταναστών 

στις εγχώριες κοινωνίες υποδοχής. Η ερευνητική ερµηνεία των απαντήσεων της κάθε 

επιµέρους ερώτησης έγινε εφικτή µε την χρήση της κλίµακας 1-3 (όπου τρία είναι και 
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ο υψηλότερος βαθµός αξιολόγησης της επίτευξης του στόχου εκ µέρους κάθε 

κράτους και ένα ο χαµηλότερος). Χάριν επιστηµονικής διευκόλυνσης των 

συγκρίσεων και της παρουσίασης των αποτελεσµάτων, η κλίµακα αυτή µετατρέπεται 

σε κλίµακα 0-100% (όπου 1=0%, 2=50% και 3=100%).     

Οι δείκτες αυτοί συµπυκνώνονται στις εξής επτά πολιτικές θεµατικές ενότητες: 

1) Κινητικότητα στην αγορά εργασίας, 2) Οικογενειακή επανένωση, 3) Εκπαίδευση, 

4) Πολιτική συµµετοχή, 5) Επί µακρόν διαµονή, 6) Δικαίωµα απόκτησης ιθαγένειας 

και τέλος 7) Καταπολέµηση των διακρίσεων κατά των µεταναστών. Η αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων όλων των επιµέρους δεικτών, στοχεύει στην παρουσίαση των 

πρακτικών που το κάθε κράτος εφαρµόζει και στον βαθµό επιτυχίας των πρακτικών 

αυτών για την δηµιουργία ενός νοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο οι αλλοδαποί 

µετανάστες θα απολαµβάνουν δικαιώµατα ίσης µεταχείρισης µε τον γηγενή 

πληθυσµό και θα υφίστανται όλες οι απαιτούµενες νοµικές προϋποθέσεις που θα 

επιτρέπουν την εξάλειψη των διακρίσεων που σχετίζονται µε την πρόσβαση στην 

απασχόληση και στην εκπαίδευση, εδραιώνοντας ένα περιβάλλον ισονοµίας µέσα στο 

οποίο οι µετανάστες, αλλά και τα µέλη των οικογενειών τους, θα µπορούν να ζουν 

και να αναπτύσσονται µε ασφάλεια και αξιοπρέπεια.  

 Στόχος της συγκεκριµένης υποενότητας, είναι η παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων που προέκυψαν από το πρόσφατο πρόγραµµα MIPEX III σε ότι 

αφορά τον βαθµό και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πεδίο της ένταξης των 

µεταναστών στην Ελλάδα και στην σύγκριση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα του MIPEX II (2007) αλλά και συνολικά µε τα 

αποτελέσµατα των υπολοίπων κρατών-µελών της ΕΕ, µελετώντας ξεχωριστά κάθε 

επιµέρους θεµατική ενότητα.   

Η Ελλάδα παρά την οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, συνέχισε να 

δέχεται µεγάλο αριθµό οικονοµικών µεταναστών προερχόµενο τόσο από τις 

γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, µε κυριότερη χώρα αποστολής την Αλβανία, όσο 

και τις Υποσαχάριες κυρίως χώρες µέσω της Τουρκίας. Συνολικά, η ανάλυση των 

δεδοµένων για την Ελλάδα αποδεικνύει ότι η υπό µελέτη χώρα, εµφάνισε την 

µεγαλύτερη πρόοδο συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες του προγράµµατος MIPEX. Η 

αξιολόγηση των πολιτικών που προωθήθηκαν, σε ότι αφορά την ένταξη των 

µεταναστών, προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και υπερτερεί έναντι των 

υπολοίπων κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των πρόσφατα ενταγµένων 

χωρών της ΕΕ. Η συνεκτικότητα των πρόσφατων µεταναστευτικών νόµων “ανέβασε” 
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την Ελλάδα στην σχετική κατάταξη των χωρών της ΕΕ, εµφανίζοντας ποσοστά 

µεταξύ 40-57 από 18-56, για το αντίστοιχο πρόγραµµα MIPEX ΙΙ, κατατάσσοντάς 

την στη 16η θέση επί του συνόλου των υπό µελέτη χωρών όπως φαίνεται και στο 

γράφηµα 18, ελάχιστα κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Συγκεντρωτικά η Ελλάδα 

παρουσίασε την µεγαλύτερη αριθµητικά αύξηση (+10) στο σύνολο σχεδόν των 

επιµέρους ενοτήτων (πλην αυτής της εκπαίδευσης) συγκριτικά µε το πρόγραµµα 

MIPEX II (Γράφηµα 18). 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος MIPEX 

III που δηµοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011, η Ελλάδα εµφάνισε πρόοδο στον 

τοµέα της πολιτικής συµµετοχής µε αποτέλεσµα οι πολιτικές της χώρας να κρίνονται 

ικανοποιητικές, ενώ πρόοδος εντοπίστηκε και στη ρύθµιση του ζητήµατος απόκτησης 

ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς µετανάστες, εισάγοντας ευµενείς ρυθµίσεις 

ιδιαίτερα για τα τέκνα των µεταναστών που γεννιούνται εντός της ελληνικής 

επικράτειας.  Οι προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσης είναι ένα ακόµα ζήτηµα 

που υπέστη νοµοθετικής τροποποίησης, προσφέροντας µεγαλύτερο εύρος 

δικαιωµάτων κυρίως στα τέκνα των µεταναστών που βρίσκονται στην χώρα. Βέβαια, 

παρά την πρόοδο στο σύνολο των υπό µελέτη δεικτών, παρατηρήθηκε µειωµένη 

απόδοση σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την πρόσβαση των µεταναστών στην 

εγχώρια αγορά εργασίας, στη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας των επί µακρόν 

διαµενόντων αλλοδαπών και στη νοµοθετική προστασία των µεταναστών από 

διακρίσεις εις βάρος τους. Τέλος, στα «µελανά σηµεία» των αποτελεσµάτων, 

προστίθεται η αδυναµία εφαρµογής επιµέρους πρακτικών που σχετίζονται µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι εν γένει αδυναµίες των 

αλλοδαπών που εντάσσονται σε κάθε βαθµίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος (MIPEX, 2011a).  

Μελετώντας αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα στις επτά επιµέρους θεµατικές 

ενότητες που προαναφέρθηκαν, γίνεται εµφανής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, αλλά 

και οι αδυναµίες της Ελλάδας στην προώθηση των επιµέρους πολιτικών ένταξης των 

µεταναστών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων τους (Γράφηµα 17). Η προσεκτική 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων του εν λόγω προγράµµατος, πέρα από την άµεση 

απόδειξη της προόδου που έχει επιτευχθεί στο σύνολο σχεδόν των επιµέρους 

θεµατικών ενοτήτων, αποτυπώνει την ουσιαστικά διαστρεβλωµένη «εικόνα» που 

υφίσταται στην ελληνική κοινωνία και σχετίζεται µε βασικές απόψεις της κοινής 

γνώµης, απέναντι σε κεντρικά ζητήµατα που άπτονται της µεταναστευτικής εµπειρίας 
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στη Ελλάδα, όπως για παράδειγµα αυτό της καταπολέµησης των διακρίσεων, της 

κινητικότητας στην αγορά εργασίας, αλλά και γενικότερα σε ότι αφορά την όλη 

διαδικασία ένταξης των αλλοδαπών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να τονιστεί ότι παρά το γεγονός της γενικότερης προόδου 

που παρουσίασε η Ελλάδα, σε ότι αφορά την προώθηση πολιτικών ένταξης των 

µεταναστών βάσει των αποτελεσµάτων του πιο πρόσφατου χρονικά προγράµµατος 

MIPEX III, αυτό δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν 

επακριβώς και χωρίς επιµέρους αγκυλώσεις από όλους τους αρµόδιους κρατικούς και 

όχι µόνο φορείς. Η πραγµατική αξία της προώθησης ουσιαστικών ενταξιακών 

πολιτικών, εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη βούληση αλλά και την δυνατότητα 

των κράτους να εφαρµόσει άµεσα και διαχρονικά τις επιµέρους διατάξεις των 

πολιτικών που νοµοθετεί προς όφελος τόσο των µεταναστών όσο και της κοινωνίας 

υποδοχής τους. 

 
Γράφηµα 17: Συνολικά Αποτελέσµατα MIPEX III ανά Θεµατική Ενότητα

 
Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 

 

 

Γράφηµα 18: Συνολικά Αποτελέσµατα MIPEX III 
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• Κινητικότητα στην Εγχώρια Αγορά εργασίας 

Η Ελλάδα σε ότι αφορά την πρώτη θεµατική ενότητα της έρευνας κατατάσσεται στην 

19η θέση µε ποσοστό 50% όταν το αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας του 2007 

(MIPEX II) ήταν 45% ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 57% 

(Γράφηµα 19). Αναλύοντας την πρακτική σηµασία του ποσοστού της χώρας, 

ουσιαστικά προκύπτει η περιορισµένη πρόσβαση των µεταναστών στην ελληνική 

αγορά εργασίας και την απασχόληση. Σε αντίθεση µε τον γηγενή πληθυσµό και τους 

ευρωπαίους πολίτες, οι οικονοµικοί µετανάστες που προέρχονται από τρίτες χώρες, 

αποκλείονται από µεγάλο τµήµα της αγοράς εργασίας και από σηµαντικό αριθµό 

κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται µε την εργασιακή απασχόληση. Η αύξηση 

του ποσοστού της έρευνας για την Ελλάδα στη συγκεκριµένη ενότητα, επήλθε λόγω 

της ευρύτερης προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων των µεταναστών µέσω των 

νοµοθετικών ρυθµίσεων που αγγίζουν σε ποσοστό το 75% αλλά και της διεύρυνσης 

των θέσεων εργασίας που µπορούν να διεκδικήσουν οι µετανάστες στην Ελλάδα. Στις 

αγκυλώσεις συµπεριλαµβάνεται ο καθολικός αποκλεισµός απασχόλησης µεταναστών 

των τρίτων χωρών στο στενό δηµόσιο τοµέα, ενώ αξιοµνηµόνευτο «τροχοπέδη» στην 

απασχόληση των µεταναστών της κατηγορίας αυτής αποτελούν οι επιπρόσθετες 

υποχρεώσεις στο πεδίο της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησής τους σε σύγκριση µε 

τους ευρωπαίους πολίτες.  
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
 

 

Γράφηµα 19: Αποτελέσµατα ΜΙPEX III Σχετικά µε την Κινητικότητα στην Εγχώρια Αγορά 

Εργασίας 
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• Οικογενειακή Επανένωση Μεταναστών 

Ένα από τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής 

αφορά την οικογενειακή επανένωση των µεταναστών (Προεδρικό Διάταγµα, 2006). 

Η σηµασία που δόθηκε στην διασφάλιση και προάσπιση του συγκεκριµένου 

δικαιώµατος, αντικατοπτρίζει την επιδίωξη της Ευρώπης για την εδραίωση ενός 

«ανθρώπινου προσώπου» απέναντι στους οικονοµικούς µετανάστες που διαβιούν στα 

κράτη-µέλη που την απαρτίζουν. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση µε ποσοστό 

49%, αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (60%), εµφανίζοντας αύξηση κατά 

δύο µόνο µονάδες συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα του 2007 (Γράφηµα 20). Οι 

αλλοδαποί µετανάστες στην Ελλάδα, όπως και σε αρκετές άλλες χώρες, πρέπει να 

παραµείνουν για δύο τουλάχιστον χρόνια νόµιµα στην χώρα πριν αποκτήσουν το 

δικαίωµα αίτησης για οικογενειακή επανένωση, ενώ οι γονείς των µεταναστών και τα 

ενήλικα τέκνα τους αποκλείονται από τις σχετικές ρυθµίσεις του νόµου. Τόσο η 

Ελλάδα µε το νόµο 3801/2009, όσο και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν 

εισάγει στο εγχώριο νοµοθετικό σύστηµά τους, νόµους για την προάσπιση του 

θεσµού της οικογενείας και της διαµονής, ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις της ΕΕ, 

αλλά παρόλα αυτά λίγες είναι οι περιπτώσεις των κρατών που προχώρησαν στην 

υιοθέτηση ευνοϊκότερων µέτρων προς την κατεύθυνση αυτή. Ακόµα και τα κράτη µε 

ευνοϊκές πολιτικές σε ότι αφορά την οικογενειακή επανένωση όπως η Πορτογαλία 

(91%), η Ισπανία (85%) και η Σουηδία (84%), έχουν θεσπίσει σειρά κριτηρίων όπως 

η κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας κατοικίας, σταθερού εισοδήµατος και άλλων 

οικονοµικών και όχι µόνο προϋποθέσεων, που πολλές φορές περιορίζουν την άσκηση 

του δικαιώµατος αυτού από τους µετανάστες.  
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
 

 

Γράφηµα 20: Αποτελέσµατα MIPEX III Σχετικά µε το Δικαίωµα Οικογενειακής Επανένωσης των 

Μεταναστών 
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• Εκπαίδευση Μεταναστών 

Η θεµατική ενότητα της εκπαίδευσης εισήχθη για πρώτη φορά στο πρόγραµµα 

MIPEX III, γι’ αυτό το λόγο και δεν µπορεί να αποτυπωθεί η αντίστοιχη τάση της 

Ελλάδας την υπό µελέτη χρονική περίοδο. Από τα αποτελέσµατα που δηµοσιεύθηκαν 

το 2011 όµως, προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 

µε ποσοστό 42%. Αποδεικνύεται µε άλλα λόγια, ότι οι πολιτικές που σχετίζονται µε 

την εκπαίδευση των µεταναστών στη χώρα, κρίνονται σχετικά ευνοϊκές. Δικαίωµα 

συµµετοχής σε κάθε βαθµίδα του ελληνικού συστήµατος εκπαίδευσης έχουν άπαντες 

οι αλλοδαποί µετανάστες ασχέτως νοµιµοποιητικού καθεστώτος αλλά η όλη 

διαδικασία εκπαίδευσής τους παρουσιάζει κενά διότι απουσιάζουν τα απαιτούµενα 

προγράµµατα για την υποβοήθηση των µεταναστών που αντιµετωπίζουν µαθησιακές 

δυσκολίες σε σύγκριση πάντα µε τον γηγενή πληθυσµό της χώρας.    

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν κανένα κράτος δεν έχει προχωρήσει στην 

εφαρµογή των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων προς την κατεύθυνση της προσαρµογής 

στα νέα δεδοµένα που η µετανάστευση έχει επιφέρει. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά 

των µεταναστών δικαιούνται να συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 

διαµονής τους, δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικά διαµορφωµένες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες που θα εξαλείψουν πιθανές αδυναµίες οφειλόµενες σε κοινωνικά, 

οικονοµικά και γλωσσικά πολλές φορές κριτήρια των ίδιων ή των γονέων τους. Λίγα 

µόνο κράτη όπως το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία το Βέλγιο και η Σουηδία 

προσαρµόζονται µε γοργούς ρυθµούς στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ κράτη 

όπως η Ρουµανία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία εµφανίζουν πολύ χαµηλά ποσοστά σε 

ότι αφορά τις πολιτικές που σχετίζονται µε την εκπαίδευση των µεταναστών που 

διαβιούν σε αυτά (Γράφηµα 21).   
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
 

 

Γράφηµα 21: Αποτελέσµατα MIPEX III Σχετικά µε την Εκπαίδευση των Μεταναστών 
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• Πολιτικά Δικαιώµατα Μεταναστών 

Σε ότι αφορά την πολιτική συµµετοχή των µεταναστών, παρατηρείται ότι το 

συγκεκριµένο ζήτηµα δεν έχει εξελιχθεί αρκετά και η µέχρι σήµερα αξιολόγηση των 

πολιτικών που έχουν θεσπίσει αρκετά κράτη, δεν ανταποκρίνονται στην διεύρυνση 

του πολιτικού συστήµατος υπέρ των µεταναστών επιτρέποντάς τους να συµµετέχουν 

ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής τους. Η µόνη χώρα που παρουσίασε 

σηµαντική πρόοδο στον συγκεκριµένο τοµέα είναι η Ελλάδα. Από το ιδιαίτερα 

χαµηλό ποσοστό του 25% ανήλθε στο 40% σύµφωνα µε την έρευνα του 2011, 

καταγράφοντας ουσιαστικά αύξηση δεκαπέντε ποσοστιαίων µονάδων. Στην πρόοδο 

αυτή συνέβαλλε η τροποποίηση της νοµοθεσίας που επέτρεψε την περιορισµένη 

πολιτική συµµετοχή των µεταναστών. Ειδικότερα, ο νόµος 3838/2010 έδωσε το 

δικαίωµα στους κατόχους των δεκαετούς ισχύος αδειών παραµονής και στους επί 

µακρόν διαµένοντες µετανάστες που γνωρίζουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την 

ελληνική γλώσσα να θέτουν υποψηφιότητα για ορισµένες τοπικά εκλεγµένες θέσεις, 

µε εξαίρεση αυτές του δηµάρχου και του αντιδηµάρχου. Παρατηρώντας τα επιµέρους 

θέµατα, αξίζει να επισηµανθεί η ανώτατη δυνατή αξιολόγηση (100%) της Ελλάδας 

ειδικά σε ότι αφορά τις πολιτικές ελευθερίες των µεταναστών που βρίσκονται νόµιµα 

στη χώρα και πληρούν τις εκ του νόµου απαιτούµενες προϋποθέσεις. Η πολιτική 

συµµετοχή αποτελεί βασικό παράγοντα ένταξης των µεταναστών εξαλείφοντας κάθε 

είδους διακρίσεων απέναντι τους,   

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στην 

δικαστική προστασία των πολιτικών δικαιωµάτων των µεταναστών εισάγοντας 

ρυθµίσεις που κατοχυρώνουν τόσο την ίδρυση και λειτουργία θεσµικών οργάνων 

(consultative bodies) από τους µετανάστες, όσο και την ανεµπόδιστη πολιτική 

συµµετοχή τους. Τέτοιου είδους ευνοϊκές πολιτικές εδραίωσαν τα κράτη της βόρειας 

Ευρώπης στις τρεις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης, όπως φαίνεται και στο 

γράφηµα 22, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την Νορβηγία (94%), την Φιλανδία 

(87%) και την Ιρλανδία (79%). 
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
 

 

 

Γράφηµα 22: Αποτελέσµατα MIPEX III Σχετικά µε τα Πολιτικά Δικαιώµατα των Μεταναστών 
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• Δικαιώµατα των Επί Μακρόν Διαµενόντων Μεταναστών 

Το ζήτηµα των επί µακρόν διαµενόντων µεταναστών, µαζί µε αυτό της οικογενειακής 

επανένωσης που προαναφέρθηκε, εµφανίζουν διφορούµενη αντιµετώπιση από τα 

κράτη και οι όποιες πολιτικές σχετίζονται µε αυτά  γίνονται πάντα µέσα σε κλίµα 

έντονου σκεπτικισµού για τις ενδεχόµενες µελλοντικές επιδράσεις των πολιτικών 

αυτών για την εγχώρια κοινωνία. Οι µετανάστες οφείλουν να ανταποκρίνονται 

πλήρως σε µεγάλο αριθµό προϋποθέσεων τόσο για να αποκτήσουν το δικαίωµα 

αίτησης για την απόκτηση της αδείας επί µακρόν διαµενόντων, όσο και για την 

διατήρησή της.  

Η Ελλάδα διατήρησε αµετάβλητο το ποσοστό της στο 56% (Γράφηµα 23), 

διότι τόσο το κόστος των παραβόλων (εξακόσια ευρώ βάσει του νόµου 3838/2010 

που τροποποίησε τον νόµο 3731/2008), όσο και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, 

περιορίζουν τον αριθµό των µεταναστών που τελικά καταφέραν να αποκτήσουν την 

ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι νέες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις επέφεραν αύξηση στον αριθµό των χορηγηθέντων αδειών 

µόνο κατά µια ποσοστιαία µονάδα (1%) όταν ο αριθµός των µεταναστών που 

εισέρχονται και συνεχίσουν να βρίσκονται στη χώρα αυξάνεται σηµαντικά κάθε 

χρόνο.  

Από την έρευνα του προγράµµατος MIPEX που διεξήχθη το 2007 σε 

σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2011, δεν εµφανίστηκαν σηµαντικές αλλαγές στις 

πολιτικές των κρατών πέραν αυτών που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και 

ενσωµατώνονται υποχρεωτικά στην εγχώρια νοµοθεσία ως ελάχιστο προαπαιτούµενο 

για την διευθέτηση του εν λόγω ζητήµατος. Κράτη όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και 

η Ουγγαρία, εµφάνισαν αύξηση των σχετικών ποσοστών τους ως αποτέλεσµα των 

δεσµεύσεων προς την ΕΕ για την εναρµόνιση των εγχώριων νοµοθετικών ρυθµίσεών 

τους, ενώ για κράτη όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, που βρίσκεται στην τελευταία θέση 

της λίστας µε µόλις 31%, την Γαλλία ακόµα και την Γερµανία, το ζήτηµα της επί 

µακρόν διαµονής αλλοδαπών έχει συνδεθεί µε αυστηρούς ελέγχους στα κριτήρια 

απόκτησης και διατήρησης της εν λόγω ιδιότητας, ενώ επιβάλλονται εξοντωτικές 

κυρώσεις σε περιπτώσεις αδυναµίας των µεταναστών να καλύψουν τα 

προαπαιτούµενα εκ του νόµου κριτήρια.    
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
 

 

Γράφηµα 23: Αποτελέσµατα MIPEX III Σχετικά µε τα Δικαιώµατα των Επί Μακρόν Διαµενόντων 

Μεταναστών 
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• Δικαίωµα Απόκτησης Ιθαγένειας  

Η αναφορά και µόνο στο δικαίωµα απόκτησης ιθαγένειας από τους αλλοδαπούς 

µετανάστες αποτελεί ισχυρό πλήγµα στο «χαµηλό υπογάστριο» των περισσοτέρων 

σύγχρονων κρατών, ταυτίζοντας οποιαδήποτε υποχώρηση εκ µέρους τους µε 

συρρίκνωση ακόµα και πλήρη απώλεια εθνικής κυριαρχίας διότι «διαβρώνεται» η 

εθνική οµοιογένεια των πολιτών που τα απαρτίζουν.   

Οι µετανάστες που διαβιούν στην Ευρώπη αποκτούν το δικαίωµα αίτησης για 

απόκτηση της εγχώριας ιθαγένειας κατά µέσο όρο µετά από επτά χρόνια συνεχούς 

νόµιµης παραµονής στη χώρα υποδοχής τους. Οι αιτούντες εγχώρια ιθαγένεια, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, οφείλουν να πληρούν υψηλά εισοδηµατικά κριτήρια 

και να καταβάλλουν µεγάλα ποσά για τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτησή τους. 

Επιπροσθέτως, είναι προαπαιτούµενο η καλή γνώση της γλώσσας και άλλων 

πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της χώρας υποδοχής τους για το λόγο αυτό και 

οφείλουν να συµµετέχουν αλλά και να ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικές εξετάσεις 

προκειµένου να αποδείξουν την πλήρωση των εκ του νόµου σχετικών προϋποθέσεων. 

 Η θέσπιση νέων νόµων για τη ρύθµιση του τρόπου και των επιµέρους 

προϋποθέσεων απόκτησης της ιθαγένειας, έχει βελτιώσει άρδην τις υπάρχουσες 

συνθήκες σε ορισµένα κράτη, ενώ από την άλλη πλευρά η σύνδεση της ιθαγένειας µε 

ζητήµατα κρατικής και δηµόσιας ασφάλειας από ορισµένα εξ’ αυτών έχει περιορίσει 

την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών που σχετίζονται µε την απόκτηση της 

ιθαγένειας από αλλοδαπούς µετανάστες, δηµιουργώντας εµπόδια στην ουσιαστική 

ένταξή τους (π.χ. το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σλοβακία, η Ιταλία, κ,ά.). 

 Στο ζήτηµα της απόκτησης της ιθαγένειας, η Ελλάδα εµφανίζει την 

µεγαλύτερη πρόοδο  τόσο συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα του 2007 όσο και µε αυτά 

των υπολοίπων τριάντα δύο κρατών. Συγκεκριµένα, από 18%, το ποσοστό 

εκτοξεύθηκε στο 57% κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 13η θέση µαζί µε την 

Φιλανδία, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο που διατηρήθηκε σταθερός στο 

44% (Γράφηµα 24) Οι ευνοϊκές ρυθµίσεις του πρόσφατου νόµου 3838/2010 και των 

µεταγενέστερων τροποποιήσεών του, δίνουν το δικαίωµα απόκτησης της ελληνική 

ιθαγένειας σε µετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς εφόσον έχουν γεννηθεί στην 

Ελλάδα, έχοντας θετική επίδραση στη πολιτική ρύθµιση του συγκεκριµένου 

ζητήµατος. 
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
 

 

Γράφηµα 24: Αποτελέσµατα MIPEX III Σχετικά µε το Δικαίωµα Απόκτησης της Ιθαγένειας του 

Κράτους Υποδοχής 
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• Καταπολέµηση των Διακρίσεων εις Βάρος των Μεταναστών 

Η τελευταία θεµατική ενότητα που µελετά το πρόγραµµα MIPEX III, αφορά την 

καταπολέµηση των διακρίσεων βάσει εθνικών, φυλετικών και θρησκευτικών 

γνωρισµάτων. Η προστασία των θυµάτων που υπόκεινται σε τέτοιου είδους 

διακρίσεις, εξαλείφει την περιθωριοποίηση των µεταναστών επιτρέποντας την 

οµαλότερη ένταξή τους στην κοινωνία προορισµού τους.  

 Τα θύµατα τέτοιου είδους διακρίσεων, προστατεύονται σε µεγαλύτερο βαθµό 

στη νότια Αµερική και σε συγκεκριµένα ευρωπαϊκά κράτη, τα κυριότερα εκ των 

οποίων είναι η Σουηδία το Ηνωµένο Βασίλειο και η Πορτογαλία ενώ κράτη όπως το 

Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία έχουν ήδη ξεκινήσει να προωθούν 

τις απαραίτητες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις σχετικά µε την συγκεκριµένη θεµατική 

ενότητα. Από την άλλη πλευρά, οι βαλτικές χώρες, η Δηµοκρατία της Τσεχίας, η 

Εσθονία, κ.ά., καλύπτουν ένα περιορισµένο εύρος πολιτικών που σχετίζονται µε την 

καταπολέµηση των διακρίσεων, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις 

της λίστας των χωρών MIPEX που παρατίθεται στο γράφηµα 25 που έπεται. Πριν 

τεθεί σε εφαρµογή ο νέος ευρωπαϊκός νόµος κατά των ρατσιστικών συµπεριφορών, 

µόνο έξι κράτη-µέλη της ΕΕ είχαν ήδη νοµοθετικά προασπίσει την προστασία των 

µεταναστών από τέτοιου είδους αποκλίνουσες κοινωνικές συµπεριφορές. Τα 

περισσότερα κράτη-µέλη της ΕΕ εισήγαγαν πολιτικές κατά των διακρίσεων µόνο 

µετά το 2000 όταν και δεσµεύτηκαν ουσιαστικά να το πράξουν, διότι πλέον οι 

συγκεκριµένες ρυθµίσεις αποτελούσαν ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Η µεγαλύτερη 

πρόοδος στον τοµέα αυτό παρατηρήθηκε στα κράτη που πρόσφατα εντάχθηκαν στην 

ΕΕ, αλλά και σε αυτά την κεντρικής Ευρώπης.  

Η Ελλάδα δεν εµφάνισε αύξηση των ποσοστών της  σε σύγκριση µε το 2007 

διατηρώντας το ποσοστό της σταθερό στο 50% γεγονός που την κατατάσσει εννέα 

µονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και έχει επιφέρει δυσµενείς κριτικές στην 

συνολικά αξιοµνηµόνευτή προσπάθεια της χώρας προς την κατεύθυνση της 

υιοθέτησης πολιτικών που θα βοηθήσουν την πλήρη ένταξη των µεταναστών στην 

εγχώρια πραγµατικότητα (White, Huddleston, Niessen, & Ni Chaoimh, 2011) 

(MIPEX, 2011b) (MIPEX, 2011a) (Walker, 2004). 
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Πηγή: (MIPEX, 2011b) 
              

Γράφηµα 25: Αποτελέσµατα MIPEX III Σχετικά µε την Προώθηση Πολιτικών για την 

Καταπολέµηση των Διακρίσεων εις Βάρος των Μεταναστών 
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4.7 Παραβατική συµπεριφορά των µεταναστών στις Χώρες 

Υποδοχής τους. Η Εγκληµατικότητα των Αλλοδαπών στην Ελλάδα 

4.7.1 Το Φαινόµενο της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα 

Η σύγχρονη µετανάστευση έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχο αντικείµενο ενδιαφέροντος και 

σηµαντήρα της επιστηµονικής κοινότητας διότι συνεχώς προσλαµβάνει νέα 

χαρακτηριστικά τα οποία χρήζουν έγκαιρης και εµπεριστατωµένης επιστηµονικής 

µελέτης. Ο ταχύς ρυθµός εξέλιξης των επιµέρους πτυχών της παγκόσµιας 

µεταναστευτικής διαδικασίας, επιβάλει την επαναδιαπραγµάτευση του τρόπου που τα 

σύγχρονα κράτη, αλλά και οι πολίτες αυτών, αντιµετωπίζουν τις επιδράσεις που η 

είσοδος µεγάλου αριθµού µεταναστών µπορεί να επιφέρει σε κοινωνικό, πολιτικό, 

οικονοµικό αλλά και πολιτισµικό επίπεδο. 

  Η πλειονότητα της επιστηµονικής κοινότητας που ασχολείται µε το εν λόγω 

φαινόµενο, είχε µέχρι πρότινος επικεντρώσει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στην 

επίδραση των µεταναστών στην οικονοµία των χωρών υποδοχής, παραµερίζοντας 

πτυχές της µεταναστευτικής διαδικασίας εξίσου σηµαντικές, κάνοντας ανέφικτη την 

ολιστική µελέτης ενός τόσο ιδιαίτερου και οµολογουµένως πολυσχιδούς φαινόµενου.  

Μια από τις ανεπαρκώς µελετηµένες, αλλά τόσο σηµαντικές, πτυχές του 

µεταναστευτικού φαινοµένου αφορά την παράτυπη µετακίνηση πληθυσµών και τις 

επιπτώσεις αυτής τόσο για τους ίδιους τους µετανάστες, λόγω των πολυάριθµων 

θανάτων µεταναστών, όσο και για τις κοινωνίες υποδοχής τους (εγκληµατικότητα, 

ανασφάλεια, ασύµµετρες απειλές κ.ά.). Η πλήρης καταγραφή του αριθµού των 

παράτυπων µεταναστών ή ακόµα και µια σχετικά ακριβής καταγραφή αυτών, 

αποτελεί «ευσεβή πόθο» όλων των µελετητών του συγκεκριµένου επιστηµονικού 

αντικειµένου, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι βασική επιδίωξη όλων των ατόµων που 

ουσιαστικά µετακινούνται παράτυπα είναι να µην γίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

αντιληπτοί από τον κρατικό ελεγκτικό µηχανισµό. 

Δύο από τα κυριότερα στατιστικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από τους 

ερευνητές για την εξαγωγή συµπερασµάτων αλλά και για την αριθµητική αποτύπωση 

του ρυθµού µεταβολής του µεταναστευτικού φαινοµένου, δεν είναι αλλά από το 

απόθεµα των µεταναστών σε µια χώρα (stock) και τη ροή (flow) µεταναστών από και 

προς µια χώρα. Η εξαγωγή δεδοµένων, σε ότι αφορά τα αποθέµατα µεταναστών σε 

µία χώρα, προέρχεται από την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των κρατικών 

απογραφών, από την αναλογία του αριθµού των καταγεγραµµένων µεταναστών σε 
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µία χώρα σε σχέση µε τον αριθµό των παράτυπων µεταναστών, αλλά και από την 

αξιοποίηση στοιχείων που προέρχονται από δευτερογενείς πηγές πληροφοριών και 

δεν σχετίζονται άµεσα µε δεδοµένα που αφορούν τους µετανάστες, όπως για 

παράδειγµα εργασιακά ζητήµατα ή οικονοµικού περιεχοµένου δεδοµένα που µε 

κατάλληλη επεξεργασία µπορεί να αποδειχτούν χρήσιµα για την διασταύρωση των 

αρχικών δεδοµένων των πρωτογενών πηγών. Από την άλλη πλευρά, η εξαγωγή 

δεδοµένων που σχετίζονται µε τις µεταναστευτικές ροές προκύπτουν από τον 

υπολογισµό των εισόδων και των εξόδων, τόσο από τα νοµοθετηµένα σηµεία ελέγχου 

µίας χώρας (τελωνεία-αεροδρόµια-λιµάνια) όσο και από τα µη νοµοθετηµένα σηµεία 

ελέγχου (συλλήψεις παράτυπων µεταναστών, επαναπροωθήσεις, διοικητικές 

απελάσεις), ενώ σηµαντική πηγή πληροφοριών αποτελούν και τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τις αιτήσεις ασύλου που δέχεται η κάθε χώρα.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην 

ακολουθούµενη µεθοδολογία για την εξαγωγή δεδοµένων και συµπερασµάτων ως 

προς τον αριθµό των παράτυπων µεταναστών σε κάθε χώρα, δεν κρίνεται ακόµα 

επαρκής ώστε να µπορούµε να εφησυχάσουµε και να δεχόµαστε απροβληµάτιστα τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των δεδοµένων κάθε 

ερευνητικής προσπάθειας από τις πηγές που προαναφέρθηκαν.  

 Παρά την πληθώρα των ερευνητικών εργαλείων και µεθοδολογιών που 

δύναται να χρησιµοποιήσει ο κάθε ερευνητής, το πρόβληµα της συλλογής αξιόπιστων 

και πλήρως αξιοποιήσιµων δεδοµένων, σε ότι αφορά τις πτυχές της παράτυπης 

µετανάστευσης, παραµένει δίχως µέχρι σήµερα να διαφαίνεται µια καθολικά 

ερευνητικά αποδέκτη λύση του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της παραδοχής αυτής, 

αποτελεί η δήλωση του επικεφαλή της Βρετανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και 

Εθνικοτήτων το 2006, µε την οποία ουσιαστικά παραδέχεται επίσηµα, ότι δεν έχει 

την παραµικρή ιδέα για ποιος είναι ο πραγµατικός αριθµός των παράνοµων στη χώρα 

του (Τσουκαλά, 2001) (Έµκε-Πουλοπούλου, 1990, σσ. 18-20).  

Η αποτελεσµατικότερη ίσως εξέλιξη στο υπό µελέτη ζήτηµα, ήταν η αλλαγή 

του τρόπου οριοθέτησης της έννοιας του «παράτυπου µετανάστη» σε κάθε χώρα. 

Βάσει λοιπόν της νέας αυτής ερευνητικής κατεύθυνσης, «παράτυπος µετανάστης» 

θεωρείται όποιος παραβιάζει τον ισχύοντα µεταναστευτικό νόµο κάθε κράτους, 

βρισκόµενος ουσιαστικά υπό καθεστώς παρανοµίας και µη νόµιµης διαµονής στη 

χώρα υποδοχής. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση, περιλαµβάνει µετανάστες που 

εισήλθαν παράτυπα στη χώρα, παραβιάζοντας τις διατάξεις νόµιµης εισόδου, αλλά 
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και αυτούς που παραβιάζουν την χρονική προθεσµία των αδειών παραµονής τους και 

δεν αποχωρούν έγκαιρα ως όφειλαν από µία χώρα. Εκτός αυτών των κατηγοριών, 

παράτυποι µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να θεωρηθούν µετανάστες που επιθυµούν να 

υποβάλλουν στις αρµόδιες Αρχές αίτηµα για την παροχή πολιτικού ασύλου και δεν το 

έχουν πράξει ακόµα, αλλά και άλλες οµάδες µεταναστών, όπως για παράδειγµα οι 

κάτοχοι αδειών παραµονής για εκπαιδευτικούς λόγους που βρίσκονται υπό ένα 

συγκεκριµένο καθεστώς παραµονής.  

Λόγω της ιδιοµορφίας αυτής σε πολιτικό επίπεδο, οµάδες µεταναστών που µε 

τον ένα µεταναστευτικό νόµο βρίσκονται παράτυπα σε µία χώρα, µε έναν άλλο νόµο 

ενδεχοµένως να νοµιµοποιούνται και αντίστροφα. Ουσιαστικά δεν θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί κάποιος ως «παράτυπος» εφόσον δεν υπήρχε σε ισχύ κάποια 

νοµοθετική διάταξη που να προσδιορίζει επακριβώς τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. 

Ο µεταναστευτικός νόµος κάθε χώρας είναι το απαραίτητο νοµοθετικό και όχι µόνο 

κείµενο, βάσει του οποίου εντάσσονται τα άτοµα σε καθεστώς νοµιµότητας ή 

παρανοµίας σε ότι αφορά τη διαµονή τους στη χώρα αυτή (Papadopoulou, 2004). 

 Πολλές φορές, η αναφορά και µόνο στον όρο «παράνοµος», µε βάσει πάντα 

τον εκάστοτε µεταναστευτικό νόµο, παραπέµπει σε άτοµα χαµηλού µορφωτικού 

επίπεδο και µε ιδιαίτερα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που πολλές φορές αγγίζουν 

το όριο της οικονοµικής δυσπραγίας ή της εγκληµατοποίησής του. Αν όµως 

παρατηρήσουµε πιο προσεκτικά τις σχετικές διατάξεις των περισσότερων 

µεταναστευτικών νόµων, θα παρατηρήσουµε ότι «παράνοµος», µπορεί πολύ εύκολα 

να χαρακτηρισθεί και ένας τουρίστας, που για κάποια αιτία παρέµεινε σε µία χώρα 

µεγαλύτερο από το χρονικό διάστηµα που είχε αρχικά δηλώσει ή ο κάτοχος εθνικής 

θεώρησης για επαγγελµατικούς λόγους που απλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει 

όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για ανανέωση της σχετικής εθνικής θεώρησης. 

Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις, αλλά και άλλες παρόµοιες, δεν αποτελούν διόλου 

ευκαταφρόνητο ποσοστό των εν γένει παράτυπων µεταναστών σε µία χώρα και 

αποτελούν εµπόδιο στο σαφή προσδιορισµό του αριθµού των συνολικά παράτυπων 

µεταναστών αυτής (Πετρινιώτη, 1993, σσ. 74-83).  

Στην επίσηµη βιβλιογραφία, αποφεύγεται τεχνηέντως η αναφορά στους όρους 

«παράνοµη µετανάστευση» (illegal migration) και της «λαθροµετανάστευσης» 

(clandestine migration) ενώ προτιµώνται όροι όπως «µετανάστες χωρίς τα 

απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής» ή «παράτυπη µετανάστευση που 

δεν γίνεται κατά παρέκκλιση των νόµιµων διατυπώσεων». Ο όρος «παράνοµος» 
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χαρακτηρίζεται, τις περισσότερες των περιπτώσεων, ως προσβλητικός διότι αποδίδει 

καταδίκη στον µετανάστη για την πράξη ή παράληψή του και η όποια αναφορά σε 

αυτόν πρέπει να γίνεται µόνο εφόσον έχει γίνει προηγουµένως αποδεκτή η αρνητική 

χροιά του όρου καθαρά για λόγους εµπέδωσης της ουσίας των λεγοµένων σε ένα 

σχετικό κείµενο. Για τους προαναφερθέντες λόγους έχει επιλεγεί η χρήση της έννοια 

«παράτυπος» και όχι «παράνοµος» µετανάστης στην παρούσα διατριβή, έχοντας ως 

πρόθεση την ουδέτερη αντιµετώπιση και µελέτη ενός τόσο σύνθετου ζητήµατος 

(Dauvergne, 2008, σσ. 10-17) (Γαβρόγλου, 2001) (Djajic, 2001). 

 Παγκοσµίως, ο αριθµός των παράτυπων µεταναστών κάθε επιµέρους 

κατηγορίας υπολογίζεται σε 30.000.000-40.000.000 άτοµα, αντιπροσωπεύοντας το 

15-20% του συνολικού πληθυσµού των µεταναστών που τηρούν τις νόµιµες 

προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής σε µία χώρα σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. 

Το γεγονός ότι ένας στους έξι µετανάστες είναι ουσιαστικά παράτυπος, καταδεικνύει 

το εύρος της παράτυπης µετανάστευσης σε ολόκληρο τον κόσµο (Palivos, 2007). Δεν 

υπάρχει κανένα κράτος εντός της ΕΕ, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο, που να µην 

έχει εντός των εδαφικών του ορίων παράτυπους µετανάστες, ενώ ποτέ ιστορικά δεν 

έχει επιτευχθεί µείωση σε µηδενικό επίπεδο του αριθµού των παράτυπων µεταναστών 

που διαµένουν αλλά και εργάζονται σε ευρωπαϊκές και όχι µόνο χώρες. Στην Ελλάδα, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 διαβιούν περί τους 800.000 

αλλοδαπούς, εκ των οποίων µόνο οι 47.000 προέρχονταν από τα τότε δεκαπέντε 

κράτη-µέλη της ΕΕ. Οι αριθµοί αυτοί είναι χαρακτηριστικοί του µεγέθους των 

µεταναστών που προέρχονταν από τρίτες χώρες (Triandafyllidou & Gropas, 2006).  

 Κάθε προσπάθεια υπολογισµού του αριθµού των παράτυπων µεταναστών 

στην Ελλάδα πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά µεγάλη δυσκολία 

του εν λόγω εγχειρήµατος. Ο αριθµός των παράτυπων µεταναστών, εξαρτάται εκτός 

των άλλων, από την αύξηση ή µείωση των µεταναστευτικών ροών, από τις 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας που κατά καιρούς εφαρµόζει νοµιµοποιητικά 

προγράµµατα, αλλά και από την πηγή προέλευσης των δεδοµένων σχετικά µε τον 

αριθµό τους.  

Ο αριθµός των παράτυπων µεταναστών µπορεί να υπολογιστεί ποικιλότροπος 

όπως για παράδειγµα ως συνάρτηση: α) Των συλλήψεων και των απελάσεων από τις 

διωκτικές Αρχές της χώρας (Ελληνική Αστυνοµία και Λιµενικό), β) Των εκτιµήσεων 

των συλλόγων αλλοδαπών που λειτουργούν στην Ελλάδα, γ) Των στοιχείων που 

προκύπτουν από τα προγράµµατα νοµιµοποιήσεων, δ) Των εκτιµήσεων των τοπικών 
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Άρχων (Περιφερειακές Ενότητες και Περιφέρειες), ε) Των στοιχείων που 

προέρχονται από το εθνικό σύστηµα εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα από τα 

στοιχεία των µαθητών, Ελλήνων και αλλοδαπών που είναι εγγεγραµµένοι στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στ) Των στοιχείων από έρευνες 

εργατικού δυναµικού της Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) και άλλων 

αρµόδιων φορέων.  

Όπως προαναφέρθηκε, λόγω της ιδιαιτερότητας του ζητήµατος, ο ακριβής 

αριθµός των παράτυπων µεταναστών είναι µάλλον αδύνατον να υπολογιστεί, 

επιτρέποντας στους επιστήµονες και ερευνητές τον υποθετικό µόνο προσδιορισµό 

του αριθµού τους. Βάσει σχετικών ερευνών, εκτιµάται ότι ο αριθµός των παράτυπων 

µεταναστών στην Ελλάδα κυµαίνεται αριθµητικά από 170.000-600.00 στη χειρότερη 

περίπτωση. Προς «αριθµητική τέρψη» των αναγνωστών της διατριβής αυτής, 

αναφέρονται τα αποτελέσµατα, σχετικής µε το υπό µελέτη ζήτηµα, έρευνας του 

Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) το 2008, βάσει της οποίας ο 

αριθµός των παράτυπων µεταναστών στην Ελλάδα εκτιµάται µεταξύ 172.250 και 

209.302 ατόµων (Λιανός, Κανελλόπουλος, Γρέγου, Γκέµι, & Παπακωνσταντίνου, 

2008) (Triandafyllifou, 2000a). Παρά τους υπολογισµούς αυτούς, ο αριθµός των 

παράτυπων µεταναστών σήµερα, θεωρείται κατά πολύ µεγαλύτερος διότι 

συνυπολογίζεται η έξαρση του φαινοµένου της παράτυπης εισόδου και διαµονής 

αλλοδαπών προερχόµενων από χώρες της Αφρικής και της Ασίας (Maroukis, 2008). 

Οι αλβανικής εθνικότητας µετανάστες, κατέχουν για άλλη µια φορά τα 

πρωτεία καθόσον το 40% περίπου των παράτυπων µεταναστών της χώρας είναι 

Αλβανοί, αναλογία που ήταν ακόµα µεγαλύτερη τα πρώτα χρόνια εµφάνισης της 

αλβανικής µετανάστευσης, όταν και δεν είχαν τεθεί σε εφαρµογή τα νοµιµοποιητικά 

προγράµµατα στην Ελλάδα. Παρά τις αθρόες επαναπροωθήσεις και απελάσεις (πάνω 

από 1.400.000 Αλβανών από το 1900 µέχρι το 1998) τα ποσοστά των παράτυπων 

Αλβανών µεταναστών παρέµεναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα µέχρι και την 

κατάργηση της προξενικής θεώρησης εισόδου τον Δεκέµβριο του 2010 γεγονός που 

οδήγησε σε κατακόρυφη µείωση των παράτυπων εισόδων και των συλλήψεων 

(Reyneri, 2001) (Lazarides & Pogayo-Theotoky, 1999). 

 Ο ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός παράτυπων µεταναστών στην Ελλάδα, είναι 

αποτέλεσµα της χρόνιας συσσώρευσης αλλοδαπών στη χώρα, που είτε εισήλθαν 

παράτυπα χρησιµοποιώντας τους ορεινούς όγκους ή τα υδάτινα σύνορα της Ελλάδας 

(κυρίως µέσω των ορεινών όγκων της Μακεδονίας, της Ηπείρου, αλλά και µέσω των 
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υδάτινων ελληνοτουρκικών συνόρων), είτε εισήλθαν χρησιµοποιώντας παραποιηµένα 

ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε τέλος παρέµειναν παράτυπα µετά την λήξη της διάρκειας 

ισχύος των προξενικών θεωρήσεων και των προθεσµιών οικειοθελούς αποχώρησης 

από τη χώρα (Reyneri, 2003).  

 Για την αντιµετώπιση του µεγάλου αυτού προβλήµατος, η Ελλάδα µέχρι 

πρότινος προχωρούσε στην υποχρεωτική επιστροφή (forced return) των παράτυπων 

µεταναστών που συλλαµβάνονταν στις χώρες καταγωγής τους, εφαρµόζοντας την 

διαδικασία της επαναπροώθησης (refoulement) ή της διοικητικής-δικαστικής 

απέλασης (deportation) των µεταναστών. Από το 2004 και έπειτα, κάνοντας χρήση 

και των σχετικών ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, δόθηκε η επιλογή στο ελληνικό κράτος 

να εφαρµόσει την διαδικασία της εκούσιας επιστροφής (voluntary return)  των 

µεταναστών προερχόµενων από τρίτες χώρες. Η τακτική αυτή, αν και δυστυχώς έχει 

τύχει µικρής προσοχής από τις αρµόδιες Αρχές, στοχεύει στην επιστροφή 

µεταναστών που προέρχονται από χώρες που δεν γειτνιάζουν µε την Ελλάδα και δεν 

υφίστανται διµερείς συµφωνίες επανεισδοχής ή δεν εφαρµόζονται πλήρως, µε 

αποτέλεσµα οι αλλοδαποί αυτοί να µην µπορούν να αποµακρυνθούν από την χώρα.  

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της παράτυπης µετανάστευσης και των 

επακόλουθων συνεπειών αυτής, τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλες τις 

ανεπτυγµένες χώρες, προϋποθέτει την ολοκληρωµένη χρησιµοποίηση όλων των 

νοµικά προβλεπόµενων προληπτικών αλλά και κατασταλτικών µέτρων, προκειµένου 

να αντιµετωπιστούν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό οι επιπτώσεις των 

µετακινήσεων αυτών (Δηµητριάδη & Τριανταφυλλίδου, 2009) (Anagnostou, 2005) 

(Kanellopoulos, Gregou, & Petralias, 2005).  

 

4.7.2 Το «Ανθρώπινο Κόστος» της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα 

Από την πρώτη στιγµή που η Ευρώπη κατήργησε τα σύνορα µεταξύ των κρατών-

µελών της και έθεσε ως προτεραιότητα την διαφύλαξη των εξωτερικών της συνόρων, 

έγινε αντιληπτή η ανάγκη κοινής θεσµικής συµπόρευσης σε ότι αφορά την 

µεταναστευτική πολιτική από όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-µέλη.  

Κύριος στόχος της ενωµένης Ευρώπης και της Συµφωνίας Σένγκεν που 

προαναφέρθηκε, ήταν η δηµιουργία µίας ενιαίας περιοχής, γεωγραφικά 

προσδιορισµένης από τα επιµέρους εδάφη των κρατών-µελών αυτής, η οποία θα 

χαρακτηρίζεται από απουσία ελέγχων µεταξύ των εσωτερικών συνόρων και στην 
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οποία θα επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, υπηρεσιών, αγαθών και 

κεφαλαίων. Ουσιαστικά, η εν λόγω συµφωνία δηµιούργησε µία ελεύθερη αγορά το 

µέγεθος της οποίας είναι πρωτόγνωρο και για αυτό τον λόγο προσελκύει το 

επιστηµονικό ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσµου (Kunz & Leinonen, 2007). 

Η αυστηροποίηση των εξωτερικών ελέγχων, προκειµένου να γίνει όσο το 

δυνατόν πιο εφικτή η διαχείριση του ζητήµατος της παράτυπης µετανάστευσης, είχε 

ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός «ευρωπαϊκού οχυρού» η προσπέλαση του 

οποίου έγινε ακόµα πιο επικίνδυνη και δύσκολη εκ µέρους των µεταναστών. 

Αποτέλεσµα της διαχρονικής προσπάθειας των κρατών να περιφρουρήσουν µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα εξωτερικά τους σύνορα, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο 

αυτό και την εθνική τους ασφάλεια, είναι η ατυχής κατάληξη µεγάλου αριθµού 

µεταναστών αλλά και συνοριοφυλάκων κατά την προσπάθεια παράκαµψης και 

επιτήρησης των διασυνοριακών ελέγχων αντίστοιχα. Η όλη προσπάθεια ελέγχου της 

ανθρώπινης µετακίνησης επιφέρει ιδιαίτερα σκληρές επιπτώσεις πρωτίστως για τους 

ίδιους τους µετανάστες, µεγάλος αριθµός των οποίων πεθαίνουν στην προσπάθειά 

τους να εισέλθουν σε µία χώρα παράτυπα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τις 

διωκτικές Αρχές, αλλά και για το ίδιο το κράτος, που αναγκάζεται να δαπανήσει 

ιδιαίτερα µεγάλα χρηµατικά ποσά και έµψυχο δυναµικό στην προσπάθεια ελέγχου 

των εξωτερικών του συνόρων (Pecoud & De Guchteneire, 2007, σσ. 3-4) (Αµίτσης & 

Λαζαρίδη, 2001).                     

Αξιολογώντας τα δεδοµένα που συνέλεξε η οργάνωση UNITED for 

Intercultural Action, η οποία αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο µη κυβερνητικών 

οργανώσεων και λοιπών δρώντων, µε κύριο αντικείµενο δραστηριοποίησης την 

πάταξη φαινοµένων εθνικισµού, ρατσισµού, φασισµού και την παροχή συνδροµής-

υποστήριξης σε µετανάστες και πρόσφυγες, γίνεται αντιληπτό ότι χιλιάδες 

µετανάστες δεν καταφέρνουν να φτάσουν ασφαλείς στην Ευρώπη (UNITED for 

Interculture Action). Βάσει σχετικής έρευνας που είχε ως αποτέλεσµα την 

συγκέντρωση στοιχείων από το 1993 µέχρι και τα τέλη του 2012 (UNITED for 

Intercultural Action, 2012), καταγράφηκαν 17.306 θάνατοι µεταναστών µόνο στην 

Ευρώπη. Η πλειοψηφία των µοιραίων αυτών περιστατικών (11.000 θάνατοι) 

καταγράφηκαν κατά την προσπάθεια των µεταναστών να εισέλθουν άτυπα σε 

ευρωπαϊκό έδαφος µέσω των υδάτινων διαδροµών στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογείου. Πιο συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν σχεδόν 10.000 περιστατικά πνιγµών 
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µεταναστών, αποτέλεσµα των καιρικών συνθηκών ή των µεταφορικών µέσων που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον διάπλου των υδάτινων ευρωπαϊκών συνόρων. 

Βάσει των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν, προκύπτει ότι εκτός από τα 

περιστατικά πνιγµών, καταγράφηκαν 846 θάνατοι µεταναστών λόγω ασιτίας ή 

σωµατικής καταπόνησης, 215 θάνατοι προερχόµενοι από κρυοπαγήµατα, 300 

θάνατοι λόγω ασφυξίας σε κρύπτες µέσων µεταφοράς ατόµων ή εµπορευµάτων, ενώ 

πάνω από 250 µετανάστες έχασαν την ζωή τους σε ατυχήµατα κατά την προσπάθειά 

τους να εισέλθουν εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Η πλειονότητα των περιστατικών 

θανάτων µεταναστών, παρατηρείται στα νότιο άκρο της Ευρώπης, αποδεικνύοντας 

τον χαρακτηρισµό της γεωγραφικής αυτής περιοχής ως βασικής πύλης εισόδου 

µεταναστών στην Ευρώπη (Ασπάσιος, 2008, σσ. 43-45).  

Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία αποτελούν τις χώρες µε το 

µεγαλύτερο αριθµό θανατηφόρων περιστατικών (Γράφηµα 27 και 28). 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 1990 µέχρι και το 2012, όταν η Ευρώπη 

αποτέλεσε βασικό µεταναστευτικό προορισµό των χωρών της Αφρικής και της 

Ασίας, καταγράφηκαν αποκλειστικά στην Ιταλία εκατόν πενήντα τρία περιστατικά 

θανάτων µεταναστών λιβυκής καταγωγής, 1.192 περιστατικά θανάτων µεταναστών 

από την Αφρική και 583 περιστατικά θανάτων από την γειτονική Αλβανία. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις θανάτων µεταναστών 

διαπιστώθηκαν στις προαναφερθείσες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, θανατηφόρα 

περιστατικά σηµειώθηκαν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες όπως για παράδειγµα 

στη Γαλλία (194 θάνατοι), στη Γερµανία (224 θάνατοι), κ.ά. 

  Στις πρώτες θέσεις της λίστας, µε το µεγαλύτερο αριθµό θανάτων µεταναστών 

βρίσκεται η Ελλάδα. Γεωγραφικά, η εν λόγω χώρα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο 

διαφορετικών κόσµων, της ανατολικής και της δυτικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα 

αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής (Κοιλιάρη, 1997, σσ. 9-16). Από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, µε αφορµή την πτώση των κοµµουνιστικών καθεστώτων 

στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης, η Ελλάδα κλήθηκε να 

αντιµετωπίσει πρωτόγνωρες, τόσο από άποψη αριθµού όσο και από άποψη διάρκειας, 

µεταναστευτικές ροές κυρίως από την Αλβανία αλλά και από άλλες χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας πρόσφατα, επιφέροντας δραµατική αύξηση του αριθµού των 

αλλοδαπών µεταναστών που εισήλθαν στην επικράτειά της, µεταβάλλοντάς την 

ακουσίως σε βασική χώρα υποδοχής µεταναστών.  
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  Παρά το γεγονός ότι στις µέρες µας η παράτυπη µετανάστευση από την 

Αλβανία έχει ατονήσει, συγκριτικά µε τις αρχές του 1990 όταν και άνοιξαν τα 

ελληνοαλβανικά σύνορα, παρόλα αυτά παρατηρούνται ανησυχητικά αυξηµένες ροές 

παράτυπης µετανάστευσης στο ανατολικό άκρο της χώρας και αφορά τα σύνορα µε 

την Τουρκία. Η προσπάθεια των µεταναστών να παρακάµψουν τον έλεγχο των 

αρµόδιων Άρχων οδηγεί πολλούς εξ’ αυτών στην αναζήτηση ιδιαίτερα επικίνδυνων 

τρόπων διέλευσης, τόσο των υδάτινων όσο και των χερσαίων συνόρων της χώρας, µε 

αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, τον θάνατό τους. Ο τραγικός απολογισµός των 

περιστατικών αυτών µέχρι τις αρχές του 2012 αναφέρεται σε 311 περιστατικά όπου 

διαπιστώθηκε η ατυχής κατάληξη µεταναστών στη διάρκεια της προσπάθειάς τους να 

περάσουν άτυπα τα ελληνοαλβανικά και τα ελληνοτουρκικά σύνορα.  

  Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4 που ακολουθεί, 237 

µετανάστες έχασαν την ζωή τους από πνιγµό, 58 µετανάστες βρέθηκαν νεκροί κάτω 

από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ 6 µετανάστες δολοφονήθηκαν. Ιδιαίτερη σηµασία 

έχει το γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν την περίοδο 2000-

2008 (Γράφηµα 26), όταν και ξεκίνησε η παράτυπη είσοδος µεταναστών 

προερχόµενων από τις υπανάπτυκτες χώρες της Αφρικής και της Ασίας µέσω της 

Τουρκίας και των θαλάσσιων συνόρων των δύο χώρων. Παρά την οικονοµική κρίση 

που µαστίζει τη χώρα, οι µεταναστευτικές ροές συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένες προς την Ελλάδα δηµιουργώντας έντονες ανησυχίες για τον τρόπο 

διαχείρισης των παράτυπων κυρίως µεταναστευτικών ροών και την εν γένει εξέλιξη 

του φαινοµένου (FRONTEX, 2012). Η ολοένα µεγαλύτερη προσπάθεια των κρατών 

να περιορίσουν την παράτυπη µετανάστευση και να ελέγξουν τα εξωτερικά τους 

σύνορα, εγκυµονεί κινδύνους ανεξέλεγκτης καταπάτησης των ατοµικών ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων,  των οποίων την υπεράσπιση έχουν δεσµευτεί να διασφαλίζουν όλα 

ανεξαιρέτως τα σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτεύµατα των αναπτυγµένων ευρωπαϊκών 

κρατών.  

Η απώλεια ανθρώπινων ψυχών αποτελεί το «πάρθιο βέλος» της 

µετανάστευσης προς τις δηµοκρατικές κοινωνίες και τον θεσµό των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων που τόσο σθεναρά πρεσβεύουν και τυπικά τουλάχιστον υποχρεούνται 

να υπερασπίζονται όλα σύγχρονα κράτη. Η επαγρύπνηση των ευρωπαίων πολιτών 

απέναντι σε κάθε περιστατικό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει να 

θεωρείται δεδοµένη ώστε να προστατευθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσοι 

πραγµατικά το χρειάζονται. 
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Πίνακας 4: Αιτία Θανάτων Μεταναστών την Περίοδο 1993-2011 στην Ελλάδα 
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Πηγή: (Manach, 2011) 

 

Γράφηµα 26: Αριθµός Θανάτων Μεταναστών κατά την Περίοδο 1993-2011 στην Ελλάδα 

Πηγή: (Manach, 2011) 
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Γράφηµα 27: Χάρτης Απεικόνισης της Αιτίας και του Αριθµού των Θανάτων Μεταναστών 

Πηγή: (Chochard, 2009) 

 

Γράφηµα 28: Διασυνοριακές Περιοχές Παράτυπης Μετανάστευσης στα Σύνορα της ΕΕ 

Πηγή: (FRONTEX, 2012) 
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4.7.3 Εννοιολογική Οριοθέτηση της Σχέσης Εγκληµατικότητας και Οικονοµίας  

Η επιστηµονική ενασχόληση µε την εγκληµατικότητα των µεταναστών ή των 

εγκληµατικών τάσεων που επικρατούν σε µια χώρα και η εξαγωγή αξιοποιήσιµων 

συµπερασµάτων, προϋποθέτει αρχικά την επιλογή του κατάλληλου υποδείγµατος ή 

της κατάλληλης θεωρητικής Σχολής. Η µετέπειτα επεξεργασία και ανάλυση των 

διαθέσιµων δεδοµένων θα οδηγήσει στην επαλήθευση ή την διάψευση αντίστοιχα, 

των αρχικών θεωρητικών υποθέσεων. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, «βρίθει» 

θεωρητικών µοντέλων που το καθένα αντιµετωπίζει την εγκληµατικότητα των 

αλλοδαπών υπό διαφορετικό πρίσµα, ανάλογα πάντα µε το εκάστοτε θεωρητικό 

υπόβαθρο (εγκληµατολογία, ανθρωπολογία, κοινωνικές επιστήµες, βιολογία, 

οικονοµικές επιστήµες, κ.α.), κάνοντας σχεδόν αδύνατη την εξαγωγή κοινώς 

αποδεκτών συµπερασµάτων, ικανών να συµπτύξουν τις διαφορετικές θεωρητικές και 

όχι µόνο προσεγγίσεις για το υπό µελέτη διεπιστηµονικό ζήτηµα (Miller, 2009). 

Οι επιστήµονες που ασχολούνται µε τη µελέτη της ανθρώπινης 

παραβατικότητας και τις επακόλουθες συνέπειες αυτής, αποδίδουν την ύπαρξή της σε 

µεµονωµένους παράγοντες (οικονοµικοί, κοινωνικοί, ανθρωπιστικοί, κ.ά.), οι οποίοι 

όµως τις περισσότερες των περιπτώσεων αλληλοσυνδέονται ή αλληλοεξαρτώνται, 

σχηµατίζοντας ένα «ψηφιδωτό αιτιών» που εν τέλει οδηγούν στη διάπραξη ενός ή και 

περισσοτέρων εγκληµάτων. Η εγκληµατικότητα των αλλοδαπών µεταναστών, 

ανάλογα µε την επιλογή της εκάστοτε θεωρητικής κατεύθυνσης, µπορεί να αποδοθεί 

σε εκούσια απόφαση του ίδιου του εγκληµατία, σε ακούσια απόφαση οφειλόµενη στο 

περιβάλλον και στις κοινωνικές δοµές διαβίωσής του δράστη ή σε συνδυασµό 

παραγόντων.   

Οι σύγχρονες εγκληµατολογικές προσεγγίσεις, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην οικονοµία και στις επιπτώσεις αυτής στην εγκληµατικότητα, αναδεικνύοντας 

τους οικονοµικούς παράγοντες σε βασική αιτία της σύγχρονης εγκληµατογένεσης. Η 

παγκοσµιοποίηση, η οικονοµική ανισότητα, η φτώχεια, η οικονοµική δυσπραγία και 

οι εν γένει οικονοµικές επιπτώσεις αυτής, αποτελούν την βασική αιτία 

παραβατικότητας των µεταναστών και όχι µόνο, ωθώντας τους στην διάπραξη 

εγκληµάτων στην χώρα υποδοχής τους (Chester, 1976).  

Η επίδραση των οικονοµικών παραγόντων, τόσο στον εκάστοτε µετανάστη 

ξεχωριστά, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον διαβίωσης του, αποτελεί το 

θεωρητικό υπόβαθρο βάσει του οποίου θα επιχειρηθεί, στην παρούσα υποενότητα, η 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       271 

µελέτη της σχέσης των οικονοµικών παραγόντων µε το έγκληµα στην Ελλάδα την 

περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 

Ο υπό µελέτη πληθυσµός πρέπει να συγκεντρώνει απαραιτήτως δύο βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ταυτόχρονα, που δεν είναι άλλα από το χαρακτηριστικό 

του αλλοδαπού (µόνιµα ή προσωρινά εγκατεστηµένου σε µια χώρα) και το 

χαρακτηριστικό του παραβάτη µιας ή περισσοτέρων διατάξεων που διώκονται και 

τιµωρούνται από το ποινικό σύστηµα της χώρας εγκατάστασής του. Επιπροσθέτως, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ του 

µεταναστευτικού πληθυσµού και του εγκληµατικού φαινοµένου γενικότερα. Πρέπει 

µε άλλα λόγια, η µετανάστευση να αποτελεί το αίτιο και οι όποιες µεταβολές στην 

εγκληµατικότητα µίας χώρας να αποτελούν το αποτέλεσµα αυτής.   

Η εξαγωγή των όποιων συµπερασµάτων πρέπει να γίνεται πάντα λαµβάνοντας 

υπόψη πληθώρα παραγόντων, όπως για παράδειγµα την απουσία επίσηµων και 

αναλυτικών στατιστικών στοιχείων, την αδυναµία υπολογισµού των παράτυπων 

µεταναστών, την απουσία δηµογραφικών ερευνών εγκληµατικότητας, την 

θυµατοποίηση των µεταναστών από τον γηγενή πληθυσµό, την εντονότερη 

αστυνοµική επιτήρηση της µεταναστευτικής οµάδας, τον ρόλο των ΜΜΕ, τις 

κοινωνικές προκαταλήψεις, την ανισότητα κατά τη διάρκεια απονοµής της 

δικαιοσύνης, αλλά και την δυσχερή οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των 

οµάδων αυτών. Η παράλειψη ενδελεχούς ενασχόλησης µε τους παράγοντες αυτούς, 

δύναται να οδηγήσει στην αλλοίωση των εξαχθέντων αποτελεσµάτων που η στείρα 

ανάγνωση αριθµών µπορεί να εξάγει, οδηγώντας στην ατεκµηρίωτη 

«εγκληµατοποίηση» του µετανάστη και την κοινωνική κατασκευή της εικόνας του 

«µετανάστη εγκληµατία» παραµορφώνοντας την πραγµατική εικόνα της 

εγκληµατικότητας που παρουσιάζει η ευάλωτη αυτή κοινωνική οµάδα (Baldwin-

Edwards, 2001a). 

Ως θεωρητικό υπόβαθρο µελέτης των εγκληµατολογικών δεικτών και της 

εγκληµατικότητας των αλλοδαπών στην Ελλάδα την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, 

επιλέχθηκε η αναφορά στην οικονοµική θεωρία, διότι ερµηνεύει ικανοποιητικά την 

σηµασία της υποβαθµισµένης οικονοµικής κατάστασης των αλλοδαπών µεταναστών 

που τους ωθεί, τις περισσότερες των περιπτώσεων, στη διάπραξη εγκληµάτων 

τονίζοντας γενικότερα τον γενεσιουργό ρόλο των οικονοµικών παραγόντων που 

επηρεάζουν είτε άµεσα είτε έµµεσα (µέσω των υποβαθµισµένων περιοχών διαβίωσής 

τους) τους µετανάστες στην χώρα υποδοχής τους. 
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Η παραδοχή ότι η οικονοµική ύφεση-κρίση σε µία χώρα πλήττει αρχικά τα 

µεµονωµένα άτοµα που αντιµετωπίζουν οικονοµικής φύσεως δυσκολίες και 

µετέπειτα τις υπάρχουσες κρατικές δοµές, καθόσον οι κρατικοί φορείς αναγκάζονται 

να µειώσουν τις δαπάνες σε τοµείς που σχετίζονται τόσο µε την εσωτερική ασφάλεια 

της χώρας όσο και µε το κοινωνικό επιπέδου διαβίωσης των πολιτών αυτής 

γενικότερα,  κατατάσσει   τους αλλοδαπούς µετανάστες στις πρώτες θέσεις της λίστας 

των «θυµάτων» της κρίσης, λόγω της ευάλωτης κοινωνικής και οικονοµικής τους 

κατάστασης συνδέοντάς τους µε την αύξηση της εγκληµατικότητας (Nikas & 

Delivani, 2012).   

Το γεγονός ότι η σύγχρονη παγκόσµια µετανάστευση χαρακτηρίζεται και 

ταυτόχρονα προσδιορίζεται, ως επί το πλείστον, από οικονοµικούς παράγοντες 

καθιστά την οικονοµική θεωρία του εγκλήµατος (economic model of crime) ιδιαίτερα 

«ελκυστική» επιστηµονικά, διότι µελετά την εγκληµατικότητα υπό το πρίσµα των 

οικονοµικών παραγόντων, αποδίδοντας εν ολίγης, την ατοµική επιλογή εκδήλωσης 

παραβατικών συµπεριφορών σε οικονοµικούς κυρίως παράγοντες. Η εν λόγω θεωρία, 

της οποίας βασικός εµπνευστής ήταν ο Becker G., ερµηνεύει σε ικανοποιητικό βαθµό 

του λόγους που οι σύγχρονοι οικονοµικοί µετανάστες εκδηλώνουν παραβατικές 

συµπεριφορές στις χώρες υποδοχής τους, τονίζοντας την οικονοµική διάσταση της 

εγκληµατικότητας. Μέσω της συγκεκριµένη θεωρητικής Σχολής, διατείνεται ότι τα 

άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική οικονοµική και κοινωνική θέση, λόγω 

διαφόρων παραγόντων µεταξύ των οποίων το χαµηλό επίπεδο µόρφωσης, οι χαµηλές 

µισθολογικές απολαβές, η αδυναµία εύρεσης εργασίας και η κοινωνική 

περιθωριοποίηση, εµφανίζουν συχνότερη εγκληµατική συµπεριφορά σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους κατοίκους µίας περιοχής (Becker, 1968).  

  Η προαναφερθείσα θεωρητική οπτική, δίνει έµφαση στις επιδράσεις της 

αγοράς εργασίας και της οικονοµίας γενικότερα στη λήψη της απόφασης εκδήλωσης 

παραβατικής συµπεριφοράς. Η ανεργία και η φτώχια, που µαστίζει συνήθως τους 

αλλοδαπούς µετανάστες, κάνει ελκυστική την απόφαση διάπραξης εγκληµάτων µε 

στόχο την επίτευξη των επιµέρους στόχων του κάθε εγκληµατία. Η οικονοµική 

θεωρία του εγκλήµατος, βασίζει τις υποθέσεις της στο χάσµα πιθανοτήτων διάπραξης 

ενός εγκλήµατος µεταξύ των αλλοδαπών µεταναστών και του γηγενή πληθυσµού, 

λόγω των διαφορετικών ευκαιριών οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας στο ίδιο 

περιβάλλον. Το κίνητρο που τελικά οδηγεί στην παραβατική συµπεριφορά προκύπτει 

από την ορθολογική στάθµιση του κέρδους που αποκοµίζει ο παραβάτης µε το να 
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προβεί σε µια παραβατική συµπεριφορά, απέναντι στους κινδύνους σύλληψης και 

τιµωρίας που η διάπραξη της εν λόγω συµπεριφοράς ελλοχεύει (Reid, Weiss, 

Adelman, & Jaret, 2005). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η είσοδος των αλλοδαπών στην 

αγορά εργασίας σε συνδυασµό και µε άλλους οικονοµικούς παράγοντες, δύναται να 

επηρεάσει και την εγκληµατικότητα του γηγενή πληθυσµού, ασκώντας πίεση στο 

υπάρχον εργασιακό και οικονοµικό status quo, οδηγώντας ουσιαστικά µέρος των 

ηµεδαπών στη εµφάνιση παραβατικής συµπεριφοράς (Card, 2001).  

Η άµεση ή έµµεση σύνδεση της εγκληµατικότητας µε την υποβαθµισµένη 

οικονοµική κατάσταση των δραστών, ουσιαστικά στοχοποιεί µεµονωµένα άτοµα ή 

οµάδες ατόµων που βρίσκονται υπό καθεστώς ανεργίας ή λαµβάνουν χαµηλές 

µισθολογικές απολαβές, καθιστώντας τους ιδιαίτερα επισφαλείς στη διάπραξη 

εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας, ενώ η διασύνδεση των οµάδων αυτών µε την 

διάπραξη εγκληµάτων βίας δεν έχει µέχρι σήµερα αποδειχθεί απόλυτα (Bianchi, 

Buonanno, & Pinotti, Temi di Discussione Series, 2008b).     

  Οι σύγχρονοι οικονοµικοί µετανάστες, είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, χαµηλά 

αµειβόµενοι και συνήθως δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις εισόδου, διαµονής 

και εργασίας στη χώρα υποδοχής τους, ενώ χαρακτηρίζονται από χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο και προβληµατική προσαρµογή στην νέα κοινωνία-οικονοµία προορισµού 

τους (Ασπάσιος, 2008, σσ. 70-76). Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µεταναστών που 

εισέρχονται σε µια χώρα συγκεντρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά που 

προαναφέρθηκαν και αποτελούν την βασική αιτία διάπραξης εγκληµάτων, 

ουσιαστικά συνδέει την αύξηση της εγκληµατικότητας που παρατηρείται στα 

σύγχρονα κράτη µε τις µεταναστευτικές ροές που έχουν επιφέρει αύξηση του αριθµού 

των µεταναστών στα κράτη αυτά.  

  Τα συγκεκριµένα δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά και 

πληθώρα άλλων παραγόντων, οδηγεί πολλές φορές τα µέλη της οµάδας των 

µεταναστών στην διάπραξη εγκληµάτων σε µεγαλύτερο ποσοστό, αναλογικά µε αυτό 

του συνήθως πιο προνοµιούχου κοινωνικά και οικονοµικά γηγενή πληθυσµού, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση των ρυθµών εγκληµατικότητας και την δυσανάλογα µεγάλη 

αντιπροσώπευσή τους στις ετήσιες στατιστικές επετηρίδες των εγκληµάτων µίας 

χώρας. Πέρα από την καθαρά εγκληµατική διάσταση της παραβατικής αυτής 

συµπεριφοράς των µεταναστών εµφανίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε την 

ευρύτερη κοινωνική συνοχή των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων δυσχεραίνοντας 

την αρµονική ανάπτυξη της κοινωνίας υποδοχής των µεταναστών (Spenkuch, 2010).  
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4.7.4 Εγκληµατικότητα και Μετανάστευση στην Ελλάδα  

Η µετανάστευση αποτελεί ένα φαινόµενο µε πολυδιάστατη επίδραση σε κάθε επίπεδο 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής οργάνωσης. Η επιστηµονική κοινότητα, λόγω 

της µορφής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νεότερης µετανάστευσης, έχει 

επικεντρώσει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στην πλήρη αποσαφηνίσει κάθε 

επιµέρους πτυχής της οικονοµικής µετανάστευσης, παραµερίζοντας την επαρκή 

µελέτη των ενδεχόµενων σχέσεων ή επιδράσεων του εν λόγω φαινοµένου µε άλλα 

κοινωνικά ζητήµατα µεταξύ των οποίων και η εγκληµατικότητα των αλλοδαπών 

µεταναστών στη χώρα υποδοχής τους.  

Η σηµασία µελέτης της εγκληµατικότητας των µεταναστών γίνεται πιο 

κατανοητή αν λάβουµε υπόψη τα αποτελέσµατα ερευνών που διενεργήθηκαν το 1995 

και το 2003 στο πλαίσιο του προγράµµατος Διεθνών Κοινωνικών Ερευνών σε 

ευρωπαϊκές χώρες, βάσει των αποτελεσµάτων των οποίων προέκυψε ότι ο αριθµός 

των πολιτών που ανησυχούσαν για την αύξηση της εγκληµατικότητας, λόγω της 

εισόδου µεταναστών στην χωρά τους, ήταν πολύ µεγαλύτερος από αυτούς που 

ανησυχούσαν για µια ενδεχόµενη απώλεια της θέσης απασχόλησής τους από τους 

οικονοµικούς µετανάστες (Bauer, Lofstrom, & Zimmermann, 2000) (Δασκαλάκη, 

Παπαδοπούλου, Τσαµπαρλή, Τσίγκανου, & Φρονίµου, 2000). Η ρατσιστική-

ξενοφοβική συµπεριφορά των κοινωνιών που δέχονται µετανάστες, αλλά και τα 

προβλήµατα στην πολυεπίπεδη οµαλή ένταξή τους, αποδίδονται κατά ένα πολύ 

µεγάλο µέρος στη «σκιώδη» σχέση της εγκληµατικότητας µε τους µετανάστες. Η 

κρατούσα άποψη, ότι µε την αύξηση του αριθµού των µεταναστών σε µια χώρα 

επέρχεται ως αιτιώδες αποτέλεσµα και η αύξηση της παραβατικότητας και ειδικότερα 

της βαρύνουσας εγκληµατικότητας, πρέπει να µελετηθεί επιστηµονικά ώστε να 

αποδειχτεί ο βαθµός που η γραµµική αυτή σχέση µπορεί να ισχύει και να αποσταλούν 

ερευνητικά στο «πυρ το εξώτερον» τυχόν ατεκµηρίωτες γενικεύσεις που απέχουν 

παρασάγγας από την πραγµατικότητα.  

Τέτοιου είδους συµπεριφορές εντοπίζονται και στην ελληνική κοινωνία µε 

ιδιαίτερα έντονη µορφή. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα που µέσω των ΜΜΕ κυρίως, 

οδήγησαν στην διατήρηση τέτοιων στερεοτυπικών συµπεριφορών απέναντι στους 

Αλβανούς µετανάστες. Απόδειξη του προαναφερθέντος ισχυρισµού αποτελούν οι 

τρεις κυριότερες περιπτώσεις κατάληψης λεωφορείου τον Μάιο του 1999, τον Ιούλιο 

του 1999 και τον Δεκέµβριο του 2004. Επιπροσθέτως, γεγονότα όπως η απέλαση 

Έλληνα ορθόδοξου ιερέα τον Ιούνιο του 1993 από την Αλβανία, κατηγορούµενου για 
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εθνικιστικό αγώνα υπέρ των ελληνικών διεκδικήσεων στην περιοχή, η δολοφονία δύο 

Αλβανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια περιπολίας τους στα ελληνοαλβανικά 

σύνορα, αλλά και οι αµφίπλευρες απελάσεις διπλωµατικών υπαλλήλων των δύο 

χωρών, ως συνήθης πρακτική µετά από κάθε σοβαρή κρίση µεταξύ τους, επιδείνωναν 

το χάσµα µεταξύ των δύο πλευρών και βάθαιναν τις αρνητικές στερεοτυπικές 

αντιλήψεις στην ελληνική αλλά και στην αλβανική κοινή γνώµη (Vidali, 1999) 

(Baldwin-Edwards, 2001) (Δανούσης, 1998). 

 Σε παγκόσµιο επίπεδο, πληθώρα πρόσφατων ερευνητικών δεδοµένων 

αποδεικνύουν έναν µάλλον χαλαρό δεσµό της εγκληµατικότητας µε τους µετανάστες. 

Η αναλυτική αναφορά σε κάθε µελέτη περίπτωσης ξεχωριστά, δεν αποτελεί στόχο 

της συγκεκριµένης υποενότητας γι’ αυτό και θα αναφερθούν τα αποτελέσµατα µιας 

µόνο σχετικής έρευνας που διενεργήθηκε το 2008 σε επαρχιακές πόλεις της Ιταλίας 

από τους Βianchi M., Buonanno P. και Pinotti P. Η εν λόγω έρευνα, ουσιαστικά 

απέδειξε την µη σηµαντική επίδραση της αύξησης του δείκτη εγκληµατικότητας ως 

συνάρτηση της αύξησης του αριθµού των µεταναστών στις εν λόγω περιοχές. Πιο 

συγκεκριµένα σύµφωνα µε µετρήσεις, µια αύξηση κατά 1% στον συνολικό αριθµό 

των µεταναστών οδηγεί σε αύξηση του συνολικού αριθµού των εγκληµατικών 

παραβάσεων της τάξης του 0,1%, µεταβολή που δεν ενέχει ουσιαστικό ερευνητικό 

ενδιαφέρον ικανό να επιβεβαιώσει την υπόθεση, ότι η αύξηση των µεταναστών 

οδηγεί στην µεγάλη αύξηση της εγκληµατικότητας (Bianchi, Buonanno, & Pinotti, 

2008a). Ορισµένοι Έλληνες επιστήµονες, υιοθέτησαν τα προαναφερθέντα ερευνητικά 

αποτελέσµατα και µέσω της χρήσης των εγχώριων στατιστικών δεδοµένων, 

διατείνονταν ότι η επίδραση των Αλβανών µεταναστών, ως δραστών σε εγκλήµατα 

σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν αποτελεί αξιοπρόσεκτο στατιστικό µέγεθος ικανό να 

ερµηνεύσει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για την αύξηση 

της εγκληµατικότητας στη χώρα. Η άποψη της θεωρητικής αυτής Σχολής, αν και 

φαινοµενικά κρίνεται άκρως ορθολογική, επικρίθηκε έντονα από µεγάλο αριθµό 

νεότερων επιστηµόνων, διότι παραγκωνίζει µια βασική παράµετρο στην εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων της. Η αναλογική µελέτη των εγκληµάτων που διαπράττονται από 

µετανάστες στην ελληνική επικράτεια εκφράζεται ως ποσοστό των συνολικών 

παραβατικών συµπεριφορών της χώρας. Έτσι, πληµµεληµατικού βαθµού αδικήµατα, 

όπως για παράδειγµα ορισµένες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(ΚΟΚ), των υγειονοµικών διατάξεων ή των αποκαλούµενων εγκληµάτων του 

«λευκού κολάρου» (οικονοµικά εγκλήµατα) (Ζησιάδης, 2001, σσ. 33-47) 
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συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του συνολικού ποσοστού συµµετοχής των 

µεταναστών στην εγχώρια εγκληµατικότητα, γεγονός που διαστρεβλώνει πλήρως την 

πραγµατική εικόνα σχετικά µε την εγκληµατικότητα των µεταναστών. Πρόσφατες 

µελέτες σε καθαρά εθνικό επίπεδο, επικεντρωµένες σε συγκεκριµένα βαρύνουσας 

σηµασίας αδικήµατα όπως οι κλοπές, οι ληστείες, οι βιασµοί, οι παραβάσεις του 

νόµου περί ναρκωτικών και του νόµου περί όπλων, απέδειξαν ότι η µεταναστευτική 

εγκληµατικότητα στην περίπτωση της Ελλάδας δεν µπορεί να θεωρηθεί τόσο «αθώα» 

όσο ενδεχοµένως σε άλλες χώρες. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτέλεσµα ερευνών που 

αναφέρονται στο 1990, το 1995, το 1999 και το 2001 ως ετών βάσης, υπολογίζουν 

την αναλογία των αλλοδαπών δραστών των ανωτέρω εγκληµάτων σε 6,14 στους 

χίλιους κατοίκους, ενώ για τους Έλληνες η αντίστοιχη αναλογία είναι 5,72 (έτος 

1990), 6,21 για τους αλλοδαπούς και 5,64 για τους Έλληνες (έτος 1995), 10,95 για 

τους αλλοδαπούς και 5,82 για τους Έλληνες (έτος 1999) και τέλος 8,3 για τους 

αλλοδαπούς µετανάστες και 5,83 για τους Έλληνες (έτος 2001) (Λιανός & Μπένος, 

2003) (Καρύδης, 1996) (Καρύδης, 1994).  

Η αύξηση της αναλογίας των αλλοδαπών δραστών συγκριτικά µε τους 

Έλληνες δράστες, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο που εν µέρει 

δικαιολογείται αν µελετήσουµε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου 

Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, βάσει τον οποίων παρατηρείται 

ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός παράτυπων εισόδων µεταναστών στην Ελλάδα µε 

επακόλουθο αποτέλεσµα την αύξηση των εγκληµάτων που αυτοί διαπράττουν. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για το έτος 2010 συνελήφθησαν από τις 

αρµόδιες αστυνοµικές και λιµενικές Αρχές 132.524 άτοµα για παράτυπη είσοδο και 

παραµονή στην Ελλάδα και 1.150 άτοµα για παράνοµη προώθηση και µεταφορά 

µεταναστών, ενώ για το έτος 2011 οι συλλήψεις ατόµων ήταν 99.368 και 848 

αντίστοιχα. Μελετώντας προσεκτικότερα τα στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν από το 

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας στη σχετική ετήσια έκθεση «Απολογισµός 

Έργου Έτους 2011», προκύπτει η ιδιαίτερα µεγάλη «µεταναστευτική πίεση» που 

δέχτηκε η Ελλάδα και η µετατόπιση του προβλήµατος από τα ελληνοαλβανικά 

σύνορα στα αντίστοιχα ελληνοτουρκικά. Επί του συνόλου των συλληφθέντων 

αλλοδαπών µόνο το 11,43% απελάθηκε στη χώρα προέλευσής του (κυρίως Αλβανία). 

Σηµαντική µείωση της τάξης του 83,23% παρατηρήθηκε στον αριθµό των 

επαναπροωθήσεων στα βόρεια σύνορα της χώρας, οφειλόµενη στην αλλαγή του 

καθεστώτος εισόδου των Αλβανών και στην κατάργηση της απαιτούµενης θεώρησης 
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εισόδου. Πιο συγκεκριµένα, από τις 35.052 συλλήψεις Αλβανών υπηκόων του 2010, 

ο αντίστοιχος αριθµός για το 2011 ήταν µόλις 5.877. Ενώ στα ελληνοαλβανικά 

σύνορα παρατηρήθηκε µείωση των συλλήψεων για παράτυπη είσοδο και διαµονή 

κατά 65,44% για το έτος 2011 σε σχέση µε το 2010, στα αντίστοιχα ελληνοτουρκικά 

σύνολα παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στην συγκεκριµένη κατηγορία συλλήψεων 

κατά 16,77% (ΕΛ.ΑΣ, 2011). 

Αξιοσηµείωτος είναι και ο αριθµός των αρνήσεων εισόδου σε αλλοδαπούς 

στα εκατό νοµοθετηµένα σηµεία εισόδου-εξόδου που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Συνολικά για το έτος 2011 κατεγράφησαν 11.351 αρνήσεις εισόδου µε κυριότερους 

λόγους την ύπαρξη σχετικής καταχώρησης στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυµήτων 

Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) και στον αντίστοιχο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν 

(Schengen Information System), την έλλειψη της απαιτούµενης θεώρησης, αλλά και 

λόγω της αδυναµίας απόδειξης, της διάθεσης επαρκών µέσων διαβίωσης για διαµονή 

και νόµιµη επιστροφή στη χώρα προέλευσής τους. Σε ότι αφορά τα καίρια ζητήµατα 

της παροχής ασύλου αλλά και του επαναπατρισµού των παράτυπων µεταναστών, δεν 

παρατηρήθηκε µεγάλη πρόοδος µε αποτέλεσµα, παρά την αξιόλογη προσπάθεια των 

διωκτικών Αρχών, µεγάλο ποσοστό των παράτυπων µεταναστών που συνελήφθησαν 

να παραµένουν «εγκλωβισµένοι» στη χώρα (Παπασιώπη-Πασιά & Κολιού-

Κεραµέως, 1999, σσ. 197-200). Αν αναλογιστεί κανείς ότι µια µέσης απόδοσης 

αστυνοµική-λιµενική Υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συλλαµβάνει µόνο το ένα 

τρίτο αυτών που επιχειρούν αρχικά να εισέλθουν παράτυπα σε µία χώρα, 

αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς τον αριθµό των παράτυπων µεταναστών που 

καταφέραν να εισέλθουν µέχρι σήµερα παράτυπα στην Ελλάδα (Heckmann & 

Wunderlich, 2000) (ΕΛ.ΑΣ, 2011) (Πανούσης, 1991).  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται σαφές ότι η σύνδεση 

όλων ανεξαιρέτως των Αλβανών µεταναστών µε καθέξη και κατ’ εξακολούθηση 

εγκληµατική συµπεριφορά (τελεολογική σηµασία του ορισµού βάσει του Ποινικού 

Κώδικα), είναι εκ των πραγµάτων εσφαλµένη. Παρόλα αυτά, δεν µπορεί να 

αποσιωπηθεί η σύνδεση ενός µεγάλου τµήµατος του αλβανικού µεταναστευτικού 

πληθυσµού µε τη διασυνοριακή εγκληµατικότητα αλλά και µε λοιπές έκνοµες 

συµπεριφορές, πολλές φορές ιδιαίτερα ειδεχθείς, δηµιουργώντας σηµαντικές 

αγκυλώσεις τόσο στην οµαλή ένταξη των Αλβανών µεταναστών στην ελληνική  

κοινωνική συλλογικότητα όσο και στις διακρατικές σχέσεις της Ελλάδας µε την 

Αλβανία.  
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4.7.5 Ανάλυση Δεδοµένων της Στατιστικής Επετηρίδας της Ελληνικής 

Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 

Η επίσηµη εικόνα της εγκληµατικότητας µιας χώρας προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

τις ετήσιες στατιστικές κάθε επιµέρους σταδίου της ποινικής δικαιοσύνης, ξεκινώντας 

κατά βάσει από τη σύλληψη ή την απόδοση κατηγορίας, µέχρι την τελεσίδικη 

καταδίκη και την έκτιση της επιβληθείσας ποινής. Ο συγκερασµός των δεδοµένων 

που προκύπτουν από την στατιστική επετηρίδα της Αστυνοµίας, από την στατιστική 

της Δικαιοσύνης και τέλος από την στατιστική του Σωφρονιστικού Συστήµατος 

µπορεί να αποδώσει µια πρώτη εικόνα της εγκληµατικότητας στην Ελλάδα, χωρίς 

όµως τα στοιχεία που ενδεχοµένως να προκύψουν να θεωρούνται a priori η µοναδική 

ή πραγµατική εικόνα της υπάρχουσας εγκληµατικότητας.  

 Οι µελετητές της εγκληµατικότητας, δίνουν ιδιαίτερη ερευνητική έµφαση σε 

συγκεκριµένα αδικήµατα τα οποία µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εγκλήµατα: α) 

Κατά της ιδιοκτησίας/περιουσίας (π.χ. ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, απάτες), β) Βίας 

κατά προσώπων (π.χ. ανθρωποκτονίες, βιασµοί, επιθέσεις), γ) Κατά της κοινωνίας 

γενικότερα (π.χ. οργανωµένο έγκληµα, σεξουαλική εκµετάλλευση, βανδαλισµοί, 

ναρκωτικά, πορνεία, επαιτεία, αρχαιοκαπηλία) και δ) Της τεχνολογίας ή του 

διαδικτύου (Miller, 2009).  

 Η στατιστική επετηρίδα της ΕΛ.ΑΣ, αποτελεί ετήσια έκδοση της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής, στην οποία αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία όλων των 

αδικηµάτων που βεβαιώθηκαν, των τροχαίων παραβάσεων, των οδικών τροχαίων και 

άλλων ατυχηµάτων, καθώς και διάφορων άλλων θεµάτων αστυνοµικής 

δραστηριότητας των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Βάσει των δεδοµένων αυτών, εξάγονται 

συµπεράσµατα για την εγκληµατικότητα, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε επίπεδο 

νοµών-περιφερειών, η µελέτη των οποίων µπορεί να αποδώσει µια σαφή εικόνα των 

τάσεων της εγκληµατικότητας των αλλοδαπών µεταναστών και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε την εξέλιξη των χαρακτηριστικών αυτής.  

 Η πιο πρόσφατα διαθέσιµη έκδοσή της, καλύπτει αναλυτικά το έτος 2012 και 

συνοπτικά την περίοδο 2001-2011. Στους σχετικούς στατιστικούς πίνακες, γίνεται 

διαχωρισµός Ελλήνων και αλλοδαπών, χωρίς όµως περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις 

(εθνικότητα, φυλή, έτος παρουσίας στην Ελλάδα, καθεστώς παραµονής, ηλικία, κ.ά.). 

Τα στοιχεία προέρχονται από το αρχείο που τηρεί ο Κλάδος Ασφαλείας του 

Αρχηγείου της Αστυνοµίας (ΑΕΑ) και ειδικότερα η Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας 
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(ΔΔΑ) η οποία και χειρίζεται σε επιτελικό επίπεδο θέµατα που αφορούν στη δίωξη 

των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των 

περιουσιακών δικαιωµάτων, τον έλεγχο της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του 

λαθρεµπορίου, της αρχαιοκαπηλίας, καθώς επίσης και του οργανωµένου, του 

οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012).  

 Μελετώντας τον πίνακα αλλά και τα γραφήµατα που ακολουθούν, 

προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την εγκληµατικότητα των 

αλλοδαπών στην Ελλάδα την περίοδο έναρξης αλλά και ουσιαστικής εδραίωσης της 

οικονοµικής κρίσης. Πιο συγκεκριµένα προκύπτει ότι: 

1. Κατά την υπό µελέτη περίοδο (1998-2012), οι ηµεδαποί εµφανίζουν µεγαλύτερα 

ποσοστά συµµετοχής στη διάπραξη των περισσότερων εγκληµάτων συγκριτικά 

µε τους αλλοδαπούς, µε εξαίρεση τα αδικήµατα της σεξουαλικής εκµετάλλευσης, 

της επαιτείας και της πλαστογραφίας, όπου το ποσοστό συµµετοχής των 

αλλοδαπών δραστών είναι υψηλότερο από αυτό των ηµεδαπών 

2. Οι αλλοδαποί µετανάστες εµφανίζουν ιδιαίτερα αυξηµένο ποσοστό συµµετοχής 

σε εγκλήµατα όπως αυτό της σεξουαλικής εκµετάλλευσης, της επαιτείας, της 

πλαστογραφίας, του λαθρεµπορίου και της ληστείας, µε αποτέλεσµα να 

υπερκεράσουν ακόµα και την εγκληµατικότητα του γηγενούς πληθυσµού 

(Γράφηµα 31, 34, 35, 37 και 40) 

3. Οι αλλοδαποί µετανάστες διαπράττουν σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (υψηλότερο 

από τους Έλληνες) αδικήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική τους 

κατάσταση και την προσπάθεια παραµονής τους στην χώρα µας. 

Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό συµµετοχής των αλλοδαπών µεταναστών στη 

διάπραξη του αδικήµατος της πλαστογραφίας, όπου το ποσοστό συµµετοχής για 

το  2010 ανήλθε στο 96,54% (Γράφηµα 35) ενώ για το αδίκηµα της επαιτείας το 

αντίστοιχο ποσοστό για το 2012 άγγιξε το 90,65% (Γράφηµα 34) 

4. Σηµαντική είναι και η συµµετοχή των αλλοδαπών µεταναστών στο λαθρεµπόριο. 

Ενώ τα ποσοστά συµµετοχής των Ελλήνων εµφανίζουν αυξητικές τάσεις για τα 

αδικήµατα της απάτης και της εκβίασης (Γράφηµα 32 και 33 αντίστοιχα), οι 

αλλοδαποί εµφανίζουν «προτίµηση» στο λαθρεµπόριο, εµφανίζοντας υψηλότερα 

ποσοστά συµµετοχής από τους Έλληνες από το 2010 µέχρι και το 2012, όταν και 

το εν λόγω ποσοστό ήταν 65,46% (Γράφηµα 37). 

5. Από τα γραφήµατα των αδικηµάτων που µελετώνται, προκύπτει η διάπραξη εκ 

µέρους των αλλοδαπών µεταναστών, βίαιων και κοινωνικά ειδεχθών αδικηµάτων 
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(ανθρωποκτονίες, βιασµοί, σεξουαλική εκµετάλλευση, ληστείες, διακίνηση 

ναρκωτικών), γεγονός που δικαιολογεί εν µέρει το αίσθηµα ανασφάλειας της 

πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και των αρνητικών στερεοτυπικών 

συµπεριφορών απέναντι στις συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες (Γράφηµα 29, 

30, 31 και 40). 

6. Μελετώντας την ποσοστιαία κατανοµή των δραστών µε ανάγωγες στο σύνολο 

για κάθε επιµέρους κατηγορία (αλλοδαποί δράστες/Έλληνες δράστες), προκύπτει 

µια ιδιαίτερη εγκληµατική «υπερδραστηριοποίηση» των αλλοδαπών 

µεταναστών. Στα περισσότερα αδικήµατα και ιδιαίτερα στα βίαια εγκλήµατα, οι 

αλλοδαποί δράστες εµφανίζουν ποσοστά συµµετοχής που κυµαίνονται για 

παράδειγµα στις ανθρωποκτονίες από 33,24% έως 42,24% (Γράφηµα 29), στους 

βιασµούς από 36,70% έως 50,79% (Γράφηµα 30) και στις κλοπές-διαρρήξεις από 

42,94% έως 51,45% (Γράφηµα 38). 

7. Από την ανάγνωση των αποτελεσµάτων, προκύπτει επίσης ότι στην ελληνική 

περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται η θεωρητική αντίληψη που αποδίδει στους 

αλλοδαπούς αποκλειστικά την διάπραξη αδικηµάτων κατά της 

περιουσίας/ιδιοκτησίας και την απουσία σηµαντικής εκπροσώπησης σε 

εγκλήµατα βίας. Στην Ελλάδα, παρατηρείται σηµαντική εκπροσώπηση των 

αλλοδαπών µεταναστών και στην κατηγορία των εγκληµάτων βίας, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι αλλοδαποί, ναι µεν διαπράττουν εγκλήµατα που 

έχουν οικονοµικό κίνητρο (κλοπές, διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων, απάτες, 

ζωοκλοπές κ.α.) αλλά η µορφή αυτή εγκληµατικότητας αποτελεί για πολλούς τον 

«προθάλαµο» διάπραξης σοβαρότερων εγκληµάτων βίας (Reid, Weiss, Adelman, 

& Jaret, 2005).  

8. Την περίοδο 2008-2012, όταν και ουσιαστικά εδραιώνεται η οικονοµική κρίση 

στην Ελλάδα, παρατηρείται αυξητική τάση στα περισσότερα υπό µελέτη 

αδικήµατα µεταξύ των οποίων στις ληστείες, µε σηµαντική αύξηση των Ελλήνων 

δραστών (Γράφηµα 40 και 41), στις ανθρωποκτονίες, στις απάτες, στους 

εκβιασµοί, στο λαθρεµπόριο, αλλά και στις κλοπές-διαρρήξεις (Γράφηµα 41). 

Από την λεπτοµερή µελέτη των στοιχείων διαφαίνεται η αυξητική τάση 

συµµετοχής των ηµεδαπών δραστών σε αδικήµατα που έχουν οικονοµικό κυρίως 

κίνητρο τέλεσης, προκαλώντας και την γενικότερη αύξηση της εγχώριας 

εγκληµατικότητας την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. Χαρακτηριστικό είναι το 

ποσοστό συµµετοχής των ηµεδαπών στο αδίκηµα της απάτης, όπου από 415 
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δράστες το 2008 έφτασε τους 1.070 το 2012, όπως φαίνεται στον πίνακα 6. Το 

συγκεκριµένο ποσοστό συµµετοχής ουσιαστικά ανήλθε στο 90,45% από 69,75% 

(Γράφηµα 32).  

9. Εξίσου σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα της εγκληµατικής τάσης που 

παρατηρείται στα αδικήµατα των κλοπών/διαρρήξεων και των ληστειών, τα 

οποία εκτός από υψηλή θεατότητα έχουν και σηµαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

Και στις δύο αυτές κατηγορίες αδικηµάτων, που στρέφονται κατά της 

ιδιοκτησίας/περιουσίας, παρατηρείται αρχικά η σηµαντική αύξηση των δραστών 

και του αντίστοιχου ποσοστού συµµετοχής από την πλευρά των αλλοδαπών, 

επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα θεωρία που κατατάσσει τους αλλοδαπούς 

µετανάστες στις πρώτες θέσεις των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που 

πλήττονται σε περιπτώσεις οικονοµικής υφέσεις, οδηγώντας πολλούς εξ’ αυτών 

στην παρανοµία.  

10. Ενδιαφέροντα συµπεράσµατα προκύπτουν από την µελέτη των στοιχείων 

εγκληµατικότητας µετά το 2010, όταν και παρατηρείται µια σηµαντική 

µεταστροφή της υπάρχουσας κατάστασης. Όσο πιο έντονη γίνεται η οικονοµική 

κρίση, τόσο πιο πολύ αυξάνεται εκ µέρους των ηµεδαπών η διάπραξη 

συγκεκριµένων αδικηµάτων που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας/περιουσίας. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα και µε το γράφηµα 38, το ποσοστό συµµετοχής των 

ηµεδαπών δραστών στις κλοπές-διαρρήξεις ξεπερνά, από το 2010 έως και το 

2012, το αντίστοιχο ποσοστό των αλλοδαπών δραστών, ενώ η ίδια τάση 

παρατηρείται και στο αδίκηµα της ληστείας µετά το 2011 (Γράφηµα 40). 

11. Παρά την αυξητική τάση συµµετοχής των ηµεδαπών στη διάπραξη αρκετών εκ 

των υπό µελέτη αδικηµάτων, παρατηρείται µείωση στην αναλογία συµµετοχής 

τους στον αριθµό κρατούµενων από 2008 έως και το 2012 στα σωφρονιστικά 

καταστήµατα της χώρας (63,20% έναντι 36,80% για το 2012). Το συγκεκριµένο 

βέβαια γεγονός, δεν πρέπει να οδηγήσει στην εξαγωγή αδόκιµων και άνευ 

περαιτέρω διερεύνησης συµπερασµάτων, καθόσον η κατάσταση που προκύπτει 

από τα δεδοµένα της έρευνας, µπορεί να αποδοθεί σε πληθώρα επιµέρους 

παραγόντων µεταξύ των οποίων και στην υπάρχουσα ανισότητα των αλλοδαπών 

δραστών, συγκριτικά µε τους ηµεδαπούς κατηγορουµένους, τόσο στο στάδιο 

απονοµής της δικαιοσύνης όσο και σε αυτό του µετέπειτα σωφρονισµού τους 

(Γράφηµα 42) (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωµάτων). 
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Γράφηµα 29: Συµµετοχή σε Ανθρωποκτονίες (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 

 

 

 

 

  
Γράφηµα 30: Συµµετοχή σε Βιασµούς (Τελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
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Γράφηµα 31: Συµµετοχή σε Σεξουαλική Εκµετάλλευση (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 

 

 

 

 

 
Γράφηµα 32: Συµµετοχή σε Απάτες (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
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Γράφηµα 33: Συµµετοχή σε Εκβιασµούς (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
 

 

 

 

 
Γράφηµα 34: Συµµετοχή σε Επαιτεία (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
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Γράφηµα 35: Συµµετοχή σε Πλαστογραφία (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 

 

 

 

 

 
Γράφηµα 36: Συµµετοχή σε Αδικήµατα του Ν. Περί Όπλων (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
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Γράφηµα 37: Συµµετοχή σε Λαθρεµπόριο (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
 

 

 

 

 
Γράφηµα 38: Συµµετοχή σε Κλοπές και Διαρρήξεις (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
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Γράφηµα 39: Συµµετοχή σε Κλοπές Τροχοφόρων (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 

 

 

 

 

 
Γράφηµα 40: Συµµετοχή σε Ληστείες (Τετελεσµένα-Απόπειρες) (%) 

Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 
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Πίνακας 5: Συνολικός Αριθµός Δραστών στα Κυριότερα Εγκλήµατα κατά της Ζωής και της 

Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα την Περίοδο 2008-2012 
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2008 348 292 755 10.697 1.759 1.174 

2009 373 252 1.048 12.270 1.913 1.578 

2010 424 264 1.251 13.784 1.680 2.246 

2011 435 211 466 16.707 2.225 2.473 

2012 431 188 943 16.729 2.203 2.387 
Πηγή: (ΕΛ.ΑΣ, 2008-2012) 

 
Γράφηµα 41: Συνολικός Αριθµός Δραστών στα Κυριότερα Εγκλήµατα κατά της Ζωής και της 

Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα την Περίοδο 2008-2012 
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Γράφηµα 42: Κρατούµενοι στα Σωφρονιστικά Καταστήµατα της Ελλάδας (2003-2012) επί της (%) 

Πηγή: (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων) 
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συγκεκριµένης µεταναστευτικής οµάδας παρατηρείται σηµαντική αλλαγή της εικόνας 

που παρουσίαζε πριν την εδραίωση της οικονοµικής κρίσης στη χώρα.  

 Βάσει των στατιστικών της ΔΔΑ του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., από το 1998 

µέχρι και το 2010 παρατηρείται ραγδαία αύξηση του αριθµού των συλλήψεων 

αλλοδαπών (δεν συµπεριλαµβάνονται οι συλλήψεις για παράτυπη είσοδο και 

διαµονή) που το 2010 ξεπέρασαν τις 27.000 (Γράφηµα 43). Η µεγαλύτερη αύξηση 

παρατηρήθηκε την περίοδο 2006-2010, όταν και η Ελλάδα δέχτηκε σηµαντικές, σε 

αριθµό, µεταναστευτικές ροές από την Ασία και την Αφρική µεταβάλλοντας το µέχρι 

πρότινος «µεταναστευτικό µοτίβο» της χώρας. Η είσοδος τόσο µεγάλου αριθµού 

νέων µεταναστών, που δεν τηρούσαν στις περισσότερες των περιπτώσεων τις νόµιµες 

διατυπώσεις εισόδου και παραµονής, είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή των 

χαρακτηριστικών της εγκληµατικότητας των αλλοδαπών µεταναστών, που µέχρι 

εκείνη την περίοδο αντιπροσωπευόταν (πάνω από το 50%) από τους αλβανικής 

υπηκοότητας δράστες (Γράφηµα 44).  

 Η υπάρχουσα κατάσταση µεταβάλλεται ουσιαστικά από το 2006 και µετά, 

όταν και το ποσοστό συµµετοχής των αλβανικής υπηκοότητας δραστών στο συνολικό 

αριθµό συλλήψεων αλλοδαπών στην Ελλάδα µειώνεται δραµατικά. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι για το 2010 από τους 27.016 αλλοδαπούς δράστες για διάφορα 

αδικήµατα, οι αλβανικής υπηκοότητας δράστες ήταν µόλις 4.847, αποτελώντας 

ουσιαστικά το 17,94% του συνολικού αριθµού των δραστών όταν το αντίστοιχο 

ποσοστό για το 2001 ήταν 45,42% (Γράφηµα 44). 

 Από τα προρρηθέντα, προκύπτει η αλλαγή των χαρακτηριστικών της 

εγκληµατικότητας των αλλοδαπών στην Ελλάδα γεγονός που οφείλεται, εκτός των 

άλλων, στην εισροή µεταναστών από τα Υποσαχάρια κράτη και την Ασία αλλά και 

στην «ωρίµανση» της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα που σταθεροποίησε 

τον αριθµό των δραστών και των εγκληµάτων που διαπράττονται από την 

συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα. Η σηµαντική αντιπροσώπευση νέων εθνοτικών 

οµάδων στον «εγκληµατικό χάρτη» της χώρας, κάνει επιτακτική την ανάγκη 

επαναπροσδιορισµού του τρόπου αντιµετώπισης της εγχώριας εγκληµατικότητας 

µέσω της κατανόησης των παραγόντων που οδηγούν τους αλλοδαπούς µετανάστες, 

αλλά και συγκεκριµένες εθνοτικές οµάδες, στην εµφάνιση παραβατικών 

συµπεριφορών και γενικότερης ανοµίας. Οι δράσεις της ελληνικής Πολιτείας, µέσω 

των φορέων αυτής, πρέπει να είναι συντεταγµένες ώστε η εγκληµατικότητα των 
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αλλοδαπών να µειωθεί και να αµβλυνθεί η κοινωνική «αρρυθµία» που προκύπτει 

λόγω της αντιπαράθεσης Ελλήνων και αλλοδαπών µεταναστών. 

 Η Ελλάδα από τα τέλη του 2008 µέχρι και σήµερα, βιώνει την χειρότερη 

οικονοµική περίοδο της µεταπολίτευσης µε δυσοίωνες προβλέψεις για το άµεσο 

µέλλον. Η καταβαράθρωση των βασικών µακροοικονοµικών δεικτών της ελληνικής 

οικονοµίας και τα δυσβάστακτα µέτρα που επέβαλαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

και η ΕΕ, οδήγησαν, εκτός των άλλων, στην ανάδειξη-αναθέρµανση ζητηµάτων που 

συνδέονται άµεσα µε την µετανάστευση και αφορούν τον ρατσισµό, την ξενοφοβία 

και την εγκληµατικότητα των αλλοδαπών καλλιεργώντας ένα κλίµα γενικευµένης 

κοινωνικής ανασφάλειας, που σε ορισµένες περίπτωσης µετατρέπεται σε φοβία, µε 

σοβαρό κίνδυνο να «διαρρηχθούν» οι υπάρχουσες σχέσεις των αλλοδαπών µε τον 

γηγενή πληθυσµό και να προκληθούν σοβαρές κοινωνικές και όχι µόνο αναταραχές.  

 Η «αποστειρωµένη» µελέτη τόσο ευαίσθητων κοινωνικών ζητηµάτων, όπως 

αυτό που πραγµατεύεται η παρούσα υποενότητα, µπορεί να συνεισφέρει στην  

αποκλιµάκωση των ήδη τεταµένων σχέσεων µεταξύ των αλλοδαπών και των 

Ελλήνων πολιτών προσφέροντας την εναλλακτική µίας οπτικής έξω από εντάσεις, 

προκαταλήψεις ή αναπαραστάσεις που δύνανται να δυναµιτίσουν και να 

επιδεινώσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Η εγκληµατικότητα των αλλοδαπών στην 

Ελλάδα και ο βαθµός συµµετοχής τους στην αύξηση των καταγεγραµµένων 

παραβατικών συµπεριφορών, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αύξηση των 

ιδιαίτερα ειδεχθών εγκληµατικών συµπεριφορών (οργανωµένο έγκληµα, βιασµοί, 

φόνοι, ανθρωποκτονίες, ληστείες κ.ά.), πρέπει να µελετηθεί σε βάθος ώστε να 

αποκατασταθεί η αλήθεια του βαθµού συµµετοχής τους στην ελληνική εγκληµατική 

πραγµατικότητα και να διαφωτιστεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, η «γκρίζα ζώνη» 

του ζητήµατος που διχάζει σε µεγάλο βαθµό την ελληνική κοινή γνώµη (Bartol, 1995, 

σσ. 9-10).   

Άποψη του γράφοντα, είναι ότι η µελέτη του εν λόγω ζητήµατος λόγω του 

πολυπαραγοντικού χαρακτήρα του πρέπει να δίνει έµφαση τόσο στην προσωπικότητα 

και την ψυχολογική συγκρότηση του κάθε παραβάτη ξεχωριστά όσο και στους 

εξωγενείς παράγοντες που δύνανται πολλές φορές να προκαθορίζουν την 

συµπεριφορά ενός ατόµου. Επιπροσθέτως, το εν λόγω ζήτηµα χρήζει περαιτέρω 

µελέτης ώστε να διαφωτιστούν οι επιµέρους πτυχές του και να κατανοηθούν οι λόγοι 

που η εγκληµατικότητα των αλλοδαπών έχει αναδειχθεί σε «προµετωπίδα» των 
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προβληµάτων που η µετανάστευση δηµιουργεί στην χώρα υποδοχής και στην 

εγχώρια κοινωνία ειδικότερα.    

 Η µελέτη της εγκληµατικότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα πρέπει να 

λάβει σοβαρά υπόψη την παρούσα οικονοµική συγκυρία, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στους οικονοµικούς παράγοντες που µπορούν να αποτελέσουν ενδογενείς ή 

εξωγενείς παράγοντες εµφάνισης παραβατικής συµπεριφοράς. Οι δυσάρεστες 

συνέπειες της οικονοµικής κρίσης έχουν δηµιουργήσει ισχυρούς παράγοντες που 

βοηθούν στην εµφάνιση εγκληµατικής συµπεριφοράς από την πλευρά των 

ασθενέστερων κυρίως κοινωνικών στρωµάτων, επιβάλλοντας την άµεση λήψη 

µέτρων προκειµένου να υποβοηθηθούν τα άτοµα που πλήττονται σε µεγαλύτερο 

βαθµό ώστε να αποφευχθούν παραβατικές συµπεριφορές.  

 Η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου απονοµής δικαιοσύνης, του 

σωφρονιστικού συστήµατος, η αποκατάσταση των κοινωνικών και πολιτισµικών 

σχέσεων µεταξύ των Ελλήνων και των αλλοδαπών, η εξάλειψη οικονοµικών 

ανισοτήτων και ο επαναπροσδιορισµός λανθανουσών κοινωνικών στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων, αποτελούν µερικά από τα αναγκαία µέτρα που ενδεχοµένως θα 

ανακόψουν την περαιτέρω «διάβρωση» των κοινωνιών λόγω της σύγκρουσης των 

αλλοδαπών µε τον γηγενή πληθυσµό και θα επαναφέρουν µακροπρόθεσµα την 

κοινωνική γαλήνη και το τόσο αναγκαίο αίσθηµα ασφάλειας για την εύρυθµη 

λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και όλων των δοµών γύρω από αυτή.  

Η εξεύρεση της «χρυσής τοµής» ανάµεσα στο δικαίωµα των Ελλήνων 

πολιτών να διαβιούν στη χώρα τους, απολαµβάνοντας το δικαίωµα της ασφάλειας και 

το κατοχυρωµένο (σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) δικαίωµα των 

µεταναστών για ισότητα και ισονοµία πρέπει να αποτελεί το ζητούµενο της ελληνικής 

Πολιτείας, ώστε να οµαλοποιηθεί η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµών και 

εθνοτήτων στην ελληνική επικράτεια.  

Η εγκληµατικότητα είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο το οποίο χρήζει 

ιδιαίτερης µελέτης ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη διαπίστωση των παραγόντων 

(οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτισµικών) που µπορούν να οδηγήσουν στην 

«αναθέρµανσή» του. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Moens G., «Το έγκληµα δεν είναι 

ένα απρόβλεπτο και ξαφνικό φαινόµενο αλλά η κατάληξη µια σειράς δυσµενών 

επιδράσεων σε µια προσωπικότητα σταδιακά αλλοιούµενη, η οποία όµως θα 

µπορούσε να έχει αποσπαστεί από την απροσαρµοστικότητα µε µια έγκαιρη 

παρέµβαση» (Μπεζέ, 1985, σσ. 113-114). 
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Γράφηµα 43: Αλλοδαποί Δράστες στις Κατηγορίες Εγκληµάτων που Τηρεί η ΔΔΑ τα Έτη 1998-2012 

Πηγή: (Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 2013) 
 
Γράφηµα 44: Αλλοδαποί Δράστες Συνολικά/Αλβανοί Δράστες στις Κατηγορίες Εγκληµάτων που 

Τηρεί η ΔΔΑ τα Έτη 1998-2012 

Πηγή: (Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 2013) 
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5.1 Ερευνητικός Στόχος 

Η επιστηµονική µελέτη του µεταναστευτικού φαινοµένου στην Ελλάδα, εµφανίζει 

σηµαντικά προβλήµατα δυσχεραίνοντας την ολιστική κατανόηση των παραγόντων 

που δηµιουργούν αλλά και διατηρούν τις σύγχρονες µεταναστευτικές ροές. Λόγω της 

ευµετάβλητης φύσης του φαινοµένου, κρίνεται αναγκαία η διαρκής ερευνητική 

ανάλυση και ερµηνεία των τάσεων που επηρεάζουν και εν τέλει καθορίζουν την 

διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου αυτού τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως.  

Η ύπαρξη όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού διασταυρωµένων 

στατιστικών βάσεων, µε επικαιροποιηµένα δεδοµένα, θα συνεισφέρει στον 

ουσιαστικό «εµπλουτισµό» της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, στοχεύοντας στην 

ολοκληρωµένη µελέτη του εν λόγω φαινοµένου. Η απουσία πληθώρας στατιστικών 

και ερευνητικών δεδοµένων, οφείλεται τόσο στην ανοµοιογένεια του 

µεταναστευτικού πληθυσµού και στην ύπαρξη µόνο βασικών στοιχείων σχετικά µε 

τον ακριβή αριθµό των µεταναστών, των µεταναστριών και των τέκνων τους όσο και 

στο γεγονός ότι, οι οµολογουµένως, σηµαντικές έρευνες και µελέτες των τελευταίων 

ετών, δεν είναι επαρκείς διότι είναι κατακερµατισµένες και αποσπασµατικές, 

στερώντας την δυνατότητα γενικεύσεως στο σύνολο των µεταναστών που διαβιούν 

στην Ελλάδα.      

Η πρωτογενής έρευνα πεδίου που παρουσιάζεται στο προτελευταίο κεφάλαιο 

του παρόντος πονήµατος, αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο τµήµα της όλης διατριβής 

και επιδιώκει να καλύψει µέρος του ερευνητικού κενού που προαναφέρθηκε, 

συµβάλλοντας στην επικαιροποιηµένη µελέτη των χαρακτηριστικών της αλβανικής 

µετανάστευσης στην Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα πεδίου, διεξήχθη λαµβάνοντας 

υπόψη την πρόσφατη οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα, ενώ έχει ως σκοπό να 

εντοπίσει τυχόν µεταβολές στα οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά και δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά του αλβανικού µεταναστευτικού πληθυσµού στην Ελλάδα, 

εµπλουτίζοντας στο µέτρο του εφικτού, την ήδη υπάρχουσα γνώση επί του 

ζητήµατος. Διερευνώνται, µεταξύ άλλων, το οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο 

µετάβασης των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα, τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της 

απασχόλησής τους, η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στα οικονοµικά τους 

δεδοµένα, οι οικονοµικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Αλβανία, µέσω 

της αξιοποίησης των µεταναστευτικών εµβασµάτων και τέλος οι συνθήκες 

απασχόλησης και διαβίωσης στη νέα χώρα υποδοχής τους. Η παρούσα έρευνα 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       296 

έρχεται να συµπληρώσει την οµοειδή έρευνα των χαρακτηριστικών των Αλβανών 

µεταναστών η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών στο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας 

(νυν Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) µε τίτλο «Οικονοµική και Πολιτική Διακυβέρνηση 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» το 2008. Οι δύο αυτές έρευνες, είναι ίδιας περίπου 

κλίµακας και βάθους και εκπληρώνουν τη λογική της αλληλοσυµπλήρωσης. Τα 

ευρήµατα της έρευνας πεδίου στα τέλη 2012, όχι µόνο διευρύνουν τις γνώσεις που 

αποκοµίστηκαν από την προηγούµενη έρευνα πεδίου (2008), αλλά συµβάλουν και 

στην διαχρονική µελέτη του φαινοµένου, παρουσιάζοντας τυχόν µεταβολές στα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά της αλβανικής µεταναστευτικής διαδικασίας, ειδικά µετά 

και την εµφάνιση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα.  

Πιο συγκεκριµένα, εκτός της επιδίωξης απόδειξης ή αντίστοιχα διάψευσης 

των βασικών θεωριών και των λοιπών εµπειρικών µελετών, σχετικά µε ζητήµατα που 

συνδέονται µε την µετανάστευση και την εξέλιξη των κοινωνικών, πολιτικών, 

δηµογραφικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών αυτής, διερευνώνται τα ακόλουθα: 

α) Η συνάφεια ή εναλλακτικά η σχέση των αλβανικών µεταναστευτικών εµβασµάτων 

µε παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το ποσοστό χρηµάτων που αποταµιεύτηκαν 

το 2011, ο τρόπος αποστολής και αξιοποίησης των µεταναστευτικών εµβασµάτων 

στην Αλβανία, η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στο ποσό των εµβασµάτων, η 

επιθυµία για επαναπατρισµό και µελλοντική παραµονή στην Ελλάδα, κ.ά.  

β) Η συνάφεια ή εναλλακτικά η σχέση του τοµέα επένδυσης των αλβανικών 

µεταναστευτικών εµβασµάτων µε παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, τον τρόπο 

αποστολής των µεταναστευτικών εµβασµάτων, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

οι Αλβανοί µετανάστες όταν χρησιµοποιούν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε 

Ελλάδα και Αλβανία, τον λόγο αποστολής µεταναστευτικών εµβασµάτων, την 

επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις αποταµιεύσεις και τα εµβάσµατα, κ.ά.  

γ) Η συνάφεια ή εναλλακτικά η σχέση του βασικού λόγου ή της αιτίας αποστολής 

µεταναστευτικών εµβασµάτων από την Ελλάδα προς την Αλβανία µε παράγοντες 

όπως η ηλικία, το φύλλο, το χρηµατικό ποσό εµβασµάτων για το 2011, τον τρόπο 

αποστολής και τον τοµέα αξιοποίησης των εµβασµάτων, τον λόγο αποταµίευσης, την 

διάρκεια παραµονής στην Ελλάδα και των µελλοντικών βλέψεων για περαιτέρω 

παραµονή, των κυριότερων προβληµάτων κατά την χρήση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος σε Ελλάδα και Αλβανία κ.ά.     
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δ) Η συνάφεια ή εναλλακτικά η σχέση των κυριότερων προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες κατά την διάρκεια παραµονής 

τους στην Ελλάδα µε παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλλο, ο αριθµός των τέκνων, η 

µεταβολή στον τοµέα απασχόλησης, ο τρόπος που κρίνουν την συµπεριφορά των 

Ελλήνων απέναντί τους, κ.ά.     

ε) Η συνάφεια ή εναλλακτικά η σχέση της επιθυµίας για επαναπατρισµό των 

Αλβανών µεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα µε παράγοντες όπως η ηλικία, το 

φύλλο, το χρηµατικό ποσό εµβασµάτων για το 2011, τον τοµέα αξιοποίησης των 

εµβασµάτων αυτών, την επίδραση της οικονοµικής κρίσης στα οικονοµικά τους 

δεδοµένα, κ.ά. 

στ) Η συνάφεια ή εναλλακτικά η σχέση των συνθηκών και χαρακτηριστικών 

εργασιακής απασχόλησης των µεταναστών στην Ελλάδα µε παράγοντες όπως η 

ηλικία, το φύλλο, η µεταβολή της ηµερήσιας εργασιακής αποζηµίωσης µετά την 

εδραίωση της οικονοµικής κρίσης, η µεταβολή στον τοµέα απασχόλησης, οι 

συνολικές ώρες απασχόλησης εβδοµαδιαίως, το καθεστώς εργασίας (υπό καθεστώς 

ασφάλισης ή ανασφάλιστης απασχόλησης), κ.ά.  

 

5.2 Ταυτότητα της Έρευνας 

Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας αλλά και των επιµέρους επιδιώξεων, όπως 

αναλυτικά παρουσιάστηκαν στην πρώτη υποενότητα του παρόντος κεφαλαίου, 

διενεργήθηκε έρευνα πεδίου µέσω ατοµικών συνεντεύξεων πρόσωπο µε πρόσωπο 

(face to face interviews) χρησιµοποιώντας πλήρως δοµηµένα ερωτηµατολόγια 

(structured questionnaires), σε τυχαίο δείγµα πεντακοσίων πενήντα νόµιµα 

διαµενόντων µεταναστών αλβανικής υπηκοότητας στην Ελλάδα ηλικίας δεκαπέντε 

ετών και άνω. Η παρούσα έρευνα, αν και φαινοµενικά θα µπορούσε να χαρακτηρίσει 

ως αµιγώς ποσοτική, στην πραγµατικότητα χρησιµοποιεί τόσο την ποσοτική όσο και 

την ποιοτική µεθοδολογία, µε αποτέλεσµα η µία να λειτουργεί συµπληρωµατικά στην 

άλλη. Η ποσοτική µεθοδολογία, εντοπίζει και καταγράφει ένα κοινωνικό φαινόµενο 

ενώ η ποιοτική µεθοδολογία προσπαθεί να το ερµηνεύσει. Σκοπός της ερευνητικής 

µεθοδολογίας, είτε ποσοτικής είτε ποιοτικής, είναι η απεικόνιση της πραγµατικότητας 

όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Δύο είναι οι βασικές επιλογές για την µελέτη του 

πληθυσµού της έρευνας. Η απογραφική έρευνα, για την ολοκλήρωση της οποίας 

απαιτείται η καταγραφή των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων όλων των µονάδων του υπό 
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έρευνα πληθυσµού και η δειγµατοληπτική έρευνα, για την ολοκλήρωση της οποίας 

απαιτείται η συλλογή δεδοµένων από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού 

(Ρόντος & Παπάνης, 2006, σσ. 25-29) 

Η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, εντός των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής, ο οποίος ήταν πλήρως 

αποµονωµένος από όλες τις τυχόν εξωτερικές οχλήσεις ή παρεµβάσεις µη αρµόδιων 

ατόµων, διασφαλίζοντας όλες τις χωροταξικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των 

προσωπικών συνεντεύξεων (ρύθµιση χρόνου συνέντευξης, φιλική-άνετη ατµόσφαιρα 

χωρίς περισπασµούς, ελεύθερη συµµετοχή στην συνέντευξη, κατανόηση των 

ερωτήσεων από τον ερωτώµενο, επαγγελµατική αντιµετώπιση του ερωτώµενου). Η 

συγκεκριµένη έρευνα, πραγµατοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου 2012 έως και την 31η 

Αυγούστου του ιδίου έτους κατά την διάρκεια της ηµέρας αλλά και της νύχτας σε 

δείγµα πεντακοσίων πενήντα νόµιµων µεταναστών, αφού προηγουµένως είχε 

προηγηθεί ο σχεδιασµός και η λεπτοµερής οργάνωση του τρόπου διεξαγωγής της 

έρευνας. Η υπερεκπροσώπηση των ανδρών Αλβανών µεταναστών, που 

παρατηρήθηκε στα τελικά αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου, ήταν αναµενόµενη 

λόγω των ιδιαίτερων οικογενειακών αλβανικών προτύπων που ερµηνεύτηκαν 

αναλυτικά στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, αλλά και του γεγονότος ότι οι άντρες 

µετανάστες ταξιδεύουν συνηθέστερα στην χώρα καταγωγής τους αποτελώντας τον 

βασικό οικονοµικό και όχι µόνο «σύνδεσµο» µε τα συγγενικά πρόσωπα που διαβιούν 

µόνιµα στην Αλβανία. 

Η επιλογή των νόµιµων οικονοµικών µεταναστών, έγινε λόγω της σχετικής 

οµοιογένειας των Αλβανών νόµιµων µεταναστών, ενώ αποφεύχθηκε η επιλογή 

παράτυπων µεταναστών στο δείγµα διεξαγωγής της έρευνας διότι ενδεχοµένως θα 

αλλοίωνε τα αποτελέσµατα αυτής, καθόσον όσοι αλλοδαποί δεν τηρούν τις νόµιµες 

διατυπώσεις παραµονής και εργασίας, ενδεχοµένως να ήταν ιδιαίτερα διστακτικοί 

στις απαντήσεις τους και λιγότερα δεκτικοί στην συµµετοχή στην έρευνα. Πριν την 

διεξαγωγή της ανώνυµης έρευνας πεδίου, ελήφθη σχετική άδεια τόσο από τις 

αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές (Πρωτοδικείο Καστορίας) όσο και από τις 

τελωνειακές-αστυνοµικές Αρχές του διαβατηριακού και τελωνειακού ελέγχου της 

Κρυσταλλοπηγής, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε επίπεδο η νοµιµότητα της όλης 

διαδικασίας και η πλήρης διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων όλων των 

συµµετεχόντων σε αυτή.  
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5.3 Η Μεθοδολογία και το Θεωρητικό Πλαίσιο της Έρευνας 

5.3.1 Στατιστική Οικονοµετρία και Στατιστική Ανάλυση Δεδοµένων 

Η ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου, αποτελεί βασικό 

επιστηµονικό κοµµάτι που πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά προκειµένου να 

τεκµηριωθούν εξ’ αρχής τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, ώστε η µετέπειτα 

αξιοποίησή τους να προσφέρει την απαραίτητη επιστηµονική φερεγγυότητα που είναι 

και το πρωταρχικό µέληµα σε τέτοιου είδους έρευνες. Η χρήση της στατιστικής 

οικονοµετρίας, ενός σύγχρονου σχετικά ερευνητικού εργαλείου, βοήθησε ώστε να 

επιτευχθεί ο προαναφερόµενος σκοπός της ανά χείρας διδακτορικής διατριβής.  

 Σε γενικές γραµµές, µε τον όρο «οικονοµετρία» ουσιαστικά αναφερόµαστε 

στην ανάπτυξη των στατιστικών µεθόδων µε σκοπό την ανάδειξη και τον υπολογισµό 

οικονοµικών σχέσεων, την επαλήθευση ή την διάψευση οικονοµικών θεωριών και 

την αξιολόγηση-εφαρµογή κυβερνητικών και όχι µόνο επιχειρηµατικών πολιτικών. Η 

συνηθέστερη εφαρµογή της οικονοµετρίας, σχετίζεται µε την εξαγωγή υποθέσεων και 

την πρόβλεψη αποτελεσµάτων µέσω της χρήσης µακροοικονοµικών µεταβλητών, 

όπως για παράδειγµα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή οι πληθωριστικές τάσεις.  

 Η οικονοµετρική µέθοδος, µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε δυνατή προέκταση 

των οικονοµικών και όχι µόνο δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, συχνό πεδίο 

εφαρµογής θεωρείται η προσπάθεια των επιστηµόνων-ερευνητών να εξάγουν 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη σχέση δύο ή και περισσότερων µεταβλητών µεταξύ 

τους, ή η επιβεβαίωση µιας οικονοµικής θεωρίας. Ειδικά στις περιπτώσεις που 

απαιτείται η επαλήθευση ή εναλλακτικά η διάψευση της ισχύος ενός, όπως 

αποκαλείται επιστηµονικά, «οικονοµετρικού υποδείγµατος», είναι αναγκαίος ο 

ορισµός ενός οικονοµικού υποδείγµατος το οποίο ουσιαστικά µεταφράζεται ως ένα 

σύνολο µαθηµατικών σχέσεων που µε την σειρά του ερµηνεύει συγκεκριµένες 

σχέσεις εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών.  

 Η δηµιουργία ενός οικονοµετρικού µοντέλου, ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο 

βήµα στην δοκιµή των υποθέσεων έρευνας. Το γραµµικό µοντέλο παλινδρόµησης 

(simple regression model) αποτελεί ένα από τα µοντέλα αυτά και αποδίδεται µε την 

µαθηµατική συνάρτηση:  

 

  

 

y = βο + β1x + u 
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όπου (y) δηλώνεται η ανεξάρτητη µεταβλητή, (βο) και (β1) οι σταθερές µεταβλητές 

που προσδιορίζουν την σχέση των δύο βασικών υπό µελέτη µεταβλητών, (x) είναι η 

εξαρτηµένη µεταβλητή και τέλος (u) είναι η ονοµαζόµενη «µεταβλητή σφάλµατος». 

 Βάσει της διεθνούς ακαδηµαϊκής στατιστικής και οικονοµετρικής 

συµπερασµατικής θεωρίας και πρακτικής, ευρέως διαδεδοµένες µέθοδοι ανάλυσης 

δεδοµένων για την εξαγωγή διαφόρων προβλέψεων-συµπερασµάτων για τον 

πληθυσµό, είναι τόσο η απλή όσο και η πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση (Snedecor 

& Cochran, 1989). Tο µεγάλο µειονέκτηµα των µοντέλων αυτών έγκειται στο 

γεγονός ότι για να εφαρµοστούν, πρέπει η εξαρτηµένη µεταβλητή τους να είναι 

ποσοτική. Δεδοµένου ότι οι περισσότεροι παράµετροι των πληθυσµών ή εναλλακτικά 

η µελέτη των φαινοµένων των κοινωνικών, θετικών ή ανθρωπιστικών επιστηµών 

είναι ποιοτικοί και όχι ποσοτικοί, η χρήση των γραµµικών αυτών µοντέλων 

καθίστανται λιγότερο αξιόπιστη στο να προβλέψουν ένα µη αριθµήσιµο ή 

κατηγορικό χαρακτηριστικό ή συµβάν του πληθυσµού µε ακρίβεια εκτίµησης 

ξεχωριστά για κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή, σε σχέση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή. 

 Αντίθετα, η λογιστική παλινδρόµηση και πιο συγκεκριµένα η αποκαλούµενη 

«πολυωνυµική» ή «πολυονοµαστική λογιστική παλινδρόµηση» (multinomial logistic 

regression), εφαρµόζεται όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποιοτική (κατηγορική 

µεταβλητή), της οποίας οι τιµές αντιπροσωπεύουν πάνω από δύο κατηγορίες 

(διαφορετικά ονοµάζεται «δυωνυµική λογιστική παλινδρόµηση», «binomial logistic 

regression»). Για τον προαναφερθέντα λόγο, η πολυωνυµική παλινδρόµηση θεωρείται 

µία από τις πιο εύχρηστες µεθόδους ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων στην 

παγκόσµια µαθηµατική και οικονοµετρική ερευνητική κοινότητα. 

 Το µοντέλο της πολυωνυµικής παλινδρόµησης λόγω των δυνατοτήτων που 

προσφέρει στην ανάλυση ποιοτικών µεταβλητών, είναι πιο ακριβές και αξιόπιστο 

συγκριτικά µε άλλα παρόµοια µοντέλα ανάλυσης στατιστικών δεδοµένων, 

επιτρέποντας την ασφαλέστερη ερευνητικά πρόβλεψη οποιασδήποτε κατηγορικής 

µεταβλητής από ανεξάρτητες κατηγορικές ή ακόµα και αριθµητικές µεταβλητές. Η 

πολυωνυµική παλινδρόµηση προκύπτει από τον εξής µαθηµατικό τύπο: 
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βάσει του οποίου ο λογάριθµος του πηλίκου της πιθανότητας εµφάνισης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής-κατηγορίας προς την πιθανότητα µη εµφάνισής της, ισούται 

µε τον σταθερό όρο A0 και το άθροισµα των γινοµένων των συντελεστών λογιστικής 

παλινδρόµησης (Α1, Α2, Α3, …), µε τις αντίστοιχες ανεξάρτητες µεταβλητές τους (Χ1, 

Χ2, Χ3, …). Από τον τύπο αυτό, γίνεται άµεσα κατανοητό ότι όσο αυξάνεται το δεξιό 

µέρος της εξίσωσης, ο αριθµός δηλαδή των ανεξάρτητων µεταβλητών, τόσο 

µεγαλώνει η δύναµη του νεπέριου λογάριθµου, το αριστερό µέρους της παραπάνω 

εξίσωσης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται o νεπέριος λογάριθµος του πηλίκου Υ/(1-Υ) ή 

εναλλακτικά αυξάνεται το logit, το οποίο εκφράζει την πιθανότητα εµφάνισης του 

συµβάντος του γεγονότος ή της κατηγορίας της εξαρτηµένης µεταβλητής ως προς την 

πιθανότητα µη εµφάνισής της. Οι επιµέρους συντελεστές των ανεξάρτητων 

µεταβλητών στην εξίσωση παλινδρόµησης, εκτιµώνται µε τη µέθοδο του λογαρίθµου 

της αποκαλούµενης «µεγίστης πιθανοφάνειας» (log likelihood). Σύµφωνα µε τη 

µέθοδο αυτή, η τιµή των συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών, είναι αυτή που 

κάνει τις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής πιο πιθανές, βάσει του συνόλου των 

ανεξάρτητων µεταβλητών της. Έτσι λοιπόν, επιλέγονται οι πιο πιθανοφανείς τιµές 

των συντελεστών λογιστικής παλινδρόµησης καθώς και αυτές του σταθερού όρου, 

προκειµένου να οδηγήσουν στα παρατηρούµενα αποτελέσµατα. Οι τιµές των 

εξαρτηµένων µεταβλητών της πολυωνυµικής λογιστικής παλινδρόµησης, παίρνουν 

τιµές από 0 έως 1 και όχι από -∞ έως το +∞, όπως ισχύει στην περίπτωση της 

πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, γεγονός που καθιστά, για έναν επιπλέον λόγο, 

το υπόδειγµα αυτό πιο αξιόπιστο και ακριβές, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

πολλαπλό γραµµικό υπόδειγµα (Peng & Nichols, 2003) (Μάρκος, Μενεξές, & 

Παπαδηµητρίου, 2007). 

 Στην παρούσα διατριβή εφαρµόστηκαν πάρα πολλοί συνδυασµοί 

ανεξάρτητων µεταβλητών σε σχέση µε τις υπό µελέτη εξαρτηµένες µεταβλητές τους, 

µε σκοπό την εξεύρεση του βέλτιστου υποδείγµατος-συνδυασµού ανεξάρτητων µε 

εξαρτηµένες µεταβλητές, το οποίο µεγιστοποιεί το συντελεστή ερµηνευτικότητας του 

εν λόγω υποδείγµατος (Pseudo R2). Ο προσδιορισµός των σταθερών µεταβλητών και 

των λοιπών µαθηµατικών σχέσεων, αλλά και η εν τέλει εφαρµογή του υποδείγµατος 

αυτού, απαιτεί τη χρήση µιας πραγµατικής βάσης δεδοµένων που θα αποδείξει την 

ύπαρξη της όποιας σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών που επιδιώκουµε να 

µελετήσουµε. Ο τρόπος δηµιουργίας της βάσης δεδοµένων αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της κάθε ερευνητικής προσπάθειας, διότι αποτελεί τον συνδετικό 
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κρίκο της υπόθεσης, βάσει της οποίας δηµιουργήθηκε το υπόδειγµα οικονοµίας αλλά 

και της απτής απόδειξης της υπόθεσης, µέσω της επαλήθευσής της µε την χρήση των 

δεδοµένων που συλλέχθηκαν. Κατά την διαδικασία ελέγχου της αιτιολογικής 

επίδρασης (causal effect) της ανεξάρτητης µεταβλητής προς την εξαρτηµένη, µέσω 

της χρήσης ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η 

παράπλευρη επίδραση λοιπών µεταβλητών που ενδεχοµένως να αλλοιώσουν την 

σχέση εξάρτησης των δύο ή και περισσοτέρων µεταβλητών. Η αποκαλούµενη 

υπόθεση «ceteris paribus», της διατήρησης δηλαδή όλων των άλλων µεταβλητών 

σταθερών, ώστε να µελετηθεί καθαρά η σχέση δύο µεταβλητών σε ένα περιβάλλον 

ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες, είναι καίρια και θα χρησιµοποιηθεί ad 

hoc στην παρούσα ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας και στην εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων αυτής.     

 Η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων στη συγκεκριµένη περίπτωση έγινε µε 

την διατµηµατική µέθοδο δηµιουργίας βάσης δεδοµένων (cross sectional data), 

σύµφωνα µε την οποία τα δεδοµένα που προκύπτουν, προέρχονται από 

δειγµατοληψία σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο ή µέσω της µελέτης 

επιχειρήσεων, συνοικισµών, πόλεων αλλά και σε κάθε δυνατή µορφή οργάνωσης για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το βασικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης 

µεθόδου, που αναδεικνύει ταυτόχρονα και τις αδυναµίες της, είναι η αρχική υπόθεση, 

βάσει της οποίας γίνεται η δειγµατοληπτική συλλογή µέσα στο σύνολο των 

υποκειµένων ενός συγκεκριµένου πληθυσµού. Η παρούσα έρευνα πεδίου, 

δηµιούργησε τη βάση δεδοµένων µέσω της δειγµατοληπτικής έρευνας πεδίου και της 

µελέτης των χαρακτηριστικών των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα, αντλώντας 

στοιχεία σε ατοµικό επίπεδο ύστερα από διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το 2012.   

Παρά το γεγονός ότι η διατµηµατική έρευνα πεδίου είναι ο βασικός στόχος 

της παρούσας διατριβής, θα ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητικό επιστηµονικά, να 

µελετηθεί περαιτέρω µελλοντικά, η σχέση της βάσης δεδοµένων που µελετά τα 

χαρακτηριστικά των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα το 2012, µε τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την αντίστοιχη δειγµατοληπτική έρευνα στο 

πλαίσιο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας το 2008.  

Η συγκριτική µελέτη µεταξύ των δεδοµένων αυτών, σε διαφορετικό χρόνο, 

ονοµάζεται «συγκεντρωτική διατµηµατική έρευνα» (pooled cross section) και 

ουσιαστικά πρόκειται για συγκερασµό και ταυτόχρονη µελέτη δύο αυτόνοµων 
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διατµηµατικών ερευνών που περιλαµβάνουν τις ίδιες ερωτήσεις και διενεργούνται σε 

διαφορετική χρονολογία. Η συγκεκριµένη µέθοδος προτιµάται ερευνητικά, όταν 

στόχος του ερευνητή είναι η ανάλυση των επιδράσεων µία νέας κυβερνητικής 

πολιτικής ή ενός σηµαντικού γεγονότος στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

δείγµατος (π.χ. οικονοµική κρίση, πολεµική σύρραξη, περιβαλλοντική καταστροφή, 

κ.ά.), αποκαλύπτοντας-αναδεικνύοντας τυχόν τάσεις που εµφανίζονται µεταξύ των 

ίδιων µεταβλητών µε την πάροδο ικανού χρόνου, συνήθως δύο έως τριών ετών. Η 

συνδυαστική µελέτη των ερευνών, επεκτείνει σε σηµαντικό βαθµό το µικρό δείγµα, 

που συνήθως έχει η κάθε έρευνα ατοµικά, αξιοποιώντας συσσωρευτικά τις βάσεις 

δεδοµένων (Wooldridge, 2009, σσ. 1-13). 

 Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η µελέτη των δύο παρόµοιων ερευνών, 

στοχεύει στην παρατήρηση των µεταβολών που ενδεχοµένως να επήλθαν σε 

συγκεκριµένες ποιοτικές και ποσοτικές µεταβλητές (οικονοµικές, κοινωνικές, 

πολιτικές), έχοντας ως «κοµβικό σηµείο» αναφοράς την πρόσφατη παγκόσµια 

οικονοµική κρίση που επηρεάζει µέχρι και σήµερα, σε τόσο έντονο βαθµό, την 

οικονοµία της Ελλάδας.        

 

5.3.2 Προβλήµατα της Έρευνας 

Απώτερη επιδίωξη κάθε ερευνητή, αλλά και κάθε έρευνας γενικότερα, είναι η 

ανακάλυψη γενικών νόµων-θεωριών, η συλλογή αξιόπιστων-αξιοποιήσιµων  

δεδοµένων και η επαλήθευση ή η διάψευση των όποιων αρχικών υποθέσεων. Η όλη 

αυτή διαδικασία, δεν δύναται να ολοκληρωθεί δίχως ο ερευνητής να περάσει την 

«επιστηµονική βάσανο», η οποία µεταφράζεται σε σωρεία προβληµάτων που 

ενδεχοµένως να προκύψουν. Η διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας πεδίου και η 

συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, δεν τέθηκε εις πέρας χωρίς την 

προηγούµενη προσπάθεια να εξαλειφθούν επιτυχώς όλα τα δοµικά αλλά και 

λειτουργικά προβλήµατα που εµφανίστηκαν, τόσο κατά τη σύνταξη του 

ερωτηµατολογίου, όσο και κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης και ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων της έρευνας.  

Η επιλογή της χρήσης του ερωτηµατολογίου συνέντευξης, σε συνδυασµό µε 

τον µεγάλο αριθµό ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, απαίτησε χρόνο (χρόνος 

συνέντευξης, συµπλήρωση και επεξεργασίας του ερωτηµατολογίου, κ.ά.) αλλά και 

χρήµατα (δαπάνες µεταφοράς στο χώρο της έρευνας, εκτύπωση ερωτηµατολογίων, 
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κ.ά.). Παρηγορητικός παράγοντας ήταν το γεγονός της πρότερης εµπειρίας, κατά την 

διεξαγωγή της αντίστοιχης έρευνας πεδίου του 2008 και η καλή προετοιµασία-

εκπαίδευση πριν την έναρξη των συνεντεύξεων. Στις δυσκολίες που προέκυψαν και 

ελήφθησαν σοβαρά υπόψη κατά το στάδιο εξαγωγής των τελικών συµπερασµάτων, 

πρέπει να συµπεριληφθεί η δυσπιστία-φόβος που σε ορισµένες περιπτώσεις 

παρατηρήθηκε από την πλευρά των Αλβανών µεταναστών που πήραν µέρος στην 

έρευνα, κυρίως στο τµήµα του ερωτηµατολογίου που οι συνεντευξιαζόµενοι 

κλήθηκαν να δηλώσουν στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική και εργασιακή τους 

κατάσταση. Η προαναφερθείσα συµπεριφορά ορισµένων, παρά το γεγονός ότι η 

συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµη, κρίθηκε αναµενόµενη συνδεόµενη 

άµεσα µε την κοινωνική και οικονοµική κυρίως ιδιαιτερότητα των µεταναστών που 

διαβιούν έκτος των χωρών καταγωγής τους, αποτελώντας ενδεχοµένως αναπόσπαστο 

χαρακτηριστικό γνώρισµα και άλλων παρόµοιων ερευνητικών προσπαθειών.  

Οι κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες είναι τέτοιες, που ο πληθυσµός των 

Αλβανών οικονοµικών µεταναστών, αλλά και γενικότερα όλων των µεταναστών στην 

Ελλάδα, δεν επιτρέπουν την εύκολη και σε βάθος προσέγγιση αγνώστων στα 

«µεταναστευτικά γκέτο», για την συλλογή των οποιονδήποτε στοιχείων. Ο 

αναλφαβητισµός και τα προβλήµατα κατανόησης, ιδιαίτερα των οικονοµικών 

εννοιών, επέβαλαν την µετάφραση του ερωτηµατολογίου στα αλβανικά ώστε να 

επιτευχθεί µεγαλύτερη και αποδοτικότερη συµµετοχή των υποκειµένων της έρευνας. 

Το πρόβληµα που εντοπίστηκε και σχετίζεται µε τους περιορισµούς των 

συµµετεχόντων λόγω γλωσσικών «αγκυλώσεων» στη λεπτοµερή κατανόηση 

ορισµένων δυσνόητων, για αυτούς, οικονοµικών όρων υπερκεράστηκε επιτυχώς 

ύστερα από την µετάφραση του ερωτηµατολογίου στα αλβανικά και στην επιτόπια 

επεξήγησή τους από τον δεύτερο συνεντεύκτη που είναι άριστος γνώστης της 

αλβανικής γλώσσας, όπου αυτό απαιτήθηκε, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων.       

 Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, αλλά και για πληθώρα άλλων, 

λήφθηκαν σοβαρά υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθµό 

ανταπόκρισης των ερωτώµενων, όπως το µέγεθος του ερωτηµατολογίου, το 

περιεχόµενο του, η ανωνυµία του ερωτώµενου, η εµφάνιση του ερωτηµατολογίου, ο 

σκοπός της έρευνας και τα χαρακτηριστικά των συνεντευκτών που λειτούργησαν 

συνεπικουρικά µε τον τρόπο και τις συνθήκες πραγµατοποίησης της συνέντευξης µε 

στόχο την εγκυρότερη συµπλήρωση και την µετέπειτα επεξεργασία των δεδοµένων 

(Σκιάρδος, 2005, σσ. 195-196) (Λάζος, 1998).  
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5.3.3 Η Μεθοδολογία και τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της Έρευνας  

Η συλλογή και καταγραφή όλων των δεδοµένων της έρευνας, έγινε µε την χρήση  

πλήρως δοµηµένων ερωτηµατολογίων και την ταυτόχρονη διενέργεια συνεντεύξεων 

σε κάθε ένα από τα υποκείµενα της έρευνας ξεχωριστά, ενώ τα υποκείµενα της 

έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό δείγµα του υπό µελέτη πληθυσµού. Η επιλογή 

χρήσης των δοµηµένων ερωτηµατολογίων, ως βασικού ερευνητικού εργαλείου, 

επιλέχθηκε προκειµένου να είναι εφικτή η σύγκριση των συνεντεύξεων των 

υποκειµένων της έρευνας, στοιχείο προς στοιχείο (δεδοµένου ότι όλοι οι 

συνεντευξιαζόµενοι καλούνται να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις µε την ίδια 

σειρά), γεγονός που επιτρέπει την επίτευξη µεγαλύτερης αξιοπιστίας και ευκολότερης 

επεξεργασίας των παρατηρήσεων που προέκυψαν µέσω αυτής (Shaw & Wright, 

1967) (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1967).  

Στα πλεονεκτήµατα της ακολουθητέας τεχνικής-διαδικασίας, εντάσσεται η 

παρεχόµενη δυνατότητα στον συνεντεύκτη να υποβάλλει προφορικά τις ερωτήσεις, 

κάνοντας χρήση βοηθητικών µέσων που εµφανίζονται ταυτόχρονα στον ερωτώµενο 

µε την υποβολή των ερωτήσεων, εξαλείφοντας σε σηµαντικό βαθµό τον κίνδυνο 

«εκτροχιασµού» των αποτελεσµάτων της έρευνας που δύναται να επιφέρει η 

αποκλειστική χρήση του ερωτηµατολογίου και η στατική καταγραφή των 

απαντήσεων από τα υποκείµενα που συµµετέχουν σε αυτή. Η συνδυαστική χρήση 

συνέντευξης και ερωτηµατολογίου, επιτρέπει την ποιοτική καταγραφή του προφίλ 

κάθε επιµέρους απάντησης ξεχωριστά, αντλώντας µε τον τρόπο αυτό επιπρόσθετες 

πληροφορίες για τα υπό έρευνα ερωτήµατα (Benny & Hughes, 1956). 

Η αλληλοσυµπλήρωση των δύο τεχνικών, καλύπτουν σφαιρικά την 

αναζήτηση των διαφόρων πτυχών του φαινοµένου της αλβανικής µετανάστευσης. Το 

«ερωτηµατολόγιο συνέντευξης», όπως ερευνητικά αναφέρεται (Σκίαρδος, 1991), 

επιτρέπει στον ερευνητή, εκτός των προαναφερθέντων, να προβεί στην διασαφήνιση 

ερωτήσεων που ο ερωτώµενος βρίσκει µη κατανοητές, πολύπλοκες ή ακόµα και 

δυσερµήνευτες, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται υψηλός βαθµός ανταπόκρισης, 

συγκριτικά πάντα µε άλλες µεθόδους έρευνας. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του 

ερευνητή, περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις απαντήσεις που θα ήταν 

ανεκµετάλλευτες ερευνητικά, ενώ ταυτόχρονα και ενώ η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη, 

υπάρχει η ευχέρεια να αντληθούν σηµαντικές πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον 

και τις ειδικές καταστάσεις τις οποίες βιώνει, δρα και συµπεριφέρεται το ερωτώµενο 

πρόσωπο (Σκιάρδος, 2005, σσ. 162-165).    
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Η συγκεκριµένη έρευνα πεδίου, τέθηκε εις πέρας από δύο συνεντεύκτες (ο 

γράφων και ένας µεταφραστής, που είχε όµως µόνο υποστηρικτικό ρόλο όπου αυτό 

απαιτούνταν), επιλογή που βασίζονταν στην επιδίωξη για ολοκληρωµένη αποτύπωση 

όλου του δείγµατος της έρευνας και των δεδοµένων που εξήχθησαν από αυτή από τον 

συντάκτη της παρούσας διατριβής. Πριν την έναρξη της έρευνας, ο µεταφραστής και 

επικουρικά λειτουργών συνεντεύκτης, εκπαιδεύτηκε λεπτοµερώς στην χρήση και τον 

σκοπό του ερωτηµατολογίου της έρευνας, ενώ είχε έγκαιρα προβλεφθεί να δοθούν 

σαφής και εξαντλητικές οδηγίες για κάθε µια ερώτηση ξεχωριστά, αλλά και 

εξειδικευµένες πληροφορίες προκειµένου να βοηθά όσο το δυνατόν περισσότερο τα 

άτοµα που λαµβάνουν µέρος στην έρευνα, για πλήρη κατανόηση όσων καλούνταν να 

απαντήσουν.  

Ίσως από τα σηµαντικότερα στοιχεία της µεθοδολογίας της έρευνας αποτελεί 

η επιλογή δείγµατος (sample) του υπό µελέτη πληθυσµού (population). Η 

δειγµατοληψία (sampling) σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε το δείγµα της έρευνας 

να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο, να διαθέτει δηλαδή κατά 

προσέγγιση χαρακτηρίστηκα του πληθυσµού που ανήκει, ως προς το φύλο, την 

ηλικία, την περιοχή προέλευσης, τον τόπο κατοικίας των µεταναστών στην Ελλάδα 

κ.ά. Η χρήση της πρωτογενούς αυτής έρευνας, στοχεύει στην επακόλουθη 

αξιοποίηση της επαγωγικής στατιστικής, της δυνατότητας δηλαδή γενίκευσης των 

συµπερασµάτων από τα δεδοµένα του δείγµατος στον πληθυσµό των στατιστικών 

µονάδων, λαµβάνοντας όµως σοβαρά υπόψη κάθε περιορισµό στην εξαγωγή 

γενικεύσεων που ο αριθµός των ερωτηµατολογίων, ο υπό µελέτη πληθυσµός και η 

ερευνητική διαδικασία στο σύνολό της µπορεί να θέσει (Miller D. , 1975). 

 Προκειµένου η γενίκευση των ευρηµάτων του δείγµατος της παρούσας 

έρευνας πεδίου να εφαρµοστεί σε ολόκληρο τον πληθυσµό (Αλβανοί οικονοµικοί 

µετανάστες στην Ελλάδα) και να ανταποκρίνεται στις ερευνητικές προϋποθέσεις που 

η δειγµατοληπτική µέθοδος επιτάσσει ελήφθησαν, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως) πεντακόσια πενήντα ερωτηµατολόγια, από ισάριθµους µετανάστες 

αλβανικής υπηκοότητας, ενώ προτιµήθηκε η µέθοδος της κατά στρώµατα 

δειγµατοληψίας (quota sampling) για την επίτευξη της οποίας έγινε διαστρωµάτωση 

του πληθυσµού µε γνώµονα το φύλο (άντρες-γυναίκες) αλλά κυρίως τον λόγο 

εισόδου στην Ελλάδα των µελών αυτού. Η διαστρωµάτωση και η επιλογή του 

ποσοστού του δείγµατος που αναλογεί σε κάθε επιµέρους στρώµα, έγινε µε βάση 

παλιότερες έρευνες και τα στοιχεία που προέκυψαν από την πιο πρόσφατη χρονικά 
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απογραφή του πληθυσµού στην Ελλάδα ενώ όσες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν 

λήφθηκαν υπόψη στην εξαγωγή των τελικών αποτελεσµάτων-συµπερασµάτων.  

Πριν από την κανονική έναρξη της έρευνας πεδίου και της συµπλήρωσης των 

ερωτηµατολογίων από τους συµµετέχοντες στην έρευνα Αλβανούς µετανάστες, 

έλαβε χώρα η πιλοτική φάση της εν λόγω έρευνας (pilot study) διάρκειας περίπου 

µίας εβδοµάδας, όπου και διαµοιράστηκαν και συµπληρώθηκαν ερωτηµατολόγια που 

αναλογούν στο 5% περίπου (τριάντα ερωτηµατολόγια) του συνολικού δείγµατος, 

προκειµένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν έγκαιρα ενδεχόµενες «ερευνητικές 

αγκυλώσεις» στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και ειδικότερα στην διατύπωσή 

τους πριν την τελική διαµόρφωσή τους (Μπέλλας, 1992). 

Πριν την έναρξη παρουσίασης των εξαχθέντων αποτελεσµάτων της έρευνας 

πεδίου, µέσω της δειγµατοληπτικής µεθόδου επιλογής των υποκειµένων αυτής, 

οφείλουµε να αναγνωρίσουµε a priori τις αδυναµίες που η µέθοδος αυτή µπορεί να 

παρουσιάσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων για ολόκληρο τον πληθυσµό, µόνο µέσω 

της µελέτης ενός µικρού µέρους αυτού. Η χρήση της επαγωγικής στατιστικής για τον 

προσδιορισµό ή καλύτερα τη µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση των χαρακτηριστικών 

που οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες εµφανίζουν στην Ελλάδα, έγινε µε κάθε 

δυνατή ακρίβεια, ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοπιστία 

κατά την γενίκευση των αποτελεσµάτων του αντιπροσωπευτικού δείγµατος σε 

ολόκληρο τον υπό µελέτη πληθυσµό. Η στατιστική εκτίµηση κάθε στοιχείου που 

προέκυψε από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων της έρευνας, ουσιαστικά βοήθησε 

στο να υπολογισθεί η πιθανότερη τιµή µίας παραµέτρου ενός πληθυσµού, 

λαµβάνοντας πάντα υπόψη των «ερευνητικών ορίων» που η συγκεκριµένη 

διαδικασία επιβάλει (Καραγεώργος, 2001, σσ. 247-295).      

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας που διαµορφώθηκε τελικά και επισυνάπτεται 

στο Β Παράρτηµα της διατριβής, περιλαµβάνει τρεις βασικές επιµέρους θεµατικές 

ενότητες, αποτελούµενο συνολικά από σαράντα οκτώ ερωτήσεις. Στην πρώτη κατά 

σειρά θεµατική ενότητα περιγράφονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

συµµετεχόντων, όπως για παράδειγµα η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, 

το µορφωτικό επίπεδο, η περιοχή καταγωγής-κατοικίας, κ.ά. Η δεύτερη ενότητα 

συµπεριλαµβάνει ερωτήσεις οικονοµικής φύσεως, µε ιδιαίτερη στόχευση στον τρόπο 

διαχείρισης των εµβασµάτων, την εργασιακή απασχόληση των Αλβανών 

οικονοµικών µεταναστών, το ετήσιο εισόδηµα και την σχέση των ερωτηθέντων µε το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία, ενώ στην 
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τελευταία ενότητα συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις που στοχεύουν την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε την κοινωνική κατάσταση των υποκειµένων της έρευνας 

και ειδικότερα τις συνθήκες της κοινωνικής προσαρµογής τους στο ελληνικό status 

quo.  

 Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας πεδίου, αποτελείται κυρίως από κλειστού 

τύπου ερωτήσεις, πολλαπλών επιλογών, ενώ σε ορισµένες εξ’ αυτών 

χρησιµοποιήθηκαν κλίµακες σπουδαιότητας βάσει των οποίων προτείνεται µια σειρά 

δυνατών απαντήσεων µε στόχο να επιλεγεί, από το υποκείµενο της έρευνας, η 

απάντηση που τον εκφράζει σε µεγαλύτερο βαθµό. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, στην 

πλειοψηφία τους, οι ερωτήσεις ακολουθούσαν κλίµακα Likert, διαφόρων βαθµίδων 

καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν σηµειώθηκαν, σχεδόν καθόλου, εκλιπούσες 

τιµές (missing values) (Ζαφειρόπουλος, 2005, σσ. 76-80). 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου και την συλλογή των δεδοµένων, 

πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία τους, ώστε να είναι εφικτή η µετέπειτα στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσµάτων. Πιο συγκεκριµένα, ελέγχθηκαν αρχικά όλα τα 

ερωτηµατολόγια ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν κενά κατά την διαδικασία 

συµπλήρωσής τους ή λογικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωσης, ενώ ακολούθως 

έγινε η κωδικοποίηση τόσο των ερωτήσεων όσο και των απαντήσεων ώστε να 

µπορούν να επεξεργαστούν κατάλληλα τα δεδοµένα, µέσα από εξειδικευµένο 

λογισµικό πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης, χρησιµοποιώντας τις ειδικότερες 

εντολές και τις επιµέρους δυνατότητες που το λογιστικό αυτό «πακέτο» προσφέρει 

(Rabe-Hesketh, 1998, σσ. 3-23) (Hamilton, 1998, σσ. 225-249).  

Το οικονοµετρικό πρόγραµµα (στατιστικό πακέτο) που χρησιµοποιήθηκε για 

την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων είναι το Στάτα στην 13η έκδοσή του 

(Stata 13.0 version) σε 64 bit υπολογιστή µε επεξεργαστή i5. Τόσο οι ποσοτικές όσο 

και οι ποιοτικές µεταβλητές της έρευνας πεδίου (περιγραφική ανάλυση) 

παρουσιάζονται µε την χρήση διαγραµµάτων συχνοτήτων (Α Παράρτηµα), ενώ 

σηµαντικά περιγραφικά δεδοµένα που προκύψαν από την επιµέρους στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας αναφέρονται στη ενότητα που ακολουθεί.  

 Πριν από την διεξαγωγή οποιασδήποτε στατιστικής ανάλυσης, κρίθηκε 

απαραίτητο να ελεγχθεί το ερωτηµατολόγιο αλλά και τα δεδοµένα αναφορικά µε την 

αξιοπιστία και την ποιότητά τους. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε να γίνει χρήση του 

συντελεστή Cronbach’s Alpha, καθώς θεωρήθηκε πιο κατάλληλος για τη 

συγκεκριµένη περίπτωση. Ο στατιστικός έλεγχος a του Cronbach's, αποτελεί έναν 
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συντελεστή αξιοπιστίας ο οποίος είθισται να χρησιµοποιείται σαν µέτρο εσωτερικής 

συνέπειας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ερευνών που πραγµατοποιούνται µε 

ερωτηµατολόγιο (Allen & Yen, 2002). Ο συγκεκριµένος έλεγχος, ονοµάστηκε έτσι 

από τον Cronbach L., το 1951, ο οποίος επιχείρησε να ασχοληθεί ευρύτερα µε τους 

ελέγχους συντελεστών και τη συµπεριφορά τους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν 

αποτελεί έναν σταθερό και αµετάβλητο έλεγχο, καθώς επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, µε κυριότερο την αύξηση ή µείωση των τιµών που πιθανώς εκλείπουν. 

Παράλληλα, σχετίζεται µε το ποσοστό της µεταβλητότητας που είναι δυνατόν να 

ερµηνευθεί (Zinbarg, Yovel, Ravelle, & McDonald, 2006). Η µαθηµατική έκφραση 

µέσω της οποίας υπολογίζεται µέσω του ακόλουθου τύπου: 

2
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όπου K είναι ο αριθµός των συνιστωσών, 
2σ Χ  η συνολική διασπορά των συνολικών 

σκορ που έχουν σηµειωθεί και 
2
i

σΥ  η διασπορά των συνιστωσών i για το παρόν 

δείγµα ατόµων (Develles, 1991, σσ. 24-33). Μέσα από τον παραπάνω έλεγχο, 

προκύπτει µία τιµή, βάσει της οποίας χαρακτηρίζεται ένα ερωτηµατολόγιο ως 

αξιόπιστο ή µη αξιόπιστο. Πιο συγκεκριµένα, τιµές µικρότερες του 0,70 

υποδεικνύουν χαµηλή αξιοπιστία, ενώ όσο υπερβαίνουµε την τιµή 0,70, τόσο 

αυξάνεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου. Ο συγκεκριµένος 

έλεγχος εφαρµόστηκε συνολικά τέσσερις φορές. Η πρώτη αφορούσε το σύνολο του 

ερωτηµατολογίου, ενώ οι υπόλοιπες τρεις, καθεµία από τις ισάριθµες ενότητες 

ξεχωριστά. Κατά τον τρόπο αυτό, εξασφαλίστηκε η εγκυρότητα και αξιοπιστία του 

ερωτηµατολογίου σε όλα τα επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα του 

συγκεκριµένου ελέγχου προέκυψαν χαµηλότερα από τα αναµενόµενα και επιθυµητά 

(0,6540 για το σύνολο του ερωτηµατολογίου, 0,5223 για τα προσωπικά στοιχεία, 

0,5977 για τα οικονοµικά στοιχεία και 0,2886 για τα κοινωνικά στοιχεία), λόγω του 

µεγέθους του δείγµατος που συγκεντρώθηκε, µπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζεται 

τόσο η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, όσο και των δεδοµένων. 

Τέλος, πριν τον έλεγχο υποθέσεων και µε τον µη παραµετρικό συντελεστή Spearman 

(Μπεχράκης & Καραπιστολής, 2006) των αποτελεσµάτων για τα έξι συνολικά 
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µοντέλα που µελετήθηκαν, δηµιουργήθηκε για καθεµία από τις ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου, µία κατηγορική µεταβλητή ακολουθώντας την κωδικοποιηµένη 

µορφή των απαντήσεων (π.χ. Q1, Q2, Q3…Q48 όπου Q1 αναφερόµαστε στην πρώτη 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου) σε δύο ή και περισσότερα επίπεδα. 

 

5.4 Παρουσίαση-Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της Έρευνας Πεδίου 

5.4.1 Αποτελέσµατα Περιγραφικής Ανάλυσης Δεδοµένων της Έρευνας Πεδίου 

Από την κωδικοποίηση των απαντήσεων της έρευνας πεδίου και την περαιτέρω 

ανάλυση των αποτελεσµάτων αυτής, προέκυψαν αρχικά τα περιγραφικά δεδοµένα, τα 

οποία όπως προαναφέρθηκε, αποτυπώνονται αναλυτικά στο παράρτηµα Α της 

διατριβής, όπου βρίσκονται και οι σχετικοί πίνακες για κάθε επιµέρους µεταβλητή 

του ερωτηµατολογίου. Η σηµασία µελέτης των περιγραφικών δεδοµένων, έγκειται 

στην εξαγωγή συγκεκριµένων συµπερασµάτων σχετικά µε το δείγµα της έρευνας 

αλλά και των δηµογραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών αυτού. 

Στην παρούσα υποενότητα, παρουσιάζονται µόνο ορισµένα εκ των αποτελεσµάτων 

αυτών, στοχεύοντας τόσο στην επικαιροποιηµένη αποτύπωση του τρόπου που 

εξελίχθηκε το φαινόµενο της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα, όσο και στην 

σταδιακή εισαγωγή του αναγνώστη στα αποτελέσµατα της επαγωγικής ανάλυσης που 

ακολουθεί.  

 Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τα ατοµικά-δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

των µεταναστών, προκύπτει ότι ανάµεσα στους συµµετέχοντες της µελέτης, οι 

περισσότεροι δήλωσαν ως περιοχή καταγωγής τη νότια (51,45%) και την κεντρική 

(40,73%) Αλβανία. Από τη βόρεια Αλβανία φαίνεται να κατάγεται, σύµφωνα µε τις 

δηλώσεις των ερωτηθέντων, µόλις το 7,82% των συµµετεχόντων. Αναφορικά µε την 

περιοχή κατοικίας των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να ξεχωρίζει 

σηµαντικά κάποια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Το 24,73% δηλώνει ότι 

διαµένει σε χωριά της επαρχίας, το 29,27% σε υποβαθµισµένες περιοχές των 

µεγάλων αστικών κέντρων, το 21,09% σε µη υποβαθµισµένες περιοχές των µεγάλων 

αστικών κέντρων και το 24,91% σε πόλεις της επαρχίας.  

Η πλειοψηφία των µεταναστών (37,09%) που µετείχαν στην έρευνα, ήταν 

µεταξύ 35-44 ετών, ενώ ακολουθούν µε ποσοστό 21,82%, όσοι ανήκουν στην 

ηλικιακή οµάδα των 30-34 ετών. Σηµαντικό εύρηµα της έρευνας, αποτελεί το γεγονός 
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ότι ανάµεσα στο δείγµα που συγκεντρώθηκε, βρέθηκαν συµµετέχοντες όλων των 

ηλικιακών οµάδων, πλην αυτής άνω των 65 ετών. Το γεγονός αυτό επαληθεύει την 

θεωρητική προσέγγιση που πρεσβεύει ότι η µεταναστευτική διαδικασία σχετίζεται 

κυρίως µε άτοµα νεαρής ή µέσης ηλικίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

κατανοµή των δύο φύλων. Η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων σε 

ποσοστό 71,45% είναι άνδρες και µόλις το 28,55% γυναίκες γεγονός όµως που 

οφείλεται και στην ιδιαιτερότητα της έρευνας που διενεργήθηκε (βλ. υπ. 5.3.2).  

Ανάµεσα στους συµµετέχοντες, η πλειοψηφία (54,36%) δήλωσε πως έχει 

ολοκληρώσει την οκταετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ το 26,18% των 

συµµετεχόντων ολοκλήρωσε την φοίτηση στο λύκειο της χώρας καταγωγής του. 

Μόλις το 2,36% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο, 

ενώ µόλις τρεις ερωτηθέντες (0,55%) δήλωσαν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (80,73%), δήλωσαν ότι πριν τη 

µετανάστευσή τους στην Ελλάδα είχαν φοιτήσει σε κάποια τεχνική ή επαγγελµατική 

σχολή.  

Σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των µεταναστών που πήραν µέρος 

στην έρευνα, η πλειοψηφία αυτών (85,64%) δήλωσε ότι η οικογένειά τους ανήκει 

στην εθνοτική οµάδα των Αλβανών, το 8,73% στους Έλληνες και µόλις το 5,09% 

στους Βλάχους. Ανάµεσα στους ερωτηθέντες, το 78,36% απάντησε ότι είναι έγγαµοι, 

το 17,45% άγαµοι, το 2,36% διαζευγµένοι και το 1,82% χήροι. Σε συνέχεια της 

παραπάνω ερώτησης, οι συµµετέχοντες δήλωσαν σε ποσοστό 74,91% ότι έχουν 

παιδιά µε την πλειοψηφία (42,55%) αυτών να έχει δύο παιδιά. 

Σχετικά µε τον εργασιακό τοµέα, οι προσφερόµενες θέσεις εργασίας στην 

Ελλάδα φαίνεται να είναι ο πρώτος και βασικός λόγος επιλογής της χώρας για 

µετανάστευση, σύµφωνα µε δήλωση του 73,64% των συµµετεχόντων, ενώ ως 

δεύτερος (11,45%) κατά σειρά λόγος επιλογής της Ελλάδας δηλώθηκε ο ελληνικός 

τρόπος ζωής και οι προοπτικές αναβάθµισης της ποιότητας ζωής που αυτός 

προσφέρει. Εκτός από ένα σηµαντικό ποσοστό (32,73%) που µετανάστευσε στην 

Ελλάδα το διάστηµα 1990-1995, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µετανάστευσε την 

πενταετία 1996-2000, ενώ το υπόλοιπο 20% περίπου, δήλωσε ότι ήρθε στην Ελλάδα 

µετά το 2001. Ως προς τα συνολικά έτη διαµονής στην Ελλάδα, σε συµφωνία µε το 

προηγούµενο ερώτηµα, οι συµµετέχοντες σε ποσοστό 88,73% δήλωσαν ότι 

διαµένουν πάνω από δέκα συναπτά έτη.  
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Το δεύτερο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου µελετά τα οικονοµικά 

χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα πεδίου. Ειδικότερα, η 

µετανάστευση στην Ελλάδα φαίνεται να έχει ευνοήσει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 

ποσοστό των ερωτηθέντων (74,36%), καθώς η οικονοµική τους κατάσταση πριν τη 

µετανάστευση στην Ελλάδα ήταν χειρότερη έως πολύ χειρότερη (25,64%), ενώ µόλις 

το 1,5% φαίνεται να διαφωνεί µε την πλειοψηφία των απαντήσεων.  

Αναφορικά µε το επίπεδο διαβίωσης των ερωτηθέντων πριν από τη 

µετανάστευση, φαίνεται ότι αυτό κυµαίνεται σε συνηθισµένα επίπεδα, καθώς το 

55,27% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι ήταν ίδιο µε των περισσοτέρων. Ωστόσο, το 

17,82% δήλωσε ότι ήταν καλύτερο από τους περισσότερους, το 19,27% χειρότερο 

και µόλις το 7,64% πολύ χειρότερο από τους περισσότερους. Μέχρι την ουσιαστική 

εδραίωση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα (τέλη του 2009), φαίνεται ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών ευνοήθηκε ιδιαίτερα µετά την εγκατάσταση 

στη χώρα, καθώς το 88,9% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι η ηµερήσια αποζηµίωσή 

τους αυξήθηκε µετά την είσοδο και εργασία τους στην ελληνική επικράτεια. 

Φυσικά, η εικόνα των απαντήσεων αλλάζει µετά την εµφάνιση των πρώτων 

επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους αλλοδαπούς 

µετανάστες. Η µεταβολή της ηµερήσιας χρηµατικής αποζηµίωσης της πλειοψηφίας 

των ερωτηθέντων (77,1%) προκύπτει ότι µειώθηκε µετά τα τέλη του 2009 ή 

παρέµεινε σταθερή (22,2%), ενώ µόλις για το 0,7% παρουσίασε αύξηση.  

Σε ότι αφορά τις εργασιακές µεταβολές των συµµετεχόντων στην έρευνα 

πεδίου, το 42,2% δήλωσε πως κατά την διάρκεια της µετανάστευσης απασχολήθηκε 

σε εργασία µε ασφάλιση, το 9,5% από πολλαπλή εργασία µεταπήδησε σε 

αποκλειστική απασχόληση, το 9,8% βίωσε γενικότερα καλύτερες συνθήκες εργασίας 

ενώ µόλις το 5,6% αυτών σταµάτησε την εργασία ως υπάλληλος και άνοιξε την δική 

του επιχείρηση. Σηµαντικό εύρηµα της παρούσας µελέτης, αποτελεί και το γεγονός 

ότι το 65,8% των ερωτηθέντων δεν είχε µεταβολή στον τοµέα απασχόλησής τους από 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, γεγονός που υποδεικνύει την σταθερότητα στις 

εργασιακές σχέσεις των αλλοδαπών µεταναστών και την αδυναµία ορισµένων εξ’ 

αυτών να αναβαθµίσουν τα εργασιακά τους δεδοµένα. Η σταθερότητα στην εργασία 

που προαναφέρθηκε, απεικονίζεται και στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων (90%) έχει µία και µόνο απασχόληση. Μικρότερα ποσοστά έχουν 

περισσότερες της µίας εργασίας ενώ µόλις ένα 2% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν 

εργάζεται καθόλου. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε τον τοµέα 
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απασχόλησής τους, φαίνεται ότι κατά πλειοψηφία ασχολούνται µε χειρωνακτικές 

εργασίες, µε εξαίρεση ένα µικρό ποσοστό (10%) που απασχολείται στον τοµέα των 

πωλήσεων. Ελάχιστοι (15,5%), φαίνονται να είναι και οι ερωτηθέντες που έχουν 

µεταναστεύσει στην Ελλάδα και είναι ηµιαπασχολούµενοι. Οι περισσότεροι 

(ποσοστό άνω του 60%) Αλβανοί µετανάστες που πήραν µέρος στην έρευνα πεδίου 

δήλωσαν ότι έχουν υπερπλήρη εργασιακά ωράρια, από 21 έως και 50 ώρες την 

εβδοµάδα, ενώ το 14,4% των συµµετεχόντων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 51 

ώρες. 

Η πλειοψηφία των Αλβανών µεταναστών (56,2%) δήλωσε πως ασφαλίζεται 

για το σύνολο των ηµερών εργασίας ενώ το 14,7% για σχεδόν το σύνολο αυτών. 

Σχετικά χαµηλό φαίνεται να είναι το ετήσιο εισόδηµα της πλειοψηφίας των 

ερωτηθέντων, καθώς το 64% δήλωσε πως λαµβάνει λιγότερα από 10.000 ευρώ 

ετησίως. Το 30,9% από 10.000-15.000 ευρώ και µόλις το 5,1% έχει ετήσιο ατοµικό 

εισόδηµα άνω των 15.000 ευρώ. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα σχετικά µε το 

ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα. Οι περισσότερες οικογένειες (44,4%), δήλωσαν 

µικρότερο εισόδηµα από τις 10.000 ευρώ, ενώ το 40,9% από 10.000-15.000 ευρώ. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (90,9%) διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα, 

ενώ µόλις το 9,1%, δήλωσε ότι διαµένει περιστασιακά στη χώρα βάσει της εποχικής 

απασχόλησης. 

Μέχρι την εδραίωση της οικονοµικής κρίσης (τέλη του 2009) στην χώρα, οι 

περισσότεροι εκ των ερωτηθέντων (80,9%) αποταµίευαν µεγαλύτερο ποσοστό 

χρηµάτων. Σε συµφωνία µε την προηγούµενη ερώτηση, η πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων (80,9%) αποταµιεύει πλέον µικρότερο ποσοστό µετά την οικονοµική 

κρίση, µετά δηλαδή τα τέλη του 2009. Ένα ποσοστό µικρότερο του 10% επί του 

συνόλου των ετήσιων αποδοχών του 2011 είναι το ποσό που δήλωσε ότι αποταµίευσε 

η πλειοψηφία (46,2%) των Αλβανών µεταναστών της έρευνας, το 28,7% δήλωσε ότι 

αποταµίευσε το 11% έως 20% και το 13,6% από 21% έως 30% αντίστοιχα.  

Το 48,4% των ερωτηθέντων φαίνεται ότι αποστέλλει µε µορφή εµβασµάτων 

τα χρήµατα που αποταµιεύει στην Αλβανία χρησιµοποιώντας τα, ως επί το πλείστον, 

για την κάλυψη των τρεχουσών οικογενειακών αναγκών. Αναφορικά µε τις 

επενδύσεις στις «αλβανικές πυραµίδες», λίγοι περισσότεροι από τους µισούς 

συµµετέχοντες (55,8%) απάντησαν θετικά. H πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 

ποσοστό 42,5% εξακολουθεί να χρησιµοποιεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της 

Ελλάδας στον ίδιο βαθµό µε πριν την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης και την 
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αρχική είσοδό τους στην Ελλάδα, το 32,9% δηλώνει ότι µε την πάροδο των χρόνων 

παραµονής το χρησιµοποιεί περισσότερο, ενώ το 24,5% δήλωσε ότι το χρησιµοποιεί 

σε µικρότερο βαθµό από το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.  

Όπως έγινε εµφανές και από τις προηγούµενες ερωτήσεις, η οικονοµική κρίση 

επηρέασε τους Αλβανούς οικονοµικούς µετανάστες στην Ελλάδα. Το 66% όσων 

πήραν µέρος στην έρευνα, δήλωσε ότι εµβάζει µικρότερο ποσό µετά την οικονοµική 

κρίση, το 16,4% εµβάζει το ίδιο χρηµατικό ποσό, ενώ µόλις το 5,8% δήλωσε αύξηση 

των εµβασµάτων του. Αναφορικά µε τη βασική αιτία αποστολής εµβάσµατος, το 46% 

αυτών δήλωσε την επιθυµία ως πρωταρχικό λόγο εµβάσµατος, ενώ το υπόλοιπο 54% 

των ερωτηθέντων απάντησε πως αποστέλλει εµβάσµατα αναγκαστικά, για διάφορους 

λόγους. Ειδικότερα σε ότι αφορά το ποσό που δήλωσαν οι απέστειλαν υπό µορφή 

εµβασµάτων στην Αλβανία οι ερωτηθέντες το 2011, οι απαντήσεις ποικίλλουν 

αρκετά. Το 30,5% δήλωσε ότι δεν απέστειλε καθόλου εµβάσµατα γεγονός που 

αποδόθηκε κυρίως στην οικονοµική κρίση που έπληξε την Ελλάδα, το 30,5% 

περισσότερα από 10.000 ευρώ και το 33,5% λιγότερα από 1.000 ευρώ. Παράλληλα, 

το 22% από 1.000-2.500 ευρώ, το 10,9% από 2.500-5.000 ευρώ και το 3,1% από 

5.000-10.000 ευρώ αντίστοιχα.  

 Από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτηθέντες σχετικά 

µε τον τρόπο που εµβάζουν τα χρήµατά τους στην Αλβανία, φαίνεται να µην 

εµπιστεύονται τόσο το τραπεζικό σύστηµα ή τις εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων, 

καθώς σε ποσοστό 63,5% επιλέγουν να µεταφέρουν µόνοι τους ή µέσω συγγενών τα 

χρήµατά τους. Οι στενοί οικογενειακοί δεσµοί που διατηρούν οι µετανάστες µε τα 

µέλη των οικογενειών τους στην χώρα προέλευσής τους αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι η στήριξη των συγγενικών τους προσώπων αποτελεί το βασικό τοµέα 

χρήσης-αξιοποίησης των εµβασµάτων, σύµφωνα µε τη δήλωση του 70,9% των 

ερωτηθέντων. Το 12,9% εµβάζει µε σκοπό την επαγγελµατική επένδυση στην 

Αλβανία, ενώ µόλις το 2,5% για αποταµίευση. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι και το 

γεγονός ότι τα εµβάσµατα φαίνεται να χρησιµοποιούνται στον ίδιο τοµέα µε τον 

αρχικό για το 80,5% των ερωτηθέντων.  

Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση της Ελλάδος, δείχνει να επηρεάζει 

σηµαντικά την εκτίµηση των συµµετεχόντων αναφορικά µε το ποσό που θεωρούν ότι 

πρόκειται να εµβάσουν στα επόµενα 2-3 χρόνια στη χώρα καταγωγής τους. Πιο 

συγκεκριµένα, το 40,9% πιστεύει πως θα είναι µικρότερο από το τωρινό ποσό, ενώ το 

22,5% πιστεύει πως δεν θα εµβάσει καθόλου µελλοντικά. Από την εµφάνιση των 
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επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης και µετά (τέλη 2009), το 40,2% δηλώνει πως 

εµπιστεύεται λιγότερο από πριν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ελλάδας, το 

38,9% το ίδιο µε πριν και µόλις ένα 5,5% δηλώνει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη. Ωστόσο, 

θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το 15,3% δεν εµπιστεύεται καθόλου το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Ερωτηθέντες πιο συγκεκριµένα οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες για τους λόγους 

που δεν εµπιστεύονται αλλά και δεν χρησιµοποιούν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

στην Ελλάδα, ιεράρχησαν τα υφιστάµενα προβλήµατα θέτοντας ως σηµαντικότερα 

την χρηµατική επιβάρυνση (39,6%) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το άνοιγµα 

ενός τραπεζικού λογαριασµού (12,2%). Μόνο το 13,1% φαίνεται να µην 

αντιµετωπίζει κάποιο θέµα, µαζί µε ένα αντίστοιχο 16% που απλά δεν χρησιµοποιεί 

καθόλου το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Αλβανία, το 16,4% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις στην αποστολή και λήψη εµβασµάτων αποτελούν το 

κυριότερο εξ’ αυτών, το 14,9% δήλωσε ως σηµαντικότερο πρόβληµα το 

περιορισµένο δίκτυο τραπεζικών υποκαταστηµάτων, ενώ οι µισοί σχεδόν 

ερωτηθέντες (51,5%) δήλωσαν ότι δεν το χρησιµοποιούν καθόλου.  

Το τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου της έρευνας προσανατολίζεται στη 

µελέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών της αλβανικής µετανάστευσης στην 

Ελλάδα. Σηµαντικό εύρηµα αποτελεί το γεγονός ότι µόνο οι µισοί από τους 

συµµετέχοντες (52,7%) στην έρευνα έχουν εισέλθει αρχικά στην Ελλάδα υπό 

καθεστώς νοµιµότητας, αποδεικνύοντας το µεγάλο ποσοστό άτυπης µετακίνησης, 

ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της νεότερης µεταναστευτικής διαδικασίας από την 

Αλβανία προς την Ελλάδα. Η επιλογή της Ελλάδας ως βασικού µεταναστευτικού 

προορισµού, φαίνεται να έχει επηρεαστεί σηµαντικά από την προγενέστερη ύπαρξη 

συγγενών ή γνωστών στη χώρα, σύµφωνα µε τη δήλωση του 77,8% των 

ερωτηθέντων. Σε συνδυασµό µε την προηγούµενη ερώτηση, φαίνεται ότι οι µισοί 

σχεδόν ερωτηθέντες (52,9%) έφεραν µέλη της οικογένειάς τους στη χώρα σε δεύτερο 

χρόνο, κυρίως µε την διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης, αποδεικνύοντας τη 

νέα µορφή που έχει λάβει η αλβανική µετανάστευση στη χώρα µας.  

Αναφορικά µε την γενικότερη συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στους 

ερωτηθέντες, η γενικότερη άποψή τους δείχνει να είναι καλή. Το 44,9% αυτών 

υποστηρίζει πως είναι καλύτερη από τα πρώτα χρόνια εισόδου τους στη χώρα, το 

41,6% την χαρακτηρίζει το ίδιο καλή µε πριν, ενώ σχετικά µικρά είναι τα ποσοστά 
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αυτών που θεωρούν ότι παραµένει άσχηµη. Σε συνέχεια της προηγούµενης ερώτησης, 

το 82,2% των συµµετεχόντων δεν χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά των Ελλήνων ως 

ρατσιστική µε µόνο το 17,8% επί του συνόλου των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι έχει 

αντίθετη άποψη. Κατά τη διάρκεια παραµονής τους στην Ελλάδα, οι ερωτηθέντες, 

ξεχωρίζουν σαν βασικά προβλήµατα τα εργασιακά και τα µισθολογικά (45,5%), ενώ 

ακολουθεί το νοµοθετικό καθεστώς (26.4% και τα προβλήµατα που αυτό επιφέρει 

στην νοµιµοποίηση των Αλβανών µεταναστών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 

µόνο το 10,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πλήρως ικανοποιηµένο µε τις 

συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και δεν αντιµετωπίζει κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα. 

Από τα δεδοµένα της έρευνας προέκυψε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

(41,5%), θεωρεί πως πρόκειται να παραµείνει για πάντα στην Ελλάδα. Το 10% 

περίπου υπολογίζει ότι δεν θα επαναπατριστεί πριν περάσουν 5-9 έτη και 

περισσότερα από δέκα έτη αντίστοιχα, ενώ ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό (26,0%) 

δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το χρονικό διάστηµα, αδυναµία που αποδίδεται  

στην ευµετάβλητη οικονοµική κατάσταση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα αλλά 

και παγκοσµίως. 

Ιδιαίτερη ερευνητική σηµασία έχει ό τρόπος που η οικονοµική κρίση 

επηρέασε την απόφαση παλιννόστησης των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. 

Μετά την οικονοµική κρίση (τέλη του 2009), οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά 

µε την παραµονή στην Ελλάδα δείχνουν να διίστανται. Το 49,6% των ερωτηθέντων 

δεν έχει αλλάξει άποψη σχετικά µε την διάρκεια παραµονής στην Ελλάδα ενώ το 

46,2% δηλώνει την αλλαγή στάσης απέναντι στο υπό διερεύνηση ζήτηµα και 

επιθυµεί πλέον την µόνιµη επιστροφή του στην Αλβανία. Τέλος, παρά την 

οικονοµική κρίση (τέλη του 2009), η γενικότερη οικονοµική κατάσταση για την 

συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανών µεταναστών που µετείχαν στην έρευνα 

(97,3%) δείχνει να έχει βελτιωθεί, ενώ µόλις το 0,5% δήλωσε ότι η κατάσταση έχει 

χειροτερέψει σταδιακά µετά την πρώτη είσοδό τους στην Ελλάδα. 

 

5.4.2 Αποτελέσµατα Επαγωγικής Ανάλυσης Δεδοµένων της Έρευνας Πεδίου 

Προκειµένου να γίνει εφικτή η λεπτοµερής αποτύπωση τόσο των αποτελεσµάτων που 

προέκυψαν από την παρούσα έρευνα πεδίου, όσο και των επιµέρους ερευνητικών 

σταδίων που ακολουθήθηκαν για την εξαγωγή αυτών, κρίθηκε δόκιµος ο 

διαχωρισµός της υποενότητας αυτής σε δύο αυτοτελή αλλά ταυτόχρονα αλληλένδετα 
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τµήµατα τα οποία και ουσιαστικά αφορούν την διενέργεια των πολυωνυµικών 

λογιστικών παλινδροµήσεων για τα υπό µελέτη πολυωνυµικά υποδείγµατα ενώ τα 

αποτελέσµατα της περιγραφικής ανάλυσης, λόγω του όγκου τους και όχι λόγω της 

ερευνητικής τους σπουδαιότητας, παρατέθηκαν σε ξεχωριστό παράρτηµα ώστε να 

είναι πιο εύκολα προσβάσιµα.  

Αρχικά παρατίθενται οι έλεγχοι υποθέσεων µεταξύ όλων των πιθανών 

συνδυασµών των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις αντίστοιχες εξαρτηµένες 

µεταβλητές που επιλέχθηκαν να µελετηθούν, βάσει των αποτελεσµάτων των οποίων 

διαµορφώθηκαν τα έξι υποδείγµατα της έρευνας. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, δεδοµένης της φύσης των µεταβλητών (κατηγορικές µε διάφορα 

επίπεδα) θεωρήθηκε ως πιο κατάλληλος, ο έλεγχος των εν λόγω συνδυασµών µε την 

χρήση του µη παραµετρικού συντελεστή Spearman. Παρά το γεγονός ότι το µέγεθος 

του δείγµατος κρίνεται ικανοποιητικό, στόχος είναι η εξαγωγή όσο το δυνατόν πιο 

αξιόπιστων συµπερασµάτων στα διάφορα επίπεδα των κατηγορικών µεταβλητών,  γι’ 

αυτό τον λόγο και επιλέχθηκε να γίνει εφαρµογή του συγκεκριµένου ελέγχου. 

Για τον µη παραµετρικό συντελεστή του Spearman, υπολογίζεται η διαφορά d 

µεταξύ των θέσεων τις οποίες κατέχει κάθε µονάδα, αφενός στη µεταβλητή x και 

αφετέρου στη µεταβλητή y. Οι διαφορές d κάθε µονάδας, υψώνονται στο τετράγωνο 

d2 και υπολογίζεται το άθροισµα των τετραγώνων των διαφορών αυτών (Σd2). Ο 

συντελεστής συσχέτισης του Spearman είναι ίσος µε: 

 
2

2

61
( 1)s
dr

n n
⋅Σ

= −
⋅ −  

 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κατηγορικές µεταβλητές είναι δίτιµες, 

εφαρµόστηκε ο έλεγχος X2. Σκοπός του συγκεκριµένου ελέγχου, είναι η ανεύρεση 

πιθανών συσχετίσεων, γεγονός που µεταφράζεται και ως ανεύρεση πιθανών 

διαφορών µεταξύ των µεταβλητών, πάντα σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. Με τη 

βοήθεια της µεθόδου αυτής, γίνεται αναπαράσταση της αναµενόµενης συχνότητας 

που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα επιµέρους «κελιά» του πίνακα που σχηµατίζεται 

από τον συνδυασµό των κατηγοριών. Η δοκιµασία X2 είναι, πιο συγκεκριµένα, ο 

έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας της σχέσης που ενδέχεται να υπάρχει 

µεταξύ δύο χαρακτηριστικών του διαξονικού πίνακα. Το κριτήριο ισούται µε: 
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2 ( )X Ο−Ε
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όπου Ο και Ε η αναµενόµενη συχνότητα στα διάφορα κελιά και Σ το σύµβολο της 

άθροισης των αποτελεσµάτων όλων των κελιών. Σηµειώνεται ότι, όλοι οι έλεγχοι 

πραγµατοποιήθηκαν σε επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Δηλαδή, τα αποτελέσµατα p-

value του ελέγχου που είναι µικρότερα του 0,05 αξιολογούνται ως στατιστικά 

σηµαντικά και υποδηλώνουν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ 

των υπό µελέτη µεταβλητών.  

 Στη συγκεκριµένη υποενότητα, έχει επιλεγεί να γίνει παρουσίαση, µόνο των 

στατιστικά και νοηµατικά σηµαντικών συσχετίσεων, στις οποίες βασίζονται και 

µετέπειτα τα στατιστικά υποδείγµατα που θα παρουσιαστούν. Θα πρέπει επίσης να 

σηµειωθεί ότι οι συσχετίσεις που εντοπίσθηκαν ήταν τόσο θετικές όσο και αρνητικές, 

ενώ σύµφωνα µε τη θεωρία που σχετίζεται µε τον µη παραµετρικό συντελεστή του 

Spearman, όλες οι τιµές του συντελεστή µεγαλύτερες του 0,60, υποδεικνύουν ισχυρή 

συσχέτιση. Αντίστοιχα, αναφορικά µε τον έλεγχο Chi-Square, όσο µεγαλύτερη είναι 

η τιµή του ελέγχου, τόσο πιο σηµαντική και ισχυρή είναι η σχέση των συγκρινόµενων 

µεταβλητών (Τριχόπουλος, Τζώνου, & Κατσουγιάννη, 2001). 

 

Χαρακτηριστικά Αποστολής των Αλβανικών Μεταναστευτικών Εµβασµάτων 

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου Spearman σχετικά µε το ποσό εµβάσµατος που 

απέστειλαν οι οικονοµικοί µετανάστες στην Αλβανία το 2011, προέκυψαν στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις, ακόµη και σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, ωστόσο δεν 

σηµειώθηκαν ιδιαίτερα ισχυρές συσχετίσεις. Η ισχυρή συσχέτιση χαρακτηρίζεται από 

έναν συντελεστή συσχέτισης µεγαλύτερο από 0,6 κατά απόλυτη τιµή. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, µε εξαίρεση του λόγους εµβάσµατος στην Αλβανία, όπου ο 

σχετικός συντελεστής είναι 0,556 (αρκετά κοντά στην επιθυµητή τιµή), οι υπόλοιπες 

συσχετίσεις χαρακτηρίζονται ως µέτρια ή και καθόλου ισχυρές, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 6. 

Βάσει της σηµαντικότητας, αλλά και της νοηµατικής συσχέτισης, 

πραγµατοποιήθηκε και η τελική επιλογή των στατιστικά σηµαντικών µεταβλητών, 

ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να συµµετάσχουν στο 

υπόδειγµα µε εξαρτηµένη µεταβλητή το ποσό των µεταναστευτικών εµβασµάτων 

στην Αλβανία το 2011, οι ακόλουθες ανεξάρτητες µεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται 
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µε τα εξής χαρακτηριστικά εµβασµάτων των Αλβανών µεταναστών: διαµονή στην 

Ελλάδα (Spearman’s rho=0,171, p-value<0,001), ποσοστό αποταµίευσης, χρήση 

αποταµιευόµενων χρηµάτων (Spearman’s rho=0,294, p-value<0,001), επένδυση στις 

«αλβανικές πυραµίδες» (Spearman’s rho=-0,201, p-value<0,001), ποσοστό 

εµβάσµατος στην Αλβανία µετά την κρίση (Spearman’s rho=-0,301, p-value<0,001), 

αιτία εµβάσµατος (Spearman’s rho=0,556, p-value<0,001), τρόπος αποστολής 

εµβάσµατος (Spearman’s rho=0,171, p-value<0,001), τοµέας χρήσης εµβασµάτων 

(Spearman’s rho=-0,208, p-value<0,001), ίδιος τοµέας χρήσης εµβασµάτων 

(Spearman’s rho=0,126, p-value=0,003), εκτίµηση εµβασµάτων (Spearman’s rho=-

0,273, p-value<0,001), προβλεπόµενος χρόνος παραµονής στην Ελλάδα (Spearman’s 

rho=-0,101, p-value=0,012) και µεταβολή άποψης ερωτηθέντων για µόνιµη 

παραµονή στην Ελλάδα µετά την κρίση (τέλη 2009) (Spearman’s rho=0,129, p-

value=0,003). 

 
Πίνακας 6: Στατιστικά Σηµαντικά Αποτελέσµατα Ελέγχου Συσχετίσεων µε τον µη Παραγοντικό 

Συντελεστή του Spearman Σχετικά µε το Ποσό των Εµβασµάτων στην Αλβανία το 2011 

Μεταναστευτικά Εµβάσµατα στην Αλβανία 2011 Spearman's rho p-value 

Τόπος καταγωγής .159** .000 

Περιοχή κατοικίας στην Ελλάδα -.110** .010 

Φύλο -.258** .000 

Μορφωτικό επίπεδο -.145** .001 

Εθνοτική οµάδα οικογένειας -.168** .000 

Συνολικά έτη διαµονής -.094* .027 

Αριθµός εργασιών .085* .047 

Τοµέας απασχόλησης .109* .011 

Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας .152** .000 

Ηµέρες εργασίας υπό ασφάλιση -.071 .098 

Διαµονή στην Ελλάδα .171** .000 

Ποσοστό αποταµίευσης .294** .000 

Χρήση αποταµιευόµενων χρηµάτων -.330** .000 

Επένδυση σε «αλβανικές πυραµίδες» -.201** .000 

Χρήση χρηµατοπιστωτικού Ελληνικού συστήµατος -.160** .000 

Ποσοστό εµβάσµατος στην Αλβανία (µετά την οικονοµική κρίση) -.301** .000 

Αιτία εµβάσµατος στην Αλβανία .556** .000 

Τρόπος αποστολής εµβάσµατος -.305** .000 
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Τοµέας χρήσης εµβασµάτων -.208** .000 

Ίδιος τοµέας χρήσης εµβασµάτων .126** .003 

Εκτίµηση εµβασµάτων -.273** .000 

Κυριότερο πρόβληµα κατά τη χρήση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 

Ελλάδος 
-.285** .000 

Κυριότερο πρόβληµα κατά την αποστολή εµβασµάτων µε χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Αλβανία 
-.115** .007 

Είσοδος στην Ελλάδα υπό καθεστώς νοµιµότητας .163** .000 

Ύπαρξη συγγενών ή γνωστών στην Ελλάδα .095* .026 

Μεταγενέστερη είσοδος στη χώρα, µελών οικογενείας .105* .014 

Μεταβολή στη συµπεριφορά των Ελλήνων .095* .026 

Προβλεπόµενος χρόνος παραµονής στην Ελλάδα -.107* .012 

Μεταβολή άποψης ερωτηθέντων για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα µετά την 

κρίση (τέλη 2009) 
.129** .003 

Η γενική κατάσταση είναι καλύτερη τώρα (µετά την κρίση-τέλη 2009) από 

εκείνη κατά την είσοδο στην Ελλάδα 
-.090* .035 

 

Τοµέας Επένδυσης των Αλβανικών Μεταναστευτικών Εµβασµάτων 

Με εξαίρεση τον τρόπο αποστολής εµβασµάτων, όπου ο συντελεστής συσχέτισης 

δείχνει σχετικά ισχυρή συσχέτιση, οι υπόλοιπες µεταβλητές, παρά τη στατιστική 

σηµαντικότητά τους µε τον τοµέα χρήσης εµβασµάτων, δείχνουν να είναι αρκετά 

ασθενείς, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσµατα του πίνακα 7 παρόλα αυτά η 

σηµασία µελέτης των αποτελεσµάτων που προκύπτουν κάνει εφικτή της εξαγωγή 

σηµαντικών συµπερασµάτων.                                                                                       

 Για τις ανάγκες του υποδείγµατος που αφορά στην επένδυση των αλβανικών 

µεταναστευτικών εµβασµάτων, επιλέχθηκε να γίνει χρήση των ακόλουθων 

µεταβλητών: αιτία εµβάσµατος στην Αλβανία (Spearman’s rho=-0,248, p-

value<0,001), ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011 (Spearman’s rho=-0,208, p-

value<0,001), τρόπος αποστολής εµβάσµατος (Spearman’s rho=0,554, p-

value<0,001), κυριότερο πρόβληµα κατά τη χρήση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος της Ελλάδος (Spearman’s rho=0,160, p-value<0,001) και κυριότερο 

πρόβληµα κατά την αποστολή εµβασµάτων µε χρήση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος στην Αλβανία (Spearman’s rho=-0,141, p-value=0,001). 
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Πίνακας 7: Στατιστικά Σηµαντικά Αποτελέσµατα Ελέγχου Συσχετίσεων µε τον µη Παραµετρικό 

Συντελεστή του Spearman Σχετικά µε τον Τοµέα Χρήσης των Εµβασµάτων 

Τοµέας Χρήσης των Εµβασµάτων Spearman's rho p-value 

Επίπεδο διαβίωσης προ µετανάστευσης -.117** .006 

Μεταβολή ηµερήσιας χρηµατικής αποζηµίωσης προ κρίσης .086* .043 

Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας .088* .038 

Ποσοστό εµβάσµατος στην Αλβανία (µετά την κρίση) .367** .000 

Αιτία εµβάσµατος στην Αλβανία -.248** .000 

Ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011 -.208** .000 

Τρόπος αποστολής εµβάσµατος .554** .000 

Ίδιος τοµέας χρήσης εµβασµάτων .079 .066 

Εκτίµηση εµβασµάτων .133** .002 

Μεταβολή βαθµού εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ελλάδας 

µετά κρίσης 
.173** .000 

Κυριότερο πρόβληµα κατά τη χρήση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 

Ελλάδος 
.397** .000 

Κυριότερο πρόβληµα κατά την αποστολή εµβασµάτων µε χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Αλβανία 
.160** .000 

Είσοδος στην Ελλάδα υπό καθεστώς νοµιµότητας -.141** .001 

 

Βασικός Λόγος-Αιτία Αποστολής Εµβασµάτων στην Αλβανία 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, προέκυψαν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα τόσο 

από τον µη παραµετρικό συντελεστή του Spearman, όσο και από τον έλεγχο X2, µιας 

και όπως προαναφέρθηκε, έχουµε διαφορετικά είδη µεταβλητών ανά περίπτωση 

(Πίνακας 9). Αναφορικά µε τον πρώτο έλεγχο, σχετικά ισχυρή χαρακτηρίζεται µόνο η 

συσχέτιση της µεταβλητής που αφορά στον λόγο εµβάσµατος στην Αλβανία και στο 

ποσό εµβάσµατος µέχρι το 2011 (Spearman’s rho=0,556). Από τις υπόλοιπες, όπως 

και στις προηγούµενες περιπτώσεις, έχει γίνει επιλογή συγκεκριµένων µεταβλητών 

που θα συµµετάσχουν στο στατιστικό υπόδειγµα που θα εφαρµοστεί. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του πίνακα 8, αυτές είναι οι εξής: φύλο (Chi-Square test= 53,968, p-

value<0,001), µορφωτικό επίπεδο (Spearman’s rho=-0,181, p-value<0,001), διαµονή 

στην Ελλάδα (Spearman’s rho=0,190, p-value<0,001), χρήση αποταµιευόµενων 

χρηµάτων (Spearman’s rho=-0,319, p-value<0,001), ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία 

το 2011 (Spearman’s rho=0,556, p-value<0,001), τρόπος αποστολής εµβασµάτων 
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(Spearman’s rho=-0,257, p-value<0,001), τοµέας χρήσης εµβασµάτων (Spearman’s 

rho=-0.248, p-value<0.001), κυριότερο πρόβληµα κατά τη χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδος (Spearman’s rho=-0,153, p-

value<0,001), προβλεπόµενος χρόνος παραµονής στην Ελλάδα (Spearman’s rho=-

0,137, p-value=0,001) και µεταβολή άποψης ερωτηθέντων για µόνιµη παραµονή στην 

Ελλάδα µετά την κρίση στα τέλη του 2009 (Spearman’s rho=0,116, p-value=0,006). 

 
Πίνακας 8: Στατιστικά Σηµαντικά Αποτελέσµατα Ελέγχου Συσχετίσεων µε τον µη Παραµετρικό 

Συντελεστή του Spearman Σχετικά µε την Βασική Αιτία-Λόγο Αποστολής Εµβασµάτων στην Αλβανία 

Βασική Αιτία-Λόγος Αποστολής Εµβάσµατος  Spearman's rho p-value 

Τόπος καταγωγής .084* .048 

Περιοχή κατοικίας στην Ελλάδα -.125** .003 

Μορφωτικό επίπεδο -.181** .000 

Εθνοτική οµάδα οικογένειας 

 
-.154** .000 

Λόγοι επιλογής Ελλάδος -.091* .032 

Συνολικά έτη διαµονής -.109* .011 

Μεταβολή του τοµέα απασχόλησης -.109* .010 

Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας .094* .027 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα για το 2011 -.129** .002 

Διαµονή στην Ελλάδα .190** .000 

Ποσοστό αποταµίευσης .147** .001 

Χρήση αποταµιευόµενων χρηµάτων -.319** .000 

Ποσοστό εµβάσµατος στην Αλβανία (µετά την κρίση) -.242** .000 

Ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011 .556** .000 

Τρόπος αποστολής εµβάσµατος -.257** .000 

Τοµέας χρήσης εµβασµάτων -.248** .000 

Εκτίµηση εµβασµάτων -.184** .000 

Κυριότερο πρόβληµα κατά τη χρήση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 

Ελλάδος 
-.336** .000 

Κυριότερο πρόβληµα κατά την αποστολή εµβασµάτων µε χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Αλβανία 
-.153** .000 

Προβλεπόµενος χρόνος παραµονής στην Ελλάδα -.137** .001 

Μεταβολή άποψης ερωτηθέντων για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα µετά την 

κρίση (τέλη 2009) 
.116** .006 
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Πίνακας 9: Στατιστικά Σηµαντικά Αποτελέσµατα Ελέγχου Chi-Square (X2) Σχετικά µε τη Βασική 

Αιτία-Λόγο Αποστολής Εµβασµάτων στην Αλβανία 

Βασική Αιτία-Λόγος Αποστολής Εµβάσµατος  X2 test p-value 

Φύλο 53.968 <0.001 

Είσοδος στην Ελλάδα υπό καθεστώς νοµιµότητας 8.092 0.004 

Η συµπεριφορά των Ελλήνων είναι ρατσιστική 7.102 0.008 

Επενδύσεις σε «αλβανικές πυραµίδες» στο παρελθόν 8.801 0.003 

Φοίτηση σε τεχνική ή επαγγελµατική σχολή πριν τη µετανάστευση 5.944 0.015 

 

Κοινωνικά Προβλήµατα των Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα 

Αναφορικά µε την µελέτη των σηµαντικότερων κοινωνικών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν οι ερωτηθέντες Αλβανοί µετανάστες κατά την παραµονή και εργασία 

τους στην Ελλάδα, σηµειώνονται αρκετές και σηµαντικές συσχετίσεις, καµία όµως 

δεν χαρακτηρίζεται ως ισχυρή (Πίνακας 10). Οι µεταβλητές που επιλέχθηκαν να 

συµµετάσχουν στο υπόδειγµα είναι οι ακόλουθες: ηλικιακή οµάδα (Spearman’s 

rho=0,143, p-value=0,001), οικογενειακή κατάσταση (Spearman’s rho=0,145, p-

value=0,001), σύνολο παιδιών (Spearman’s rho=0,168, p-value<0,001), χρονολογία 

µετανάστευσης (Spearman’s rho=-0,162, p-value<0,001), µεταβολή ηµερήσιας 

χρηµατικής αποζηµίωσης µετά κρίσης (Spearman’s rho=-0,084, p-value=0,05) και 

ρατσιστική συµπεριφορά των Ελλήνων (Spearman’s rho=0,148, p-value=0,001). 

 
Πίνακας 10: Στατιστικά Σηµαντικά Αποτελέσµατα Ελέγχου Συσχετίσεων µε τον µη Παραµετρικό 

Συντελεστή Spearman Σχετικά µε το Σηµαντικότερο Πρόβληµα που Αντιµετωπίζουν οι Αλβανοί 

Μετανάστες κατά την Παραµονή και Εργασία τους στην Ελλάδα 

Σηµαντικότερα Προβλήµατα κατά την παραµονή και εργασία στην Ελλάδα 
Spearman's rho p-value 

Ηλικιακή οµάδα .143** .001 

Οικογενειακή κατάσταση .145** .001 

Σύνολο παιδιών .168** .000 

Χρονολογία µετανάστευσης -.162** .000 

Μεταβολή ηµερήσιας χρηµατικής αποζηµίωσης µετά κρίσης -.084* .050 

Μεταβολή ποσοστού αποταµίευσης µέχρι την οικονοµική κρίση .102* .017 
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Μεταβολή βαθµού εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ελλάδας 

µετά κρίσης 
-.135** .001 

Μεταγενέστερη είσοδος στη χώρα, µελών οικογενείας -.092* .032 

Ρατσιστική συµπεριφορά των Ελλήνων .148** .001 

 

Προβλεπόµενος Χρόνος Παραµονής των Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα 

Βάσει των αποτελεσµάτων του πίνακα 11 που ακολουθεί, προκύπτουν στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις σχετικά µε τον προβλεπόµενο χρόνο παραµονής στην 

Ελλάδα ή εναλλακτικά επαναπατρισµού στην Αλβανία. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, οι συσχετίσεις στο σύνολό τους είναι αρκετά ασθενείς. Ωστόσο, για την 

εφαρµογή του σχετικού υποδείγµατος, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες: φύλο 

(Spearman’s rho=0,090, p-value=0,035), ποσοστό αποταµίευσης (Spearman’s rho=-

0,085, p-value=0,047), ποσοστό εµβάσµατος στην Αλβανία µετά την κρίση 

(Spearman’s rho=0,096, p-value=0,024), αιτία εµβάσµατος στην Αλβανία 

(Spearman’s rho=-0,137, p-value=0,001), ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011 

(Spearman’s rho=-0,107, p-value=0,012), ίδιος τοµέας χρήσης εµβασµάτων 

(Spearman’s rho=-0,098, p-value=0,021), εκτίµηση εµβασµάτων (Spearman’s 

rho=0,120, p-value=0,005), µεταβολή βαθµού εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα της Ελλάδος µετά την κρίση (Spearman’s rho=-0,088, p-value=0,039). 

 
Πίνακας 11: Στατιστικά Σηµαντικά Αποτελέσµατα Ελέγχου Συσχετίσεων µε τον µη Παραµετρικό 

Συντελεστή του Spearman Σχετικά µε τον Προβλεπόµενο Χρόνο Παραµονής των Αλβανών 

Μεταναστών στην Ελλάδα 

Προβλεπόµενος Χρόνος Παραµονής Spearman's rho p-value 

Φύλο .090* .035 

Μορφωτικό επίπεδο .118** .006 

Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας -.087* .042 

Ποσοστό αποταµίευσης -.085* .047 

Επένδυση σε «αλβανικές πυραµίδες» .099* .020 

Ποσοστό εµβάσµατος στην Αλβανία (µετά την κρίση) .096* .024 

Αιτία εµβάσµατος στην Αλβανία -.137** .001 

Ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011 -.107* .012 

Ίδιος τοµέας χρήσης εµβασµάτων -.098* .021 

Εκτίµηση εµβασµάτων .120** .005 

Μεταβολή βαθµού εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ελλάδας 

µετά  την οικονοµική κρίση 
-.088* .039 
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Συνθήκες και Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης των Αλβανών Μεταναστών 

Λίγο καλύτερα ως προς την ισχύ αλλά ωστόσο και πάλι ασθενή είναι τα 

αποτελέσµατα που αφορούν στη βασικότερη µεταβολή αναφορικά µε την εργασιακή 

απασχόληση και τα επιµέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής. Όπως και στις 

προηγούµενες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών 

ευρηµάτων ως προς το κοµµάτι των συσχετίσεων, οι συσχετίσει είναι αρκετά µέτριες 

ως και µη ισχυρές. 

Στο κοµµάτι του υποδείγµατος που αφορά στις συνθήκες και τα επιµέρους 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασιακής απασχόλησης των Αλβανών µεταναστών 

στην Ελλάδα, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες µεταβλητές: µεταβολή ηµερήσιας 

χρηµατικής αποζηµίωσης προ κρίσης (Spearman’s rho=-0,101, p-value=0,018), 

µεταβολή ηµερήσιας χρηµατικής αποζηµίωσης µετά κρίσης (Spearman’s rho=0,082, 

p-value=0,054), µεταβολή του τοµέα απασχόλησης (Spearman’s rho=-0,208, p-

value<0,001), σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας (Spearman’s rho=-0,102, p-

value=0,017), ηµέρες εργασίας υπό ασφάλιση (Spearman’s rho=0,205, p-

value<0,001), διαµονή στην Ελλάδα (Spearman’s rho=-0,084, p-value=0,048) και 

µεταβολή ποσοστού αποταµίευσης µετά την οικονοµική κρίση (Spearman’s 

rho=0,108, p-value=0,011) (Πίνακας 12). 

 
Πίνακας 12: Στατιστικά Σηµαντικά Αποτελέσµατα Ελέγχου Συσχετίσεων µε τον µη Παραµετρικό 

Συντελεστή του Spearman Σχετικά µε την Βασική Μεταβολή στον Τοµέα της Εργασιακής 

Απασχόλησης των Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα 

Μεταβολές στην Εργασιακή Απασχόληση Spearman's rho p-value 

Εθνοτική οµάδα οικογένειας -.086* .044 

Σύγκριση οικονοµικής κατάστασης -.097* .023 

Μεταβολή ηµερήσιας χρηµατικής αποζηµίωσης προ κρίσης -.101* .018 

Μεταβολή ηµερήσιας χρηµατικής αποζηµίωσης µετά κρίσης .082 .054 

Μεταβολή του τοµέα απασχόλησης -.208** .000 

Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας -.102* .017 

Ηµέρες εργασίας υπό ασφάλιση .205** .000 

Διαµονή στην Ελλάδα -.084* .048 

Μεταβολή ποσοστού αποταµίευσης µετά την οικονοµική κρίση .108* .011 

Ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011 -.092* .030 
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Κυριότερο πρόβληµα κατά τη χρήση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 

Ελλάδος 
-.124** .004 

Μεταβολή άποψης ερωτηθέντων για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα µετά την 

κρίση (τέλη 2009) 
.158** .000 

 

 Προκειµένου να γίνει η αξιολόγηση της σηµαντικότητας και κατ’ επέκταση 

της επιρροής των παραγόντων κατά την συνύπαρξή τους, κρίθηκε απαραίτητη η 

εφαρµογή συγκεκριµένων στατιστικών υποδειγµάτων. Λόγω του είδους των 

µεταβλητών, θεωρήθηκε καταλληλότερη µέθοδος, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, η πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόµηση. Η συγκεκριµένη 

περίπτωση ανάλυσης δεδοµένων εφαρµόζεται όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι 

κατηγορική (µη διατεταγµένη). Για Y=0, 1, 2, …, k και Υ=0 στην κατηγορία 

αναφοράς, ισχύουν τα ακόλουθα: 
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Οι συντελεστές των υποδειγµάτων αυτών ερµηνεύονται ως log (Relative Risk 

Ratios), διαγνωστικά, όπως και στην περίπτωση της απλής λογιστικής 

παλινδρόµησης για τις επιµέρους συγκρίσεις: Y=1 µε Y=0,  …, Y=k µε Y=0  (Begg 

& Gray, 1984). Πιο συγκεκριµένα, ύστερα από την λεπτοµερή ανάλυση και των έξι 

συνολικά οικονοµετρικών υποδειγµάτων µε την χρήση του προγράµµατος Στάτα, 

θέτοντας σε όλες τις περιπτώσεις ως βάση της µελέτης και των επιµέρους 

συσχετισµών µεταξύ των µεταβλητών, την πρώτη κατά σειρά δυνατή επιλογή 

απαντήσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό ερωτηµατολογίου της έρευνας 

πεδίου, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα.  

 

1. Χαρακτηριστικά Αποστολής Αλβανικών Μεταναστευτικών Εµβασµάτων  

(1ο Οικονοµετρικό Υπόδειγµα-Ερµηνευτική Ικανότητα 47,3%) 

Στο πρώτο κατά σειρά οικονοµετρικό υπόδειγµα, έχει επιλεγεί ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή εκείνη που αντιπροσωπεύει το χρηµατικό ποσό που έστειλαν υπό µορφή 
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εµβασµάτων στην Αλβανία το έτος 2011 οι ερωτηθέντες οικονοµικοί µετανάστες. 

Από τους ελέγχους συσχετίσεων, προέκυψαν σηµαντικές συσχετίσεις µε τις 

µεταβλητές: ηλικία, φύλο, λόγος εµβάσµατος στην Αλβανία, επένδυση σε «αλβανικές 

πυραµίδες», ποσοστό αποταµίευσης µετά την κρίση, διαµονή στην Ελλάδα, αιτία 

εµβάσµατος, τρόπος αποστολής εµβάσµατος, τοµέας χρήσης εµβασµάτων, ίδιος 

τοµέας χρήσης εµβασµάτων, προβλεπόµενος χρόνος παραµονής στην Ελλάδα και 

µεταβολή άποψης ερωτηθέντων για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα µετά την κρίση 

τέλη 2009. Η µαθηµατική έκφραση του υποδείγµατος είναι η ακόλουθη: 
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Πίνακας 13: Χρηµατικό Ποσό Εµβάσµατος Μικρότερο των 1.000€ 

Ποσό εµβάσµατος <1.000€ Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.8735 1.8372 1.0200 0.3080 -1.7273 5.4743 6.511 

Ηλικία 25-29 1.8528 1.7628 1.0500 0.2930 -1.6022 5.3078 6.378 

Ηλικία 30-34 2.2805 1.7690 1.2900 0.1970 -1.1866 5.7476 9.781 

Ηλικία 35-40 2.0916 1.7601 1.1900 0.2350 -1.3581 5.5414 8.098 

Ηλικία 45-64 1.9777 1.7728 1.1200 0.2650 -1.4970 5.4524 7.226 

Γυναίκα 0.4953 0.3694 1.3400 0.1800 -0.2286 1.2193 1.641 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους -0.4457 0.3521 -1.2700 0.2060 -1.1358 0.2444 0.640 
Αποταµίευση χρηµάτων για 
έµβασµα -1.6686 0.5687 -2.9300 0.0030 -2.7833 -0.5539 0.189 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
επένδυση στην Ελλάδα -0.6788 0.6608 -1.0300 0.3040 -1.9739 0.6162 0.507 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
κάλυψη τρεχουσών αναγκών -0.0379 0.4127 -0.0900 0.9270 -0.8468 0.7710 0.963 

Όχι επένδυση σε Αλβανικές 
αλυσίδες στο παρελθόν -0.3935 0.3475 -1.1300 0.2570 -1.0746 0.2876 0.675 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση 0.9166 0.8013 1.1400 0.2530 -0.6539 2.4871 2.501 

Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση -0.1479 0.3708 -0.4000 0.6900 -0.8747 0.5788 0.862 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση 1.7152 3.1370 0.0100 0.9960 -6.1313 6.1656 5.558 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά 
το διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης 0.4510 0.6383 0.7100 0.4800 -0.8001 1.7021 1.570 

Αποταµίευση 11-20% -1.5234 0.4036 -3.7700 0.0000 -2.3145 -0.7323 0.218 

Αποταµίευση 21-30% -0.9623 0.4943 -1.9500 0.0520 -1.9312 0.0066 0.382 
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Αποταµίευση 31-40% -2.1762 0.8221 -2.6500 0.0080 -3.7875 -0.5649 0.113 

Αποταµίευση άνω του 50% -2.6019 1.0777 -2.4100 0.0160 -4.7141 -0.4897 0.074 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος -0.2435 0.4404 -0.5500 0.5800 -1.1066 0.6196 0.784 

Αποστόλη εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων 0.5738 0.5686 1.0100 0.3130 -0.5406 1.6882 1.775 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 3.5635 4,818,17 0.0100 0.9940 -9.4078 9.4791 35.285 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για επαγγελµατική επένδυση στην 
Αλβανία 1.8765 0.6367 2.9500 0.0030 0.6285 3.1244 6.530 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για αποταµίευση 1.2878 1.1158 1.1500 0.2480 -0.8991 3.4746 3.625 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για άλλο σκοπό -1.5533 3.7105 0.0000 0.9970 -7.2879 7.2569 0.212 

Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων µε τον αρχικό 0.0684 0.4128 0.1700 0.8680 -0.7407 0.8774 1.071 

Παραµονή στην Ελλάδα 1-4 έτη 0.3738 1.0888 0.3400 0.7310 -1.7602 2.5078 1.453 

Παραµονή στην Ελλάδα 5-9 έτη 0.7394 1.0944 0.6800 0.4990 -1.4056 2.8844 2.095 

Παραµονή στην Ελλάδα 10 έτη 
και άνω 0.2721 1.0746 0.2500 0.8000 -1.8341 2.3783 1.313 
Παραµονή στην Ελλάδα για 
πάντα -1.1346 1.1227 -1.0100 0.3120 -3.3350 1.0658 0.322 

Παραµονή χωρίς χρονικό 
προσδιορισµό 0.2315 1.0126 0.2300 0.8190 -1.7531 2.2161 1.260 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να µείνω µόνιµα στην 
Ελλάδα -2.0236 2,1558,94 0.0000 0.9990 -4.2740 4.2230 0.132 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να επιστρέψω στην 
Αλβανία -1.1193 0.5534 -2.0200 0.0430 -2.2039 -0.0346 0.327 
Μετά την οικονοµική κρίση η 
επιλογή µου είναι άλλη 
αναφορικά µε τη διαµονή στην 
Ελλάδα -0.6973 11.9241 -0.5800 0.5590 -3.0344 1.6398 0.498 

Σταθερός όρος -0.7618 2.0367 -0.3700 0.7080 -4.7537 3.2302 0.467 

 
Πίνακας 14: Χρηµατικό Ποσό Εµβάσµατος 1.000€-2.500€ 

Ποσό εµβάσµατος 1.000€-2.500€ Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -0.789 1.791 -0.440 0.659 -4.299 2.720 0.454 

Ηλικία 25-29 -0.740 1.705 -0.430 0.664 -4.081 2.601 0.477 

Ηλικία 30-34 -0.313 1.689 -0.190 0.853 -3.623 2.998 0.732 

Ηλικία 35-40 -0.485 1.686 -0.290 0.774 -3.790 2.820 0.616 

Ηλικία 45-64 -1.111 1.718 -0.650 0.518 -4.479 2.257 0.329 

Γυναίκα -0.088 0.470 -0.190 0.851 -1.009 0.833 0.916 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους 1.149 0.430 2.670 0.008 0.306 1.993 3.156 
Αποταµίευση χρηµάτων για 
έµβασµα 2.332 0.661 3.530 0.000 1.036 3.628 10.302 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
επένδυση στην Ελλάδα -1.573 2.628 -0.010 0.995 -5.167 5.136 0.208 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
κάλυψη τρεχουσών αναγκών -1.001 0.850 -1.180 0.239 -2.667 0.665 0.367 
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Όχι επένδυση σε Αλβανικές 
αλυσίδες στο παρελθόν -2.056 0.377 -0.550 0.585 -0.944 0.532 0.128 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση 0.793 0.867 0.920 0.360 -0.905 2.491 2.210 

Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση 0.140 0.436 0.320 0.748 -0.714 0.994 1.150 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση 4.407 3.765 0.000 0.999 -7.376 7.384 82.000 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά 
το διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης -3.397 0.483 -0.700 0.482 -1.286 0.607 0.033 

Αποταµίευση 11-20% -0.207 0.365 -0.570 0.571 -0.924 0.509 0.813 

Αποταµίευση 21-30% 0.552 0.472 1.170 0.241 -0.372 1.477 1.737 

Αποταµίευση 31-40% -1.238 0.741 -1.670 0.095 -2.690 0.214 0.290 

Αποταµίευση άνω του 50% -0.799 0.900 -0.890 0.374 -2.562 0.964 0.450 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος -0.822 0.391 -2.100 0.035 -1.587 -0.057 0.440 

Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων -0.857 0.577 -1.490 0.137 -1.989 0.274 0.424 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 2.879 3.712 0.000 0.999 -7.273 7,278,96 17.792 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για επαγγελµατική επένδυση στην 
Αλβανία 1.387 0.521 2.660 0.008 0.367 2.408 4.003 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για αποταµίευση 1.171 0.967 1.210 0.226 -0.725 3.067 3.226 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για άλλο σκοπό 0.432 1.099 0.390 0.694 -1.722 2.586 1.541 

Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων µε τον αρχικό 0.128 0.434 0.290 0.769 -0.723 0.979 1.136 

Παραµονή στην Ελλάδα 1-4 έτη 0.463 1.000 0.460 0.644 -1.498 2.424 1.589 

Παραµονή στην Ελλάδα 5-9 έτη 0.442 0.988 0.450 0.655 -1.494 2.378 1.556 

Παραµονή στην Ελλάδα 10 έτη 
και άνω 0.026 1.046 0.020 0.980 -2.024 2.076 1.026 
Παραµονή στην Ελλάδα για 
πάντα -0.156 1.150 -0.140 0.892 -2.410 2.099 0.856 

Παραµονή χωρίς χρονικό 
προσδιορισµό 0.041 0.937 0.040 0.965 -1.795 1.877 1.042 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να µείνω µόνιµα στην 
Ελλάδα -0.609 1.587 -0.380 0.701 -3.720 2.502 0.544 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να επιστρέψω στην 
Αλβανία -0.437 0.676 -0.650 0.518 -1.762 0.888 0.646 
Μετά την οικονοµική κρίση η 
επιλογή µου είναι άλλη 
αναφορικά µε τη διαµονή στην 
Ελλάδα 2.159 1.330 1.620 0.105 -0.448 4.766 8.660 

Σταθερός όρος -1.982 2.042 -0.970 0.332 -5.984 2.020 0.138 

 
Πίνακας 15: Χρηµατικό Ποσό Εµβάσµατος 2.500€-5.000€ 

Ποσό εµβάσµατος 2.500€-5.000€ Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -1.728 2.028 -0.850 0.394 -5.702 2.247 0.178 

Ηλικία 25-29 -1.927 1.921 -1.000 0.316 -5.691 1.837 0.146 
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Ηλικία 30-34 -1.476 1.894 -0.780 0.436 -5.188 2.236 0.229 

Ηλικία 35-40 -1.592 1.890 -0.840 0.400 -5.297 2.113 0.204 

Ηλικία 45-64 -1.328 1.908 -0.700 0.486 -5.067 2.411 0.265 

Γυναίκα 0.663 0.605 1.100 0.273 -0.522 1.848 1.941 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους 1.716 0.630 2.720 0.006 0.480 2.951 5.560 
Αποταµίευση χρηµάτων για 
έµβασµα 3.897 1.555 2.510 0.012 0.849 6.946 49.273 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
επένδυση στην Ελλάδα 2.350 1.969 1.190 0.233 -1.509 6.209 10.487 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
κάλυψη τρεχουσών αναγκών -0.059 1.841 -0.030 0.974 -3.667 3.549 0.943 

Όχι επένδυση σε Αλβανικές 
αλυσίδες στο παρελθόν -0.446 0.496 -0.900 0.369 -1.418 0.526 0.640 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση 2.337 0.971 2.410 0.016 0.434 4.240 10.351 

Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση -0.275 0.602 -0.460 0.648 -1.455 0.905 0.760 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση 1.460 3.137 0.000 0.996 -6.134 6.163 4.307 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά 
το διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης -0.002 0.622 0.000 0.997 -1.222 1.218 0.998 

Αποταµίευση 11-20% -0.116 0.505 -0.230 0.818 -1.105 0.873 0.890 

Αποταµίευση 21-30% 0.934 0.622 1.500 0.133 -0.285 2.152 2.544 

Αποταµίευση 31-40% 1.444 0.696 2.080 0.038 0.081 2.808 4.239 

Αποταµίευση άνω του 50% 0.466 0.992 0.470 0.638 -1.478 2.410 1.594 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος -1.287 0.580 -2.220 0.026 -2.423 -0.151 0.276 

Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων -0.650 0.730 -0.890 0.373 -2.080 0.780 0.522 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 3.731 4.818 0.010 0.994 -9.406 9.481 41.725 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για επαγγελµατική επένδυση στην 
Αλβανία 1.435 0.617 2.320 0.020 0.225 2.645 4.200 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για αποταµίευση 0.273 1.429 0.190 0.848 -2.528 3.074 1.314 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για άλλο σκοπό -1.924 3.710 -0.010 0.996 -7.292 7.253 0.146 

Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων µε τον αρχικό 1.351 0.497 2.720 0.007 0.378 2.325 3.862 

Παραµονή στην Ελλάδα 1-4 έτη -0.747 1.334 -0.560 0.576 -3.362 1.868 0.474 

Παραµονή στην Ελλάδα 5-9 έτη -0.331 1.238 -0.270 0.789 -2.757 2.094 0.718 

Παραµονή στην Ελλάδα 10 έτη 
και άνω -1.041 1.391 -0.750 0.454 -3.766 1.685 0.353 
Παραµονή στην Ελλάδα για 
πάντα -0.297 1.464 -0.200 0.839 -3.166 2.573 0.743 

Παραµονή χωρίς χρονικό 
προσδιορισµό 0.505 1.153 0.440 0.661 -1.754 2.765 1.658 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να µείνω µόνιµα στην 
Ελλάδα -2.077 3.518 0.000 1.000 -6.898 6.894 0.125 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να επιστρέψω στην 
Αλβανία -0.221 0.919 -0.240 0.810 -2.023 1.581 0.802 
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Μετά την οικονοµική κρίση η 
επιλογή µου είναι άλλη 
αναφορικά µε τη διαµονή στην 
Ελλάδα 3.311 1.636 2.020 0.043 0.105 6.517 27.417 

Σταθερός όρος -4.358 2.374 -1.840 0.066 -9.011 0.296 0.013 

 
Πίνακας 16: Χρηµατικό Ποσό Εµβάσµατος 5.000€-7.500€ 

Ποσό εµβάσµατος 5.000€-7.500€ Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 4.015 2.176 0.00 1,000 -4.264 4.265 55.425 

Ηλικία 25-29 -3.143 2.176 -0.00 1,000 -4.265 4.264 0.043 

Ηλικία 30-34 2.144 2.176 0.00 1,000 -4.265 4.264 8.536 

Ηλικία 35-40 3.304 2.176 0.00 1,000 -4.264 4.265 27.213 

Ηλικία 45-64 3.997 2.176 0.00 1,000 -4.264 4.265 54.431 

Γυναίκα -2.407 5.725 -0.00 0.997 -1.124 1.119 0.090 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους -1.068 1.526 -0.70 0.484 -4.059 1.924 0.344 
Αποταµίευση χρηµάτων για 
έµβασµα 2.341 7.237 0.00 0.997 -1.416 1.420 10.395 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
επένδυση στην Ελλάδα 2.444 7.237 0.00 0.997 -1.416 1.420 11.514 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
κάλυψη τρεχουσών αναγκών 1.709 9.057 0.00 1,000 -1.775 1.777 5.525 

Όχι επένδυση σε Αλβανικές 
αλυσίδες στο παρελθόν 3.250 1.683 1.93 0.054 -0.049 6.548 25.782 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση -0.443 2.028 -0.22 0.827 -4.418 3.530 0.642 

Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση -4.488 1.858 -2.42 0.016 -8.130 -.846914 0.011 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση -1.445 8.531 -0.00 1,000 -1.672 1.671 0.236 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά 
το διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης -2.590 1.353 -0.00 0.998 -2.653 2.648 0.075 

Αποταµίευση 11-20% -3.778 2.130 -1.77 0.076 -7.952 .397236 0.023 

Αποταµίευση 21-30% -6.203 2.573 -2.41 0.016 -1.125 -1.159 0.002 

Αποταµίευση 31-40% -0.651 1.520 -0.43 0.668 -3.630 2.327 0.521 

Αποταµίευση άνω του 50% -3.784 2.183 -1.73 0.083 -8.063 .4950415 0.023 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος 2.227 1.586 1.40 0.160 -0.881 5.335 9.275 

Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων 3.766 2.183 1.72 0.085 -0.513 8.045 43.211 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 3.917 1.245 0.00 1,000 -2.440 2.440 50.233 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για επαγγελµατική επένδυση στην 
Αλβανία 2.872 1.361 2.11 0.035 0.204 5.540 17.677 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για αποταµίευση 4.199 2.016 2.08 0.037 0.248 8.149 66.596 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για άλλο σκοπό -1.426 9.139 -0.00 1,000 -1.791 1.791 0.240 

Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων µε τον αρχικό 3.910 1.531 2.55 0.011 0.908 6.911 49.883 
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Παραµονή στην Ελλάδα 1-4 έτη 2.817 2.079 0.00 0.999 -4.071 4.076 16.729 

Παραµονή στην Ελλάδα 5-9 έτη 2.439 2.079 0.00 0.999 -4.071 4.076 11.459 

Παραµονή στην Ελλάδα 10 έτη 
και άνω 2.787 2.079 0.00 0.999 -4.071 4.076 16.239 
Παραµονή στην Ελλάδα για 
πάντα 2.208 2.079 0.00 0.999 -4.072 4.075 9.100 

Παραµονή χωρίς χρονικό 
προσδιορισµό 2.843 2.079 0.00 0.999 -4.071 4.076 17.169 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να µείνω µόνιµα στην 
Ελλάδα -2.285 6.880 -0.00 1,000 -1.349 1.348 0.102 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να επιστρέψω στην 
Αλβανία 0.501 1.783 0.28 0.779 -2.994 3.995 1.650 
Μετά την οικονοµική κρίση η 
επιλογή µου είναι άλλη 
αναφορικά µε τη διαµονή στην 
Ελλάδα -1.092 1.317 -0.00 0.999 -2.582 2.578 0.336 

Σταθερός όρος -5.461 3.095 -0.00 0.999 -6.071 6.064 0.004 

 
Πίνακας 17: Χρηµατικό Ποσό Εµβάσµατος 7.500€-10.000€ 

Ποσό εµβάσµατος 7.500€-
10.000€ Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 

(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -2.407 3.810 -0.00 0.999 -7.470 7.466 0.090 

Ηλικία 25-29 2.321 3.391 0.00 1.000 -6.646 6.645 10.186 

Ηλικία 30-34 -1.800 3.608 -0.00 1.000 -7.072 7.071 0.165 

Ηλικία 35-40 -1.612 3.581 -0.00 1.000 -7.019 7.019 0.199 

Ηλικία 45-64 -1.129 3.549 -0.00 1.000 -6.950 6.949 0.323 

Γυναίκα -2.946 1.039 -0.00 1.000 -2.038 2.037 0.053 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους 1.916 8.753 0.00 1.000 -1.715 1.715 6.794 
Αποταµίευση χρηµάτων για 
έµβασµα -0.101 1.097 -0.00 1.000 -2.150 2.150 0.904 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
επένδυση στην Ελλάδα -1.009 1.888 -0.00 1.000 -3.701 3.701 0.365 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
κάλυψη τρεχουσών αναγκών -2.813 1.138 -0.00 1.000 -2.234 2.223 0.060 

Όχι επένδυση σε Αλβανικές 
αλυσίδες στο παρελθόν 5.246 1.028 0.00 1.000 -2.000 2.001 189.806 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση 2.415 2.392 0.00 0.999 -4.687 4.691 11.190 

Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση 2.149 2.747 0.00 0.999 -5.382 5.386 8.576 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση 8.256 5.513 0.00 1.000 -1.080 1.080 3,850.661 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά 
το διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης 5.131 1.037 0.00 1.000 -2.032 2.033 169.186 

Αποταµίευση 11-20% -2.351 8.059 -0.00 1.000 -1.579 1.569 0.095 

Αποταµίευση 21-30% -3.821 1.330 -0.00 1.000 -2.608 2.607 0.022 

Αποταµίευση 31-40% -4.941 1.426 -0.00 1.000 -2.788 2.787 0.007 

Αποταµίευση άνω του 50% 3.268 5.754 0.01 0.995 -1.124 1.131 26.259 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος 1.608 5.350 0.00 1.000 -1.048 1.048 4.993 
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Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων -2.321 6.357 -0.00 1.000 -1.246 1.245 0.098 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 4.786 4.694 0.00 0.999 -9.195 9.205 119.821 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για επαγγελµατική επένδυση στην 
Αλβανία 0.109 3.819 0.00 1.000 -7.485 7.486 1.115 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για αποταµίευση -6.828 2.304 -0.00 1.000 -4.516 4.515 0.001 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για άλλο σκοπό -2.732 3.737 -0.00 0.999 -7.328 7.322 0.065 

Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων µε τον αρχικό -2.376 2.035 -0.00 0.999 -3.991 3.986 0.093 

Παραµονή στην Ελλάδα 1-4 έτη -2.563 1.176 -0.00 1.000 -2.306 2.306 0.077 

Παραµονή στην Ελλάδα 5-9 έτη -2.406 1.386 -0.00 1.000 -2.716 2.716 0.090 

Παραµονή στην Ελλάδα 10 έτη 
και άνω 3.080 1.172 0.00 1.000 -2.298 2.298 21.758 
Παραµονή στην Ελλάδα για 
πάντα 3.328 1.706 0.00 0.998 -3.340 3.347 27.883 

Παραµονή χωρίς χρονικό 
προσδιορισµό -7.569 1.796 -0.00 1.000 -3.521 3.520 0.001 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να µείνω µόνιµα στην 
Ελλάδα 2.854 7.810 0.00 1.000 -1.530 1.531 17.357 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να επιστρέψω στην 
Αλβανία 3.422 1.248 0.00 0.998 -2.444 2.451 30.631 
Μετά την οικονοµική κρίση η 
επιλογή µου είναι άλλη 
αναφορικά µε τη διαµονή στην 
Ελλάδα 2.536 4.482 0.00 1.000 -8.783 8.788 12.629 

Σταθερός όρος -7.762 4.352 -0.00 0.999 -8.537 8.522 0.000 

 

2. Τοµέας Επένδυσης των Αλβανικών Μεταναστευτικών Εµβασµάτων  

(2ο Οικονοµετρικό Υπόδειγµα-Ερµηνευτική Ικανότητα 58,9%) 

Σε ότι αφορά το δεύτερο οικονοµετρικό υπόδειγµα, καταλληλότερη ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή κρίθηκε η µεταβλητή που αντιπροσωπεύει τον τοµέα χρήσης των 

χρηµάτων που εµβάζουν οι ερωτηθέντες, ενώ για ανεξάρτητες µεταβλητές, όπως 

προέκυψε από τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ελέγχων, χρησιµοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες: ηλικία, φύλο, ποσοστό εµβάσµατος µετά την οικονοµική κρίση, ποσό 

εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011, τρόπος αποστολής εµβάσµατος, κυριότερο 

πρόβληµα κατά τη χρήση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδος, 

κυριότερο πρόβληµα κατά την αποστολή εµβασµάτων µε χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Αλβανία και βαθµός εµπιστοσύνης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µετά την οικονοµική κρίση. Η γενική µαθηµατική 

έκφραση του υποδείγµατος είναι η εξής: 
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Πίνακας 18: Χρήση Εµβασµάτων για Επαγγελµατική Επένδυση 

Επαγγελµατική επένδυση Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -1.035 1.288 -0.80 0.421 -3.561 1.489 0.355 

Ηλικία 25-29 -0.392 1.220 -0.32 0.748 -2.784 2.000 0.676 

Ηλικία 30-34 -1.567 1.209 -1.30 0.195 -3.937 0.802 0.209 

Ηλικία 35-40 -1.892 1.202 -1.57 0.115 -4.249 0.463 0.151 

Ηλικία 45-64 -1.344 1.213 -1.11 0.268 -3.723 1.033 0.261 

Γυναίκα -0.967 0.435 -1.60 0.109 -1.552 0.156 0.380 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση 0.766 0.615 1.24 0.213 -0.440 1.973 2.151 

Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση -0.295 0.423 -0.70 0.485 -1.125 0.534 0.745 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση 1.638 1.414 1.16 0.247 -1.133 4.409 5.145 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους -0.355 0.418 -0.85 0.396 -1.175 0.464 0.701 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -1.054 0.544 -1.94 0.053 -2.121 0.012 0.349 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ 1.045 0.518 2.02 0.044 0.029 2.060 2.843 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ 1.351 0.580 2.33 0.020 0.215 2.488 3.861 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ 1.802 0.840 2.14 0.032 0.154 3.450 6.062 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ -0.077 1.291 -0.06 0.952 -2.609 2.450 0.926 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος 0.976 0.405 2.40 0.016 0.180 1.772 2.654 

Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων 0.693 0.537 1.29 0.197 -0.360 1.747 2.000 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο -0.819 2.117 -0.00 1.000 -4.149 4.149 0.441 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κόστος  -2.029 0.464 -4.37 0.000 -2.940 -1.119 0.131 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-γλωσσικά και λοιπά 
θέµατα -1.758 0.884 -1.99 0.047 -3.492 -0.024 0.172 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-έλλειψη πακέτων 
προσφορών -0.373 0.597 -0.63 0.531 -1.545 0.797 0.689 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-καθυστερήσεις κατά 
την κατάθεση ή αποστολή -2.588 0.763 -3.39 0.001 -4.085 -1.091 0.075 
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Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κανένα πρόβληµα -0.646 0.589 -1.10 0.273 -1.802 0.508 0.524 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-µη χρήση -0.096 0.741 -0.13 0.896 -1.549 1.356 0.908 

Πρόβληµα κατά τη χρήση 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος- 
περιορισµένο δίκτυο -0.692 0.562 -1.23 0.219 -1.795 0.411 0.501 
Πρόβληµα κατά τη χρήση 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
καθυστερήσεις -1.214 0.598 -2.03 0.042 -2.388 -0.041 0.297 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
µη χρήση -1.068 0.544 -1.96 0.050 -2.134 -0.001 0.344 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
άλλο -1.511 0.934 -1.62 0.106 -3.342 0.320 0.221 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
κρίση-αυξηµένος -0.463 0.742 -0.62 0.532 -1.918 0.990 0.629 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
κρίση-µειωµένος -0.002 0.347 -0.01 0.994 -0.648 0.973 0.998 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
κρίση-απουσία εµπιστοσύνης -0.570 0.641 -0.89 0.374 -1.826 0.686 0.566 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
κρίση-άλλο -2.118 4.443 -0.00 1.000 -8.711 8.707 0.120 

Σταθερός όρος 1.168 1.442 1.12 0.262 -1.207 4.445 3.216 

 
Πίνακας 19: Χρήση Εµβασµάτων για Αποταµίευση 

Αποταµίευση Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.870 8.769 0.00 0.998 -1.717 1.720 6.488 

Ηλικία 25-29 1.667 8.769 0.00 0.998 -1.717 1.720 5.296 

Ηλικία 30-34 1.497 8.769 0.00 0.999 -1.717 1.720 4.468 

Ηλικία 35-40 1.545 8.769 0.00 0.999 -1.717 1.720 4.688 

Ηλικία 45-64 1.480 8.769 0.00 0.999 -1.717 1.720 4.393 

Γυναίκα -1.699 1.034 -1.64 0.101 -3.728 0.328 0.183 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση -1.648 4.996 -0.00 0.997 -9.809 9.776 0.192 

Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση -0.845 0.835 -1.01 0.312 -2.482 0.792 0.430 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση -2.003 1.227 -0.00 0.999 -2.408 2.404 0.135 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους -1.655 0.899 -1.84 0.066 -3.418 0.106 0.191 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -0.647 1.107 -0.58 0.559 -2.818 1.523 0.524 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ 1.551 1.141 1.36 0.174 -0.685 3.788 4.716 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ -0.046 1.714 -0.03 0.978 -3.407 3.314 0.955 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ 2.836 1.366 2.08 0.038 0.159 5.514 17.047 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ -1.788 2.451 -0.00 0.999 -4.806 4.802 0.167 
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Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος 2.451 0.874 2.80 0.005 0.738 4.164 11.600 

Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων 1.740 1.170 1.49 0.137 -0.553 4.034 5.697 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 6.653 1.633 0.00 0.997 -3.195 3.208 775.106 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κόστος  -2.202 1.008 -2.18 0.029 -4.178 -0.225 0.111 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-γλωσσικά και λοιπά 
προβλήµατα  -0.467 1.456 -0.32 0.748 -3.322 2.386 0.627 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-έλλειψη πακέτων 
προσφορών 0.301 1.000 0.30 0.763 -1.659 2.262 1.351 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-καθυστερήσεις κατά 
την κατάθεση ή αποστολή -3.971 3.901 -0.01 0.992 -7.685 7.606 0.019 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κανένα πρόβληµα -3.220 1.572 -2.05 0.041 -6.301 -0.138 0.040 
Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-µη χρήση του 
συστήµατος -3.245 1.716 -0.02 0.985 -3.397 3.332 0.039 

Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος- 
περιορισµένο δίκτυο -0.239 1.415 -0.17 0.866 -3.013 2.535 0.787 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
καθυστερήσεις -0.174 1.494 -0.12 0.907 -3.103 2.755 0.840 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
µη χρήση 0.595 1.317 0.45 0.651 -1.986 3.178 1.813 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος- 
άλλο -1.794 1.013 -0.00 0.998 -1.768 1.764 0.166 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
οικονοµική κρίση-αυξηµένος 0.972 1.156 0.84 0.401 -1.295 3.239 2.643 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
οικονοµική κρίση-µειωµένος -0.040 0.822 -0.05 0.960 -1.653 1.571 0.961 
Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
οικονοµική κρίση-απουσία 
εµπιστοσύνης -0.193 1.364 -0.14 0.887 -2.886 2.479 0.824 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
κρίση-άλλο -8.899 8.948 -0.00 0.999 -1.754 1.752 0.000 

Σταθερός όρος -1.757 8.769 -0.00 0.998 -1.720 1.717 0.173 

 
Πίνακας 20: Άλλος Τοµέας Αξιοποίησης των Αλβανικών Μεταναστευτικών Εµβασµάτων 

Άλλος τοµέας αξιοποίησης Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.737 1.526 0.00 0.999 -2.989 2.993 5.680 

Ηλικία 25-29 1.801 1.526 0.00 0.999 -2.989 2.993 6.056 

Ηλικία 30-34 1.757 1.526 0.00 0.999 -2.989 2.993 5.795 

Ηλικία 35-40 1.690 1.526 0.00 0.999 -2.989 2.993 5.419 

Ηλικία 45-64 1.494 1.526 0.00 0.999 -2.989 2.993 4.455 

Γυναίκα 2.691 2.500 1.08 0.282 -2.209 7.592 14.746 
Μεγαλύτερο ποσοστό 
εµβάσµατος µετά την οικονοµική 
κρίση -1.458 4.613 -0.00 0.997 -9.057 9.028 0.233 
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Μικρότερο ποσοστό εµβάσµατος 
µετά την οικονοµική κρίση -1.012 2.141 -0.47 0.636 -5.209 3.184 0.363 

Άλλο ποσοστό εµβάσµατος µετά 
την οικονοµική κρίση -2.198 1.254 -0.00 0.999 -2.461 2.457 0.111 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους -0.073 1.660 -0.04 0.965 -3.328 3.182 0.930 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ 1.561 1.996 0.01 0.994 -3.897 3.928 4.764 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ 1.758 1.996 0.01 0.993 -3.895 3.930 5.801 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ 3.813 2.998 0.00 0.999 -5.874 5.881 45.286 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ -0.616 5.900 -0.00 1.000 -1.156 1.156 0.540 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ 2.840 8.758 0.00 1.000 -1.716 1.716 17.116 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος -1.296 2.577 -0.01 0.996 -5.065 5.039 0.274 

Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων 4.949 3.303 1.50 0.134 -1.525 1.142 141.034 
Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 8.902 1.670 0.01 0.996 -3.264 3.282 7346.652 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κόστος  -1.463 2.293 -0.64 0.523 -5.959 3.031 0.232 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-γλωσσικά και λοιπά 
προβλήµατα 4.881 3.604 1.35 0.176 -2.183 1.194 131.762 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-έλλειψη πακέτων 
προσφορών 0.672 2.293 0.29 0.769 -3.823 5.168 1.958 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-καθυστερήσεις κατά 
την κατάθεση ή αποστολή -1.346 2.052 -0.01 0.995 -4.036 4.009 0.260 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κανένα πρόβληµα -1.569 2.466 -0.64 0.525 -6.403 3.265 0.208 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-µη χρήση  -1.262 1.311 -0.01 0.992 -2.582 2.557 0.283 

Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
περιορισµένο δίκτυο 1.441 2.134 0.01 0.995 -4.168 4.197 4.225 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
καθυστερήσεις 0.307 3.379 0.00 1.000 -6.622 6.623 1.359 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
µη χρήση 1.736 2.134 0.01 0.994 -4.165 4.200 5.675 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος- 
άλλο 0.195 4.465 0.00 1.000 -8.751 8.751 1.215 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
οικονοµική κρίση-αυξηµένος -7.013 7.777 -0.01 0.993 -1.531 1.517 0.001 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
οικονοµική κρίση-µειωµένος -2.002 2.008 -1.00 0.319 -5.939 1.933 0.135 
Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
οικονοµική κρίση-απουσία 
εµπιστοσύνης -0.353 2.260 -0.16 0.876 -4.783 4.076 0.703 

Βαθµός εµπιστοσύνης µετά την 
οικονοµική κρίση-άλλο -8.015 4.153 -0.00 0.998 -8.149 8.133 0.000 
Σταθερός όρος -5.450 1.571 -0.00 0.997 -3.085 3.074 0.004 
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3. Βασικός Λόγος-Αιτία Αποστολής Εµβασµάτων στην Αλβανία  

(3ο Οικονοµετρικό Υπόδειγµα-Ερµηνευτική Ικανότητα 48,5%) 

Το επόµενο κατά σειρά οικονοµετρικό υπόδειγµα της εν λόγω έρευνας 

διαµορφώνεται έχοντας τον λόγο αποστολής εµβασµάτων ως εξαρτηµένη και ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές τις εξής: ηλικία, φύλο, ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 

2011, τρόπος αποστολής εµβασµάτων, τοµέας χρήσης εµβασµάτων, κυριότερο 

πρόβληµα κατά την αποστολή εµβασµάτων, κυριότερο πρόβληµα κατά τη χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδος, λόγος αποταµίευσης χρηµάτων, 

προβλεπόµενος χρόνος παραµονής στην Ελλάδα και µεταβολή άποψης ερωτηθέντων 

για µόνιµη παραµονή στην Ελλάδα µετά την εδραίωση της οικονοµικής κρίση στα 

τέλη του 2009. Η µαθηµατική έκφραση του υποδείγµατος είναι η εξής: 
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Πίνακας 21: Αποστολή Μεταναστευτικών Εµβασµάτων Αναγκαστικά για Διάφορους Λόγους 

Αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους 

Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.358 1.249 1.090 0.277 -1.090 3.806 3.888 

Ηλικία 25-29 0.723 1.181 0.610 0.540 -1.592 3.038 2.061 

Ηλικία 30-34 1.133 1.175 0.960 0.335 -1.170 3.436 3.105 

Ηλικία 35-40 1.595 1.171 1.360 0.173 -0.701 3.892 4.928 

Ηλικία 45-64 1.212 1.185 1.020 0.306 -1.110 3.535 3.360 

Γυναίκα 1.107 0.316 3.510 0.000 0.489 1.726 3.025 
Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -0.694 0.349 -1.990 0.046 -1.377 -0.011 0.500 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ -1.741 0.504 -3.450 0.001 -2.729 -0.753 0.175 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ -1.434 0.627 -2.290 0.022 -2.664 -0.205 0.238 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ -0.468 0.849 -0.550 0.581 -2.133 1.196 0.626 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ -1.356 6.770 -0.020 0.984 -1.340 1.313 0.258 

Αποστολή εµβασµάτων µέσω 
τραπεζικού συστήµατος -0.232 0.369 -0.630 0.529 -0.956 0.491 0.793 

Αποστολή εµβασµάτων µε 
εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων 0.163 0.519 0.310 0.754 -0.854 1.179 1.177 
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Αποστολή εµβασµάτων µε άλλο 
τρόπο 2.715 1.599 1.700 0.090 -0.419 5.850 15.105 
Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για επαγγελµατική επένδυση 
στην Αλβανία 0.675 0.455 1.480 0.138 -0.217 1.567 1.965 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για αποταµίευση 1.583 0.835 1.840 0.066 -0.099 3.175 4.870 

Τα εµβάσµατα χρησιµοποιούνται 
για άλλο σκοπό 1.716 1.323 1.300 0.195 -0.877 4.310 5.562 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κόστος  0.309 0.443 0.700 0.485 -0.559 1.177 1.362 
Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-γλωσσικά και λοιπά 
προβλήµατα 0.763 0.798 0.960 0.339 -0.801 2.326 2.145 
Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-έλλειψη πακέτων 
προσφορών -0.329 0.611 -0.540 0.590 -1.526 0.868 0.720 
Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-καθυστερήσεις κατά 
την κατάθεση ή αποστολή 1.190 0.572 2.080 0.038 0.068 2.312 3.287 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-κανένα πρόβληµα 1.705 0.578 2.950 0.003 0.572 2.838 5.501 

Πρόβληµα κατά την αποστολή 
εµβασµάτων-µη χρήση  -1.401 0.786 -0.350 0.728 -1.813 1.266 0.246 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
περιορισµένο δίκτυο -1.401 0.521 -2.690 0.007 -2.423 -0.380 0.246 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
καθυστερήσεις -1.529 0.507 -3.020 0.003 -2.523 -0.536 0.217 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος-
µη χρήση -0.844 0.462 -1.830 0.067 -1.749 0.061 0.430 
Πρόβληµα κατά τη χρήση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος- 
άλλο -0.327 0.695 -0.470 0.638 -1.690 1.035 0.721 
Αποταµίευση χρηµάτων για 
αποστολή εµβασµάτων -2.367 0.465 -5.100 0.000 -3.278 -1.456 0.094 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
επένδυση στην Ελλάδα -0.082 0.639 -0.130 0.898 1.334 1.170 0.921 

Αποταµίευση χρηµάτων για 
κάλυψη τρεχουσών αναγκών -0.082 0.401 -0.200 0.839 -0.867 0.704 0.922 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά 
το διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης -0.856 0.605 -1.420 0.157 `-2.04 0.329 0.425 

Παραµονή στην Ελλάδα 1-4 έτη 0.228 0.940 0.240 0.808 -1.614 2.070 1.256 

Παραµονή στην Ελλάδα 5-9 έτη -1.005 0.959 -1.050 0.295 -2.884 0.874 0.366 
Παραµονή στην Ελλάδα 10 έτη 
και άνω -1.129 0.967 -1.170 0.243 -3.025 0.766 0.323 
Παραµονή στην Ελλάδα για 
πάντα 0.295 0.998 0.300 0.767 -1.660 2.250 1.343 
Παραµονή χωρίς χρονικό 
προσδιορισµό 0.048 0.879 0.050 0.956 -1.673 1.770 1.049 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να µείνω µόνιµα στην 
Ελλάδα -0.048 1.434 -0.030 0.973 -2.860 2.763 0.953 
Μετά την οικονοµική κρίση 
επιθυµώ να επιστρέψω στην 
Αλβανία 0.181 0.527 0.340 0.732 -0.852 1.213 1.198 
Μετά την οικονοµική κρίση η 
επιλογή µου είναι άλλη 
αναφορικά µε τη διαµονή στην 
Ελλάδα -0.085 1.026 -0.080 0.934 -2.097 1.926 0.918 

Σταθερός όρος 0.206 1.597 0.130 0.897 -2.925 3.337 1.229 
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4. Κοινωνικά Προβλήµατα των Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα  

(4ο Οικονοµετρικό Υπόδειγµα-Ερµηνευτική Ικανότητα 23,2%) 

Το τέταρτο οικονοµετρικό υπόδειγµα µελετά τα σηµαντικότερα κοινωνικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Αλβανοί µετανάστες στην Ελλάδα. Το εν λόγω 

υπόδειγµα διαµορφώνεται έχοντας τα σηµαντικότερα πρόβληµα κατά την παραµονή 

στην Ελλάδα ως εξαρτηµένη µεταβλητή ενώ ως ανεξάρτητες µεταβλητές έχει τις 

εξής: ηλικία, φύλο, αριθµό τέκνων, µεταβολή απασχόλησης και ρατσιστική 

συµπεριφορά Ελλήνων. Στην περίπτωση αυτή, η µαθηµατική µορφή του 

υποδείγµατος είναι η ακόλουθη: 
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Πίνακας 22: Ο Ρατσισµός Ελλήνων Απέναντι στους Αλβανούς Μετανάστες 

Pατσισµός Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.750 2.689 0.010 0.995 -5.253 2.588 5.755 
Ηλικία 25-29 1.826 2.689 0.010 0.995 -5.253 2.289 6.209 
Ηλικία 30-34 1.799 2.689 0.010 0.995 -5.253 5.288 6.044 
Ηλικία 35-40 1.768 2.689 0.010 0.995 -5.253 5.288 5.859 
Ηλικία 45-64 1.827 2.689 0.010 0.995 -5.252 5.289 6.215 
Γυναίκα 0.212 0.243 0.870 0.383 -0.264 0.689 1.236 
Αριθµός τέκνων-1 0.087 0.351 0.250 0.805 -0.602 0.775 1.091 
Αριθµός τέκνων-2 -0.669 0.348 -1.920 0.055 -1.351 0.014 0.512 
Αριθµός τέκνων-3 -0.288 0.469 -0.610 0.539 -1.208 0.632 0.749 
Αριθµός τέκνων-4 και άνω -1.438 1.157 -1.240 0.214 -3.706 0.829 0.237 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
πολλαπλή σε αποκλειστική 
απασχόληση -1.286 0.643 -2.000 0.045 -2.546 -0.026 0.276 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
υποαπασχόληση σε πλήρη 
απασχόληση -0.507 0.667 -0.760 0.447 -1.814 0.800 0.602 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
ανασφάλιστη σε ασφαλισµένη 
απασχόληση -0.588 0.542 -1.090 0.278 -1.649 0.474 0.556 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
χειρότερες συνθήκες σε 
καλύτερες συνθήκες 
απασχόλησης -0.947 0.641 -1.480 0.139 -2.203 0.309 0.388 
Μεταβολή απασχόλησης-Άλλο -0.707 0.559 -1.270 0.206 -1.802 0.388 0.493 
Απουσία ρατσιστικής 
συµπεριφοράς των Ελλήνων 
απέναντι στους µετανάστες -0.444 0.383 -1.160 0.247 -1.194 0.307 0.642 
Σταθερός όρος -1.710 2.689 -0.010 0.995 -5.287 5.253 0.181 

 

Πίνακας 23: Προβλήµατα που Σχετίζονται µε Εργασιακά Ζητήµατα στην Ελλάδα  

Eργασιακά ζητήµατα Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.728 3.768 0.000 0.996 -7.369 7.403 5.629 
Ηλικία 25-29 1.916 3.768 0.010 0.996 -7.367 7.405 6.794 
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Ηλικία 30-34 1.845 3.768 0.000 0.996 -7.367 7.404 6.328 
Ηλικία 35-40 1.787 3.768 0.000 0.996 -7.368 7.404 5.972 
Ηλικία 45-64 1.791 3.768 0.000 0.996 -7.368 7.404 5.995 
Γυναίκα 0.556 0.553 1.010 0.315 -0.528 1.640 1.744 
Αριθµός τέκνων-1 -0.554 0.867 -0.640 0.523 -2.254 1.145 0.574 
Αριθµός τέκνων-2 -0.357 0.866 -0.410 0.680 -2.053 1.339 0.700 
Αριθµός τέκνων-3 0.182 1.080 0.170 0.866 -1.935 2.299 1.200 
Αριθµός τέκνων-4 και άνω -0.412 1.828 -0.230 0.822 3.996 3.172 0.662 
Μεταβολή απασχόλησης-από  
πολλαπλή σε αποκλειστική 
απασχόληση -0.571 1.364 -0.420 0.676 -3.245 2.104 0.565 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
υποαπασχόληση σε πλήρη 
απασχόληση 0.987 1.509 0.650 0.513 -1.970 3.945 2.684 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
ανασφάλιστη σε ασφαλισµένη 
απασχόληση -0.222 1.103 -0.200 0.841 -2.384 1.940 0.801 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
χειρότερες σε καλύτερες 
συνθήκες απασχόλησης -0.152 1.248 -0.120 0.903 -2.599 2.295 0.859 
Μεταβολή απασχόλησης- άλλο 0.566 1.157 0.490 0.625 -1.702 2.834 1.761 
Απουσία ρατσιστικής 
συµπεριφοράς των Ελλήνων 
απέναντι στους µετανάστες -1.917 5.134 -0.040 0.970 -1.025 9.871 0.147 
Σταθερός όρος -1.709 3.768 0.000 0.996 -7.403 7.369 0.181 

 

Πίνακας 24: Η Ελληνική Αστυνοµία 

Ελληνική Αστυνοµία Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 0.357 1.478 0.240 0.809 -2.541 3.255 1.429 
Ηλικία 25-29 -1.609 2.046 -0.010 0.994 -4.027 3.995 0.200 
Ηλικία 30-34 0.966 1.471 0.660 0.511 -1.917 3.849 2.627 
Ηλικία 35-40 -0.617 1.566 -0.390 0.694 -63.687 2.454 0.540 
Ηλικία 45-64 0.011 1.575 0.010 0.995 -3.077 3.099 1.011 
Γυναίκα -0.618 0.633 -0.980 0.329 -1.858 0.623 0.539 
Αριθµός τέκνων-1 -0.423 1.017 -0.420 0.677 -2.416 1.570 0.655 
Αριθµός τέκνων-2 0.566 0.861 0.660 0.511 -1.122 2.254 1.761 
Αριθµός τέκνων-3 0.260 1.148 0.230 0.821 -1.990 2.509 1.296 
Αριθµός τέκνων-4 και άνω -1.803 6.834 0.000 0.998 -1.341 1.337 0.165 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
πολλαπλή σε αποκλειστική 
απασχόληση -0.494 1.431 -0.340 0.730 -3.298 2.317 0.610 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
υποαπασχόληση σε πλήρη 
απασχόληση 0.583 1.452 0.400 0.688 -2.263 3.430 1.792 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
ανασφάλιστη σε ασφαλισµένη 
απασχόληση -0.598 1.232 -0.490 0.627 -3.013 1.817 0.550 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
χειρότερες σε καλύτερες 
συνθήκες απασχόλησης 0.611 1.309 0.470 0.641 -1.956 3.178 1.842 
Μεταβολή απασχόλησης-άλλο -0.393 1.282 -0.310 0.760 -2.907 2.121 0.675 
Απουσία ρατσιστικής 
συµπεριφοράς των Ελλήνων 
απέναντι στους µετανάστες -3.142 0.581 -5.410 0.000 -4.281 -2.003 0.043 
Σταθερός όρος -0.076 1.707 -0.040 0.964 -3.423 3.271 0.927 

 
Πίνακας 25: Οι Πρεσβείες 

Πρεσβείες Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.789 6.498 0.000 0.998 -1.271 1.275 5.983 
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Ηλικία 25-29 1.736 6.498 0.000 0.998 -1.271 1.275 5.675 
Ηλικία 30-34 1.819 6.498 0.000 0.998 -1.271 1.275 6.166 
Ηλικία 35-40 1.714 6.498 0.000 0.998 -1.271 1.275 5.551 
Ηλικία 45-64 1.925 6.498 0.000 0.998 -1.271 1.275 6.855 
Γυναίκα 0.275 0.473 0.580 0.560 -0.651 1.201 1.317 
Αριθµός τέκνων-1 0.474 0.759 0.630 0.532 -1.012 1.961 1.607 
Αριθµός τέκνων-2 -0.109 0.753 -0.140 0.885 -1.585 1.366 0.897 
Αριθµός τέκνων-3 0.022 0.958 0.020 0.982 -1.856 1.899 1.022 
Αριθµός τέκνων-4 και άνω -1.740 6.846 0.000 0.998 -1.346 1.341 0.176 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
πολλαπλή σε αποκλειστική 
απασχόληση -0.565 1.015 -0.560 0.578 -2.555 1.425 0.568 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
υποαπασχόληση σε πλήρη 
απασχόληση -0.016 1.055 -0.020 0.988 -2.086 2.053 0.984 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
ανασφάλιστη σε ασφαλισµένη 
απασχόληση -1.129 0.908 -1.240 0.214 -2.908 0.650 0.323 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
χειρότερες σε καλύτερες 
συνθήκες απασχόλησης -0.657 1.067 -0.620 0.538 -2.749 1.435 0.519 
Μεταβολή απασχόλησης-άλλο -1.421 0.994 -1.430 0.153 -3.349 0.526 0.241 
Απουσία ρατσιστικής 
συµπεριφοράς των Ελλήνων 
απέναντι στους µετανάστες 0.223 0.816 0.270 0.785 -1.375 1.821 1.250 
Σταθερός όρος -1.966 6.498 0.000 0.998 -1.275 1.271 0.140 

 
Πίνακας 26: Κανένα Απολύτως Πρόβληµα 

Κανένα απολύτως πρόβληµα Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.720 3.637 0.000 0.996 -7.111 7.146 5.585 
Ηλικία 25-29 1.660 3.637 0.000 0.996 -7.111 7.146 5.259 
Ηλικία 30-34 1.774 3.637 0.000 0.996 -7.111 7.146 5.894 
Ηλικία 35-40 1.732 3.637 0.000 0.996 -7.111 7.146 5.652 
Ηλικία 45-64 1.861 3.637 0.010 0.996 -7.111 7.146 6.430 
Γυναίκα 0.061 0.355 0.170 0.864 -0.636 0.758 1.063 
Αριθµός τέκνων-1 0.238 0.659 0.360 0.718 -1.053 1.529 1.269 
Αριθµός τέκνων-2 0.651 0.609 1.070 0.285 -0.543 1.845 1.918 
Αριθµός τέκνων-3 0.602 0.734 0.820 0.412 -0.837 2.041 1.826 
Αριθµός τέκνων-4 και άνω 1.078 1.014 1.060 0.288 -0.910 3.068 2.939 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
πολλαπλή σε αποκλειστική 
απασχόληση -2.398 0.843 -2.840 0.004 -4.051 -0.745 0.091 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
υποαπασχόληση σε πλήρη 
απασχόληση -0.275 0.694 -0.400 0.692 -1.634 1.084 0.760 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
ανασφάλιστη σε ασφαλισµένη 
απασχόληση -1.725 0.618 -2.790 0.005 -2.936 -0.514 0.178 
Μεταβολή απασχόλησης-από 
χειρότερες σε καλύτερες 
συνθήκες απασχόλησης -2.141 0.862 -2.490 0.013 -3.829 -0.453 0.118 
Μεταβολή απασχόλησης-άλλο -1.854 0.655 -2.830 0.005 -3.138 -0.571 0.157 
Απουσία ρατσιστικής 
συµπεριφοράς των Ελλήνων 
απέναντι στους µετανάστες 1.863 4.595 0.000 0.997 -8.988 9.025 6.443 
Σταθερός όρος -3.653 5.860 -0.010 0.995 -1.152 1.145 0.026 
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5. Προβλεπόµενος Χρόνος Παραµονής των Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα 

(5ο Οικονοµετρικό Υπόδειγµα-Ερµηνευτική Ικανότητα 9,8%) 

Εξαρτηµένη µεταβλητή στο συγκεκριµένο υπόδειγµα αποτελεί ο προβλεπόµενος 

χρόνος παραµονής στην Ελλάδα ενώ οι ανεξάρτητες µεταβλητές που συµµετέχουν 

στην διαµόρφωση του είναι οι εξής: ηλικία, φύλο, αιτία εµβάσµατος στην Αλβανία, 

ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία το 2011, τοµέας χρήσης εµβασµάτων ίδιος ή 

διαφορετικός µε τον αρχικό και εκτίµηση εµβασµάτων για τα επόµενα 2-3 έτη. Το 

υπόδειγµα µαθηµατικά εκφράζεται ως εξής: 
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Πίνακας 27: Προβλεπόµενος Χρόνος Παραµονής στην Ελλάδα Ένα Έτος 

Ένα έτος Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -0.084 1.447 -0.060 0.954 -2.920 2.752 0.920 
Ηλικία 25-29 -2.414 1.652 -1.460 0.144 -5.652 0.824 0.089 
Ηλικία 30-34 -1.785 1.422 -1.260 0.209 -4.752 1.001 0.168 
Ηλικία 35-40 -2.221 1.390 -1.600 0.110 -4.944 0.503 0.109 
Ηλικία 45-64 -2.117 1.485 -1.430 0.154 -5.028 0.793 0.120 
Γυναίκα -0.690 0.726 -0.950 0.342 -2.112 0.733 0.502 
Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους 
λόγους -0.010 0.718 -0.010 0.988 -1.418 1.397 0.990 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -0.247 0.924 -0.270 0.789 -2.057 1.562 0.781 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ -0.198 1.078 -0.180 0.854 -2.312 1.916 0.820 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ 0.531 1.126 0.470 0.637 -1.676 2.739 1.701 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ -1.409 2.854 0.000 0.996 

-
5609.000 5.581 0.244 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ -2.312 5.587 0.000 1.000 -1.095 1.095 0.099 
Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων συγκριτικά µε τον 
αρχικό  0.223 0.695 0.320 0.748 -1.138 1.584 1.250 

Ίδια εµβάσµατα για τα επόµενα 2-
3 χρόνια -1.278 1.400 -0.910 0.361 -4.023 1.466 0.279 

Λιγότερα εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -2.378 1.384 -1.720 0.086 -5.091 0.335 0.093 

Καθόλου εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -3.258 1.615 -2.010 0.044 -6.419 -0.089 0.038 

Δεν έχω άποψη για εµβάσµατα 
στα επόµενα 2-3 χρόνια -1.619 7.105 -0.020 0.982 -1.408 1.376 0.198 
Σταθερός όρος 1.617 2.078 0.780 0.436 -2.456 5.692 5.038 
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Πίνακας 28: Προβλεπόµενος Χρόνος Παραµονής στην Ελλάδα από Ένα έως Τέσσερα Έτη 

Προβλεπόµενος χρόνος παραµονής 
στην Ελλάδα από ένα έως τέσσερα 
έτη 

Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -0.414 1.389 -0.300 0.765 -3.137 2.308 0.661 
Ηλικία 25-29 -0.187 1.297 -0.140 0.885 -2.729 2.355 0.829 
Ηλικία 30-34 -1.193 1.301 -0.910 0.363 -3.765 1.378 0.303 
Ηλικία 35-40 -1.911 1.030 -1.470 0.142 -4.461 0.639 0.148 
Ηλικία 45-64 -0.856 1.298 -0.660 0.510 -3.401 1.689 0.425 
Γυναίκα -0.936 0.446 -2.100 0.036 -1.810 -0.061 0.392 

Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους λόγους 0.077 0.414 0.190 0.852 -0.734 0.889 1.081 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -0.464 0.510 -0.910 0.363 -1.462 0.535 0.629 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ 0.143 0.592 0.240 0.809 -1.016 1.303 1.154 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ -0.934 0.806 -1.160 0.246 -2.512 0.645 0.393 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ 1.753 1.011 1.730 0.083 -0.228 3.734 5.772 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ 2.111 1.333 1.580 0.113 -0.502 4.726 8.256 
Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων σε σύγκριση µε τον 
αρχικό  0.763 0.392 1.950 0.051 -0.005 1.531 2.145 

Ίδια εµβάσµατα για τα επόµενα 2-3 
χρόνια -1.289 1.111 -1.160 0.246 -3.468 0.890 0.276 

Λιγότερα εµβάσµατα για τα επόµενα 
2-3 χρόνια -1.574 1.062 -1.480 0.138 -3.657 0.508 0.207 

Καθόλου εµβάσµατα για τα επόµενα 
2-3 χρόνια -1.967 1.136 -1.730 0.083 -4.194 0.259 0.140 
Δεν έχω άποψη για εµβάσµατα στα 
επόµενα 2-3 χρόνια -1.677 1.121 -1.500 0.135 -3.875 0.520 0.187 
Σταθερός όρος 1.268 1.701 0.750 0.456 -2.066 4.603 3.554 

 
Πίνακας 29: Προβλεπόµενος Χρόνος Παραµονής στην Ελλάδα από Πέντε έως Εννέα Έτη 

Προβλεπόµενος χρόνος 
παραµονής στην Ελλάδα  από 
πέντε έως εννέα έτη 

Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.544 1.986 0.010 0.994 -3.877 3.908 4.683 
Ηλικία 25-29 1.460 1.986 0.010 0.994 -3.877 3.907 4.306 
Ηλικία 30-34 1.446 1.986 0.010 0.994 -3.877 3.907 4.246 
Ηλικία 35-40 1.431 1.986 0.010 0.994 -3.877 3.907 4.183 
Ηλικία 45-64 1.450 1.986 0.010 0.994 -3.877 3.907 4.263 
Γυναίκα -0.173 0.402 -0.430 0.668 -0.961 0.616 0.841 

Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους λόγους 1.281 0.456 2.810 0.005 0.387 2.176 3.600 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -0.859 0.522 -1.650 0.100 -1.881 0.163 0.424 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ -0.009 0.547 -0.020 0.986 -1.017 1.062 0.991 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ -0.503 0.648 -0.780 0.438 -1.772 0.767 0.605 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ 0.127 1.342 0.090 0.925 -2.503 2.756 1.135 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ -2.493 2.965 0.000 1.000 -5.813 5.812 0.083 
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Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων συγκριτικά µε τον 
αρχικό 0.256 0.389 0.660 0.511 -0.507 1.019 1.292 

Ίδια εµβάσµατα για τα επόµενα 2-3 
χρόνια -1.749 1.135 -1.540 0.123 -3.974 0.476 0.174 

Λιγότερα εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -1.066 1.059 -1.010 0.315 -3.143 1.011 0.344 

Καθόλου εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -3.883 1.477 -2.630 0.009 -6.776 -0.984 0.021 

Δεν έχω άποψη για εµβάσµατα στα 
επόµενα 2-3 χρόνια -0.916 1.084 -0.840 0.398 -3.041 1.209 0.400 

Σταθερός όρος -1.498 1.986 -0.010 0.994 -3.908 3.878 0.224 

 
Πίνακας 30: Προβλεπόµενος Χρόνος Παραµονής στην Ελλάδα Δέκα Έτη και Άνω 

Προβλεπόµενος χρόνος 
παραµονής στην Ελλάδα δέκα έτη 
και άνω 

Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.526 2.211 0.010 0.994 -4.318 4.349 4.600 
Ηλικία 25-29 1.444 2.211 0.010 0.995 -4.319 4.348 4.238 
Ηλικία 30-34 1.478 2.211 0.010 0.995 -4.319 4.348 4.384 
Ηλικία 35-40 1.438 2.211 0.010 0.995 -4.319 4.348 4.212 
Ηλικία 45-64 1.389 2.211 0.010 0.995 -4.319 4.347 4.011 
Γυναίκα -0.529 0.393 -1.340 0.179 -1.298 0.242 0.589 

Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους λόγους 1.092 0.409 2.670 0.008 0.291 1.894 2.980 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -0.652 0.456 -1.430 0.153 -1.544 0.241 0.521 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€-2.500€ -0.646 0.533 -1.210 0.226 -1.690 0.400 0.524 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ -1.116 0.706 -1.580 0.114 -2.501 0.268 0.328 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ 0.639 1.105 0.580 0.563 -1.527 2.804 1.894 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ 0.225 1.505 0.150 0.881 2.726 3.176 1.252 
Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων συγκριτικά µε τον 
αρχικό -0.070 0.408 -0.170 0.863 -0.871 0.730 0.932 
Ίδια εµβάσµατα για τα επόµενα 2-3 
χρόνια -0.335 1.317 -0.250 0.799 -2.917 2.246 0.715 

Λιγότερα εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -0.903 1.299 -0.690 0.487 -3.450 1.644 0.405 

Καθόλου εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -1.325 1.359 -0.980 0.326 -3.973 1.322 0.266 
Δεν έχω άποψη για εµβάσµατα στα 
επόµενα 2-3 χρόνια -0.564 1.316 -0.430 0.669 -3.143 2.016 0.569 
Σταθερός όρος -1.504 2.211 -0.010 0.995 -4.348 4.138 0.222 

 
Πίνακας 31: Μόνιµη Παραµονή στην Ελλάδα 

Μόνιµη παραµονή στην Ελλάδα Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 
(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -0.553 0.964 -0.570 0.567 -2.442 1.337 0.575 
Ηλικία 25-29 -1.282 0.932 -1.380 0.169 -3.108 0.543 0.277 
Ηλικία 30-34 -0.960 0.908 -1.060 0.291 -2.740 0.820 0.383 
Ηλικία 35-40 -1.399 0.895 -1.560 0.118 -3.152 0.355 0.247 
Ηλικία 45-64 -1.537 0.918 -1.680 0.094 -3.335 0.261 0.215 
Γυναίκα -0.219 0.254 -0.860 0.388 -0.716 0.278 0.803 
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Έµβασµα στην Αλβανία 
αναγκαστικά για διάφορους λόγους 0.179 0.285 0.630 0.530 -0.379 0.738 1.196 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού <1.000€ -0.540 0.314 -1.720 0.086 -1.156 0.076 0.583 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 1.000€2.500€ -0.295 0.405 -0.730 0.466 -1.085 0.498 0.744 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 2.500€-5.000€ 0.228 0.442 0.520 0.605 -0.637 1.094 1.257 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 5.000€-7.500€ 0.695 0.967 0.720 0.472 -1.200 2.591 2.004 

Έµβασµα στην Αλβανία το 2011 
ποσού 7.500€-10.000€ -2.427 1.805 0.000 1.000 -3.538 3.538 0.088 
Διαφορετικός τοµέας χρήσης 
εµβασµάτων συγκριτικά µε τον 
αρχικό -0.278 0.304 -0.920 0.360 -0.874 0.317 0.757 
Ίδια εµβάσµατα για τα επόµενα 2-3 
χρόνια 0.229 1.272 0.180 0.857 -2.264 2.723 1.258 

Λιγότερα εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -0.121 1.253 -0.100 0.923 -2.578 2.337 0.886 

Καθόλου εµβάσµατα για τα 
επόµενα 2-3 χρόνια -0.405 1.274 -0.320 0.751 -2.903 2.093 0.667 

Δεν έχω άποψη για εµβάσµατα στα 
επόµενα 2-3 χρόνια 0.485 1.264 0.380 0.701 -1.994 2.964 1.624 
Σταθερός όρος 1.020 1.557 0.660 0.512 -2.032 4.072 2.773 

 

6. Συνθήκες και Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης των Αλβανών Μεταναστών 

(6ο Οικονοµετρικό Υπόδειγµα-Ερµηνευτική Ικανότητα 18,4%) 

Η εξαρτηµένη µεταβλητή του συγκεκριµένου υποδείγµατος αναπαριστά την 

σηµαντικότερη µεταβολή της εργασιακής απασχόλησης των Αλβανών µεταναστών 

και αφορά όλο το χρονικό διάστηµα παραµονής και εργασίας τους στην Ελλάδα, ενώ 

οι ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: ηλικία, φύλο, 

µεταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης µετά την κρίση, µεταβολή τοµέα απασχόλησης 

από την αρχική είσοδο στην Ελλάδα, συνολικός αριθµός ωρών εργασίας ανά 

εβδοµάδα, αριθµός ηµερών υπό καθεστώς ασφάλισης και διάστηµα παραµονής στην 

Ελλάδα µόνιµα ή κατά το διάστηµα της εποχιακής απασχόλησης. Στην περίπτωση 

αυτή, το υπόδειγµα παρουσιάζεται σαν γενική µορφή ως εξής: 
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Πίνακας 32: Από Πολλαπλή σε Αποκλειστική Μορφή Απασχόλησης 

Από πολλαπλή σε αποκλειστική 
µορφή απασχόλησης Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 

(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -1.703 1.502 -1.130 0.257 -4.649 1.241 0.182 
Ηλικία 25-29 -2.493 1.704 -1.460 0.144 -5.834 0.848 0.083 
Ηλικία 30-34 -0.540 1.355 -0.400 0.690 -3.197 2.116 0.582 
Ηλικία 35-40 -1.080 1.351 -0.800 0.424 -3.728 1.567 0.340 
Ηλικία 45-64 -0.914 1.462 -0.630 0.532 -3.781 1.952 0.401 
Γυναίκα 0.616 0.586 1.050 0.293 -0.533 1.764 1.851 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση παρέµεινε 
σταθερή 0.958 0.871 1.100 0.271 -0.748 2.665 2.608 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση µειώθηκε 3.582 1.284 2.790 0.005 1.064 6.100 35.945 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε 
κατασκευές 1.915 0.783 2.450 0.014 0.380 3.450 6.787 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε τουρισµό 3.427 1.195 2.870 0.004 1.084 5.769 30.784 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
βιοµηχανία 2.850 0.758 3.760 0.000 1.365 4.336 17.288 
Μεταβολή από βιοµηχανία σε 
υπηρεσίες 2.484 0.729 3.410 0.001 1.054 3.913 11.989 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
γεωργία/κτηνοτροφία 1.795 1.561 1.150 0.250 -1.264 4.855 6.019 
Άλλη µεταβολή 3.127 0.906 3.450 0.001 1.352 4.903 22.805 
Συνολικές ώρες εργασίας 21-40 -0.321 0.724 -0.440 0.658 -1.740 1.099 0.726 
Συνολικές ώρες εργασίας 41-50 -0.633 0.781 -0.810 0.418 -2.164 0.898 0.531 
Συνολικές ώρες εργασίας 51 και 
άνω 1.160 0.786 1.480 0.140 -0.379 2.699 3.190 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν όλες -1.231 0.938 -1.310 0.189 -3.070 0.608 0.292 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-περίπου τις µισές -1.393 9.564 -0.010 0.988 -1.880 1.860 0.248 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν καµία 1.926 1.582 0.000 1.000 -1.486 1.486 6.862 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-καµία 0.113 0.787 0.140 0.886 -1.429 1.654 1.119 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά το 
διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης 

0.944 0.779 1.210 0.226 -0.584 2.471 2.570 

Σταθερός όρος -2.954 1.640 -1.800 0.072 -6.170 0.261 0.052 

 
Πίνακας 33: Από Υποαπασχόληση σε Ολική Μορφή Απασχόλησης 

Από υποαπασχόληση σε ολική 
µορφή απασχόλησης Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 

(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.813 1.477 0.000 0.999 -2.894 2.898 6.129 
Ηλικία 25-29 1.906 1.477 0.000 0.999 -2.894 2.898 6.726 
Ηλικία 30-34 1.843 1.477 0.000 0.999 -2.894 2.898 6.315 
Ηλικία 35-40 1.851 1.477 0.000 0.999 -2.894 2.898 6.366 
Ηλικία 45-64 1.846 1.477 0.000 0.999 -2.894 2.898 6.334 
Γυναίκα -0.609 0.425 -1.430 0.151 -1.441 0.223 0.544 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση παρέµεινε 
σταθερή 0.748 0.536 1.400 0.163 -0.302 1.797 2.112 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση µειώθηκε 0.812 1.140 0.710 0.476 -1.422 3.046 2.252 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε -0.641 0.625 -1.030 0.305 -1.865 0.583 0.527 
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κατασκευές 

Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε τουρισµό -1.677 5.867 0.000 0.998 -1.151 1.148 0.187 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
βιοµηχανία 0.890 0.573 1.550 0.120 -0.232 2.012 2.435 
Μεταβολή από βιοµηχανία σε 
υπηρεσίες -0.091 0.543 -0.170 0.866 -1.156 0.974 0.913 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
γεωργία/κτηνοτροφία 2.521 0.912 2.760 0.006 0.734 4.309 12.44 
Άλλη µεταβολή 0.602 1.095 0.550 0.583 -1.545 2.749 1.826 
Συνολικές ώρες εργασίας 21-40 -0.063 0.506 -0.130 0.900 -1.056 0.929 0.939 
Συνολικές ώρες εργασίας 41-50 

0.046 0.506 0.090 0.927 -0.946 1.037 1.047 
Συνολικές ώρες εργασίας 51 και 
άνω -1.271 0.786 -1.620 0.106 -2.810 0.269 0.281 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν όλες 1.647 0.446 3.700 0.000 0.774 2.521 5.191 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-περίπου τις µισές 2.206 0.588 3.750 0.000 1.054 3.358 9.079 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν καµία 1.229 6.088 0.000 1.000 -1.193 1.193 3.418 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-καµία 2.145 0.487 4.400 0.000 1.190 3.100 8.542 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά το 
διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης 

0.267 0.580 0.460 0.645 -0.870 1.404 1.306 

Σταθερός όρος -2.090 1.477 0.000 0.999 -2.898 2.894 0.124 

 
Πίνακας 34: Από Ανασφάλιστη σε Απασχόληση υπό Καθεστώς Ασφάλισης 

Από ανασφάλιστη σε απασχόληση 
υπό καθεστώς ασφάλισης Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 

(coeff.) 

Ηλικία 20-24 1.895 1.332 0.000 0.999 -2.610 2.614 6.653 
Ηλικία 25-29 1.795 1.332 0.000 0.999 -2.610 2.614 6.019 
Ηλικία 30-34 1.855 1.332 0.000 0.999 -2.610 2.614 6.392 
Ηλικία 35-40 1.876 1.332 0.000 0.999 -2.610 2.614 6.527 
Ηλικία 45-64 1.745 1.332 0.000 0.999 -2.610 2.614 5.726 
Γυναίκα -0.166 0.426 -0.390 0.697 -1.000 0.668 0.847 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση παρέµεινε 
σταθερή 0.893 0.515 1.730 0.083 -0.117 1.903 2.443 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση µειώθηκε -1.533 2.578 -0.010 0.995 -5.067 5.038 0.216 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε 
κατασκευές -1.643 1.145 -0.010 0.989 -2.261 2.228 0.193 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε τουρισµό 0.021 1.220 0.020 0.986 -2.369 2.412 1.022 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
βιοµηχανία -0.844 0.809 -1.040 0.297 -2.430 0.742 0.430 
Μεταβολή από βιοµηχανία σε 
υπηρεσίες -2.365 1.061 -2.230 0.026 -4.446 -0.285 0.094 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
γεωργία/κτηνοτροφία 1.069 1.102 0.970 0.332 -1.091 3.230 2.912 
Άλλη µεταβολή -2.310 8.923 0.000 1.000 -1.749 1.748 0.099 
Συνολικές ώρες εργασίας 21-40 0.841 0.812 1.040 0.300 -0.751 2.433 2.319 
Συνολικές ώρες εργασίας 41-50 1.151 0.810 1.420 0.155 -0.437 2.739 3.161 
Συνολικές ώρες εργασίας 51 και 
άνω 1.452 0.860 1.690 0.091 -0.234 3.138 4.272 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν όλες 0.280 0.573 0.490 0.625 -0.844 1.403 1.323 
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Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-περίπου τις µισές 2.322 0.565 4.110 0.000 1.215 3.428 10.19 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν καµία 0.698 6.383 0.000 1.000 -1.251 1.251 2.009 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-καµία 0.783 0.561 1.400 0.163 -0.317 1.882 2.188 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά το 
διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης 

0.169 0.595 0.280 0.776 -0.996 1.335 1.185 

Σταθερός όρος -2.115 1.332 0.000 0.999 -2.614 2.610 0.121 

 
Πίνακας 35: Από Χειρότερες σε Καλύτερες Συνθήκες Απασχόλησης 

Από χειρότερες σε καλύτερες 
συνθήκες απασχόλησης Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp 

(coeff.) 

Ηλικία 20-24 -0.540 1.407 -0.380 0.7010 -3.2980 2.2170 0.582 
Ηλικία 25-29 0.714 1.350 0.530 0.5970 -1.9320 3.3610 2.043 
Ηλικία 30-34 -0.371 1.342 -0.280 0.7820 -3.0010 2.2590 0.690 
Ηλικία 35-40 -0.685 1.327 -0.520 0.6050 -3.2870 1.9160 0.504 
Ηλικία 45-64 -0.164 1.348 -0.120 0.9030 -2.8070 2.4780 0.848 
Γυναίκα 0.019 0.376 0.050 0.9590 -0.7176 0.7563 1.020 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση παρέµεινε 
σταθερή 0.077 0.632 0.120 0.9030 -1.1620 1.3160 1.081 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση µειώθηκε 0.831 1.334 0.620 0.5330 -1.7830 3.4460 2.297 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε 
κατασκευές -1.248 0.797 -1.570 0.1180 -2.8120 0.3150 0.287 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε τουρισµό 0.503 1.340 0.380 0.7070 -2.1240 3.1300 1.654 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
βιοµηχανία 0.157 0.694 0.230 0.8210 -1.2030 1.5180 1.170 
Μεταβολή από βιοµηχανία σε 
υπηρεσίες 0.230 0.444 0.520 0.6040 -0.6405 1.1010 1.259 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
γεωργία/κτηνοτροφία -1.630 4.643 0.000 0.9970 -9.1170 9.0840 0.196 
Άλλη µεταβολή 0.443 1.246 0.360 0.7220 -1.9980 2.8850 1.558 
Συνολικές ώρες εργασίας 21-40 

0.020 0.489 0.040 0.9670 -0.9383 0.9787 1.020 
Συνολικές ώρες εργασίας 41-50 -0.448 0.520 -0.860 0.3880 -1.4680 0.5711 0.638 
Συνολικές ώρες εργασίας 51 και 
άνω -0.722 0.674 -1.070 0.2840 -2.0440 0.5991 0.485 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν όλες 1.160 0.479 2.420 0.0150 0.2215 2.0990 3.190 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-περίπου τις µισές 2.142 0.548 3.910 0.0000 1.0670 3.2170 8.516 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν καµία 1.787 2.640 0.010 0.9950 -5.1570 5.1930 5.972 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-καµία 1.773 0.461 3.840 0.0000 0.8687 2.6780 5.888 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά το 
διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης -0.969 0.862 -1.120 0.2610 -2.6600 0.7214 0.379 

Σταθερός όρος 
-1.664 1.412 -1.180 0.2390 -4.4330 1.1040 0.189 
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Πίνακας 36: Άλλη Μεταβολή Εργασιακής Απασχόλησης 

Άλλη µεταβολή εργασιακής 
απασχόλησης Coef. Std. z P>|z| [95% Conf. Interval exp  

(coeff.) 

Ηλικία 20-24 0.152 1.293 0.120 0.906 -2.383 2.688 1.164 
Ηλικία 25-29 0.466 1.272 0.370 0.714 -2.028 2.959 1.593 
Ηλικία 30-34 0.217 1.249 0.170 0.862 -2.232 2.666 1.242 
Ηλικία 35-40 0.344 1.238 0.280 0.781 -2.083 2.771 1.410 
Ηλικία 45-64 0.089 1.259 0.070 0.944 -2.379 2.557 1.093 
Γυναίκα -0.258 0.297 -0.870 0.385 -0.839 0.323 0.773 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση παρέµεινε 
σταθερή -0.683 0.554 -1.230 0.218 -1.767 0.402 0.505 
Η χρηµατική αποζηµίωση µετά την 
οικονοµική κρίση µειώθηκε 1.600 0.903 1.770 0.076 -0.169 3.370 4.953 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε 
κατασκευές -1.143 0.482 -2.370 0.018 -2.088 -0.198 0.319 
Μεταβολή από 
γεωργία/κτηνοτροφία σε τουρισµό -1.747 4.385 0.000 0.997 -8.613 5.578 0.174 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
βιοµηχανία -0.348 0.493 -0.710 0.480 -1.313 0.617 0.706 
Μεταβολή από βιοµηχανία σε 
υπηρεσίες -1.349 0.461 -2.930 0.003 -2.252 -0.447 0.259 
Μεταβολή από κατασκευές σε 
γεωργία/κτηνοτροφία 0.145 1.085 0.130 0.893 -1.982 2.273 1.157 
Άλλη µεταβολή -2.230 4.075 0.000 1.000 -7.989 7.895 0.108 
Συνολικές ώρες εργασίας 21-40 -0.872 0.370 -2.360 0.018 -1.597 -0.146 0.418 
Συνολικές ώρες εργασίας 41-50 -0.532 0.369 -1.440 0.149 -1.524 0.190 0.587 
Συνολικές ώρες εργασίας 51 και 
άνω -0.708 0.459 -1.540 0.123 -1.607 0.192 0.493 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν όλες 0.844 0.360 2.340 0.019 0.138 1.550 2.326 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-περίπου τις µισές 2.475 0.440 5.620 0.000 1.612 3.338 11.882 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-σχεδόν καµία 1.815 2.640 0.010 0.995 -5.157 5.193 6.141 
Αριθµός ηµερών υπό καθεστώς 
ασφάλισης-καµία 1.803 0.355 5.080 0.000 1.108 2.499 6.068 
Διαµονή στην Ελλάδα µόνο κατά το 
διάστηµα της εποχιακής 
απασχόλησης -0.157 0.459 -0.340 0.731 -1.056 0.742 0.854 
Σταθερός όρος -0.580 1.288 -0.450 0.653 -3.105 1.945 0.560 

 

Από το σύνολο των δεδοµένων που παρατέθηκαν λεπτοµερώς προηγουµένως, 

εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε καθένα από τα έξι επιµέρους υποδείγµατα 

λαµβάνοντας υπόψη και τα περιγραφικά δεδοµένα της έρευνας πεδίου τα οποία και 

παρατίθενται τόσο στην προηγούµενη υποενότητα (βλ. υπ. 5.4.1) όσο και αναλυτικά 

σε ξεχωριστό παράρτηµα στο τέλος της διατριβής. Πιο συγκριµένα, σε ότι αφορά τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την µελέτη του πρώτου, κατά σειρά αναφοράς 

υποδείγµατος, προκύπτουν επιµέρους συµπεράσµατα που διαµορφώνουν και το 

προφίλ των µεταναστών που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές.  
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Μέσα από το συγκεκριµένο υπόδειγµα, δεν φαίνεται να είναι σηµαντική η 

επίδραση του φύλου, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην σχετική ανισοκατανοµή 

του δείγµατος, στο γεγονός δηλαδή ότι το 70% περίπου των συµµετεχόντων ήταν 

άντρες. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το 

γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εµβάζουν ποσά µικρού ή µεσαίου 

µεγέθους, ενώ αντίθετα οι άντρες φαίνεται ότι είναι αυτοί που έχουν µεγαλύτερη 

πιθανότητα να εµβάζουν µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά, ακόµα και άνω των 5.000 

ευρώ στη χώρα καταγωγής τους. Μάλιστα, όσο αυξάνει το  χρηµατικό ποσό, τόσο πιο 

αυξηµένη είναι και η πιθανότητα να εµβάσουν οι άντρες. Το γεγονός αυτό ταυτίζεται 

πλήρως µε τις αρχικές θεωρητικές υποθέσεις-παρατηρήσεις σχετικά µε την έµφυλη 

µετανάστευση που θέλει τους άντρες να αποτελούν τον βασικό προµηθευτή 

χρηµάτων τόσο στην οικογένεια που βρίσκεται µαζί του στην Ελλάδα, όσο και στα 

λοιπά µέλη αυτής που έχουν µείνει στην Αλβανία. 

Σε ότι αφορά την ηλικιακή οµάδα στην οποία ανήκουν οι ερωτηθέντες και την 

ανάλυση βάσει του συγκεκριµένου υποδείγµατος, προκύπτει ότι όσο µικρότερη είναι 

η ηλικιακή οµάδα (εξαιρώντας την κατηγορία 15-19 ετών) τόσο µεγαλύτερο είναι το 

ποσό εµβάσµατος στην Αλβανία. Αν και τα έτη παραµονής στην Ελλάδα δεν φαίνεται 

να αποτελούν, στατιστικά τουλάχιστον, ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για την 

περίπτωση του ποσού εµβάσµατος για το 2011, το ίδιο δεν ισχύει σε ότι αφορά την 

αποταµίευση χρηµάτων (χρηµατικό ποσό µικρότερο των 5.000 ευρώ) µε σκοπό την 

αποστολή εµβασµάτων στη χώρα καταγωγής των µεταναστών. Τα εµβάσµατα 

µεγαλύτερα των 5.000 ευρώ, προορίζονταν για άλλους σκοπούς και όχι για 

αποταµίευση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα του 

συγκεκριµένου παράγοντα για τις περιπτώσεις µελέτης του πρώτου κατά σειρά 

υποδείγµατος. Εκτός από την παρουσίαση των στατιστικά βασικών µεταβλητών που 

έχουν την µεγαλύτερη σπουδαιότητα, προκύπτει ότι οι γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών 

είναι πιο πιθανό να εµβάσουν χρηµατικό ποσό µεταξύ 2.500-5.000 ευρώ µε σκοπό 

την αποταµίευση, ενώ εκείνες που έχουν ηλικία 30-34 ετών εµβάζουν συνήθως 

χρηµατικά ποσά µικρότερα των 1.000 ευρώ τα οποία και προορίζονται για 

επαγγελµατική επένδυση. Όσοι εµβάζουν µεγαλύτερα ποσά, της τάξεως των 5.000-

7.000 ευρώ, είναι πιθανότερα άντρες ηλικίας 20-24 ετών και η αποστολή των 

εµβασµάτων αυτών γίνεται αναγκαστικά για την κάλυψη βασικών αναγκών των 

µελών της οικογενείας τους στην Αλβανία.  
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Τα αποτελέσµατα αυτά αποδεικνύουν την θεωρητική άποψη που πρεσβεύει 

ότι οι µικρότεροι ηλικιακά µετανάστες, κυρίως άντρες, εργάζονται εντονότερα και 

αποστέλλουν το µεγαλύτερο τµήµα των χρηµατικών απολαβών τους στην Αλβανία 

ώστε να ενισχύσουν οικονοµικά τα µέλη των οικογενειών τους που χρήζουν 

στήριξης. Όσο αυξάνεται όµως ο χρόνος παραµονής των Αλβανών µεταναστών στην 

Ελλάδα και αλλάζει η οικογενειακή τους κατάσταση, τόσο συρρικνώνεται το 

χρηµατικό ποσό που εµβάζουν διότι αυτό καταναλώνεται για την κάλυψη των 

αναγκών της δικής τους οικογένειας στην Ελλάδα ή για την επένδυση στη χώρα 

προορισµού τους και την αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου.   

 

Ερµηνεία συντελεστών για αποστολή εµβασµάτων µικρότερη των 1.000 ευρώ 

Α. Οι Αλβανοί µετανάστες που απέστειλαν το 2011, υπό µορφή εµβασµάτων, 

χρηµατικό ποσό µικρότερο των 1.000 ευρώ στη χώρα καταγωγής τους είχαν 

µεγαλύτερες πιθανότητες να είναι ηλικίας 30-34 ετών σε σχέση µε τις άλλες 

ηλικιακές οµάδες της έρευνας πεδίου µε δεύτερη πιθανότερη ηλικιακή οµάδα 

αυτή των 35-40 ετών 

Β. Οι γυναίκες είχαν 1.5 φορά µεγαλύτερες πιθανότητες σε σχέση µε τους άντρες της 

έρευνας 

Γ. Οι Αλβανοί µετανάστες που απέστειλαν εµβάσµατα αναγκαστικά για διάφορους 

λόγους, είχαν 36% µικρότερη πιθανότητα να εµβάσουν στην Αλβανία το 2011 

χρηµατικό ποσό µικρότερο των 1.000 ευρώ, σε σχέση µε αυτούς που το 

επιθυµούσαν   

Δ. Όσοι  δήλωσαν ότι αποταµιεύουν χρήµατα για την µετέπειτα αποστολή τους υπό 

µορφή εµβασµάτων στην Αλβανία, είχαν 80% µειωµένη πιθανότητα να εµβάσουν 

στην Αλβανία το 2011, ποσό µικρότερο των 1.000 ευρώ σε σχέση µε εκείνους που 

δήλωσαν ότι αποταµιεύουν για µελλοντικές ανάγκες, ενώ πιο πιθανό ήταν να 

αποστείλουν εµβάσµατα αυτοί που αποταµιεύουν µε σκοπό να καλύψουν τις 

τρέχουσες ανάγκες τους 

Ε. Όσοι δεν είχαν επενδύσει στο παρελθόν στις αλβανικές πυραµίδες, είχαν κατά 

33,5% µικρότερη πιθανότητα να εµβάζουν στην Αλβανία το 2011 ποσό µικρότερο 

των 1.000 ευρώ σε σχέση µε εκείνους που είχαν επενδύσει  

ΣΤ. Όσοι δήλωσαν ότι εµβάζουν µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό µετά την εδραίωση της 

οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα έχουν 2.5 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να  
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εµβάσουν στην Αλβανία το 2011 ποσό µικρότερο των 1.000 ευρώ, σε σχέση µε 

εκείνους που δήλωσαν ότι εµβάζουν σταθερό χρηµατικό ποσό. Επίσης, πιο πιθανό 

κατά 5.5 φορές είναι να εµβάσουν ποσό µικρότερο των 1.000 ευρώ όσοι δήλωσαν 

ότι δεν απέστειλαν σχεδόν καθόλου εµβάσµατα το 2011 στην Αλβανία  

Ζ. Τα αντικείµενα τις έρευνας που δήλωσαν ότι αποταµίευσαν έως και το 10% των 

ετήσιων αποδοχών τους το 2011, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να στείλουν ποσό 

µικρότερο των 1.000 ευρώ σε σχέση µε όσους αποταµίευσαν µεγαλύτερα 

χρηµατικά ποσά και ουσιαστικά απέστειλαν και µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά στην 

Αλβανία υπό την µορφή εµβασµάτων, ενώ την µικρότερη πιθανότητα (90%) έχουν 

να αποστείλουν εµβάσµατα όσοι δήλωσαν ότι αποταµίευσαν το 31-40% των 

αποδοχών τους για το 2011 

Η. Οι Αλβανοί µετανάστες που απέστειλαν στην Αλβανία το 2011 ποσό µικρότερο 

των 1.000 ευρώ, άλλαξαν τον τρόπο αποστολής των εµβασµάτων αυτών µε πιο 

πιθανό τρόπο αποστολής τους (κατά 1.7 φορές) τις εταιρίες αποστολής 

εµβασµάτων σε σχέση µε την χρήση συγγενών ή και των ιδίων για την µεταφορά 

των χρηµάτων. Αξιοσηµείωτο είναι όµως και το γεγονός ότι η πιθανότητα 

µεταφοράς των αλβανικών εµβασµάτων µέσω της χρήσης του τραπεζικού 

συστήµατος είναι κατά 26% µειωµένη σε σχέση µε την επιλογή µεταφοράς των 

εµβασµάτων µέσω των ιδίων των µεταναστών ή των συγγενικών τους προσώπων 

Θ. Οι µετανάστες που δήλωσαν ότι απέστειλαν στην Αλβανία ποσό µικρότερο των 

1.000 ευρώ το 2011, υπό µορφή εµβασµάτων, είχαν κατά 6.5 φορές µεγαλύτερη 

πιθανότητα να τα χρησιµοποιήσουν µε σκοπό την επαγγελµατική επένδυση και 

κατά 3.6 φορές την αποταµίευση σε σχέση µε αυτούς που επιθυµούσαν την 

οικονοµική στήριξη ή την ενίσχυση των συγγενικών τους προσώπων στην 

Αλβανία 

Ι. Σε ότι αφορά το χρονικό διάστηµα που οι Αλβανοί µετανάστες δήλωσαν ότι 

προβλέπουν να παραµείνουν στην Ελλάδα, προκύπτει ότι όσοι δήλωσαν επιθυµία 

για µόνιµη µετεγκατάσταση στην Ελλάδα είχαν κατά 86,8% µειωµένη πιθανότητα 

να αποστείλουν στην Αλβανία το 2011 ποσό µικρότερο των 1.000 ευρώ σε σχέση 

µε εκείνους που προβλέψαν ότι θα παραµείνουν λιγότερο από ένα έτος. 

Μεγαλύτερες πιθανότητες για αποστολή του συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού 



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       354 

υπό την µορφή εµβασµάτων είχαν όλοι όσοι προβλέψαν να παραµείνουν στην 

Ελλάδα για διάστηµα 5-9 ετών  

ΙΑ. Όσοι δήλωσαν ότι επιθυµούν να παραµείνουν µόνιµα στην Ελλάδα µετά την 

οικονοµική κρίση έχουν µικρότερες πιθανότητες να αποστείλουν χρηµατικό ποσό 

µικρότερο των 1.000 ευρώ στην Αλβανία το 2011, σε σχέση µε αυτούς που 

δήλωσαν ότι επιθυµούν τον επαναπατρισµό τους στη χώρα προέλευσής τους. 

ΙΒ. Οι γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 30-34 ετών, οι οποίες εµβάζουν 

κυρίως για επαγγελµατική επένδυση και µε σκοπό να παραµείνουν στην Ελλάδα 

για ένα διάστηµα 5-9 ετών, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να εµβάζουν ποσό 

µικρότερο των 1.000 ευρώ σε σχέση µε τους άνδρες.  

 

Ερµηνεία συντελεστών για αποστολή εµβασµάτων 5.000-7.500 ευρώ 

Α. Τα αντικείµενα της έρευνας που δήλωσαν ότι απέστειλαν το 2011, υπό µορφή 

εµβασµάτων, χρηµατικό ποσό 5.000-7.500 ευρώ στην χώρα καταγωγής τους, είχαν 

µεγαλύτερες πιθανότητες να  ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 20-24 ετών ή των 

45 ετών και άνω και να ήταν ως επί το πλείστον άντρες  

Β. Όσοι δήλωσαν ότι απέστειλαν στην Αλβανία 5.000-7.500 ευρώ το 2011 για 

διάφορους λόγους, είχαν 65,6% µικρότερη πιθανότητα να αποστείλουν το 

συγκεκριµένο ποσό σε σχέση µε όσους δήλωσαν ότι απέστειλαν τα εµβάσµατα 

επειδή το επιθυµούσαν  

Γ. Όσοι αποταµιεύουν χρήµατα για εµβάσµατα στην Αλβανία, έχουν περίπου 11.5 

φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να εµβάζουν στην Αλβανία (2011) 5.000-7.500 

ευρώ, σε σχέση µε εκείνους που αποταµιεύουν για µελλοντικές ανάγκες 

Δ. Όσοι δεν είχαν επενδύσει στο παρελθόν στις αλβανικές πυραµίδες, είχαν κατά 25 

φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να εµβάζουν στην Αλβανία (2011) 5.000-7.500 

ευρώ, σε σχέση µε εκείνους που είχαν επενδύσει στο παρελθόν στις αλβανικές 

πυραµίδες. 

Ε. Όσοι δήλωσαν ότι διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα µόνο κατά το χρονικό διάστηµα 

της εποχιακής τους απασχόλησης, είχαν κατά 93% περίπου µειωµένη πιθανότητα 

να έχουν αποστείλει υπό µορφή εµβασµάτων στην Αλβανία το 2011 5.000-7.500 

ευρώ, σε σχέση µε εκείνους που διαµένουν µόνιµα στην χώρα   



	         Διδακτορική Διατριβή-Δηµήτριος Γ. Ασπάσιος-2014                       355 

ΣΤ. Οι αλλοδαποί που δήλωσαν ότι αποταµίευσαν το 31-40% των ετήσιων αποδοχών 

τους το 2011, είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν αποστείλουν 5.000-7.500 

ευρώ το 2011, σε σχέση µε εκείνους που αποταµίευσαν 21-30% των ετήσιων 

αποδοχών τους  

Ζ. Οι Αλβανοί µετανάστες που απέστειλαν στην Αλβανία το 2011, 5.000-7.500 ευρώ 

είχαν 43 περίπου φορές µεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν τις εταιρίες 

αποστολής εµβασµάτων και 9 φορές µεγαλύτερες πιθανότητες να χρησιµοποιούν 

το υπάρχον χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε σχέση µε την επιλογή µεταφοράς των 

εµβασµάτων από τους ίδιους ή από συγγενικά τους πρόσωπα   

Η. Το ποσό των 5.000-7.500 ευρώ είχαν 17 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να 

αποστείλουν στην Αλβανία όσοι επιθυµούσαν την αξιοποίησή του για 

επαγγελµατική επένδυση, σε σχέση µε αυτούς που επιθυµούσαν την οικονοµική 

ενίσχυση ή στήριξη των συγγενικών τους πρόσωπων, ενώ αντίστοιχα 66 φορές 

µεγαλύτερη πιθανότητα προκύπτει ότι είχαν όσοι επιθυµούσαν την αποταµίευση 

των εµβασµάτων αυτών 

Θ. Από τα αποτελέσµατα την έρευνα προκύπτει επίσης ότι όσοι χρησιµοποιούν τα 

εµβάσµατα για διαφορετικό σκοπό από τον αρχικό, είχαν περίπου 50 φορές 

µεγαλύτερη πιθανότητα να εµβάσουν στην Αλβανία (2011) 5.000-7.500 ευρώ, σε 

σχέση µε εκείνους που δήλωσαν ότι αξιοποιούσαν τα εµβάσµατα για τον ίδιο 

σκοπό µε τον αρχικό 

Ι. Όσοι προβλέπουν να παραµείνουν στην Ελλάδα 1-4 χρόνια, µετά την οικονοµική 

κρίση, είχαν 16 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν εµβάσει 5.000-7.500 ευρώ 

το 2011 σε σχέση µε αυτούς που δήλωσαν ότι προβλέπουν να µείνουν για λιγότερο 

από ένα έτος στη χώρα, ενώ 9 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα αντίστοιχα είχαν 

όσοι δήλωσαν ότι επιθυµούν να µείνουν για πάντα στη Ελλάδα. 

Σε ότι αφορά το δεύτερο υπό µελέτη υπόδειγµα, µε εξαρτηµένη µεταβλητή 

τον τοµέα επένδυσης των αλβανικών µεταναστευτικών εµβασµάτων, προκύπτουν 

επιµέρους συµπεράσµατα που διαµορφώνουν και το προφίλ των µεταναστών που 

ανήκουν στις κατηγορίες αυτές. Και στο συγκεκριµένο υπόδειγµα, τόσο η ηλικία όσο 

και το φύλο αποτελούν παράγοντες που δεν επηρεάζουν τόσο σηµαντικά τον τοµέα 

στον οποίο έχουν σκοπό να επενδύσουν τα εµβάσµατά τους οι ερωτηθέντες. Η 
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µεταβλητή όµως που φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο σχετίζεται µε το 

µέγεθος των εµβασµατικών κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, το χρηµατικό ποσό που 

αποστέλλουν υπό µορφή εµβασµάτων οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες, είναι 

άµεσα συσχετισµένο µε τον τοµέα επένδυσης.  

Η πλειοψηφία των υποκειµένων της έρευνας πεδίου χρησιµοποιεί το 

χρηµατικό ποσό που εµβάζει για την κάλυψη των αναγκών των συγγενών τους που 

χρήζουν οικονοµικής στήριξης-ενίσχυσης.  Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

προκύπτει ότι χρηµατικά ποσά µεσαίου µεγέθους είναι πιο πιθανό να προορίζονται 

για αποταµίευση, ενώ µικρότερα ποσά επενδύονται σε άλλους τοµείς όπως για 

παράδειγµα την κάλυψη αναγκών της οικογενείας και των συγγενικών προσώπων του 

µετανάστη. 

 Ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσά αυτά προορίζονται σε άλλους 

τοµείς, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι είναι πιο πιθανό να µην παρατηρηθεί, εκ 

µέρους των µεταναστών, κάποιο σηµαντικό πρόβληµα-δυσκολία κατά τη διαδικασία 

αποστολής των εµβασµάτων που να οφείλεται στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της αποταµίευσης των εµβασµάτων είναι πιο πιθανό να 

υφίσταται ως πρόβληµα το κόστος µεταφοράς, ενώ τόσο τα γλωσσικά όσο και 

γενικότερα άλλου είδους προβλήµατα, σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, είναι πιθανόν να εµφανισθούν όταν τα εµβάσµατα 

προορίζονται για επαγγελµατική επένδυση. Με άλλα λόγια, η περίπτωση της 

επένδυσης των εµβασµάτων είναι αυτή που έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να 

παρουσιάσει επιµέρους αρνητικά ζητήµατα, σύµφωνα µε την άποψη των 

ερωτηθέντων, ενώ στις άλλες περιπτώσεις τα προβλήµατα είναι ελάχιστα έως και 

ανύπαρκτα. 

Πιο συγκεκριµένα, εκτός από την παρουσίαση των στατιστικά βασικών 

µεταβλητών που έχουν τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα, προκύπτει ότι οι άντρες ηλικίας 

20-24 ετών έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να εµβάζουν ποσά 5.000-7.000 ευρώ για 

αποταµίευση, ενώ µικρότερα χρηµατικά ποσά είναι πιο πιθανό να αξιοποιηθούν για 

την κάλυψη τρεχουσών αναγκών των συγγενών τους. Επίσης προκύπτει ότι οι 

γυναίκες µικρότερης ηλικίας που εµβάζουν χαµηλότερα ποσά, τα προορίζουν για 

αξιοποίηση σε άλλους τοµείς και όχι για επένδυση ή αποταµίευση. Από τα 

προρηθέντα, προκύπτει συνδυαστικά ότι η πλειοψηφία των µεταναστών (55,5%) 

αποστέλλει εµβάσµατα µικρότερα των 2.500 ευρώ ετησίως τα οποία και χρησιµοποιεί 

για την κάλυψη αναγκών συγγενικών πρόσωπων, ενώ όσοι αποστέλλουν µεγαλύτερα 
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χρηµατικά ποσά τα αξιοποιούν επενδύοντάς τα στην Αλβανία ή τα αποταµιεύουν για 

µελλοντική χρήση. 

 

Ερµηνεία συντελεστών που αφορά την αξιοποίηση των εµβασµάτων για 

επαγγελµατική επένδυση 

Α. Οι γυναίκες είχαν 62% µειωµένη πιθανότητα να χρησιµοποιήσουν τα εµβάσµατα 

για επενδυτικό σκοπό σε σχέση µε τους άντρες µετανάστες  

Β. Όσοι δήλωσαν ότι απέστειλαν στην Αλβανία µεγαλύτερο ποσό εµβασµάτων µετά 

την οικονοµική κρίση, είχαν 2 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιµοποιήσουν 

τα εµβάσµατα αυτά για επαγγελµατική επένδυση σε σχέση µε αυτούς που 

δήλωσαν ότι απέστειλαν σταθερό ποσό εµβασµάτων 

Γ. Όσοι δήλωσαν ότι εµβάζουν στην Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους λόγους, 

είχαν 30% µειωµένη πιθανότητα να χρησιµοποιήσουν τα εµβάσµατα για 

επαγγελµατική επένδυση σε σχέση µε αυτούς που δήλωσαν ότι εµβάζουν επειδή 

το επιθυµούν 

Δ. Όσοι απέστειλαν 5.000-7.500 ευρώ το 2011 είχαν την µεγαλύτερη πιθανότητα να 

χρησιµοποιήσουν τα εµβάσµατα για επαγγελµατική επένδυση  

Ε. Όσοι δήλωσαν ότι χρησιµοποίησαν το τραπεζικό σύστηµα για την αποστολή των 

εµβασµάτων τους, είχαν 2.5 περίπου φορές πιο αυξηµένη πιθανότητα να 

χρησιµοποιήσουν τα εµβάσµατα για επαγγελµατική επένδυση και 2 φορές 

αυξηµένη πιθανότητα αντίστοιχα όσοι χρησιµοποιούν τις εταιρίες µεταφοράς 

εµβασµάτων σε σχέση µε αυτούς που δήλωσαν ότι µεταφέρουν τα εµβάσµατα οι 

ίδιοι ή µέσω συγγενικών τους προσώπων   

ΣΤ. Τα κυριότερα προβλήµατα του υπάρχοντος τραπεζικού συστήµατος, τα οποία 

αποτελούν και ανασταλτικό παράγοντα στην επένδυση των εµβασµάτων για 

επαγγελµατικό σκοπό, είναι οι καθυστερήσεις κατά την κατάθεση και αποστολή 

των εµβασµάτων αλλά και το κόστος που απαιτείται για τη χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την αποστολή εµβασµάτων στην Αλβανία    

Ζ. Οι Αλβανοί µετανάστες που δήλωσαν ότι µεταβλήθηκε ο βαθµός εµπιστοσύνης 

τους προς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µετά την οικονοµική κρίση στην 

Ελλάδα µε αποτέλεσµα να χαθεί η εµπιστοσύνη από µεγάλο αριθµό καταθετών, 

είχαν 88% µειωµένη πιθανότητα να χρησιµοποιήσουν τα εµβάσµατα για 
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επαγγελµατική επένδυση στην Αλβανία σε σχέση µε εκείνους που δήλωσαν ότι ο 

βαθµός εµπιστοσύνης τους προς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παραµένει 

αµετάβλητος ακόµα και µετά την εδραίωση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα 

Η. Οι γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 20-24 ετών, εµβάζουν στην 

Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους λόγους ποσό µικρότερο των 1.000 ευρώ, 

θεωρώντας σαν βασικότερο πρόβληµα κατά την αποστολή εµβασµάτων το κόστος 

ενώ έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποστέλλουν εµβάσµατα µε σκοπό την 

επαγγελµατική επένδυση στην Αλβανία, σε σχέση µε τους άνδρες. 

 

Ερµηνεία συντελεστών που αφορά την αξιοποίηση των εµβασµάτων για 

αποταµίευση 

Α. Όσοι δήλωσαν ότι διατήρησαν σταθερό το χρηµατικό ποσό που απέστειλαν στην 

Αλβανία υπό την µορφή εµβάσµατος µετά την οικονοµική κρίση, είχαν περίπου 

80% µεγαλύτερες πιθανότητες να αποταµιεύσουν το ποσό αυτό σε σχέση µε 

αυτούς που δήλωσαν ότι η οικονοµική κρίση επηρέασε είτε θετικά αλλά είτε και 

αρνητικά τις εµβασµατικές τους συναλλαγές 

Β. Όσοι δήλωσαν ότι εµβάζουν αναγκαστικά για διάφορους λόγους είχαν κατά 81% 

µειωµένη πιθανότητα να χρησιµοποιούν εµβάσµατα για αποταµίευση, σε σχέση µε 

αυτούς που επιθυµούσαν την αποστολή τους 

Γ. Όσοι δήλωσαν ότι το 2011 απέστειλαν στην Αλβανία υπό την µορφή εµβασµάτων  

5.000-7.500 ευρώ είχαν την µεγαλύτερη πιθανότητα για αποταµίευση των 

εµβασµάτων αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες εµβασµάτων 

Δ. Όσοι δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν το τραπεζικό σύστηµα για την αποστολή των 

εµβασµάτων τους, είχαν 11 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιµοποιούν τα 

εµβάσµατα για αποταµίευση, σε σχέση µε εκείνους που δήλωσαν ότι τα 

µεταφέρουν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα  

Ε. Όσοι δήλωσαν ότι εµπιστεύονται περισσότερο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

µετά την οικονοµική κρίση, είχαν 2.6 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να 

χρησιµοποιήσουν τα εµβάσµατα για αποταµίευση, σε σχέση µε εκείνους που 

εµπιστεύονται το σύστηµα στον ίδιο βαθµό, ενώ αντίστοιχα όσοι δήλωσαν ότι 

εµπιστεύονται σε µικρότερο βαθµό το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είχαν 3,9% 

µειωµένη πιθανότητα να χρησιµοποιήσουν τα εµβάσµατα για αποταµίευση 
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ΣΤ. Οι άνδρες που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 20-24 ετών, εµβάζουν 5.000-

7.500 ευρώ και εµπιστεύονται το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα περισσότερο τώρα 

από ότι πριν την οικονοµική κρίση, είχαν µεγαλύτερη πιθανότητα να 

χρησιµοποιούν τα εµβάσµατα για αποταµίευση, σε σχέση µε τις γυναίκες. 

Η µελέτη του τρίτου υποδείγµατος, µε εξαρτηµένη µεταβλητή τον βασικό 

λόγο αποστολής των µεταναστευτικών εµβασµάτων, επιτρέπει την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε το γενικό προφίλ των υποκειµένων, βασιζόµενο πάντα 

στις επιµέρους απαντήσεις τους. Οµοίως µε τις περιπτώσεις των προηγούµενων 

υποδειγµάτων, η ηλικία είναι παράγοντας που δεν επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την 

αιτία αποστολής των εµβασµάτων στην Αλβανία. Το φύλο όµως παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην περίπτωση αυτή. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα, σε σχέση µε τους άντρες, να αποστείλουν εµβάσµατα 

αναγκαστικά και για διάφορους λόγους και όχι επειδή το επιθυµούν. Σε συµφωνία µε 

τα αποτελέσµατα του προηγούµενου υποδείγµατος, φαίνεται ότι όσο µικρότερο είναι 

το ποσό εµβάσµατος, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να προορίζεται για 

κάλυψη αναγκών των συγγενικών προσώπων του αποστολέα και όπως είναι 

αναµενόµενο, ο συγκεκριµένος παράγοντας είναι σηµαντικός για την αιτία 

αποστολής εµβασµάτων, που είναι και η εξαρτηµένη µεταβλητή στη συγκεκριµένη 

περίπτωση.  

Τα προβλήµατα κατά την αποστολή των εµβασµάτων και η εν γένει 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι σε γενικές γραµµές εξίσου 

σηµαντικοί παράγοντες για την αιτία αποστολής µεταναστευτικών εµβασµάτων στην 

Αλβανία. Πιο συγκεκριµένα, εκείνοι που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όπως για 

παράδειγµα το περιορισµένο δίκτυο τραπεζών στην Αλβανία, τις καθυστερήσεις του 

συστήµατος κατά την αποστολή των εµβασµάτων ή κάθε άλλου είδους ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την εν γένει λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, έχουν 

µειωµένη πιθανότητα να αποστείλουν εµβάσµατα αναγκαστικά για διάφορους 

λόγους, γεγονός που αποδεικνύει έµµεσα και τον λόγο που τα άτυπα δίκτυα 

µεταφοράς εµβασµάτων συνεχίσουν να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην 

περίπτωση της Αλβανίας παρά τη σταδιακή «στροφή» των µεταναστών στη χρήση 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γειτονική 

Αλβανία. 
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Ερµηνεία συντελεστών που αφορά την αποστολή εµβασµάτων αναγκαστικά για 

διάφορους λόγους 

Α. Οι γυναίκες είχαν τριπλάσια πιθανότητα σε σχέση µε τους άντρες να αποστείλουν 

εµβάσµατα στην Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους λόγους 

Β. Όσοι δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν το τραπεζικό σύστηµα για την αποστολή των 

εµβασµάτων τους, είχαν 21% περίπου µικρότερη πιθανότητα να αποστείλουν 

εµβάσµατα στην Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους λόγους, σε σχέση µε 

εκείνους που δήλωσαν ότι τα µεταφέρουν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα 

Γ. Τις µεγαλύτερες πιθανότητες αποστολής εµβασµάτων αναγκαστικά για διάφορους 

λόγους είχαν όσοι δήλωσαν ότι αποταµιεύουν για µελλοντικές ανάγκες, σε σχέση 

µε αυτούς που δήλωσαν ότι αποταµιεύουν για επένδυση στην Ελλάδα ή για την 

αποστολή τους στην Αλβανία υπό µορφή εµβασµάτων 

Δ.  Όσοι προβλέπουν ότι θα παραµείνουν στην Ελλάδα 5-9 έτη ή άνω των 10 ετών 

έχουν 63% και 68% αντίστοιχα µειωµένη πιθανότητα να αποστείλουν εµβάσµατα 

στην Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους λόγους συγκριτικά µε εκείνους που 

δήλωσαν ότι θα παραµείνουν µέχρι ένα έτος ενώ σε αντίθεση µε όσους δήλωσαν 

ότι θα µείνουν έως δύο έτη στην Ελλάδα  

Ε. Όσοι δήλωσαν ότι επιθυµούν να επιστρέψουν στην Αλβανία µετά την οικονοµική 

κρίση, είχαν 1.2 φορές περίπου µεγαλύτερη πιθανότητα να αποστείλουν 

εµβάσµατα αναγκαστικά για διάφορους λόγους σε σχέση µε αυτούς που δεν 

επιθυµούν τον επαναπατρισµό στη χώρα καταγωγής τους 

ΣΤ. Οι γυναίκες ηλικίας 35-40 ετών, που θεωρούν ως βασικότερο πρόβληµα το 

γλωσσικό κατά την αποστολή των εµβασµάτων τους, έχουν µεγαλύτερη 

πιθανότητα να αποστείλουν εµβάσµατα στην Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους 

λόγους, σε σχέση µε τους άνδρες. 

Σε ότι αφορά το τέταρτο υπόδειγµα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, το 

οποίο µελετά τα κοινωνικά προβλήµατα των Αλβανών οικονοµικών µεταναστών 

στην Ελλάδα, προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα. Με γνώµονα τη µελέτη των 

σηµαντικότερων µεταβλητών που καθορίζουν τα βασικότερα κοινωνικά προβλήµατα 

που δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν οι αλβανικής υπηκοότητας µετανάστες στην 

Ελλάδα, προκύπτει ότι η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων 

δεν διαδραµατίζει τόσο σηµαντικό ρόλο στα προβλήµατα που οι Αλβανοί µετανάστες 

ιεραρχούν ως πιο σηµαντικά, κατά τη διαµονή τους στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, 
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το φύλο, η ηλικία αλλά και ο αριθµός των τέκνων είναι παράγοντες µη σηµαντικοί 

για τα κοινωνικά προβλήµατα που αυτοί φαίνεται να αντιµετωπίζουν κατά τη 

διάρκεια διαβίωσης τους στην Ελλάδα. Αντιθέτως, οι µεταβολές στην απασχόληση, 

φαίνεται ότι επηρεάζουν σηµαντικά τα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

Αλβανοί µετανάστες κατά την παραµονή τους στη χώρα. Συγκεκριµένα, µε βάσει το 

υπό µελέτη υπόδειγµα, προκύπτει ότι όσων η απασχόληση µεταβλήθηκε από 

πολλαπλή σε αποκλειστική, έχουν πολύ µειωµένη πιθανότητα να θεωρούν τη 

συµπεριφορά των Ελλήνων ρατσιστική και άρα δεν θεωρούν τον ρατσισµό ως βασικό 

πρόβληµα κατά την παραµονή τους στη χώρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

εκείνων που φαίνεται, από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, να µην έχουν κάποιο 

συγκεκριµένο πρόβληµα από τη συµπεριφορά των Ελλήνων στον τρόπο που τους 

αντιµετωπίζουν γενικότερα. Δηλαδή, όσοι απασχολούνται πλέον υπό µορφή πλήρους 

απασχόλησης και είναι ασφαλισµένοι, έχουν πολύ µειωµένη πιθανότητα να 

αντιµετωπίζουν κοινωνικά προβλήµατα ως µετανάστες. Συνεπώς, η εργασιακή 

κατάσταση και η ουσιαστική πολύπλευρη οικονοµική ένταξη των µεταναστών στη 

χώρα υποδοχής τους είναι καθοριστική για την ευρύτερη κοινωνική κατάσταση και 

ένταξη των Αλβανών µεταναστών, γεγονός λίγο έως πολύ αναµενόµενο βάσει και 

των θεωρητικών υποθέσεων που χαρακτήριζαν την εργασία ως αναγκαία προϋπόθεση 

για την ουσιαστική ένταξη των Αλβανών στην ελληνική κοινωνία.  

 Από το υπό µελέτη υπόδειγµα, προκύπτει επίσης ότι όσοι υποστηρίζουν την 

άποψη που θέλει τους Έλληνες να συµπεριφέρονται ρατσιστικά απέναντί τους, είναι 

πολύ πιθανό να δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν εργασιακά προβλήµατα ή και ακόµη 

προβλήµατα µε την αστυνοµία. Το γεγονός αυτό έρχεται και ως επιβεβαίωση του 

προηγούµενου ζητήµατος που παρουσιάζει όσους έχουν ουσιαστικά αντιµετωπίσει 

επιτυχώς το εργασιακό τους πρόβληµα, να έχουν µειωµένη πιθανότητα να θεωρούν 

τον ρατσισµό ως σηµαντικό-βασικό πρόβληµα διαβίωσης στη χώρα υποδοχής τους. 

 Σε συνέχεια των συµπερασµάτων του εν λόγω υποδείγµατος που µελετά τα 

κυριότερα προβλήµατα που δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν οι µετανάστες στην 

Ελλάδα, προκύπτει ότι αυτά εξαρτώνται άµεσα και από τον παράγοντα ηλικία. Πιο 

συγκεκριµένα, τα άτοµα µικρότερης ηλικίας χαρακτηρίζουν την αστυνοµία και το 

εργασιακό ως βασικότερα προβλήµατα, ενώ όσοι είναι άνω των 45 ετών και πιο 

συγκεκριµένα οι γυναίκες της συγκεκριµένης ηλικιακής κατηγορίας, είναι πιο πιθανό 

να αντιµετωπίζουν κυρίως προβλήµατα ρατσισµού εκ µέρους των Ελλήνων πολιτών.  
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Τα βασικά συµπεράσµατα από την ανάλυση των µεταβλητών του 

υποδείγµατος που εν ολίγης µελετά τα σηµαντικότερα κοινωνικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι Αλβανοί µετανάστες στην Ελλάδα, συνίστανται αρχικά στη 

σπουδαιότητα που έχουν τα εργασιακά ζητήµατα και οι µισθολογικές απολαβές ως 

προέκταση αυτών, καθόσον αποτελούν µείζον πρόβληµα για το 45,5% του δείγµατος 

της έρευνας πεδίου. Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο βασικός παράγοντας 

που καθορίζει τον τρόπο που φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι Έλληνες τους Αλβανούς 

µετανάστες είναι η εργασιακή κατάστασή τους. Οι µετανάστες που κατόρθωσαν 

σταδιακά µε την πάροδο των χρόνων να αναβαθµίσουν την εργασιακή και 

µισθολογική τους κατάσταση (π.χ. πλήρης απασχόληση, αύξηση µισθολογικών 

απολαβών κ.α.) δηλώνουν ότι δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε µορφής ρατσιστική 

συµπεριφορά σε αντίθεση µε όσους δεν έχουν επιτύχει την εργασιακή τους ένταξη 

στην ελληνική πραγµατικότητα. Τέλος, σηµαντική είναι και η διαπίστωση ότι οι 

νεαροί µετανάστες, κυρίως δεύτερης γενιάς, φαίνεται να έχουν καταφέρει να 

ενταχθούν επιτυχώς στην ελληνική κοινωνία και το σηµαντικότερο πρόβληµά τους 

δεν είναι η ρατσιστική συµπεριφορά των Ελλήνων αλλά τα εργασιακά ζητήµατα και 

η δράση των αστυνοµικών Αρχών. 

 

Ερµηνεία συντελεστών που αφορά το πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού-

ρατσισµού κατά την παραµονή των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα 

Α. Όσοι είναι άνω των είκοσι ετών έχουν περίπου 6 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να 

χαρακτηρίζουν τον ρατσισµό ως το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονή 

τους στην Ελλάδα σε σχέση µε όσους ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 15-19 

ετών 

Β. Οι γυναίκες είχαν 1.2 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση µε τους άνδρες, να 

θεωρούν τον ρατσισµό ως το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονή τους στην 

Ελλάδα 

Γ. Όσοι έχουν τέκνα έχουν µειωµένες πιθανότητες να θεωρούν τον ρατσισµό ως το 

µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονή τους στην Ελλάδα σε σχέση µε αυτούς 

που δεν έχουν αποκτήσει τέκνα  

Δ. Όσοι δήλωσαν ότι η βασικότερη µορφή της απασχόλησης µεταβλήθηκε µετά την 

είσοδο τους στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα από υποαπασχόληση σε καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης, από ανασφάλιστη σε καθεστώς ασφάλισης και από 

καθεστώς πολλαπλής σε καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης είχαν άνω του 
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40% µειωµένη πιθανότητα να θεωρούν τον κοινωνικό αποκλεισµό-ρατσισµό ως το 

µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονής τους στη χώρα, συγκριτικά µε αυτούς 

που δήλωσαν ότι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

 

Ερµηνεία συντελεστών που αφορούν τα εργασιακά προβλήµατα και τις 

µισθολογικές απολαβές ειδικότερα, κατά την παραµονή των Αλβανών 

µεταναστών στην Ελλάδα 

Α. Όσοι ανήκουν στην ηλιακή κατηγορία των 35-40 ετών είχαν τις µεγαλύτερες 

πιθανότητες να θεωρούν τα εργασιακά ως το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την 

παραµονή τους στην Ελλάδα  

Β. Οι γυναίκες είχαν 1.7 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα, σε σχέση µε τους άνδρες, να 

θεωρούν τα εργασιακά ως το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονή τους στην 

Ελλάδα 

Γ. Όσοι έχουν αποκτήσει τέκνα είχαν µικρότερες πιθανότητες να θεωρούν τα 

εργασιακά ως το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονή τους στην Ελλάδα σε 

σχέση µε όσους δήλωσαν άτεκνοι  

Δ. Όσοι δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελµατίες είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες να 

θεωρούν τα εργασιακά ως το µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονή στην 

Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες βασικές µεταβολές στην απασχόληση των Αλβανών 

µεταναστών  

Ε. Όσοι χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους, ως µη 

ρατσιστική, είχαν 85,3% µειωµένη πιθανότητα να θεωρούν τα εργασιακά ως το 

µεγαλύτερο πρόβληµα κατά την παραµονή στην Ελλάδα, σε σχέση µε εκείνους 

που πιστεύουν ότι οι Έλληνες έχουν ρατσιστική συµπεριφορά απέναντί τους 

ΣΤ. Οι γυναίκες άνω των 45 ετών που χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά των Ελλήνων 

ως ρατσιστική, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να θεωρούν ως βασικότερο 

πρόβληµα κατά την παραµονή τους στην Ελλάδα, την λειτουργία των πρεσβειών. 

Η µελέτη του πέµπτου υποδείγµατος, θέτει ως εξαρτηµένη µεταβλητή την 

ενδεχόµενη επιλογή επαναπατρισµού και πιο συγκεκριµένα τον προβλεπόµενο χρόνο 

παραµονής στην Ελλάδα. Η ηλικία, όπως και σε προηγούµενες περιπτώσεις 

υποδειγµάτων, αποτελεί έναν παράγοντα µη σηµαντικό, στατιστικά, για τον 

καθορισµό των παραγόντων που έχουν άµεση συνάφεια µε την απόφαση ενός 

µετανάστη για επαναπατρισµό. Το φύλο ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση 
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αυτή. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν µειωµένη πιθανότητα παραµονής 

1-4 ετών, σε σχέση µε τους άντρες. Ο λόγος εµβάσµατος είναι επίσης καθοριστικός 

για το χρονικό διάστηµα παραµονής. Πιο συγκεκριµένα όσοι δήλωσαν ότι εµβάζουν 

αναγκαστικά για διάφορους λόγους έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να θεωρούν ότι θα 

παραµείνουν στην Ελλάδα για 5-9 έτη, σε σχέση µε αυτούς που δήλωσαν ότι 

εµβάζουν κατ’ επιθυµία και όχι αναγκαστικά.  

 Σε αντιστοιχία µε το προηγούµενο, το αν ο τοµέας χρήσης των εµβασµάτων 

παραµείνει ή όχι σταθερός, αποτελεί έναν οριακά σηµαντικό παράγοντα για τον 

επαναπατρισµό στην Αλβανία. Όσοι έχουν αλλάξει τοµέα χρήσης των εµβασµάτων 

τους, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να θεωρούν ότι θα παραµείνουν στην Ελλάδα 

χρονικό διάστηµα 1-4 ετών. Παράλληλα, η τάση που απεικονίζεται µέσα από την 

ανάλυση των δεδοµένων του συγκεκριµένου υποδείγµατος, αναδεικνύει ότι όσο 

µεγαλύτερο είναι το χρηµατικό ποσό του εµβάσµατος που αποστέλλεται στην 

Αλβανία, τόσο µικρότερη είναι και η πιθανότητα επαναπατρισµού των µεταναστών 

αυτών.  

Τέλος, η εκτίµηση για το χρηµατικό ποσό των εµβασµάτων και τον τρόπο µε 

τον οποίο αυτό θα µεταβληθεί (αύξηση/µείωση) ή όχι στα επόµενα έτη, επηρεάζει 

σηµαντικά την απόφαση των ερωτηθέντων για µελλοντική παραµονή στην Ελλάδα ή 

επαναπατρισµό στην Αλβανία. Συγκεκριµένα, όσο µικρότερο είναι το ποσό που 

εκτιµούν οι ερωτηθέντες ότι θα εµβάζουν τα επόµενα έτη σε σχέση µε το 2011, τόσο 

µικρότερη πιθανότητα έχουν για να παραµείνουν στην Ελλάδα. Το γενικότερο 

συµπέρασµα που προκύπτει από το υπόδειγµα αυτό, είναι ότι όσο µεγαλύτερο είναι 

το ποσό που εµβάζουν, τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα επαναπατρισµού στην 

Αλβανία. Αντίστροφα, µεγαλύτερη πιθανότητα επαναπατρισµού στην Αλβανία έχουν 

οι γυναίκες µέχρι 29 ετών που εµβάζουν λιγότερα από 1.000 ευρώ.  

 

Ερµηνεία συντελεστών που αφορά την πρόβλεψη επαναπατρισµού στην Αλβανία 

σε διάστηµα µικρότερο του ενός έτους 

Α. Όσοι ανήκουν στις ηλικιακές οµάδες 25-29, 30-34, 35-40 και άνω των 45 είχαν 

µειωµένες πιθανότητες να παραµείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα 

µικρότερο του ενός έτους κατά 91%, 83%, 89% και 88% αντίστοιχα σε σχέση µε 

αυτούς που ανήκαν στην ηλιακή οµάδα 15-24 ετών 

Β. Οι γυναίκες  είχαν κατά 50% µικρότερη πιθανότητα σε σχέση µε τους άνδρες να 

παραµείνουν στην Ελλάδα χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός έτους 
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Γ. Όσο µεγαλύτερα είναι τα ποσά που δηλώνουν ότι απέστειλαν υπό την µορφή 

εµβασµάτων στην Αλβανία το 2011 τα υποκείµενα της έρευνας τόσο πιο αυξηµένη 

η πιθανότητα να παραµείνουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ένα έτος στην 

Ελλάδα. 

 

Ερµηνεία συντελεστών που αφορά την πρόβλεψη παραµονής για πάντα στην 

Ελλάδα  

Α. Οι γυναίκες είχαν κατά 19,7% µικρότερη πιθανότητα σε σχέση µε τους άνδρες να 

προβλέψουν την µόνιµη παραµονή τους στην Ελλάδα 

Β. Όσοι δήλωσαν ότι εµβάζουν στην Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους λόγους 

είχαν σχεδόν 1.2 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να προβλέψουν ότι θα 

παραµείνουν στην Ελλάδα για πάντα, σε σχέση µε εκείνους που εµβάζουν επειδή 

το επιθυµούν 

Γ. Όσοι δήλωσαν ότι το χρηµατικό ποσό που απέστειλαν υπό µορφή εµβάσµατος 

στην Αλβανία το 2011 ήταν 2.500-5.000 ευρώ ή 5.000-7.500 ευρώ, είχαν 

αυξηµένες πιθανότητες κατά 1.2 και 2 φορές αντίστοιχα να προβλέψουν ότι θα 

µείνουν µόνιµα στην Ελλάδα σε σχέση µε όσους δήλωσαν ότι απέστειλαν 

εµβάσµατα µικρότερα των 1.000 ευρώ για το ίδιο έτος 

Δ. Όσοι δήλωσαν ότι πιστεύουν στην µείωση του ποσού εµβασµάτων ή στην πλήρη 

απουσία εµβασµάτων, τα επόµενα χρόνια, είχαν µικρότερες πιθανότητες να 

παραµείνουν µόνιµα στην Ελλάδα σε σχέση µε όσους θεωρούσαν ότι τα 

εµβάσµατα που αποστέλλουν στην Αλβανία θα αυξηθούν µελλοντικά 

Ε. Οι άνδρες που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 20-24 ετών, που εµβάζουν στην 

Αλβανία αναγκαστικά για διάφορους λόγους ποσό των 5.000-7.500 ευρώ και των 

οποίων ο τοµέας χρήσης των εµβασµάτων δεν είναι ίδιος µε τον προηγούµενο, 

έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να προβλέψουν ότι θα παραµείνουν στην Ελλάδα 

για 5-9 έτη 

ΣΤ. Οι άνδρες ηλικίας 20-24 ετών, που εµβάζουν στην Αλβανία αναγκαστικά για 

διάφορους λόγους το ποσό των 5.000-7.500 ευρώ και των οποίων ο τοµέας χρήσης 

των εµβασµάτων είναι ίδιος µε τον αρχικό, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να 

θεωρούν ότι θα παραµείνουν στην Ελλάδα για πάνω από δέκα έτη 

Το έκτο και τελευταίο κατά σειρά υπόδειγµα µελέτης, αναπαριστά τις σχέσης 

της εργασιακής απασχόλησης µε άλλους παράγοντες η µελέτη του οποίου επιτρέπει 
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την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις µεταβολές στον τοµέα της απασχόλησης 

των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. Η ηλικία αλλά και το φύλο, αποτελούν 

παράγοντες που δεν φαίνεται να επηρεάζουν και σε αυτή την περίπτωση σηµαντικά 

τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της εργασιακής απασχόλησης των Αλβανών 

µεταναστών. Ο παράγοντας όµως που πραγµατικά φαίνεται να είναι σηµαντικός 

σχετίζεται µε τη µεταβολή της χρηµατικής αποζηµίωσης. Όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσµατα του εν λόγω υποδείγµατος, οι περιπτώσεις µεταναστών, των οποίων η 

χρηµατική αποζηµίωση µειώθηκε, εµφανίζουν αντιστοίχως µειωµένες πιθανότητες 

για µεταβολή της εργασιακής τους κατάστασης από πολλαπλή σε αποκλειστική.  

Οι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας αποτελούν έναν επίσης σηµαντικό παράγοντα 

για την διαµόρφωση της εργασιακής απασχόλησης. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από το 

εν λόγω υπόδειγµα προκύπτει ότι όσο λιγότερες είναι οι ώρες απασχόλησης, τόσο 

µικρότερη είναι η πιθανότητα για µεταβολή της εργασιακής κατάστασης των 

Αλβανών µεταναστών. Το αντίστροφο όµως ισχύει αναφορικά µε τις ηµέρες 

ασφάλισης, που αποτελούν έναν εξίσου σηµαντικό παράγοντα. Δηλαδή, όσο 

λιγότερες είναι οι µέρες ασφάλισης των Αλβανών µεταναστών, τόσο µεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα για µεταβολή της εργασιακής τους κατάστασης γεγονός που 

αποδεικνύει την σηµασία της παροχής εργασίας υπό καθεστώς ασφάλισης για τους 

µετανάστες καθόσον η ασφαλισµένη εργασία συνδέεται άρρηκτα µε την απόκτηση 

και διατήρηση των νοµιµοποιητικών εγγράφων στην Ελλάδα. 

 Το διάστηµα παραµονής προκύπτει ότι δεν επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά 

τις συνθήκες και τα γενικότερα χαρακτηριστικά της εργασιακής απασχόλησης των 

Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα, καθώς οι παράγοντες που είναι σηµαντικοί για 

το συγκεκριµένο υπόδειγµα, δείχνουν να σχετίζονται κυρίως µε άµεσα εργασιακά 

ζητήµατα. Τέλος, όσοι απασχολούνται σε τοµείς γεωργίας και κτηνοτροφίας, 

εκτιµάται ότι θα έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε σχέση µε αυτούς που 

απασχολούνται σε άλλους τοµείς απασχόλησης γεγονός που φαίνεται να ταυτίζεται 

µε την υπάρχουσα κατάσταση, αν λάβει κανείς υπόψη τους κλάδους που πραγµατικά 

υπέστησαν την µεγαλύτερη ζηµιά, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης 

(κατασκευές, εµπόριο, µεταποίηση, βιοµηχανία).  

Ειδικότερα συµπεράσµατα βασισµένα σε µη στατιστικά σηµαντικά 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι άντρες µέχρι 24 ετών, ανεξάρτητα από τα επίπεδα 

χρηµατικής αποζηµίωσης, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν καλύτερες 

εργασιακές συνθήκες, είτε από άποψη ασφάλειας είτε από άποψη απασχόλησης.  
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Α. Οι άνδρες άνω των 45 ετών, οι οποίοι εργάζονται σε εβδοµαδιαία βάση 41-50 

ώρες, υπό καθεστώς ασφάλισης περίπου τις µισές ηµέρες της εβδοµάδας, είχαν τη 

µικρότερη πιθανότητα για µεταβολή της απασχόλησής τους από πολλαπλή σε 

αποκλειστική 

Β. Οι άνδρες ηλικίας 20-24 ετών, των οποίων η χρηµατική αποζηµίωση µειώθηκε 

µετά την οικονοµική κρίση µε εργασιακή µεταβολή από τις κατασκευές στην 

γεωργία/κτηνοτροφία και οι οποίοι εργάζονται υπό καθεστώς ασφάλισης τις µισές 

περίπου ηµέρες, είχαν µεγαλύτερη πιθανότητα να µεταβάλλουν την εργασιακή 

τους κατάσταση από υποαπασχόληση σε ολική απασχόληση 

Γ. Οι άνδρες ηλικίας 20-24 ετών, των οποίων η χρηµατική αποζηµίωση παρέµεινε 

σταθερή µετά την οικονοµική κρίση, ενώ η εργασιακή τους κατάσταση 

µεταβλήθηκε από τις κατασκευές στην γεωργία/κτηνοτροφία και οι οποίοι 

εργάζονται πάνω από πενήντα µία ώρες την εβδοµάδα, είχαν µεγαλύτερη 

πιθανότητα να µεταβάλλουν την κατάστασή τους από ανασφάλιστη σε καθεστώς 

ασφάλισης 

Δ. Οι γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 25-29 ετών και οι οποίες 

µεταφέρθηκαν εργασιακά από τον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας σε αυτό του 

τουρισµό, δήλωσαν ότι εργάζονται από 21-40 ώρες την εβδοµάδα και υπό 

καθεστώς ασφάλισης, είχαν αυξηµένες πιθανότητες να µεταβάλλουν τις 

εργασιακές τους συνθήκες από χειρότερες σε καλύτερες  

Ε. Οι άνδρες ηλικίες 35-40 ετών των οποίων η χρηµατική αποζηµίωση µειώθηκε 

µετά την οικονοµική κρίση και η απασχόλησή τους µεταβλήθηκε από τον κλάδο 

των κατασκευών σε αυτόν της γεωργίας/κτηνοτροφίας είχαν µεγαλύτερη 

πιθανότητα να έχουν άλλης µορφής µεταβολή στην απασχόλησή τους. 

Από τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν τόσο από την περιγραφική όσο και από 

την επαγωγική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας πεδίου προκύπτει ότι η 

αλβανική µετανάστευση προς την Ελλάδα είναι ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

φαινόµενο το οποίο επηρεάζεται σηµαντικά τόσο από εξωγενείς όσο και από 

ενδογενείς παράγοντες.  
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Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου και των υποδειγµάτων 

που δηµιουργήθηκαν, ανέδειξαν σηµαντικά στοιχεία για τον τρόπο που η οικονοµική 

κρίση επηρέασε τα βασικά οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αλβανικής 

µετανάστευση στην Ελλάδα. Ο βαθµός συσχέτισης των µεταβλητών που επιλέχθηκαν 

για τη σύνθεση και την µετέπειτα ανάλυση των οικονοµετρικών υποδειγµάτων της 

παρούσας διατριβής ανέδειξαν, εκτός των άλλων, τη σηµαντική επίδραση της 

οικονοµικής κρίσης στα οικονοµικά των Αλβανών µεταναστών και στις εργασιακές 

συνθήκες. Η κρίση οδήγησε µεγάλο αριθµό Αλβανών στην ανεργία, λόγω του 

«οικονοµικού πλήγµατος» των βασικών κλάδων απασχόλησης των µεταναστών, 

όπως για παράδειγµα ο κατασκευαστικός ή ο βιοµηχανικός, γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση των εισοδηµάτων τους. Η εισοδηµατική αυτή 

µείωση, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου, επηρέασε 

αρνητικά τις αποταµιεύσεις και τα εµβάσµατα, που προ κρίσης παρουσίαζαν 

αυξητική τάση. Η πλειοψηφία των υποκειµένων της έρευνας δήλωσε ότι συνεχίζει να 

αποστέλλει εµβάσµατα στην Αλβανία, παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση 

µείωσε σηµαντικά τις µισθολογικές απολαβές και εποµένως το διαθέσιµο χρηµατικό 

ποσό για την αποστολή εµβασµάτων. Στα γενικότερα συµπεράσµατα της έρευνας 

συµπεριλαµβάνεται και η διαπίστωση ότι η αλβανική µετανάστευση δεν αποτελεί ένα 

παροδικό φαινόµενο και η ωρίµανση του φαινοµένου είναι εµφανής, ιδιαίτερα από το 

γεγονός ότι οι Αλβανοί µετανάστες έχουν ήδη συµπληρώσει αρκετά χρόνια µόνιµης 

και συνάµα νόµιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα έχοντας δηµιουργήσει ισχυρούς 

κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσµούς γεγονός που επηρεάζει τόσο τα χρηµατικά 

ποσά που εµβάζουν στην χώρα τους, όσο και τον λόγο που εµβάζουν.  

Η µακροχρόνια εργασία των περισσοτέρων στην Ελλάδα και η χρήση των 

αποταµιεύσεων όλα αυτά τα χρόνια για την συντήρηση των οικογενειών τους στην 

γειτονική Αλβανία, φαίνεται ότι έχει συντελέσει στην αναβαθµίσει του επιπέδου 

διαβίωσης µε απώτερο αποτέλεσµα να είναι µικρότερες οι ανάγκες των συγγενών που 

συντηρούνται από τα εµβάσµατα των συγγενικών τους προσώπων που 

µετανάστευσαν αρχικά για εργασία στην Ελλάδα. Σε ότι αφορά το ζήτηµα της 

παλιννόστησης, η οικονοµική κρίση φαίνεται να έχει επηρεάσει µόνο όσους µένουν 

περιστασιακά-παροδικά στην Ελλάδα, ενώ όσοι έχουν ήδη δηµιουργήσει ισχυρούς 

οικογενειακούς δεσµούς δεν δηλώνουν διατεθειµένοι να επιστρέψουν άµεσα στην 

Αλβανία, ευελπιστώντας να υπερκεράσουν µελλοντικά τις οικονοµικές δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν την παρούσα χρονική στιγµή. 
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Ένα από τα σηµαντικότερα «φλέγοντα» ερωτήµατα που προκύπτουν επιλογικά, είναι 

κατά πόσο το µέλλον, σε ότι αφορά το φαινόµενο της µετανάστευσης και της 

µετακίνησης ατόµων γενικότερα, θα είναι υπέρ της µεγαλύτερης ελευθερίας ή εις 

βάρος αυτής. Αν αναλογιστεί κανείς το βαθµό απελευθέρωσης των µετακίνηση εντός 

των αναπτυγµένων τουλάχιστον κρατών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την 

ελεύθερη ζώνη µετακίνησης πολιτών εντός του χώρου Σένγκεν, ίσως θεωρήσει ότι το 

µέλλον επιφυλάσσει ακόµα µεγαλύτερη ελευθερία µετακινήσεων προς όφελος των 

ανθρώπων. Και µόνο να επιχειρούσε κάποιος να προβλέψει, το 1950 για παράδειγµα, 

την υπάρχουσα κατάσταση σε ότι αφορά τους διασυνοριακούς ελέγχους εντός της ΕΕ 

µετά από τρεις δεκαετίες περίπου, θα θεωρούνταν υπερβολικά φιλόδοξος αν όχι 

ονειροπόλος, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί µέχρι 

σήµερα στον τοµέα αυτό. Δυστυχώς η ίδια εικόνα δεν παρατηρείται στις 

µετακινήσεις ατόµων που προέρχονται από τις χώρες µε χαµηλό ή µέσο ετήσιο κατά 

κεφαλή µεικτό εθνικό εισόδηµα, καθόσον όλο και περισσότερα εµπόδια προστίθενται 

στη  διαδικασία νόµιµης ακόµα και παράτυπης µετακίνησής τους.  

Συνοψίζοντας όλα τα δεδοµένα που προέκυψαν τόσο από την έρευνα πεδίου, 

όσο και από την παρουσίαση των σηµαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω 

από τα επιµέρους ζητήµατα ενασχόλησης της παρούσας διατριβής, προκύπτουν 

συµπεράσµατα που επαληθεύουν σε σηµαντικό βαθµό τις αρχικές υποθέσεις 

εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, τόσο από την περιγραφική ανάλυση των δεδοµένων όσο 

και από την επεξεργασία των υποδειγµάτων της έρευνας πεδίου, φαίνεται ότι στην 

παρούσα κατάσταση της αλβανικής µεταναστευτικής εµπειρίας στην Ελλάδα, 

επιβεβαιώνεται η βασική θεωρητική υπόθεση που θέλει τα µικρότερης και µέσης 

ηλικίας άτοµα να αποτελούν την πλειοψηφία των µεταναστών, ενώ σηµαντική είναι η 

εκπροσώπηση των αντρών στην παροχή µεταναστευτικής εργασίας στη χώρα. 

Βέβαια, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα βασικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

Αλβανών µεταναστών δεν παραµένουν αµετάβλητα. Πλέον, οι µετανάστες ανήκουν 

στην πλειοψηφία τους στη µέση ηλικία (35-44 ετών) και έχει µεταβληθεί η 

οικογενειακή κατάσταση πολλών εξ’ αυτών έχοντας αποκτήσει οικογένεια και 

παιδιά, µε πολλά από αυτά να έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει στην Ελλάδα. 

Επιβεβαιώνεται επίσης η υπόθεση, βάσει της οποίας η αλβανική µετανάστευση 

οφείλεται κυρίως σε οικονοµικούς λόγους και στη διαφορά βιοτικού επιπέδου µεταξύ 

της χώρας προέλευσης και προορισµού των Αλβανών µεταναστών. Το χρηµατικό 

ποσό που αποστέλλουν οι Αλβανοί µετανάστες στη χώρα καταγωγής τους είναι 
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αντιστρόφως ανάλογο µε την επιθυµία επαναπατρισµού τους γεγονός που 

αποδεικνύει ότι όσο η γενικότερη οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα είναι 

καλύτερη από την υποθετική κατάσταση που θα βίωναν οι οικονοµικοί µετανάστες 

στην Αλβανία, τόσο πιο απίθανο είναι να επαναπατριστούν, εκτός βέβαια αν 

επιδεινωθεί περαιτέρω η  άσχηµη οικονοµική συγκυρία που υφίσταται στην Ελλάδα. 

Το συγκεκριµένο συµπέρασµα, σε συνδυασµό µε τη δήλωση της πλειονότητας των 

ερωτηθέντων, που θεωρούν την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα καλύτερη από 

αυτή που βίωναν πριν την αρχική µετανάστευσή τους, επιβεβαιώνει, ακόµα και 

σήµερα, την ύπαρξη ισχυρών παραγόντων απώθησης των µεταναστών από την χώρα 

καταγωγής τους ακόµα και σε περίοδο που φαινοµενικά αλλά και ουσιαστικά η 

Ελλάδα δεν προσφέρει ισχυρούς παράγοντες έλξης αυτών. 

Σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στις 

δύο χώρες αλλά και την εν γένει διαδικασία µεταφοράς των εµβασµάτων πιο 

συγκεκριµένα, προκύπτει ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα, αντιµετωπίζουν οι 

µετανάστες που αποστέλλουν µικρότερα χρηµατικά ποσά ως εµβάσµατα, οι οποίοι 

αποτελούν και την πλειοψηφία των µεταναστών, καθόσον θεωρούν το κόστος της 

διατραπεζικής συναλλαγής ιδιαίτερα υψηλό. Στον αντίποδα, όσοι δηλώνουν ότι 

εµβάζουν µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά από την Ελλάδα προς την Αλβανία, δεν 

φαίνεται να θεωρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβληµατική την τωρινή λειτουργία 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη 

υιοθέτησης ειδικών προσφορών εκ µέρους του τραπεζικού συστήµατος για την 

προσέλκυση και των µεταναστών που εµβάζουν µικρότερα χρηµατικά ποσά ώστε να 

περιοριστεί ακόµα περισσότερο η µεταφορά αυτών µέσω των άτυπων καναλιών 

µεταφοράς επιτρέποντας και την µετέπειτα αποδοτικότερη αξιοποίησή τους (βλ. υπ. 

2.3.4 και εν. 2.4).  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες χρήσης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Αλβανία, προκύπτει ότι όσοι δήλωσαν ότι 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όπως το περιορισµένο δίκτυο τραπεζών ή τις 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη µεταφορά των εµβασµάτων, έχουν µειωµένη 

πιθανότητα να το χρησιµοποιούν, όταν ο λόγος που εµβάζουν γίνεται αναγκαστικά, 

κυρίως για την κάλυψη των αναγκών συγγενικών τους πρόσωπων. Και αυτή η 

διαπίστωση, ερµηνεύει εν µέρει το λόγο που η µεταφορά εµβασµάτων µέσω 

συγγενών ή φίλων είναι τόσο διαδεδοµένη στην Αλβανία.  
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Εξίσου σηµαντικά κρίνονται τα συµπεράσµατα που αφορούν το ρόλο του 

φύλου στην όλη οικονοµική µεταναστευτική διαδικασία. Από την επαγωγική 

ανάλυση των υποδειγµάτων της έρευνας πεδίου, εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι 

γυναίκες αποστέλλουν εξίσου σηµαντικό αποστολέα εµβασµατικών κεφαλαίων, αν 

και µε µικρότερα χρηµατικά ποσά, ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες 

που έχουν µεταναστεύσει στην Ελλάδα, φαίνεται να έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες 

να αποστέλλουν χρηµατικά ποσά αναγκαστικά, σε σχέση µε τους άντρες µετανάστες 

και όχι επειδή το επιθυµούν. Από τα επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας προκύπτει 

ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γυναικών που µεταναστεύουν από την Αλβανία 

προς την Ελλάδα, ταυτίζονται µε το βασικό αλβανικό οικογενειακό προφίλ που µέχρι 

σήµερα υφίσταται και παρουσιάστηκε αναλυτικά στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή. Ειδικότερα, το γεγονός ότι οι γυναίκες που µεταναστεύουν αποστέλλουν 

εµβάσµατα αναγκαστικά, αποδεικνύει τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς τους, 

τόσο µε την οικογένειά που παραµένει στην Αλβανία όσο και µε την οικογένεια του 

συζύγου τους, αναδεικνύοντας τον ζήλο που επιδεικνύουν για να εκπληρώσουν στο 

ακέραιο τον βασικό στόχο της µετανάστευσης από την Αλβανία προς την Ελλάδα.  

Στα βασικά επιλογικά συµπεράσµατα δεν θα µπορούσαν να µην 

συµπεριληφθούν οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από την µελέτη των βασικών 

κοινωνικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες 

στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούµενη υποενότητα, θέτει τα εργασιακά ζητήµατα και τις µισθολογικές 

απολαβές ως το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν κατά τη 

διάρκεια παραµονής τους στην Ελλάδα, ενώ ο αριθµός αυτών που θεωρούν 

ρατσιστική τη συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους είναι συγκριτικά πολύ 

µικρότερος.  

Παρόλα αυτά, επικεντρώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον ειδικότερα στην 

κατηγορία των ερωτηθέντων που θεωρούν ρατσιστική τη συµπεριφορά των Ελλήνων, 

προκύπτει ότι όσοι έχουν ενταχθεί επιτυχώς στην αγορά εργασίας της χώρας 

υποδοχής τους και έχει αυξηθεί το βιοτικό τους επίπεδο διαχρονικά εµφανίζουν 

µικρότερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν ρατσιστική συµπεριφορά, ενώ 

παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν τόσο έντονα την κρίση αυτή των µεταναστών και τις κοινωνικές επαφές 

τους µε τους Έλληνες πολίτες γενικότερα. Τόσο από τα προαναφερθέντα 

συµπεράσµατα, όσο και αυτά που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην υποενότητα µε τα 
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επαγωγικά συµπεράσµατα των επιµέρους υποδειγµάτων της έρευνας πεδίου, 

προκύπτει ότι οι κοινωνική συνοχή των Αλβανών µεταναστών µε τον γηγενή 

πληθυσµό στην Ελλάδα έχει άµεση συνάφεια µε την ουσιαστική ένταξη των 

µεταναστών, κυρίως στον εργασιακό τοµέα. Εποµένως, ενώ από την µια πλευρά 

φαίνεται να καταρρίπτεται η άποψη που θέλει όλους τους µετανάστες να βιώνουν 

αδιακρίτως ρατσιστική συµπεριφορά στην Ελλάδα, από την άλλη πλευρά 

επιβεβαιώνεται η αρχική υιοθέτηση της θεωρητικής άποψης, που θέτει την 

οικονοµική-εργασιακή ένταξη των µεταναστών ως βασικό προαπαιτούµενο για την 

ολιστική ενσωµάτωσή τους στην νέα κοινωνία υποδοχής µε απώτερο αποτέλεσµα την 

άµβλυνση των διαφορών µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων. Η αδυναµία 

πολλών µεταναστών, ειδικά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η 

Ελλάδα, να αναβαθµίσουν της εργασιακές τους συνθήκες, κυρίως µέσω της αύξησης 

των ωρών απασχόλησης, της παροχής εργασίας υπό καθεστώς ασφάλισης και της 

αύξησης της ηµερήσιας αποζηµίωσης που λαµβάνουν, διογκώνει τις κοινωνικές 

εντάσεις εις βάρος κυρίως των µεταναστών. Για τους λόγους αυτούς, η εφαρµογή 

πολιτικών ουσιαστικής ένταξης των Αλβανών µεταναστών, τίθενται ως προµετωπίδα 

για την αντιµετώπιση ρατσιστικών συµπεριφορών αλλά και για την οµαλή συµβίωση 

των µεταναστών µε τον γηγενή ελληνικό πληθυσµό.  

Εκτός από τα αριθµητικά δεδοµένα που αναλυτικά παρουσιάστηκαν στο 

πλαίσιο της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής, αξία έχουν τα ερωτήµατα που 

προέκυψαν µέσω αυτής και σχετίζονται µε το φαινόµενο της µετανάστευσης σε 

παγκόσµιο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων που αφορούν τις 

προσπάθειες περιορισµού και ελέγχου του φαινοµένου αυτού. Τίθεται λοιπόν αρχικά 

το ερώτηµα, κατά πόσο τα σύγχρονα κυρίως κράτη πρέπει να συνεχίσουν να 

πρεσβεύουν, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, την άποψη ότι η µετανάστευση 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα χωρίς 

όµως να υπάρχει από την πλευρά τους σηµαντική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων 

που τα ίδια έχουν θέσει. Η µη ύπαρξη συνάφειας µεταξύ των στόχων και των 

αποτελεσµάτων, µπορεί να επιφέρει σοβαρό πλήγµα στη συνοχή των θεσµών του 

κράτους και στην εν γένει σχέση όλων όσων διαβιούν σε αυτά, µε αποτέλεσµα να 

χαθεί η µεταξύ τους εµπιστοσύνη. 

Η ολοένα µεγαλύτερη προσπάθεια των κρατών να περιορίσουν την παράτυπη 

µετανάστευση και να ελέγξουν τα εξωτερικά τους σύνορα, εγκυµονεί κινδύνους 

ανεξέλεγκτης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που χαρακτηρίζουν τα 
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σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτεύµατα των αναπτυγµένων κρατών. Η κοινώς αποδεκτή 

άποψη ότι ο αριθµός των µεταναστών τείνει να αυξάνεται και όχι να µειώνεται µε την 

πάροδο του χρόνου, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλα τα κράτη και να 

µετουσιωθεί σε πολιτικές που θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και όχι να 

προωθούνται «ρηξικέλευθες» πολιτικές που δεν έχουν καµία σχέση µε την 

πραγµατικότητα.  

Μία εξίσου σηµαντική θεωρητική παράµετρος που προκύπτει από την µελέτη 

του µεταναστευτικού φαινοµένου, αποτελώντας συνάµα και µελλοντικό ερώτηµα που 

χρίζει µιας ουσιαστικής απάντησης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, σχετίζεται 

µε το κατά πόσο η «διατυµπάνιση» των δηµοκρατικών θεσµών και των ελευθεριών 

που απολαµβάνουν οι πολίτες των σύγχρονων ευρωπαϊκών και όχι µόνο κρατών, 

πρέπει να σταµατούν, εκεί που σταµατούν και τα εξωτερικά σύνορά τους. Οι 

φιλελεύθερες αρχές και τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα ανθρώπινα δικαιώµατα που 

χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα κράτη πρέπει να υπερασπίζονται µε τον ίδιο τρόπο, τόσο 

εντός των εδαφικών τους ορίων, όσο και εκτός αυτών. Η υιοθέτηση και εφαρµογή 

πολιτικών προς την κατεύθυνση του αυστηρότερου έλεγχου των εξωτερικών τους 

συνόρων και η εδραίωση σηµαντικών περιορισµών σε άτοµα που επιχειρούν να 

εισέλθουν, µπορεί να τροφοδοτήσει περιορισµούς και «εντός των τοίχων» των 

κρατών αυτών, απειλώντας τις µέχρι πρότινος δηµοκρατικές κοινωνίες. 

Ο επιστηµονικός διχασµός, για το κατά πόσο η πλήρης κατάργηση των 

ελέγχων στην µετακίνηση των ατόµων και ειδικότερα των οικονοµικών µεταναστών 

θα εξελισσόταν προς όφελος του κάθε κράτους ξεχωριστά, αλλά και σε παγκόσµιο 

επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική διάσταση του ζητήµατος, εµφανίζει τις 

περισσότερες τριβές. Όπως αναλύθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, της εν λόγω 

διατριβής, οι επιπτώσεις και τα οφέλη της µετανάστευσης, τόσο για τις χώρες 

αποστολής όσο και για αυτές υποδοχής µεταναστών είναι σχετικά και άκρως 

ευµετάβλητα γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ενός γενικού συµπεράσµατος 

που να ενέχει αξία δόγµατος, σχετικά µε το όφελος ή µη της µετανάστευσης µε τα 

τωρινά γνωρίσµατά της. Από τα προαναφερθέντα, γίνεται πλήρως κατανοητή η 

επιστηµονική αδυναµία προβλέψεις και των «δύο όψεων του ίδιου νοµίσµατος» µε 

την πραγµατική και πλήρης απελευθέρωση των διασυνοριακών ελέγχων εντός ενός 

«νεφελώδους» παγκόσµιου οικονοµικού φιλελευθερισµού να φαντάζει επί του 

παρόντος πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη. 
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Ο τοµέας της ελεύθερης µετακίνησης ατόµων αποτελεί την εξαίρεση της 

άρσης των ελέγχων που έχουν θεσπιστεί και εφαρµόζονται σε ολόκληρο σχεδόν τον 

κόσµο για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις κινήσεις κεφαλαίων. Παρά το γεγονός ότι 

δύο κράτη µπορεί να έχουν συνάψει συµφωνία που να επιτρέπει την ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, την ίδια στιγµή ισχύει το παράδοξο να 

υπάρχεί αυστηρός έλεγχος και απαγορεύσεις στην µετακίνηση των πληθυσµών 

µεταξύ των δύο αυτών κρατών (Τριανταφυλλίδου & Γρώπα, 2009) (Pecoud & De 

Guchteneire, 2007, σσ. 13-16).   

Σε ολόκληρο τον κόσµο, τα κράτη δηλώνουν µε κάθε δυνατό τρόπο, τον 

ευσεβή τους πόθο να ελέγξουν το φαινόµενο της µετανάστευσης αλλά και να 

αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις ανυπέρβλητες δυσκολίες στην υιοθέτηση πολιτικών, µε 

στόχο να πετύχουν τα επιδιωκόµενα κάθε φορά αποτελέσµατα. Οι αυστηρές 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά µέσα δεν είναι ικανά να 

περιορίσουν σε σηµαντικό βαθµό την παράτυπη διασυνοριακή διέλευση και να 

µειώσουν δραµατικά τον αριθµό των ατόµων που λαµβάνουν την απόφαση για 

µετανάστευση. Η ορθολογικά δόκιµη αντίδραση των κρατών, θα ήταν να θεωρήσουν 

ως δεδοµένη την µετακίνηση των ατόµων από περιοχή σε περιοχή και να 

προσπαθήσουν να προσαρµοστούν µε υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών στις 

ιδιαιτερότητες που υφίστανται σε κάθε επιµέρους περιοχή της υφηλίου.  

Όπως σηµειώθηκε εξ’ αρχής, η µετανάστευση αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση 

κυρίως για τις χώρες υποδοχής µεταναστών, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και 

η Ελλάδα. Από τη µια πλευρά, η µετανάστευση προσφέρει ευκαιρίες που µπορούν να 

αξιοποιηθούν προς όφελος των οικονοµιών τους, αλλά από την άλλη πλευρά, η 

είσοδος µεγάλου αριθµού µεταναστών µπορεί να συνεπάγεται µε εµφάνιση και 

όξυνση σωρείας κοινωνικών προβληµάτων σε βάθος χρόνου, όπως για παράδειγµα 

τον κοινωνικό αποκλεισµό και άλλα παρόµοια φαινόµενα που υπονοµεύουν ευθέως 

την εγχώρια κοινωνική συνοχή. Η τελική έκβαση της µεταναστευτικής πρόκλησης, 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον έγκαιρο σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

κατάλληλων, κάθε φορά, πολιτικών ώστε να µεγιστοποιηθούν τα οικονοµικά και όχι 

µόνο οφέλη της µετανάστευσης, ενώ παράλληλη προσπάθεια πρέπει να στοχεύει στην 

άµβλυνση των προβληµάτων που ενδεχοµένως να προκύψουν, προωθώντας την 

ταυτόχρονη οικονοµική, πολιτική, πολιτισµική και κοινωνική ένταξη των 

µεταναστών στη νέα κοινωνία υποδοχής τους. Ο φόβος για το άγνωστο, πρέπει να 

αντικατασταθεί µε την επιθυµία για ανακάλυψη όλων των ιδιαίτερων 
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χαρακτηριστικών που οι µετανάστες προσδίδουν σε µία κοινωνία. Τα σύγχρονα 

ανεπτυγµένα κράτη οφείλουν σταδιακά να εξαλείψουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τους νεοεισερχόµενους µετανάστες, αποφεύγοντας τα 

λάθη του παρελθόντος, υιοθετώντας µια πιο φιλελεύθερη µεταναστευτική πολιτική 

που θα είναι δίκαιη, αποτελεσµατική και πολυδιάστατη, καλύπτοντας όλο το 

«µεταναστευτικό φάσµα». 

Μέσω της συγκεκριµένης έρευνας, επιδιώκεται η διεύρυνση των γνώσεων για 

τον πληθυσµό των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. Αξιολογώντας τα ευρήµατα 

που προέκυψαν και αναλύθηκαν επιστάµενα στα προηγούµενα κεφάλαια της 

παρούσας διατριβής. Στο πλαίσιο του παρόντος πονήµατος, κρίνεται σηµαντική η 

ανάδειξη των χαρακτηριστικών αλλά και των προβληµάτων της µεταναστευτικής 

αυτής οµάδας στη χώρα µας. Η αξιοποίηση των εξαχθέντων αποτελεσµάτων αποτελεί 

ένα ακόµα «λιθαράκι» στην αέναη προσπάθεια αποδοτικότερης διαχείρισης του 

φαινοµένου αυτού. Έκτος απά τα προαναφερθέντα συµπεράσµατα, σηµαντική µπορεί 

να θεωρηθεί και η µελλοντική χρήση-αξιοποίηση του ερωτηµατολογίου της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής ή ο εµπλουτισµός του µε νέες επικαιροποιηµένες 

ερωτήσεις, ώστε να αποτελέσει τη βάση για µελλοντικές έρευνες πεδίου, σχετικές µε 

την αλβανική και όχι µόνο µετανάστευση προς την Ελλάδα. Η ενδεχόµενη 

αξιοποίηση του ερευνητικού αυτού «εργαλείου», αλλά και της βάσης των εµπειρικών 

δεδοµένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριµένες έρευνας πεδίου, θα 

µπορούσαν ενδεχοµένως συνδυαστικά, να αποτελέσουν το εφαλτήριο για περαιτέρω 

διεύρυνση της υπάρχουσας βάσης δεδοµένων για το συγκεκριµένο ζήτηµα-φαινόµενο 

µελέτης και να συµβάλουν στον εµπλουτισµό αλλά και επικαιροποίηση των 

δεδοµένων, ώστε η έρευνα να συνεχιστεί και να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα 

που διαχρονικά προκύπτουν και χρήζουν έρευνας και µελέτης.   

Το συνεχώς µεταβαλλόµενο µεταναστευτικό φαινόµενο, επιβάλλει την 

επιστηµονική και ερευνητική «εγρήγορση» ώστε να γίνονται έγκαιρα αντιληπτά τα 

νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που αυτό παρουσιάζει. Η παρούσα έρευνα πεδίου, 

συντάσσεται στο πνεύµα του προαναφερθέντος δόγµατος και επιχειρεί να συµβάλει 

στην µελέτη των νέων χαρακτηριστικών της αλβανικής µετανάστευσης προς την 

Ελλάδα επικαιροποιώντας τα µέχρι πρότινος υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα-

στοιχεία.  

Η προσπάθεια αποτύπωσης των ενδεχόµενων µεταβολών, που η µεγάλη 

οικονοµική κρίση επέφερε, σε βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 
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µεταναστευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα αλλά και στους ίδιους τους Αλβανούς 

οικονοµικούς µετανάστες, δεν πρέπει να παραµείνει στάσιµη διότι οι ταχέως 

εξελισσόµενες συνθήκες του παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε, 

θα ξεπεράσουν πολύ σύντοµα τις µέχρι τώρα προσπάθειες για κατανόηση και 

ερµηνεία του εν λόγω πολυσήµαντου φαινοµένου, ακυρώνοντας αυτοµάτως τα 

σηµαντικά αποτελέσµατα των προσπαθειών αυτών. 

Η αλβανική µετανάστευση προς την Ελλάδα παρουσιάζει µια έντονα 

εξελικτική πορεία, η παρακολούθηση της οποίας απαιτεί ιδιαίτερο επιστηµονικό ζήλο 

και αφοσίωση. Η συνέχιση διεξαγωγής ερευνών παρόµοιων µε της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής, θα βοηθήσει στην αποτύπωση των νέων δεδοµένων που 

µελλοντικά θα προκύψουν, συνεισφέροντας στην βαθύτερη και ουσιαστικότερη 

αφοµοίωση των παραµέτρων που οδηγούν στην διατήρηση των αλβανικών 

µεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα. Ειδικότερα, η συνέχιση της επισταµένης 

µελέτης των οικονοµικών πτυχών της νεότερης αλβανικής µετανάστευσης, µόνο 

θετικά µπορεί να συνεισφέρει, τόσο στους ίδιους τους Αλβανούς µετανάστες, όσο και 

στις δύο χώρες (Ελλάδα-Αλβανία) που εµπλέκονται στην µακρόχρονη αυτή 

µεταναστευτική διαδικασία.  

Το γνωµικό του Einstein Α. «ένα σωστά προσδιορισµένο πρόβληµα έχει λυθεί 

κατά το ήµισυ» πρέπει ίσως να αποτελέσει τον στόχο όλων των µελλοντικών 

ερευνητικών προσπαθειών. Ο αναλυτικός προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του 

φαινοµένου της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα θα µπορούσε να διευθετήσει 

πιο ευνοϊκά και αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που οι µετανάστες προκαλούν στην 

ελληνική πραγµατικότητα. Τα κράτη σε παγκόσµιο επίπεδο, πρέπει να περιορίζουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο τα «τείχη» που στο παρελθόν ύψωσαν και οδήγησαν 

στις φρικαλεότητες των δύο Παγκοσµίων Πολέµων. Ο περιορισµός των 

µεταναστευτικών ροών και του µεταναστευτικού φαινοµένου γενικότερα, είναι ηθικά 

κατακριτέος, οικονοµικά ζηµιογόνος και πολιτικά ανυπόστατος. Η µετακίνηση 

πληθυσµών υπήρχε, υπάρχει και σίγουρα θα υπάρχει εις το διηνεκές µέλλον.           
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Για καθεµία από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, δηµιουργήθηκε µία 

κατηγορική µεταβλητή ακολουθώντας την κωδικοποιηµένη µορφή των 

αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου και πιο συγκεκριµένα των απαντήσεων σε δύο ή 

περισσότερα επίπεδα. Πριν από την εφαρµογή των σχετικών στατιστικών ελέγχων, 

γίνεται παρακάτω µία γενική παρουσίαση του δείγµατος και των αποτελεσµάτων που 

προέκυψαν µέσα από το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. Πιο συγκεκριµένα, 

παρουσιάζονται οι συχνότητες, τα ποσοστά και τα αθροιστικά ποσοστά σε πίνακες 

ενώ ακολουθεί και η σχετική επεξήγηση των αποτελεσµάτων µέσω επαγωγικής 

στατιστικής. Στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας και στους σχετικούς πίνακες 

έχουν συµπεριληφθεί όλα τα σχετικά γραφήµατα που αντιστοιχούν στα 

αποτελέσµατα αυτά ενώ όπου απαιτήθηκε έγινε στρογγυλοποίηση των ποσοστών. 

 

Ι. Ατοµικά-Δηµογραφικά Χαρακτηριστικά Μεταναστών 
Πίνακας 37: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Περιοχή Καταγωγής των Ερωτηθέντων 

Περιοχή καταγωγής Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Νότια Αλβανία 283 51.45 51.45 

Κεντρική Αλβανία 224 40.73 92.18 

Βόρεια Αλβανία 43 7.82 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 38: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Περιοχή Κατοικίας Ελλάδα των Ερωτηθέντων 

Περιοχή κατοικίας στην 

Ελλάδα 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Επαρχία (χωριό) 136 24.73 24.73 

Αστικά κέντρα 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

(Υποβαθµισµένες περιοχές) 

161 29.27 54.00 

Αστικά κέντρα 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη (Μη 

υποβαθµισµένες περιοχές) 

116 21.09 75.09 

Επαρχία (πόλη) 137 24.91 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 39: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Ηλικιακή Οµάδα των Ερωτηθέντων  

Ηλικιακή Οµάδα Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

15-19 8 1.45 1.45 

20-24 44 8.00 9.45 

25-29 81 14.73 24.18 

30-34 120 21.82 46.00 

35-44 204 37.09 83.09 

45-64 93 16.91 100.00 
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65 και άνω 0 0.00 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 40: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Φύλο των Ερωτηθέντων 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Άνδρες 393 71.45 71.45 

Γυναίκες 157 28.55 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 

Πίνακας 41: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Μορφωτικό Επίπεδο των Ερωτηθέντων 
Μορφωτικό επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Καθόλου σχολείο 13 2.36 2.36 

Στοιχειώδης εκπαίδευση (4 

χρόνια) 
10 1.82 4.18 

Υποχρεωτική εκπαίδευση (8 

χρόνια) 
299 54.36 58.55 

Λύκειο (άνευ τίτλου σπουδών) 42 7.64 66.18 

Λύκειο (µε τίτλο σπουδών-12 

χρόνια)  
144 26.18 92.36 

Πανεπιστήµιο (άνευ τίτλου 

σπουδών) 
15 2.73 95.09 

Πανεπιστήµιο (µε τίτλο 

σπουδών) 
24 4.36 99.45 

Πανεπιστήµιο (µεταπτυχιακός 

τίτλος) 
3 0.55 100.00 

Πανεπιστήµιο (διδακτορικό) 0 0 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 42: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το αν οι Ερωτηθέντες Φοίτησαν σε Τεχνική ή 

Επαγγελµατική Σχολή πριν την Μετανάστευσή τους Στην Ελλάδα 
Φοίτηση σε τεχνική ή 

επαγγελµατική σχολή πριν τη 

µετανάστευση 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 444 80.73 80.73 

Όχι 106 19.27 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 43: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Εθνοτική Οµάδα των Ερωτηθέντων 

Εθνοτική Οµάδα 

Οικογενείας 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Αλβανοί 471 85.64 85.64 

Έλληνες 48 8.73 94.36 

Βλάχοι 28 5.09 99.45 

Ρoµά 2 0.36 99.82 

Άλλο 1 0.18 100.00 

Σύνολο 550 100.00  
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Πίνακας 44: Περιγραφικά Στοιχεία για την Οικογενειακή Κατάσταση των Ερωτηθέντων 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Άγαµος/η 96 17.45 17.45 

Έγγαµος/η 431 78.36 95.82 

Διαζευγµένος/η 13 2.36 98.18 

Χήρος/α 10 1.82 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 45: Περιγραφικά Στοιχεία για τα Παιδιά των Ερωτηθέντων 

Σύνολο παιδιών Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Κανένα παιδί 138 25.09 25.09 

1 παιδί 106 19.27 44.36 

2 παιδιά 234 42.55 86.91 

3 παιδιά 62 11.27 98.18 

4 ή περισσότερα παιδιά 10 1.82 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 46: Περιγραφικά Στοιχεία για τον Λόγο Επιλογής της Ελλάδος ως Χώρας Μετανάστευσης 
Λόγοι επιλογής Ελλάδος Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Γειτνίαση των δύο χωρών 1 0.18 0.18 

Ευκολία εισόδου και διαµονής 7 1.27 1.45 

Καλύτερη ποιότητα ζωής 63 11.45 12.91 

Προσφερόµενες θέσεις 

εργασίας 
405 73.64 86.55 

Δίκτυο επαφών µε οµοεθνείς 2 0.36 86.91 

Άλλο 72 13.09 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 47: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Χρονολογία που Ήρθαν οι Ερωτώµενοι για Πρώτη 

Φορά στην Ελλάδα 
Χρονολογία πρώτης εισόδου 

στην Ελλάδα 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

1990-1995 180 32.73 32.73 

1996-2000 258 46.91 79.64 

2001-2005 86 15.64 95.27 

2206-2012 26 4.73 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 48: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε τα Συνολικά Έτη Διαµονής στην Ελλάδα από την 

Νόµιµη Εγκατάσταση 
Συνολικά έτη διαµονής Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ποτέ µόνιµα 3 0.55 0.55 
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Λιγότερα από 4 έτη 17 3.09 3.64 

4 έως 6 έτη 5 0.91 4.55 

7 έως 9 έτη 37 6.73 11.27 

10 έτη ή περισσότερα 488 88.73 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 

ΙΙ. Οικονοµικά Χαρακτηριστικά Μεταναστών 
Πίνακας 49: Σύγκριση Οικονοµικής Κατάστασης Ερωτηθέντων πριν και µετά την Μετανάστευση 

Σύγκριση οικονοµικής 

κατάστασης 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Πολύ καλύτερη 2 0.36 0.36 

Καλύτερη 5 0.91 1.27 

Ίδια 9 1.64 2.91 

Χειρότερη 393 71.45 74.36 

Πολύ χειρότερη 141 25.64 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 50: Επίπεδο Διαβίωσης Ερωτηθέντων στην Αλβανία πριν από την Μετανάστευση 

Επίπεδο διαβίωσης προ 

µετανάστευσης 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Καλύτερα από τους 

περισσότερους 
98 17.82 17.82 

Όπως οι περισσότεροι 304 55.27 73.09 

Χειρότερα από τους 

περισσότερους 
106 19.27 92.36 

Πολύ χειρότερα από τους 

περισσότερους 
42 7.64 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 51: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Μεταβολή της Ηµερήσιας Χρηµατικής 

Αποζηµίωσης Των Ερωτηθέντων µέχρι και πριν την Οικονοµική Κρίση (Τέλη Έτους 2009) στην 

Ελλάδα 
Μεταβολή ηµερήσιας 

χρηµατικής αποζηµίωσης 

προ κρίσης 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Αυξήθηκε 489 88.9 88.9 

Παρέµεινε σταθερή 45 8.2 97.1 

Μειώθηκε 16 2.9 100.00 

Σύνολο 550 100.00  
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Πίνακας 52: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Μεταβολή της Ηµερήσιας Χρηµατικής 

Αποζηµίωσης των Ερωτηθέντων µετά την Οικονοµική Κρίση (Τέλη Έτους 2009) στην Ελλάδα 
Μεταβολή ηµερήσιας 

χρηµατικής αποζηµίωσης 

µετά κρίσης 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Αυξήθηκε 4 0.7 0.7 

Παρέµεινε σταθερή 122 22.2 22.9 

Μειώθηκε 424 77.1 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 53: Βασικότερη Μεταβολή της Μορφής Απασχόλησης των Ερωτηθέντων µετά την 

Εγκατάστασή τους στην Ελλάδα 
Βασικότερη µεταβολή στην 

απασχόληση 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Από υπάλληλος σε ελεύθερος 

επαγγελµατίας 
31 5.6 5.6 

Από πολλαπλή σε 

αποκλειστική 
52 9.5 15.1 

Από υποαπασχόληση σε ολική 

απασχόληση 
45 8.2 23.3 

Από ανασφάλιστη εργασία σε 

ασφαλισµένη 
232 42.2 65.5 

Από χειρότερες συνθήκες 

εργασίας σε καλύτερες 
54 9.8 75.3 

Άλλο 136 24.7 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 54: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Μεταβολή του Τοµέα Απασχόλησης των 

Εργαζοµένων από την Εγκατάστασή τους στην Ελλάδα 
Μεταβολή του τοµέα απασχόλησης Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Όχι 362 65.8 65.8 

Ναι (Γεωργία/Κτηνοτροφία-Κατασκευές) 48 8.7 74.5 

Ναι (Γεωργία/Κτηνοτροφία-Τουρισµός) 7 1.3 75.8 

Ναι (Κατασκευές-Βιοµηχανία) 42 7.6 83.5 

Ναι (Βιοµηχανία- Υπηρεσίες) 67 12.2 95.6 

Ναι (Κατασκευές-Γεωργία/Κτηνοτροφία) 12 2.2 97.8 

Ναι (Άλλο) 12 2.2 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 55: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε τον Αριθµό των Εργασιών που Ασχολούνται οι 

Ερωτηθέντες 
Αριθµός εργασιών Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Καµία 11 2.0 2.0 

Μία 495 90.0 92.0 
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Δύο 39 7.1 99.1 

Τρεις ή περισσότερες 1 0.2 99.3 

Δεν µπορεί να διευκρινιστεί 4 0.7 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 56: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε τον Τοµέα Απασχόλησης των Ερωτηθέντων στην 

Ελλάδα 
Τοµέας απασχόλησης Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Παροχή προσωπικών 

υπηρεσιών και καθαρισµού 
121 22.0 22.0 

Οικοδοµές και άλλα δοµικά 

έργα 
116 21.1 43.1 

Τεχνίτες, εργάτες, χειριστές 89 16.2 59.3 

Υπάλληλοι, πωλητές 55 10.0 69.3 

Επιστήµονες, καλλιτέχνες, 

τεχνολόγοι 
7 1.3 70.5 

Ανειδίκευτοι, απασχολούµενοι 

σε γεωργία/κτηνοτροφία 
147 26.7 97.3 

Άλλα επαγγέλµατα 15 2.7 100.0 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 57: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Σύνολο των Εβδοµαδιαίων Ωρών Απασχόλησης 

Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών 

εργασίας 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Μέχρι 20 ώρες 85 15.5 15.5 

21-40 ώρες 201 36.5 52.0 

41-50 ώρες 185 33.6 85.6 

51 ώρες και πάνω 79 14.4 100.0 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 58: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Καθεστώς Ασφάλισης 

Ηµέρες εργασίας υπό 

ασφάλιση 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Όλες 309 56.2 56.2 

Σχεδόν όλες 81 14.7 70.9 

Τις µισές περίπου 61 11.1 82.0 

Σχεδόν καµία 5 0.9 82.9 

Καµία 94 17.1 100.0 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 59: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Ετήσιο Ατοµικό Εισόδηµα για το έτος 2011 

Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα για 

το 2011 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

>10.000€ 352 64.0 64.0 

10.000€-15.000€ 170 30.9 94.9 
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15.000€-20.000€ 21 3.8 98.7 

20.000€-25.000€ 3 0.5 99.3 

25.000€-30.000€ 2 0.4 99.6 

<30.000€ 2 0.4 100.0 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 60: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδηµα για το Έτος 2011 
Ετήσιο οικογενειακό 

εισόδηµα για το 2011 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

>10.000€ 244 44.4 44.4 

10.000€-15.000€ 225 40.9 85.3 

15.000€-20.000€ 56 10.2 95.5 

20.000€-25.000€ 17 3.1 98.5 

25.000€-30.000€ 1 0.2 98.7 

<30.000€ 7 1.3 100.0 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 61: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Διαµονή των Μεταναστών στην Ελλάδα 

Διαµονή στην Ελλάδα Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Μόνιµη 500 90.9 90.9 

Εποχιακή βάσει της 

απασχόλησης 
50 9.1 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 62: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Μεταβολή του Ποσοστού Αποταµίευσης µέχρι και 

την Εµφάνιση της Οικονοµικής Κρίσης (Τέλη του 2009) 
Μεταβολή ποσοστού 

αποταµίευσης µέχρι την 

οικονοµική κρίση 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Όχι 90 16.4 16.4 

Ναι, αποταµιεύω µεγαλύτερο 

ποσοστό  
445 80.9 97.3 

Ναι, αποταµιεύω µικρότερο 

ποσοστό 
15 2.7 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 63: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Μεταβολή του Ποσοστού Αποταµίευσης µετά  την 

Εµφάνιση της Οικονοµικής Κρίσης (Τέλη του 2009) 
Μεταβολή ποσοστού 

αποταµίευσης µετά την 

οικονοµική κρίση 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Όχι 76 13.8 13.8 

Ναι, αποταµιεύω µεγαλύτερο 

ποσοστό  
29 5.3 19.1 
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Ναι, αποταµιεύω µικρότερο 

ποσοστό 
445 80.9 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 64: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Ποσοστό Αποταµίευσης Επί των Ετήσιων 

Αποδοχών του έτους 2011 
Ποσοστό αποταµίευσης Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

0-10% 254 46.2 46.2 

11%-20% 158 28.7 74.9 

21%-30% 75 13.6 88.5 

31%-40% 36 6.5 95.1 

<40% 27 4.9 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 65: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Αξιοποίηση των Χρηµάτων που Αποταµιεύουν οι 

Ερωτηθέντες 
Χρήση αποταµιευόµενων 

χρηµάτων 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Για µελλοντικές ανάγκες 77 14.0 14.0 

Εµβάσµατα στην Αλβανία 266 48.4 62.4 

Επένδυση στην Ελλάδα 31 5.6 68.0 

Τρέχουσες οικογενειακές 

ανάγκες 
176 32.0 100.00 

Άλλο 0 0.0 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 66: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Επένδυση ή µη στο Παρελθόν σε «Αλβανικές 

Πυραµίδες» 
Επένδυση σε «αλβανικές 

πυραµίδες» 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 307 55.8 55.8 

Όχι 243 44.2 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 67: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Χρήση του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος της 

Ελλάδας 
Χρήση χρηµατοπιστωτικού 

Ελληνικού συστήµατος 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι, περισσότερο από το πρώτο 

διάστηµα 
181 32.9 32.9 

Στον ίδιο βαθµό 234 42.5 75.5 

Λιγότερο από το πρώτο 

διάστηµα 
135 24.5 100.00 

Σύνολο 550 100.00  
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Πίνακας 68: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Ποσοστό Εµβάσµατος Επί του Ετήσιου 

Εισοδήµατος στην Αλβανία µετά την Οικονοµική Κρίση (Τέλη 2009) 
Ποσοστό εµβάσµατος στην 

Αλβανία (µετά την κρίση) 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Το ίδιο 90 16.4 16.4 

Μεγαλύτερο ποσοστό 32 5.8 22.2 

Μικρότερο ποσοστό 363 66.0 88.2 

Άλλο 65 11.8 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 69: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε τον Λόγο-Αιτία Αποστολής Εµβασµάτων στην 

Αλβανία 
Αιτία εµβάσµατος στην 

Αλβανία 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Επιθυµία 253 46.0 46.0 

Αναγκαστικά, για διάφορους 

λόγους 
297 54.0 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 70: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Χρηµατικό Ποσό που Απέστειλαν υπό µορφή 

Εµβασµάτων oι Ερωτηθέντες στην Αλβανία το Έτος 2011 
Ποσό εµβάσµατος στην 

Αλβανία το 2011 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Καθόλου 168 30.5 30.5 

>1.000€ 184 33.5 64.0 

1.000€-2.500€ 121 22.0 86.0 

2.500€-5.000€ 60 10.9 96.9 

5.000€-7.500€ 12 2.2 99.1 

7.500€-10.000€ 5 0.9 30.5 

<10.000€ 0 0 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 71: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε τον Τρόπο Αποστολής των Εµβασµάτων 

Ποσό εµβάσµατος στην 

Αλβανία το 2011 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ο ίδιος ή µέσω συγγενών 349 63.5 63.5 

Τραπεζικό σύστηµα 87 15.8 79.3 

Εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων 41 7.5 86.7 

Άλλο 53 13.3 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 72: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε τον Τοµέα Αξιοποίησης των Εµβασµάτων 

Τοµέας χρήσης εµβασµάτων Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Στήριξη συγγενικών προσώπων 390 70.9 70.9 

Επαγγελµατική επένδυση στην 71 12.9 83.8 
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Αλβανία 

Αποταµίευση 14 2.5 86.4 

Άλλο 75 13.6 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 73: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το αν τα Εµβάσµατα Αξιοποιούνται στον Ίδιο Τοµέα 

µε τον Αρχικό 
Μεταβολή τοµέα αξιοποίησης 

εµβασµάτων 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 443 80.5 80.5 

Όχι 107 19.5 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 74: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Εκτίµηση των Εµβασµάτων που Προτίθενται να 

Αποστείλουν οι Ερωτηθέντες στην Αλβανία τα Επόµενα 2-3 Χρόνια 
Εκτίµηση εµβασµάτων Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Περισσότερα από τώρα 9 1.6 1.6 

Τα ίδια περίπου µε τώρα 88 16.0 17.6 

Λιγότερα από µέχρι τώρα 225 40.9 58.5 

Καθόλου εµβάσµατα 124 22.5 81.1 

Δεν γνωρίζω 104 18.9 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 75: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Εµπιστοσύνη στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα της 

Ελλάδος µετά την Οικονοµική Κρίση (Τέλη του 2009) 
Μεταβολή βαθµού 

εµπιστοσύνης στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

της Ελλάδας µετά κρίσης 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ίδια εµπιστοσύνη 214 38.9 38.9 

Περισσότερο από πριν 30 5.5 44.4 

Λιγότερο από πριν 221 40.2 84.5 

Καθόλου εµπιστοσύνη 84 15.3 99.8 

Άλλο 1 0.2 100.0 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 76: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Κυριότερο Πρόβληµα που Αντιµετωπίζουν οι 

Ερωτηθέντες κατά την Χρήση του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος στην Ελλάδα 
Κυριότερο πρόβληµα κατά τη 

χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος της Ελλάδος 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

για το άνοιγµα λογαριασµού 
67 12.2 12.2 

Χρηµατική επιβάρυνση για την 218 39.6 51.8 
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αποστολή εµβασµάτων 

Γλωσσικά και λοιπά 

προβλήµατα επικοινωνίας και 

εξυπηρέτησης 

17 3.1 54.9 

‘Έλλειψη κατάλληλων πακέτων 

τραπεζικών προσφορών 
40 7.3 62.2 

Καθυστερήσεις κατά την 

κατάθεση/αποστολή 

εµβασµάτων στην Αλβανία 

48 8.7 70.9 

Δεν αντιµετωπίζω κάποιο 

πρόβληµα 
72 13.1 84.0 

Δεν χρησιµοποιώ το σύστηµα 88 16.0 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 77: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Σηµαντικότερο Πρόβληµα των Μεταναστών κατά 

την Αποστολή Εµβασµάτων µε την Χρήση του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος στην Αλβανία 
Κυριότερο πρόβληµα κατά 

την αποστολή εµβασµάτων µε 

χρήση του 

χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος στην Αλβανία 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έλλειψη εµπιστοσύνης στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της 

χώρας και στην ασφάλεια των 

συναλλαγών 

68 12.4 12.4 

Περιορισµένο δίκτυο 

καταστηµάτων 
82 14.9 27.3 

Καθυστερήσεις στην αποστολή 

και ανάληψη εµβασµάτων 
90 16.4 43.6 

Δεν το χρησιµοποιώ 283 51.5 95.1 

Άλλο 27 4.9 100.0 

Σύνολο 550 100.00  

 

ΙΙΙ. Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Μεταναστών 
Πίνακας 78: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Αρχική Κατάσταση Εισόδου των Ερωτηθέντων 

στην Ελλάδα 
Είσοδος στην Ελλάδα υπό 

καθεστώς νοµιµότητας 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 290 52.7 52.7 

Όχι 260 47.3 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 79: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Ύπαρξη Συγγενών ή Γνωστών κατά την 

Εγκατάσταση στην Ελλάδα  
Ύπαρξη συγγενών ή γνωστών 

στην Ελλάδα 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 
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Ναι 428 77.8 77.8 

Όχι 122 22.2 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 80: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το αν οι Ερωτηθέντες έχουν φέρει στην Ελλάδα 

Μεταγενέστερα Μέλη της Οικογένειάς τους  
Μεταγενέστερη είσοδος στη 

χώρα, µελών οικογενείας 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 259 47.1 47.1 

Όχι 291 52.9 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 81: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Συµπεριφορά των Ελλήνων Απέναντι στους 

Μετανάστες κατά την Χρονική Διάρκεια Παραµονής και Εργασίας τους στην Ελλάδα 
Μεταβολή στη συµπεριφορά 

των Ελλήνων 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Όχι, παραµένει το ίδιο άσχηµη 59 10.7 10.7 

Όχι, παραµένει το ίδιο καλή 229 41.6 52.4 

Ναι, η συµπεριφορά των 

Ελλήνων είναι καλύτερη 
247 44.9 97.3 

Ναι, η συµπεριφορά των 

Ελλήνων είναι χειρότερη 
15 2.7 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

  
Πίνακας 82: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το αν οι Ερωτηθέντες Θεωρούν Ρατσιστική την 

Συµπεριφορά των Ελλήνων Απέναντί τους 
Ρατσιστική συµπεριφορά των 

Ελλήνων 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 98 17.8 17.8 

Όχι 452 82.2 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 83: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το Μεγαλύτερο Πρόβληµα που Αντιµετωπίζουν οι 

Ερωτηθέντες κατά την Παραµονή και Εργασία τους στην Ελλάδα 
Μεγαλύτερο πρόβληµα κατά 

την παραµονή και εργασία 

στην Ελλάδα  

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Νοµοθετικό καθεστώς 145 26.4 26.4 

Κοινωνικός 

αποκλεισµός/ρατσισµός 
48 8.7 35.1 

Εργασιακά 

ζητήµατα/µισθολογικές 

απολαβές 

250 45.5 80.5 

Αστυνοµία 22 4.0 84.5 

Πρεσβεία 25 4.5 89.1 
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Κανένα πρόβληµα 60 10.9 100.0 

Άλλο 0 0.0 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 84: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε τον Προβλεπόµενο Χρόνο Παραµονής των 

Ερωτηθέντων στην Ελλάδα 
Προβλεπόµενος χρόνος 

παραµονής στην Ελλάδα 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Λιγότερο από ένα έτος 14 2.5 2.5 

1-4 έτη 51 9.3 11.8 

5-9 έτη 56 10.2 22.0 

10 έτη ή περισσότερα αλλά όχι 

για πάντα 
58 10.5 32.5 

Για πάντα 228 41.5 74.0 

Δεν µπορώ να προσδιορίσω 143 26.0 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

  
Πίνακας 85: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε την Μεταβολή της Άποψης των Ερωτηθέντων Σχετικά 

µε το Ενδεχόµενο Μόνιµης Παραµονής στην Ελλάδα µετά την Εµφάνιση της Οικονοµικής Κρίσης 

στην Ελλάδα (Τέλη Έτους 2009)  
Μεταβολή άποψης 

ερωτηθέντων για µόνιµη 

παραµονή στην Ελλάδα µετά 

την κρίση (τέλη 2009) 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Όχι 273 49.6 49.6 

Ναι, επιθυµώ πλέον να 

παραµείνω µόνιµα στην 

Ελλάδα 

3 0.5 50.2 

Ναι, επιθυµώ πλέον να 

επιστρέψω στην Αλβανία 
254 46.2 96.4 

Άλλο 20 3.6 100.00 

Σύνολο 550 100.00  

 
Πίνακας 86: Περιγραφικά Στοιχεία Σχετικά µε το αν η Σηµερινή Γενική Οικονοµική και Κοινωνική 

Κατάσταση των Ερωτηθέντων (Μετά την Κρίση-Τέλη του 2009) Είναι Καλύτερη από Εκείνη κατά την 

Είσοδό τους στην Ελλάδα  
Η γενική κατάσταση είναι 

καλύτερη τώρα (µετά την 

κρίση-τέλη 2009) από εκείνη 

κατά την είσοδο στην Ελλάδα 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Ναι 535 97.3 97.3 

Όχι 3 0.5 97.8 

Το ίδιο 12 2.2 100.00 

Σύνολο 550 100.00  
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 

Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

20 χλµ. Ε.Ο. Φλώρινας-Νίκης 

Τ.Κ. 53100, Φλώρινα 

                                                                        Αριθµός Ερωτηµατολογίου                                                              

 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ     Π Ε Δ Ι Ο Υ 
Κοινωνικών, οικονοµικών και εργασιακών χαρακτηριστικών των 

Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα. 
 

 
                                                            Δηµοτική Κοινότητα:  ..………………….  

                                                                      Δήµος: …………………………………... 

                                                                      Νοµός:  ………………………………….. 
 

Η παρούσα έρευνα γίνεται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής φοιτητή του 

Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Η 

συµπλήρωση και η επεξεργασία του καλύπτεται από ανωνυµία και εµπιστευτικότητα, 

ενώ η χρήση των οποιοδήποτε στοιχείων γίνεται καθαρά για επιστηµονικό σκοπό 

χωρίς να συµπεριλαµβάνει ανίχνευση της ταυτότητας των συµµετεχόντων.  

 

• Σηµειώστε µε ✔  ή ✖  την αντίστοιχη επιλογή του ερωτηµατολογίου που 

αντιστοιχεί στην απάντησή σας. 
 

Αξιοπιστία των απαντήσεων 

Άριστη Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή Έλλειψη απαντήσεων 

      
 

 

•  Ονοµατεπώνυµο απογραφέα: 

• Ηµεροµηνία συµπλήρωσης: 

 

 

Φλώρινα 2012 
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I. Ατοµικά χαρακτηριστικά µεταναστών 
 

1. Από πού κατάγεστε και σε ποια περιοχή της Ελλάδας κατοικείτε;  
 
Περιοχή καταγωγής: ___________     Περιοχή κατοικίας στην Ελλάδα:   _________ 
 
2. Σε ποια από τις παρακάτω ηλικιακές οµάδες ανήκετε;         
   
         15-19    30-34                       
         20-24                   35-44             
         25-29                   45-64 
         65 και πάνω 
                           
3. Φύλο:                                   
                                                     
        Άντρας                             Γυναίκα  
 
4. Ποιο είναι το µορφωτικό σας επίπεδο: 
 
          Καθόλου σχολείο  
          Στοιχειώδης εκπαίδευση (4 χρόνια) 
          Υποχρεωτική εκπαίδευση (8 χρόνια) 
          Λύκειο (άνευ τίτλου σπουδών) 
          Λύκειο (µε τίτλο σπουδών-12 χρόνια) 
          Πανεπιστήµιο (άνευ τίτλου σπουδών) 
          Πανεπιστήµιο (µε τίτλο σπουδών) 
          Πανεπιστήµιο (µεταπτυχιακός τίτλος) 
          Πανεπιστήµιο (διδακτορικό) 
 
5. Έχετε φοιτήσει σε τεχνική ή επαγγελµατική σχολή πριν τη µετανάστευσή σας στην 
Ελλάδα; 
 
   Ναι                                        Όχι 
   ↓  
Εφόσον ναι, δηλώστε σε ποια ειδικότητα:  ___________________ 
 
6. Σε ποια εθνοτική οµάδα ανήκει η οικογένειά σας;  
 
            Αλβανοί 
            Έλληνες  
            Βλάχοι 
            Ροµά 
            Άλλο _______________ 
 
7. Ποια η οικογενειακή σας κατάσταση; 
 
        Άγαµος/η                 Έγγαµος/η                      Διαζευγµένος/η                 Χήρος/α 
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8. Πόσα παιδιά έχετε; 
 

 Κανένα παιδί  1 παιδί   2 παιδιά  3 παιδιά  4 παιδιά ή περισσότερα 
 
9.  Επιλέξατε την Ελλάδα ως  χώρα εγκατάστασης σας λόγο:   
 
           Της γειτνίαση των δύο χωρών 
           Της ευκολία εισόδου και διαµονής  
           Της καλύτερης ποιότητα ζωής 
           Των προσφερόµενων θέσεων εργασίας   
           Του δίκτυο επαφών µε οµοεθνείς σας  
           Άλλος λόγος, διευκρινίστε  __________________ 
                                      
10. Ποια χρονολογία ήρθατε για πρώτη φορά στην Ελλάδα;   
   ____________________ 
 
11. Πόσα έτη µένετε συνολικά στην Ελλάδα από τη νόµιµη εγκατάστασή σας στη 
χώρα;  
 
             Δεν έµενα ποτέ µόνιµα στην Ελλάδα 
             Λιγότερα από 4 έτη 
       4 έως 6 έτη  
       7 έως 9 έτη 
       10 έτη ή περισσότερα                              
 

II. Οικονοµικά στοιχεία µεταναστών 
 

12. Προσδιορίστε την οικονοµική σας κατάσταση πριν τη µετανάστευση στην 
Ελλάδα σε σύγκριση µε την τωρινή σας οικονοµική κατάσταση: 
                                                       
 Πολύ Καλύτερη  
            Καλύτερη 
            Ίδια  
            Χειρότερη   
 Πολύ Χειρότερη 
 
13. Ποιό το σχετικό επίπεδο διαβίωσης στην Αλβανία πριν την µετανάστευσή σας 
στην Ελλάδα; 
 
          Καλύτερα από τους περισσότερους   
          Όπως οι περισσότεροι 
          Χειρότερα από τους περισσότερους 
          Πολύ χειρότερα από τους περισσότερους 
 
14. Έχει µεταβληθεί η αρχική σας ηµερήσια χρηµατική αποζηµίωση στην Ελλάδα 
µέχρι και πριν την οικονοµική κρίση (τέλη έτους 2009) στην Ελλάδα;   
                                                  
          Αυξήθηκε 
          Παρέµεινε σταθερή 
          Μειώθηκε   
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15. Έχει µεταβληθεί η ηµερήσια χρηµατική αποζηµίωση µετά την οικονοµική κρίση 
(τέλη έτους 2009) στην Ελλάδα; 
 
          Αυξήθηκε 
           Παρέµεινε σταθερή 
          Μειώθηκε  
          
16. Ποια η βασικότερη µεταβολή της µορφής απασχόλησής σας από τότε που ήρθατε 
στην Ελλάδα;             
                                
          Από υπάλληλος σε ελεύθερος επαγγελµατίας     
          Από πολλαπλή σε αποκλειστική                                                       

          Από υποαπασχόληση σε ολική απασχόληση  
          Από ανασφάλιστη εργασία σε ασφαλισµένη 
          Από χειρότερες συνθήκες εργασίας σε καλύτερες 
          Άλλο _________________ 
 
17. Έχει µεταβληθεί ο τοµέας απασχόλησής σας από τότε που ήρθατε στην Ελλάδα;           

                    
         Ναι           Όχι 
   
Εφόσον ναι, από ποιόν τοµέα σε ποιόν;  
   ↓   
Από__________________ σε ____________________ 
 
(α. Τεχνικές/εργάτες, β. Οικοδοµές, γ. Υπηρεσίες/Τουρισµός, δ. Υπάλληλοι/πωλητές, 
ε. Οικιακή βοήθεια) 
 
18. Αριθµός εργασιών που απασχολείστε; 
 

 Καµία Μια Δύο Τρείς ή περισσότερες Δεν µπορεί να διευκρινισθεί   
                                                                               
19. Ποιος ο τοµέας απασχόλησης σας στην Ελλάδα;  
 

   Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών και καθαρισµού 
   Απασχολούµενοι σε οικοδοµές και άλλα δοµικά έργα 
   Τεχνίτες, εργάτες βιοτεχνιών / βιοµηχανιών και χειριστές µεταφορικών µέσων 
   Υπάλληλοι, πωλητές 
   Επιστήµονες, καλλιτέχνες, τεχνολόγοι, κ.λπ. 
   Διάφοροι ανειδίκευτοι, απασχολούµενοι στην κτηνοτροφία ή γεωργία 
   Απασχολούµενοι σε άλλα επαγγέλµατα 

 
20. Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας; 
 
Μέχρι 20 ώρες Από 21-40 ώρες Από 41-50 ώρες Από 51 ώρες και άνω 

 
21. Πόσες από τις ηµέρες απασχόλησής σας στην Ελλάδα εργάζεστε υπό καθεστώς 
ασφάλισης; 
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   Όλες 
   Σχεδόν όλες 
   Τις µισές περίπου 
   Σχεδόν καµία 
   Καµία    

 
22. Αναφέρετε το ετήσιο δικό σας εισόδηµα και της οικογένειάς σας για το έτος 2011 
 
             Ατοµικό                                                          Οικογενειακό  
  
           >10.000 €                                                                    >10.000 € 
           10.000 €-15.000 €                           10.000 €-15.000 € 
           15.000 €-20.000 €                           15.000 €-20.000 € 
           20.000 €-25.000 €                           20.000 €-25.000 € 
           25.000 €-30.000 €                                                 25.000 €-30.000 €  
           <30.000 €                                                                    <30.000 €  
 
23. Διαµένετε µόνιµα στην Ελλάδα από την πρώτη είσοδο σας ή µόνο το διάστηµα 
της εποχιακής σας απασχόλησης; 
 

   Μόνιµα                           Μόνο το διάστηµα της εποχιακής απασχόλησης 
 
24. Άλλαξε το ποσοστό αποταµίευσης επί του µηνιαίου εισοδήµατός σας από την 
είσοδό σας στην Ελλάδα και µέχρι πριν την οικονοµική κρίση (τέλη έτους 2009) στην 
Ελλάδα; 
 
          Όχι 
          Ναι, αποταµιεύω µεγαλύτερο ποσοστό χρηµάτων 
          Ναι, αποταµιεύω µικρότερο ποσοστό χρηµάτων 
 
25. Άλλαξε το ποσοστό αποταµίευσης επί του µηνιαίου εισοδήµατός σας µετά την 
οικονοµική κρίση (τέλη έτους 2009)  στην Ελλάδα; 

 
           Όχι 
           Ναι, αποταµιεύω µεγαλύτερο ποσοστό χρηµάτων 
           Ναι, αποταµιεύω µικρότερο ποσοστό χρηµάτων 
 
26. Τι ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών σας αποταµιεύσατε το προηγούµενο έτος 
(2011); 
 
          0-10% 
         11-20% 
          21-30% 
          31-40% 
  Περισσότερο από το 40% 
 
27. Τα χρήµατα που αποταµιεύετε τα χρησιµοποιείτε;  
                
          Για µελλοντικές ανάγκες  
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           Ως εµβάσµατα στην Αλβανία 
           Για επένδυση στην Ελλάδα 
           Για κάλυψη τρεχουσών οικογενειακών / ατοµικών αναγκών  
           Άλλο _____________ 
 
28. Είχατε επενδύσει στο παρελθόν χρήµατα στο σύστηµα των «αλβανικών 
πυραµίδων»; 
 
        Ναι                                    Όχι 
 
29. Χρησιµοποιείτε περισσότερο από το πρώτο διάστηµα διαµονής σας το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ελλάδας για την αποταµίευση των χρηµάτων σας και 
τις άλλες οικονοµικής φύσεως δραστηριότητές σας (π.χ. δάνεια, αναλήψεις κ.ά.);  
             
          Ναι, περισσότερο από το πρώτο διάστηµα διαµονής στην Ελλάδα 
          Στον ίδιο βαθµό       
          Όχι, λιγότερο από το πρώτο διάστηµα διαµονής στην Ελλάδα  
 
30. Έχει αλλάξει το ποσοστό επί του ετήσιου εισοδήµατός σας  που εµβάζετε στην 
Αλβανία µετά την οικονοµική κρίση (τέλη έτους 2009) στην Ελλάδα;   
                                            
          Όχι, παραµένει ίδιο 
          Εµβάζω µεγαλύτερο ποσοστό 
          Εµβάζω µικρότερο ποσοστό 
          Άλλο ____________ 
 
31. Για ποιό λόγο εµβάζετε χρήµατα στην Αλβανία;    
 
    Επειδή το επιθυµώ                 Αναγκαστικά για διάφορους λόγους  
 
32. Τι χρηµατικό ποσό εµβάσατε στην Αλβανία το περασµένο έτος (2011); 
          Καθόλου 
          >1.000 € 
          1.000€-2.500 € 
          2.500€-5.000 € 
          5.000€-7.500 € 
          7.500€-10.000 € 
          <10.000 € 
 
33. Έχετε αλλάξει τον τρόπο αποστολής των εµβασµάτων από την είσοδό σας στην 
Ελλάδα; 
  
           Όχι, τα µεταφέρω ο ίδιος ή µε συγγενείς µου 
           Ναι, χρησιµοποιώ το τραπεζικό σύστηµα  
    Χρησιµοποιώ εταιρίες µεταφοράς χρηµάτων 
          Άλλο ___________________ 
 
34. Σε ποιόν τοµέα κυρίως χρησιµοποιούνται τα χρηµατικά ποσά που εµβάζετε;  
 

Για κάλυψη αναγκών συγγενών που χρήζουν οικονοµικής στήριξης  
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            Για επαγγελµατική επένδυση στην Αλβανία 
            Για αποταµίευση  
            Άλλο ______________ 
 
35. Χρησιµοποιείτε τα εµβάσµατα στον ίδιο τοµέα µε τον αρχικό, όταν δηλαδή 
ξεκινήσατε να εµβάζετε προς την Αλβανία; 
 
     Ναι                            Όχι 
 
36. Ποιες είναι οι εκτιµήσεις σας σχετικά µε το µέγεθος των εµβασµάτων σας προς 
την Αλβανία για τα επόµενα 2-3 χρόνια; 
 
        Περισσότερα από ότι µέχρι τώρα 
        Το ίδιο περίπου ποσό 
        Λιγότερα από ότι µέχρι τώρα 
        Καθόλου εµβάσµατα 
        Δεν γνωρίζω 
 
37. Έχει µεταβληθεί ο βαθµός εµπιστοσύνης σας προς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
στην Ελλάδα µετά την οικονοµική κρίση (τέλη έτους 2009);   
 
        Όχι, το εµπιστεύοµαι το ίδιο   
        Εµπιστεύοµαι περισσότερο από πριν 
        Εµπιστεύοµαι λιγότερο από πριν 
        Δεν το εµπιστεύοµαι καθόλου 
        Άλλο _______________ 
 
38. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβληµα  που αντιµετωπίζετε µέσω της διαδικασίας 
αποστολής εµβασµάτων µε την χρήση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην 
Ελλάδα, εφόσον το χρησιµοποιείται; 
 

   Απαιτούµενα δικαιολογητικά για το άνοιγµα ενός τραπεζικού λογαριασµού 
   Κόστος χρηµατικής επιβάρυνσης για την αποστολή εµβασµάτων 
   Γλωσσικά και λοιπά προβλήµατα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 
   Έλλειψη των κατάλληλων τραπεζικών πακέτων προσφορών 
   Καθυστερήσεις κατά την κατάθεση / αποστολή των εµβασµάτων στην Αλβανία  
   Δεν αντιµετωπίζω κάποιο πρόβληµα, νιώθω ικανοποιηµένος/η από το σύστηµα  
   Δεν το χρησιµοποιώ καθόλου για την µεταφορά εµβασµάτων προς την Αλβανία 

 
39. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε µέσω της αποστολής 
εµβασµάτων µε την χρήση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Αλβανία; 
 
         Έλλειψη εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας και στην 

ασφάλεια των συναλλαγών 
   Περιορισµένο δίκτυο τραπεζικών καταστηµάτων 
   Καθυστερήσεις στην αποστολή και ανάληψη των εµβασµάτων 
   Δεν το χρησιµοποιώ καθόλου 
   Άλλο    ______________________________ 
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III. Κοινωνική κατάσταση µεταναστών 
 
40. Αρχικά εισήλθατε στην Ελλάδα υπό καθεστώς νοµιµότητας; 
 
     Ναι                        Όχι  

 
41. Υπήρχαν συγγενείς ή γνωστοί σας ήδη στην Ελλάδα που σας βοήθησαν στην 
εγκατάσταση και στην εύρεση εργασίας όταν ήρθατε για πρώτη φορά στην χώρα;   
                                
             Nαι                             Όχι 
 
42. Έχετε φέρει µέλη της οικογενείας σας στην Ελλάδα σε µεταγενέστερο στάδιο 
αυτού της πρώτης σας εισόδου µε σκοπό να µείνουν µόνιµα µαζί σας µε την 
διαδικασία της οικογενειακής συνένωσης;  
                              
            Ναι                               Όχι 
 
43. Πιστεύετε ότι η συµπεριφορά των Ελλήνων πολιτών έχει µεταβληθεί κατά τη 
χρονική διάρκεια παραµονής και εργασίας σας στην Ελλάδα; 
                                                
           Όχι, παραµένει το ίδιο άσχηµη      
           Όχι, παραµένει το ίδιο καλή 
           Ναι, η συµπεριφορά των Ελλήνων είναι καλύτερη 
           Ναι, η συµπεριφορά των Ελλήνων είναι χειρότερη 
 
44. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες πολίτες συµπεριφέρονται ρατσιστικά απέναντι σας;  

 
          Ναι                                  Όχι 
 
45. Σηµειώστε, εφόσον υφίσταται, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε 
κατά την διάρκεια παραµονή και εργασίας σας στην Ελλάδα:   

 
          Νοµοθετικό καθεστώς  
          Κοινωνικός αποκλεισµός/ρατσισµός  
          Εργασιακά ζητήµατα-µισθολογικές αποδοχές 
          Αστυνοµία 
          Πρεσβεία 
    Κανένα απολύτως πρόβληµα 
          Άλλο  ___________________ 
 
46. Ποιος είναι ο προβλεπόµενος χρόνος παραµονής σας στην Ελλάδα; 
 

   Λιγότερο από ένα χρόνο 
   1-4 έτη 
   5-9 έτη 
   10 έτη ή περισσότερα αλλά όχι για πάντα 
   Για πάντα 
   Δεν µπορώ να προσδιορίσω 
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47. Έχει µεταβληθεί ο τρόπος που αντιµετωπίζετε τώρα, µετά την οικονοµική κρίση 
(τέλη έτους 2009), µια ενδεχόµενη µόνιµη παραµονή σας στην Ελλάδα;  
                       
           Όχι      
           Ναι, επιθυµώ πλέον να µείνω µόνιµα στην Ελλάδα  
     Ναι, επιθυµώ πλέον να επιστρέψω στην Αλβανία 
           Άλλο ____________________ 
 

48. Θεωρείτε ότι η σηµερινή γενική κατάσταση µετά την οικονοµική κρίση (τέλη 
έτους 2009) που αντιµετωπίζετε στην Ελλάδα και αφορά τη διαµονή και εργασία 
σας, συνεχίζει να είναι καλύτερη από αυτή που αντιµετωπίζατε πριν την αρχική 
είσοδό σας στη  χώρα αυτή; 

                                                
            Ναι                 
            Όχι 
            Το ίδιο 
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